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คาํนํา 

 สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) (สรพ.) มทีศิทางการทาํงานทีจ่ะพฒันาระบบ

การรบัรองคณุภาพสถานพยาบาลไปสูก่ารประเมนิในลกัษณะของการเสรมิพลงั (empowerment evaluation) 

เพือ่ใหส้ถานพยาบาลมคีวามสามารถในการประเมนิตนเองและเหน็โอกาสในการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลง

ดว้ยตนเอง  ประกอบกบัความตื่นตวัของสถานพยาบาลทีต่อ้งการต่อยอดการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  สรพ.จงึได้

ใหม้กีารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA) ขึน้ โดยจดัทาํเกณฑก์ารประเมนิทีข่ยายความตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี โดยอาศยัแนวทางปฏบิตัใิน

เอกสาร SPA, Patient Safety Goals (SIMPLE) รว่มกบัขอ้กาํหนดทีเ่ป็นสากลต่างๆ เพือ่ใหส้ถานพยาบาล

ประเมนิการนําแนวทางนัน้ไปปฏบิตัอิยา่งงา่ยๆ  

 การประเมนิขัน้กา้วหน้าจะมสีองสว่น คอืการประเมนิ compliance โดยสถานพยาบาลตาม extended 

evaluation guide ซึง่ประเมนิงา่ยๆ เป็นสามระดบั (N=not met, P=partially met, M=met)  และการประเมนิ 

achievement ของระบบงานโดยผูเ้ยีย่มสาํรวจ  สาํหรบัเกณฑท์ีอ่าจจะยากในการปฎบิตัไิดก้าํหนดใหเ้ป็น

เกณฑท์ีไ่ม่ตอ้งประเมนิ compliance แต่สนบัสนุนใหพ้ยายามปฏบิตั ิโดยจะระบายสเีทาไวท้ีช่อ่งประเมนิ 

 สญัญลกัษณ์ของสพีืน้ทีเ่ป็นสฟ้ีา คอืเกณฑท์ีเ่ป็นเกณฑเ์ฉพาะของ HA เดมิและเกณฑร์างวลัคณุภาพ

แหง่ชาต ิ สพีืน้ทีเ่ป็นสสีม้คอืเกณฑท์ีเ่ป็นเกณฑเ์ฉพาะของมาตรฐานสากลทีนํ่ามาเสรมิ  ตวัอกัษรทีเ่ป็นสน้ํีาเงนิ

คอืเกณฑท์ีข่ยายความมาจาก Patient Safety Goal (SIMPLE) 

 สรพ.หวงัว่าเกณฑก์ารประเมนิสาํหรบัการรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA) จะเป็นประโยชน์

สาํหรบัสถานพยาบาลทีต่อ้งการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง ทีท่าํใหเ้กดิความชดัเจนในแนวทางการพฒันา และ

ยกระดบัคณุภาพบรกิารสขุภาพของประเทศไทยไปพรอ้มๆ กนั 
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I-1 การนําองคก์ร 

I-1.1 การนําองคก์รโดยผู้นําระดบัสงู (LED.1) 

ผูนํ้าระดบัสงูชีนํ้าองคก์รสือ่สารและสง่เสรมิผลการดาํเนินงานทีด่ใีหค้วามมัน่ใจในคณุภาพและ

ความปลอดภยัในการดแูลผูร้บับรกิาร. 

ก. วสิยัทศัน์และค่านิยม 

(1) ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดและจดัทาํเอกสารทีแ่สดงพนัธกจิ วสิยัทศัน์ คา่นิยม.  ผูนํ้าระดบัสงูถ่ายทอดพนัธกจิ 

วสิยัทศัน์ คา่นิยม ผา่นระบบการนําไปยงับุคลากรทกุคนและคูพ่นัธมติรสาํคญั เพือ่นําไปปฏบิตั.ิ การปฏบิตัิ

ตนของผูนํ้าระดบัสงูสะทอ้นถงึความมุง่มัน่ต่อคา่นิยมขององคก์ร.   

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.1ก(11) ผูนํ้าระดบัสงูและผูบ้ริหารสงูสดุ 

   111 องคก์รมผีูบ้รหิารสงูสดุซึง่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ตามขอ้กาํหนด ทาํหน้าที่

บรหิารงานประจาํและทรพัยากรขององคก์ร, ดแูลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายทีผู่ก้าํกบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

   112 ผูนํ้าระดบัสงู (ทัง้ผูนํ้าทีเ่ป็นทางการตามตาํแหน่งหน้าที ่และผูนํ้าทีไ่มเ่ป็นทางการ

ซึง่ไดร้บัการบ่งชี)้ รว่มกนัมบีทบาทในการชีนํ้าองคก์ร 

   1.1ก(12) การกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยม 

   121 ผูนํ้าระดบัสงูรว่มกนักาํหนด/ทบทวนวสิยัทศัน์ขององคก์ร เพือ่เป็นฐานในการ

กาํหนดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

   122 ผูนํ้าระดบัสงูรว่มกนักาํหนด/ทบทวนพนัธกจิขององคก์ร 

   123 ผูนํ้าระดบัสงูรว่มกนักาํหนด/ทบทวนคา่นิยมขององคก์รทีส่อดคลอ้งกบัคา่นิยมใน

มาตรฐาน HA/HPH และมคีวามหมายกบับุคลากร 

   124 มคีาํประกาศวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคา่นิยมขององคก์รเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   1.1ก(13) ผู้นําระดบัสงูถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมสู่การปฏิบติั 

   131 ผูนํ้าระดบัสงูถ่ายทอดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและคา่นิยมสูก่ารปฏบิตั ิผา่นระบบการ

นําไปยงับุคลากรทกุสว่นงาน โดยมตีวัอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรมและเชือ่มโยงกบับทบาท

หน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 

   132 ผูนํ้าระดบัสงูสือ่สารวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคา่นิยมไปยงัผูส้ง่มอบและพนัธมติรที่

สาํคญั 

   133 ผูนํ้าระดบัสงูสือ่สารวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคา่นิยมไปยงัผูป่้วย ผูร้บัผลงานและผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ 

   1.1ก(14) การปฏิบติัเป็นตวัอย่าง 
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   141 ผูนํ้าระดบัสงูนําคา่นิยมขององคก์ร และคา่นิยมของ HA/HPH มาปฏบิตัดิว้ยความ

มุง่มัน่ 

 

(2) ผูนํ้าระดบัสงูจดัทาํเอกสารทีแ่สดงจรยิธรรมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องบุคลากรในองคก์ร และสรา้ง

สิง่แวดลอ้มขององคก์รทีส่ง่เสรมิ กาํหนด และสง่ผลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรมทีด่.ี 

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.1ก(21) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม (legal and 

ethical behavior) 

   211ผูนํ้าระดบัสงูจดัทาํเอกสารประมวลจรยิธรรมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์อง

บุคลากรในองคก์ร 

   212 การปฏบิตัตินของผูนํ้าระดบัสงูแสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ต่อการประพฤตปิฏบิตัิ

ตามกฎหมายและมจีรยิธรรม 

   213 ผูนํ้าระดบัสงูสรา้งสิง่แวดลอ้มขององคก์รทีส่ง่เสรมิการปฏบิตัติามกฎหมาย และมี

จรยิธรรม (มกีระบวนการทีส่มดุลในเรือ่งการใหค้วามรูแ้ละรณรงค,์ รางวลัและ

แรงจงูใจ, กฎระเบยีบขอ้บงัคบั, สรา้งบรรทดัฐานของสงัคม, กาํหนดเป็นนโยบาย) 

(3) ผูนํ้าระดบัสงูทาํใหอ้งคก์รมคีวามยัง่ยนื ดว้ยการสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการปรบัปรงุ

ผลงาน, การบรรลุพนัธกจิและวตัถุประสงคข์ององคก์ร, การสรา้งนวตกรรม, ความคล่องตวัขององคก์ร, การ

เรยีนรูใ้นระดบัองคก์รและบุคลากร, สมัพนัธภาพในการทาํงานทีด่,ี ความรว่มมอืและการประสานบรกิาร. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.1ก(31) ผู้นําระดบัสงูสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปรบัปรงุผลการดาํเนินการ 

(performance improvement) 

   311 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดนโยบาย เป้าประสงค ์และลาํดบัความสาํคญัในเรือ่งคณุภาพ

และความปลอดภยั 

   312 ผูนํ้าระดบัสงูสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพดว้ยการฝึกอบรมและใหโ้อกาส, การให้

แนวทางและความชว่ยเหลอื, การขจดัอปุสรรคในการพฒันา, การสรา้งแรงจงูใจ

และใหร้างวลั, การสนบัสนุนทรพัยากรทีจ่าํเป็น, การปรบัระบบบรหิารเพือ่เกือ้หนุน

การพฒันาคณุภาพ การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้

   313 ผูนํ้าระดบัสงูตดิตามกาํกบัความพยายามในการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั 

   314 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมของการมุง่เน้นผูร้บัผลงาน การพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่อง และการเรยีนรู ้  

   1.1ก(32) ผู้นําระดบัสงูสร้างส่ิงแวดล้อมเพ่ือการบรรลุพนัธกิจและวตัถปุระสงค์

เชิงกลยทุธ ์

   321 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดความคาดหวงัทีช่ดัเจนในการบรรลุพนัธกจิและวตัถุประสงค์

เชงิกลยทุธ ์
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   322 ผูนํ้าระดบัสงูรว่มกนักาํหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีจ่าํเป็นเพือ่ปฏบิตัติามพนัธ

กจิและสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม 

   323 ผูนํ้าระดบัสงูตดิตามความกา้วหน้าในการบรรลุพนัธกจิและวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

   324 ผูนํ้าระดบัสงูใหค้วามชว่ยเหลอืในประเดน็ทีท่า้ทายสงู 

   1.1ก(33) ผู้นําระดบัสงูสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างนวตกรรม 

   331 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิการเสนอแนะขอ้คดิเหน็ในรปูแบบต่างๆ 

   332 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิการใชค้วามคดิสรา้งสรรคผ์า่นการฝึกอบรม แรงจงูใจ และการ

ใหโ้อกาส 

   333 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหเ้กดินวตกรรมของระบบงานและกระบวนการ 

   334 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหแ้สวงหาและนําแนวคดิใหม่ๆ  มาทดลองใช ้

   1.1ก(34) ผู้นําระดบัสงูสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อความคล่องตวัขององคก์ร 

   341 ผูนํ้าระดบัสงูปรบัเปลีย่นขอ้บงัคบัหรอืแนวทางปฏบิตัเิมือ่จาํเป็น 

   342 ผูนํ้าระดบัสงูใหอ้าํนาจแกผู่บ้รหิารระดบัตน้และผูป้ฏบิตังิานในการตดัสนิใจเพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

   343 ผูนํ้าระดบัสงูทาํใหร้ะบบงานต่างๆ มคีวามยดืหยุน่มากขึน้ ตอบสนองต่อสถานการณ์

สาํหรบัผูร้บับรกิารแต่ละราย 

   344 ผูนํ้าระดบัสงูมกีลยทุธท์ีช่ว่ยใหอ้งคก์รพรอ้มรบัสภาพแวดลอ้มในอนาคต 

   1.1ก(35) ผู้นําระดบัสงูสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดบัองคก์รและ

บคุคล 

   351 ผูนํ้าระดบัสงูสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในระดบั

องคก์รและในระดบับุคคล 

   352 ผูนํ้าระดบัสงูจดัใหม้แีหลง่ขอ้มลูเพือ่การเรยีนรูท้ีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยรวมทัง้การเรยีนรูผ้า่น

ระบบ internet 

   353 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหม้กีารรวมตวักนัอยา่งไมเ่ป็นทางการเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

(Community of Practice) 

   354 ผูนํ้าระดบัสงูนําผลงานดา้นการพฒันาคณุภาพ การวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู มาใช้

เรยีนรูเ้พือ่การตดัสนิใจในระดบัองคก์ร 

   355 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหม้ทีกัษะในการตัง้คาํถามเพือ่แสวงหาความรูใ้นงานประจาํ 

   1.1ก(36) การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสมัพนัธภาพ ความร่วมมือ และการ

ประสานงาน 

   361 ผูนํ้าระดบัสงูจดัโครงสรา้งการทาํงานในลกัษณะสหสาขาวชิาชพี 

   362 ผูนํ้าระดบัสงูวางแผนระบบบรกิารเฉพาะโรคทีม่กีารประสานในทกุขัน้ตอนและทกุ

จุดบรกิาร 
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   363 ผูนํ้าระดบัสงูเขา้รว่มแกไ้ขปัญหาทีม่คีวามออ่นไหว (sensitive) ซึง่เกดิขึน้ระหว่าง

หน่วยงาน 

   1.1ก(37) พฒันาต่อยอด 

   371 ผูนํ้าระดบัสงูสรา้งวฒันธรรมทีบุ่คลากรสง่มอบประสบการณ์ทีด่ใีหแ้กผู่ร้บับรกิาร

อยา่งคงเสน้คงวา และสง่เสรมิความผกูพนัของผูร้บับรกิาร 

   372 ผูนํ้าระดบัสงูพฒันาและเสรมิสรา้งทกัษะความเป็นผูนํ้า 

   373 ผูนํ้าระดบัสงูมสีว่นรว่มในการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร การวางแผนสบืทอดตาํแหน่ง และ

การพฒันาผูนํ้าในอนาคต 

   374 ผูนํ้าระดบัสงูประเมนิบรรยากาศในดา้นต่างๆ และนําไปใชว้างแผนพฒันา 

 (4) ผูนํ้าระดบัสงูสรา้งและสง่เสรมิวฒันธรรมความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย. 
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   1.1ก(41) วฒันธรรมความปลอดภยั (safety culture) 

   411 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดเรือ่งความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วยเป็นวตัถุประสงคส์าํคญัใน

แผนกลยทุธ ์

   412 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหม้กีารนํา patient safety goals : SIMPLE มาศกึษา ปฏบิตั ิ

และตดิตาม ตามความเหมาะสม 

   413 ผูนํ้าทกุระดบัสรา้งความมัน่ใจในระบบรายงานอบุตักิารณ์ว่าจะไมก่อ่ใหเ้กดิผลรา้ย

ต่อผูร้ายงาน ทัง้ดว้ยการกาํหนดนโยบาย การทาํความเขา้ใจ และการปฏบิตั ิ

   414 ผูนํ้าระดบัสงูจดัใหม้ ีPatient Safety Leadership Walkround เพือ่สือ่สารทศิทาง

และคา่นิยมในเรือ่งความปลอดภยั รบัทราบเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์ปัญหา

อปุสรรค และขอ้เสนอแนะจากเจา้หน้าที ่

   415 ผูนํ้าทกุระดบัสง่เสรมิใหนํ้าเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคม์าวเิคราะห ์(ทาํ RCA ดว้ย

วธิกีารทีเ่หมาะสม) และปรบัปรงุระบบทีม่คีวามปลอดภยัยิง่ขึน้ (ใชแ้นวคดิ human 

factors engineering) 

   416 ผูนํ้าทกุระดบัสง่เสรมิใหใ้ชก้ารพดูคยุกนับอ่ยๆ อยา่งสัน้ๆ ในทกุโอกาส เพือ่เพิม่

ความตระหนกัในเรือ่งความเสีย่ง เชน่ morning brief, safety brief, การทบทวน

ขา้งเตยีง, การสง่ต่อระหว่างเวร 

   417 มกีารประเมนิปัจจยัและตวัแปรสาํคญัทีส่ะทอ้นถงึการมวีฒันธรรมความปลอดภยัใน

องคก์ร และนําไปใชป้รบัปรงุระบบงาน 
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ข. การสื่อสารและจุดเน้นขององคก์ร 

 (1) ผูนํ้าระดบัสงูสือ่สารกบับคุลากร, ใหอ้าํนาจการตดัสนิใจ, และจงูใจบุคลากรทกุคนทัว่ทัง้องคก์ร.  ผูนํ้า

ระดบัสงูกระตุน้ใหเ้กดิการสือ่สารสองทางทีต่รงไปตรงมาทัว่ทัง้องคก์ร.  ผูนํ้าระดบัสงูมบีทบาทเชงิรกุในการ

ใหร้างวลัและการยกยอ่งชมเชยเพือ่หนุนเสรมิการมุง่เน้นผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน, การมุง่เน้นคณุภาพและความ

ปลอดภยัในการดแูลผูร้บับรกิาร, และการมุง่เน้นผลงานทีด่.ี 
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   1.1ข(11) การส่ือสาร(communication) 

   111 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนด/ทบทวนวธิกีารสือ่สารกบับุคลากรในองคก์ร  รวมทัง้การ

สือ่สารไปสูเ่ครอืขา่ยทีไ่มเ่ป็นทางการในองคก์ร 

   112 ผูนํ้าระดบัสงูกระตุน้ใหเ้กดิการสือ่สารทีต่รงไปตรงมาและเป็นไปในลกัษณะ

สองทศิทางทัว่ทัง้องคก์ร 

   113 ผูนํ้าระดบัสงูสือ่สารการตดัสนิใจทีส่าํคญัๆ กบับุคลากร 

   1.1ข(12) การเสริมพลงั(empowerment) 

   121 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนด/ทบทวนขอบเขตการใหอ้าํนาจตดัสนิใจใหแ้กผู่บ้รหิารระดบัรอง

ลงไป 

   122 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนด/ทบทวนการเสรมิพลงัใหบุ้คลากรทีอ่ยู ่ณ จุดทีใ่กลช้ดิ

ผูร้บับรกิารมากทีส่ดุ  

   123 ผูนํ้าระดบัสงูจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารทีจ่าํเป็นเพือ่สง่เสรมิการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร

ระดบัรองและบุคลากร 

   1.1ข(13) การให้รางวลัและยกย่องชมเชย(reward and recognition) 

   131 ผูนํ้าระดบัสงูมบีทบาทเชงิรกุในการใหร้างวลัและยกยอ่งชมเชยบุคลากร  

   132 การใหร้างวลัและการยกยอ่งชมเชยหนุนเสรมิการมุง่เน้นผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน  มี

วฒันธรรมในการสรา้งความผกูพนักบัผูร้บัผลงาน 

   133 การใหร้างวลัและการยกยอ่งชมเชยหนุนเสรมิการมุง่เน้นคณุภาพและความ

ปลอดภยั 

   134 การใหร้างวลัและการยกยอ่งชมเชยหนุนเสรมิใหม้ ีperformance ทีด่ ีใหร้างวลัใน

การอทุศิตนของบุคลากร 
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(2) ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดจุดเน้นทีก่ารปฏบิตัเิพือ่ปรบัปรงุผลงาน การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละวสิยัทศัน์ขององคก์ร

รวมทัง้ระดบัความคาดหวงัในจุดเน้นดงักล่าว.  ผูนํ้าระดบัสงูทบทวนตวัชีว้ดัผลการดาํเนนิงานอยา่ง

สมํ่าเสมอเพือ่ระบุการดาํเนินการทีจ่าํเป็น.   
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   1.1ข(21) การมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบติัอย่างจริงจงั (focus on action) 

   211 ผูนํ้าระดบัสงูระบสุิง่ทีต่อ้งทาํ หรอืจุดเน้นเพือ่การปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั ผา่นการ

ทบทวนตวัชีว้ดัผลการดาํเนินการ(performance indicator) อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่การ

ปรบัปรงุผลงาน (performance) เพือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละวสิยัทศัน์ขององคก์ร  

   212 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดระดบัความคาดหวงัต่อผลงานขององคก์ร โดยพจิารณาคณุคา่

ต่อผูป่้วย/ผูร้บัผลงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่างๆ อยา่งสมดุล 

   213 ผูนํ้าระดบัสงูสือ่สารจุดเน้นในการพฒันาไปยงัหน่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้ง ใหก้าร

สนบัสนุนการนําจุดเน้นไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 

   214 ผูนํ้าระดบัสงูคาํนึงถงึกลยุทธ ์บุคลากร ระบบงาน สนิทรพัยข์ององคก์ร การลดความสญู

เปล่า การปรบัปรุงผลติภาพ การสรา้งนวตกรรม การกลา้เสีย่งอย่างรอบคอบ (intelligent 

risk) ในการมุ่งเน้นใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 
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I-1.2 การกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (LED.2) 

องคก์รแสดงถงึระบบการกาํกบัดแูลกจิการทีด่คีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณะสรา้งความมัน่ใจวา่มี

การดาํเนินงานอยา่งมจีรยิธรรมและมสีว่นสนบัสนุนต่อสขุภาพของชมุชน. 

ก. การกํากบัดแูลกจิการ 

(1) องคก์รทบทวนและแสดงใหเ้หน็ระบบการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีในดา้นความรบัผดิชอบต่อการกระทาํของ

ผูบ้รหิาร, ความรบัผดิชอบดา้นการเงนิ, ความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน, การตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระทัง้ภายใน

และภายนอก, และการพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี. 
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   1.2ก(11) โครงสร้างการกาํกบัดแูล บทบาทด้านพนัธกิจและนโยบาย 

   111 มกีารกาํหนดโครงสรา้ง หน้าทีแ่ละภาระรบัผดิชอบของผูก้าํกบัดแูลกจิการเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  

   112 ผูก้าํกบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบพนัธกจิขององคก์ร มกีารทบทวนเป็นระยะ 

และเผยแพรต่่อสาธารณะ 

   113 ผูก้าํกบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบแผนกลยทุธ ์แผนบรหิารจดัการ นโยบายและ

ระเบยีบปฏบิตัขิองการกาํกบัดแูล 

   1.2ก(12) ความรบัผิดชอบต่อการกระทาํของผู้บริหาร(accountability for the 

management’s action) 

   121 ผูก้าํกบัดแูลกจิการแต่งตัง้ผูบ้รหิารสงูสดุหรอืผูอ้าํนวยการ 

   122 ผูบ้รหิารสงูสดุนําเสนอนโยบายต่อผูก้าํกบัดแูลกจิการและสรา้งความมัน่ใจว่ามกีาร

ปฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 

   123มกีารทบทวนพนัธสญัญาและระบบรายงานระหว่างผูก้าํกบัดแูลกจิการกบัผูบ้รหิาร

สงูสดุ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ามกีารรบัรูผ้ลการดาํเนินงานสาํคญัขององคก์รโดยผูก้าํกบัดแูล

กจิการ และใหข้อ้คดิเหน็ป้อนกลบัหรอืขอ้ทกัทว้งต่อผูบ้รหิาร 

   1.2ก(13) ความรบัผิดชอบด้านการเงินการคลงั (fiscal accountability) 

   131 ผูก้าํกบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบทนุและงบประมาณดาํเนินงานขององคก์ร 

   1.2ก(14) ความโปร่งใสในการดาํเนินงาน (transparency in operations) 

   141 มคีวามโปรง่ใสในการคดัเลอืกคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

   142 ความมอีสิระในการทบทวนและตรวจสอบองคก์ร 

   143 มนีโยบายเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

   144 มกีารควบคมุภายในของกระบวนการกาํกบัดแูลกจิการ 

   145 มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งต่อขอ้ครหาในเรือ่งความไมโ่ปรง่ใสในการตดัสนิใจของ

ผูบ้รหิาร และดาํเนินการเพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัทราบกระบวนการตดัสนิใจ

และความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของผูบ้รหิาร 
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   1.2ก(15) การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระ(independent internal and 

external audits) 

   151 มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัจิรงิ มี

ประสทิธผิล, ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอืน่ๆ ไดร้บัการ

ปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 

   152 มรีะบบตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ  

   153 มกีารตรวจสอบจากภายนอกทีเ่ป็นอสิระ 

   154 ผูบ้รหิารสงูสดุตอบสนองต่อรายงานของหน่วยงานตรวจสอบและควบคมุ 

   1.2ก(16) การพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(protection of stakeholder 

interests) 

   161 ผูก้าํกบัดแูลกจิการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อการตดัสนิใจสาํคญัโดยคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

   162 มกีารรบัฟังขอ้คดิเหน็และเสยีงสะทอ้นจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม  

   1.2ก(17) การกาํกบัดแูลอ่ืนๆ  

   171 ผูก้าํกบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบแผนคณุภาพและความปลอดภยัผูป่้วย 

รบัทราบและตอบสนองต่อรายงานอยา่งสมํ่าเสนอ 
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(2) องคก์รประเมนิผลงานของผูนํ้าทกุระดบั.  ผูนํ้าระดบัสงูใชผ้ลการทบทวนเหล่านี้ไปปรบัปรงุประสทิธผิลของ

ผูนํ้าแต่ละคน และประสทิธผิลของระบบการนํา. 
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   1.2ก(21) การประเมินและปรบัปรงุ performance ของการกาํกบัดแูล 

   211 มกีารประเมนิ performance ของคณะกรรมการ/ผูก้าํกบัดแูลกจิการประจาํปี 

   212 มกีารนําผลการประเมนิมาใชป้รบัปรงุประสทิธผิลของคณะกรรมการ/ผูก้าํกบัดแูล

กจิการ 

   1.2ก(22) การประเมินและปรบัปรงุ performance ของผู้นํา 

   221 มกีารกาํหนด managerial competency เพือ่นํามาใชใ้นการประเมนิและพฒันาผูนํ้า

ระดบัต่างๆ  

   222 ผูก้าํกบัดแูลกจิการประเมนิ performance ของผูบ้รหิารสงูสดุอยา่งน้อยปีละครัง้ 

   223 การประเมนิผลผูนํ้าและระบบการนําองคก์ร ใชข้อ้มลูจากการทบทวนโดยเพือ่นผูนํ้า 

(peer review) การประเมนิ performance ของผูบ้รหิารอยา่งเป็นทางการ ขอ้มลู

ป้อนกลบัและผลสาํรวจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

   224 มกีารใชผ้ลการประเมนิ performance ในการกาํหนดคา่ตอบแทนของผูบ้รหิาร 

   225 มกีารใชผ้ลการประเมนิ performance เพือ่ปรบัปรงุประสทิธผิลของผูนํ้าแต่ละคน 

   226 มกีารใชผ้ลการประเมนิ performance เพือ่ปรบัปรงุประสทิธผิลของระบบการนํา

ขององคก์ร0

1 

 

 

  

1ควรมกีารประเมนิในประเดน็ต่อไปน้ี (1) โครงสรา้งการนํา (2) กลไกการตดัสนิใจ และการสือ่สารสูก่ารปฏบิตั ิ(3) 

กลไกการประเมนิตนเอง การรบัขอ้มลูป้อนกลบั และการปรบัปรุง (4) ความสมัพนัธร์ะหว่างผูนํ้าในสายงานต่างๆ 

รวมถงึการเลอืกสรรและพฒันาผูนํ้า (5) การกาํหนดความคาดหวงั การสรา้งความภกัดกีารทาํงานเป็นทมี และการมุ่ง

ไปสูเ่ป้าประสงคร่์วมขององคก์ร (6) การหนุนเสรมิหรอืเน้นยํ้าค่านิยม การประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม การกระตุน้

และสนบัสนุนความคดิรเิริม่และความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
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ข. พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม 

(1) องคก์รระบุและคาดการณ์ถงึความเสีย่ง / ผลกระทบดา้นลบต่อสงัคม และความกงัวลของสาธารณะ 

เนื่องมาจากบรกิาร/การดาํเนนิงานขององคก์ร.  องคก์รมกีารเตรยีมการเชงิรกุในประเดน็ดงักล่าว รวมถงึ

การใชก้ระบวนการทีใ่ชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และรกัษาสิง่แวดลอ้ม.  มกีารกาํหนดกระบวนการ ตวัชีว้ดั และ

เป้าหมายสาํคญั เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎหมาย รวมทัง้ลดความเสีย่งหรอืผลกระทบดา้นลบ

เหล่านัน้. 
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   1.2ข(11) ผลกระทบต่อสงัคมและความกงัวลของสาธารณะ(adverse impacts on 

society and public concerns) 

   111 องคก์รคาดการณ์ผลกระทบดา้นลบต่อสงัคม ความกงัวลของสาธารณะ เนื่องมาจาก

การดาํเนินงานขององคก์รทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตต 

   112 มกีารเตรยีมการเชงิรกุอยา่งเป็นระบบเพือ่รบัผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมและความ

กงัวลของสาธารณะ  

   113 มเีป้าหมายและตวัวดัทีช่ดัเจนในเรือ่งเกีย่วกบัผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมและความ

กงัวลของสาธารณะ 

   1.2ข(12) การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบั (regulatory and legal 

requirements) 

   121 องคก์รระบุกฎหมายและขอ้บงัคบัทีต่อ้งปฏบิตัติาม และวเิคราะหป์ระเดน็ทีย่งัเป็น

ปัญหาขององคก์ร 

   122 ผูบ้รหิารสงูสดุสรา้งความมัน่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 

   123 องคก์รพยายามทาํใหด้กีว่าทีก่ฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบักาํหนดไว ้

   124 มเีป้าหมายและตวัวดัทีช่ดัเจนในเรือ่งเกีย่วกบัการปฎบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

   1.2ข(13) การใช้และอนุรกัษ์ทรพัยากร (conserving natural resources) 

   131 องคก์รวเิคราะหโ์อกาสในการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

   132 องคก์รมกีระบวนการทีใ่ชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ใช้

เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม อนุรกัษ์พลงังาน นําวสัดุทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใช้

ใหม ่

   133 มเีป้าหมายและตวัวดัทีช่ดัเจนในเรือ่งเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และการ

อนุรกัษ์ทรพัยากร 

   1.2ข(14) ความเส่ียง(risks) 

   141 องคก์รคาดการณ์ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารและการดาํเนินงานขององคก์ร 

   142 มกีารเตรยีมการเชงิรกุอยา่งเป็นระบบเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากบรกิารและการ

ดาํเนินงานขององคก์ร  
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   143 มเีป้าหมายและตวัวดัทีช่ดัเจนในเรือ่งเกีย่วกบัความเสีย่งจากบรกิารและการ

ดาํเนินงานขององคก์ร 

 

(2) องคก์รสง่เสรมิและสรา้งความมัน่ใจว่าจะมพีฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม(ethical behavior) ในปฏสิมัพนัธท์กุกรณี 

มกีารตดิตามกาํกบัและดาํเนินการต่อพฤตกิรรมทีฝ่่าฝืนหลกัจรยิธรรม. 
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   1.2ข(21) ข้อกาํหนดทัว่ไป 

   211 มกีารสง่เสรมิและสรา้งความมัน่ใจว่ามพีฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมในการกาํกบัดแูล

กจิการ 

   212 มกีารสง่เสรมิและสรา้งความมัน่ใจว่ามพีฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมในการมปีฏสิมัพนัธ์

กบัพนัธมติร ผูส้ง่มอบ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ 

   213 มตีวัวดัในการสง่เสรมิและกาํกบัดแูลจรยิธรรมในโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ1

2 

   214 มตีวัวดัในการสง่เสรมิและกาํกบัดแูลจรยิธรรมทัว่ทัง้องคก์ร2

3 

   215 มมีาตรการทีจ่ะดาํเนนิการต่อพฤตกิรรมทีฝ่่าฝืนหลกัจรยิธรรม 

   1.2ข(22) จริยธรรมในการดแูลผู้ป่วย 

   221มกีารกาํหนดบรรทดัฐานในการคุม้ครองผูป่้วยในประเดน็ต่อไปนี้เป็นอยา่งน้อย: การ

ทาํการตลาด การรบัผูป่้วย การโอนยา้ย การจาํหน่าย การเปิดเผยขอ้มลูความเป็น

เจา้ของ และผลประโยชน์ทบัซอ้น 

   222 องคก์รเปิดเผยขอ้มลูความเป็นเจา้ของ 

   223 องคก์รใหบ้รกิารผูป่้วยดว้ยความเทีย่งธรรมและจรงิใจ 

   224 มกีารปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรมตามแนวทางทีก่าํหนดไวใ้นเรือ่งการทาํการตลาดและ

การประชาสมัพนัธ ์

   225 มกีารปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรมตามแนวทางทีก่าํหนดไวใ้นเรือ่งการรบัผูป่้วย การ

โอนยา้ย การจาํหน่าย 

   226 มกีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารหรอืแจง้หนี้อยา่งถูกตอ้ง เฉพาะตามรายการทีผู่ป่้วยไดร้บั

บรกิารเทา่นัน้ 

   227 มกีารประเมนิและแกปั้ญหาเมือ่ระบบการจ่ายเงนิทาํใหล้ดคณุภาพการดแูลผูป่้วย 

   1.2ข(23) สถานการณ์ท่ียากลาํบาก(ethical dilemma) 

2เช่น อตัราสว่นของกรรมการอสิระ, ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รกบักลุ่มผูถ้อืหุน้และผูม้สีทิธมิเีสยีง, หลกัฐานทีแ่สดง

ถงึการมนีโยบาย การฝึกอบรม ระบบตดิตามในเรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้นและการใชเ้งนิอย่างเหมาะสม 
3เช่น เหตุการณ์ละเมดิจรยิธรรมและการตอบสนอง, ผลสาํรวจความคดิเหน็ของบุคลากรต่อจรยิธรรมขององคก์ร, การ

ใชส้ายด่วนจรยิธรรม, ผลการทบทวนและตรวจสอบดา้นจรยิธรรม 
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   231 มแีนวทางและความพรอ้มในการชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ที่

ยากลาํบากในการดแูลผูป่้วย และการใหบ้รกิาร 

   232 มกีารรายงานขอ้กงัวลในเรือ่งจรยิธรรมและกฎหมาย 

   233 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระเดน็ทีย่ากลาํบากในการตดัสนิใจเนื่องจากความไมล่งตวั

ระหว่างมมุมองต่างๆ 
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ค. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในวงกวา้ง และการสนบัสนุนชุมชนทีส่าํคญั 

(1) ความผาสกุของสงัคมในวงกว้าง. องคก์รคาํนึงถงึความผาสกุและผลประโยชน์ของสงัคมในวงกวา้งเป็น

สว่นหนึ่งในกลยทุธแ์ละการปฏบิตังิานประจาํวนั รวมถงึมสีว่นในการสรา้งความสมบรูณ์ใหก้บัระบบ

สิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ. 
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   1.2ค(11) ความผาสกุของสงัคมในวงกว้าง (societal well-being) 

   111 องคก์รพจิารณาความผาสกุและผลประโยชน์ของสงัคมในวงกวา้งเป็นสว่นหนึ่งของ

กลยทุธแ์ละการปฏบิตังิานประจาํวนั 

   112 องคก์รมสีว่นในการสรา้งความสมบรูณ์ใหก้บัระบบสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ 

 

(2) การสนับสนุนชุมชน. องคก์รสนบัสนุนและสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กช่มุชนทีส่าํคญัขององคก์รอยา่งจรงิจงั.  

มวีธิกีารกาํหนดชมุชนทีส่าํคญัขององคก์รและกาํหนดกจิกรรมทีอ่งคก์รเขา้ไปมสีว่นรว่ม รวมถงึกจิกรรมที่

อาจใชส้มรรถนะหลกัขององคก์ร.  ผูนํ้าระดบัสงูและบคุลากรรว่มมอืกนัในการพฒันาชมุชน. 
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   1.2ค(21) การสนับสนุนชุมชน(community support) 

   211 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการกาํหนดชมุชนทีส่าํคญัขององคก์ร 

   212 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการกาํหนดกจิกรรมทีอ่งคก์รเขา้ไปมสีว่นรว่ม

สนบัสนุนและสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน (อาจรวมถงึสิง่ทีอ่งคก์รทาํเพือ่ปรบัปรงุ

สิง่แวดลอ้ม สรา้งความเขม้แขง็ใหง้านบรกิาร การศกึษา สขุอนามยัของชมุชน 

ปรบัปรงุการดาํเนินการของวสิาหกจิชมุชน) 

   213 องคก์รใชส้มรรถนะหลกัขององคก์รในการสนบัสนุนและสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน 

ซึง่แสดงใหเ้หน็การทุม่เทเป็นพเิศษในการอทุศิตนเพือ่สนบัสนุนชมุชน 

นอกเหนือจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพนัธกจิ 

   214 ผูนํ้าระดบัสงูและบุคลากรรว่มมอืกนัในการพฒันาชมุชน 
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I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ ์

I-2.1 การจดัทาํกลยทุธ ์(STM.1) 

องคก์รกาํหนดกลยทุธแ์ละวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์พือ่ตอบสนองกบัความทา้ทายขององคก์รและ

สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการดาํเนินงานขององคก์ร. 

ก. กระบวนการจดัทํากลยทุธ ์

(1) ผูนํ้าระดบัสงู ดว้ยความรว่มมอืของบุคลากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสาํคญั ดาํเนินการวางแผนกลยทุธต์าม

ขัน้ตอนและใชก้รอบเวลาทีเ่หมาะสม.  มกีารวเิคราะหแ์ละกาํหนดความทา้ทายเชงิกลยทุธแ์ละขอ้ไดเ้ปรยีบ

ขององคก์ร.  มกีระบวนการทีช่ว่ยใหอ้งคก์รทราบถงึจุดออ่นหรอืจุดดอ้ยสาํคญัทีอ่าจถกูมองขา้ม.   
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   2.1ก(11) ผู้มีส่วนร่วม (strategic planning participants) 

   111 ผูนํ้าระดบัสงูรว่มกบับุคลากรดาํเนินการวางแผนกลยทุธ ์

   112 ผูนํ้าระดบัสงูใชข้อ้มลูจากผูนํ้าชมุชนในการวางแผนกลยทุธ ์ 

   113 ผูนํ้าของสถานพยาบาลอืน่ในชุมชนมสีว่นร่วมในการวางแผนกลยุทธ ์

   2.1ก(12) กระบวนการพื้นฐาน(strategic planning process) 

   121 มกีารวางแผนกลยทุธต์ามขัน้ตอนทีส่าํคญั 

   122 มกีารกาํหนดกรอบเวลาทีเ่หมาะสม (planning time horizon) ของการวางแผนระยะ

สัน้และระยะยาว และทาํใหก้ระบวนการวางแผนกลยทุธส์อดคลอ้งกบักรอบเวลา

ดงักล่าว 

   2.1ก(13) กระบวนการสาํคญั 

   131 มกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการรบัรูใ้นสิง่ทีไ่มเ่คยรูม้ากอ่นหรอืจุดทีม่องไมเ่หน็ดว้ย

ตวัเอง3

4(potential blind spot)  ซึง่อาจจะเป็นทัง้ศกัยภาพ จุดออ่น หรอืโอกาสและ

สิง่คกุคาม 

   132 มกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการวเิคราะหแ์ละกาํหนดสมรรถนะหลกั (core 

competencies) ขององคก์ร 

   133 มกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการวเิคราะหแ์ละกาํหนดความทา้ทาย4

5 และความ

ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธข์ององคก์ร 

4อาจใชก้ารรบัฟังจากภายใน รบัฟังหรอืแสวงหาจากภายนอก ทา้ทายใหส้มาชกิใชจ้นิตนาการ ตรวจสอบเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้อย่างไม่คาดฝัน 
5ความทา้ทายเชงิกลยุทธข์ององคก์ร ควรครอบคลุมโรคและปัญหาสขุภาพ, ความอยู่รอดและความยัง่ยนืขององคก์ร, 

ทุนมนุษย ์เป็นอย่างน้อย 
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(2) ในกระบวนการวางแผนกลยทุธ ์มกีารวเิคราะหปั์ญหาและความตอ้งการดา้นสขุภาพของผูร้บับรกิาร/ชมุชน

ทีร่บัผดิชอบ, จดุแขง็ จดุออ่น โอกาส สิง่คกุคามขององคก์ร รวมทัง้ปัจจยัสาํคญัอืน่ๆ และความสามารถใน

การนําแผนกลยทุธไ์ปปฏบิตั.ิ 
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   2.1ก(21) การวิเคราะหข้์อมูลประกอบการวางแผนกลยทุธ(์key elements analysis) 

   211 มกีารวเิคราะหปั์ญหาและความตอ้งการดา้นสขุภาพของผูร้บับรกิาร มกีารรบัฟัง

ขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชมุชน 

   212 มกีารวเิคราะหข์อ้มลูระบาดวทิยาของปัญหาสขุภาพในพืน้ที ่

   213 มกีารวเิคราะหจ์ุดแขง็ จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคขององคก์ร 

   214 มกีารวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในดา้นเทคโนโลย ีตลาด ผลติภณัฑแ์ละ

บรกิาร ความนิยมของผูร้บับรกิาร การแขง่ขนั ภาวะเศรษฐกจิ กฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

   215 มกีารวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อความยัง่ยนืขององคก์ร รวมถงึสมรรถนะหลกัที่

ตอ้งการขององคก์ร การคาดการณ์ performance ในอนาคตขององคก์รและองคก์ร

ทีเ่ทยีบเคยีงกนัได ้

   216 มกีารวเิคราะหค์วามสามารถขององคก์รในการนําแผนไปปฏบิตั ิเชน่ การระดม

ทรพัยากรและความรูท้ีจ่าํเป็น ความคล่องตวัในการปฏบิตัติามแผนสาํรองฉุกเฉิน 

การปรบัเปลีย่นแผนและนําไปปฏบิตัอิยา่งรวดเรว็ 

   2.1ก(22) การกาํหนดกลยทุธ(์strategy considerations) 

   221 มกีารใชร้ปูแบบต่างๆ เพือ่ใหเ้หน็ภาพในอนาคตเพือ่การตดัสนิใจและการจดัสรร

ทรพัยากร เชน่ การพยากรณ์ การคาดคะแน การใชส้ถานการณ์จาํลอง ฉากทศัน์ 

   222 มกีารกาํหนดกลยทุธใ์นเชงิกวา้งเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการดาํเนินงานของ

องคก์ร5

6 

 

  

6กลยุทธใ์นเชงิกวา้งเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการดาํเนินงานขององคก์ร อาจเป็นผลหรอืนําไปสูส่ ิง่ต่อไปน้ี: การ

จดับรกิารใหม่, ผูร้บับรกิารหรอืสว่นตลาดสาํคญัใหม่, การกลา้เสีย่งอย่างรอบคอบ, สมรรถนะหลกัใหมข่ององคก์ร, 

รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้, การลงทุน, การสรา้งความร่วมมอืกบัพนัธมติร, ความสมัพนัธใ์หม่ๆ กบับุคลากรหรอือาสาสมคัร, การ

เป็นศนูยค์วามเป็นเลศิ, การเป็นผูนํ้าในการวจิยั, การเป็นผูใ้หบ้รกิารเชงิบรูณาการ, การตอบสนองความตอ้งการของ

ชุมชนหรอืความตอ้งการดา้นสาธารณสขุ 
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ข. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

(1) มกีารจดัทาํเอกสารทีแ่สดงวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธส์าํคญั และกรอบเวลาทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านัน้. 

(นําเสนอวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธส์าํคญั) 
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   2.1ข(11) วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธท่ี์สาํคญั(key strategic objectives) 

   111 มกีารจดัทาํเอกสารทีแ่สดงวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีส่าํคญั 

   112 มกีารระบุกาํหนดเวลาทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์หล่านี้ 

   113 มกีารระบุเป้าประสงคท์ีส่าํคญัทีส่ดุ (the most important goals) สาํหรบั

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์หล่านี้ 

(2) วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ตอบสนองต่อความทา้ทายทีส่าํคญัและใชข้อ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธข์ององคก์ร,

ตอบสนองต่อสถานะสขุภาพและความตอ้งการดา้นสขุภาพของชมุชนหรอืกลุ่มประชากรทีใ่หบ้รกิาร และมี

สว่นต่อผลลพัธส์ขุภาพทีด่ขี ึน้. 
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   2.1ข(21) การพิจาณาวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ(์strategic objective considerations) 

   211 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธต์อบสนองความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธข์อง

องคก์ร 

   212 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธต์อบสนองต่อสถานะสขุภาพและความตอ้งการดา้นสขุภาพ

ของชมุชนหรอืกลุ่มประชากรทีใ่หบ้รกิาร 

   213 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธม์สีว่นต่อผลลพัธส์ขุภาพทีด่ขี ึน้ 

   214 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธต์อบสนองต่อโอกาสในการสรา้งนวตกรรมของบรกิาร และ

รปูแบบการดาํเนินกจิการ 

   215 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธใ์ชป้ระโยชน์จากสมรรถนะหลกัขององคก์รในปัจจุบนั และ

ใหค้วามสาํคญัต่อสมรรถนะหลกัใหมท่ีต่อ้งการ 

   216 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธส์รา้งสมดุลระหว่างความทา้ทายและโอกาส ในระยะสัน้และ

ระยะยาว 

   217 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธค์าํนึงถงึและสรา้งสมดลุระหวา่งความตอ้งการของผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีทีส่าํคญัทัง้หมด 

   218 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธย์กระดบัความสามารถขององคก์รในการปรบัตวัต่อการ

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในตลาด 

   219 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธม์ุง่ไปทีป่ระเดน็สาํคญัซึง่จะนําไปสูค่วามสาํเรจ็6

7 ขององคก์ร 

7ประเดน็สาํคญัซึง่จะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ เช่น การเขา้ถงึ, การปรบับรกิารใหเ้หมาะสมกบัผูร้บับรกิารแต่ละราย 

(customization), ขดีความสามารถและความเพยีงพอของบคุลากร, การสรา้งนวตกรรมอย่างรวดเรว็, ความสมัพนัธก์บั

ผูป่้วยและผูร้บับรกิารอื่นๆ, การใชเ้วชระเบยีนอเิลค็โทรนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศ, การบรกิารเสมอืนจรงิ, คุณภาพ
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(3) วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์กีย่วกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพมุง่ทีผ่ลลพัธส์ขุภาพทีด่ขี ึน้ของผูป่้วย ครอบครวั 

ชมุชน บุคลากร และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด.ี 

N P  M Extended Evaluation Guide 

   2.1ข(31) วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธเ์ก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพ(health promotion 

strategic objectives) 

   311 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธค์รอบคลุมการสรา้งเสรมิสขุภาพผูป่้วยในโรงพยาบาล 

   312 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธค์รอบคลุมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยผูป่้วยและครอบครวั 

   313 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธค์รอบคลุมการสรา้งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรคของ

ชมุชน 

   314 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธค์รอบคลุมการสรา้งเสรมิสขุภาพของบุคลากร 

   315 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธค์รอบคลุมการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ี

 

และความปลอดภยั, การสรา้งเสรมิสขุภาพ, การตอบสนองอย่างรวดเรว็, การใหบ้รกิารในลกัษณะบรูณาการ, การ

ใหบ้รกิารทีม่ตีน้ทุนตํ่า, การร่วมทุน, การสรา้งพนัธมติรและแนวร่วมใหม่ๆ 
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 I-2.2 การถ่ายทอดกลยทุธเ์พ่ือนําไปปฏิบติั (STM.2) 

องคก์รถ่ายทอดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัแิละตดิตามความกา้วหน้าเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่

บรรลุเป้าประสงค.์ 

ก. การจดัทาํแผนปฏบิตักิารและการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏบิตั ิ

(1) มกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารและถ่ายทอดแผนไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่บรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีส่าํคญั, 

สรา้งความมัน่ใจในความยัง่ยนืของการเปลีย่นแปลงสาํคญัทีเ่ป็นผลจากแผนปฏบิตักิาร.  บุคลากรตระหนกั

ในบทบาทและการมสีว่นต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ.์ 
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   2.2ก(11) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ(action plan development) 

   111 มกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารระยะสัน้และระยะยาว 

   112 แผนปฏบิตักิารมคีวามสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

   113 มคีวามชดัเจนในการดาํเนินการเพือ่ใหม้ัน่ใจในความยัง่ยนืของการเปลีย่นแปลงสาํคญั7

8ที ่

วางแผนไว ้ 

   2.2ก(12) การนําแผนปฏิบติัการไปปฏิบติั (action plan implementation) 

   121 มกีารถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารไปยงับุคลากรเพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร เพือ่

บรรลวุตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ์ทีส่าํคญั 

   122 ผูนํ้าระดบัสงูมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบแผนกลยทุธแ์ต่ละแผน มอบหมายให้

ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน / ระบบงานต่างๆ นําแผนกลยทุธไ์ปจดัทาํแผนปฏบิตักิาร 

และนําแผนไปปฏบิตั ิ

   123 ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน / ระบบงานต่างๆ วเิคราะหท์ศิทางในแผนกลยทุธใ์นสว่นที่

เกีย่วขอ้งกบัตนเอง รว่มกบับรบิทหรอืความตอ้งการของหน่วยงาน / ระบบงาน 

เพือ่จดัทาํแผนปฏบิตักิารทีม่เีป้าหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

ระบุกจิกรรมทีเ่ฉพาะเจาะจงเพือ่บรรลุเป้าหมาย ทรพัยากรทีต่อ้งใช ้และ

กาํหนดเวลาแลว้เสรจ็ทีช่ดัเจน ซึง่สามารถตดิตามความกา้วหน้าและการบรรลุผล

ลพัธไ์ด ้

   124 ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน/ระบบงานต่างๆ ทาํความเขา้ใจกบัผูป้ฏบิตังิาน สรา้งความ

ตระหนกัในบทบาทของแต่ละคน ต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร 

และเป้าหมายทีห่น่วยงานตอ้งรบัผดิชอบ 

   125 ผูนํ้าระดบัสงูจดัใหม้กีลไกในการสรา้งความเขา้ใจและตดิตามประเมนิการรบัรูข้อง

ผูป้ฏบิตังิานในรปูแบบต่างๆ เชน่ เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้การตรวจเยีย่มหน่วยงาน 

การรายงานความกา้วหน้า ฯลฯ 

8การเปลีย่นแปลงสาํคญั อาจจะเป็นการเปลีย่นแปลงในดา้นบรกิาร ผูร้บับรกิารการตลาด ผูส้ง่มอบพนัธมติร 
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   126 มกีารถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารไปยงัผูส้ง่มอบและพนัธมติร เพือ่บรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกล

ยุทธท์ีส่าํคญั 

(2) องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามทีรพัยากรดา้นการเงนิและดา้นอืน่ๆ เพยีงพอทีจ่ะนําแผนปฏบิตักิารไปปฏบิตัใิห้

บรรลุผล.  องคก์รประเมนิความเสีย่งดา้นการเงนิและดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนปฏบิตักิาร.  องคก์ร

จดัสรรทรพัยากรอยา่งสมดุลเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าจะมทีรพัยากรเพยีงพอสาํหรบัสิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งปฏบิตั.ิ 
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   2.2ก(21) การจดัสรรทรพัยากร (resource allocation) 

   211 องคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่มทีรพัยากรดา้นการเงนิเพยีงพอทีจ่ะนําแผนปฏบิตักิารไป

ปฏบิตัใิหบ้รรลุผลและบรรลพุนัธะผกูพนัในปัจจบุนั 

   212 องคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่มทีรพัยากรดา้นอืน่ๆ เพยีงพอทีจ่ะนําแผนปฏบิตักิารไป

ปฏบิตัใิหบ้รรลุผลและบรรลพุนัธะผกูพนัในปัจจบุนั 

   213 องคก์รประเมนิและจดัการความเสีย่งดา้นการเงนิและดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

แผนปฏบิตักิารเพือ่ใหม้ัน่ใจในความมัน่คงทางการเงนิขององคก์ร 

   214 องคก์รจดัสรรทรพัยากรอยา่งสมดุลเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าจะมทีรพัยากรเพยีงพอสาํหรบัสิง่ที่

จาํเป็นตอ้งปฏบิตั ิเพือ่บรรลุพนัธกจิขององคก์ร 

   215 หวัหน้าหน่วยงานสือ่สารขอ้เสนอเกีย่วกบัทรพัยากรทีจ่ําเป็น (พืน้ทีใ่ชส้อย เครือ่งมอื 

บุคลากร ทรพัยากรพเิศษอืน่ๆ) ต่อผูบ้รหิารระดบัสงู  

   216 หวัหน้าหน่วยงานมกีระบวนการตอบสนองเมือ่ขาดแคลนทรพัยากร 

(3) มกีารปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิารและนําแผนทีป่รบัเปลีย่นไปสูก่ารปฏบิตั ิในกรณีทีม่คีวามจาํเป็น. 
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   2.2ก(31) การปรบัเปล่ียนแผนปฏิบติัการ (action plan modification) 

   311 ผูนํ้าระดบัสงูตดิตามความกา้วหน้าของการปฏบิตัติามแผน การบรรลุเป้าหมาย และ

สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปเพือ่พจิารณาความจาํเป็นในการปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตัิ

การ 

   312 องคก์รปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิารในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นหรอืสถานการณ์บงัคบั 

   313 องคก์รนําแผนปฏบิตักิารทีม่กีารปรบัเปลีย่นไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งรวดเรว็ 

(4) องคก์รจดัทาํแผนดา้นทรพัยากรบุคคลทีส่าํคญั เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละ

แผนปฏบิตักิารทีก่าํหนดไวไ้ด.้  แผนระบุผลกระทบทีม่โีอกาสเกดิขึน้ต่อบุคลากร และโอกาสทีจ่ะมกีาร

เปลีย่นแปลงความตอ้งการดา้นขดีความสามารถของบุคลกรและระดบักาํลงัคนทีต่อ้งการ. 
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   2.2ก(41) แผนด้านบคุลากร(workforce plans) 

   411 ผูนํ้ารว่มมอืกนัจดัทาํแผนดา้นทรพัยากรบุคคลเพือ่บรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ์

แผนปฏบิตักิารระยะสัน้และระยะยาว 
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   412 แผนดา้นทรพัยากรบุคคลคาํนึงถงึผลกระทบทีม่โีอกาสเกดิต่อบุคลากร 

   413 แผนดา้นทรพัยากรบุคคลคาํนึงถงึโอกาสทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงความตอ้งการดา้น

ขดีความสามารถและอตัรากาํลงับุคลากร 

   414 แผนดา้นทรพัยากรบุคคลคาํนึงถงึแนวคดิต่อไปนี้: การจดัโครงสรา้งงานใหม ่การ

เพิม่อาํนาจการตดัสนิใจใหบุ้คลากรการสง่เสรมิความรว่มมอืและประสานงาน

ระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพีกบัผูบ้รหิาร, การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองคก์รการบรหิาร

คา่ตอบแทนและยกยอ่งชมเชยการศกึษาและฝึกอบรมการพฒันาผูนํ้าในอนาคต 

   415 แผนทรพัยากรบุคคลระบจุาํนวน ประเภท และคณุสมบตัทิีพ่งึประสงค ์(ทกัษะ 

ความรู ้และคณุสมบตัอิืน่ๆ) ของบุคลากร โดยใชว้ธิกีารจดัอตัรากาํลงัซึง่เป็นที่

ยอมรบั 

   416 แผนทรพัยากรบุคคลระบกุารมอบหมายงานการปรบัเปลีย่นการมอบหมายงาน

บุคลากรการถ่ายโอนหน้าทีร่บัผดิชอบจากบุคคลหนึ่งไปยงัอกีคนหนึ่งเมื่อหน้าที่

รบัผดิชอบดงักล่าวเกนิขอบเขตหน้าทีป่กต ิ

   417 มกีารเฝ้าตดิตาม ทบทวน และปรบัปรงุประสทิธผิลของแผนทรพัยากรบุคคลอยา่ง

ต่อเนื่อง 

   418 ผูก้าํกบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบกลยทุธแ์ละแผนงานเกีย่วกบัการศกึษาสาํหรบัผู้

ประกอบวชิาชพี การวจิยั และกาํกบัดแูลคณุภาพของแผนงานดงักล่าว 

(5) มกีารจดัทาํตวัชีว้ดัสาํคญัเพือ่ตดิตามความกา้วหน้าในการปฏบิตัติามแผน.  ระบบการวดัผลครอบคลุม

ประเดน็สาํคญั / ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด และหนุนเสรมิใหท้ัง้องคก์รมุง่ไปในทศิทางเดยีวกนั. 
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   2.2ก(51) ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินการ(performance measures) 

   511 มกีารกาํหนดตวัชีว้ดัสาํคญัเพือ่ใชต้ดิตามผลลพัธแ์ละประสทิธผิลของแผนปฏบิตัิ

การ 

   512 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่าระบบการวดัผลโดยรวมของแผนปฏบิตักิารหนุนเสรมิให้

องคก์รมุง่ไปในทศิทางเดยีวกนั 

   513 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่าระบบการวดัผลดงักล่าวครอบคลมุประเดน็สาํคญัทีถ่่ายทอดสู่

การปฏบิตัทิัง้หมด 

   514 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่าระบบการวดัผลดงักล่าวครอบคลมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสาํคญั

ทัง้หมด 
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ข. การคาดการณ์และเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงาน 

องคก์รคาดการณ์ผลการดาํเนนิงานสาํหรบัตวัชีว้ดัสาํคญัในขอ้ 2.2 ก (5) ตามกรอบเวลาของการวางแผน  โดย

พจิารณาจากเป้าประสงค ์ผลงานทีผ่า่นมา และขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม.  องคก์รตอบสนองต่อ

ความแตกต่างของผลงานเมือ่เทยีบกบัองคก์รทีด่าํเนนิงานหรอืมกีจิกรรมในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั ทัง้ความ

แตกต่างในปัจจบุนัและความแตกต่างทีไ่ดจ้ากการคาดการณ์. 
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   2.2ข(11) การคาดการณ์ผลการดาํเนินการ (performance projection) 

   111 องคก์รคาดการณ์ผลการดาํเนินงานสาํหรบัตวัชีว้ดัสาํคญัในขอ้ 2.2 ก (5) ตามกรอบ

เวลาของการวางแผน 

   112 องคก์รนําเป้าประสงคแ์ละผลงานทีผ่า่นมาเพือ่คาดการณ์ผลการดาํเนินงาน 

   2.2ข(12) การเปรียบเทียบผลการดาํเนินการ (performance comparison) 

   121 มกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานขององคก์รกบัเป้าประสงคแ์ละผลการ

ดาํเนินงานทีผ่า่นมา 

   122 มกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานขององคก์รกบัคูเ่ทยีบภายนอก เชน่ ผลงาน

เฉลีย่ในกจิการบรกิารสขุภาพ, ผลงานขององคก์รทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั, ผลงาน

ของคูแ่ขง่, ผลงานทีเ่ป็นเลศิ 

   123 มกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานขององคก์รกบัมาตรฐานซึง่กาํหนดโดยองคก์ร

วชิาชพี กฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบั 

   124 มกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานขององคก์รกบัแนวทางทีพ่งึปฏบิตัซิึง่เผยแพร่

ในวารสารวชิาการ 

   2.2ข(13) การตอบสนอง 

   131 มกีารตอบสนองเมือ่พบว่าระดบัผลการดาํเนินงานไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

   132 มกีารตอบสนองเมือ่พบว่ามคีวามแตกต่างระหว่างผลการดาํเนนิงานทีเ่กดิขึน้ กบั

ขอ้มลูทีใ่ชเ้ทยีบเคยีง 
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I – 3 การมุ่งเน้นผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน 

I-3.1 ความรู้เก่ียวกบัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน (PCF.1) 

องคก์รเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัทีส่าํคญัของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานของตน เพือ่ให้

มัน่ใจวา่บรกิารทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดงักล่าว. 

ก. ความรูเ้กีย่วกบัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน 

(1) องคก์รระบุการจาํแนกสว่น ของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน8

9 กลุ่มผูร้บัผลงาน และตลาดบรกิารสขุภาพ. องคก์ร

กาํหนดว่าจะมุง่เน้นบรกิารสขุภาพสาํหรบัสว่นใดของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน กลุ่มผูร้บัผลงาน และตลาดบรกิาร

สขุภาพ.  
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   3.1ก(11) การจาํแนกผู้รบัผลงาน (customer segmentation) 

   111 องคก์รใชส้ารสนเทศเกีย่วกบัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน ตลาด และบรกิารสขุภาพ เพือ่

จาํแนกกลุ่มผูร้บับรกิารและสว่นตลาดในปัจจบุนัและในอนาคต 

   112 องคก์รนําขอ้มลูผูร้บับรกิารของคู่แขง่ ผูร้บับรกิารและตลาดทีพ่งึมใีนอนาคตมา

ประกอบการจาํแนกกลุ่มผูร้บับรกิารและสว่นตลาด 

   113 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการกาํหนดกลุ่มผูร้บับรกิารและสว่นตลาดทีมุ่ง่เน้น9

10 

ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต 

(2) องคก์รรบัฟังและเรยีนรู ้ความตอ้งการและความคาดหวงั ของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน รวมทัง้ระดบัความสาํคญั

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน.  วธิกีารรบัฟังเหมาะสมกบัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน แต่ละ

กลุ่ม.  มกีารนําความรูน้ี้ไปใชใ้นการวางแผนจดับรกิารและปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน. 
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   3.1ก(21) การรบัฟังผู้รบับริการในปัจจบุนั10

11 (listening to current customers) 

   211 วธิกีารรบัฟังทาํใหร้บัรูปั้จจยัทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารและ

สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้

   212 วธิกีารรบัฟังผูร้บัผลงานมคีวามเหมาะสมกบักลุ่มผูร้บับรกิาร หรอืสว่นตลาด 

9 ผูร้บัผลงานอื่นๆ ทีม่ใิชผู่ร้บับรกิารดว้ย เช่น ผูจ้่ายเงนิ นกัศกึษา ชุมชน 
10 การกาํหนดสว่นทีมุ่ง่เน้น อาจจาํแนกไดต้ามภูมศิาสตร ์ตามช่องทางการใหบ้รกิาร ตามเทคโนโลยทีีใ่ช ้ตามระบบ

ประกนัสขุภาพ ตามหน้าทีใ่นการใหบ้รกิาร (เพื่อบรกิารสงัคม กบัสรา้งรายไดใ้ห ้รพ.)  เหตุผลของการกาํหนดสว่นที่

มุ่งเน้นอาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการทีซ่บัซอ้น หรอืเป็นกลุ่มทีม่คีวามหมายต่อความอยู่รอดของ รพ. 
11 วธิกีารรบัฟังผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน อาจไดแ้ก่ การสาํรวจ การวจิยัตลาด การใชข้อ้มลูทางระบาดวทิยา การสนทนากลุ่ม 

การใชข้อ้มลูจาก web และการใชข้อ้มลูจากแหล่งอื่นๆ เกีย่วกบัการตดัสนิใจแสวงหาบรกิารสขุภาพ   
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   213 องคก์รใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ และ web-based technologies เพือ่รบัฟังผูร้บับรกิาร 

   214 วธิกีารรบัฟังมคีวามแตกต่างกนัตามวงจรชวีติของการเป็นลกูคา้ (customer life 

cycle) 

   3.1ก(22) การรบัฟังผู้รบับริการในอนาคต (listening to potential customers) 

   221 มกีารรบัฟังผูร้บับรกิารในอดตี เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัคณุภาพบรกิาร 

ความชว่ยเหลอื และการตดิต่อต่างๆ ทีส่ามารถนําไปใชต่้อได ้

   222 มกีารรบัฟังผูร้บับรกิารในอนาคต เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพบรกิาร ความ

ชว่ยเหลอื และการตดิต่อต่างๆ ทีส่ามารถนําไปใชต่้อได ้

   223 มกีารรบัฟังผูร้บับรกิารของคู่แขง่ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพบรกิาร ความช่วยเหลอื 

และการตดิต่อต่างๆ ทีส่ามารถนําไปใชต่้อได ้

 (3) องคก์รใชค้วามเหน็และเสยีงสะทอ้นของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานเพือ่เป็นองคก์รทีมุ่ง่เน้นผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน

มากขึน้, ตอบสนองความตอ้งการและทาํใหผู้ป่้วย / ผูร้บัผลงาน พงึพอใจมากขึน้, และเพือ่คน้หาโอกาส

สรา้งนวตกรรม. 
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   3.1ก(31) ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (product offerings) 

   311 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการกาํหนดความตอ้งการบรกิารสขุภาพ ของผูป่้วย

และตลาด 

   312 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการกาํหนดและสรา้งนวตกรรมใหบ้รกิารสขุภาพ เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูร้บับรกิารและสว่นตลาด 

   313 องคก์รสรา้งนวตกรรมใหบ้รกิารสขุภาพเพือ่ทาํใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงัของกลุ่ม

ผูร้บับรกิารและสว่นตลาด 

   314 องคก์รคน้หาและสรา้งนวตกรรมใหบ้รกิารสขุภาพ เพือ่เขา้สูต่ลาดใหม่ ดงึดดูผูร้บับรกิาร

ใหม่ และสรา้งโอกาสในการขยายความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารในปัจจบุนั 

   3.1ก(32) การใช้ข้อมลูเก่ียวกบัผู้รบับริการ (customer data use) 

   321 องคก์รใชข้อ้มลูเกีย่วกบัผูร้บับรกิาร ตลาด และบรกิารสขุภาพ เพือ่ปรบัปรงุ

การตลาด 

   322 องคก์รใชข้อ้มลูเกีย่วกบัผูร้บับรกิาร ตลาด และบรกิารสขุภาพ เพือ่สรา้งวฒันธรรมที่

มุง่เน้นผูป่้วย/ผูร้บับรกิารใหม้ากยิง่ขึน้ 

   323 องคก์รใชข้อ้มลูเกีย่วกบัผูร้บับรกิาร ตลาด และบรกิารสขุภาพ เพือ่ระบุโอกาสใน

การสรา้งนวตกรรม 
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I-3.2 ความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจของผูร้บัผลงาน (PCF.2)  

องคก์รสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ศรทัธา ความพงึพอใจ 

และความรว่มมอื.  มกีารประเมนิและนําขอ้มลูความพงึพอใจของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานมาใช้

ปรบัปรงุการดาํเนินงาน. 

ก. การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน  

(1) องคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ, เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่

ศรทัธา, และเพือ่ใหไ้ดร้บัความรว่มมอื.  

N P  M Extended Evaluation Guide 

   3.2ก(11) การจดัการความสมัพนัธ ์(customer relationship management) 

   111 องคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ เพือ่สรา้ง

ความเชือ่มัน่ศรทัธา และเพือ่ใหไ้ดร้บัความรว่มมอื 

   112 องคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร เพือ่ใหไ้ดผู้ร้บับรกิารใหมแ่ละเพิม่สว่นแบ่ง

ตลาด 

   113 องคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร เพือ่รกัษาผูร้บับรกิาร  

   114 องคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารเพือ่เพิม่ความผกูพนักบัองคก์ร 

   115 องคก์รทาํใหเ้หนือกว่าความคาดหวงัในแต่ละขัน้ตอนของวงจรชวีติของความเป็นลกูคา้ 

(2) มชีอ่งทางสาํหรบัใหผู้ป่้วย / ผูร้บัผลงาน คน้หาขอ้มลูขา่วสาร ขอรบับรกิาร และเสนอขอ้รอ้งเรยีน. องคก์ร

จดัทาํขอ้กาํหนดทีพ่งึปฏบิตัสิาํหรบัชอ่งทางการตดิต่อแต่ละรปูแบบและสรา้งความมัน่ใจวา่ขอ้กาํหนด

ดงักล่าวไดร้บัการนําไปปฏบิตัโิดยบุคลากรทกุคนและในทกุขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง.  มกีารแสดงถงึความ

รบัผดิชอบต่อสาธารณะในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรกิารทีม่ ีคณุภาพบรกิาร และผลการใหบ้รกิาร 
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   3.2ก(21) การสนับสนุนผู้รบับริการ (customer support) 

   211 องคก์รมชีอ่งทางใหผู้ร้บับรกิารสามารถสบืคน้ขอ้มลูและขอความชว่ยเหลอื 

   212 องคก์รมชีอ่งทางใหผู้ร้บับรกิารเขา้รบับรกิาร 

   213 องคก์รมชีอ่งทางใหผู้ร้บับรกิารเสนอขอ้รอ้งเรยีน ใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบับรกิาร 

   214 องคก์รมแีนวทางสือ่สารและใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ร้บับรกิาร ซึง่เหมาะสมกบักลุ่ม

ผูร้บับรกิาร หรอืสว่นตลาดแต่ละกลุ่ม 

   215 องคก์รระบุขอ้กาํหนดสาํคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอืผูร้บับรกิาร (แนวทางปฏบิตัิ

มาตรฐานสาํหรบัชอ่งทางการตดิต่อต่างๆ) และทาํใหม้ัน่ใจวา่ขอ้กาํหนดดงักล่าวได้

ถ่ายทอดไปยงัทกุคนและทกุกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่นําไปปฏบิตั ิ

   216 องคก์รแสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสาธารณะในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรกิารทีม่ ี

คณุภาพบรกิาร และผลการใหบ้รกิาร 
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(3) องคก์รจดัการกบัคาํรอ้งเรยีนของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานเพือ่ใหม้กีารแกไ้ขอยา่งไดผ้ลและทนัทว่งท.ี  มกีาร

รวบรวมและวเิคราะหค์าํรอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุทัว่ทัง้องคก์ร. 
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   3.2ก(31) การจดัการกบัคาํร้องเรียน (complaint management) 

   311 องคก์รมกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการจดัการกบัคาํรอ้งเรยีนของผูร้บับรกิาร11

12 มี

นโยบายและระเบยีบปฏบิตัสิง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกนั 

   312 ผูป่้วยไดร้บัแจง้ถงึกระบวนการทีจ่ะยืน่ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้คดิเหน็ที่

แตกต่าง 

   313 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทาํใหข้อ้รอ้งเรยีน ขอ้ขดัแยง้ 

และขอ้คดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ไดร้บัสบืสวนและแกไ้ขอยา่งทนัท่วงทแีละมปีระสทิธผิล 

   314 ผูป่้วย (และครอบครวัเมือ่มขีอ้บ่งชี)้ มสีว่นรว่มในกระบวนการหาขอ้ยตุ ิ

   315 กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของผูร้บับรกิารทาํใหเ้รยีกความเชือ่มัน่กลบัคนืมา 

(ปรบัเปลีย่นประสบการณ์เชงิลบทีเ่กดิขึน้กบัผูร้บับรกิารใหเ้ป็นประสบการณ์เชงิ

บวก) 

   316 กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของผูร้บับรกิารเสรมิสรา้งความพงึพอใจและความ

ผกูพนั 

   3.2ก(32) การรวบรวมและวิเคราะห ์(aggregation and analysis) 

   321 มกีารรวบรวมและวเิคราะหค์าํรอ้งเรยีน12

13 นํามาจดัลาํดบัความสาํคญั สือ่สาร เพือ่ให้

มกีารปรบัปรงุทัว่ทัง้องคก์ร 

   322 มกีารวเิคราะหค์าํรอ้งเรยีนทีส่ะทอ้นถงึจุดออ่นในระบบการดแูลผูป่้วย คาํรอ้งเรยีนที่

เกดิขึน้ซํ้าๆ โดยไมม่แีนวโน้มลดลง และสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาคณุภาพในประเดน็

ดงักล่าวอยา่งจรงิจงั 

 

12 ครอบคลุมถงึ การฝึกอบรมและสรา้งความตระหนกัแกบุ่คลากรทกุระดบั, การจดัตัง้และฝึกอบรมทมีงาน

ลกูคา้สมัพนัธห์รอืทมีงานประสานความเขา้ใจตามความเหมาะสม, การตอบสนองเบือ้งตน้ ณ จุดรบับรกิาร 

เมือ่มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิความไมพ่งึพอใจ, การสบืคน้ แกปั้ญหา และแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ, การดาํเนินการ

ในกรณีทีเ่กดิความสญูเสยีรนุแรง, การประเมนิผลการตอบสนองแต่ละราย (ความรวดเรว็ในการตอบสนอง 

ระดบัการแกปั้ญหาจากมมุมองของผูร้บับรกิารและมมุมองของเจา้หน้าที)่, การจดัระบบรวบรวมขอ้มลู 
13 เช่น ลกัษณะคาํรอ้งเรยีน ความถี ่แนวโน้ม และอาจรวมไปถงึการวเิคราะห ์root cause 
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ข. การประเมนิความพงึพอใจของผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน  

(1) มกีารประเมนิความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจของผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน และใชข้อ้มลูนี้เพือ่ปรบัปรงุการ

ดาํเนินงาน.  วธิกีารวดัผลเหมาะสมกบักลุ่มผูป่้วย / ผูร้บัผลงานแต่ละกลุ่ม และไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ใน

การนําไปปรบัปรงุ. 

N P  M Extended Evaluation Guide 

   3.2ข(11) ความพึงพอใจและความผกูพนั (customer satisfaction and engagement) 

   111 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของ

ผูร้บับรกิาร 

   112 วธิกีารวดัหรอืประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนั เหมาะสมกบักลุ่มผูร้บับรกิาร 

และสว่นตลาดต่างๆ แต่ละกลุม่  

   113 การวดัดงักล่าวใหข้อ้มลูทีส่ามารถนําไปใชเ้พือ่ปรบัปรงุการดาํเนินงาน 

   114 การวดัดงักล่าวใหข้อ้มลูทีส่ามารถนําไปใชเ้พือ่ตอบสนองใหเ้หนือกว่าความคาดหวงัและ

สรา้งความผกูพนักบัผูร้บับรกิาร 

   3.2ข(12) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง (satisfaction relative to 

competitors) 

   121 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเสาะหาขอ้มลูดา้นความพงึพอใจของผูร้บับรกิารที่

มต่ีอองคก์รเทยีบกบัทีม่ต่ีอองคก์รทีม่บีรกิารคลา้ยคลงึกนั  

   122 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเสาะหาขอ้มลูดา้นความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอ

องคก์รเทยีบกบัทีม่ต่ีอคู่แขง่ 

   3.2ข(13) ความไม่พึงพอใจ (dissatisfaction) 

   131 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร 

   132 การวดัดงักล่าวทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ามารถนําไปใชต้อบสนองความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิาร 

   133 การวดัดงักล่าวทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ามารถทาํใหเ้หนือกว่าความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 

(2) มกีารตดิตามผลหลงัการเขา้รบับรกิารจากผูป่้วย / ผูร้บัผลงานทนัท ีเพือ่ใหไ้ดร้บัขอ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบั

คณุภาพบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ในการนําไปปรบัปรงุ.  
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   3.2ข(21) การติดตามผลหลงัการเข้ารบับริการ (customer feedback) 

   211 มกีารตดิตามความคดิเหน็ของผูร้บับรกิารในเรือ่งคณุภาพบรกิาร ความชว่ยเหลอื 

และการตดิต่อต่างๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัอยา่งทนัทว่งทแีละสามารถนําไป

วางแผนและปรบัปรงุกระบวนการทาํงานได ้

   212 มรีะบบที ่proactive ในการตดิตามขอ้มลูป้อนกลบั โดบมุง่เน้นไปทีก่ลุ่มทีม่ ี

ศกัยภาพในการใหข้อ้แนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ และกลุ่มทีค่าดว่าไดร้บับรกิารทีไ่ม่

เป็นไปตามความคาดหวงั 
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   213 ผูเ้กีย่วขอ้งนําประเดน็ทีเ่ป็นโอกาสพฒันาไปดาํเนนิการปรบัปรงุ 
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I-3.3 สิทธิผูป่้วย (PCF.3) 

องคก์รตระหนกัและใหก้ารคุม้ครองสทิธผิูป่้วย.  

ก. คาํประกาศสทิธผิูป่้วย 

(1) ผูป่้วยไดร้บัการคุม้ครองตามคาํประกาศสทิธผิูป่้วยขององคก์รวชิาชพีและกระทรวงสาธารณสขุ   
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   3.3ก(11) การคุ้มครองตามคาํประกาศสิทธิผู้ป่วย (Patient’s Charter) 

   111 สทิธพิืน้ฐานทีจ่ะไดร้บับรกิารดา้นสขุภาพตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ 

   112 สทิธทิีจ่ะไดร้บับรกิารโดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ

   113 สทิธทิีจ่ะรบัทราบขอ้มลูอยา่งเพยีงพอและเขา้ใจชดัเจนเพือ่ใหส้ามารถตดัสนิใจใน

การยนิยอมหรอืไมย่นิยอมใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพปฏบิตัต่ิอตน 

   114 สทิธทิีจ่ะไดร้บัการชว่ยเหลอืโดยทนัทเีมือ่อยูใ่นภาวะเสีย่งอนัตรายถงึชวีติ 

   115 สทิธทิีจ่ะทราบชือ่ สกลุ และประเภท ของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพทีใ่หบ้รกิาร

แกต่น 

   116 สทิธทิีจ่ะขอความเหน็จากผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพอืน่ทีม่ไิดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารแก่

ตน และสทิธใินการขอเปลีย่นตวัผูใ้หบ้รกิารหรอืสถานบรกิาร 

   117 สทิธทิีจ่ะไดร้บัการปกปิดขอ้มลูเกีย่วกบัตนเองโดยเครง่ครดั 

   118 สทิธทิีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งครบถว้นในการตดัสนิใจเขา้รว่มหรอืถอนตวัจากการ

เป็นผูถ้กูทดลองในการทาํวจิยั 

   119 สทิธทิีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลเฉพาะของตนทีป่รากฏในเวช

ระเบยีนเมือ่รอ้งขอ 

   11A บดิามารดาหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชส้ทิธแิทนผูป่้วยทีเ่ป็นเดก็อายยุงัไมเ่กนิ

สบิแปดปีบรบิรูณ์ ผูบ้กพรอ่งทางกายหรอืจติ ซึง่ไมส่ามารถใชส้ทิธดิว้ยตนเองได ้

   3.3ก(12) การรกัษาความลบัของข้อมลูผู้ป่วย (patient’s data confidentiality) 

   121 ผูป่้วยไดร้บัการแจง้ใหท้ราบถงึวธิกีารรกัษาความลบัขอ้มลูผูป่้วย รวมถงึกฎหมาย

และระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการเปิดเผยและรกัษาความลบัของขอ้มลูของผูป่้วย 

   122 ผูป่้วยไดร้บัการขออนุญาต หากจะตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีไ่มถ่กูกาํหนดโดย

กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 

   123 องคก์รเคารพในความลบัของขอ้มลูของผูป่้วย 

   124 องคก์รกาํหนดสารสนเทศเกีย่วกบัการดแูลผูป่้วยทีส่ามารถเปิดเผยใหค้รอบครวั

หรอืบุคคลอืน่ทราบ และสถานการณ์ทีจ่ะเปิดเผย 

   3.3ก(13) สิทธิอ่ืนๆ 

   131 ผูป่้วยไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 

   132 ผูป่้วยไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามประเพณีปฏบิตัขิองชมุชนและของผูป่้วย 
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ข. กระบวนการคุม้ครองสทิธผิูป่้วย 

(1) องคก์รสรา้งหลกัประกนัว่าผูป้ฏบิตังิานมคีวามตระหนกัและทราบบทบาทของตนในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วย 

และมรีะบบพรอ้มทีจ่ะตอบสนองเมือ่ผูป่้วยขอใชส้ทิธ.ิ 
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   3.3ข(11) องคก์รจดัให้มีกระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและครอบครวั (patients’ 

right support process) 

   111 องคก์รจดัใหม้รีะบบพรอ้มทีจ่ะตอบสนองเมือ่ผูป่้วยขอใชส้ทิธ ิรวมทัง้การคุม้ครอง

โดยผูป่้วยไมต่อ้งรอ้งขอ 

   3.3ข(12) การให้ความรู้/สร้างความตระหนักแก่บคุลากร (staff awareness) 

   121 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิป็นแนวทางในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วย และเป็นทีร่บัรู้

ของบุคลากร 

   122 บุคลากรเขา้ใจบทบาทของตนในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วยและครอบครวั 

   123 ทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะเกดิปัญหาหรอืความไมพ่รอ้มในการใหค้วาม

คุม้ครองสทิธผิูป่้วย และสถานการณ์ทีค่วรใสใ่จในการดแูลผูป่้วย และกาํหนดแนว

ปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 
 

(2) ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีใ่นลกัษณะทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย.  
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   3.3ข(21) การให้ข้อมลูผู้ป่วยเก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ี (patient are informed) 

   211 มกีารจดัทาํสือ่เกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีข่องผูป่้วยในลกัษณะทีเ่ขา้ใจงา่ย มกีารตดิ

ประกาศขอ้ความสทิธแิละหน้าทีข่องผูป่้วย หรอืสามารถขอไดจ้ากเจา้หน้าทีท่กุเวลา 

สาํหรบัผูป่้วยในควรเป็นเอกสารประจาํหอ้งหรอืประจาํเตยีง  

   212 มกีระบวนการแจง้ใหผู้ป่้วยทราบเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีข่องผูป่้วย เมือ่การสือ่สาร

ดว้ยลายลกัษณ์อกัษรไมไ่ดผ้ลหรอืไมเ่หมาะสม 
 

(3) มกีารคาํนึงถงึสทิธผิูป่้วยในทกุกจิกรรมของการดแูลผูป่้วย. 
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   3.3ข(31)การคาํถึงถึงสิทธิผูป่้วยในทุกกิจกรรม  (patients’ rignt inall patient care 

related activities) 

   311 มกีารประเมนิโอกาสทีจ่ะละเมดิสทิธผิูป่้วยในขัน้ตอนต่างๆ ของแต่ละจุดบรกิารดว้ย

การเขา้ไปสงัเกตการณ์ในสถานทีจ่รงิ 

   312 มกีารปรบัปรงุและสรา้งความเขา้ใจในประเดน็ทีพ่บ 

 

(4) ผูป่้วยไดร้บัการปกป้องจากการถกูทาํรา้ยดา้นรา่งกาย จติใจ และสงัคม. 
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   3.3ข(41) การวิเคราะหส์ถานการณ์ 

   411 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ทีผู่ป่้วยมโีอกาสถูกทาํรา้ยจากการใหบ้รกิารดา้นร่างกาย และ

จดัทาํแนวทางป้องกนั 

   412 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ทีผู่ป่้วยมโีอกาสถูกทาํรา้ยจากการใหบ้รกิารดา้นจติใจ13

14 และ

จดัทาํแนวทางป้องกนั 

   413 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ทีผู่ป่้วยมโีอกาสถูกทาํรา้ยจากการใหบ้รกิารดา้นสงัคม14

15 และ

จดัทาํแนวทางป้องกนั 

   3.3ข(42) การป้องกนัการถกูทาํร้ายร่างกาย (physical assault) 

   421 องคก์รมกีระบวนการป้องกนัผูป่้วยจากการถูกทาํรา้ยร่างกาย 

   422 มกีารระบุวธิกีารป้องกนั ทารก เดก็ คนชรา และผูท้ีไ่ม่สามารถป้องกนัตวัเองไดห้รอื

ป้องกนัตวัเองไดน้้อย จากการถกูทาํรา้ยร่างกาย 

   423 มกีารตรวจสอบและสอบถามบุคคลทีเ่ขา้มาในสถานทีโ่ดยไม่แสดงสถานะการบ่งชีต้วั

บุคคล 

   424 พืน้ทีท่ีอ่ยู่ลบัตาหรอืพืน้ทีเ่ปลีย่วไดร้บัการตรวจสอบหรอืสอดสอ่งดแูล 

   3.3ข(43) การป้องกนัการถกูทาํร้ายด้านจิตใจและสงัคม (psychological and social 

assault) 

   431 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีว่างไวเ้พื่อป้องกนัการทาํรา้ยผูป่้วยดา้นจติใจ 

   432 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีว่างไวเ้พื่อป้องกนัการทาํรา้ยผูป่้วยดา้นสงัคม 

   3.3ข(44) การปกป้องคุ้มครองทรพัยสิ์นของผู้ป่วยจากการถกูลกัขโมยหรือสญูหาย 

(theft or loss) 

   441 องคก์รกาํหนดระดบัความรบัผดิชอบทีจ่ะมต่ีอทรพัยส์นิของผูป่้วย กรณีทีผู่ป่้วยไม่

สามารถจดัการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิใหป้ลอดภยั และผูป่้วยทีไ่มส่ามารถตดัสนิใจ

เกีย่วกบัทรพัยส์นิของตนได ้

   442 ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัความรบัผดิชอบขององคก์รในการปกป้องคุม้ครอง

ทรพัยส์นิสว่นบุคคล 

   443 ทรพัยส์นิของผูป่้วยไดร้บัการดแูลคุม้ครอง หรอืเมือ่ผูป่้วยไมส่ามารถรบัผดิชอบดแูล

ไดด้ว้ยตนเอง 

 

14 เช่น การใชค้าํพดูหรอืการกระทาํทีคุ่กคาม เป็นปรปักษ์ ไม่เคารพในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ปิดโอกาสทีจ่ะแสดง

ความคดิเหน็ การขม่ขู ่การกกัขงั 
15 เช่น การใชค้าํพดูหรอืการกระทาํบางอย่างทีท่าํใหผู้ป่้วยเกดิความอบัอาย 
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 (5) ผูป่้วยไดร้บัการดแูลดว้ยความเคารพความเป็นสว่นตวั ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์คา่นิยมและความเชือ่

สว่นบุคคล.  
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   3.3ข(51) การเคารพความเป็นส่วนตวัและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์(patients’ 

right and human dignity) 

   511 บุคลากรรบัรูแ้ละใหค้วามเคารพต่อภาวะความเป็นสว่นตวั ในระหว่างการซกัประวตั ิ

การตรวจรา่งกาย การทาํหตัถการ /รกัษา และการเคลือ่นยา้ย  

   512 บุคลากรใหก้ารดแูลดว้ยความเคารพศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ 

   3.3ข(52) การเคารพในค่านิยมและความเช่ือส่วนบคุคล (personal values and 

belief) 

   521 บุคลากรรบัรูแ้ละใหก้ารดแูลโดยเคารพต่อคา่นิยมและความเชือ่ของผูป่้วย/

ครอบครวั 

   522 มกีารสนองคาํขอความชว่ยเหลอืทางดา้นศาสนาหรอืจติวญิญาณ  

 (6) องคก์รสรา้งหลกัประกนัว่าผูป่้วยทีม่ปัีญหาและความรนุแรงเหมอืนกนัจะไดร้บัการดแูลในลกัษณะเดยีวกนั. 

[ครอบคลุมใน 3.3 ก (1) เรือ่งการไมเ่ลอืกปฏบิตัแิลว้] 

(7) ผูป่้วยทีเ่ขา้รว่มงานวจิยัทางคลนิิกไดร้บัการคุม้ครองสทิธ.ิ 
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   3.3ข(71) การเข้าร่วมงานวิจยัทางคลินิก (clinical research participation) 

   711 มคีณะกรรมการหรอืกลไกกาํกบัดแูลงานวจิยัในคนขององคก์รซึง่มเีป้าหมายที่

ชดัเจน มบีทบาทในการทบทวนวธิวีจิยั การเปรยีบเทยีบผลไดผ้ลเสยีต่อผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ รวมทัง้การรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูจากงานวจิยั 

   712 มกีารระบุผูป่้วยทีม่ขีอ้บ่งชีใ้นการเขา้รว่มวจิยั แจง้ใหท้ราบถงึวธิกีารเขา้รว่มในการ

วจิยั 

   713 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิป็นแนวทางในการใหข้อ้มลูและการตดัสนิใจ 

   714 ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัผลไดผ้ลเสยีในการเขา้รว่มวจิยั ทางเลอืกอืน่ๆ และ

ขัน้ตอนทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

   715 ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูวธิกีารทีอ่งคก์รคุม้ครองผูเ้ขา้รว่มงานวจิยั ไดแ้ก ่การทบทวนวธิี

วจิยั การเปรยีบเทยีบผลไดผ้ลเสยี การขอความยนิยอม การถอนตวั 

   716 ผูป่้วยไดร้บัความมัน่ใจวา่การปฏเิสธหรอืถอนตวัจากการเขา้รว่มวจิยัจะไมส่ง่ผลเสยี

ต่อการดแูลทีจ่ะไดร้บั 

   717 เมือ่ผูป่้วยตดัสนิใจเขา้รว่มในการวจิยัทางคลนิิก มกีารบนัทกึความยนิยอมในเวช

ระเบยีนผูป่้วย โดยการลงนามหรอืลงบนัทกึถอ้ยคาํทีใ่หก้ารยนิยอม พรอ้มวนัที ่ชือ่

ผูใ้หข้อ้มลูและผูข้อความยนิยอม  
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ค. การดแูลผูป่้วยทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ  

(1) ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดร้บัการดแูลดว้ยความเคารพในสทิธแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย.์  การตดัสนิใจ

เกีย่วกบัการให ้การคงไว ้หรอืการยตุกิารรกัษาเพือ่ยดืชวีติ เป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัหรอืกฎหมาย 

ความเชือ่และวฒันธรรม ดว้ยการมสีว่นรว่มของผูป่้วยและครอบครวั. 
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   3.3ค(11) สิทธิของผู้ป่วยระยะสดุท้าย (terminally ill patients) 

   111 ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดร้บัการดแูลดว้ยความเคารพในสทิธแิละศกัดิศ์รขีองความเป็น

มนุษยด์ว้ยความเหน็อกเหน็ใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สทิธทิีผู่ป่้วยจะไดจ้ากไปอยา่ง

สงบ 

   112 บุคลากรตระหนกัและเคารพในความตอ้งการของผูป่้วยทีก่าํลงัจะสิน้ชวีติ15

16  

   113 มกีารใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วย/ครอบครวัถงึสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืยตุกิารรกัษา ผลทีจ่ะ

ตามมา หน้าทีท่ีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบ และทางเลอืกในการดแูลรกัษา 

   114 องคก์รระบุจุดยนืสาํหรบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัการให ้การคงไว ้การละเวน้ หรอืการ

ยตุกิารรกัษาเพือ่ยดืชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัหรอืกฎหมาย บรรทดัฐานทาง

ศาสนา ความเชือ่และวฒันธรรม  

   115 การตดัสนิใจเกีย่วกบัการให ้การคงไว ้หรอืการยตุกิารรกัษาเพือ่ยดืชวีติ กระทาํโดย

การมสีว่นรว่มของผูป่้วยและครอบครวั 

   116 มกีารเคารพสทิธขิองผูป่้วยทีจ่ะไดร้บัการประเมนิและบาํบดัความเจบ็ปวดอยา่ง

เหมาะสม ดว้ยความเขา้ใจในปัจจยัทีม่ผีลต่อการแสดงออกถงึความเจบ็ปวด16

17  

   117 มกีารชว่ยเหลอื ใหข้อ้มลู ใหค้าํปรกึษาแกญ่าตหิลงัจากผูป่้วยเสยีชวีติ 

(2) ผูร้บับรกิารทีเ่ป็นเดก็ ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุทีช่ว่ยเหลอืตนเองไม่ได ้ไดร้บัการคุม้ครองสทิธอิยา่งเหมาะสม. 
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   3.3ค(21) การคุ้มครองสิทธิของผู้ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (vulnerable patients) 

   211 องคก์รบ่งชีก้ลุ่มผูป่้วยทีไ่มส่ามารถดแูลตนเองได ้

   212 เดก็ ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุและผูป่้วยอืน่ๆ ทีอ่งคก์รระบุไว ้ไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง 

   213 เจา้หน้าทีม่คีวามเขา้ใจในหน้าทีร่บัผดิชอบของตนต่อกระบวนการปกป้องคุม้ครอง 

   3.3ค(22) การดแูลผู้ป่วยเดก็ (vulnerable children) 

   221 มกีารจดัสถานทีเ่ฉพาะสาํหรบับรกิารผูป่้วยเดก็ 

   222 การป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิจากไฟฟ้า เครือ่งจกัรกล น้ํายา หรอืสารอนัตราย

ต่างๆ 

16 เช่น การบาํบดับรรเทาอาการ การบาํบดัความเจบ็ปวด การตอบสนองความตอ้งการดา้นจติใจ/อารมณ์/สงัคม/

วฒันธรรม การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ  
17 เช่น ปัจจยัดา้นบุคคล วฒันธรรม และสงัคม 
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   223 หน่วยบรกิารผูป่้วยเดก็มเีครือ่งมอืและยาเฉพาะสาํหรบัเดก็ เชน่ เครือ่งดมยาสลบ 

เครือ่งพน่ยา เครือ่งปรบัหยดน้ําเกลอื ชดุใหส้ารน้ํา เครือ่งชว่ยชวีติ 

   224 เจา้หน้าทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชเ้ครือ่งมอืและยาสาํหรบัเดก็ 

   225 เจา้หน้าทีด่แูลเอาใจใสเ่ป็นพเิศษต่อเดก็ทีป่่วยหนกั เดก็ทีม่คีวามผดิปกตทิาง

รา่งกายหรอืประสาทสมัผสั เดก็ทีเ่รยีนรูช้า้ เดก็ทีไ่มม่ญีาตมิาเฝ้าดแูล 

   226 พอ่แมห่รอืผูป้กครองไดร้บัการสง่เสรมิใหอ้ยูเ่ฝ้าเดก็ระหว่างการนอนโรงพยาบาล 

   3.3ค(23) การดแูลผู้พิการ ผูส้งูอาย ุท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (disabled individuals 

and vulnerable elderly) 

   231 ทมีดแูลผูป่้วยวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะเกดิปัญหาภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยทีช่ว่ยเหลอื

ตนเองไม่ไดก้ลุ่มนี้ 

   232 ทมีดแูลผูป่้วยออกแบบระบบเพือ่ป้องกนัปัญหาทีว่เิคราะหไ์ว ้

   233 มกีารประเมนิความตอ้งการดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม ของผูป่้วยแต่ละราย 

เพือ่วางแผนการดแูลทีเ่หมาะสม 
 

(3) มกีารปฏบิตัต่ิอผูป่้วยทีจ่าํเป็นตอ้งแยก หรอืผกูยดึ อยา่งเหมาะสม. 
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   3.3ค(31) การปฏิบติัต่อผู้ป่วยท่ีจาํเป็นต้องแยก หรือผกูยึด (seclusion and 

restraints) 

   311 มขีอ้บ่งชีท้างคลนิิกทีเ่หมาะสมในการแยกหรอืผกูยดึผูป่้วย และมแีนวทางในการใช้

ทางเลอืกทดแทน 

   312 การแยกหรอืผกูยดึผูป่้วยจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากแพทยท์ีด่แูล และบนัทกึในเวช

ระเบยีนผูป่้วย 

   313 มกีารตดิตามเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นทีม่โีอกาสเกดิขึน้ ประเมนิความจาํเป็นทีย่งั

ตอ้งมกีารแยกหรอืผกูยดึผูป่้วยและยตุกิารใชโ้ดยเรว็ทีส่ดุ 

(4) องคก์รใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วยและครอบครวัเกีย่วกบัการบรจิาคอวยัวะและเนื้อเยือ่ กาํกบัดแูลการผา่ตดัรบั

อวยัวะและเนื้อเยือ่และการนําไปปลกูถ่าย. 
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   3.3ค(41) การบริจาคอวยัวะและเน้ือเย่ือ (organs and tissues donation) 

   411 องคก์รสนบัสนุนการตดัสนิใจของผูป่้วยและครอบครวัในการบรจิาคอวยัวะและ

เนื้อเยือ่อืน่ๆ และใหข้อ้มลูเพือ่ชว่ยในการตดัสนิใจดงักล่าว 

   412 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัหาและบรจิาคอวยัวะ และการปลกูถ่าย

อวยัวะ 

   413 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายและวธิปีฏบิตัดิงักล่าว รวมถงึขอ้กงัวล

เกีย่วกบัการบรจิาคอวยัวะ และความพรอ้มในการปลกูถ่ายอวยัวะ 
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   414 องคก์รไดร้บัการยนิยอมโดยไดร้บัการบอกกล่าวจากผูบ้รจิาคทีม่ชีวีติ 

   415 องคก์รรว่มมอืกบัหน่วยงานและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในชุมชน ในการเคารพและนํา

การตดัสนิใจบรจิาคไปปฏบิตั ิ
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I – 4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้ 

I-4.1 การวดั วิเคราะห์ และปรบัปรงุผลงานขององคก์ร  (MAK.1) 

องคก์รจดัใหม้กีารวดั วเิคราะห ์ปรบัทศิทาง ทบทวน และปรบัปรงุผลงาน โดยใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศ ในทกุระดบัและทกุสว่นขององคก์ร. 

ก. การวดัผลงาน 

(1) องคก์รเลอืก รวบรวม และเชือ่มโยงขอ้มลู / สารสนเทศ / ตวัชีว้ดัสาํคญัทีส่อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั 

เพือ่ใชต้ดิตามผลการปฏบิตังิานประจาํวนั, ตดิตามผลงานขององคก์รโดยรวม, ตดิตามความกา้วหน้าตาม

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร, สนบัสนุนการตดัสนิใจและการสรา้งนวตกรรมขององคก์ร. 
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   4.1ก(11) ตวัวดัผลการดาํเนินการ (performance indicators) 

   111 มกีารกาํหนดทศิทางของตวัวดัทัง้องคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั (alignment) 

   112 มวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเลอืกตวัวดัผลการดาํเนินการขององคก์ร โดยผูนํ้าของ

องคก์รมสีว่นในการระบุเรือ่งทีเ่ป็นเป้าหมายของการวดัและพฒันา17

18  

   113 มกีารรวบรวมและบรูณาการ (integration) ตวัวดัจากแหล่งต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มลูที่

ครอบคลุมทัง้องคก์ร  

   114 มตีวัวดัผลการดาํเนินการขององคก์รทีเ่หมาะสมสาํหรบัการตดิตามการปฏบิตังิาน

ประจาํวนั 

   115 มตีวัวดัผลการดาํเนินการขององคก์รทีเ่หมาะสมสาํหรบัการตดิตามผลการดาํเนินการ

โดยรวมขององคก์ร 

   116 มตีวัวดัผลการดาํเนินการขององคก์รทีเ่หมาะสมสาํหรบัการตดิตามความกา้วหน้า

เทยีบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

   117 มกีารตดิตามตวัวดัผลการดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ 

   118 มกีารสือ่สารผลของการวดัไปยงัผูนํ้าระดบัสงูและผูก้าํกบัดแูลกจิการเป็นระยะ และใช้

ขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจในระดบัองคก์ร 

   119 มกีารใชข้อ้มลูเพือ่สนบัสนุนการสรา้งนวตกรรม 

 

  

18 ตวัวดัทีเ่ลอืกแต่ละตวัม ี“วชิาการ” หรอื “หลกัฐาน” รองรบั, เป็นการวดัทีค่รอบคลุมโครงสรา้ง กระบวนการ และ

ผลลพัธ,์ มกีารกาํหนดขอบเขต วธิกีาร และความถีส่าํหรบัแต่ละตวัวดั 
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(2) องคก์รเลอืกขอ้มลูและสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบทีส่าํคญั และทาํใหม้ัน่ใจว่ามกีารนําไปใชส้นบัสนุนการ

ตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธผิล. 
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   4.1ก(21) ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ (comparative data) 

   211 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเลอืกขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีส่าํคญั18

19 

   212 องคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่มกีารใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีส่าํคญัเพือ่การตดัสนิใจ

ระดบัปฎบิตักิารและระดบักลยทุธ ์

   213 องคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่มกีารใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีส่าํคญัเพือ่การสรา้งนวตก

รรม 

 

(3) องคก์รปรบัปรงุระบบการวดัผลการดาํเนินการ (performance measurement system) ใหท้นักบัความ

ตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้งและทศิทางของบรกิารสขุภาพ, ไวต่อการเปลีย่นแปลงภายในหรอืภายนอกทีอ่าจ

เกดิขึน้อยา่งรวดเรว็หรอืไมค่าดคดิ. 
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   4.1ก(31) ข้อมลูผู้รบับริการ (customer data) 

   311 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเลอืกและสรา้งความมัน่ใจวา่ใชข้อ้มลูเสยีงของ

ผูร้บับรกิาร (voice of customer) รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน เพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจใน

ระดบัปฏบิตักิารและระดบักลยทุธ ์

   312 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเลอืกและสรา้งความมัน่ใจวา่ใชข้อ้มลูเสยีงของ

ผูร้บับรกิาร (voice of customer) รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน เพือ่สนบัสนุนการสรา้งนวตก

รรม 

   4.1ก(32) ความคล่องตวัของการวดัผล (measurement agility) 

   321 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่าระบบการวดัผลการดาํเนินการขององคก์รสามารถตอบสนอง

การเปลีย่นแปลงภายในหรอืภายนอกทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็หรอืทีไ่มไ่ดค้าดคดิ 

   322 มกีารทบทวนและปรบัปรงุระบบการวดัผลการดาํเนินการขององคก์รในประเดน็การ

ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้ง, การบรรลุผลสมัฤทธิข์องวธิกีารทีใ่ชอ้ยู,่ 

การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้19

20  

 

19 ควรประกอบดว้ย (1) การเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานวชิาชพี กฎระเบยีบ และการปฏบิตัทิีพ่งึประสงค ์(2) การเปรยีบ

กบัภายนอก ซึง่อาจจะเป็นองคก์รทีม่ลีกัษณะงานใกลเ้คยีงกนั ระดบัผลงานเฉลีย่ในกจิการบรกิารสขุภาพ ระดบัผลงาน

ของคู่แขง่ หรอืระดบัผลงานทีด่เีลศิ   
20 การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลต่อการวดัผลการดาํเนินการ เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร แนวโน้ม

ผูร้บับรกิารและปัญหาสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  37 

 

                                            



ข. การวเิคราะห ์ทบทวน และปรบัปรงุผลงาน 

(1) องคก์รทบทวนประเมนิผลการดาํเนินการ และขดีความสามารถขององคก์ร (organizational performance 

and capabilities).  มกีารวเิคราะหเ์พือ่สนบัสนุนการทบทวนประเมนิผลและสรา้งความมัน่ใจวา่ไดข้อ้สรปุที่

น่าเชือ่ถอื.  องคก์รใชก้ารทบทวนนี้เพือ่ประเมนิความสาํเรจ็ขององคก์ร, ความกา้วหน้าตามวตัถุประสงค์

เชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร, และความสามารถในการตอบสนองการเปลีย่นแปลงขององคก์รและ

สิง่แวดลอ้มภายนอก. 
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   4.1ข(11) การวิเคราะหแ์ละทบทวนผลการดาํเนินการ (performance analysis and 

review) 

   111 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการทบทวนผลการดาํเนินการและขดีความสามารถ

ขององคก์ร 

   112 องคก์รใชต้วัวดัผลการดาํเนินการทีส่าํคญัเพือ่การทบทวนในขอ้ 111 

   113 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการวเิคราะหข์อ้มลู20

21เพือ่นํามาสนบัสนุนการทบทวน

ผลการดาํเนินการ และทาํใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูไดร้บัแปลงไปเป็นสารสนเทศทีใ่ช้

ประโยชน์ได ้ 

   114 มกีารรายงานผลของการวเิคราะหแ์กผู่ม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตั ิ

   115 องคก์รใชก้ารทบทวนเพือ่ประเมนิผลสาํเรจ็ขององคก์ร (ตามพนัธกจิและ

เป้าประสงค)์ 

   116 องคก์รใชก้ารทบทวนเพือ่ประเมนิผลการดาํเนินการในเชงิแขง่ขนัและความมัน่คงทางการ

เงนิ 

   117 องคก์รใชก้ารทบทวนเพือ่ประเมนิความกา้วหน้าเทยีบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ์

และแผนปฏบิตักิาร 

   118 องคก์รใชก้ารทบทวนเพือ่ประเมนิความสามารถขององคก์รทีจ่ะตอบสนองอยา่ง

รวดเรว็ต่อความตอ้งการขององคก์รทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

   119 องคก์รใชก้ารทบทวนเพือ่ประเมนิความสามารถขององคก์รทีจ่ะตอบสนองอยา่ง

รวดเรว็ต่อความทา้ทายในสภาพแวดลอ้มทีอ่งคก์รดาํเนินการอยู ่

   4.1ข(12) การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (best-practice sharing) 

   121 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้ทเรยีนจากการทบทวนผล

การดาํเนินการ 

21 (1) การวเิคราะหป์ระกอบดว้ย การประเมนิแนวโน้ม, การคาดการณ์ทัง้ในระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิโดยรวม และการ

คาดการณ์เทคโนโลย,ี การเปรยีบเทยีบ การวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล และการหาความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 

(2) การวเิคราะหท์าํใหท้ราบตน้เหตุของปัญหา และช่วยจดัลาํดบัความสาํคญัในการใชท้รพัยากร  (3) การวเิคราะหท์าํ

โดยบุคลากรทีเ่หมาะสม ใชเ้ครื่องมอืและเทคนิคทางสถติทิีเ่หมาะสม ความถีข่องการวเิคราะหเ์หมาะสมกบักระบวนการ

ทีศ่กึษาและเป็นไปตามขอ้กาํหนดขององคก์ร 
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   122 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิขา้ม

หน่วยงานและกระบวนการทาํงาน 

   4.1ข(13) ผลการดาํเนินการในอนาคต (future performance) 

   131 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการคาดการณ์ผลการดาํเนินการในอนาคตจากการ

ทบทวนผลการดาํเนินการ 

   132 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการคาดการณ์ผลการดาํเนินการในอนาคตจากขอ้มลู

เชงิเปรยีบเทยีบและขอ้มลูเชงิแขง่ขนัทีส่าํคญั 

 (2) องคก์รนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการทบทวนประเมนิผลงานขององคก์รมาจดัลาํดบัความสาํคญัเพือ่การปรบัปรงุและ

หาโอกาสสรา้งนวตกรรม, พรอ้มทัง้ถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร. 

 (3) องคก์รนําผลการทบทวนประเมนิผลงานขององคก์ร ไปใชใ้นการประเมนิและปรบัปรงุกระบวนการสาํคญั

อยา่งเป็นระบบ. 
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   4.1ข(31) การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ืองและนวตกรรม (continuous improvement and 

innovation) 

   311 องคก์รใชผ้ลการทบทวนผลการดาํเนินการไปจดัลาํดบัความสาํคญัของเรือ่งทีต่อ้ง

นําไปปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 

   312 องคก์รใชผ้ลการทบทวนผลการดาํเนินการไปเป็นโอกาสในการสรา้งนวตกรรม 

   313 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการถ่ายทอดลาํดบัความสาํคญัของการปรบัปรงุ 

เพือ่ใหนํ้าไปปฏบิตัใินแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร 

   314 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการถ่ายทอดลาํดบัความสาํคญัของการปรบัปรุงไปสูผู่ส้ง่

มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามร่วมมอืขององคก์ร เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัอิย่าง

สอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนักบัองคก์ร 
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I-4.2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการความรู้ (MAK.2)  

องคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่มขีอ้มลู สารสนเทศ ซอฟทแ์วร ์และฮารด์แวร ์ทีจ่าํเป็น มคีณุภาพ และ

พรอ้มใชง้าน สาํหรบับุคลากร / ผูป่้วย  / ผูร้บัผลงาน.  องคก์รสรา้งและจดัการสนิทรพัยค์วามรู้

ของตนเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ร. 

ก. การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ  

(1) ขอ้มลูและสารสนเทศทีจ่าํเป็นสาํหรบับุคลากร / ผูบ้รหิาร / ผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน / องคก์รภายนอก มคีวาม

พรอ้มใชง้าน (available) เอือ้ต่อการดแูลผูป่้วย การบรหิารจดัการ การตรวจสอบทางคลนิิก การพฒันา

คณุภาพ การศกึษา และการวจิยั.  แผนงานและการจดัการสารสนเทศ มคีวามเหมาะสมกบัขนาดและความ

ซบัซอ้นขององคก์ร.  
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   4.2ก(11) ความพร้อมใช้งานของข้อมลูและสารสนเทศ (data and in formation 

availability) 

   111 มกีารพจิารณาความตอ้งการใชข้อ้มลูของบุคลากร/ผูบ้รหิาร/ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน/

องคก์รภายนอก/ผูส้ง่มอบ/พนัธมติร/คูค่วามรว่มมอื ในการวางแผนและออกแบบ

ระบบสารสนเทศ 

   112 การวางแผนและการจดัการระบบสารสนเทศมคีวามเหมาะสมกบัขนาดและความ

ซบัซอ้นขององคก์ร 

   113 บุคลากรทางการแพทยแ์ละผูบ้รหิารมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   114 ขอ้มลูและสารสนเทศทีต่อ้งการมคีวามพรอ้มใชง้านสาํหรบับุคลากร/ผูบ้รหิาร/

ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน/องคก์รภายนอก/ผูส้ง่มอบ/พนัธมติร/คูค่วามรว่มมอื  มกีาร

เผยแพรใ่หผู้ใ้ชใ้นเวลาและรปูแบบทีเ่หมาะสม ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็น

เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 

   115 มกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการของการจดัการสารสนเทศ21

22แกผู่บ้รหิารและ

ผูป้ฏบิตังิาน เหมาะสมกบัหน้าทีร่บัผดิชอบ  

   116 มขีอ้มลูและสารสนเทศรวมยอด  (aggregate data & information) สนบัสนุนการ

ดแูลผูป่้วย การบรหิารองคก์ร การตรวจสอบทางคลนิิกและการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาและการวจิยั 

22 ความรูเ้หล่านี้ไดแ้ก ่ความมัน่คงปลอดภยัและการรกัษาความลบัของขอ้มลูและสารสนเทศ, การใชเ้ครือ่งมอื

วดั เครือ่งมอืทางสถติ ิและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู, การแปลความหมายขอ้มลู, การใชข้อ้มลูและสารสนเทศ

เพือ่ชว่ยในการตดัสนิใจ, และการใชต้วัวดัเพือ่ประเมนิและปรบัปรงุกระบวนการดแูลและการทาํงาน. 
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   117 องคก์รมกีระบวนการทีจ่ะรวมยอดขอ้มลู กาํหนดขอ้มลูและสารสนเทศทีต่อ้งมกีาร

รวมยอดอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและนอก

อองคก์ร 

 (2) องคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรม์คีวามเชือ่ถอืได ้ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูรัว่ไหล และใชง้าน

งา่ย (reliable, secure, and user-friendly).  
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   4.2ก(21) คณุลกัษณะของฮารด์แวรแ์ละซอฟท์แวร ์(hardware and software 

properties)  

   211 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการทาํใหม้ัน่ใจว่าฮารด์แวรม์คีวามเชือ่ถอืได ้มัน่คง

ปลอดภยั และใชง้านงา่ย 

   212 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการทาํใหม้ัน่ใจว่าซอฟทแ์วรม์คีวามเชือ่ถอืได ้มัน่คง

ปลอดภยั และใชง้านงา่ย 

 (3) องคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่ขอ้มลูและสารสนเทศ รวมทัง้ระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์มคีวามพรอ้มใชง้าน

อยา่งต่อเนื่อง (continued availability) ในภาวะฉุกเฉิน. 

N P  M Extended Evaluation Guide 

   4.2ก(31)ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน (emergency availability)  

   311 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการทาํใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูและสารสนเทศมคีวามพรอ้ม

ใชง้านอยา่งต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ตอบสนองผูป่้วยและความตอ้งการของ

กจิการอยา่งมปีระสทิธผิล 

   312 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการทาํใหม้ัน่ใจว่าฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรม์คีวาม

พรอ้มใชง้านอยา่งต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ตอบสนองผูป่้วยและความตอ้งการ

ของกจิการอยา่งมปีระสทิธผิล 
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ข. การจดัการความรูข้ององคก์ร  

มกีารจดัการความรูข้ององคก์รเพือ่ใหเ้กดิสิง่ต่อไปนี้: การรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้องบุคลากร, การ

ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์จากผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน และองคก์รภายนอก, การแลกเปลีย่น

เรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตัทิีด่หีรอืทีเ่ป็นเลศิ และนําไปสูก่ารปฏบิตั,ิ การประมวลและนําความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้น

การวางแผนกลยทุธ,์ และการนําหลกัฐานทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัประสทิธผิลของวธิกีารดแูลรกัษามา

ประยกุตใ์ช.้ 
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   4.2ข(11) การจดัการความรู ้(knowledge management) 

   111 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้องบุคลากร22

23 

   112 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการถ่ายทอดความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ระหว่างองคก์รกบั

ผูป่้วย ผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามรว่มมอื23

24 

   113 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการระบุ แบ่งปัน และนําวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิไป

ดาํเนินการ24

25 

   114 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งไปใชใ้น

การสรา้งนวตกรรม 

   115 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งไปใชใ้น

การวางแผนกลยทุธ ์

   4.2ข(12) การสนับสนุนด้วยสารสนเทศ25

26 (information support)  

   121 มกีารนําหลกัฐานทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัประสทิธผิลของวธิกีารดแูลรกัษาทีเ่ป็น

ปัจจบุนัมาประยกุตใ์ชใ้นการดแูลผูป่้วย 

   122 มสีารสนเทศ/ความรูส้นบัสนุนการดแูลผูป่้วย การเรยีนรู ้การวจิยั และการบรหิาร

จดัการ ทีเ่ป็นปัจจบุนั มคีณุคา่ ในเวลาทีค่าดหวงั 

 

  

23 เช่น การปลกูฝังความรบัผดิชอบต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู,้ การฝังความรูล้งในบรกิารและการทาํงาน, การผลติ

ความรูจ้ากการทาํงานในองคก์รและการสือ่สาร, การนําความรูไ้ปสูน่วตกรรม, การทาํผงัเครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญ, การบรู

ณาการการจดัการความรูก้บักระบวนการพฒันาคุณภาพ 
24 เช่น การเชญิผูป่้วยมาร่วมใหข้อ้คดิเหน็และนําเสนอความตอ้งการเพื่อปรบัปรุงบรกิารเฉพาะเรือ่ง, การแลกเปลีย่น

เรยีนรูก้บับุคคลภายนอกในเวทต่ีางๆ 
25 เช่น การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรผ่าน CoP, การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารแกปั้ญหาทีห่น้างาน, การเกบ็เกีย่ว

ความรูจ้ากูอ้าวโุสหรอืผูท้ีจ่ะออกจากงาน, การพฒันาจติตปัญญาของบุคลากรผ่านสนุทรยีสนทนา 
26 เช่น บทความทางวทิยาศาสตรแ์ละการบรหิารจดัการ แนวปฏบิตัทิางคลนิิก ขอ้คน้พบจากการวจิยั อนิเตอรเ์น็ต 

เอกสารสิง่พมิพใ์นหอ้งสมุด แหล่งขอ้มลูใหค้น้หาแบบออนไลน์ เอกสารสว่นบุคคล 
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ค. คุณภาพของขอ้มลู สารสนเทศ และความรู ้ 

(1) องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่าขอ้มลู สารสนเทศ และความรูข้ององคก์ร มคีวามแมน่ยาํ เชือ่ถอืได ้ทนัเหตุการณ์ 

และมัน่คงปลอดภยั (accuracy, reliability, timeliness, and security of data, information and 

knowledge). 
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   4.2ค(11) ความถกูต้องแม่นยาํ (accuracy and reliability) 

   111 มกีารยนืยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู (data validation)27 ตวัวดัสาํคญั27

28  

   112 ผูนํ้าขององคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่ขอ้มลูคณุภาพและผลลพัธท์ีนํ่าเสนอต่อ

สาธารณะมคีวามถกูตอ้งแมน่ยาํ น่าเชือ่ถอื 

   4.2ค(12) ความทนัเหตกุารณ์ (timeliness) 

   121 องคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่มขีอ้มลู สารสนเทศ และความรูข้ององคก์ร ทนัความ

ตอ้งการใช ้

   4.2ค(13) ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ  (information security) 

   131 องคก์รมนีโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ (รวมถงึ data integrity) 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั28

29 

   132 นโยบายระบุระดบัความมัน่คงปลอดภยัสาํหรบัขอ้มลูและสารสนเทศแต่ละประเภท 

   133 มกีารระบุผูท้ีไ่ดร้บัสทิธใินเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศแต่ละประเภท 

   134 มกีารนํานโยบายความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศไปปฏบิตัแิละมกีารเฝ้า

ตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย 

   135 มกีารปกป้องคุม้ครองขอ้มลูและสารสนเทศจากการสญูหายหรอืถกูทาํลาย 

   136 มกีารปกป้องคุม้ครองขอ้มลูและสารสนเทศไมใ่หถ้กูแกไ้ขดดัแปลง และเขา้ถงึหรอื

นําไปใชโ้ดยผูท้ีไ่มม่สีทิธ/ิไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 

27 กระบวนการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลู อาจทาํไดโ้ดย การเกบ็ขอ้มลูซํ้าโดยบุคคลทีส่อง, การใชก้ลุ่มตวัอย่างที่

น่าเชื่อถอื, การเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีเ่กบ็ครัง้แรกกบัขอ้มลูทีเ่กบ็ซํา้, การคาํนวณความถูกตอ้งแมน่ยาํ, ถา้พบว่า

องคป์ระกอบขอ้มลูไม่เหมอืนกนั ใหบ้นัทกึเหตุผลและดาํเนินการแกไ้ข, มกีารเกบ็ขอ้มลูในกลุ่มตวัอย่างใหม่หลงัจาก

ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
28 โดยเฉพาะเมื่อมกีารใชต้วัวดัใหม่, ขอ้มลูจะถูกเผยแพร่สูส่าธารณะ, มกีารเปลีย่นแปลงเครื่องมอืเกบ็ขอ้มลู, มกีาร

เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีอ่ธบิายไมไ่ด,้ มกีารเปลีย่นแปลงแหล่งขอ้มลู, มกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะของผูป่้วย ใชแ้นวปฏบิตัิ

ใหม่ นําเทคโนโลยแีละวธิกีารรกัษาใหม่เขา้มาใช ้
29 ดมูาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการประกอบธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ควรครอบคลุมการกาํหนดผูม้ี

สทิธเิขา้ถงึสารสนเทศ, สารสนเทศทีบุ่คลากรแต่ละคนสามารถเขา้ถงึได,้ ขอ้ผกูพนัของผูใ้ชใ้นการรกัษาความลบัของ

สารสนเทศ, กระบวนการทีจ่ะเกดิขึน้เมื่อมกีารละเมดิการรกัษาความลบัและความมัน่คงปลอดภยั. 
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 (2) องคส์รา้งความมัน่ใจในการรกัษาความลบัของขอ้มลูและสารสนเทศ (confidentiality of data and 

information).  
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   4.2ค(21) การรกัษาความเป็นส่วนตวัและความลบั (data privacy and 

confidentiality) 

   211 มนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรบัดแูลภาวะความเป็นสว่นตวัและการรกัษา

ความลบัของสารสนเทศตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั มกีารจดัการใหเ้กดิ

ความสมดุลระหว่างการแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัการรกัษาความลบัของขอ้มลู มกีาร

กาํหนดระดบัการรกัษาความลบัของสารสนเทศประเภทต่างๆ 

   212 นโยบายดงักล่าวกาํหนดขอบเขตซึง่ผูป่้วยจะเขา้ถงึสารสนเทศสขุภาพของตน และ

กระบวนการเขา้ถงึเมือ่ไดร้บัอนุญาต 

   213 มกีารนํานโยบายไปปฏบิตั ิและมกีารเฝ้าตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย 

   4.2ค(22) การจดัเกบ็ เข้าถึง และการทาํลาย 

   221 องคก์รมนีโยบายเรือ่งระยะเวลาเกบ็รกัษาเวชระเบยีนของผูป่้วย ขอ้มลูและ

สารสนเทศอืน่ๆ 

   222 กระบวนการเกบ็รกัษามกีารรกัษาความลบัและความมัน่คงปลอดภยัตามทีค่าดหวงั 

   223 บนัทกึ ขอ้มลู และสารสนเทศถูกทาํลายอยา่งเหมาะสม 
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I – 5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล 

I-5.1 ความผกูพนัของบคุลากร (HRF.1) 

องคก์รสรา้งความผกูพนักบับุคลากร จดัระบบคา่ตอบแทนและแรงจงูใจ เพือ่บรรลุความสาํเรจ็ใน

ระดบัองคก์รและระดบับุคคล.  บุคลากรและผูนํ้าไดร้บัการพฒันาเพือ่ใหส้รา้งผลงานทีด่.ี 

ก. การเพิม่คุณค่าบุคลากร 

(1) องคก์รกาํหนดปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนั29

30 และความพงึพอใจ ของบุคลากรแต่ละกลุม่ และแต่ละสว่น. 
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   5.1ก(11) องคป์ระกอบของความผกูพนั (elements of engagement) 

   111 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการกาํหนดองคป์ระกอบสาํคญัทีส่ง่ผลต่อความ

ผกูพนัและความพงึพอใจของบุคลากร 

   112 วธิกีารกาํหนดองคป์ระกอบเหล่านี้แตกต่างกนัตามกลุ่มและสว่นของบุคลากร 

(workforce groups & segments) 
 

(2) องคก์รเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีช่ว่ยใหบุ้คลากรมผีลงานทีด่ ีและมแีรงจงูใจ. 
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   5.1ก(21) วฒันธรรมองคก์ร (organizational culture) 

   211 องคก์รเสรมิสรา้งวฒันธรรมของความรว่มมอื การสือ่สารทีเ่ปิดกวา้ง และการ

แบ่งปันทกัษะทีม่ปีระสทิธผิล ระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพีต่างสาขา ผูท้ีอ่ยูต่่าง

หน่วยงานและต่างสถานที่3031  

   212 องคก์รสง่เสรมิการกระจายขอ้มลูขา่วสารและการสือ่สารสองทางกบัหวัหน้างานและ

ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธผิล 31

32 

   213 องคก์รเสรมิสรา้งวฒันธรรมของการมเีป้าหมายระดบับคุคล การใหอ้าํนาจตดัสนิใจ 

ความคดิรเิริม่ และการสรา้งนวตกรรมภายใตส้ภาพแวดลอ้มของงาน 

   214 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่ามกีารใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายจากขอ้คดิ วฒันธรรม 

และความคดิเหน็ของบุคลากร32

33  

30 ความผกูพนัของบคุลากร หมายถงึ ระดบัของมุง่มัน่ทัง้ทางอารมณ์และสตปัิญญา เพื่อใหง้าน พนัธกจิ และวสิยัทศัน์

ขององคก์รบรรลุผล 
31 เช่น การสง่เสรมิใหเ้กดิชมุชนนกัปฏบิตั ิการจดัเวทแีลกเปลีย่นต่างๆ 
32 เช่น การตรวจเยีย่มประจาํวนั การใช ้open door policy เปิดรบัขอ้คดิเหน็และคาํรอ้งเรยีน การใช ้intranet 
33 เช่น ระบบขอ้เสนอแนะ การสนทนากลุ่มในสมาชกิทีม่ลีกัษณะหลากหลาย การนําวฒันธรรมในทอ้งถิน่มาใช้

ประโยชน์ในการดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพ 
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(3) ระบบประเมนิและพฒันาผลงานบุคลากร (staff performance management system) สง่เสรมิใหบุ้คลากร

สรา้งผลงานทีด่ ีมคีวามผกูพนักบัองคก์ร, หนุนเสรมิการมุง่เน้นผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน / การใหบ้รกิารสขุภาพ, 

และการนําแผนไปปฏบิตัใิหส้าํเรจ็ผล.  ระบบดงักลา่วนําประเดน็เรือ่งการบรหิารคา่ตอบแทน การใหร้างวลั 

การยกยอ่งชมเชย และการสรา้งแรงจงูใจมาพจิารณาดว้ย. 
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   5.1ก(31) Performance Management System (PMS) 

   311 PMS สง่เสรมิใหบุ้คลากรสรา้งผลงานทีด่ ีมคีวามผกูพนักบัองคก์ร 

   312 PMS หนุนเสรมิการมุง่เน้นผูป่้วย/ผูร้บับรกิาร/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และการใหบ้รกิาร

สขุภาพ 

   313 PMS หนุนเสรมิการนําแผนไปปฏบิต้ใิหส้าํเรจ็ผล 

   314 PMS นําประเดน็เรือ่งการบรหิารคา่ตอบแทน การใหร้างวลั การยกยอ่งชมเชย และ

การสรา้งแรงจงูใจ มาพจิารณา 

   315 ผูนํ้าระดบัสงูรว่มกนักาํหนด strategic priorities ทีจ่ะใชใ้นการประเมนิผลงาน และ

เป้าหมายทีส่ามารถวดัได ้

   316 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหพ้ฒันาทกัษะของหวัหน้าหน่วยงานและบุคลากรในการทีจ่ะ

นํา PMS ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ สง่เสรมิใหห้วัหน้าหน่วยงานต่างๆ นํา PMS ไปสู่

การปฏบิตั ิโดยเน้นความสาํคญัของการสือ่สารระหว่างหวัหน้าหน่วยงานกบั

บุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ 

   317 ผูนํ้าระดบัสงูและทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัสรา้งความเชือ่มโยงระบบ PMS กบั

ระบบอืน่ๆ ตามความเหมาะสม 

   318 มกีารประเมนิและปรบัปรงุระบบ PMS อยา่งต่อเนื่อง 

   5.1ก(32) บคุลากรสายงานคลินิก (clinical staff) 

   321 องคก์รใชก้ระบวนการทีก่าํหนดไวเ้พือ่ทาํใหม้ัน่ใจวา่ความรูแ้ละทกัษะของบุคลากร

สายงานคลนิิกทีร่บัใหม ่เหมาะสมกบัหน้าทีร่บัผดิชอบในการดแูลผูป่้วย33

34 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืการดแูลผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู 

   322 มกีารประเมนิบุคลากรสายงานคลนิิกตามคาํบรรยายลกัษณะงานอยา่งน้อยปีละครัง้

หรอืบ่อยกว่าตามทีอ่งคก์รกาํหนด และบนัทกึผลไว ้

   5.1ก(33) บคุลากรนอกสายงานคลินิก (nonclinical staff) 

   331 องคก์รใชก้ระบวนการทีก่าํหนดไวเ้พือ่ทาํใหม้ัน่ใจวา่ความรูแ้ละทกัษะของบุคลากร

นอกสายงานคลนิิกทีร่บัใหมเ่หมาะสมกบัหน้าทีร่บัผดิชอบ 

   332 มกีารประเมนิบุคลากรนอกสายงานคลนิิกตามคาํบรรยายลกัษณะงานอยา่งน้อยปีละ

ครัง้หรอืบ่อยกว่าตามทีอ่งคก์รกาํหนด และบนัทกึผลไว ้

34 ไดแ้ก่ การประเมนิความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรทีร่บัใหมต่ามคาํบรรยายลกัษณะงาน โดยแผนกหรอืงานบรกิารที่

บุคลากรจะไปปฏบิตังิาน ก่อนทีจ่ะเริม่ตน้ปฏบิตังิาน 
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ข. การพฒันาบุคลากรและผูนํ้า 

(1) มรีะบบการพฒันาและเรยีนรูส้าํหรบับุคลากร เพือ่ใหเ้กดิผลการดาํเนินการทีด่ ี
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   5.1ข(11) การปฐมนิเทศ (orientation) 

   111 หวัหน้าหน่วยงานจดัใหม้แีผนงานปฐมนิเทศแกบุ่คลากรใหมข่องแผนก34

35  

   112 บุคลากรใหม ่ผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้ง นกัศกึษา ผูอ้ยูร่ะหว่างฝึกอบรม และ

อาสาสมคัร ไดร้บัการปฐมนิเทศเพือ่ใหเ้กดิความคุน้เคยกบัองคก์ร/หน่วยงาน และ

เขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบ 

   5.1ข(12) การกาํหนด learning needs เพ่ือการเรียนรู้และพฒันาต่อเน่ือง (learning 

needs identification) 

   121 พจิารณาสมรรถนะหลกั (core competency) ขององคก์ร, ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์

และการบรรลุผลสาํเรจ็ของแผนปฏบิตักิาร 

   122 พจิารณาประเดน็เรือ่งการปรบัปรงุผลงานขององคก์ร การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี

และนวตกรรม  

   123 พจิารณาประเดน็เรือ่งจรยิธรรมและวธิปีฏบิตัทิางธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรม 

   124 พจิารณาประเดน็เรือ่งการมุง่เน้นผูป่้วย คณุภาพ ความปลอดภยั การสรา้งเสรมิ

สขุภาพ35

36 

   125 พจิารณา learning needs ทีเ่ป็นความตอ้งการของบุคลากร รว่มกบัทีห่วัหน้างาน 

ผูบ้รหิาร และผูนํ้าระดบัสงูระบุอยา่งสมดุล เพือ่บรรลวุตัถุประสงคข์ององคก์ร 

   126 พจิารณาขอ้กาํหนดเรือ่งการต่ออายใุบประกอบวชิาชพี 

   127 พจิารณาประเดน็เรือ่ง non-technical skill37 ความรูฝั้งลกึ (tacit knowledge) และ

การพฒันาจติตปัญญา 

   5.1ข(13) กระบวนการเรียนรู้และพฒันาระหว่างประจาํการ (in-service education 

and training) 

   131 ผูนํ้าองคก์รจดัใหม้กีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการพฒันาบุคลากร และใหก้ารศกึษา

ต่อเนื่องสาํหรบับุคลากรทกุคน โดยเป็นความรว่มมอืของทกุสว่นงานในองคก์ร 

   132 มกีารวางแผนการศกึษา ฝึกอบรม เรยีนรูแ้ละพฒันาจาก learning needs ที่

วเิคราะหไ์ด ้

   133 บุคลากรขององคก์รไดร้บัการศกึษา ฝึกอบรม เรยีนรูแ้ละพฒันา ระหว่างประจาํการ

อยา่งต่อเนื่อง  

35 ครอบคลุม พนัธกจิขององคก์ร/แผนก ขอบเขตการใหบ้รกิาร นโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
36 มกีารใชข้อ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ผลการวดัคุณภาพและความปลอดภยั การทบทวนการปฏบิตังิาน แนวทางการ

ดแูลผูป่้วยใหม่ๆ แผนการจดับรกิารใหม ่
37 เช่น การสือ่สาร การตดัสนิใจ การทาํงานเป็นทมี การแกปั้ญหา การแปลความหมายและใชข้อ้มลู คอมพวิเตอร ์
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   134 การศกึษาเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากรแต่ละคนทีจ่ะตอบสนอง

ภาวะความตอ้งการของผูป่้วย และ/หรอื ความตอ้งการการศกึษาต่อเนื่อง 

   135 องคก์รใชว้ธิกีารพฒันาบคุลากรทีห่ลากหลาย รวมถงึ การศกึษา การฝึกอบรม การ

โคช้ การเป็นพีเ่ลีย้ง การสะสมประสบการณ์จากการทาํงาน การเรยีนรูท้ีไ่มเ่ป็น

ทางการ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมภายนอก การ

ถ่ายทอดความรูจ้ากบุคลากรทีล่าออกหรอืเกษยีณอาย ุการใชส้นิทรพัยค์วามรูข้อง

องคก์ร  

   136 บุคลากรทีม่หีน้าทีด่แูลผูป่้วย และบุคลากรอืน่ๆ ทีอ่งคก์รระบุ ไดร้บัการฝึกอบรม

เกีย่วกบัการชว่ยชวีติ (cardiac life support) ในระดบัทีเ่หมาะสม มกีารฝึกอบรมซํ้า

ตามขอ้กาํหนดหรอืทุกสองปี และมกีารบนัทกึหลกัฐานการเขา้ฝึกอบรม  

   137 องคก์รอาํนวยความสะดวกสาํหรบัการศกึษาและฝึกอบรม ดว้ยการจดัใหม้สีถานที ่

เครือ่งมอือปุกรณ์ และใหบุ้คลากรทกุคนมเีวลาเขา้รว่มในการศกึษาและฝึกอบรมที่

เกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบ 

   138 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการสง่เสรมิการนําความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ  มาใชใ้น

การปฏบิตังิาน 

   5.1ข(14) การเป็นสถาบนัสมทบสาํหรบัการศึกษาและฝึกอบรม (health 

professional education) 

   141 องคก์รจดัใหม้กีลไกกาํกบัดแูลโปรแกรมฝึกอบรมสาํหรบัการฝึกอบรมแต่ละประเภท

และแต่ละระดบั นําตวัวดัผลการศกึษาของเจา้ของหลกัสตูรมาปฏบิตั ิ

   142 องคก์รมเีอกสารทีส่มบรูณ์ของผูร้บัการฝึกอบรมในองคก์รทุกคน รวมถงึเอกสาร

สถานภาพการลงทะเบยีน ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีหรอืประกาศนียบตัรทีไ่ดร้บั 

และการจดัระดบัทางวชิาการของผูร้บัการฝึกอบรม 

   143 องคก์รนําผูร้บัการฝึกอบรมเขา้รว่มกบัการปฐมนเิทศ โปรแกรมคณุภาพ ความ

ปลอดภยัผูป่้วย การป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ และโปรแกรมอืน่ๆ ขององคก์ร 

(2) มรีะบบการพฒันาและเรยีนรูส้าํหรบัผูนํ้า เพือ่ใหเ้กดิผลการดาํเนินการทีด่ ี
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   5.1ข(21) ระบบการพฒันาและเรียนรู้สาํหรบัผู้นํา เพ่ิมเติมจาก 5.1ข(1) 

(development and learning for leaders) 

   211 พจิารณาประเดน็การพฒันาคณุสมบตักิารเป็นผูนํ้าเฉพาะตวั และจรยิธรรมในการ

ดาํเนินกจิการ 

   212 พจิารณาบทบาทของผูนํ้าในการพฒันาความรูข้ององคก์ร การใชก้ารเรยีนรูร้ะดบั

องคก์รและการสรา้งนวตกรรมเป็นเรือ่งมอืในการจดัการ 

   213 พจิารณาความรูค้วามสามารถในการนําองคก์รสูค่วามยัง่ยนื 
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   214 พจิารณาบทบาทของผูนํ้าต่อการสง่เสรมิ สนบัสนุน และมสีว่นรว่มในการพฒันา

คณุภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย 

(3) องคก์รประเมนิประสทิธผิลของระบบการพฒันาและเรยีนรูส้าํหรบับุคลากรและผูนํ้า โดยพจิารณาผลการ

ปฏบิตังิานของแต่ละบุคคล และผลงานขององคก์รรว่มดว้ย. 
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   5.1ข(31) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพฒันา (learning and development 

effectiveness) 

   311 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบ

การเรยีนรูแ้ละพฒันา 

   312 การประเมนิพจิารณาการประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัในงานทีร่บัผดิชอบรว่มดว้ย 

   313 การประเมนิพจิารณาผลงานขององคก์รซึง่เป็นตวัวดัทีใ่ชใ้นระบบบรหิารอยูแ่ลว้รว่ม

ดว้ย  

(4) องคก์รจดัการเรือ่งความกา้วหน้าในอาชพีการงานของบุคลากรทกุคนทัว่ทัง้องคก์รอย่างมปีระสทิธผิล.  

องคก์รมกีารวางแผนสรา้งผูบ้รหิารและผูนํ้าเพือ่สบืทอดการดาํเนินงานอยา่งมปีระสทิธผิล. 
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   5.1ข(41) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (career progression) 

   411 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธผิลในการจดัการความกา้วหน้าในอาชพี

การงานของบุคลากรทัว่ทัง้องคก์ร 

   412 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธผิลในการวางแผนการสบืทอดตาํแหน่ง

ของผูบ้รหิารและผูนํ้า 
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ค. การประเมนิความผกูพนัของบุคลากร 

(1) องคก์รประเมนิความผกูพนัและความพงึพอใจของบคุลากร ดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ที่

เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม แต่ละสว่นของบุคลากร, และใชต้วัชีว้ดัเหล่านี้เพือ่ปรบัปรงุความผกูพนัของบุคลากร. 
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   5.1ค(11) การประเมินความผกูพนั (assessment of engagement) 

   111 องคก์รประเมนิความผกูพนัและความพงึพอใจของบุคลากรดว้ยวธิทีีเ่ป็นทางการ

และไมเ่ป็นทางการ 

   112 วธิกีารและตวัวดัความผกูพนัและความพงึพอใจมคีวามเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มและ

สว่นของบคุลากร37

38 

   113 มกีารใชผ้ลการประเมนิและตวัวดัเหล่านี้ในการระบุโอกาสปรบัปรงุความผกูพนัของ

บุคลากร 

 (2) องคก์รนําผลการประเมนิความผกูพนัของบุคลากรมาเชือ่มโยงกบัผลลพัธข์องบรกิารสขุภาพ / กจิการของ

องคก์ร ในตอนที ่IV เพือ่ระบุโอกาสในการปรบัปรงุทัง้ความผกูพนัของบุคลากรและผลลพัธข์องบรกิาร

สขุภาพ / กจิการขององคก์ร. 
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   5.1ค(21) ความเช่ือมโยงกบัผลลพัธข์องกิจการ (correlation with business results) 

   211 องคก์รนําผลการประเมนิความผกูพนัของบุคลากรมาวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บั

ผลลพัธข์องบรกิารสขุภาพ/กจิการขององคก์รสาํคญัทีร่ายงานในตอนที ่IV 

   212 องคก์รระบุโอกาสในการปรบัปรงุความผกูพนัของบุคลากรและผลลพัธข์องบรกิาร

สขุภาพ/กจิการขององคก์ร 

38 นอกจากการวดัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัแลว้ องคก์รใชต้วัวดัอื่นๆ เช่น การรกัษาใหบุ้คลากรอยู่กบัองคก์ร การ

ขาดงาน การรอ้งทุกข ์ความปลอดภยั และผลติภาพ ในการประเมนิความผกูพนัของบุคลากร 
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I-5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (HRF.2) 

องคก์รบรหิารขดีความสามารถและอตัรากาํลงั เพือ่ใหง้านขององคก์รบรรลุผลสาํเรจ็.  องคก์รจดั

ใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทาํงานและบรรยากาศทีส่นบัสนุนใหบุ้คลากรมสีขุภาพด ีและมคีวาม

ปลอดภยั. 

ก. ขดีความสามารถและความเพยีงพอของบุคลากร  

(1) องคก์รประเมนิขดีความสามารถของบุคลากรและระดบักาํลงัคนทีต่อ้งการ. มกีารกาํหนดหน้าทีร่บัผดิชอบ

ของแต่ละตาํแหน่ง และมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบตามความรูค้วามสามารถของบุคลากรและขอ้กาํหนดใน

กฎหมาย. 
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   5.2ก(11) ขีดความสามารถและอตัรากาํลงั (capability and capacity) 

   111 องคก์รมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิความตอ้งการดา้นขดีความสามารถ38

39และ

อตัรากาํลงับุคลากร  

   112 มกีารนําพนัธกจิขององคก์ร ลกัษณะผสมของผูป่้วย บรกิาร เทคโนโลย ีกฎหมาย

และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง มาใชใ้นการระบุความตอ้งการบุคลากร 

   113 องคก์รวางแผนดาํเนินการเพือ่ใหไ้ดก้าํลงัคนทีม่ขีดีความสามารถและจาํนวนตาม

ความตอ้งการ 

   5.2ก(12) การกาํหนดหน้าท่ีรบัผิดชอบ (workforce responsibilities) 

   121 มกีารกาํหนดหน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งไวใ้นคาํบรรยายลกัษณะงาน 

และมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบตามความรูค้วามสามารถของบุคลากรและตาม

กฎหมาย 

   122 มกีารกาํหนดหน้าทีร่บัผดิชอบไวใ้นคาํบรรยายลกัษณะงานสาํหรบับุคลากรต่อไปนี้: 

ผูท้ีไ่ม่ไดใ้บอนุญาตประกอบวชิาชพีใหท้าํหน้าทีไ่ดโ้ดยอสิระ ผูป้ระกอบวชิาชพีที่

กาํลงัเรยีนรูท้กัษะใหม ่นกัศกึษาภายใตก้ารกาํกบัดแูล ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้าํงาน

ชัว่คราว 

(2) มกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการสรรหา ว่าจา้ง บรรจลุงตาํแหน่ง และธาํรงรกัษาบคุลากรใหม.่  มกีาร

รวบรวม ตรวจสอบ และประเมนิคณุสมบตัขิองบุคลากรในดา้นใบประกอบวชิาชพี การศกึษา การฝึกอบรม 

และประสบการณ์. องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่าบุคลากรเป็นตวัแทนของความหลากหลายทางขอ้คดิ 

วฒันธรรม และความคดิอา่นของชมุชน. 
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   5.2ก(21)  การสรรหา ธาํรงรกัษา พฒันาบคุลากร และให้การศึกษาต่อเน่ือง (new 

workforce members) 

39 ขดีความสามารถของบุคลากรครอบคลุม ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และความเชีย่วชาญ 
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   211 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการสรรหา ประเมนิคณุสมบตั ิว่าจา้ง บรรจ ุและ

รกัษาบุคลากรใหม ่โดยเป็นความรว่มมอืของทกุสว่นงานในองคก์ร 

   212 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่าบุคลากรเป็นตวัแทนของความหลากหลายทางความคดิ 

วฒันธรรม และความคดิเหน็ของชมุชน 

   213 หวัหน้าหน่วยงานจดัทาํเกณฑใ์นการคดัเลอืกบุคลากรระดบัวชิาชพีทีต่อ้งการ 

(การศกึษา ทกัษะ ความรู ้ประสบการณ์) และใชเ้กณฑด์งักล่าวในการเลอืกหรอื

แนะนําบุคลากรระดบัวชิาชพี 

   5.2ก(22)  การประเมินคณุสมบติั (evaluation of credentials) 

   221 มวีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานในการรวบรวมหลกัฐานคณุสมบตัิ3940ของผูป้ระกอบ

วชิาชพีดา้นบรกิารสขุภาพแต่ละคน  

   222 มกีารสอบทานสารสนเทศดงักล่าวจากแหล่งขอ้มลูตน้กาํเนิดดว้ยวธิกีารซึง่เป็นที่

ยอมรบั40

41  

   223 มกีระบวนการทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าบุคลากรอืน่ๆ ซึง่ตดิตามแพทยอ์สิระมาใหบ้รกิารแก่

ผูป่้วยและมไิดเ้ป็นบุคลากรขององคก์ร เป็นผูม้หีลกัฐานคณุสมบตัเิหมาะสมตาม

ขอ้กาํหนดขององคก์ร 

   224 มวีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานในการระบหุน้าทีร่บัผดิชอบและจดัมอบหมายงานทาง

คลนิิก บนพืน้ฐานของคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพี กฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   225 มกีารจดัทาํและเกบ็รกัษาแฟ้มขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคลากรแต่ละคน ตามรปูแบบ

มาตรฐานและมคีวามเป็นปัจจบุนั41

42  

(3) องคก์รจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพือ่การทาํงานใหบ้รรลุผล 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ก(31) การทาํให้งานบรรลุผล (work accomplishment) 

   311 องคก์รจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพือ่ใหง้านขององคก์รบรรลุผล 

   312 องคก์รจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรโดยใชป้ระโยชน์จาก core competencies 

ขององคก์ร 

   313 องคก์รจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพือ่หนุนเสรมิการมุง่เน้นผูป่้วยและบรกิาร

สขุภาพ 

40 ไดแ้ก่ ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีหรอืการขึน้ทะเบยีน ประกาศนียบตัรการศกึษา/การฝึกอบรม และประสบการณ์ 
41 เช่น การสอบทานผ่านเวบ็ไซตท์ีป่ลอดภยั การโทรศพัทส์อบถามจากแหล่งขอ้มลูและบนัทกึไว ้คาํยนืยนัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  
42 ประกอบดว้ยหลกัฐานคุณสมบตั ิคาํบรรยายลกัษณะงาน ประวตักิารทาํงาน ผลการประเมนิ บนัทกึการเขา้ร่วมศกึษา

ระหว่างประจาํการ 
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   314 องคก์รจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพือ่ใหผ้ลการดาํเนินการเหนือกว่าความ

คาดหมาย 

   315 องคก์รจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพือ่ตอบสนองต่อความทา้ทายเชงิกลยทุธ์

และแผนปฏบิตักิาร 

   316 องคก์รจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรอยา่งคล่องตวัพอทีจ่ะตอบสนองความ

ตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

   317 มผีูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมหนึ่งคนหรอืมากกว่าทาํหน้าทีบ่รหิารแต่ละแผนกหรอืงาน

บรกิารในองคก์ร  

(4) องคก์รเตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้มรบัการเปลีย่นแปลงความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและความเพยีงพอ. 

องคก์รบรหิารบุคลากร ความตอ้งการของบุคลากรและความตอ้งการขององคก์ร เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สามารถ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื่อง, เพือ่ป้องกนัการลดบุคลากร, และเพือ่ลดผลกระทบจากการทีบุ่คลากรไม่

เพยีงพอ เมือ่มคีวามจาํเป็น. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ก(41) การจดัการการเปล่ียนแปลงด้านบคุลากร (workforce change 

management) 

   411 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลง

ความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอตัรากาํลงั 

   412 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการบรหิารบุคลากร บรหิารความตอ้งการของ

บุคลากรและความตอ้งการขององคก์ร เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่ง

ต่อเนื่อง ป้องกนัการลดจาํนวนของบุคลากร และลดผลกระทบจากการทีบุ่คลากรไม่

เพยีงพอ 

   413 มกีารวางแผนรองรบัในกรณีทีข่ดีความสามารถและอตัรากาํลงัไมเ่พยีงพอ สรา้ง

หลกัประกนัในเรือ่งคณุภาพและความปลอดภยั โดยเฉพาะในจุดทีม่คีวามขาด

แคลน 

   414 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเตรยีมการและบรหิารในชว่งทีม่กีารเตบิโตของ

จาํนวนบุคลากร 
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ข. บรรยากาศในการทํางาน 

(1) องคก์รสรา้งความมัน่ใจและดาํเนินการปรบัปรงุเพือ่ใหส้ถานทีท่าํงานเอือ้ต่อสขุภาพ ปลอดภยั และมกีาร

ป้องกนัภยั.  มกีารกาํหนดตวัวดัผลงานและเป้าหมายการปรบัปรงุสาํหรบัแต่ละประเดน็ดงักล่าว. (นําไป

ประเมนิรวมในหวัขอ้ II-3.1 ก) 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ข(11) สภาพแวดล้อมการทาํงาน (workforce environment) 

   111 องคก์รดาํเนินการเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทัง้

การเขา้นอกออกใน เพือ่สรา้งความมัน่ใจและปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ในดา้นสขุภาพ ความ

ปลอดภยั และสวสัดภิาพของบุคลากร 

   112 องคก์รกาํหนดตวัวดัและเป้าประสงคใ์นการปรบัปรงุสาํหรบัความตอ้งการของบุคล

กรแต่ละเรือ่ง 

   113 มคีวามแตกต่างทีส่าํคญัของปัจจยั ตวัวดั หรอเืป้าหมาย สาํหรบัสภาพแวดลอ้มของ

สถานทีท่าํงานทีแ่ตกต่างกนั 

 (2) องคก์รใหก้ารดแูลและเกือ้หนุนบุคลากรดว้ยนโยบาย การจดับรกิาร และสทิธปิระโยชน์ ซึง่ปรบัให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคลากรทีม่คีวามหลากหลายแต่ละกลุ่ม. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ข(21) นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ (workforce policies and 

benefits) 

   211 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการดแูลและเกือ้หนุนบุคลากรดว้ยนโยบาย การ

บรหิาร และสทิธปิระโยชน์ 

   212 การดแูลและเกือ้หนุนบุคลากรดงักล่าวไดร้บัการออกแบบใหเ้หมาะสมตามความ

ตอ้งการของบุคลากรทีห่ลากหลาย รวมทัง้ความแตกต่างของกลุ่มและสว่นของ

บุคลากร 
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ค. สุขภาพบุคลากร  

(1) บุคลากรมสีว่นรว่ม เรยีนรู ้ตดัสนิใจ และปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพกาย ใจ สงัคม ของตน. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ค(11) การดแูลสขุภาพตนเองของบคุลากร (staff health) 

   111 มนีโยบายเกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพของบุคลากร และการเรยีนรูแ้นวคดิ

เกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

   112 มกีารจดักระบวนการเรยีนรูใ้หแ้กบุ่คลากรเกีย่วกบัแนวคดิการสรา้งเสรมิสขุภาพ ทัง้

สาํหรบัตนเองและสาํหรบัผูป่้วย โดยเน้นบทบาทความรบัผดิชอบต่อสขุภาพของ

ตนเอง 

   113 มกีระบวนการทีเ่หมาะสมเพือ่สง่เสรมิการตดัสนิใจและปฏบิตักิารการดแูลสขุภาพ

สาํหรบับุคลากรแต่ละกลุ่ม (กลุ่มทีม่โีรคประจาํตวั กลุ่มทีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง และกลุ่ม

ทัว่ไป) 

   114 มรีะบบตดิตามประเมนิผลการดแูลสขุภาพของบุคลากรทัง้ในดา้นพฤตกิรรมสขุภาพ 

และผลลพัธส์ขุภาพ 

(2) บุคลากรมขีอ้ตกลงรว่มกนัในการเป็นแบบอยา่งพฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ีและแบบอยา่งวฒันธรรมองคก์รใน

การสรา้งเสรมิสขุภาพ.   

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ค(21) พฤติกรรมสขุภาพท่ีดี (role model) 

   211 บุคลากรมขีอ้ตกลงรว่มกนัในการละเวน้จากพฤตกิรรมสขุภาพทีไ่มด่ ีเชน่ การสบู

บุหรี ่การดื่มสรุา 

   212 บุคลากรมขีอ้ตกลงรว่มกนัในการเป็นแบบอยา่งพฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ีเชน่ การใช้

รถใชถ้นน อาหาร การออกกาํลงักาย การผอ่นคลาย 

   213 บุคลากรรว่มกนัใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการสรา้งเสรมิสขุภาพ เชน่ ศลิปะ ดนตร ี

งานอดเิรก 

   214 ผูนํ้าระดบัสงูสนบัสนุนใหม้รีะบบ สิง่แวดลอ้ม กจิกรรม ทีเ่อือ้ต่อการเป็นแบบอยา่ง

พฤตกิรรมสขุภาพทีด่แีละแบบอยา่งวฒันธรรมองคก์รในการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

(3) องคก์รประเมนิและจดัการความเสีย่งต่อสขุภาพทีส่าํคญัอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตดิเชือ้

วณัโรค ไวรสัตบัอกัเสบบ ีและ HIV จากผูป่้วย, เขม็ฉีดยาหรอืของมคีมบาด, สารเคมใีนหอ้งปฏบิตักิาร, ก๊าซ

ดมสลบ และยาเคมบีาํบดั. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ค(31) โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภยับคุลากร (staff health and safety 

program) 

   311 ผูนํ้าองคก์รและบุคลากรวางแผนโปรแกรมสขุภาพและความปลอดภยัของบุคลากร 
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N P M Extended Evaluation Criteria 

   312 โปรแกรมสขุภาพและความปลอดภยัตอบสนองความตอ้งการของบคุลากรทัง้ที่

เรง่ด่วนและไมเ่รง่ด่วนดว้ยการรกัษาโดยตรงและการสง่ต่อ 

   313 มกีารนําขอ้มลูของโปรแกรมสขุภาพและความปลอดภยัของบุคลากรไปใชใ้น

โปรแกรมคณุภาพและความปลอดภยัขององคก์ร 

   5.2ค(32) การประเมินส่ิงแวดล้อมในการทาํงาน (workforce environment 

assessment) 

   321 มกีารบ่งชีแ้ละประเมนิปัจจยัดา้นการยศาสตร ์(ergonomic factors) ซึง่อาจมผีลต่อ

สขุภาพของบุคลากร 

   322 มกีารประเมนิสภาพการทาํงานซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งต่อสขุภาพของบุคลากร

เนื่องจากปัจจยัดา้นกายภาพ สารเคม ีและเชือ้โรค 

   323 มกีารประเมนิปัจจยัทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบดา้นจติใจ 

   324 มกีารประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตุและอนัตรายเนื่องจากการทาํงาน 

   325 มกีารประเมนิอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลและสว่นรวม 

   326 มกีารประเมนิระบบควบคมุทีอ่อกแบบมาเพือ่ขจดั ป้องกนั หรอืลดการสมัผสัปัจจยั

เสีย่ง 

   327 มกีารประเมนิ general hygiene and sanitary facilities 

   5.2ค(33) การประเมินความเส่ียงต่อสขุภาพของบคุลากร (occupational risks 

assessment) 

   331 มกีารบ่งชีค้วามเสีย่งหรอือนัตรายต่อสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน (จากผล

ของการสาํรวจเฝ้าระวงั) 

   332 มกีารบ่งชึก้ลุ่มของบุคลากรทีต่อ้งเผชญิกบัความเสีย่งหรอือนัตรายแต่ละประเภท 

   333 มกีารวเิคราะหว์่าความเสีย่งหรอือนัตรายดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อบุคลากรอยา่งไร 

(ลกัษณะของการเผชญิ ระดบัขัน้ทีส่ามารถยอมรบัได ้dose/response relationship 

ผลกระทบต่อสขุภาพทีอ่าจจะเกดิขึน้) 

   334 มกีารพจิารณาระดบัและปรมิาณของความเสีย่ง 

   335 มกีารบ่งชีบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลทีม่ ีspecial vulnberability 

   336 มกีารประเมนิมาตรการป้องกนัและควบคมุอนัตรายทีม่อียู ่

   337 มกีารสรปุและเสนอแนะเพือ่การจดัการและควบคมุความเสีย่ง 

   338 มกีารบนัทกึผลการประเมนิ 

   339 มกีารทบทวนและประเมนิความเสีย่งซํ้าเป็นระยะ 

   5.2ค(34) การจดัการความเส่ียงต่อสุขภาพของบคุลากร (occupational risks 

management) 

   341 มกีารวางแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัอนัตรายจากความเสีย่งในการทาํงานที่

พบบ่อย เชน่ sprains, strains, contusion, cuts, punctures 
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N P M Extended Evaluation Criteria 

   342 มกีารวางแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัอนัตรายจากความเสีย่งจากการทาํงาน

ทีม่อีนัตรายสงู เชน่ การตดิเชือ้วณัโรค ไวรสัตบัอกัเสบบ ีและ HIV จากผูป่้วย, เขม็

ฉีดยาหรอืของมคีมบาด, สารเคมใีนหอ้งปฏบิตักิาร, ก๊าซดมสลบ ยาเคมบีาํบดั 

ปัจจยัทางกายภาพ (รงัส ีความรอ้น ไฟฟ้า เลเซอร)์ และสิง่แวดลอ้ม 

   343 มกีารจดัระบบรายงานและระบบขอ้มลูขา่วสารเพือ่ใหส้ามารถประเมนิการปฏบิตัิ

ตามแนวทางและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ได ้

(4) บุคลากรทกุคนไดร้บัการประเมนิสขุภาพแรกเขา้ทาํงาน และมขีอ้มลูสขุภาพพืน้ฐาน ไดแ้ก ่การตรวจ

สขุภาพทัว่ไป ประวตักิารไดร้บัภมูคิุม้กนั ประวตักิารเจบ็ป่วยและอบุตัเิหตุ รวมทัง้พฤตกิรรมสขุภาพสว่น

บุคคล  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตรวจสขุภาพตามความเสีย่งของหน่วยงานทีจ่ะเขา้ทาํงาน. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ค(41) การประเมินสขุภาพเม่ือแรกเข้าทาํงาน (pre-employment health 

examination) 

   411 มกีารประเมนิสขุภาพเมือ่แรกเขา้ทาํงาน  

   412 มกีารจดัทาํขอ้มลูสขุภาพพืน้ฐาน ประกอบดว้ย การตรวจสขุภาพทัว่ไปเมือ่แรกรบั 

ประวตักิารไดร้บัภมูคิุม้กนั ประวตักิารเจบ็ป่วย (โดยเฉพาะการเจบ็ป่วยดว้ยโรคตดิ

เชือ้ซึง่อาจจะทาํใหเ้สีย่งต่อการรบัหรอืแพรก่ระจายโรคตดิต่อ) ประวตักิารไดร้บั

อบุตัเิหตุ พฤตกิรรมสขุภาพ 

   413 มกีารตรวจสขุภาพตามความเสีย่งของหน่วยงานทีจ่ะเขา้ทาํงาน 

   414 มกีารจดัระบบใหข้อ้มลูสขุภาพของบุคลากรมคีวามเชือ่มต่อกบับนัทกึสขุภาพเมือ่

เกดิการเจบ็ป่วย และสามารถเขา้ถงึไดต้ามความเหมาะสม 
 

(5) บุคลากรไดร้บัการตรวจสขุภาพเป็นระยะเพือ่ประเมนิการเจบ็ป่วยเนื่องมาจากการทาํงาน รวมทัง้การตดิเชือ้ 

ซึง่อาจจะมผีลต่อการดแูลผูป่้วยและบุคลากรอืน่ๆ ตามลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ.  

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ค(51) การตรวจสขุภาพเป็นระยะ (periodic health examination) 

   511 มรีะบบการตรวจสขุภาพประจาํปี (หรอืบ่อยกว่านัน้) ตามลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

   512 มกีารประมวลผลขอ้มลู และตอบสนองอยา่งเหมาะสม 

(6) บุคลากรไดร้บัภมูคิุม้กนัโรคตดิต่ออยา่งเหมาะสม.   

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ค(61) การได้รบัภมิูคุ้มกนัโรคติดต่อ (immunizations) 

   611 มนีโยบายในการใหว้คัซนีและสรา้งภมูคิุม้กนัแกบุ่คลากร 

   612 มกีารใหว้คัซนีป้องกนัโรคตบัอกัเสบบสีาํหรบัผูท้ีม่โีอกาสสมัผสัเลอืดหรอืสารคดัหลัง่

สงู 
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N P M Extended Evaluation Criteria 

   613 มกีารใหว้คัซนีป้องกนัโรคอืน่ๆ เชน่ influenza, MMR, varicella, DPT, 

meningococcal vaccine ตามโอกาสทีจ่ะสมัผสัเชือ้ 

   614 มบีนัทกึประวตักิารไดร้บัภมูคิุม้กนัโรคในประวตัสิขุภาพ 

(7) บุคลากรทีเ่จบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็จากการทาํงานไดร้บัการประเมนิและดแูลอยา่งเหมาะสม.  องคก์รจดัทาํ

นโยบายและวธิปีฏบิตัสิาํหรบัทัง้การประเมนิโอกาสแพรก่ระจายเชือ้ ขอ้บ่งชีใ้นการจาํกดัการปฏบิตัหิน้าที ่

และการดแูลบุคลากรทีส่มัผสัเชือ้ซึง่ครอบคลุมถงึการใหภ้มูคิุม้กนัและการจาํกดัการปฏบิตังิาน. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   5.2ค(71) การดแูลบคุลากรท่ีเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็จากการทาํงาน (work-related 

illness or injuries) 

   711 มนีโยบายในการประเมนิ ใหค้าํปรกึษา และตดิตามบุคลากรทีไ่ดส้มัผสักบัโรคตดิต่อ 

ซึง่มกีารประสานงานกบัโปรแกรมป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ 

   712 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวใ้นการประเมนิโอกาสแพรก่ระจายเชือ้และขอ้

บ่งชีใ้นการจาํกดัการปฏบิตัหิน้าที ่

   713 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวใ้นการดแูลบุคลากรทีส่มัผสัเชือ้ HIV, HVB, 

rabies, และโรคตดิเชือ้อบุตัใิหมอ่ืน่ๆ 

   714 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวใ้นการดแูลบุคลากรทีบ่าดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย

จากการทาํงานอืน่ๆ 

 

  

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  58 

 



I – 6 การจดัการกระบวนการ 

I-6.1 การออกแบบระบบงาน 

องคก์รกาํหนดงานทีเ่ป็นความเชีย่วชาญพเิศษของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ

สาํคญั เพือ่สง่มอบคณุคา่ใหแ้ก่ผูป่้วย / ผูร้บัผลงานอืน่ๆ, พรอ้มสาํหรบัภาวะฉุกเฉิน, และบรรลุ

ความสาํเรจ็ขององคก์ร. 

ก.  ความเชีย่วชาญพเิศษขององคก์ร 

(1) องคก์รกาํหนดงานทีเ่ป็นความเชีย่วชาญพเิศษ/สมรรถนะหลกัของตน ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัพนัธกจิ 

สิง่แวดลอ้ม และแผนปฏบิตักิาร. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.1ก(11) การกาํหนด core competency ขององคก์ร (core competency 

determination) 

   111 ผูนํ้าระดบัสงูและทมีทีเ่กีย่วขอ้งทบทวนพนัธกจิและสิง่แวดลอ้มขององคก์ร  แลว้

รว่มกนัใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการกาํหนด core competency (สมรรถนะหลกั) 

ขององคก์ร ซึง่เป็นความสามารถทีส่าํคญัในเชงิกลยทุธท์ีจ่ะ นําไปสูค่วามสาํเรจ็ของ

องคก์ร  

   112 ผูนํ้าระดบัสงูและทมีทีเ่กีย่วขอ้งนํา core competency (สมรรถนะหลกั) ทีก่าํหนด

ขึน้มาจดัทาํแผนปฏบิตักิารเพือ่พฒันาใหเ้กดิความเชีย่วชาญยิง่ขึน้ และใชแ้นวคดิ 

3P หรอื PDSA หรอื process management เพือ่ตดิตามและพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

 (2) องคก์รออกแบบระบบงานโดยรวม และสรา้งนวตกรรมใหก้บัระบบงาน โดยใชท้รพัยากรจากภายนอก 

(และภายใน) อยา่งเหมาะสม. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.1ก(21) แนวคิดการออกแบบระบบงาน42

43 (design concepts) 

43 “ระบบงาน” หมายถงึ วธิกีารทีอ่งคก์รใชใ้นการทาํงานใหส้าํเรจ็ โดยการนําผูส้ง่มอบและพนัธมติรทีส่าํคญั คู่สญัญา 

ผูใ้หค้วามร่วมมอื และสว่นอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้กระบวนการทางธุรกจิและกระบวนการสนบัสนุน เขา้มาร่วม  

ระบบงานจะประสานกระบวนการภายในกบัแหล่งทรพัยากรต่างๆ จากภายนอกทีจ่าํเป็นต่อการสง่มอบผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ 
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N P M Extended Evaluation Criteria 

   211 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการออกแบบระบบงานและสรา้งนวตกรรมดา้น

ระบบงานโดยรวม43

44 เพือ่สง่มอบคณุคา่แกผู่ป่้วย/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทาํใหอ้งคก์ร

ประสบความสาํเรจ็และยัง่ยนื 

   212 องคก์รใชป้ระโยชน์จาก core competency ขององคก์รในการออกแบบระบบงาน 

   213 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการตดัสนิใจวา่กระบวนการใดเป็นกระบวนการ

ภายในองคก์ร กระบวนการใดจะใชท้รพัยากรจากแหล่งภายนอก44

45 

   214 ผูนํ้าองคก์รวางแผนและออกแบบบรกิารดแูลผูป่้วยเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ชมุชน/ผูป่้วยทีม่าใชบ้รกิารและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิขององคก์ร กาํหนดประเภท

การดแูลทีอ่งคก์รจะจดัเอง 

   I-6.1ก(22) ข้อกาํหนดของระบบงาน (work system requirements) 

   221 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัทาํขอ้กาํหนดของระบบงานทีส่าํคญัโดยใช้

ขอ้มลูจากผูป่้วย/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

   222 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัทาํขอ้กาํหนดของระบบงานทีส่าํคญัโดยใช้

ขอ้มลูจากผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามรว่มมอื 

   I-6.1ก(23) การนําระบบงานไปปฏิบติั (work system implementation) 

   231 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัการและปรบัปรงุระบบงานขององคก์รใหส้ง่

มอบคณุคา่แกล่กูคา้ และทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็และยัง่ยนื 

   232 มกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการทบทวนและอนุญาตใหใ้ชห้ตัถการ เทคโนโลย ีและ

ยาทีถ่กูระบุว่าอยูร่ะหว่างการทดลองใช ้ 

   233 องคก์รใชข้อ้แนะนําขององคก์รวชิาชพีและแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอื เพือ่ระบ ุจดัหา 

และใชเ้ครือ่งมอื วสัดุ และยาทีจ่าํเป็น สาํหรบัใหบ้รกิารทีว่างแผนไว ้(โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในบรกิารระงบัความรูส้กึ รงัสวีทิยาและภาพวนิิจฉยั หทยัวทิยา รงัสรีกัษา 

และบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูอืน่ๆ)  

   234 ผูนํ้าองคก์รมคีวามรบัผดิชอบในการจา้งเหมาบรกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของผูป่้วย ทัง้ดา้นคลนิิกและดา้นบรหิารจดัการ มกีารกาํหนดธรรมชาตแิละ

ขอบเขตบรกิารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูนํ้ามสีว่นในการคดัเลอืก การทาํสญัญาจา้ง 

การตดิตามการปฏบิตัติามสญัญา และการธาํรงความต่อเนื่องในการดแูลผูป่้วยเมือ่

มกีารปรบัหรอืยตุสิญัญา 

44 เช่น การออกแบบระบบงานผ่าน value creation process เชื่อมโยงกระบวนการดแูลผูป่้วย กระบวนการบรหิาร และ

กระบวนการสนบัสนุนเขา้ดว้ยกนั, การจดัระบบงานทีส่นบัสนุนการทาํงานในลกัษณะสหสาขาวชิาชพีและการใหบ้รกิาร

เบด็เสรจ็ในจุดเดยีว 
45 เช่น การจา้งเหมาภายนอก, การร่วมทุน/ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก, การพฒันา software, การใหเ้อกชนลงทุน

เทคโนโลยรีาคาแพงในสถานทีข่อง รพ., การร่วมมอืกบัคลนิิกเอกชนในการจดับรกิารผูป่้วยนอก, การร่วมมอืกบัชมุชน

ในการดแูลผูป่้วย 
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N P M Extended Evaluation Criteria 

   235 ผูนํ้าองคก์รกาํหนดบรกิารทีจ่ะจดัใหม้โีดยผูใ้หบ้รกิารอสิระภายนอก มกีารอนุญาต

ใหส้ทิธกิารใหบ้รกิารดงักล่าว มกีารตรวจสอบหลกัฐานคณุสมบตัขิองผูใ้หบ้รกิาร

อสิระ และมกีารเฝ้าตดิตามคณุภาพบรกิารโดยผูใ้หบ้รกิารอสิระ 
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ข. การออกแบบกระบวนการทาํงาน 

(1) องคก์รกาํหนดกระบวนการทาํงานสาํคญั ซึง่สมัพนัธก์บัความเชีย่วชาญพเิศษขององคก์ร.  กระบวนการ

เหล่านี้นําไปสูก่ารสง่มอบคณุคา่ใหแ้กผู่ป่้วย ผูร้บัผลงานอืน่ๆ และความสาํเรจ็ขององคก์ร. (นําเสนอ

กระบวนการทาํงานทีส่าํคญั) 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.1ข(11) การกาํหนดกระบวนการทาํงานสาํคญั (key work process determination) 

   111 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการกาํหนดกระบวนการสาํคญั ซึง่สมัพนัธก์บั core 

competency ขององคก์ร และนําไปสูก่ารสง่มอบคณุคา่ใหแ้กผู่ป่้วย ผูร้บัผลงาน

อืน่ๆ และความสาํเรจ็ขององคก์ร 

 (2) องคก์รจดัทาํขอ้กาํหนด (คณุลกัษณะทีค่าดหวงั) ทีส่าํคญัของกระบวนการขา้งตน้ โดยใชข้อ้มลูจากผู้

ประกอบวชิาชพี ผูป่้วย ผูร้บัผลงานอืน่ๆ ผูส้ง่มอบ และผูร้ว่มงานจากภายนอก. (นําเสนอขอ้กาํหนด / ความ

คาดหวงัทีส่าํคญั) 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.1ข(21) ข้อกาํหนดของกระบวนการทาํงาน (key work process requirements) 

   211 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัทาํขอ้กาํหนดของกระบวนการทาํงานทีส่าํคญั 

   212 มกีารใชข้อ้มลูจากผูป้ระกอบวชิาชพีในการจดัทาํขอ้กาํหนด 

   213 มกีารใชข้อ้มลูจากผูป่้วย/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ในการจดัทาํขอ้กาํหนด 

   214 มกีารใชข้อ้มลูจากผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามรว่มมอื ในการจดัทาํขอ้กาํหนด 

 (3) องคก์รออกแบบและสรา้งสรรคน์วตกรรมสาํหรบักระบวนการทาํงานเพือ่ตอบสนองขอ้กาํหนด / ความ

คาดหวงัสาํคญัขา้งตน้ โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของผูป่้วย หลกัฐานทางวชิาการ มาตรฐานวชิาชพี 

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ความรูข้ององคก์ร โอกาสทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่น ผลลพัธส์ขุภาพทีด่ขี ึน้ รอบเวลา ผลติภาพ 

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล.   

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.1ข(31) แนวคิดการออกแบบ (design concepts) 

   311 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการออกแบบและสรา้งสรรคน์วตกรรมสาํหรบั

กระบวนการทาํงานเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทีส่าํคญั 

   312 การออกแบบกระบวนการทาํงานคาํนึงถงึความปลอดภยัของผูป่้วย 

   313 การออกแบบกระบวนการทาํงานคาํนึงถงึหลกัฐานวชิาการ มาตรฐานวชิาชพี 

เทคโนโลยใีหม่ๆ  

   314 การออกแบบกระบวนการทาํงานคาํนึงถงึความรูข้ององคก์ร ความเป็นเลศิของ

บรกิาร ความคล่องตวัทีต่อ้งการ 

   315 การออกแบบกระบวนการทาํงานคาํนึงถงึโอกาสทีต่อ้งปรบัเปลีย่น และผลลพัธ์

สขุภาพทีด่ขี ึน้ 
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   316 การออกแบบกระบวนการทาํงานคาํนึงถงึรอบเวลา ผลติภาพ การควบคมุตน้ทนุ 

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

   6.1ข(32) การระบบุริการและการประสานงาน (service identification) 

   321 มกีารจดัทาํเอกสารการจดับรกิารในปัจจุบนัและแผนการจดับรกิารในอนาคตของแต่

ละหน่วยงาน มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิป็นแนวทางในการใหบ้รกิาร รวมถงึการ

ระบุความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นของบุคลากร 

   322 มกีารประสานความรว่มมอืและบรูณาการของบรกิารภายในแต่ละแผนกหรอืงาน

บรกิาร และกบัแผนกหรอืงานบรกิารอืน่ 

 (4) องคก์รมกีารจดักระบวนงานเอกสารทีท่าํใหม้ัน่ใจว่านโยบาย ยทุธศาสตร ์กระบวนการ แผนงาน และ

รายงานการประชมุทีส่าํคญั ไดร้บัการบนัทกึ โดยเอกสารและบนัทกึต่างๆ มกีระบวนการควบคมุเอกสารที่

ด ี 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.1ข(41) ระบบเอกสาร (document system) 

   411 องคก์รมกีารจดักระบวนงานเอกสารทีท่าํใหม้ัน่ใจว่านโยบาย ยทุธศาสตร ์

กระบวนการ แผนงาน และรายงานการประชมุทีส่าํคญั ไดร้บัการบนัทกึ โดย

เอกสารและบนัทกึต่างๆ มกีระบวนการควบคมุเอกสารทีด่ ี

   412 ผูม้อีาํนาจลงนามเป็นผูอ้นุมตักิารเผยแพรแ่ละใชเ้อกสารการอนุมตัอิาจอยูใ่นรปูแบบ

ของลายเซน็ หรอืการอนุมตัผิ่านระบบอเิลค็โทรนิกทีม่รีหสัผา่น 

   413 มกีารจดัการทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าเฉพาะเอกสารรุน่ล่าสดุอยู ่ณ จุดทีจ่ะมกีารนําไปใช ้

   414 ม ีการจดัการทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าเอกสารอยูใ่นสภาพทีอ่า่นไดง้า่ยและการเปลีย่นแปลง

สามารถสงัเกตไดง้า่ย (โดยใชช้ือ่เอกสาร วนัทีอ่อก เลขทีเ่อกสาร หรอืเครือ่งหมาย

อืน่ๆทีเ่หมาะสม) 

   415 มกีารปรบัปรงุเอกสารเป็นระยะตามความจาํเป็น และมกีารอนุมตัใิหม ่

   416 มกีารป้องกนัไมใ่หม้กีารใชเ้อกสารทีย่กเลกิไปแลว้ โดยไมต่ัง้ใจ และวธิกีารระบุ

เอกสารทีย่กเลกิไปแลว้ในกรณีทีเ่อกสารนัน้ยงัตอ้งถกูจดัเกบ็ไวเ้พือ่จุดประสงค์

บางอยา่ง  

   417 มกีารประยกุตใ์ชก้ระบวนการควบคมุเอกสารกบัเอกสารทีไ่ดร้บัมาจากภายนอก

องคก์ร 
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ค. ความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน45

46 

องคก์รสรา้งความมัน่ใจในการเตรยีมพรอ้มของระบบงานและสถานทีท่าํงานเพือ่รองรบัภยัพบิตัหิรอืภาวะ

ฉุกเฉิน, โดยพจิารณาการป้องกนั การบรหิารจดัการ ความต่อเนื่องของการใหบ้รกิารผูป่้วยและชมุชน การ

เคลื่อนยา้ย และการฟ้ืนฟู. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.1ค(11) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (emergency preparedness) 

   111 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบเพือ่ทาํใหม้ัน่ใจว่าระบบงานและสถานทีท่าํงานมกีาร

เตรยีมพรอ้มต่อภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉิน 

   112 ระบบการเตรยีมพรอ้มต่อภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินดงักล่าวคาํนึงถงึการป้องกนั 

การจดัการ ความต่อเนื่องของการดาํเนินการ และการทาํใหค้นืสูส่ภาพเดมิ 

   6.1ค(12) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินสาํหรบัสถานพยาบาล (healthcare 

emergency preparedness) 

   121 องคก์รวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉินทีม่ผีลกระทบต่อ

องคก์รโดยตรง เชน่ อคัคภียั น้ําทว่ม พาย ุแผน่ดนิไหว ระบบสาธารณูปโภคไม่

ทาํงาน มลภาวะในอากาศ เหตุระเบดิ 

   122 องคก์รวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัภาระการใหบ้รกิารมากขึน้อยา่งฉบัพลนั 

เชน่ การระบาดของโรคตดิต่อ อบุตัเิหตุหมู ่การเจบ็ป่วยจากภยัธรรมชาต ิ

   123 มกีารเตรยีมความพรอ้มของสถานที ่เครือ่งมอื วสัดุอปุกรณ์ การสือ่สาร ฯลฯ 

   124 มแีนวทางการบรหิารจดัการทีช่ดัเจนเมือ่เกดิเหตุ 

   125 มแีผนสาํรองเพือ่ใหส้ามารถจดับรกิารผูป่้วยไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

   126 มแีนวทางการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยใหอ้ยูใ่นทีท่ีป่ลอดภยั 

   127 มแีนวทางการฟ้ืนฟูสภาพกจิการหลงัเกดิเหตุ 

   128 มกีารประเมนิความพรอ้มของระบบต่างๆ ทีต่อ้งรองรบัเมือ่เกดิภยัพบิตัหิรอืภาวะ

ฉุกเฉิน จุดทีไ่มส่มควรเปิดใหบ้รกิารเมือ่เกดิภาวะฉุกเฉิน จดุล่อแหลมทีจ่ะเกดิ

ความขลุกขลกัในการปฏบิตัเิมือ่เกดิสถานการณ์จรงิในระดบัรนุแรงกว่าทีค่าด 

   129 มกีารซกัซอ้มทาํความเขา้ใจ หรอืการซอ้มปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอตามความเหมาะสม 

โดยอาจรว่มกบัหน่วยงานภายนอก และนําปัญหาขอ้ตดิขดัมาปรบัปรงุแกไ้ข 

46 ดใูนหมวด II-3 สิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย ร่วมดว้ย 
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I-6.2 การจดัการและปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน 

องคก์รนํากระบวนการทาํงานสาํคญัไปปฏบิตั ิบรหิารจดัการ และปรบัปรงุกระบวนการดงักล่าว 

เพือ่สง่มอบคณุคา่ใหแ้ก่ผูป่้วย / ผูร้บัผลงานอื่น และเพือ่บรรลุความสาํเรจ็ขององคก์ร. 

ก. การจดัการกระบวนการทํางาน 

(1) องคก์รนํากระบวนการทาํงานทีอ่อกแบบไวไ้ปปฏบิตั ิและสรา้งความมัน่ใจว่าจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดสาํคญั

ของกระบวนการ (บรรลุคณุลกัษณะทีค่าดหวงั). มกีารนําขอ้มลูจากผูป่้วย ผูร้บัผลงานอืน่ ผูส้ง่มอบ และ

ผูร้ว่มงานจากภายนอก มาใชใ้นการจดัการกระบวนการดงักล่าว.  องคก์รใชต้วัชีว้ดัผลงานสาํคญั และ

ตวัชีว้ดัระหว่างการปฏบิตังิานเพือ่ควบคมุและปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.2ก(11) การนํากระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัไปปฏิบติั (key work process 

implementation) 

   111 กระบวนการทาํงานทีส่าํคญัขององคก์รสมัพนัธก์บัระบบงานขององคก์ร 

   112 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานประจาํวนัของของกระบวนการเหล่านี้เป็นไป

ตามขอ้กาํหนดทีส่าํคญั 

   113 มกีารนําขอ้มลูจากผูป่้วย ผูร้บัผลงานอืน่ ผูส้ง่มอบ และผูร้ว่มงานจากภายนอก มา

ใชใ้นการจดัการกระบวนการดงักล่าว 

   114 องคก์รใชต้วัชีว้ดัผลการดาํเนินการทีส่าํคญัและตวัวดัในกระบวนการเพือ่ควบคมุ

และปรบัปรงุกระบวนการทาํงานต่างๆ 

   6.2ก(12) การจดัการห่วงโซ่อปุทาน (supply-chain management) 

   121 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

   122 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่าผูส้ง่มอบทีอ่งคก์รเลอืกมคีณุสมบตัแิละพรอ้มทีจ่ะชว่ยยกระดบั

ผลการดาํเนินการขององคก์รและความพงึพอใจของผูป่้วยและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

   123 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิผลการดาํเนนิการของผูส้ง่มอบ 

   124 องคก์รดาํเนินการกบัผูส้ง่มอบทีม่ผีลการดาํเนินการทีไ่มด่ ี

 (2) มกีารพจิารณาความคาดหวงัของผูป่้วย.  มกีารอธบิายกระบวนการบรกิารสขุภาพและผลลพัธท์ีน่่าจะ

เกดิขึน้เพือ่ใหผู้ป่้วยมคีวามคาดหวงัทีส่ามารถตอบสนองได ้.  ผูป่้วยมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและนําความ

สมคัรใจ (preference) ของผูป่้วยมาพจิารณาในการใหบ้รกิาร. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.2ก(21) การจดัการความคาดหวงัของผู้ป่วย (patient expectation management) 

   211 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัการกบัความคาดหวงัของผูป่้วยและครอบครวั 

   212 มกีารอธบิายกระบวนการบรกิารสขุภาพและผลลพัธท์ีน่่าจะเกดิขึน้เพือ่ใหผู้ป่้วยมี

ความคาดหวงัทีส่ามารถตอบสนองได ้

   213 ผูป่้วยมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 
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   214 มกีารนําความสมคัรใจ (preference) ของผูป่้วยมาพจิารณาในการใหบ้รกิาร 

 (3) องคก์รพยายามทีล่ดคา่ใชจ้่ายโดยรวมในการตรวจสอบ ป้องกนัการตอ้งทาํงานซํ้าและความผดิพลาด. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.2ก(31) การควบคมุต้นทุน (cost control) 

   311 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการควบคมุตน้ทนุโดยรวมของระบบงาน 

   312 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการป้องกนัไมใ่หเ้กดิของเสยี ความผดิพลาดของการ

ใหบ้รกิาร และการทาํงานซํ้า 

   313 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการลดตน้ทนุคา่ประกนัความเสยีหายหรอืการ

สญูเสยีของผลติภาพของลกูคา้ 

   314 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบใมนการลดตน้ทนุโดยรวมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ 

การทดสอบ และการตรวจประเมนิกระบวนการหรอืผลการดาํเนินการ 
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ข. การปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน 

องคก์รปรบัปรงุกระบวนการทาํงานเพือ่ใหไ้ดผ้ลงานทีด่ขี ึน้ ลดความแปรปรวน ยกระดบัการจดับรกิารสขุภาพ

และผลลพัธส์ขุภาพ และเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการและทศิทางดา้นบรกิารสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป.  มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการปรบัปรงุและบทเรยีนระหวา่งหน่วยงานและกระบวนการต่างๆ เพือ่ขบัเคลื่อน

การเรยีนรูแ้ละนวตกรรมในองคก์ร. 

N P M Extended Evaluation Criteria 

   6.2ข(11) การปรบัปรงุกระบวนการ (process improvement) 

   111 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานเพือ่บรรลุผลการ

ดาํเนินการทีด่ขี ึน้ 

   112 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานเพือ่ลดความ

แปรปรวนของกระบวนการ 

   113 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานเพือ่ปรบัปรงุ

ผลติภณัฑ/์บรกิารใหด้ขี ึน้ 

   114 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานเพือ่ยกระดบัการ

จดับรกิารสขุภาพและผลลพัธส์ขุภาพ 

   115 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานเพือ่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการและทศิทางบรกิารสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป โอกาสทีจ่ะมกีาร

ปรบัเปลีย่นวธิกีารจดับรกิารสขุภาพไปจากเดมิ46

47  

   116 มกีารพจิารณาปัจจยัต่างๆ ในการปรบัปรงุกระบวนการทีด่าํเนินการอยู4่748  

   6.2ข(12) พื้นท่ีของการปรบัปรงุกระบวนการ (process improvement domain) 

   121 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานของแต่ละหน่วยงาน 

   122 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรงุกระบวนการดแูลผูป่้วยแต่ละกลุ่มโรค 

   123 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานของแต่ละระบบงาน 

   124 องคก์รใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานเพือ่ตอบสนอง

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

   6.2ข(13) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (process improvement sharing) 

   131 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการปรบัปรงุและบทเรยีนระหว่างหน่วยงานและ

กระบวนการต่างๆ เพือ่ขบัเคลื่อนการเรยีนรูแ้ละนวตกรรมในองคก์ร 

47 เช่น จากบรกิารผูป่้วยในเป็นบรกิารผูป่้วยนอก จากบรกิารทีโ่รงพยาบาลเป็นบรกิารทีบ่า้น การใชน้วตกรรมและ

เทคโนโลยใีหม่ๆ (ระบบ IT และการสือ่สาร) 
48 เช่น ผลลพัธส์ขุภาพทีต่อ้งการ ความปลอดภยัและการบรหิารความเสีย่ง หลกัฐานทางวชิาการ มาตรฐานวชิาชพี 

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ความรูข้ององคก์ร ความทนัเวลา การเขา้ถงึ การประสานงาน ความต่อเน่ืองของการดแูล การมสีว่น

ร่วมของผูป่้วยในการตดัสนิใจ ความคาดหวงัทีห่ลากหลาย ความเพยีงพอหรอืขาดแคลนบุคลากรทีม่ทีกัษะทีจ่าํเป็น 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  67 

 

                                            



 

 

 

ตอนที ่II ระบบงานสาํคญัของโรงพยาบาล 
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II-1 การบริหารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพ (QRS) 

 

II-1.1 ภาพรวมของการพฒันาคณุภาพ (RSQ.1) 

มีการพฒันาคณุภาพท่ีประสานสอดคล้องกนัในทุกระดบั. 

ก. การสนบัสนุนจากผูนํ้า 

(1) ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดนโยบาย เป้าประสงค ์ลาํดบัความสาํคญั และความคาดหวงัในเรือ่งคณุภาพและความ

ปลอดภยั. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.1ก(11) การกาํหนดนโยบาย เป้าประสงค ์ลาํดบัความสาํคญั ความคาดหวงั 

   111 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดนโยบายและเป้าประสงค ์ในเรือ่งคณุภาพและความปลอดภยั 

   112 ผูนํ้าระดบัสงูรว่มกนัวางระบบบรหิารคณุภาพและความปลอดภยั รวมถงึระบบการ

วดัผล 

   113 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดลาํดบัความสาํคญั48

49 (หรอืเขม็มุง่) สาํหรบักจิกรรมพฒันา

คณุภาพและความปลอดภยั   

   114 ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดความคาดหวงัในเรือ่งคณุภาพและความปลอดภยั 

(2) ผูนํ้าระดบัสงูสรา้งหลกัประกนัว่าบรกิารทีจ่ดัใหผู้ป่้วยมคีวามปลอดภยัและมคีณุภาพ. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.1ก(21) การสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัและคณุภาพ 

   212 ผูนํ้าระดบัสงูรว่มมอืกนัดาํเนินการตามระบบบรหิารคณุภาพและความปลอดภยั 

   213 ผูนํ้าระดบัสงูสนบัสนุนการกาํหนดมาตรการทีเ่ป็นหลกัประกนัคณุภาพและความ

ปลอดภย้ และการเรยีนรูจ้ากเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคเ์พือ่นํามาสูก่ารป้องกนั 

(3) ผูนํ้าทกุระดบัใหก้ารสนบัสนุน และตดิตามกาํกบัความพยายามในการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.1ก(31) การสนับสนุน 

   311 ผูนํ้าทกุระดบัสนบัสนุนการฝึกอบรมและโอกาสในการพฒันาคณุภาพและความ

ปลอดภยั มโีปรแกรมฝีกอบรมทีส่อดคลอ้งกบับทบาทของบุคลากร ในฐานะเป็น

สว่นหนึ่งของงานประจาํทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยวทิยากรผูม้คีวามรู ้ 

49 ลาํดบัความสาํคญัน้ีรวมถงึการนํา Patient Ssafety Goals ไปปฏบิตั ิและลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรมการวดัและ

เฝ้าตดิตาม (measurement & monitoring) 
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N P M Extended Evaluation Guide 

   312 ผูนํ้าทกุระดบัใหแ้นวทางและความชว่ยเหลอืในการพฒันาคณุภาพและความ

ปลอดภยั 

   313 ผูนํ้าทกุระดบัมสีว่นรว่มขจดัอปุสรรคในการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั 

   314 ผูนํ้าทกุระดบัรว่มสรา้งแรงจงูใจและใหร้างวลัในการพฒันาคณุภาพและความ

ปลอดภยั 

   315 ผูนํ้าทกุระดบัสนบัสนุนทรพัยากรทีจ่าํเป็นในการพฒันาคณุภาพและความ

ปลอดภยั รวมทัง้เทคโนโลยแีละทรพัยากรสาํหรบัการตดิตามวดัผล (tracking) 

และเปรยีบเทยีบผล 

   316 ผูนํ้าทกุระดบัสนบัสนุนการปรบัระบบบรหิารเพือ่เกือ้หนุนการพฒันาคณุภาพและ

ความปลอดภยั 

   1.1ก(32) การกาํกบัดแูล 

   321 ผูนํ้าระดบัสงูจดัใหม้กีลไกกาํกบัดแูลระบบบรหิารคณุภาพและความปลอดภยั 

   322 ผูนํ้าระดบัสงูรายงานผลระบบบรหิารคณุภาพและความปลอดภยัต่อคณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการ 

   1.1ก(33) การประเมิน performance ของหน่วยงานและบคุลากร 

   331 หวัหน้าหน่วยงานตดิตามวดัคณุภาพบรกิารทีจ่ดัในหน่วยงานของตน โดยพจิารณา

ลาํดบัความสาํคญัในการวดัและการพฒันาคณุภาพของหน่วยงาน การประเมนิผล

บรกิารจากความเหน็/คาํรอ้งเรยีนของผูป่้วยและแหล่งขอ้มลูอืน่ๆ ประสทิธภิาพของ

บรกิาร และบรกิารภายใตส้ญัญาจา้ง 

   332 หวัหน้าหน่วยงานตดิตามวดัคณุภาพเกีย่วกบั performance ของบุคลากรในการทาํ

หน้าทีข่องตน 

   333 หวัหน้าหน่วยงานดาํเนนิการแผนงานควบคมุคณุภาพเมือ่มขีอ้บ่งชี ้

   334 หวัหน้าหน่วยงานไดร้บัขอ้มลูและสารสนเทศทีจ่าํเป็นเพือ่การบรหิารและพฒันาการ

ดแูล/บรกิาร 

   335 มกีารรายงานการวดัผลและกจิกรรมพฒันาคณุภาพของหน่วยงานต่อกลไกกาํกบั

ดแูลคณุภาพขององคก์รเป็นระยะ 
 

(4) ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมของการมุง่เน้นผูร้บัผลงาน การพฒันาอยา่งต่อเนื่อง และการเรยีนรู.้ 

N P M มาตรฐาน 

   1.1ก(41) การส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรม 

   411 ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหบ้คุลากรทาํความเขา้ใจกบัรปูธรรมของการปฏบิตัติาม core 

values ในเรือ่ง customer focus, continuous improvement และ learning  

   412 ผูนํ้าระดบัสงูสรา้งสิง่แวดลอ้ม แรงจงูใจ ใหเ้กดิวฒันธรรมทัง้สามประการ 

   413 ผูนํ้าระดบัสงูตดิตามพฤตกิรรมของบุคลากรทีส่ะทอ้นวฒันธรรมทัง้สามประการ 
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ข. การเชื่อมโยงและประสานงาน  

(1) มกีารกาํหนดความหมายของคาํว่า “ความเสีย่ง” และ “คณุภาพ” ทีจ่ะใชใ้นการทาํงานขององคก์ร. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.1ข(11) การกาํหนดความหมาย 

   111 มกีารกาํหนดหรอืทบทวนความหมายของคาํว่า “ความเสีย่ง” และ “คณุภาพ” ที่

เขา้ใจงา่ย และสือ่สารใหบุ้คลากรทกุระดบัเขา้ใจใหต้รงกนั 

   112 มกีารประเมนิความเขา้ใจความหมายของคาํว่า “ความเสีย่ง” และ “คณุภาพ” และ

การนําไปใชป้ระโยชน์ 

(2) โปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพ เป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธข์ององคก์ร. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.1ข(21) เป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยทุธ ์

   211 โปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และพฒันาคณุภาพ เป็นสว่นหนึ่ง

ของแผนกลยทุธข์ององคก์ร และครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 

(3) มกีารบรูณาการและประสานโปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง การประกนัคณุภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 

และการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง ในทกุขัน้ตอนของการวางแผน ดาํเนนิการ และประเมนิผล. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.1ข(31) การบรูณาการและการประสานโปรแกรม 

   311 มกีารบรูณาการและประสานโปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง การประกนัคณุภาพ 

ความปลอดภยัของผูป่้วย และการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง 

   312 การบรูณาการและประสานโปรแกรมดงักล่าวเกดิขึน้ในทกุขัน้ตอนของการวางแผน 

ดาํเนินการ และประเมนิผล 

   313 มกีารใชแ้นวคดิการออกแบบระบบหรอืการปรบัแกร้ะบบ (system design & 

redesign) ในการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั 

   314 มกีารประสานงานองคป์ระกอบทัง้หมดของการวดัและควบคมุคณุภาพขององคก์ร 

   315 มกีารใชแ้นวทางทีเ่ป็นระบบ (systematic approach) ในการพฒันาคณุภาพและ

ความปลอดภยัของผูป่้วย 

 (4) มโีครงสรา้งคณุภาพทีม่ปีระสทิธผิลและเหมาะสมกบัองคก์รเพือ่ประสานและชว่ยเหลอืสนบัสนุนการพฒันา

คณุภาพ.  มกีารกาํหนดความรบัผดิชอบ (accountability & responsibility) ในการพฒันาคณุภาพและการ

พฒันาผลการดาํเนนิงาน. 
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   1.1ข(41) โครงสร้างองคก์รเพ่ือการพฒันาคณุภาพ 

   411 มโีครงสรา้งคณุภาพทีม่ปีระสทิธผิลและเหมาะสมกบัองคก์รเพือ่ประสานและ

ชว่ยเหลอืสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพ  
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   412 มทีมีครอ่มสายงานหรอืทมีสหสาขาวชิาชพีดแูลภาพรวมของการพฒันาระบบงาน

ต่างๆ รวมทัง้การดแูลผูป่้วยสาขาต่างๆ  [ด ูII-1.1ค(41)] 

   413 มหีน่วยงานและกลุ่มคนทีท่าํหน้าทีว่างแผน ประสานงาน ตดิตามประเมนิผล 

สนบัสนุน และจดัการความรู ้ในเรือ่งเกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพและความ

ปลอดภยั 

   414 ผูนํ้าและทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัทบทวนหรอืกาํหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน

การพฒันาคณุภาพ(quality improvement) และพฒันาผลการดาํเนินงาน 

(performance improvement) ของโครงสรา้งและตวับุคคล ทัง้โครงสรา้งบรหิาร

ปกต ิและโครงสรา้งองคก์รเพือ่การพฒันาคณุภาพ 

   415 ผูนํ้าและทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัทบทวนประสทิธภิาพในการทาํหน้าทีข่อง

คณะกรรมการต่างๆ รวมทัง้การวเิคราะหจ์ดุแขง็จดุออ่นของโครงสรา้งองคก์รเพือ่

การพฒันาคณุภาพทีใ่ชอ้ยู ่และวางแผนปรบัปรงุ 
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ค. การทํางานเป็นทมี 

(1) มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ล ทัง้ภายในหน่วยงาน/วชิาชพี, ระหว่างหน่วยงาน/วชิาชพี, ระหว่าง

ผูป้ฏบิตังิานกบัผูบ้รหิาร, และระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร. 
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   1.1ค(11) การส่ือสารและการแก้ปัญหา 

   111 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลภายในหน่วยงาน/วชิาชพี 

   112 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลระหว่างหน่วยงาน 

   113 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลระหว่างวชิาชพี 

   114 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลระหว่างผูป้ฏบิตังิานกบัผูบ้รหิาร 

   115 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร 

   1.1ค(12) การส่ือสารข้อมลูการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั 

   121 มกีารสือ่สารสารสนเทศการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยัของผูป่้วยไปยงั

บุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ ผา่นชอ่งทางทีไ่ดผ้ล 

   122 มกีารสือ่สารความกา้วหน้าในการปฏบิตัติามเป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วย 

(PSG) ไปยงับุคลากร 

(2) บุคลากรรว่มมอืกนัใหบ้รกิารและดแูลผูป่้วยทีม่คีณุภาพสงู โดยตระหนกัในความรบัผดิชอบของวชิาชพีต่อ

ความปลอดภยัของผูป่้วย (ทมีในงานปกตปิระจาํ). 
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   1.1ค(21) ทีมในงานปกติประจาํ 

   211 บุคลากรรว่มมอืกนัใหก้ารดแูลผูป่้วยทีม่คีณุภาพในกจิกรรมต่างๆ 49

50 

   212 หวัหน้าหน่วยงานออกแบบระบบงานหรอืกจิกรรมการทาํงานทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิ

ความรว่มมอืในการทาํงานเป็นทมี  

   213 มกีารทบทวนอบุตักิารณ์ทีเ่คยเกดิขึน้เพือ่ปรบัปรงุการทาํงานรว่มกนั และประเมนิ

ความรว่มมอืในการทาํงานเป็นทมีในงานประจาํเป็นระยะ 

(3) องคก์รสง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันาคณุภาพทีห่ลากหลาย ทัง้ทมีทีร่วมตวักนัเองและทมีทีไ่ดร้บัมอบหมาย, ทมี

ภายในหน่วยงานและทมีครอ่มสายงาน / สหสาขาวชิาชพี, ทมีทางดา้นคลนิิกและดา้นอืน่ๆ (ทมีพฒันา

คณุภาพ). 
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   1.1ค(31) ทีมพฒันาคณุภาพ 

   311 องคก์รสง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันาคณุภาพทีห่ลากหลาย ทัง้ทมีทีร่วมตวักนัเองและทมี

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

50 เช่น การตรวจเยีย่มผูป่้วยร่วมกนั การวางแผนดแูลผูป่้วยร่วมกนั การใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วย การใชข้อ้มลูของแต่ละ

วชิาชพี การใหข้อ้เสนอแนะและระบุความตอ้งการของตนแก่เพือ่นร่วมงาน 
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   312 หวัหน้าหน่วยงานต่างๆ สง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันาคณุภาพภายในหน่วยงาน 

   313 ผูนํ้าระดบัต่างๆ รว่มกนักาํหนดและสง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันาคณุภาพในลกัษณะทมี

ครอ่มสายงาน/สหสาขาวชิาชพี 

   314 องคก์รประเมนิการกอ่ตวัและการทาํหน้าทีข่องทมีพฒันาคณุภาพต่างๆ เพือ่นําสู่

การปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 

   1.1ค(32) การทาํกิจกรรมพฒันา 

   321 มกีารทาํกจิกรรมพฒันาคณุภาพและความปลอดภยัในประเดน็สาํคญัทีผู่นํ้าระบ ุ

   322 มกีารมอบหมายหน้าทีแ่ละสนบัสนุนทรพัยากรต่างๆ ทีจ่าํเป็นเพือ่ดาํเนนิการ

พฒันา 

   323 มกีารวางแผนและทดสอบการเปลีย่นแปลง 

   324 มกีารนําการเปลีย่นแปลงทีไ่ดผ้ลไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

   325 มขีอ้มลูแสดงใหเ้หน็การพฒันาทีไ่ดผ้ลและยัง่ยนื มกีารบนัทกึการพฒันาทีบ่รรลุ

ความสาํเรจ็และธาํรงไวไ้ด ้

   326 มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายทีจ่าํเป็นเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

(4) องคก์รจดัใหม้ทีมีครอ่มสายงานหรอืทมีสหสาขาวชิาชพีทาํหน้าทีด่แูลภาพรวมของการพฒันา กาํหนด

ทศิทาง ใหก้ารสนบัสนุน ตดิตามกาํกบัการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยัในดา้นต่างๆ เชน่ ทมีนําทาง

คลนิิก ทมีทีร่บัผดิชอบระบบงานสาํคญัขององคก์ร (ทมีกาํกบัดแูลภาพรวม). 
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   1.1ค(41) ทีมกาํกบัดแูลภาพรวม 

   411 องคก์รจดัใหม้ทีมีครอ่มสายงานทาํหน้าทีด่แูลภาพรวมของการพฒันา กาํหนด

ทศิทาง ใหก้ารสนบัสนุน ตดิตามกาํกบัการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยัใน

ดา้นคลนิิก 

   412 องคก์รจดัใหม้ทีมีครอ่มสายงานทาํหน้าทีด่แูลภาพรวมของการพฒันา กาํหนด

ทศิทาง ใหก้ารสนบัสนุน ตดิตามกาํกบัการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยัใน

ดา้นระบบงานทีส่าํคญั 

   413 องคก์รประเมนิทมีครอ่มสายงานทีท่าํหน้าทีด่แูลภาพรวมของการพฒันา เพือ่นําสู่

การปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง  
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ง. การประเมนิตนเอง  

(1) มกีารใชเ้ทคนิคการประเมนิผลในรปูแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสมเพือ่คน้หาโอกาสพฒันา ตัง้แต่ใชว้ธิกีารเชงิ

คณุภาพ ไปถงึ การประเมนิทีเ่ป็นระบบโดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ หรอืการวจิยั.  
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   1.1ง(11) เทคนิคการประเมินผล 

   111 มกีารใชเ้ทคนิคการประเมนิผลในรปูแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสมเพือ่คน้หาโอกาส

พฒันา ตัง้แต่วธิกีารเชงิคณุภาพ ไปถงึ การประเมนิทีเ่ป็นระบบโดยใชว้ธิกีารเชงิ

ปรมิาณ หรอืการวจิยั 

 

(2) มกีารประเมนิผลโดยเปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและ

มาตรฐานอืน่ๆ เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร/หน่วยงาน ตวัเทยีบในระดบัชาตหิรอืระดบัสากลตาม

ความเหมาะสม. 
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   1.1ง(21) การประเมินผลเทียบกบัข้อกาํหนด/ความต้องการต่างๆ 

   211 มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานเทยีบกบัความตอ้งการของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 

   212 มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานเทยีบกบักบัมาตรฐานโรงพยาบาล 

   213 มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานเทยีบกบัมาตรฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามความ

เหมาะสม 

   214 มกีารประเมนิผลกระบวนการทาํงานเทยีบกบัการปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั 

   215 มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานเทยีบกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร/

หน่วยงาน 

   1.1ง(22) การเปรียบเทียบผล 

   221 มกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินการภายในองคก์รตามชว่งเวลาต่างๆ 

   222 มกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินการกบัองคก์รทีค่ลา้ยคลงึกนัเมือ่มโีอกาส 

   223 มกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินการกบัตวัเทยีบในระดบัชาต ิ

   224 มกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินการกบัตวัเทยีบในระดบัสากล 

(3) มกีารใชว้ธิกีารประเมนิตนเองทีห่ลากหลาย ไดแ้ก ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การอภปิรายกลุ่ม การเขยีน

บนัทกึความกา้วหน้าและแบบประเมนิตนเอง การใชต้วัตามรอยทางคลนิิก การเยีย่มสาํรวจหรอืตรวจสอบ

ภายใน การนําเสนอเพือ่รบัฟังขอ้วพิากษ์ การทบทวนหลงักจิกรรม การตดิตามตวัชีว้ดั. 
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   1.1ง(31) วิธีการประเมินตนเอง 

   311 มกีารประเมนิตนเองในลกัษณะของการจดัการความรู ้เช่น การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การ

อภปิรายกลุ่ม การนําเสนเอเพิอ่รบัฟังขอ้วพิากษ์ การทบทวนหลงักจิกรรม 

   312 มกีารประเมนิตนเองโดยการจดัทาํรายงานการประเมนิตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
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   313 มกีารประเมนิตนเองโดยการเขา้ไปรบัรูใ้นสถานทีจ่รงิ เช่น การตามรอยทางคลนิิก การ

เยีย่มสาํรวจภายใน 

   314 มกีารประเมนิตนเองโดยการตดิตามตวัชีว้ดัและวเิคราะหข์อ้มลู 
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II- 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ.2) 

มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสาน

สอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ป่วยในลกัษณะบรูณาการ. 

ก. ระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยั 

(1) มกีารประสานงานและประสานความรว่มมอืทีด่รีะหว่างระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งต่างๆ, 

รวมทัง้การบรูณาการระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารความเสีย่ง. 
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   1.2ก(11) การประสานงานและประสานความร่วมมือ 

   111 มกีารประสานงานและประสานความรว่มมอืทีด่รีะหว่างระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารความเสีย่ง เชน่ ระบบสารสนเทศ ระบบพฒันาบคุลากร ระบบบรกิารอา

ชวีอนามยั ระบบการป้องกนัการตดิเชือ้ ระบบยา ระบบรายงานอบุตักิารณ์ ระบบ

การกาํกบัดแูลผูป้ระกอบวชิาชพี ระบบเวชระเบยีน ระบบผูป่้วยสมัพนัธ ์ระบบ

บรหิารอาคารสถานที ่ 

   112 มกีาระบรูณาการระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารความเสีย่ง เพือ่ประสทิธภิาพและ

ความถกูตอ้งในการรายงานขอ้มลูและการประมวลผล 

   1.2ก(12) กรอบความคิดการบริหารความเส่ียง 

   121 มกีารนํากรอบความคดิการบรหิารความเสีย่งต่อไปนี้มาสูก่ารปฏบิตั ิ1) การระบุ

ความเสีย่ง, 2) การจดัลาํดบัความสาํคญั, 3) การรายงานความเสีย่ง 4) การจดัการ

ความเสีย่ง, 5) การสอบสวนเหตุการณ์ทีไ่มพ่งึประสงค,์ 6) การจดัการคาํรอ้งเรยีน 

(2) มกีารคน้หาความเสีย่งทางดา้นคลนิิกและความเสีย่งทัว่ไป50

51 ในทกุหน่วยงานและในทกุระดบั จดัลาํดบั

ความสาํคญั เพือ่กาํหนดเป้าหมายความปลอดภยัและมาตรการป้องกนั. 
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   1.2ก(21) การค้นหาความเส่ียง 

   211 มกีารกาํหนดแนวทางในการคน้หาและจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสีย่งเพือ่ให้

หน่วยงาน ทมีงาน และคณะกรรมการในระดบัต่างๆ ใชป้ฏบิตั ิ

   212 มกีารคน้หาความเสีย่งในทกุหน่วยงาน ทกุระบบงาน และทกุระดบั 

   213 การคน้หาความเสีย่งครอบคลุมความเสีย่งดา้นคลนิิกและความเสีย่งทัว่ไป 

   214 มกีารรวบรวมความเสีย่งทีส่าํคญัจากสว่นยอ่ยต่างๆ มาประมวลผลเป็นภาพรวม

ความเสีย่งของโรงพยาบาล และจดัลาํดบัความสาํคญั 

   215 มกีารนําขอ้มลูความเสีย่งมากาํหนดเป้าหมายความปลอดภยัและมาตรการป้องกนั 

51 วิธีการค้นหาความเส่ียง อาจใชก้ารสงัเกตกระบวนการทาํงานโดยตรง, การสาํรวจสถานที,่ การพดูคุยกบับุคลากรและผูเ้ชีย่วชาญ, 

การทบทวนและวเิคราะหอุ์บตักิารณ์, การวเิคราะห ์FMEA, การทบทวนเวชระเบยีน, และการทบทวนวรรณกรรม  
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(3) มกีารกาํหนดกลยทุธแ์ละมาตรการป้องกนัอยา่งเหมาะสม สือ่สารและสรา้งความตระหนกัอยา่งทัว่ถงึ เพือ่ให้

เกดิการปฏบิตัทิีไ่ดผ้ล. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   1.2ก(31) การกาํหนดกลยทุธแ์ละมาตรการป้องกนั   

   311 มกีารกาํหนดกลยทุธแ์ละมาตรการป้องกนัอยา่งเหมาะสม โดยใชก้ารวเิคราะห ์

root cause และใชแ้นวคดิ human factors engineering มาออกแบบระบบงานให้

เอือ้ต่อการทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้ง มกีาร redesign กระบวนการทีม่คีวามเสีย่งสงู 

   312 มกีารสือ่สารและสรา้งความตระหนกัอยา่งทัว่ถงึ เพือ่นํามาตรการไปสูก่ารปฏบิตัทิี่

ไดผ้ล 

   313 มกีารตดิตามประเมนิมาตรการป้องกนัต่างๆ ว่ามคีวามรดักมุเพยีงใด และ

มาตรการในเรือ่งทีส่าํคญัไดร้บัการนําไปปฏบิตัเิพยีงใด 

(4) มรีะบบรายงานอบุตักิารณ์และเหตุการณ์เกอืบพลาดทีเ่หมาะสม.  มกีารวเิคราะหข์อ้มลูและนําขอ้มลูไปใช้

เพือ่การประเมนิผล ปรบัปรงุ เรยีนรู ้และวางแผน.  
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   1.2ก(41) ระบบรายงานอบุติัการณ์และเหตเุกือบพลาด (near miss) 

   411 มกีารกาํหนดนิยามของอุบตักิารณ์51

52และเหตุเกอืบพลาด 

   412 มกีารกาํหนดประเภทของอบุตักิารณ์และเหตุเกอืบพลาดทีจ่ะตอ้งรายงาน  

   413 องคก์รกาํหนดกระบวนการรายงานอบุตักิารณ์และเหตุเกอืบพลาดทีเ่หมาะสม  

   1.2ก(42) การวิเคราะหข้์อมูลการประเมินผล ปรบัปรงุ เรียนรู้ และวางแผน 

   421 มกีารวเิคราะหข์อ้มลูอบุตักิารณ์ทีไ่ดร้บัรายงาน เชน่ ความถี ่แนวโน้ม การจาํแนก

อบุตักิารณ์ตามประเภท การกระจายของอบุตักิารณ์ตามสถานที/่เวลา/บุคคล 

ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่กาํหนดจุดมุง่เน้นของการพฒันา 

   422 มกีารวเิคราะหข์อ้มลูอบุตักิารณ์52

53 และเหตุเกอืบพลาดต่างๆ ทีอ่งคก์รกาํหนด  

   423 มกีารนําขอ้มลูและผลการวเิคราะหไ์ปใชเ้พือ่การประเมนิผล ปรบัปรงุ เรยีนรู ้และ

วางแผน 

(5) มกีารวเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิ (root cause) เพือ่คน้หาปัจจยัเชงิระบบทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั และนําไปสูก่าร

แกปั้ญหาทีเ่หมาะสม. 

52 รวมถงึ sentinel event ซึง่เป็นอุบตักิารณ์รุนแรงทีพ่งึสงัวรหรอืระแวดระวงัเน่ืองจากก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ต่อ

ผูป่้วยและองคก์รสงูมาก 
53 อย่างน้อยครอบคลุมอุบตักิารณ์สาํคญัต่อไปน้ี: ปฏกิริยิาจากการใหเ้ลอืด เหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยาทีรุ่นแรง 

ความคลาดเคลื่อนทางยาทีส่าํคญั ความแตกต่างสาํคญัระหว่างการวนิิจฉยัโรคก่อนและหลงัผ่าตดั เหตุการณ์ไม่พงึ

ประสงคจ์ากการทาํใหส้งบและการระงบัความรูส้กึ 
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   1.2ก(51) RCA (root cause analysis) 

   511 มกีารกาํหนดขอ้บ่งชีท้ีต่อ้งทาํ RCA (root cause analysis)54 

   512 มกีารทาํ RCA เมือ่เกดิเหตุตามขอ้บ่งชี ้

   513 การทาํ RCA ทาํใหส้ามารถระบปัุจจยัเชงิระบบ (system failure) ทีเ่ป็นสาเหตุ54

55  

   514 การทาํ RCA นําไปสูก่ารแกปั้ญหาและการออกแบบระบบทีเ่หมาะสม 

 

(6) มกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ และนําไปสูก่าร

ปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้. 
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   1.2ก(61) การประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียง 

   611 องคก์รมกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัใน

ประเดน็ต่อไปนี้ วฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร, ความครอบคลุมในการคน้หา

ความเสีย่งและความรดักมุของมาตรการป้องกนั, การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั

ความเสีย่งทีส่าํคญั, ความครอบคลุมของการรายงานอบุตักิารณ์, ความสามารถใน

การป้องกนัและลดอบุตักิารณ์/ความสญูเสยี 

   612 มกีารนําผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิไปดาํเนินการปรบัปรงุระบบบรหิารความเสีย่ง 

 

  

54 เช่น ตอ้งมกีารทาํ RCA ในอุบตักิารณ์รุนแรงต่อไปน้ีทุกราย: การฆา่ตวัตายและการเสยีชวีติทีผ่ดิคาด, การสญูเสยี

การทาํงานของอวยัวะสาํคญัอยา่งถาวร, การผ่าตดัผดิขา้ง ผดิคน ผดิตําแหน่ง, การลกัพาตวัทารกหรอืการสง่มอบทารก

ผดิคน 
55 เช่น การออกแบบระบบงาน การควบคุมกาํกบั การฝึกอบรม การสือ่สาร ขอ้มลูขา่วสาร ศกัยภาพของบุคลากร ภาระ

งาน การนิเทศ สิง่แวดลอ้ม เครือ่งมอืและเทคโนโลย ี
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ข. คุณภาพการดแูลผูป่้วย  

(1) มกีารทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูลผูป่้วยอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ประเมนิคณุภาพและประสทิธภิาพของ

การดแูล และคน้หาโอกาสพฒันา. 
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   1.2ข(11) กิจกรรมการทบทวนการให้บริการและการดแูลผู้ป่วย  

   111 ทมีนําทางคลนิิกและหน่วยดแูลผูป่้วยต่างๆ สง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทบทวนคณุภาพ

ทีป่ฏบิตัผิสมผสานในงานประจาํอยา่งเรยีบงา่ย สมํ่าเสมอ ไมซ่ํ้าซอ้น ไมต่ดิ

รปูแบบ 

   112 มกีารทบทวนขณะดแูลผูป่้วยอยา่งสมํ่าเสมอ 

   113 มกีารทบทวนอบุตักิารณ์/ภาวะแทรกซอ้น/การเสยีชวีติ อยา่งสมํ่าเสมอ 

   114 มกีารทบทวนการใชท้รพัยากรอยา่งสมํ่าเสมอ 

   115 มกีารทบทวนการใชเ้ลอืดอยา่งสมํ่าเสมอ 

   116 มกีารทบทวนคาํรอ้งเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ (ด ูI-3) 

   117 มกีารทบทวนตวัชีว้ดัอยา่งสมํ่าเสมอ (ด ูI-4) 

   118 มกีารประเมนิความรูค้วามสามารถและทกัษะของผูใ้หก้ารดแูลอยา่งสมํ่าเสมอ (ด ู

I-5) 

   119 มกีารทบทวนการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลอยา่งสมํ่าเสมอ (ด ูII-4) 

   11A มกีารทบทวนเวชระเบยีนเพือ่ประเมนิคณุภาพของการดแูลอยา่งสมํ่าเสมอ (ด ูII-

5) 

   11B มกีารทบทวนการใชย้าอยา่งสมํ่าเสมอ (ด ูII-6) 

   11C มกีารทบทวนการสง่ต่อผูป่้วยอยา่งสมํ่าเสมอ (ด ูIII-1) 

   1.2ข(12) การใช้ผลของการทบทวน 

   121 มกีารเชือ่มโยงการทบทวนไปสูก่ารปรบัปรงุระบบงานทัง้ดว้ยวธิกีารงา่ยๆ และการ

พฒันาในรปูแบบโครงการทีค่รอบคลุมแงม่มุต่างๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืคณุภาพที่

หลากหลาย 

   1.2ข(13) การประเมินผลการทบทวน 

   131 มกีารประเมนิความถีแ่ละความครอบคลุมของกจิกรรมทบทวนโดยหน่วยงานและ

ทมีนําทางคลนิิกต่างๆ 

(2) ทมีดแูลผูป่้วยกาํหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิกเป็นเป้าหมายทีจ่ะพฒันา กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ในการดแูลและพฒันาคณุภาพ. 

(3) ทมีดแูลผูป่้วยกาํหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการตดิตามกาํกบัผลการดแูลผูป่้วยกลุ่มเป้าหมาย 

N P M มาตรฐาน 

   1.2ข(21) การกาํหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัสาํหรบักลุ่มประชากรทางคลินิก 

   211 ทมีดแูลผูป่้วยกาํหนดกลุม่ประชากรทางคลนิิกสาํคญัทีเ่ป็นเป้าหมายในการพฒันา 
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   212 ทมีดแูลผูป่้วยกาํหนดเป้าหมายการดแูลทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัสาํหรบั

ผูป่้วยแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมทกุองคป์ระกอบและทกุขัน้ตอนของการดแูล 

   213 ทมีดแูลผูป่้วยกาํหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการตดิตามกาํกบัผลการดแูลผูป่้วยตาม

เป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

   1.2ข(22) ผู้นํากาํหนดตวัวดัสาํคญัในระบบคณุภาพและความปลอดภยัของผู้ป่วย

ด้านคลินิก 

   221 มกีารระบุตวัวดัสาํคญัสาํหรบัประเดน็ไปนี้: 1) การประเมนิผูป่้วย, 2) บรกิารตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิาร, 3) บรกิารรงัสวีทิยาและภาพวนิิจฉยั, 4) หตัถการทาง

ศลัยกรรม, 5) การใชย้าตา้นจลุชพีและยาอืน่ๆ, 6) ความคลาดเคลื่อนทางยาและ

เหตุเกอืบพลาด, 7) การระงบัความรูส้กึและการทาํใหส้งบ, 8) การใชเ้ลอืดและ

สว่นประกอบของเลอืด, 9) การมพีรอ้ม เนื้อหา และการใชเ้วชระเบยีน, 10) การ

ป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ การเฝ้าระวงั และการายงาน, 11) การวจิยัทาง

คลนิิก 

   222 มกีารเลอืกตวัวดัดา้นคลนิิกจากโครงการ THIP  

   223 มกีารพจิารณา “วชิาการ” หรอื “หลกัฐาน” ทีส่นบัสนุนตวัวดัทีเ่ลอืกแต่ละตวั 

   224 การวดัครอบคลุมโครงสรา้ง กระบวนการ และผลลพัธ ์

   225 มกีารกาํหนดขอบเขต วธิกีาร และความถีส่าํหรบัแต่ละตวัวดั 

   226 มกีารเกบ็ขอ้มลูวดัผลทางคลนิิกและใชเ้พือ่ประเมนิประสทิธผิลของการพฒันา 

   1.2ข(23) ตวัวดัสาํคญัสาํหรบัเป้าหมายความปลอดภยัผู้ป่วย 

   231 มกีารระบุตวัวดัสาํคญัสาํหรบัเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยแต่ละเรือ่ง 

   232 การวดัผลเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยครอบคลุมเนื้อหาทีร่ะบุไวใ้น SIMPLE 

   233 ขอ้มลูจากการวดัผลถกูนํามาใชเ้พือ่ประเมนิประสทิธผิลของการพฒันา 

(4) ทมีดแูลผูป่้วยใชก้จิกรรมและวธิกีารทีห่ลากหลายรว่มกนัในการปรบัปรงุการดแูลผูป่้วย เชน่ ความรว่มมอื

ของทมีสหสาขาวชิาชพี วถิอีงคร์วม การใชข้อ้มลูวชิาการ การวเิคราะห ์root cause นวตักรรม การ

เปรยีบเทยีบกบัผูท้ีท่าํไดด้ทีีส่ดุ.  การปรบัปรงุการดแูลผูป่้วยควรครอบคลุมมติดิา้นการป้องกนั สรา้งเสรมิ 

รกัษา ฟ้ืนฟู ตามความเหมาะสม. 
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   1.2ข(41) การปรบัปรงุการดแูลผู้ป่วย 

   411 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์การดแูลกลุ่มผูป่้วยทีเ่ลอืกขึน้มาดว้ยการวเิคราะห์

กระบวนการ ผลลพัธ ์และระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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   412 ใชก้จิกรรมและวธิกีารทีห่ลากหลายรว่มกนัในการปรบัปรงุการดแูลผูป่้วย55

56  

   413 การปรบัปรงุการดแูลผูป่้วยควรครอบคลุมมติดิา้นการป้องกนั สรา้งเสรมิ รกัษา 

ฟ้ืนฟู ตามความเหมาะสม 

 

  

56 เช่น การใชแ้นวคดิ Lean เพื่อลดความสญูเปล่า, การใชแ้นวคดิ patient safety เพื่อลดความเสีย่ง, ความร่วมมอืของ

ทมีสหสาขาวชิาชพี, วถิอีงคร์วม, การใชข้อ้มลูวชิาการ, การวเิคราะห ์root cause, การสรา้งนวตักรรม, การ

เปรยีบเทยีบกบัผูท้ีท่าํไดด้ทีีส่ดุ 
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II-2 การกาํกบัดแูลวิชาชีพ 

II - 2.1 การกาํกบัดแูลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล (Nursing) 

มีระบบบริหารการพยาบาลรบัผิดชอบต่อการจดับริการพยาบาลท่ีมีคณุภาพสงู เพ่ือบรรลุพนัธกิจของ

องคก์ร 

ก. การบรหิารการพยาบาล 

(1) ผูนํ้าทมีการพยาบาลทกุระดบัเป็นพยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เพยีงพอ ทัง้

ในดา้นปฏบิตักิารพยาบาล และดา้นบรหิารการพยาบาล.  
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   2.1ก(11) ผู้นําทีมการพยาบาล 

   111 ผูนํ้าทมีการพยาบาลทกุระดบัเป็นพยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์เพยีงพอ ในดา้นปฏบิตักิารพยาบาล 

   112 ผูนํ้าทมีการพยาบาลทกุระดบัเป็นพยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์เพยีงพอ ในดา้นการบรหิารการพยาบาล 

(2) ระบบบรหิารการพยาบาลสรา้งความมัน่ใจว่าจะมบีุคลากรทางการพยาบาลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและ

ปรมิาณเพยีงพอสาํหรบับรกิารทีอ่งคก์รจดัใหม้.ี 
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   2.1ก(11) การพิจารณาหลกัฐานคณุสมบติั 

   111 มวีธิกีารทีเ่ป็นมาตรฐานในการรวบรวมและจดัเกบ็หลกัฐานคณุสมบตั ิ(ใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพี การศกึษา การฝึกอบรม และประสบการณ์)  ของบุคลากรสาย

พยาบาลแต่ละคน โดยมกีารสอบทานหลกัฐานคณุสมบตัจิากแหล่งขอ้มลูตน้กาํเนิด  

   112 มกีระบวนการทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าหลกัฐานคณุวุฒขิองพยาบาลทีท่าํสญัญา มคีวามถกู

ตอ้งและสมบรูณ์กอ่นมอบหมายหน้าที ่

   113 มกีระบวนการทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าพยาบาลซึง่ตดิตามแพทยอ์สิระมาใหบ้รกิารแกผู่ป่้วย

และมไิดเ้ป็นบุคลากรขององคก์ร เป็นผูม้หีลกัฐานคณุสมบตัเิหมาะสม 

   2.1ก(12) การมอบหมายหน้าท่ี 

   121 มกีารใชเ้อกสารคณุสมบตั ิ(ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี การศกึษา การฝึกอบรม 

และประสบการณ์) ในการระบหุน้าทีร่บัผดิชอบและจดัมอบหมายงานทางคลนิิก

ใหแ้กพ่ยาบาล  

   122 มกีารกาํหนดขอบเขตการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพี และการมอบหมาย

หน้าทีร่บัผดิชอบสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   2.1ก(13) การศึกษาต่อเน่ือง 
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   131 มกีารสง่เสรมิการศกึษาตอ่เนื่องของบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรบับรกิารทีม่คีวามซบัซอ้น มคีวามเสีย่งสงู มี

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยตีอ่เนื่อง         

   2.1ก(14) ความเพียงพอ 

   141 มกีารกําหนดอตัรากําลงัเหมาะสมสําหรบับรกิารทีโ่รงพยาบาลจดั และจดัใหม้บุีคลากร

ทางการพยาบาลปฏบิตังิานเพยีงพอกบัความตอ้งการการพยาบาลของผูป่้วย 

   142 มกีารวเิคราะหส์ว่นขาดของอตัรากําลงัในหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งตอ่ผูป่้วยสงู และวาง

มาตรการเพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่ผูป่้วยในหน่วยงานดงักลา่วจะไดร้บัการดแูลอยา่ง

ปลอดภยั 

 

(3) ระบบบรหิารการพยาบาลมโีครงสรา้งและกลไกทีท่าํหน้าทีส่าํคญัอยา่งไดผ้ล: 
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   2.1ก(31) การทาํหน้าท่ีสาํคญั 

   311 การกาํกบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี 

   312 การนิเทศทางคลนิิก การกาํกบัดแูล การสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพและความ

ปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย 

   313 การสง่เสรมิการใชก้ระบวนการพยาบาล 

   314 การสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

   315 การควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของบุคลากรทางการพยาบาลทีอ่ยูร่ะหว่างการ

ฝึกอบรม 

   316 จดัการความรูแ้ละการวจิยัเพือ่สง่เสรมิการพฒันาวชิาชพี 

   2.1ก(32) การจดัการเพ่ือให้การทาํหน้าท่ีสาํคญัสมัฤทธ์ิผล 

   321 ผูนํ้าทมีการพยาบาลประยุกตใ์ชแ้นวคดิ Process Management ตามมาตรฐาน I-6 

หรอื 3P ในการพฒันาโครงสรา้งและกลไกเพือ่สง่เสรมิการใหบ้รกิารพยาบาลทีม่ี

คุณภาพของโรงพยาบาล 

 (4) ระบบบรหิารการพยาบาลประสานความรว่มมอืกบัคณะกรรมการระดบัองคก์รทีเ่กีย่วกบัการใชย้า การ

ควบคมุ การตดิเชือ้ การสรา้งเสรมิสขุภาพ คณุภาพและความปลอดภยั. 
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   2.1ก(41) การประสานความร่วมมือ 

   411 ผูนํ้าทมีการพยาบาลสง่ตวัแทนพยาบาลเขา้รว่มในคณะกรรมการของโรงพยาบาล 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า, การควบคุมการตดิเชือ้, การสรา้งเสรมิ

สุขภาพ, คุณภาพและความปลอดภยั 

   412 ผูนํ้าทมีการพยาบาลสรา้งชอ่งทางการสือ่สารเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูและความคดิเหน็ที่

ตวัแทนพยาบาลนําเสนอตอ่ทีป่ระชุม เป็นขอ้มลูทีส่มบูรณ์และครอบคลุมทีสุ่ดที่
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วชิาชพีมอียู ่และเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นตวัแทนของวชิาชพีพยาบาลอยา่งแทจ้รงิ 

รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจวา่มกีารสือ่สารผลสรุปจากทีป่ระชุมใหแ้ก่ บุคลากรทางการ

พยาบาลอยา่งทัว่ถงึ 

   413 ผูนํ้าทมีการพยาบาลสรา้งความมัน่ใจวา่บุคลากรทางการพยาบาลอื่นๆ ทีม่ไิดเ้ป็น

ตวัแทนในคณะกรรมการดงักลา่ว มสีว่นรว่มอยา่งแขง็ขนัเพือ่การบรรลุเป้าหมายของ

องคก์รในระบบ 
 

(5) การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความปลอดภยั และการบรหิารคณุภาพของปฏบิตักิารพยาบาลสอดคลอ้ง

และสนบัสนุนเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์ององคก์ร และจรยิธรรม มาตรฐานวชิาชพี. 
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   2.1ก(51) การบริหารคณุภาพ 

   511 การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความปลอดภยั และการบรหิารคุณภาพของ

ปฏบิตักิารพยาบาล สอดคลอ้งและสนบัสนุนเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

   512 การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความปลอดภยั และการบรหิารคุณภาพของ

ปฏบิตักิารพยาบาล สอดคลอ้งและสนบัสนุนจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพี 

   513 มกีารใชก้ระบวนการและฐานขอ้มลูสาํหรบัการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัดา้น

การพยาบาล รว่มกบัการพฒันาในภาพรวมของโรงพยาบาล 

   514 บุคลากรสายการพยาบาลมสีว่นรว่มในกจิกรรมพฒันาคณุภาพขององคก์ร 

   515 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพยาบาล เมือ่มขีอ้สงสยัจากการเฝ้าตดิตาม

หรอืพฒันาคณุภาพทางคลนิิก และบนัทกึขอ้มลูไวใ้นแฟ้มประวตั ิ
 

(6) มกีารประเมนิการบรรลุเป้าหมายของปฏบิตักิารพยาบาลในองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย การ

บรรเทาจากความทกุขท์รมาน การไดร้บัขอ้มลูและการเรยีนรูข้องผูร้บับรกิาร ความสามารถในการดแูล

ตนเอง การเสรมิพลงั ความพงึพอใจ และนําผลการประเมนิไปใชป้รบัปรงุปฏบิตักิารพยาบาล.   
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   2.1ก(61) การประเมินผล 

   611 มกีารประเมนิผลดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย 

   612 มกีารประเมนิผลดา้นการบรรเทาจากความทุกขท์รมาน 

   613 มกีารประเมนิผลดา้นการไดร้บัขอ้มลูและการเรยีนรูข้องผูร้บับรกิาร 

   614 มกีารประเมนิผลดา้นความสามารถในการดแูลตนเอง 

   615 มกีารประเมนิผลดา้นการเสรมิพลงั 

   616 มกีารประเมนิผลดา้นความพงึพอใจ 

   617 มกีารออกแบบระบบเพือ่บรูณาการตวัชีว้ดัและกระบวนการเกบ็ขอ้มลู เขา้กบัตวัชีว้ดั

และระบบงานของโรงพยาบาล 

   618 ผูนํ้าทมีการพยาบาลและทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งนําผลการประเมนิหรอืตวัชีว้ดัทีต่ดิตามมา

กําหนดประเดน็ในการพฒันาและตัง้เป้าหมายใหม้คีวามทา้ทายเพิม่ขึน้เป็นลาํดบั  
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ข. ปฏบิตักิารพยาบาล 

(1) พยาบาลใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลบุคคล ครอบครวั และชมุชน เพือ่ใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพสงู 

เบด็เสรจ็ผสมผสาน และเป็นองคร์วม โดยมกีารประสานความรว่มมอืกบัวชิาชพีอืน่. 
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   2.1ก(11) การใช้กระบวนการพยาบาล 

   111 พยาบาลใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลผูป่้วย ครอบครวั เพือ่ใหบ้รกิารทีม่ ี

คุณภาพสงู เป็นองคร์วม สอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพของผูป่้วย 

   112 พยาบาลใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลชุมชน เพือ่ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพสงู และ

เป็นองคร์วม 

   113 พยาบาลใหก้ารดแูลผูป่้วย ครอบครวั และชุมชน โดยประสานความรว่มมอืกบัวชิาชพี

อื่น 

(2) พยาบาลใหก้ารพยาบาลดว้ยความเคารพในสทิธผิูป่้วยและจรยิธรรมวชิาชพี. 
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   2.1ก(21) สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ 

   211 พยาบาลใหก้ารพยาบาลดว้ยความเคารพในสทิธผิูป่้วย 

   212 พยาบาลใหก้ารพยาบาลดว้ยความตระหนกัในจรยิธรรมวชิาชพี 

(3) พยาบาลใหก้ารพยาบาลบนพืน้ฐานของการใชห้ลกัฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละมาตรฐานวชิาชพีการพยาบาลที่

ทนัสมยั มกีารตดิตามประเมนิผลอยา่งเป็นระบบ และมกีารปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 
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   2.1ก(31) การใช้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร ์

   311 พยาบาลใหก้ารพยาบาลบนพืน้ฐานของการใชห้ลกัฐานทางวทิยาศาสตร/์หลกัฐานเชงิ

ประจกัษ์ มกีารคด้เลอืกแหลง่ขอ้มลู วเิคราะหส์ว่นต่างในการปฏบิตั ิและออกแบบ

ระบบงานใหเ้อือ้ตอ่การปฏบิตั ิ

   312 พยาบาลใหก้ารพยาบาลบนพืน้ฐานของมาตรฐานวชิาชพีการพยาบาลทีท่นัสมยั 

   313 มกีารตดิตามประเมนิผลและปรบัปรุงคุณภาพการใหก้ารพยาบาลอยา่งตอ่เนื่อง บน

พืน้ฐานของหลกัฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละมาตรฐานวชิาชพี 

(4) พยาบาลใหก้ารดแูลทีส่อดคลอ้งกบัภาวะสขุภาพ วถิชีวีติ และบรบิททางสงัคม ของผูร้บับรกิารอยา่ง

ต่อเนื่อง, โดยมกีารวางแผนการดแูลต่อเนื่องตัง้แต่แรกรบัจนหลงัจาํหน่ายรว่มกบัทมีสขุภาพ และ

ผูร้บับรกิาร / ครอบครวั, เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูร้บับรกิารในการดแูลตนเองควบคมุปัจจยัเสีย่ง  และ

สามารถใชแ้หล่งทรพัยากรในการดแูลตนเองอยา่งเหมาะสม. 
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   2.1ก(41) การดแูลท่ีสอดคล้องกบัภาวะสขุภาพ 

   411 พยาบาลใหก้ารดแูลทีส่อดคลอ้งกบัภาวะสขุภาพ วถิชีวีติ และบรบิททางสงัคม ของ

ผูร้บับรกิาร 
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   412 มกีารวางแผนการดแูลตอ่เนื่องตัง้แตแ่รกรบัจนหลงัจําหน่ายรว่มกบัทมีสุขภาพ และ

ผูร้บับรกิาร/ครอบครวั 

   413 ผูร้บับรกิาร/ครอบครวัไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการดแูลตนเอง ควบคุมปัจจยัเสีย่ง 

และใชแ้หลง่ทรพัยากรอยา่งเหมาะสม 

(5) บนัทกึทางการพยาบาลแสดงถงึการพยาบาลผูร้บับรกิารแบบองคร์วม ตอ่เนื่อง และเป็นประโยชน์ในการสือ่สาร 

การดแูลตอ่เนื่อง การประเมนิคุณภาพ การพยาบาล และการวจิยั. 
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   2.1ก(51) บนัทึกทางการพยาบาล 

   511 บนัทกึทางการพยาบาลแสดงถงึการดแูลดา้นพยาบาลแบบองคร์วม ต่อเนื่อง 

   512 บนัทกึทางการพยาบาลเป็นประโยชน์ในการสือ่สารภายในวชิาชพีและระหว่าง

วชิาชพี 

   513 บนัทกึทางการพยาบาลเป็นประโยชน์ในการดแูลต่อเนื่อง 

   514 บนัทกึทางการพยาบาลเป็นประโยชน์ในการประเมนิคณุภาพการพยาบาล 

   515 บนัทกึการพยาบาลเป็นประโยชน์ในการวจิยั 
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II - 2.2 องคก์รแพทย ์

มีการจดัตัง้องคก์รแพทย ์รบัผิดชอบต่อการส่งเสริมและติดตามดแูลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้

ประกอบวิชาชีพแพทย ์เพ่ือบรรลุพนัธกิจขององคก์ร. 

(1)  มกีารจดัตัง้องคก์รแพทยใ์นระดบัโรงพยาบาล เพือ่สรา้งความมัน่ใจว่าจะใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่ ี

คณุภาพสงูและดว้ยความรบัผดิชอบแหง่วชิาชพี. 
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   2.2ก(11) การจดัตัง้องคก์รแพทย ์

   111 มกีารจดัตัง้องคก์รแพทยร์ะดบัสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมกบับรบิทของ

สถานพยาบาล โดยเป้าหมายและบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจนในการสรา้งความมัน่ใจใน

คณุภาพบรกิารทางการแพทยแ์ละความรบัผดิชอบแหง่วชิาชพี 

   112 มกีารทาํใหม้ัน่ใจว่าองคก์รแพทยเ์ป็นตวัแทนความเหน็ของแพทยโ์ดยรวม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็ทีม่คีวามหมายและทา้ทายต่อความน่าเชือ่ถอืและ

ไวว้างใจต่อวชิาชพีแพทย ์

(2)  องคก์รแพทยใ์หค้าํปรกึษา ขอ้เสนอแนะและรว่มวางแผนกบัผูบ้รหิารเกีย่วกบัการจดับรกิารทางการแพทย์

และสาธารณสขุทีม่คีณุภาพสงู. 
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   2.2ก(21) บทบาทให้คาํปรึกษาและร่วมวางแผน 

   211 องคก์รแพทยใ์หค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะแกผู่บ้รหิารเกีย่วกบัการจดับรกิารทาง

การแพทยท์ีม่คีณุภาพ 

   212 องคก์รแพทยร์ว่มวางแผนกบัผูบ้รหิารเกยีวกบัการจดับรกิารทางการแพทยท์ีม่ ี

คณุภาพ 

(3)  องคก์รแพทยส์รา้งความมัน่ใจวา่การใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ยูบ่นพืน้ฐานของการใชห้ลกัฐานทาง

วทิยาศาสตรแ์ละมาตรฐานวชิาชพี มกีารตดิตามและมกีารพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง เคารพในสทิธผิูป่้วย

และเป็นไปตามจรยิธรรมวชิาชพี. 
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   2.2ก(31) การใช้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร ์

   311 องคก์รแพทยร์ว่มกบัทมีคลนิิกต่างๆ สรา้งความมัน่ใจว่าการใหบ้รกิารทาง

การแพทยอ์ยูบ่นพืน้ฐานของการใชห้ลกัฐานทางวทิยาศาสตร ์มกีารคดัเลอืก

แหล่งขอ้มลู วเิคราะหส์ว่นต่างในการปฏบิตั ิและออกแบบระบบงานใหเ้อือ้ต่อการ

ปฏบิตั ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายสงู มเีทคโนโลยใีหม ่หรอืมคีวาม

หลากหลายของวธิกีารรกัษาและผลลพัธ ์

   312 องคก์รแพทยร์ว่มกบัทมีคลนิิกต่างๆ สรา้งความมัน่ใจว่าการใหบ้รกิารทาง

การแพทยเ์ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี 
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   313 องคก์ารแพทยจ์ดัใหม้กีลไกตดิตามและปรบัปรงุคณุภาพบรกิารทางการแพทย์

อยา่งต่อเนื่อง บนพืน้ฐานของหลกัฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละมาตรฐานวชิาชพี 

   2.1ก(32) สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ 

   321 แพทยใ์หก้ารดแูลดว้ยความเคารพในสทิธผิูป่้วย 

   322 แพทยใ์หก้ารดแูลดว้ยความตระหนกัในจรยิธรรมวชิาชพี 

(4) มกีลไกสง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารและการแกปั้ญหาภายในวชิาชพีแพทย ์ระหว่างแพทยก์บัผูป้ฏบิตังิานหรอื

หน่วยงานอืน่ และระหว่างแพทยก์บัผูร้บับรกิาร. 
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   2.2ก(41) การติดต่อส่ือสารและแก้ปัญหา 

   411 องคก์รแพทยก์าํหนดกลไกเพือ่สง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารและแกปั้ญหาภายใน

วชิาชพีแพทย ์

   412 องคก์รแพทยก์าํหนดกลไกเพือ่สง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารและแกปั้ญหาระหว่าง

แพทยก์บัผูป้ฏบิตังิานหรอืหน่วยงานอืน่ 

   413 องคก์รแพทยส์ง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารและแกปั้ญหาระหว่างแพทยก์บัผูร้บับรกิาร 

   414 องคก์รแพทยป์ระเมนิประสทิธภิาพของการตดิต่อสือ่สาร และความสาํเรจ็ในการ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ พรอ้มทัง้แสวงหาวธิกีารใหม่ๆ  ในการทาํงานรว่มกนั 

(5) องคก์รแพทยท์าํหน้าทีส่าํคญัในการดแูลคณุภาพบรกิารทางการแพทยแ์ละจรยิธรรมวชิาชพีอยา่งไดผ้ล 
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   2.2ก(51) การตรวจสอบและประเมินคณุสมบติัของแพทย ์(credentials) 

   511 มนีโยบายกาํหนดคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บัอนุญาตใหด้แูลผูป่้วยไดอ้ยา่งม ี

autonomy  

   512 มกีารประเมนิและสอบทานคณุสมบตั ิ(ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี การศกึษา  การ

ฝึกอบรม และประสบการณ์) ของแพทยก์่อนทีจ่ะอนุญาตใหด้แูลผูป่้วย และระบุตวั

ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาต 

   513 มกีารเกบ็หลกัฐานคณุสมบตัขิองแพทยท์ีเ่ป็นปัจจุบนัไวใ้นแฟ้มขอ้มลูสว่นบุคคล 

และมกีารทบทวนอยา่งน้อยทกุ 3 ปี 

   514 มกีารทบทวนหลกัฐานคณุสมบตัเิพือ่ต่ออายกุารอนุญาตสาํหรบัแพทยแ์ต่ละคน

อยา่งน้อยทุก 3 ปี และบนัทกึไวใ้นแฟ้มประวตั ิ

   2.2ก(52) การกาํหนดสิทธิการดแูลผู้ป่วย (privilege) 

   521 มกีระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานในการกาํหนดสทิธกิารดแูลรกัษาผูป่้วยของแพทยแ์ต่

ละคนเมือ่แรกเขา้และเมือ่มกีารต่ออายกุารอนุญาต เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าแพทย์

ปฏบิตังิานทีต่นเองมคีวามชาํนาญ โดยใชห้ลกัฐานคณุสมบตัขิองแพทยแ์ต่ละคน 
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   522 การตดัสนิต่ออายสุทิธกิารใหบ้รกิารผูป่้วย ขึน้กบัการพจิารณาขอ้มลูต่อไปนี้ 1) 

การดแูลผูป่้วยอยา่งเหมาะสมและเมตตา 2) ความรูท้ีเ่ป็นปัจจุบนั 3) การเรยีนรู้

และปรบัปรงุการดแูลผูป่้วย 4) ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธแ์ละการตดิต่อสือ่สาร 

5) ความรบัผดิชอบต่อวชิาชพีและความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาวชิาชพี 

   523 มกีารระบุสทิธใินการดแูลรกัษาโดยแพทยแ์ต่ละคนอยา่งชดัเจน และสือ่สารให้

ทราบทัว่ทัง้องคก์ร 

   524 แพทยแ์ต่ละคนใหก้ารดแูลตามสทิธทิีไ่ดร้บัอนุญาตจากสถานพยาบาล 

   2.2ก(53) การประเมินคณุภาพและความปลอดภยัในการดแูลผู้ป่วย 

   531 มกีารทบทวนประเมนิผลคณุภาพและความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วยของแพทย์

แต่ละคนอยา่งน้อยปีละครัง้ บนัทกึไวใ้นแฟ้มประวตั ิและสือ่สารใหเ้จา้ตวัทราบ 

ตามแนวทางทีส่ถานพยาบาลกาํหนด 

   532 การประเมนิผล พจิารณาขอ้มลูเปรยีบเทยีบเชงิรกุ การวเิคราะหเ์ชงิลกึเกีย่วกบั

ภาวะแทรกซอ้น 

   2.2ก(54) การทาํหน้าท่ีสาํคญั 

   541 การศกึษาต่อเนื่องของแพทย ์และการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

   542 การกาํกบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี 

   543 การกาํกบัดแูลคณุภาพเวชระเบยีน 

   544 การสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

   545 การกาํหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูป่้วย 

   546 การควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของแพทยท์ีอ่ยูร่ะหว่างการฝึกอบรม และแพทยเ์วร

ทีไ่มใ่ชแ่พทยป์ระจาํ 

   2.2ก(55) การจดัการเพ่ือให้การทาํหน้าท่ีสาํคญัสมัฤทธ์ิผล 

   551 องคก์รแพทยป์ระยกุตใ์ชแ้นวคดิ Process Management ตามมาตรฐาน I-6 หรอื 

3P ในการพฒันาโครงสรา้งและกลไกเพือ่สง่เสรมิการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่ ี

คณุภาพของสถานพยาบาล 

(6) องคก์รแพทยป์ระสานความรว่มมอืกบัคณะกรรมการระดบัองคก์รทีเ่กีย่วกบัการใชย้า การควบคมุการตดิ

เชือ้การสรา้งเสรมิสขุภาพคณุภาพและความปลอดภยั      
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   2.2ก(61) การประสานความร่วมมือ 

   611 องคก์รแพทยส์ง่ตวัแทนเขา้รว่มในคณะกรรมการของโรงพยาบาล ไดแ้ก ่

คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า, การควบคมุการตดิเชือ้, การสรา้งเสรมิ

สขุภาพ, คณุภาพและความปลอดภยั 

   612 องคก์รแพทยส์รา้งชอ่งทางการสือ่สารเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูและความคดิเหน็ที่

ตวัแทนแพทยนํ์าเสนอต่อทีป่ระชมุ เป็นขอ้มลูทีส่มบรูณ์และครอบคลุมทีส่ดุที่

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  90 

 



N P M Extended Evaluation Guide 

วชิาชพีมอียู ่และเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นตวัแทนของวชิาชพีแพทยอ์ยา่งแทจ้รงิ 

รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจว่ามกีารสือ่สารผลสรปุจากทีป่ระชมุใหแ้กแ่พทยอ์ยา่งทัว่ถงึ 

   613 องคก์รแพทยส์รา้งความมัน่ใจวา่แพทยอ์ืน่ๆ ทีม่ไิดเ้ป็นตวัแทนในคณะกรรมการ

ดงักล่าวมสีว่นรว่มเพือ่การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

(7) มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัใินการทาํงานของแพทยท์ีท่กุคนยดึถอืและนําไปปฏบิตั ิครอบคลุมเรือ่งของ

การประกอบวชิาชพีเวชกรรม, ประเดน็ทางจรยิธรรม/กฎหมาย/สงัคม, คณุภาพและความปลอดภยั, การ

พฒันาความรูค้วามสามารถ, บนัทกึและการจดัทาํเอกสาร. 
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   2.2ก(71) ข้อตกลงและแนวทางปฏิบติั 

   711 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีเวชกรรม ทีแ่พทยท์ุก

คนยดึถอืและนําไปปฏบิตั ิ

   712 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรม กฎหมาย สงัคม ที่

แพทยท์กุคนยดึถอืและนําไปปฏบิตั ิ

   713 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัคณุภาพและความปลอดภยั ทีแ่พทยท์กุคน

ยดึถอืและนําไปปฏบิตั ิ

   714 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการพฒันาความรูค้วามสามารถ ทีแ่พทยท์กุ

คนยดึถอืและนําไปปฏบิตั ิ

   715 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบับนัทกึและการจดัทาํเอกสาร ทีแ่พทยท์กุคน

ยดึถอืและนําไปปฏบิตั ิ

   716 องคก์รแพทยต์ดิตามการปฏบิตัติามขอ้ตกลง ขอ้คดิเหน็และความรูส้กึของสมาชกิ 

รวมทัง้มองหาโอกาสปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้สาํหรบัแพทยแ์ละผูป่้วย 
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II-3 สิง่แวดล้อมในการดแูลผูป่้วย (ENV) 

II -3.1 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั (ENV.1) 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพขององคก์รเอ้ือต่อความปลอดภยัและความผาสุกของผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี และผู้

มาเยือน. องคก์รสร้างความมัน่ใจว่าผู้อยู่ในพื้นท่ีอาคารสถานท่ีจะปลอดภยัจากอคัคีภยั วสัดแุละของ

เสียอนัตราย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ. 

ก. ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ  

(1) โครงสรา้งอาคารสถานทีข่ององคก์รเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดในการตรวจสอบอาคาร

สถานที.่ การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอือ้ต่อความปลอดภยั ความสะดวกสบาย 

ความเป็นสว่นตวัของผูป่้วย และการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   3.1ก(11) โครงสร้างอาคารสถานท่ี 

   111 ผูนํ้าและผูร้บัผดิชอบ รบัรูก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดอืน่ ทีต่อ้งนํามาใชก้บั

อาคารสถานทีข่ององคก์ร 

   112 ผูร้บัผดิชอบดาํเนินการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนด หรอืทางเลอืกที่

ไดร้บัอนุมตั ิ

   113 ผูนํ้าทาํใหม้ัน่ใจว่าองคก์รปฏบิตัติามเงือ่นไขในรายงานการตรวจสอบอาคาร

สถานทีห่รอืเอกสารทีอ่า้งถงึ 

   3.1ก(12) การออกแบบและจดัแบง่พื้นท่ี 

   121 การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอือ้ต่อความปลอดภยั เป็นไป

ตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

   122 การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอือ้ต่อความสะดวกสบาย 

   123 การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอือ้ต่อความเป็นสว่นตวัของ

ผูป่้วย 

   124 การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอือ้ต่อการทาํงานทีม่ ี

ประสทิธภิาพ เหมาะสมกบัการใหบ้รกิารตามประเภทของผูป่้วย เชน่ ผูป่้วย

อบุตัเิหตุและฉุกเฉิน ผูป่้วยเดก็ ผูป่้วยสงูอาย ุผูพ้กิาร 

(2) มผีูไ้ด้รบัมอบหมายให้กํากบัดูแลระบบงานบรหิารอาคารสถานทีแ่ละการรกัษาความปลอดภยั (อาจเป็น

บุคคลเดยีวกนัหรอืหลายคน). มกีารตดิตามและปรบัปรงุระบบงานดงักล่าวในทกุแงม่มุ. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   3.1ก(21) ผู้รบัผิดชอบ 
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   211 มกีารมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบระบบงานบรหิารอาคารสถานทีแ่ละการรกัษา

ความปลอดภยัใหแ้กผู่ม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ 

   212 ผูไ้ดร้บัมอบหมายทาํหน้าทีว่างแผน กาํหนดผูร้บัผดิชอบ นําแผนไปปฏบิตั ิให้

ความรูแ้กบุ่คลากร ทดสอบและตดิตามกาํกบัแผนงาน ทบทวนและปรบัปรงุ

แผนงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดัทาํรายงานประจาํปี  

   3.1ก(22) การวางแผนและการบริหารจดัการ 

   221 มกีารวางแผนการบรหิารจดัการอาคารสถานทีเ่พือ่ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ 

รวมถงึแผนการตรวจสอบ แผนการบาํรงุรกัษา แผนปรบัปรงุ แผนการกอ่สรา้ง 

แผนการรกัษาความปลอดภยั 

   222 ทกุพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งดา้นสวสัดภิาพต่อรา่งกายและทรพัยส์นิไดร้บัการเฝ้าตดิตาม

และรกัษาความปลอดภยั 

   223 มกีารป้องกนัอนัตรายและธาํรงไวซ้ึง่สภาพทีป่ลอดภยัสาํหรบัผูป่้วย ครอบครวั 

บุคลากร และผูม้าเยอืน อยา่งไดผ้ล 

   224 ระบบงานบรหิารอาคารสถานทีแ่ละการรกัษาความปลอดภยั ครอบคลุมความ

ปลอดภยัและสวสัดภิาพระหวา่งการกอ่สรา้งหรอืการปรบัปรงุอาคารสถานที ่และ

กจิการอสิระในอาคารของสถานพยาบาล 

   225 ผูร้บัผดิชอบระบบงานใชท้รพัยากรตามแผนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 

   3.1ก(23) การติดตามและปรบัปรงุ 

   231 มกีารตดิตามขอ้มลูทีส่ะทอ้นผลงานของการบรหิารของอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทุก

ดา้น. 

   232 มกีารใชข้อ้มลูจากการตดิตามเพื่อพฒันาระบบงาน 

(3) องคก์รตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพือ่คน้หาความเสีย่งและการปฏบิตัทิีไ่มป่ลอดภยัดา้น

สิง่แวดลอ้ม อยา่งน้อยทุกหกเดอืนในพืน้ทีใ่หบ้รกิารผูป่้วย / ผูม้าเยอืน และทกุปีในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ. 
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   3.1ก(31) การตรวจสอบเพ่ือค้นหาความเส่ียง 

   311 มกีารตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพือ่คน้หาความเสีย่งและการปฏบิตัิ

ทีไ่มป่ลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม อยา่งน้อยทุกหกเดอืนในพืน้ทีใ่หบ้รกิารผูป่้วย / ผู้

มาเยอืน 

   312 มกีารตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพือ่คน้หาความเสีย่งและการปฏบิตัิ

ทีไ่มป่ลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม อยา่งน้อยทุกปีในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ 

   313 มกีารตรวจสอบโดยทมีผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกอยา่งน้อยปีละครัง้ 

   314 มรีายงานการตรวจสอบอาคารสถานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นปัจจบุนั และ

ถกูตอ้ง 
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(4) องคก์รประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มในเชงิรุก จดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและนําไป

ปฏบิตั ิ เพื่อลดความเสีย่งทีร่ะบุไว ้ป้องกนัการเกดิอนัตราย ตอบสนองต่ออุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้ ธํารงไว้ซึง่

สภาพอาคารสถานทีท่ีส่ะอาดและปลอดภยัสาํหรบัผูป่้วย / ผูม้าเยอืน และบุคลากร. 
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   3.1ก(41) แผนบริหารความเส่ียง 

   411 มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มในเชงิรกุ 

   412 มกีารจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั ครอบคลุม 

1) ความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยั, 2) วตัถุอนัตราย, 3) ภาวะฉุกเฉิน, 

4) ความปลอดภยัดา้นอคัคภียั, 5) เครือ่งมอือปุกรณ์การแพทย,์ 6) ระบบ

สาธารณูปโภค, 7) การลดความเสีย่งทีพ่บจากการตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละ

สิง่แวดลอ้มอืน่ๆ 

   413 แผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัมคีวามเป็นปัจจบุนั มี

การทบทวนและปรบัปรงุทกุปี 

   414 แผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิมี

ความกา้วหน้าในการดาํเนินการตามแผน  

   415 มกีารวางแผนและจดังบประมาณสาํหรบัการปรบัปรงุหรอืเปลีย่นทดแทนระบบ 

อาคาร หรอืองคป์ระกอบสาํคญั ตามผลการตรวจสอบอาคารสถานที ่และเพือ่ให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 

   3.1ก(42) การตอบสนองอบุติัการณ์ 

   421 มกีารวางระบบรายงานอบุตักิารณ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัระบบรายงานอบุตักิารณ์หลกัของ

สถานพยาบาล  

   422 มกีารตอบสนองอบุตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้แต่ละครัง้อยา่งเหมาะสม 

   423 มกีารนํารายงานอบุตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้มาวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหตุ และกาํหนดแนว

ทางแกไ้ขป้องกนัทัง้ระบบ 

(5) บุคลากรทุกคนไดร้บัความรูแ้ละการฝึกอบรมเกีย่วกบับทบาทในการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและเอือ้ต่อ

ทาํงานอยา่งมปีระสทิธผิล. 
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   3.1ก(51) การให้ความรู้และฝึกอบรม 

   511 องคก์รจดัการศกึษาและฝึกอบรมแกบุ่คลากร56

57เกีย่วกบับทบาทหน้าทีใ่นการ

จดัการอาคารที ่สิง่อาํนวยความสะดวก และการรกัษาความปลอดภยั  

   512 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมและมคีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทของตนต่อความปลอดภยั

ดา้นอคัคภียั การรกัษาความปลอดภยั วตัถุอนัตราย และภาวะฉุกเฉิน 

57 การใหค้วามรูค้รอบคลุมผูม้าเยอืน ผูข้ายของ ผูป้ฏบิตังิานภายใตส้ญัญาจา้ง และบุคลากรทีท่าํงานเป็นกะ 
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   513 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่ปฏบิตังิานและบาํรงุรกัษา เครือ่งมอืและอปุกรณ์

การแพทย ์และระบบสาธารณูปโภค ทีเ่หมาะสมกบังานของตน 

   514 องคก์รทดสอบความรูข้องบุคลากรเกีย่วกบับทบาทหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาอาคาร

สถานทีเ่ป็นระยะ ผา่นการสาธติ การจาํลองสถานการณ์ และวธิทีีเ่หมาะสมอืน่ๆ มี

การบนัทกึขอ้มลูการฝึกอบรม การทดสอบและผลการทดสอบ 
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ข. วสัดุและของเสยีอนัตราย 

(1) องคก์รจดัการต่อวสัดุและของเสยีอนัตรายอยา่งปลอดภยั ดว้ยการระบุรายการวสัดแุละของเสยีอนัตรายทีใ่ช้

หรอืทีเ่กดิขึน้, ใชก้ระบวนการทีป่ลอดภยัในการเลอืก สมัผสั จดัเกบ็ เคลื่อนยา้ย ใช ้และ กาํจดัวสัดุและของ

เสยีอนัตรายดงักล่าว. 
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   3.1ข(11) การจดัการวสัดแุละของเสียอนัตราย 

   111 องคก์รระบุรายการวสัดุและของเสยีอนัตรายทีใ่ชห้รอืทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร และทาํให้

เป็นปัจจุบนั  

   112 มกีารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดขององคก์ร ในการหยบิสมัผสั (handling) จดัเกบ็ 

เคลื่อนยา้ย และใชว้สัดุอนัตรายอยา่งปลอดภยั 

   113 มกีารใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัและการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม เมือ่เกดิการหก รัว่ไหล การ

สมัผสัโดยไมต่ัง้ใจ (exposure) รวมถงึการรายงานและการสอบสวน 

   114 มกีารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดขององคก์ร ในการจดัการของเสยีในองคก์รอยา่ง

เหมาะสม  และการกาํจดัของเสยีอนัตรายอยา่งปลอดภยัและถกูกฎหมาย 

   115 มกีารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดขององคก์ร เรือ่งเอกสารและการบนัทกึเกีย่วกบัวสัดุ

และของเสยีอนัตราย 

   116 มกีารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดขององคก์ร เรือ่งการตดิป้ายของวตัถุและของเสยี

อนัตราย 

   117 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดขา้งตน้ครอบคลุมกจิการอสิระที่

ใหบ้รกิารในสถานพยาบาล 
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ค. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 

(1) องคก์รดาํเนินการวเิคราะหค์วามล่อแหลมต่อการเกดิอนัตราย  เพื่อระบุภาวะฉุกเฉินทีเ่ป็นไปไดแ้ละองคก์รตอ้งเขา้

ไปมบีทบาทในการใหบ้รกิาร. 
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   3.1ค(11) การวิเคราะหภ์าวะฉุกเฉิน/ภยัพิบติั 

   111 องคก์รวเิคราะหโ์อกาสเกดิภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัทิีเ่ป็นไปไดแ้ละมผีลกระทบต่อ

บรกิาร ไดแ้ก ่ภยัธรรมชาตทิีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม (พาย ุน้ําทว่ม 

แผน่ดนิไหว), ภาวะทีท่าํใหบ้รกิารตอ้งหยดุชะงกั (ระบบสาธารณูปโภคไมส่ามารถ

ใชก้ารได)้, ภาวะทีท่าํใหค้วามตอ้งการบรกิารเพิม่ขึน้อยา่งฉับพลนั (โรคระบาด 

อบุตัภิยั อาวุธชวีภาพ อบุตัเิหตุหมู)่  

(2) องคก์รจดัทาํแผนรองรบัภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัภยัพบิตั,ิ การดาํเนินงานเมื่อเกดิ

ภาวะฉุกเฉิน และนําไปใชป้ฏบิตัเิมื่อเกดิเหตุการณ์. 
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   3.1ค(21) การจดัทาํแผนรองรบัภาวะฉุกเฉิน/ภยัพิบติั 

   211 องคก์รวางแผนรองรบัภาวะฉุกเฉิน/ภยัพบิตัทิีม่โีอกาสเกดิขึน้ ประกอบดว้ย 1) การ

ระบุประเภท โอกาสเกดิ และผลทีจ่ะตามมา, 2) บทบาทขององคก์รเมือ่เกดิ

เหตุการณ์ดงักล่าว, 3) กลยทุธก์ารสือ่สารเมือ่เกดิเหตุการณ์, 4) การจดัการ

ทรพัยากรเมือ่เกดิเหตุการณ์ รวมทัง้แหล่งทรพัยากรทางเลอืก, 5) การจดัการดแูล

ผูป่้วย ระบบสาธารณูปโภค ระบบสนบัสนุนอืน่ๆ การป้องกนัการระบาด สถานที่

สาํรอง การเคลื่อนยา้ย, 6) การมอบหมายบทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบของ

บุคลากรเมือ่เกดิเหตุการณ์ 

(3) องคก์รดาํเนินการฝึกซอ้มอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อทดสอบการจดัการเมื่อเกดิภาวะฉุกเฉิน. 
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   3.1ค(31) การฝึกซ้อม 

   311 องคก์รดาํเนินการฝึกซอ้มเพือ่ทดสอบแผนอยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํทกุปี 

   312 มกีารสรปุบทเรยีนเมือ่สิน้สดุการทดสอบทกุครัง้ และนําผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุแผน 

รวมทัง้เสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะของผูเ้กีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

   313 องคก์รทาํใหม้ัน่ใจว่ากจิการอสิระทีใ่หบ้รกิารในสถานพยาบาลปฏบิตัติามแผน

รองรบัภาวะฉุกเฉิน/ภยัพบิตั ิ
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ง. ความปลอดภยัจากอคัคภียั 

(1) องคก์รจดัทาํแผนความปลอดภยัจากอคัคภียัและนําไปปฏบิตั.ิ แผนครอบคลุม การป้องกนั / การลดความ

เสีย่งจากอคัคภียั, การตรวจจบัแต่เริม่แรก, การดบัเพลงิ, และการเคลื่อนยา้ย / ขนยา้ยออกจากอาคารอยา่ง

ปลอดภยัเมือ่เกดิอคัคภียัหรอืภาวะฉุกเฉิน. 
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   3.1ง(11) แผนความปลอดภยัด้านอคัคีภยั 

   111 องคก์รจดัทาํแผนความปลอดภยัดา้นอคัคภียั ครอบคลุมการสาํรวจคน้หาจุดเสีย่ง, 

การป้องกนั/การลดความเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียั, การตรวจจบัแต่เริม่แรก, การ

ดบัเพลงิและการควบคมุควนั, การเคลื่อนยา้ย/ขนยา้ยออกจากอาคารอยา่ง

ปลอดภยัเมือ่เกดิอคัคภียัหรอืภาวะฉุกเฉิน รวมถงึการมป้ีายบอกและทางออกทีใ่ช้

การได,้ และการจาํกดัการสบูบหุรีข่องเจา้หน้าทีแ่ละผูป่้วยใหอ้ยูใ่นพืน้ทีท่ีจ่ดัไว้

นอกบรเิวณดแูลผูป่้วย หรอืหา้มสบูบุหรีใ่นพืน้ทีโ่รงพยาบาล 

   112 มกีารนําแผนความปลอดภยัดา้นอคัคภียัไปสูก่ารปฏบิตัใินลกัษณะทีต่่อเนื่องและ

ครอบคลุม ครอบคลุมทกุพืน้ที ่

   113 กจิการอสิระทีใ่หบ้รกิารในสถานพยาบาล ปฏบิตัติามแผนความปลอดภยัดา้น

อคัคภียั 

(2) องคก์รใหค้วามรูเ้พื่อสรา้งความตระหนักทัว่ทัง้องคก์ร และดําเนินการฝึกซอ้มแผนอคัคภียัอย่างสมํ่าเสมอ. 

มีการค้นหาจุดอ่อนและโอกาสพัฒนา, ประเมินความพร้อมใช้ของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ, ประเมิน

ประสทิธผิลของการฝึกอบรมเพือ่รองรบัอคัคภียั, และประเมนิความรูข้องบุคลากรจากการฝึกซอ้ม. 
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   3.1ง(21) การสร้างความตระหนักและการฝึกซ้อม 

   111 องคก์รใหค้วามรูเ้รือ่งอคัคภียัเพือ่สรา้งความตระหนกัทัว่ทัง้องคก์ร ครอบคลุมการ

คน้หาและป้องกนัความเสีย่งจากอคัคภียั การบาํรงุรกัษาและใชอ้ปุกรณ์ แนวทาง

ปฏบิตัเิมือ่เกดิอคัคภียั การเคลื่อนยา้ยผูป่้วยและอปุกรณ์ และการเขา้รว่มฝึกซอ้ม 

   112 มกีารฝึกซอ้มแผนอคัคภียัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยบุคลากรทกุคนมสีว่นรว่มในการ

ฝึกซอ้มแผนอคัคภียัและการเคลื่อนยา้ยรว่มกบัหน่วยงานภายนอกทีม่หีน้าที่

เกีย่วขอ้งอยา่งน้อยปีละครัง้  

   113 บุคลากรสามารถแสดงใหเ้หน็วธิกีารทีจ่ะนําผูป่้วยมาสูค่วามปลอดภยั 

   113 มกีารคน้หาจุดออ่น โอกาสพฒันา และประเมนิความพรอ้มใชข้องเครือ่งมอือปุกรณ์

ต่างๆ 

   114 มกีารประเมนิประสทิธผิลของการฝึกอบรมและฝึกซอ้มเพือ่รองรบัอคัคภียั 

   115 มกีารประเมนิความรูข้องบุคลากรจากการฝึกซอ้ม 
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(3) องค์กรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรกัษาระบบและเครื่องมอืต่างๆ ในการป้องกนัและควบคุมอคัคภียัอย่าง

สมํ่าเสมอ. 
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   3.1ง(31) ระบบและเคร่ืองมือในการป้องกนัและควบคมุอคัคีภยั 

   311 มรีะบบและเครือ่งมอือปุกรณ์ในการป้องกนัและควบคมุอคัคภียัอยา่งเพยีงพอ 

เหมาะสมกบัพืน้ที ่ไดแ้ก ่เครือ่งตรวจจบัควนั อปุกรณ์แจง้เหตุไฟไหม ้ระบบ

ดบัเพลงิตามมาตรฐาน (ทอ่น้ํา สารเคมดีบัเพลงิ ระบบฉีดน้ํา) ระบบน้ําสาํรอง 

ระบบทีจ่าํเป็นสาํหรบัอาคารสงู (เชน่ระบบเครือ่งยนตด์บัเพลงิ ระบบอดัอากาศ) 

และอปุกรณ์ผจญเพลงิ 

   312  มกีารวางแผนและกาํหนดผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบและเครือ่งมอือปุกรณ์

ในการป้องกนัและควบคมุอคัคภียั  

   313  มกีารตรวจสอบ ทดสอบ และบาํรงุรกัษาตามแผนและระยะเวลาทีก่าํหนด มี

ปรบัปรงุระบบและเครือ่งมอืในการป้องกนัและควบคมุใหม้คีวามพรอ้มใช ้

   314 มบีนัทกึการตรวจสอบ การทดสอบ การบาํรงุรกัษาเครือ่งมอืและระบบ และ

รายงานผลการตรวจสอบใหท้มีผูร้บัผดิชอบทราบ 
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II - 3.2  เคร่ืองมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 

องค์กรสร้างความมัน่ใจว่ามีเคร่ืองมือท่ีจําเป็น พร้อมใช้งาน ทําหน้าท่ีได้เป็นปกติ  และมีระบบ

สาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นอยู่ตลอดเวลา. 

ก. เครือ่งมอื 

(1) องคก์รจดัทาํแผนบรหิารเครือ่งมอืเพื่อการใชง้านทีไ่ดผ้ล ปลอดภยั และเชือ่ถอืได ้พรอ้มทัง้นําไปปฏบิตั.ิ  
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   3.2ก(11) แผนบริหารเคร่ืองมือและผู้รบัผิดชอบ  

   111 องคก์รจดัทาํแผนบรหิารเครือ่งมอืครอบคลุมการคดัเลอืกและจดัหา, การจดัทาํ

บญัชรีายการ, การตรวจสอบ ทดสอบ, การบาํรงุรกัษา, การใหค้วามรูแ้กผู่ใ้ช,้ และ

การปฏบิตัเิมือ่มเีหตุฉุกเฉิน 

   112 มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหรอืทมีรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการเครือ่งมอืใน

ภาพรวมของโรงพยาบาล 

   3.2ก(12) การปฏิบติัตามแผนบริหารเคร่ืองมือ  

   121 มกีารคดัเลอืกและจดัหาเครือ่งมอืตามมาตรฐานขององคก์ร โดยเจา้หน้าทีแ่ละ

หน่วยงานผูใ้ชม้สีว่นรว่ม 

   123 มบีญัชรีายการเครือ่งมอือปุกรณ์การแพทยท์ัง้หมด และเครือ่งมอือปุกรณ์อืน่ๆ 

ภายใตแ้ผนบรหิารเครือ่งมอื 

   125 มกีารตรวจสอบเครือ่งมอือยา่งสมํ่าเสมอ 

   124 มกีารทดสอบสมรรถนะและความปลอดภยัของเครือ่งมอือปุกรณ์การแพทยก์อ่นใช้

งานครัง้แรก 

   126 มกีารทดสอบและการสอบเทยีบเครือ่งมอือปุกรณ์การแพทยเ์ป็นระยะตามอายกุาร

ใชง้าน และขอ้แนะนําของผูผ้ลติ  

   127 มรีะบบบาํรงุรกัษาเชงิป้องกนั (preventive maintenance program) 

   128 การฝึกอบรมใหค้วามรูแ้กผู่ใ้ชต้ามความจาํเป็นสาํหรบัเครือ่งมอืแต่ละประเภท 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เครือ่งมอืทีไ่ดร้บัมาใหม ่หรอืเมือ่เกดิอบุตักิารณ์จากการใชง้าน 

หรอืเมือ่ไม่ไดใ้ชง้านเครือ่งมอืนัน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

   129 มแีนวทางปฏบิตัเิมือ่มเีหตุฉุกเฉินเกีย่วกบัเครือ่งมอื ไดแ้ก ่แนวทางปฏบิตัเิมือ่

เครือ่งมอืไมส่ามารถใชก้ารได,้การแกไ้ขปัญหาทางคลนิิกเมือ่เครือ่งมอืแพทยไ์ม่

สามารถใชก้ารได,้ การจดัระบบสาํรองเครือ่งมอื, การดาํเนินการเพือ่ใหม้กีารซ่อม

เครือ่งมอืทีท่นัทว่งท ี
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(2) มกีารจดัเตรยีมเครือ่งมอืทีจ่าํเป็น มคีวามพรอ้มใช ้เพือ่ใหก้ารดแูลผูป่้วยอยา่งปลอดภยั. 
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   3.2ก(21) การจดัเตรียมเคร่ืองมือให้พร้อมใช้ 

   211 แต่ละหน่วยงานมเีครือ่งมอืทีจ่าํเป็น พอเพยีงสาํหรบัการดแูลและการใหบ้รกิารแก่

ผูป่้วย 

   212 มกีารตรวจสอบเพือ่เตรยีมความพรอ้มใชต้ามระยะเวลาทีก่าํหนดสาํหรบัเครือ่งมอื

แต่ละประเภท และบนัทกึการตรวจสอบ 

 

(3) องคก์รตดิตามและรวบรวมขอ้มลูของระบบบรหิารเครือ่งมอื และใชเ้พือ่การวางแผนปรบัปรงุหรอืจดัหา

ทดแทนในระยะยาว. 
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   3.2ก(31) ระบบข้อมลู 

   311 มกีารเกบ็และบนัทกึขอ้มลูจากการตดิตามระบบบรหิารจดัการเครือ่งมอื57

58  

   312 มกีารนําขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนปรบัปรงุ (upgrade) หรอืจดัหาทดแทน 

(replace)  

 

  

58 เช่น อุบตักิารณ์ความไม่พรอ้มใช ้เครื่องมอืไม่สามารถใชง้าน เครื่องมอืชาํรุดขณะใชง้าน เครื่องมอืไม่พอใช ้การยมื

เครื่องมอืในระหว่างหน่วยงาน downtime ค่าใชจ้่ายในการซ่อมเป็นตน้ 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  101 

 

                                            



ข. ระบบสาธารณูปโภค 

(1) องคก์รจดัทาํแผนบรหิารระบบสาธารณูปโภคเพือ่การใชง้านทีไ่ดผ้ล ปลอดภยั และเชือ่ถอืได ้พรอ้มทัง้นําไป

ปฏบิตั.ิ 
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   3.2ข(11) แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค  

   111 องคจ์ดัทาํแผนบรหิารระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมการจดัทาํบญัชรีายการและ

แผนผงัทีต่ ัง้, การตรวจสอบ ทดสอบ, การบาํรงุรกัษา, การควบคมุการปนเป้ือนใน

น้ําและอากาศ, การปฏบิตัเิมือ่มเีหตุฉุกเฉิน 

   112 มกีารระบุพืน้ทีห่รอืบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูเมือ่เกดิเหตุกระแสไฟฟ้าหรอืระบบการ

สือ่สารภายในขดัขอ้ง น้ําประปาไมไ่หลหรอืมกีารปนเป้ือน และวางแผนเพือ่ลด

ความเสีย่งหากเกดิเหตุดงักล่าว 

   3.2ก(12) การปฏิบติัตามแผนบริหารระบบสาธารณูปโภค 

   121 มกีารจดัทาํบญัชรีายการองคก์ระกอบและแผนผงัทีต่ ัง้ของระบบสาธารณูปโภคที่

สาํคญัทัง้หมด58

59 

   122 มกีารตรวจสอบ ทดสอบ บาํรงุรกัษา และปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคหลกั (ไฟฟ้า 

ประปา ของเสยี อากาศ ก๊าซทางการแพทย)์ อยา่งสมํ่าเสมอ 

   123 มกีารตดิตามคณุภาพน้ําดื่มน้ําใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมแีนวทางในการจดัการเมือ่

พบความไมส่อดคลอ้งของคณุภาพน้ําตามทีก่ฎหมายกาํหนด และแนวทางการ

ดาํเนินการเพือ่ลดปรมิาณเชือ้โรคในระบบน้ํา ครอบคลุมทัง้ระบบน้ําใช ้น้ําในระบบ

หล่อเยน็ น้ําดื่ม และน้ําเพือ่การบาํบดัรกัษา เชน่ น้ําทีใ่ชใ้นการฟอกเลอืดดว้ย

เครือ่งไตเทยีม 

   124 มกีารสรา้งความมัน่ใจในประสทิธภิาพของระบบระบายอากาศ  เพือ่ควบคมุการ

ปนเป้ือนในอากาศอยา่งสมํ่าเสมอ 

(2) องคก์รจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าและน้ําสะอาดใหแ้กจุ่ดบรกิารทีจ่าํเป็นทัง้หมดตลอดเวลา โดยมกีารบาํรงุรกัษา 

ทดสอบ และตรวจสอบทีเ่หมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   3.2ข(21) ระบบไฟฟ้าและน้ําสะอาด 

   211 มพีลงังานไฟฟ้าและน้ําสะอาดจากแหล่งปกตหิรอืแหลง่สาํรองเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการในการดแูลผูป่้วยและบรกิารทีจ่าํเป็นตลอดเวลา 

   212 มไีฟฟ้าสาํรองสาํหรบัจุดบรกิารทีจ่าํเป็น ไดแ้ก่ ระบบเตอืนภยั, ไฟทางออก, ป้าย

บอกทางออก, ระบบสือ่สารฉุกเฉิน, ทีเ่กบ็เลอืด กระดกู และเนื้อเยือ่, หอ้งฉุกเฉิน, 

ลฟิทอ์ยา่งน้อย 1 ตวั, เครือ่งอดัอากาศทางการแพทย,์ ระบบสญุญากาศ, จุดทีต่อ้ง

59 เช่น ระบบน้ํา ระบบไฟฟ้า ระบบอากาศและการระบายอากาศ ระบบอดัอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย ์ระบบขนสง่

ภายใน (ลฟิท ์ท่อลม) ระบบการสือ่สารภายใน (โทรศพัท)์ 
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ใชเ้ครือ่งมอืชว่ยชวีติ, หอ้งอบุตัเิหตุและฉุกเฉิน,หอ้งผา่ตดั, หอ้งพกัฟ้ืน, หอ้งคลอด, 

หน่วยทารกแรกเกดิ, หอ้งผูป่้วยหนกั,หอผูป่้วย  

   3.2ข(22) การบาํรงุรกัษา ทดสอบ ตรวจสอบ 

   221 องคก์รบาํรงุรกัษา ทดสอบ และตรวจสอบแหล่งทางเลอืกของระบบไฟฟ้าและน้ํา

สะอาด อยา่งสมํ่าเสมอตามความเหมาะสม และบนัทกึผลการทดสอบดงักลา่ว 

(3) องคก์รตดิตามและรวมรวบขอ้มลูเกีย่วกบัระบบสาธารณูปโภค และใชว้างแผนปรบัปรงุหรอืสรา้งทดแทน. 
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   3.2ข(31) ระบบข้อมลู 

   311 องคก์รตดิตามและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัระบบสาธารณูปโภค59

60   

   312 มกีารนําขอ้มลูเหล่านี้ไปใชใ้นการวางแผนความตอ้งการระยะยาวขององคก์ร 

สาํหรบัการปรบัปรงุ (upgrade) หรอืปรบัเปลีย่น (replace) ระบบสาธารณูปโภค 

 

  

60 เช่น ความไม่เพยีงพอ ความไมพ่รอ้มใช ้การชาํรุดในขณะใชง้าน ปรมิาณการ downtime ของระบบ ผลการทดสอบ 

ผลการบาํรุงรกัษา ค่าใชจ้่ายในการซ่อม การบาํรุงรกัษา 
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II - 3.3 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม (ENV.3) 

องคก์รแสดงความมุ่งมัน่ในการท่ีจะทาํให้โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัและเอ้ือต่อสุขภาพ เอ้ือ

ต่อ กิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ และพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม. 

ก. การสรา้งเสรมิสุขภาพ 

(1) องคก์รจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการมสีขุภาพทางดา้นสงัคม จติใจทีด่สีาํหรบัผูป่้วย ครอบครวั และ

บุคลากร. 
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   3.3ก(11) สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสขุภาพดี 

   111 องคก์รจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพดทีางดา้นสงัคม เชน่ การมี

ปฏสิมัพนัธ ์การไดร้บัความชว่ยเหลอื 

   112 องคก์รจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพดทีางดา้นจติใจ เชน่ ความผอ่น

คลาย ภาพ แสง ส ีเสยีง 

(2) องค์กรจดัใหม้สีถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะสาํหรบับุคลากร ผูป่้วย ผูร้บับรกิาร

อืน่ๆ และประชาชนทัว่ไป. 
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   3.3ก(21) ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   211 มกีารจดัสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะสาํหรบั

บุคลากร 

   212 มกีารจดัสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะสาํหรบัผูป่้วย 

ผูร้บับรกิารอืน่ๆ และประชาชนทัว่ไป 

   213 มกีารผสมผสานกจิกรรมการเรยีนรูส้าํหรบัผูป่้วยกบักจิกรรมบรกิารปกต ิ

   214 มกีารประเมนิการเขา้ถงึและประสทิธผิลของการเรยีนรู ้เพือ่นําไปปรบัปรงุ 

(3) องคก์รสง่เสรมิการเขา้ถงึการบรโิภคอาหาร / ผลติภณัฑส์รา้งเสรมิสขุภาพทีเ่หมาะสมกบับุคคล. 
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   3.3ก(31) การเข้าถึงผลิตภณัฑส์ร้างเสริมสุขภาพ 

   311 มกีารจดักจิกรรมการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคอาหาร และผลติภณัฑส์รา้งเสรมิ

สขุภาพ 

   312 รา้นอาหาร รา้นคา้ภายในสถานพยาบาลเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการเรยีนรู/้การ

จาํหน่ายอาหารและผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพ 

   313 รา้นอาหาร รา้นคา้ภายในสถานพยาบาลไมจ่าํหน่ายบหุรี ่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

(4) องคก์รสง่เสรมิใหม้กีารใชว้สัดุครภุณัฑท์ีไ่มม่อีนัตรายต่อสขุภาพ. 
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   3.3ก(41) การใช้วสัดคุรภุณัฑท่ี์ไม่มีอนัตรายต่อสุขภาพ 
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   411 มนีโยบายการใชว้สัดุครภุณัฑท์ีไ่มม่อีนัตรายต่อสขุภาพ และกาํหนดประเภทของ

วสัดุครภุณัฑท์ีล่ด/หา้มใชใ้นโรงพยาบาล 

   412 มกีารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจแกเ่จา้หน้าที ่และสือ่สารใหผู้ร้บับรกิาร/ผูป่้วยได้

รบัทราบ 
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ข. การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

(1) มรีะบบบาํบดัน้ําเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ. 
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   3.3ข(11) ระบบบาํบดัน้ําเสีย 

   111 ระบบบาํบดัน้ําเสยีมขีนาดเหมาะสมกบัปรมิาณน้ําทิง้ของสถานพยาบาล 

   112 มกีารดแูลรกัษาระบบบาํบดัน้ําเสยีโดยผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกอบรม 

   113 มกีารตรวจคณุภาพของน้ําทีผ่า่นการบาํบดัตามขอ้กาํหนดของหน่วยราชการที่

เกีย่วขอ้ง 

   114 น้ําทิง้ทีผ่า่นการบาํบดัในชว่งเวลาทีร่ะบบรบัภาระมากทีส่ดุมคีา่มาตรฐานตามที่

หน่วยราชการกาํหนด 

(2) องคก์รจดัการเพื่อลดปรมิาณของเสยีโดยจดัใหม้รีะบบการนํามาใชใ้หม ่การลดปรมิาณการใช ้การแปรรปู 

และลดการใชว้สัดุทีท่าํลายสิง่แวดลอ้ม. 
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   3.3ข(21) การลดปริมาณของเสีย 

   211 องคก์รจดัการเพือ่ลดปรมิาณของเสยีโดยจดัใหม้รีะบบการนํามาใชใ้หม ่(re-use) 

   212 องคก์รจดัการเพือ่ลดปรมิาณของเสยีโดยการลดปรมิาณการใช ้

   213 องคก์รจดัการเพือ่ลดปรมิาณของเสยีโดยการแปรรปู (recycle) 

   214 องคก์รจดัการเพือ่ลดปรมิาณของเสยีโดยการลดการใชว้สัดุทีท่าํลายสิง่แวดลอ้ม 

 (3) มรีะบบและวธิกีารกาํจดัขยะทีถ่กูสขุลกัษณะ. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   3.3ข(31) การกาํจดัขยะ 

   311 มภีาชนะรองรบัขยะทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ 

   312 มรีะบบ/อุปกรณ์ในการแยกรบั/ขนยา้ย/จดัทีพ่กั ขยะทัว่ไป/ ขยะตดิเชือ้/ขยะอนัตราย ที่

รดักุม 

   313 มกีารฝึกอบรมเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งการเคลื่อนยา้ยและกาํจดัของเสยีอยา่ง

ถกูวธิ ี

   314 มกีระบวนการในการกาํจดัขยะตดิเชือ้และขยะอนัตรายอยา่งเหมาะสม 

   315 มกีารตรวจสอบการกาํจดัขยะตดิเชือ้ของผูร้บัชว่ง 
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(4) องค์กรร่วมมอืกบัชุมชนและองค์กรอื่นๆ ดําเนินการพทิกัษ์ปกป้องและปรบัปรุงสิง่แวดลอ้ม, รวมทัง้มกีาร

ประเมนิและฟังเสยีงสะทอ้นในการกาํจดัของเสยีของโรงพยาบาลทีม่ผีลกระทบต่อชมุชน. 
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   3.3ข(41) ส่ิงแวดล้อม 

   411 องคก์รรว่มมอืกบัชมุชนและองคก์รอืน่ๆ ดาํเนินการพทิกัษ์ปกป้องและปรบัปรงุ

สิง่แวดลอ้ม 

   412 องคก์รประเมนิและฟังเสยีงสะทอ้นในการกาํจดัของเสยีของโรงพยาบาลทีม่ ี

ผลกระทบต่อชมุชน 

 

  

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  107 

 



II-4  การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ (IC) 

II-4.1 ระบบการควบคมุและป้องกนัการติดเช้ือ (IC.1) 

ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือขององคก์ร ได้รบัการออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบัการ

สนับสนุนทรพัยากรเพียงพอ และมีการประสานงานท่ีดี. 

ก. การออกแบบระบบ 

(1) มกีารกาํหนดเป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และมาตรการในการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ 

(Infection Control-IC) ทีเ่หมาะสมกบัขนาดขององคก์ร บรกิารทีจ่ดั และผูป่้วยทีใ่หบ้รกิาร. 
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   4.1ก(11) เป้าประสงค ์

   111 มกีารกาํหนดเป้าประสงค ์วตัถุประสงคท์ีว่ดัได ้และมกีารทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ. 

   112 มรีะบบ IC ทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบสาํคญั เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในผูป่้วยและ

บุคลากรสขุภาพ 

   113 ระบบ IC เหมาะสมกบัขนาด ทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์บรกิาร และผูป่้วยของ

สถานพยาบาล 

   114 ระบบ IC มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

(2) มกีารกาํหนดการตดิเชือ้ทีม่คีวามสาํคญัทางระบาดวทิยา รวมทัง้ตาํแหน่งทีม่กีารตดิเชือ้ และอปุกรณ์ที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่เป็นจุดเน้นของการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล. 
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   4.1ก(21) จดุเน้นของการป้องกนัและควบคมุ 

   211 มกีารกาํหนดการตดิเชือ้ทีม่คีวามสาํคญัทางระบาดวทิยาเพือ่เป็นจุดเน้นของการ

ป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

   212 องคก์รกาํหนดจุดเน้นของระบบ IC โดยพจิารณาขอ้มลูและโอกาสเกดิการตดิเชือ้

ต่อไปนี้ ก) การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ ข) การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิ

ปัสสาวะ ค) การตดิเชือ้เนื่องจากอปุกรณ์ทีส่อดใสเ่ขา้หลอดเลอืด ง) การตดิเชือ้

แผลผา่ตดั จ) โรคและเชือ้โรคทีม่คีวามสาํคญัทางระบาดวทิยา เชน่ เชือ้โรคทีด่ือ้

ยาหลายตวั การตดิเชือ้ทีร่นุแรง ฉ) โรคตดิเชือ้อบุตัใิหมแ่ละโรคตดิเชือ้อบุตัซิํ้าจาก

ชมุชน 

   213 มกีารเกบ็ขอ้มลู วเิคราะห ์และทบทวนเพือ่ปรบัจดุเน้นของระบบ IC อยา่งน้อยปีละ

ครัง้ 

 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  108 

 



 (3) ระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้อยูบ่นพืน้ฐานของความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีท่นัสมยั การปฏบิตัซิึง่

เป็นทีย่อมรบั เป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมาย และจดัทาํแนวทางปฏบิตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร. 
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   4.1ก(31) พื้นฐานของแนวทางการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 

   311 ระบบ IC ใชข้อ้มลูทางวชิาการทีไ่ดจ้ากการศกึษาและทบทวนอยา่งเป็นระบบ 

พจิารณาทัง้ประสทิธผิลและความคุม้คา่ เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิของ

สงัคมไทย 

   312 ระบบ IC ใชแ้นวทางปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั 

   313 ระบบ IC เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   314 ระบบ IC สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสขุาภบิาลและความสะอาด (sanitation & 

cleanliness) 

(4) ระบบป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ครอบคลุมทกุพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารแกผู่ป่้วย บุคลากร และผูม้าเยอืน. 
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   4.1ก(41) ความครอบคลุมพื้นท่ี 

   411 ระบบ IC ครอบคลุมทกุพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารผูป่้วย 

   412 ระบบ IC ครอบคลุมทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิานของบุคลากร และโอกาสไดร้บัการตดิเชือ้

จากการปฏบิตังิาน 

   413 ระบบ IC ครอบคลุมทกุพืน้ทีท่ีใ่ชโ้ดยผูม้าเยอืน 

(5) กระบวนการควบคมุการตดิเชือ้เชือ่มประสานเป็นสว่นหนึ่งของระบบงานพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั

ขององคก์รโดยรวม. 
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   4.1ก(51) การเช่ือมโยงกบัระบบคณุภาพ 

   511 กจิกรรม/กระบวนการ IC ไดร้บัการบรูณาการเป็นสว่นหนึ่งของระบบคณุภาพและ

ความปลอดภยั เชน่ Patient Safety Goals, KPI monitoring, CQI, medical 

record review, AE report 

   512 ผูนํ้าของระบบ IC รว่มอยูใ่นกลไกกาํกบัดแูลระบบคณุภาพและความปลอดภยั 

(6) มกีารประสานกระบวนการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ ซึง่ไดร้บัการนําไปปฏบิตัโิดยบุคลากรทกุคนทัว่

ทัง้องคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ และอาจรวมถงึบา้นของผูป่้วย. 
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   4.1ก(61) การประสานสู่การปฏิบติั 

   611 ผูร้บัผดิชอบระบบ IC รว่มกบัหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ กาํหนดมาตรการ IC สาํคญั

ทีจ่ะตอ้งมกีารตดิตามกาํกบัในแต่ละหน่วยงาน 
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   612 หวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการทีส่าํคญั 

และประสานกบัผูร้บัผดิชอบระบบ IC เพือ่ปรบัปรงุในจดุออ่นทีพ่บ 

   613 มกีารใหค้วามรูแ้ละเสรมิพลงัผูป่้วย/ครอบครวัสาํหรบัการป้องกนัและควบคมุการ

ตดิเชือ้ทีบ่า้นของผูป่้วย รวมถงึการตดิตามใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยและครอบครวั 
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ข. การจดัการและทรพัยากร 

(1) มบีุคคลหรอืคณะกรรมการไดร้บัมอบใหท้าํหน้าทีก่าํกบัดแูลระบบงาน กาํหนดนโยบายและมาตรการ การ

วางแผน ประสานงาน และตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานรวมทัง้การปฏบิตัติามนโยบาย.  
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   4.1ข(11) กลไกกาํกบัดแูล 

   111 มกีลไกกาํกบัดแูลระบบ IC กาํหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานความ

รว่มมอื และตดิตามประเมนิผล 

   112 กลไกกาํกบัดแูลและประสานความรว่มมอื หรอืคณะกรรมการ IC มผีูแ้ทนของ

หน่วยงานทีก่ีย่วขอ้ง (แพทยจ์ากกลุ่มงานทางคลนิิกทีส่าํคญั ฝ่ายการพยาบาล 

หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์เภสชักรรม ฝ่ายบรหิาร) และมผีูท้ีม่คีวามรูด้า้น

ระบาดวทิยาและดา้นการตดิเชือ้รว่มอยูด่ว้ย 

 (2) มพียาบาลควบคมุการตดิเชือ้ (ICN) ในจาํนวนทีเ่หมาะสมกบัจาํนวนเตยีงของโรงพยาบาล ทาํหน้าที่

รบัผดิชอบการดาํเนินงานระบบป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้.  ผูท้าํหน้าทีน่ี้มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม ผา่น

การศกึษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ และมกีารกาํหนดบทบาททีช่ดัเจน  โดยมอีาํนาจทีจ่ะใชม้าตรการควบคมุ

การตดิเชือ้หรอืดาํเนินการศกึษาเมือ่รบัรูว้า่จะมอีนัตรายเกดิขึน้กบัผูป่้วยหรอืบุคลากรของโรงพยาบาล. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   4.1ข(21) พยาบาลควบคมุการติดเช้ือ 

   211 มบีุคลากรหนึ่งคนหรอืมากกว่าทาํหน้าทีร่บัผดิชอบระบบ IC (ICN 1 คนต่อ 200 

เตยีง) 

   212 ผูร้บัผดิชอบระบบ IC มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัองคก์ร ระดบัของความเสีย่ง 

ขอบเขตและความซบัซอ้นของระบบ IC61  

   213 ผูร้บัผดิชอบระบบ IC ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามทีร่ะบุไวใ้นคาํอธบิาย

ลกัษณะงาน ซึง่ควรประกอบดว้ย ก) ประสานนโยบาย กลวธิ ีและกจิกรรมการ

ดาํเนินงาน ข) ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่างๆ ค) 

พฒันาและฝึกอบรมเจา้หน้าทีใ่นดา้น IC ง) เป็นทีป่รกึษาใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ใน

ดา้น IC จ) เฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลและการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ฉ) 

คน้หาการระบาดและสอบสวนการระบาดของ HAI 

   214 ผูร้บัผดิชอบระบบ IC มอีาํนาจทีจ่ะใชม้าตรการควบคมุการตดิเชือ้หรอืดาํเนนิ

การศกึษาเมือ่รบัรูว้่าจะมอีนัตรายเกดิขึน้กบัผูป่้วยหรอืบุคลากรของโรงพยาบาล 

เชน่ การระบาดของชือ้ดือ้ยา การป้องกนัการแพรก่ระจายของการตดิเชือ้อบุตัใิหม ่

 

61 ICN ใน รพ.ขนาดตํ่ากว่า 90 เตยีง ควรไดร้บัการอบรมในหลกัสตูร 2 สปัดาหเ์ป็นอย่างน้อย, ใน รพ.ตัง้แต่ 90 เตยีง

ขึน้ไป ควรไดร้บัการอบรมในหลกัสตูร 4 เดอืน 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  111 

 

                                            



  

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  112 

 



 (3) มทีรพัยากรทีเ่พยีงพอสาํหรบัการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้.  
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   4.1ข(31) ทรพัยากร 

   311 ระบบ IC มบีุคลากรปฏบิตังิานเพยีงพอ 

   312 ระบบ IC ไดร้บัการจดัสรรทรพัยากรทีเ่พยีงพอ 

   313 มกีารเตรยีมสาํรองอปุกรณ์และทรพัยากรทีจ่าํเป็นใหพ้รอ้ม (พจิารณาทัง้จาํนวน 

ขนาด) หากมกีารระบาดของการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล หรอืการระบาดของโรคตดิ

เชือ้อบุตัใิหม ่หรอืในสถานการณ์ฉุกเฉินอืน่ๆ 

(4) ระบบสารสนเทศขององคก์รสนบัสนุนระบบป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้. 
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   4.1ข(41) ระบบสารสนเทศ 

   411 ระบบสารสนเทศสนบัสนุนระบบ IC เช่น ขอ้มลูและความรู ้การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ การ

เชื่อมโยงฐานขอ้มลูผูป่้วยกบัฐานขอ้มลูการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ขอ้มลูสถานการณ์

การตดิเชือ้ทีเ่ป็นปัจจุบนั 

(5) บุคลากรไดร้บัอบรมความรูอ้ยา่งต่อเนื่องเกีย่วกบัความเสีย่งของการตดิเชือ้ นโยบายขององคก์ร และ

บทบาทของบุคลากรในการป้องกนัการตดิเชือ้. 
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   4.1ข(51) การให้ความรู ้

   511 บุคลากรทกุคนไดร้บัอบรมความรูเ้กีย่วกบัระบบ IC และความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 

   512 บุคลากรทกุคนไดร้บัความรูเ้กีย่วกบันโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและบทบาทในการ

ป้องกนัการตดิเชือ้ในสว่นทีต่อ้งรบัผดิชอบ  

   513 มกีารใหค้วามรูแ้กบุ่คลากรตามความจาํเป็นเมือ่พบปัญหาหรอืแนวโน้มการตดิเชือ้

ทีส่าํคญั 

 

(6) มกีารใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแกค่รอบครวั/ชมุชน ถงึวธิกีารลดความเสีย่งในการตดิเชือ้และป้องกนัการ

แพรก่ระจายเชือ้ในครวัเรอืน / ชมุชน. 
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   4.1ข(61) การให้ข้อมลูและเสริมพลงัครอบครวั/ชุมชน 

   611 องคก์รใหค้วามรูแ้ละเสรมิพลงัใหแ้กผู่ป่้วย/ครอบครวั/ชมุชน ถงึวธิกีารลดความ

เสีย่งในการตดิเชือ้ การป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในครวัเรอืน/ชมุชน 

 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  113 

 



II-4.2 การป้องกนัการติดเช้ือ (IC.2) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การป้องกนัการตดิเชือ้ 

(1) มกีารระบุความเสีย่งจากการตดิเชือ้ในหตัถการและกระบวนการต่างๆ และมกีารดาํเนนิการตามกลยทุธเ์พือ่

ลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ดงัต่อไปนี้: 
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   4.2ก(11) การระบคุวามเส่ียง 

   111 องคก์รระบุหตัถการและกระบวนการทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ 

   112 องคก์รนํากลยทุธท์ีจ่ะลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในกระบวนเหล่านัน้ไปสูก่าร

ปฏบิตั ิ

   113 องคก์รระบุความเสีย่งทีต่อ้งการนโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิการใหค้วามรูแ้ก่

บุคลากร การเปลีย่นแปลงการปฏบิตั ิและกจิกรรมอืน่ๆ เพือ่ลดความเสีย่ง 

   4.2ก(12) การใช้ standard precautions และ isolation precautions 

   121 มกีารแยกผูป่้วยทีท่ราบหรอืสงสยัว่าเป็นโรคตดิต่อตามนโยบายขององคก์ร 

   122 มแีนวทางการแยกผูป่้วยทีเ่ป็นโรคตดิต่อ จากผูป่้วยและบุคลากรซึง่มภีมูติา้นทาน

ตํ่าหรอืความเสีย่งดว้ยเหตุอืน่ๆ และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   123 มแีนวทางการจดัการกบัผูป่้วยทีส่ามารถแพรก่ระจายเชือ้ทางอากาศเมือ่ไมม่หีอ้ง

ความดนัลบสาํหรบัชว่งเวลาสัน้ๆ และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   124 องคก์รมกีลยทุธใ์นการจดัการเมือ่มผีูป่้วยโรคตดิต่อมาพรอ้มกนัคราวละมากๆ 

   125 มหีอ้งทีเ่หมาะสมสาํหรบัแยกผูป่้วยตดิเชือ้ทีแ่พรก่ระจายเชือ้ทางอากาศได6้1

62 และ

ไดร้บัการเฝ้าตดิตามเป็นประจาํ  

   126 บุคลากรไดร้บัความรูใ้นการจดัการดแูลผูป่้วยตดิเชือ้ 

   4.2ก(13) การทาํความสะอาด การทาํลายเช้ือ และการทาํให้ปราศจากเช้ือ 

   131 วธิกีารทาํความสะอาดเครือ่งมอืและทาํใหป้ราศจากเชือ้เหมาะสมกบัชนิดของ

เครือ่งมอื ทัง้ในและนอกหน่วยจ่ายกลาง 

   132 การบรหิารจดัการหน่วยซกัฟอกและบรกิารผา้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เพือ่ลดความ

เสีย่งต่อบุคลากรและผูป่้วย 

   133 มกีระบวนการกาํกบัดแูลทีป่ระสานความรว่มมอืเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การทาํความสะอาด 

การทาํลายเชือ้ และการทาํใหป้ราศจากเชือ้ทัว่ทัง้องคก์รเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั 

   134 มแีนวทางการจดัการกบัอปุกรณ์และวสัดุ (เชน่ สารน้ํา catheter วสัดุเยบ็แผล) ที่

เลยวนัหมดอาย ุสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศ และ

มาตรฐานวชิาชพี และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

62 เช่น หอ้งความดนัลบ หรอืใชร้ะบบกรองอนุภาค HEPA ทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  114 

 

                                            



N P M Extended Evaluation Guide 

   135 มแีนวทางการนําอปุกรณ์และวสัดุทีอ่อกแบบเพือ่ใชค้รัง้เดยีวมาใชซ้ํ้า62

63 และไดร้บั

การนําไปปฏบิตั ิ

   4.2ก(14) การจดัการ (สมัผสั จดัเกบ็ กาํจดั) กบัส่ิงท่ีปนเป้ือนเช้ือโรค 

   141 มรีะบบการกาํจดัขยะตดิเชือ้และสารคดัหลัง่เพือ่ลดความเสีย่งต่อการแพรก่ระจาย

เชือ้ 

   142 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีอ่งคก์รกาํหนดสาํหรบัการสมัผสัและกาํจดัเลอืดและ

สว่นประกอบของเลอืดเพือ่ลดความเสีย่งต่อการแพรก่ระจายเชือ้ 

   143 มแีนวทางปฏบิตักิารของหอ้งเกบ็ศพและบรเิวณทีช่นัสตูรศพเพือ่ลดความเสีย่งต่อ

การแพรก่ระจายเชือ้ 

   144 เขม็และของมคีมถกูจดัเกบ็ในภาชนะทีจ่ดัไวเ้ฉพาะ ป้องกนัการทิม่ทะลุ และไม่

นํามาใชซ้ํา้, มกีารกาํจดัเขม็และของมคีมอยา่งปลอดภยั สอดคลอ้งกบันโยบาย

ขององคก์ร 

   4.2ก(15) การส่งเสริมการล้างมือและสขุอนามยัของบุคคล 

   151 องคก์รระบุสถานการณ์ทีต่อ้งใชถุ้งมอื และ/หรอื หน้ากากปิดจมกูและปาก หรอื

อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา และมกีารใชอ้ปุกรณ์อยา่งถกูตอ้งในดงักล่าว 

   152 องคก์รระบุสถานการณ์ซึง่จาํเป็นตอ้งใชว้ธิปีฏบิตัใินการลา้งมอืและการทาํลายเชือ้

ทีม่อื หรอืการทาํลายเชือ้ทีพ่ ืน้ผวิมาใช ้และมกีารปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้งใน

สถานการณ์ดงักล่าว 

   153 องคก์รนําแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั hand hygiene จากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดม้าปฏบิตั ิ

(2) มกีารควบคมุสิง่แวดลอ้มเพือ่ลดความเสีย่งในการแพรก่ระจายและการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม 
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   4.2ก(21) การลดการแพร่กระจายเช้ือในส่ิงแวดล้อม 

   211 มกีารควบคุมดา้นเครื่องกลและวศิวกรรมอย่างเหมาะสมเพือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 

เช่น positive ventilation system, biological hoods, thermostats on refrigeration unit 

and water heat 

   212 มกีารประเมนิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เน่ืองจากโครงสรา้งและสิง่แวดลอ้มในจุดต่างๆ 

และดาํเนินการปรบัปรุง  

   213 มกีารกาํหนดแนวทางการบาํรุงรกัษาและทาํความสะอาดอาคารสถานที ่(รวมทัง้เตยีง

ผูป่้วย) เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายสิง่ปนเป้ือนและเชือ้โรค และนําสูก่ารปฏบิตั ิ

63 ระบุ ก) อุปกรณ์และวสัดุทีห่า้มนํามาใชซ้ํ้า ข) จาํนวนครัง้สงูสดุในการใชซ้ํ้าสาํหรบัอุปกรณ์และวสัดุทีม่กีารนํามาใช้

ซํ้า ค) ลกัษณะของการแตกชาํรุด ฉีกขาด ฯลฯ ทีบ่่งบอกว่าอุปกรณ์นัน้ไม่สามารถนํามาใชซ้ํ้าได ้ง) กระบวนการทาํ

ความสะอาดอุปกรณ์ซึง่เริม่ทนัทหีลงัการใช ้และปฏบิตัติามระเบยีบวธิทีีช่ดัเจน จ) กระบวนการสาํหรบัเกบ็ วเิคราะห ์

และใชข้อ้มลูการควบคุมการตดิเชือ้ทีเ่กีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์และวสัดุทีนํ่ามาใชซ้ํ้า 
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   214 มกีารตรวจสอบโอกาสทีจ่ะมกีารแพร่กระจายเชือ้ในระบบระบายอากาศและดาํเนินการ

ปรบัปรุง เช่น การควบคุมฝุ่ นละอองในอากาศ, การตดิตามประสทิธผิลของการกรอง

อากาศ, การป้องกนัการปนเป้ือนทางอากาศ (airborne contamination) ในหอ้งผ่าตดั

เมื่อมกีารผ่าตดัผูป่้วยตดิเชือ้วณัโรค 

   215 มกีารตรวจสอบ endotoxin ในน้ําทีใ่ชส้าํหรบั hemodialysis ตามมาตรฐานของสมาคม

โรคไต 

   4.2ก(22) การลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือในอาคารสถานท่ีระหว่างการรือ้ถอน 

ก่อสร้าง และปรบัปรงุ 

   221 องคก์รใชเ้กณทค์วามเสีย่งเพื่อประเมนิผลกระทบของการปรบัปรุงหรอืก่อสรา้งใหม ่

   222 มกีารประเมนิและจดัการความเสีย่งและผลกระทบจากการปรบัปรุงหรอืก่อสรา้งใหม ่ใน

เรื่องคุณภาพของอากาศและกจิกรรมป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 

   4.2ก(23)มีสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการล้างมือและทาํความสะอาด 

   231 มสีถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวกในการลา้งมอืพรอ้มใช ้ 

   232 มสีิง่อาํนวยความสะดวกในการทาํความสะอาดพืน้ทีป่ฏบิตังิานพรอ้มใช ้

   233 มกีารแยกบรเิวณใชง้านทีส่ะอาดจากบรเิวณปนเป้ือน 

 

 (3) มกีารระบุพืน้ทีท่าํงานทีต่อ้งใสใ่จในการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ และดาํเนินการเพือ่ลดความเสีย่งต่อ

การตดิเชือ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีต่่อไปนี้: 
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   4.2ก(31) การลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือในพื้นท่ีเฉพาะ 

   311 ICN รว่มกบัหวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัจดัทาํแนวทางการปฏบิตัเิพือ่ลด

ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหน่วยงานต่างๆ และจดัทาํ check list เพือ่ใชใ้นการ

ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้จดัทาํขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุโครงสรา้งในสว่น

ทีจ่าํเป็น 

   312 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวเ้พือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหอ้งผา่ตดั 

   313 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวเ้พือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหอ้งคลอด 

   314 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวเ้พือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหอผูป่้วย

วกิฤต ิ

   315 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวเ้พือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหน่วย

ซกัฟอกและบรกิารผา้ 

   316 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวเ้พือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหน่วยจ่าย

กลาง 

   317 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวเ้พือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในโรงครวั 

การสขุาภบิาลอาหาร การเตรยีมและ handling อาหาร 
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   318 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวเ้พือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหน่วย

กายภาพบาํบดั  

   319 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไวเ้พือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ใน

หอ้งเกบ็ศพและบรเิวณทีช่นัสตูรศพ 

(4) มกีารดาํเนินการเพือ่ลดความเสีย่งของการตดิเชือ้ทีส่าํคญัขององคก์ร เชน่ การตดิเชือ้แผลผา่ตดั การตดิเชือ้

ระบบทางเดนิหายใจ การตดิเชือ้ระบบทางเดนิปัสสาวะ การตดิเชือ้จากการใหส้ารน้ําและการตดิเชือ้ใน

กระแสเลอืด. 
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   4.2ก(41) PSG: CAUTI Prevention 

   411 ใสค่าสายสวนปัสสาวะต่อเมือ่จาํเป็น และถอดสายสวนปัสสาวะออกเรว็ทีส่ดุ 

   412 เลอืกสายสวนปัสสาวะทีม่ขีนาดเลก็ทีส่ดุทีจ่ะใหปั้สสาวะไหลไดส้ะดวก 

   413 ใสส่ายสวนปัสสาวะโดยผูไ้ดร้บัการฝึกอบรมและมทีกัษะเพยีงพอ ใชเ้ทคนิคที่

ถกูตอ้ง 

   414 ดแูละระหว่างคาสายสวนปัสสาวะอยา่งเหมาะสม เชน่ รกัษาระบบปิด ป้องกนัการ

ไหลยอ้นกลบั ใชเ้ทคนิคปราศจากเชือ้ ดแูล meatal hygiene  

   415 ใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วย ญาต ิและเจา้หน้าทีใ่นการดแูลและป้องกนัการตดิเชือ้ระบบ

ทางเดนิปัสสาวะ 

   4.2ก(42) PSG: VAP Prevention 

   421 ถอดอปุกรณ์และเครือ่งช่วยหายใจออกจากผูป่้วยใหเ้รว็ทีส่ดุตามขอ้บ่งชีท้างคลนิิก

และ weaning protocol ของโรงพยาบาล 

   422 ใช ้hand hygiene อยา่งเหมาะสม กอ่นและหลงัสมัผสัผูป่้วยทีใ่สท่อ่ชว่ยหายใจหรอื

เจาะคอ, สมัผสักบัอปุกรณ์เครือ่งชว่ยหายใจซึง่กาํลงัใชก้บัผูป่้วย, หลงัสมัผสักบั

เยือ่บุ/สารคดัหลัง่/วตัถุปนเป้ือนสารคดัหลัง่ ไมว่่าจะใสถุ่งมอืหรอืไม ่รวมถงึการ

เปลีย่นถุงมอืและลา้งมอืระหวา่งการสมัผสัผูป่้วยคนละราย, หลงัสมัผสัตาํแหน่ง

ของรา่งกายทีป่นเป้ือน  

   423 ป้องกนัการสาํลกัเนื่องจากการใสท่อ่ชว่ยหายใจ และการใหอ้าหารทางสายยาง 

   424 ป้องกนัการปนเป้ือนดว้ยการทาํความสะอาดและทาํใหป้ราศจากเชือ้หรอืทาํลาย

เชือ้ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ อย่างเหมาะสม, เปลีย่น ventilator circuit ต่อเมือ่เหน็

ความสกปรกทีช่ดัเจน, เทหยดน้ําในทอ่ทิง้บ่อยๆ, ดดูเสมหะเทา่ทีจ่าํเป็นดว้ยวธิี

ป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่หมาะสม 

   425 ลด colonization ของ dental plaque โดยการแปรงฟันวนัละ 2 ครัง้, ดแูลความชุม่

ชืน้ของเยือ่บุโดยใช ้moisturizer ทกุ 2-4 ชัว่โมง  

    4.2ก(43) PSG: Central line infection Prevention 

   431 จดัทาํ protocol และใช ้checklist เพือ่ป้องกนั central line infection 
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   432 สง่เสรมิใหม้กีารใช ้hand hygiene ทีเ่หมาะสมเมือ่จะดแูล central line 

   433 ใช ้maximal barrier precautions ในการเตรยีมใส ่central line 

   434 ใช ้chlorhexidine 2% in 70% isopropyl alcohol เชด็ผวิหนงับรเิวณทีจ่ะสอดใส ่

central line เป็นเวลา 30 วนิาทแีละปล่อยใหแ้หง้สนิทกอ่นเจาะผวิหนงั 

   435 เลอืกตาํแหน่งทีเ่หมาะสมสาํหรบัการสอดใส ่central line โดยพจิารณาความเสีย่ง

ต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้น, ใชc้entral venous catheter ทีม่จีาํนวน ports หรอื 

lumens น้อยทีส่ดุ 

   436 ทบทวนความจาํเป็นทีต่อ้งม ีcentral line และถอดออกทนัททีีไ่มม่คีวามจาํเป็นตอ้ง

ใช ้

   437 ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการปฏบิตัเิพือ่ควบคมุและป้องกนั 

bloodstream infection 

   4.2ก(44) PSG: SSI  Prevention 

   441 สาํหรบัผูป่้วย elective surgery ใหค้น้หาและรกัษาการตดิเชือ้ทกุอยา่งทีเ่กดิขึน้

หา่งจากตาํแหน่งทีจ่ะผา่ตดั และเลื่อนการผา่ตดัไปจนกว่าการตดิเชือ้จะหมดไป 

   442 ไมก่าํจดัขนกอ่นผา่ตดั ยกเวน้ว่าขนทีบ่รเิวณผา่ตดัจะรบกวนต่อการทาํผา่ตดั  ถา้

ตอ้งกาํจดัขน ใหท้าํทนัทกี่อนผา่ตดั และควรใช ้electric clipper 

   443 ให ้prophylactic antibiotic เฉพาะเมือ่มขีอ้บ่งชี ้โดยเลอืกใหเ้หมาะสมกบัเชือ้ที่

มกัจะพบบ่อยสาํหรบัการผา่ตดันัน้ๆ  โดยใหท้างหลอดเลอืดดาํในเวลาทีท่าํใหม้ี

ระดบัยาในซรีัม่และเนื้อเยือ่สงูพอสาํหรบักาํจดัเชือ้โรค (bactericidal 

concentration) เมือ่ขณะลงมดีผา่ตดั  ใหร้กัษา therapeutic level ของยาไวต้ลอด

การผา่ตดัและหลงัผา่ตดัเสรจ็สิน้อกี 2-3 ชัว่โมง  

   444 ควบคมุระดบัน้ําตาลในเลอืดกอ่นและหลงัผา่ตดั 

(5) มนีโยบายและวธิปีฏบิตัใินการดแูลผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติและผูป่้วยทีม่ภีมูติา้นทานตํ่า การ

จดัการกบัการตดิเชือ้ทีด่ือ้ยาและการตดิเชือ้ทีอ่บุตัขิ ึน้ใหม.่  

N P M Extended Evaluation Guide 

   4.2ก(51) ผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสงู   

   511 มกีารระบุกลุ่มผูป่้วยตดิเชือ้ทีต่อ้งดแูลดว้ยความระมดัระวงัสงูเป็นพเิศษที่

โรงพยาบาลมโีอกาสรบัไว ้ต่อไปนี้ ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติ เชน่ HIV, 

hepatitis B & C; ผูป่้วยทีม่ภีมูติา้นทานตํ่า เชน่ HIV, ผูป่้วยทีไ่ดร้บัเคมบีาํบดั, 

ผูป่้วยโรคเลอืด; ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ดือ้ยา เชน่ MRSA, VRE; ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ทีอ่บุตัขิ ึน้

ใหม ่เชน่ Bird Flu, SARS 

   512 มกีารจดัทาํแนวทางปฏบิตัแิละจดัหาสิง่อาํนวยความสะดวกในการดแูลผูป่้วยกลุ่มนี้

อยา่งเหมาะสม และเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรค 

   513 มกีารสรา้งความเขา้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้งและซอ้มปฏบิตัเิป็นระยะ 
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   514 มกีารทบทวนปัญหาอปุสรรคทีเ่คยเกดิขึน้ รว่มกบัการทาํ FMEA เพือ่วเิคราะห์

โอกาสและลกัษณะทีแ่นวทางดงักล่าวจะไมไ่ดร้บัการปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัแิลว้ไม่

ไดผ้ล และดาํเนินการปรบัปรงุ 
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II-4.3 การเฝ้าระวงั ติดตามกาํกบั และควบคมุการระบาด (IC.3) 

องคก์รใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝ้าระวงัและติดตามกาํกบั เพ่ือค้นหาและควบคมุการติดเช้ือ และ

จดัการกบัสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การเฝ้าระวงัและตดิตามกํากบั 

(1) มกีารเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีเ่หมาะสมกบัองคก์รอยา่งต่อเนื่อง.  องคก์รตดิตามความเสีย่ง 

อตัรา และแนวโน้มของการตดิเชือ้ในเชงิรกุ.  
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   4.3ก(11) การเฝ้าระวงัการติดเช้ือ 

   111 องคก์รตดิตาม (track) ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ อตัราการตดิเชือ้ และแนวโน้มของ

การตดิเชือ้เนื่องจากบรกิารสขุภาพ (HAI) 

   112 องคก์รใชก้ารเฝ้าระวงัแบบจาํเพาะเจาะจง (priority directed, targeted 

surveillance) ต่อการตดิเชือ้ในตาํแหน่งทีเ่ป็นปัญหา และการตดิเชือ้ทีม่ ี

ความสาํคญัทางระบาดวทิยาในทกุหน่วยงานทีม่โีอกาสรบัผูป่้วยดงักล่าว 

   113 มกีารใชเ้กณฑว์นิิจฉยัการตดิเชือ้ทีเ่ป็นมาตรฐาน 

   114 มกีารประเมนิประสทิธภิาพของการเฝ้าระวงัอยา่งน้อยปีละครัง้ดว้ยวธิกีารที่

เหมาะสม  

   115 มกีารสือ่สารผลการเฝ้าระวงัใหแ้กแ่พทย ์พยาบาล และผูเ้กีย่วขอ้งทราบในเวลาที่

เหมาะสม 

   116 มกีารสือ่สารผลการเฝ้าระวงัใหแ้กผู่บ้รหิาร 

 (2) มกีารตดิตามเฝ้าดกูารเกดิปัญหาการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีร่นุแรง ในการดแูลผูป่้วยซึง่ไมไ่ดม้รีะบบการ

เฝ้าระวงัไปขา้งหน้าในขอ้ (1). 
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   4.3ก(21) การรบัรู้การติดเช้ือท่ีไม่มีการเฝ้าระวงั 

   211 มกีารกาํหนดแนวทางการรายงานการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีรุ่นแรงหรอืมคีวามสาํคญั 

แต่ไม่ไดอ้ยู่ในเป้าหมายการเฝ้าระวงัในขอ้ (1) เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารรบัรูก้ารตดิเชือ้อย่าง

รวดเรว็และครบถว้น 

 

(3) มกีารตดิตามการใชย้าตา้นจุลชพี และความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชพี (ถา้เป็นไปได)้ และสือ่สารใหบุ้คคล

และคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง. 
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   4.3ก(31) การติดตามการใช้ยาต้านจลุชีพ 

   311 หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยว์เิคราะหค์วามไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชพี ทัง้ของปีที่

ผา่นมาและแนวโน้มการเปลีย่นแปลง เพือ่ใหแ้พทยใ์ชป้ระกอบการตดัสนิใจในการ
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สัง่ใชย้าตา้นจลุชพี แยกแยะเชือ้ทีเ่กดิจากชมุชนและเชือ้ทีเ่กดิจากการตดิต่อใน

โรงพยาบาล (ถา้เป็นไปได)้ 

   312 คณะกรรมการ IC รว่มกบัหน่วยเภสชักรรมและผูเ้กีย่วขอ้ง ตดิตามการใชย้าตา้น

จุลชพีภายในโรงพยาบาลแนวโน้มการเพิม่ของการใชย้าแต่ละตวั เทยีบกบัความ

ไวของเชือ้ต่อยาดงักล่าว และการคาดการณ์ปัญหาเชือ้ดือ้ยาทีจ่ะเกดิขึน้ 

   313 สือ่สารแนวโน้มการใชย้าตา้นจุลชพีและการคาดการณ์ปัญหาใหอ้งคก์รแพทย ์

คณะกรรมการเภสชักรรมและการบาํบดั เพือ่รว่มกนักาํหนดมาตรการสง่เสรมิการ

ใชย้าอยา่งเหมาะสม รวมถงึการทาํ Drug Use Evaluation 

 

(4) มกีารนําสารสนเทศจากการตดิตามเฝ้าระวงัมาใชใ้นการวางแผน คน้หาการระบาด ใหค้วามรู ้ประเมนิผล

และปรบัปรงุระบบงาน รวมทัง้ตอบสนองต่อปัญหาของผูป่้วยเฉพาะราย. 
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   4.3ก(41) การใช้ข้อมลูจากการเฝ้าระวงั 

   411 มกีารนําขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการวางแผนระบบ IC และออกแบบ

กระบวนการเพือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 

   412 มกีารนําขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการคน้หาการระบาด 

   413 มกีารนําขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการใหค้วามรูแ้กบุ่คลากร 

   414 มกีารนําขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการปรบัปรงุกระบวนการเพือ่ลดความเสีย่ง

ต่อการตดิเชือ้ 

   415 มกีารนําขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการตอบสนองปัญหาของผูป่้วยเฉพาะราย 

   416 มกีารเปรยีบเทยีบอตัราการตดิเชือ้เนื่องจากบรกิารสขุภาพ (HAI) กบัอตัราของ

องคก์รอืน่โดยใชฐ้านขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 

   417 มกีารเปรยีบเทยีบอตัราการตดิเชือ้เนื่องจากบรกิารสขุภาพ (HAI) ในองคก์รกบัผูท้ี่

ปฏบิตัไิดด้ทีีส่ดุและหลกัฐานทางวชิาการ 
 

(5) องคก์รทาํงานรว่มกบัสว่นราชการ องคก์รอืน่ และชมุชน เพือ่คน้หาและตอบสนองต่อการอบุตัขิองเชือ้โรค

ใหมแ่ละเชือ้โรคทีด่ือ้ยา.  
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   4.3ก(51) การทาํงานร่วมกบัองคก์รอ่ืน 

   511 องคก์รทาํงานรว่มกบัสว่นราชการ องคก์รอืน่ และชมุชน เพือ่คน้หาและตอบสนอง

ต่อการอบุตัขิองเชือ้โรคใหมแ่ละเชือ้โรคทีด่ือ้ยา 

   512 มกีารรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ต่อหน่วยงาน

สาธารณสขุตามทีก่าํหนด  

   513 องคก์รดาํเนินการอยา่งเหมาะสมตามรายงานทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานสาธารณสขุที่

เกีย่วขอ้ง 
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ข. การควบคุมการระบาด 

(1) มกีารบ่งชีก้ารเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของการตดิเชือ้ดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลูจากการเฝ้าระวงั, 

รบัทราบขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิกอยา่งสมํ่าเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจลุชวีวทิยาเพือ่

ตรวจหาการเพิม่ขึน้ผดิปกตขิองเชือ้บางชนิดอยา่งสมํ่าเสมอ (ถา้เป็นไปได)้. 
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   4.3ข(11) การบง่ช้ีการระบาด 

   111 มกีารวเิคราะหจ์ุดทีม่สีญัญาณเตอืนว่ามกีารระบาดของการตดิเชือ้ ซกัซอ้มความ

เขา้ใจและจดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สาร/รายงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

   112 มกีารบ่งชีก้ารเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของการตดิเชือ้ ดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลู

จากการเฝ้าระวงั, รบัทราบขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิกอย่างสมํ่าเสมอ, ทบทวน

รายงานผลการตรวจทางจลุชวีวทิยา 

   113 มกีารทบทวนประสทิธภิาพและบทเรยีนในการตรวจพบการระบาดของการตดิเชือ้ 

และดาํเนินการปรบัปรงุ 

 (2) เมือ่มกีารระบาดเกดิขึน้ ทมีผูร้บัผดิชอบในการควบคมุการตดิเชือ้มทีรพัยากรและอาํนาจในการสบืคน้และ

ใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสม อยา่งรอบดา้นและทนักาล. 
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   4.3ข(21) การควบคมุการระบาด 

   211 มกีารกาํหนดแนวทางการสอบสวนทางระบาดวทิยาเพื่อวนิิจฉยัว่ามกีารระบาดเกดิขึน้ 

   212 เมื่อมกีารระบาดเกดิขึน้ ทมีผูร้บัผดิชอบในการควบคุมการตดิเชือ้มทีรพัยากรและอาํนาจ

ในการสบืคน้และใชม้าตรการควบคุมทีเ่หมาะสม อย่างรอบดา้นและทนักาล 
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II-5 ระบบเวชระเบียน 

II - 5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 

องคก์รจดัให้มีระบบบริหารเวชระเบียนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เก่ียวข้อง

ทุกฝ่าย. 

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 

(1) มกีารกาํหนดเป้าหมายของการบนัทกึเวชระเบยีนรว่มกนัโดยทกุวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง.  เป้าหมายครอบคลุม

การสือ่สาร ความต่อเนื่องในการดแูลรกัษา และการประเมนิคณุภาพ. 
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   5.1ก(11) เป้าหมายของการบนัทึกเวชระเบียน 

   111 ทกุวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึเวชระเบยีนมารว่มกนักาํหนด/ทบทวน

เป้าหมายของการบนัทกึเวชระเบยีน 

   112 เป้าหมายของการบนัทกึเวชระเบยีนครอบคลุม การสือ่สารระหว่างวชิาชพี ความ

ต่อเนื่องในการดแูลรกัษา และการประเมนิคณุภาพ และอาจรวมถงึ การเป็น

หลกัฐานทางกฎหมาย การเรยีนรู ้การวจิยั 

   113 แต่ละวชิาชพีใชเ้ป้าหมายในการประเมนิหาสว่นขาดของการบนัทกึเวชระเบยีนที่

เป็นอยู ่และวางแผนปรบัปรงุทัง้ในสว่นของแต่ละวชิาชพี และในสว่นของภาพรวม 

(2) การออกแบบระบบเวชระเบยีนเป็นผลจากการประเมนิความตอ้งการของผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร รวมทัง้บุคคล

และหน่วยงานภายนอก. 
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   5.1ก(21) การออกแบบระบบเวชระเบียน 

   211 มกีารประเมนิความตอ้งการของผูใ้ชเ้วชระเบยีนทัง้หมด (ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร 

บุคคลและหน่วยงานภายนอก) 

   212 มปีรบัปรงุและ redesign แบบบนัทกึต่างๆ  ลดความซํา้ซอ้นของการบนัทกึ ตดั

การบนัทกึทีไ่มจ่าํเป็นออก ใชค้วามคดิใหม่ๆ  ในการออกแบบบนัทกึ รกัษาสมดลุ

ระหว่างการใช ้check list กบัการบนัทกึแบบอสิระ 

 (3) องคก์รมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัเวชระเบยีนผูป่้วยทีเ่หมาะสม ในดา้นการบนัทกึ การแกไ้ข 

การรบัคาํสัง่ การใชร้หสัมาตรฐาน การจดัเกบ็ การเขา้ถงึ และการทาํลาย.  
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   5.1ก(31) การบนัทึก การแก้ไข การรบัคาํสัง่ 
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   311 มกีารกาํหนดบุคคลทีม่สีทิธบินัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีน และมกีระบวนทีท่าํใหม้ัน่ใจ

ว่าเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัสทิธเิทา่นัน้ทีบ่นัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วย 

   312 มกีารกาํหนดรปูแบบและตาํแหน่งของการบนัทกึในเวชระเบยีน 

   313 มแีนวทางปฏบิตัใินการแกไ้ขบนัทกึเวชระเบยีน และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   314 เวชระเบยีนทกุฉบบัระบตุวับุคคลผูบ้นัทกึขอ้มลูและวนัทีบ่นัทกีขอ้มลูในเวช

ระเบยีนแต่ละครัง้ 

   315 เวชระเบยีนทกุฉบบัระบุเวลาทีม่กีารบนัทกึขอ้มลู ตามทีอ่งคก์รกาํหนด 

   316 มกีารบนัทกึขอ้มลูแต่ละประเภทในเวลาทีก่าํหนดไว ้

   317 มนีโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบัคาํสัง่ การบนัทกึ และการรบัรองคาํสัง่

การรกัษาดว้ยวาจา 

   5.1ก(32) การใช้รหสั คาํจาํกดัความ สญัญลกัษณ์ ตวัย่อ ท่ีเป็นมาตรฐาน 

   321 มแีนวทางการใชร้หสัการวนิิจฉยัโรคทีเ่ป็นมาตรฐาน ไดร้บัการนําไปปฏบิตัแิละเฝ้า

ตดิตาม 

   322 มแีนวทางการใชร้หสัหตัถการทีเ่ป็นมาตรฐาน ไดร้บัการนําไปปฏบิตัแิละเฝ้า

ตดิตาม 

   323 มแีนวทางการใชค้าํจาํกดัความทีเ่ป็นมาตรฐาน และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ 

   324 มแีนวทางการใชส้ญัลกัษณ์ทีเ่ป็นมาตรฐาน มกีารระบุและเฝ้าตดิตามสญัลกัษณ์ที่

หา้มใช ้

   325 มแีนวทางการใชต้วัยอ่ทีเ่ป็นมาตรฐาน มกีารระบแุละตดิตามตวัยอ่ทีห่า้มใช ้

   5.1ก(33) การจดัเกบ็ เข้าถึง และการทาํลาย 

   331 มแีนวทางปฏบิตัเิรือ่งระยะเวลาเกบ็รกัษาเวชระเบยีนของผูป่้วย ขอ้มลูและ

สารสนเทศอืน่ๆ และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   332 มแีนวทางการรกัษาความลบัและความมัน่คงปลอดภยัในการจดัเกบ็เวชระเบยีน 

และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   333 มแีนวทางการทาํลายบนัทกึ ขอ้มลู และสารสนเทศอยา่งเหมาะสม และไดร้บัการ

นําไปปฏบิตั ิ

   334 มนีโยบายระบุผูใ้หบ้รกิารสขุภาพทีส่ามารถเขา้ถงึเวชระเบยีนผูป่้วย มเีวชระเบยีน

ซึง่มขีอ้มลูเป็นปัจจุบนัพรอ้มสาํหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีซึง่จาํเป็นตอ้งใชเ้พือ่การดแูล

ผูป่้วย  

   335 มกีารระบุผูม้อีาํนาจทีจ่ะเขา้ถงึเวชระเบยีนผูป่้วย และมกีระบวนการเพือ่ทาํใหม้ัน่ใจ

ว่าผูไ้ดร้บัอนุญาตเทา่นัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึเวชระเบยีนผูป่้วยได ้

(4) ขอ้มลูในบนัทกึเวชระเบยีนไดร้บัการบนัทกึรหสัและจดัทาํดชันีเพือ่นําไปประมวลผลเป็นสารสนเทศการดแูล

ผูป่้วยทีม่คีณุภาพในเวลาทีเ่หมาะสม. 
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   5.1ก(41) การบนัทึกรหสัและประมวลผล 
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   411 ขอ้มลูในบนัทกึเวชระเบยีไดร้บัการบนัทกึรหสัและจดัทาํดชัน ี

   412 มกีารรบัทราบความตอ้งการสารสนเทศเพือ่การพฒันาคณุภาพของทมีดแูลผูป่้วย 

   413 มกีารประมวลสารสนเทศทีท่มีดแูลผูป่้วยตอ้งการ และสือ่สารใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ

ในเวลาทีเ่หมาะสม 

   414 มกีารตดิตามการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศทีป่ระมวลผลให ้และนําปัญหามา

ปรบัปรงุการบนัทกึรหสัและประมวลผล 

(5) องคก์รประเมนิและปรบัปรงุระบบบรหิารเวชระเบยีนอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่ระบบ

ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รและผูป่้วย. 
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   5.1ก(51) การประเมินระบบบริหารเวชระเบียน 

   511 มกีารประเมนิความเหมาะสมของแบบบนัทกึต่างๆ เทยีบกบัเป้าหมายและความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้

   512 มกีารประเมนิการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นแงข่องเนื้อหา ความรวดเรว็ 

   513 มกีารประเมนิการปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีว่างไว ้

   514 มกีารประเมนิประสทิธภิาพของระบบการจดัเกบ็และคน้หาเวชระเบยีน 

   515 มกีารประเมนิความปลอดภยัในการจดัเกบ็เวชระเบยีน 

   516 มกีารประเมนิคณุภาพในการใหร้หสั 

   517 มกีารประเมนิการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ 

   518 มกีารนําผลการประเมนิมาปรบัปรงุ 
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ข. การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 

(1) เวชระเบยีนไดร้บัการป้องกนัการสญูหาย ความเสยีหายทางกายภาพ และการแกไ้ขดดัแปลง เขา้ถงึ หรอืใช้

โดยผูไ้มม่อีาํนาจหน้าที.่ 
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   5.1ข(11) ความปลอดภยัของเวชระเบียน 

   111 มกีารสาํรวจและปรบัปรงุสถานทีเ่กบ็เวชระเบยีน เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ความ

เสยีหายทางกายภาพ หรอืป้องกนัการเขา้ถงึโดยผูไ้มม่อีาํนาจหน้าที ่

   112 มกีารวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุเพือ่ป้องกนัการสญูหายของเวชระเบยีน ณ จดุต่างๆ 

ทีเ่วชระเบยีนเคลื่อนผา่นไป 

   113 มกีารวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุเพือ่ป้องกนัการสญูหาย และเขา้ถงึ/ใช/้ดดัแปลงโดยผู้

ไมม่อีาํนาจสาํหรบัเวชระเบยีนในระบบคอมพวิเตอร ์

 

(2) องคก์รกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีจ่าํเป็นเพือ่รกัษาความลบัของขอ้มลูและสารสนเทศของผูป่้วย

ในเวชระเบยีน. 
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   5.1ข(21) นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือรกัษาความลบัของข้อมลูในเวชระเบียน

ผู้ป่วย 

   211 มกีารกาํหนดผูม้สีทิธเิขา้ถงึขอ้มลู และขอ้มลูทีผู่เ้กีย่วขอ้งแต่ละระดบัสามารถ

เขา้ถงึได ้

   212 มแีนวทางการรกัษาความลบัของขอ้มลูผูป่้วยทีเ่กบ็ไวด้ว้ยคอมพวิเตอร ์และไดร้บั

การนําไปปฏบิตั ิ

   213 มแีนวทางการอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   224 มแีนวทางเกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรกัษาความลบัของผูท้ีเ่ขา้ถงึขอ้มลู และไดร้บัการ

นําไปปฏบิตั ิ

   225 มแีนวทางปฏบิตัเิมือ่มกีารละเมดิ และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   226 มแีนวทางเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูทีค่วรมมีาตรการพเิศษ เชน่ เวชระเบยีนของ

ผูป่้วยทีถ่กูขม่ขนืหรอืทาํแทง้ ผลการตรวจ HIV ทีเ่ป็นผลบวก และไดร้บัการนําไป

ปฏบิตั ิ

(3) องคก์รใหค้วามรูแ้กบุ่คลากรอยา่งต่อเนื่องเกีย่วกบัความรบัผดิชอบในการรกัษาความลบั วธิกีารจดัการเมือ่

มกีารขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูซึง่เป็นการละเมดิการรกัษาความลบั. 
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   5.1ข(31) การรกัษาความลบั 

   311 องคก์รใหค้วามรูแ้กบุ่คลากรเกีย่วกบัการรกัษาความลบัและการจดัการเมือ่ขอใหม้ี

การเปิดเผยขอ้มลู 
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   312 มกีารจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่คน้หาวธิกีารทีร่ดักมุยิง่ขึน้ในการรกัษา

ความลบั 

   313 มกีารปลกูจติสาํนึกในความรบัผดิชอบต่อการรกัษาความลบัของผูป่้วยดว้ยวธิกีาร

ทีส่รา้งสรรค ์

(4) องคก์รมกีระบวนการใหผู้ป่้วยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศในเวชระเบยีนของตนได ้โดยมเีจา้หน้าที่

ทีไ่ดร้บัมอบหมายรว่มอยูด่ว้ย. 
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   5.1ข(41) การเข้าถึงข้อมลูของผู้ป่วยเอง 

   411 มกีารปฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัขอบเขตการเขา้ถงึขอ้มลูของผูป่้วย และกระบวนการ

เขา้ถงึเมื่อไดร้บัอนุญาต  

   412 มกีารเฝ้าตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย 

   413 กาํหนดผูม้หีน้าทีใ่หค้าํอธบิายขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วย และฝึกอบรมใหม้ทีกัษะ

ในการแปลความหมายขอ้มลูในเวชระเบยีน 

   414 เมือ่ผูป่้วยหรอืญาตมิขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการดแูลรกัษา ใหส้ง่เสรมิใหผู้ป่้วยไดร้บัรู้

ขอ้มลูในเวชระเบยีนของตนใหเ้รว็ทีส่ดุโดยมผีูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายรว่มใหค้าํอธบิาย 
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II - 5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2) 

ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข้อมลูเพียงพอสาํหรบัการส่ือสาร การดแูลต่อเน่ือง การเรียนรู้ การวิจยั 

การประเมินผล และการใช้เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย. 

(1) บนัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอสาํหรบั: 

     -การระบุตวัผูป่้วย  

     -มขีอ้มลูสนบัสนุนการวนิจิฉยัโรค  

     -ประเมนิความเหมาะสมของการดแูลรกัษา  

     -ทราบความเป็นไป การเปลีย่นแปลง และผลการรกัษา  

     -เอือ้ต่อความต่อเนื่องในการดแูล 

     -ใหร้หสัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

     -การใชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 

     -การประเมนิคณุภาพการดแูลผูป่้วย  
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   5.2(11) ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียน 

   111 มกีารจดัทาํเวชระเบยีนสาํหรบัผูป่้วยทกุรายทีไ่ดร้บัการประเมนิและรกัษาใน

องคก์ร 

   112 เวชระเบยีนผูป่้วยไดร้บัการเกบ็รกัษาไวโ้ดยการใชต้วับง่ชีซ้ึง่เป็นเอกลกัษณ์

สาํหรบัผูป่้วยหรอืวธิกีารอืน่ทีไ่ดผ้ล 

   5.2(12) เวชระเบียนมีข้อมลูเพียงพอ 

   121 องคก์รกาํหนดเนื้อหาเฉพาะของเวชระเบยีนผูป่้วย 

   122 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอเพือ่ระบุตวัผูป่้วย. 

   123 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอเพือ่สนบัสนุนการวนิจิฉยัโรค 

   124 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอเพือ่แสดงเหตุผลและประเมนิ

ความเหมาะสมของการดแูลรกัษา 

   125 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอทีจ่ะทราบความเป็นไป การ

เปลีย่นแปลง ผลการรกัษา และเอือ้ต่อความต่อเนื่องในการดแูล 

   126 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอสาํหรบัใหร้หสัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

   127 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ป็นหลกัฐานทาง

กฎหมาย 

   128 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอสาํหรบัการประเมนิคณุภาพ

การดแูลผูป่้วย 

   129 เวชระเบยีนผูป่้วยฉุกเฉินมเีวลาทีผู่ป่้วยมาถงึ สรปุเมือ่สิน้สดุการรกัษา สภาวะ

ของผูป่้วยเมือ่จาํหน่าย คาํแนะนําในการมาตรวจตดิตาม 

   5.2(13) เอกสารสรปุการดแูลผู้ป่วย 
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   131 มกีารสง่เวชระเบยีนผูป่้วยหรอืเอกสารสรปุการดแูล63

64 ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการโอนยา้ย

ไปยงัหน่วยงานอืน่ในองคก์รพรอ้มกบัผูป่้วย  

(2) มกีารทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพือ่ประเมนิความสมบรูณ์ ความถกูตอ้ง และการบนัทกึในเวลาที่

กาํหนด. 
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   5.2(21) การทบทวนเวชระเบียน 

   211 มกีารทบทวนเวชระเบยีนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยใชก้ารสุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นตวัแทน  

การทบทวนทาํโดยแพทย ์พยาบาล และบุคคลทีไ่ดร้บัสทิธใิหบ้นัทกึเวชระเบยีน 

   212 การทบทวนเน้นถงึการบนัทกึในเวลาทีก่าํหนด ความสมบรูณ์ ความถกูตอ้ง และ

การอา่นออก 

   213 การทบทวนครอบคลุมเนื้อหาในเวชระเบยีนทีก่ฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั

กาํหนดไว ้

   216 การทบทวนครอบคลุมบนัทกึของผูป่้วยทีก่าํลงัรบัการดแูลและทีจ่าํหน่ายแลว้ 

   217 ผลลพัธจ์ากการทบทวน ถกูนํารวมเขา้ในกระบวนการพฒันาคณุภาพขององคก์ร 

 

  

64 ประกอบดว้ยเหตุผลในการรบัผูป่้วย การตรวจพบทีส่าํคญั การวนิิจฉยัโรค หตัถการทีก่ระทาํ การใหย้าและการรกัษา

อื่นๆ สภาพอาการผูป่้วยเมื่อโอนยา้ย 
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II-6 ระบบการจดัการด้านยา 

II - 6.1 การวางแผน การจดัการ การเกบ็และสาํรองยา (MMS.1) 

องคก์รสรา้งความมัน่ใจในระบบการจดัการดา้นยาทีป่ลอดภยั เหมาะสม และไดผ้ล พรอ้มทัง้การมยีาทีม่ ี

คณุภาพสงูพรอ้มใชส้าํหรบัผูป่้วย. 

ก. การวางแผนและการจดัการ  

(1) มคีณะกรรมการหรอืกลุ่มบุคคลทีม่าจากสหสาขาวชิาชพี ทาํหน้าทีก่าํหนดทศิทางและสง่เสรมิใหเ้กดิระบบ

การจดัการดา้นยาทีม่ปีระสทิธภิาพ.  
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   6.1ก(11) คณะกรรมการเภสชักรรมและการบาํบดั 

   111 มคีณะกรรมการหรอืกลไกกาํกบัดแูลทีม่าจากสหสาขาวชิาชพี ทาํหน้าทีก่าํหนด

ทศิทางและสง่เสรมิใหเ้กดิระบบการจดัการดา้นยาทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ตดิตาม

ประเมนิผล 

   6.1ก(12) การจดัระบบงานและการจดัการ 

   121 มแีผนการจดัระบบและการจดัการยาทัว่ทัง้องคก์ร  

   122 บรกิารเภสชักรรมและการใชย้า เป็นไปตามกฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 

   123 ผูท้ีค่ณุสมบตัเิหมาะสมเป็นผูก้าํกบัดแูลหอ้งยา/บรกิารเภสชักรรม และกระบวนการ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) มกีารจดัทาํบญัชยีาโรงพยาบาลเพือ่จาํกดัใหม้รีายการยาเทา่ทีจ่าํเป็น  มกีารทบทวนบญัชยีาอยา่งน้อยปีละ

ครัง้  มกีารกาํหนดมาตรการความปลอดภยัสาํหรบัยาใหมท่ีม่โีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนสงู รวมทัง้มี

แนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในการขอใชย้าทีอ่ยูน่อกบญัชยีาเมือ่จาํเป็น 
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   6.1ก(21) บญัชียาโรงพยาบาล 

   211 มกีารจดัทาํบญัชยีาโรงพยาบาลเพือ่ใหม้ยีาเพยีงพอสาํหรบัการดแูลผูป่้วยและจาํกดั

ใหม้รีายการยาเทา่ทีจ่าํเป็น 

   212 ผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในการจดัทาํบญัชยีา 

   213 การตดัสนิใจนํายาเขา้หรอืออกจากบญัชยีาเป็นไปตามเกณฑซ์ึง่ประกอบดว้ย ขอ้

บ่งชีใ้นการใช ้ประสทิธผิล ขอ้มลูความปลอดภยั ความเสีย่ง และตน้ทนุ 

   214 มกีารทบทวนบญัชยีาอยา่งน้อยปีละครัง้ บนพืน้ฐานของขอ้มลูความปลอดภยัและ 

efficacy  

   6.1ก(22) มาตรการความปลอดภยั 
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   221 มมีาตรการความปลอดภยัสาํหรบัยาใหมท่ีม่โีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนสงูหรอื

เป็น high alert drug65  

   222 มมีาตรการความปลอดภยัสาํหรบัการขอใชย้านอกบญัช ีเชน่ การขออนุญาต การ

จดัหา การเบกิจ่าย การตดิตามผล โดยพจิารณาความจาํเป็นและความเสีย่ง  

(3) การจดัหายาเป็นไปตามบญัชยีาทีผ่า่นการรบัรอง.  มกีระบวนการในการจดัการกบัปัญหายาขาดแคลนและ

ยาทีจ่าํเป็นเรง่ดว่น 
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   6.1ก(31) การจดัหายาในภาวะปกติ 

   311 การจดัหายาเป็นไปตามบญัชยีาทีผ่า่นการรบัรอง 

   312 มกีารใชข้อ้มลูการตรวจคณุสมบตัขิองยาเพือ่คดัเลอืกผูผ้ลติยา 

   6.1ก(32) การจดัหายาท่ีไม่มีในคลงั/ยาขาดแคลน 

   321 มกีระบวนการอนุมตัแิละจดัหายาทีต่อ้งการใชซ้ึง่ไมม่ใีนคลงัหรอืไมม่ใีชต้ามปกตใิน

องคก์ร 

   322 มกีระบวนการทีจ่ะแจง้ใหผู้ส้ ัง่ใชย้าทราบในกรณียาขาดคลงั และขอ้แนะนําเกีย่วกบั

ยาทีส่ามารถใชท้ดแทนได ้ 

   6.1ก(33) การจดัหายาท่ีจาํเป็นเร่งด่วน 

   331 มกีระบวนการในการจดัหายาทีจ่าํเป็นเรง่ดว่น เชน่ ยาชว่ยชวีติ ยาฉุกเฉิน วคัซนี 

เซรุม่ รวมทัง้การจดัหาในสถานการณ์ภยัพบิตั ิ 

 (4) องคก์รระบุยาซึง่มคีวามเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งู, ออกแบบกระบวนการทีเ่หมาะสม

ปลอดภยัในการจดัหา เกบ็รกัษา สัง่ใช ้ถ่ายทอดคาํสัง่ จดัเตรยีม จ่าย ให ้และตดิตามกาํกบัยา เพือ่ลดความ

เสีย่งในการใชย้าเหลา่นี้. 
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   6.1ก(41) ยาซ่ึงมีความเส่ียงสงูหรือต้องมีความระมดัระวงัในการใช้สงู (HAD) 

   411 คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดรายการยาซึง่มคีวามเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวาม

ระมดัระวงัในการใชส้งู65

66  

65 เช่น แบบฟอรม์สัง่ยามาตรฐาน แนวทางการสัง่ใชย้า ระบบตรวจสอบ ระบบเตอืนใจ ขอ้จาํกดัในการใช ้การบรหิารยา 

การเกบ็รกัษายา การตดิตามอุบตักิารณ์ไม่พงึประสงคก์ารใหข้อ้มลูต่อผูป่้วย การตดิตามวธิกีารใชย้า (ความเหมาะสม

ในขอ้บ่งใช ้ขนาดและวธิใีห)้ 
66 ยาท่ีต้องมีความระมดัระวงัในการใช้สูง พจิารณายาทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 1) มโีอกาสเกดิความเสีย่งต่อการใชผ้ดิ

วตัถุประสงค ์เช่น ยาเสพตดิ ยาควบคุมพเิศษบางรายการ  2) มรีายงานความถีข่องการเกดิคลาดเคลื่อนทางยาหรอื

เหตุการณ์ไมพ่งึประสงคบ์่อยในองคก์ร  3) มรีายงานวา่เป็นปัจจยัสาเหตุ หรอืเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์รุนแรงทีพ่งึสงัวร 

(sentinel events) รวมถงึยาทีอ่ยู่ระหว่างการศกึษาทดลอง ยาทีต่อ้งควบคุม ยาทีไ่ม่อยู่ในบญัชยีาโรงพยาบาล ยาทีม่ี
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   412 มกีระบวนการทีเ่หมาะสมปลอดภยัในการคดัเลอืก จดัหา66

67 เกบ็รกัษายาทีต่อ้ง

ระมดัระวงัสงู 

   413 มกีระบวนการทีเ่หมาะสมปลอดภยัในการสัง่ใช้6768 ถ่ายทอดคาํสัง่ จดัเตรยีม การสง่

มอบยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู 

   414 มกีระบวนการทีเ่หมาะสมปลอดภยัในการจ่าย บรหิารยา และตดิตามการใชย้าที่

ตอ้งระมดัระวงัสงู 

   415 มสีญัญลกัษณ์หรอืเครือ่งหมาย ทีร่บัรูร้ว่มกนัทัง้ระบบวา่เป็นยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู 

รวมถงึจดัใหม้ขีอ้ความเตอืนใจและขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตดิตามการใชย้าที่

เหมาะสมอยูใ่นชดุคาํสัง่, protocols, และ flow sheets 

   416 มรีะบบการตรวจสอบอสิระซํ้าสาํหรบัยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู โดยเฉพาะในขัน้ตอน

ของการรบัคาํสัง่ใชย้า การกระจาย การสง่มอบ การเตรยีม การบนัทกึ และการ

บรหิารยา 

(5) องคก์รกาํหนดนโยบายการป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยา และนําสู่

การปฏบิตั.ิ  มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา

ทีเ่กดิขึน้หรอืทีม่โีอกาสเกดิขึน้.   
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   6.1ก(51) การป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาและเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคจ์ากยา 

   511 มนีโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัความคลาดเคลือ่นทางยาและอาการไม่

พงึประสงคจ์ากยา68

69 

   512 มกีารตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางทีก่าํหนดไว ้

   6.1ก(52) การบนัทึกและรายงาน 

   521 มนีโยบายระบุอาการไมพ่งึประสงคจ์ากยาซึง่ตอ้งบนัทกึในเวชระเบยีนผูป่้วย และ

ตอ้งรายงานต่อองคก์ร 

พสิยัการบาํบดัแคบ ยาทางจติเวช ยาทีม่ชีื่อคลา้ยกนัหรอืออกเสยีงคลา้ยกนั  ทัง้น้ีควรครอบคลุมยาในกลุ่ม heparin, 

insulin, morphine, concentrated electrolyte solutions  และ warfarin เป็นอย่างน้อย 
67 เช่น ลดความหลากหลายโดยการกาํหนดมาตรฐานความเขม้ขน้และขนาดยาใหม้น้ีอยทีส่ดุเท่าทีจ่าํเป็น 
68 ควรพจิารณามาตรการต่อไปน้ี (1) จดัทาํชุดคาํสัง่, preprinted order forms, และ clinical pathways หรอื protocols 

ซึง่สะทอ้นวธิกีารรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐานสาํหรบัผูป่้วยทีม่ปัีญหา สภาวะของโรค หรอืความตอ้งการทีค่ลา้ยคลงึกนั (2) 

จดัทาํ protocols สาํหรบักลุ่มผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น ผูส้งูอายุ (3) สรา้งความมัน่ใจว่าผูท้ีต่อ้งการใชข้อ้มลูผลการ

ตรวจทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิารทีส่าํคญั สามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวได ้
69 นโยบายทีค่วรม ีไดแ้ก่ การป้องกนัการสัง่ใชคู้ย่าทีม่อีนัตรกริยิารุนแรง การสง่เสรมิการใชช้ื่อสามญัทางยา มาตรการ

ป้องกนัคาํสัง่ใชย้าทีม่โีอกาสเกดิปัญหา 
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   522 มกีารบนัทกึอาการไมพ่งึประสงคจ์ากยาไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วยตามทีก่าํหนดใน

นโยบาย 

   523 มกีารรายงานอาการไมพ่งึประสงคจ์ากยา ความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุเกอืบ

พลาด ภายในเวลาทีก่าํหนด 

   6.1ก(53) การตอบสนองเหตกุารณ์ 

   531 มกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบดาํเนนิการเมือ่ไดร้บัรายงาน 

   532 มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยา ความคลาด

เคลื่อนทางยา และเหตุเกอืบพลาด 

   533 มมีาตรการเพือ่บรรเทาอนัตรายจากยาทีร่นุแรง เชน่ อนุญาตใหม้กีารใชส้ารตา้น

ฤทธิ ์(reversal agents) โดยไมต่อ้งรอแพทย,์ สรา้งความมัน่ใจวา่ม ีantidotes และ

สารตา้นฤทธิ ์(reversal agents) พรอ้มใช,้ มแีนวทางชว่ยชวีติ (rescue protocols) 

   534 มกีารป้อนกลบัขอ้มลูเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยา ความคลาดเคลื่อนทางยา และ

เหตุเกอืบพลาด 

   535 มกีารใชข้อ้มลูรายงานเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์ความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุ

เกอืบพลาด เพือ่ปรบัปรงุกระบวนเกีย่วกบัการใชย้าและการฝึกอบรมบุคลากร 

(6) ผูป้ระกอบวชิาชพีไดร้บัการประเมนิและเพิม่ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบยา และการใชย้าทีเ่หมาะสม 

ปลอดภยักอ่นเริม่ตน้ปฏบิตังิานและเป็นประจาํทกุปี.  
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   6.1ก(61) การประเมินและเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ 

   611 คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนักาํหนดเนื้อหาความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบ

ยาและการใชย้าทีเ่หมาะสมปลอดภยั ทีจ่าํเป็นสาํหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีสาขาต่างๆ 

   612 มกีารประเมนิความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบวชิาชพีในเรือ่งระบบยาและการใช้

ยาทีเ่หมาะสมปลอดภยั การประเมนิครอบคลุมถงึการปฏบิตัจิรงิ 

   613 มกีารจดัปฐมนิเทศใหแ้กผู่ป้ระกอบวชิาชพี โดยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระบบยา และการ

ใชย้าทีป่ลอดภยั (การเขยีนคาํสัง่ใชย้า การสัง่ใชย้า การถ่ายทอดคาํสัง่  การเตรยีม 

การจดัจา่ย การใหย้า ฯลฯ)  

   614 มกีารเพิม่พนูความรูค้วามสามารถใหแ้กผู่ป้ระกอบวชิาชพีประจาํปีและสอนแทรกใน

กจิกรรมวชิาการต่างๆ โดยเสรมิจุดออ่นทีพ่บจากการประเมนิ 

(7) องคก์รประเมนิและปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการดา้นยาเปรยีบเทยีบกบัเป้าประสงคข์องระบบ  มกีาร

ทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิีป่ระสบความสาํเรจ็และเทคโนโลยใีหม่ๆ  เกีย่วกบัระบบจดัการดา้นยา

อยา่งสมํ่าเสมอ. 
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   6.1ก(71) การปรบัปรงุระบบการจดัการด้านยา 
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   711 มกีารประเมนิระบบบรหิารจดัการดา้นยาอยา่งน้อยปีละครัง้ ในดา้น ประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล ความปลอดภยั ความเหมาะสมในการใชย้า 

   712 มกีารทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัระบบการจดัการดา้นยาทีป่ระสบความสาํเรจ็และ

เทคโนโลยใีหม่ๆ  อยา่งสมํ่าเสมอ 

   713 มกีารนําผลการประเมนิและการทบทวนวรรณกรรมมาปรบัปรงุระบบการจดัการ

ดา้นยา 
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ข. การเกบ็สํารองยา 

 (1) ยาทกุรายการไดร้บัการเกบ็สาํรองอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั เพือ่สรา้งความมัน่ใจว่าจะมยีาใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ, มคีณุภาพและความคงตวั, พรอ้มใช,้ ป้องกนัการเขา้ถงึโดยผูไ้มม่อีาํนาจหน้าที,่ ป้องกนั

ความคลาดเคลื่อนทางยาและผลไมพ่งึประสงคจ์ากยา, สามารถทวนกลบัถงึแหล่งทีม่า, มกีารตรวจสอบ

บรเิวณทีเ่กบ็ยาอยา่งสมํ่าเสมอ, โดยมกีารปฏบิตัเิพือ่เป้าหมายดงักล่าวทัว่ทัง้องคก์ร. 
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   6.1ข(11) การตรวจรบัยาและเวชภณัฑ ์

   111 มรีะบบการตรวจรบัยาและเวชภณัฑโ์ดยเรว็ ป้องกนัการปะปนกบัยาทีม่อียูเ่ดมิ และ

คงคณุภาพระหว่างการรอตรวจรบั รวมถงึตรวจสอบคณุภาพการขนสง่สาํหรบัยาที่

ตอ้งอยูใ่นระบบหว่งโซ่ความเยน็ 

   112 มกีารบนัทกึขอ้มลูการตรวจรบัเขา้คลงัหรอืการลงบญัชคีวบคมุภายในเวลาทีก่าํหนด 

และสามารถทวนกลบัถงึแหลง่ทีม่าของยาได ้

   6.1ข(12) การจดัเกบ็ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

   121 มกีารเกบ็ยาในสภาวะทีเ่หมาะสมเพือ่คณุภาพและความคงตวัของผลติภณัฑใ์นทกุ

จุดทีเ่กบ็สาํรองยา69

70  

   122 มรีะบบป้องกนัการโจรกรรมและป้องกนัการเขา้ถงึโดยผูไ้มม่อีาํนาจหน้าที ่

   123 การสาํรองยาบนหอผูป่้วยหรอืหน่วยงานอืน่ๆ ทีม่ใิชห่อ้งยา ใหม้เีฉพาะรายการยาที่

จาํเป็นทีท่มีดแูลผูป่้วยรว่มกนักาํหนด มรีะบบคนืกลบัทีเ่หมาะสม ยาอยูใ่นรปูที่

พรอ้มบรหิาร 

   6.1ข(13) การจดัเกบ็และควบคมุยาท่ีมีลกัษณะพิเศษ  

   131 ยาควบคมุ (controlled substance) เชน่ ยาเสพตดิ วตัถุออกฤทธิต่์อจติและประสาท 

ไดร้บัการจดัทาํบญัชอียา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และ

เภสชักรตอ้งรบัรูก้อ่นมกีารเบกิจ่ายทกุครัง้ 

   132 ยาและสารเคมทีีใ่ชใ้นการเตรยีมยาไดร้บัการตดิฉลาก ระบุสว่นประกอบ วนั

หมดอาย ุและคาํเตอืน 

   133 นโยบายขององคก์รกาํหนดวธิกีารบ่งชีแ้ละจดัเกบ็ยาทีผู่ป่้วยนําตดิตวัมา 

   134 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดเกีย่วกบัวธิกีารจดัเกบ็ผลติภณัฑส์ารอาหาร 

(nutrition product), การจดัเกบ็สารทบึรงัสแีละสารทีใ่ชใ้นการตรวจพสิจูน์, การ

จดัเกบ็และควบคมุการใชย้าตวัอยา่ง 

70 ยดึคาํแนะนําของผูผ้ลติเป็นสาํคญั มกีารควบคมุอุณหภมู ิความชืน้ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ (รวมถงึตูเ้ยน็เกบ็

เวชภณัฑท์ีม่รีะบบการตดิตามอุณหภูมแิละระบบการสาํรองไฟสาํหรบัเกบ็วคัซนีหรอืยาทีจ่าํเป็นตอ้งควบคุมอุณหภูมิ

เขม้งวด) 
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   135 ไมม่กีารเกบ็อเิลค็โทรไลทค์วามเขม้ขน้สงู70

71ไวใ้นหน่วยดแูลผูป่้วย ยกเวน้จะมี

ความจาํเป็นทางการแพทย ์หากตอ้งเกบ็ไวใ้นหน่วยดแูลผูป่้วยจะตอ้งมกีารป้องกนั

ไมใ่หม้กีารใชย้าโดยไมต่ัง้ใจ 

   6.1ข(14) การควบคมุ เบิกจ่าย เรียกคืน ทาํลาย 

   141 มรีะบบการควบคมุและการเบกิจ่ายทีร่ดักมุ สามารถทวนกลบัถงึแหล่งทีม่าและบอก

กาํหนดวนัหมดอายไุด ้ 

   142 มกีารสุม่ตรวจปรมิาณยาคงคลงัอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง  

   143 มรีะบบเรยีกเกบ็ยาคนืพรอ้มปฏบิตั ิสาํหรบัยาทีผู่ผ้ลติหรอืผูจ้ดัจาํหน่ายเรยีกกลบั  

   144 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัการทาํลายยาหมดอาย ุหรอืยาที่

ลา้สมยั 

   6.1ข(15) การตรวจสอบบริเวณท่ีเกบ็ยา 

   151 มกีารตรวจสอบบรเิวณทีเ่กบ็ยาเป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอตามนโยบายของ

โรงพยาบาล เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่มกีารเกบ็ยาอยา่งเหมาะสม และนําผลการ

ตรวจสอบมาปรบัปรงุ  

(2) มกีารจดัใหม้ยีา และ / หรอื เวชภณัฑฉุ์กเฉินทีจ่าํเป็นในหน่วยดแูลผูป่้วยต่างๆ อยูต่ลอดเวลา, มรีะบบ

ควบคมุ และดแูลใหเ้กดิความปลอดภยั, และมกีารจดัทดแทนโดยทนัทหีลงัจากทีใ่ชไ้ป 
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   6.1ข(21) ยา และ/หรือ เวชภณัฑฉุ์กเฉินท่ีจาํเป็น 

   211 มยีาฉุกเฉินพรอ้มใชใ้นหน่วยดแูลผูป่้วย หรอืพรอ้มใหเ้ขา้ถงึได ้โดยมสีมดลุระหวา่ง

การเขา้ถงึไดท้นัทกีบัการรกัษาความปลอดภยั 

   212 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัการจดัเกบ็ยาฉุกเฉินเพือ่ความ

พรอ้มใช ้ป้องกนัการนํายาไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ การสญูหาย หรอืการโจรกรรม 

สามารถระบุไดว้่ายาทีบ่รรจุในภาชนะนัน้ยงัมคีรบถว้นและไมห่มดอาย ุ

   213 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัการ monitor และการจดัยา

ฉุกเฉินทดแทนมือ่มกีารใช ้หมดอาย ุหรอืเสยีหาย ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

 (3) มรีะบบทีจ่ะจ่ายยาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยอยา่งปลอดภยัในเวลาทีห่อ้งยาปิด 
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   6.1ข(31) ระบบจ่ายยาในเวลาท่ีห้องยาปิด 

   311 มกีระบวนการทีจ่ะเบกิยาในเวลากลางคนืเมือ่หอ้งยาปิด โดยมมีาตรการเพือ่ความ

ปลอดภยัต่างๆ ไดแ้ก ่การกาํหนดคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะจ่ายยาในเวลาทีห่อ้งยาปิด, 

71 Potassium chloride solution, Potassium phosphate solution, Hypertonic saline (> 0.9% sodium chloride 

solution), Magnesium sulfate solution (≥ 50%), Sodium heparin >1,000 units/ml, Concentrated morphine หรอื 

opiates อื่นๆ ทีใ่ชเ้พื่อเตรยีม intravenous, spinal และ epidural infusions 
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ระบบการตดิตามหรอืขอคาํปรกึษาจากเภสชักร, การกาํหนดรายการยาเทา่ที่

จาํเป็นในการสาํรองทีจุ่ดจ่าย, ระบบการควบคมุและการตรวจสอบปรมิาณยาทีใ่ช้

ไป, การตรวจสอบเพือ่ป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยา 

   312 มกีารใหค้วามรูแ้กบุ่คลากรถงึวธิปีฏบิตัเิมือ่เกดิความตอ้งการทีจ่าํเป็นดงักล่าว 

(4) มกีารจดัการกบัยาทีส่ง่คนืมาทีห่อ้งยาอยา่งเหมาะสม เชน่ ยาทีแ่พทยส์ัง่หยดุใช ้
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   6.1ข(41) การจดัการกบัยาท่ีส่งคืนมาท่ีห้องยา 

   411 มรีะบบใหส้ง่คนืยาทีแ่พทยส์ัง่หยดุใชห้รอืไมจ่าํเป็นตอ้งใชก้ลบัมาทีห่อ้งยาโดยเรว็

ทีส่ดุ  

   412 มแีนวทางการประเมนิสภาพของยาทีถ่กูสง่คนืว่ามคีุณภาพทีด่สีามารถนําไปใชต่้อ

ไดห้รอืไม่ 

   413 มแีนวทางในการทาํลายยาทีแ่พทยส์ัง่หยดุใชแ้ละไมส่ามารถนําไปใชต่้อไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
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II - 6.2 การใช้ยา (MMS.2) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการสัง่ใช้ยาและการให้ยาท่ีปลอดภยั ถกูต้อง เหมาะสม และได้ผล. 

ก. การสัง่ใชย้าและถ่ายทอดคาํสัง่ 

(1) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบยาสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยแต่ละราย ไดแ้ก ่ขอ้มลูทัว่ไป การวนิิจฉยัโรค

หรอืขอ้บง่ชีใ้นการใชย้า, และขอ้มลูทางหอ้งปฏบิตักิารทีจ่าํเป็น  
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   6.2ก(11) การเข้าถึงข้อมลูเฉพาะของผู้ป่วย 

   111 ผูเ้กีย่วขอ้งกบัระบบยาสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยทีจ่าํเป็นต่อการสัง่ใช ้จดั

จ่าย และใหย้า ไดแ้ก ่ขอ้มลูทัว่ไป การวนิจิฉยัโรคหรอืขอ้บ่งชีใ้นการใชย้า และขอ้มลู

ทางหอ้งปฏบิตักิารทีจ่าํเป็น 
 

(2) มขีอ้มลูยาทีจ่าํเป็นในรปูแบบทีใ่ชง้า่ย ในขณะสัง่ใช ้จดั และใหย้าแกผู่ป่้วย. 
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   6.2ก(21) ข้อมลูยาท่ีจาํเป็น 

   211 บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูยาทีจ่าํเป็นไดใ้นขณะทีส่ ัง่ใช ้จดัยา และให้

ยาแกผู่ป่้วย71

72 

 (3) องคก์รจดัทาํนโยบายเพือ่ป้องกนัความผดิพลัง้ / คลาดเคลื่อน และเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากการสัง่ใช้

ยาและการถ่ายทอดคาํสัง่ พรอ้มทัง้นําสูก่ารปฏบิตั,ิ ครอบคลุมการระบรุายละเอยีดทีจ่าํเป็นในคาํสัง่ใชย้า, 

การระมดัระวงัเป็นพเิศษสาํหรบัยาทีด่คูลา้ยกนัหรอืชือ่เรยีกคลา้ยกนั, มาตรการเพือ่ป้องกนัคาํสัง่ใชย้าทีม่ ี

โอกาสเกดิปัญหา และการป้องกนัการใชคู้ย่าทีม่อีนัตรกริยิารนุแรง 
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   6.2ก(31) นโยบายและระเบียบปฏิบติั 

   311 มกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบปฏบิตัใิหแ้นวทางเขยีนคาํสัง่ใชย้า การสัง่ใชย้าและ

การถ่ายทอดคาํสัง่ทีป่ลอดภยัในองคก์ร โดยความรว่มมอืของผูเ้กีย่วขอ้ง 

ครอบคลุมการดาํเนินการเกีย่วกบัคาํสัง่ใชย้า การป้องกนัปัญหาใบสัง่ยาทีอ่า่นไม่

ออกหรอืไมช่ดัเจน 

   6.2ก(32) การปฏิบติัตามนโยบายท่ีองคก์รกาํหนด 

   321 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัขอ้มลูทีจ่าํเป็นในการบง่ช้ีตวั

ผู้ป่วยอยา่งถูกตอ้ง 

72 วธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูยา เช่น ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบนัทกึขอ้มลูทีจ่าํเป็นในใบสัง่ยา การบนัทกึขอ้มลูที่

จาํเป็นในใบคาํสัง่การรกัษาทุกใบ 
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   322 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัองคป์ระกอบของคาํสัง่ใชย้า 

หรอืการเขยีนคาํสัง่ใชย้า เชน่ การวินิจฉัยโรคหรือข้อบง่ช้ีในการใช้ การใช้ช่ือ

สามญั ขนาดและวิธีการใช้ยา 

   323 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัระบุขอ้บ่งชีแ้ละกาํหนดสิน้สดุใน

การใชย้าสาํหรบัคาํสัง่ PRN หรอืคาํสัง่ใชย้าอืน่ๆ 

   324 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัขอ้ควรระวงัพเิศษในการสัง่ยาที่

มช่ืีอพ้อง มองคล้าย (look-alike, sound-alike). 

   325 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัชนิดของคาํสัง่ใชย้าทีอ่นุญาตให้

ใชเ้พิม่เตมิ เชน่ คาํสัง่ในกรณีฉุกเฉิน, คาํสัง่ยืน (standing  order), คาํสัง่หยดุ

อตัโนมติั และคาํสัง่อืน่ๆ รวมถงึองคป์ระกอบทีจ่าํเป็นในการใชค้าํสัง่ดงักล่าว 

   326 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัชนิดของคาํสัง่ใช้ยาซ่ึงต้องอิง

ตามน้ําหนักตวั เชน่ กลุ่มผูป่้วยเดก็ 

   327 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัการป้องกนัการใช้คู่ยาท่ีมี

อนัตรกิริยารนุแรง 
 

(4) มกีารเขยีนคาํสัง่ใชย้าอยา่งชดัเจนและถ่ายทอดคาํสัง่อยา่งถกูตอ้ง. มกีารกาํหนดมาตรฐานการสือ่สารคาํสัง่

ใชย้าเพือ่ลดโอกาสเสีย่งต่อความคลาดเคลื่อน มกีารทบทวนและปรบัปรงุคาํสัง่ใชย้าทีจ่ดัพมิพไ์วล้่วงหน้าให้

ทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ 
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   6.2ก(41) ผู้สัง่ใช้ยา 

   411 องคก์รบ่งชีผู้ม้คีณุสมบตัเิหมาะสม (โดยความรู ้ประสบการณ์ ใบอนุญาต กฎหมาย 

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง) ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหส้ัง่ใชย้าได,้ รายชือ่บคุคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

สัง่ใชย้า เป็นทีร่บัรูข้องบรกิารเภสชักรรมหรอืผูท้าํหน้าทีจ่่ายยา 

   412 มกีารจาํกดัการสัง่ใชย้าของบุคลากรสาํหรบัสารควบคมุ, สารเคมบีาํบดั, หรอืสาร

กมัมนัตภาพรงัสแีละยาทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลองใช ้ 

   6.2ก(42) การเขียนคาํสัง่ใช้ยาและการส่ือสาร 

   421 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัการเขยีนคาํสัง่ยาทีช่ดัเจน, การ

ใช้ตวัย่อทีเ่ป็นมาตรฐาน และตวัยอ่ทีไ่ม่ควรใช,้ การดาํเนินการเมือ่คาํสัง่ใช้ยาไม่

สมบรูณ์ อ่านไม่ออก หรือไม่ชดัเจน  

   422 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัการถ่ายทอดคาํสัง่อยา่งถกูตอ้ง 

มรีะบบเพือ่ลดการคดัลอกคาํสัง่ 

   423 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด เกีย่วกบัมาตรฐานการสือ่สารคาํสัง่ใชย้า

เพือ่ลดความคลาดเคลื่อน รวมถงึการใชค้าํสัง่ใช้ยาด้วยวาจาหรือทางโทรศพัท์ 

และกระบวนการทีจ่ะสอบทานคาํสัง่ดงักล่าว 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  139 

 



   424 มกีารทบทวนและปรบัปรงุคาํสัง่ใชย้าทีจ่ดัพมิพไ์วล้่วงหน้าใหท้นัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 (5) มกีระบวนการในการระบ ุจดัทาํรายการยาทีผู่ป่้วยไดร้บัหรอืมกีารใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัอยา่งถกูตอ้งแมน่ยาํ และ

ใชบ้นัทกึรายการยานี้ในการสัง่ใชย้าทีถ่กูตอ้งแก่ผูป่้วยในทกุจุดของการใหบ้รกิาร.  มกีารเปรยีบเทยีบบนัทกึ

รายการยาของผูป่้วยทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจุบนักบัคาํสัง่แพทยท์กุครัง้เมือ่มกีารรบัไว ้ยา้ยหอผูป่้วย และ / หรอื 

จาํหน่าย. (admission, transfer, and discharge medication reconciliation) 
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   6.2ก(51) medication  reconciliation 

   511 มกีระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานในการรวบรวมและบนัทกึขอ้มลูรายการยาทีผู่ป่้วย

ไดร้บัหรอืหรอืกาํลงัใชอ้ยู7่273 กอ่นทีจ่ะรบัไวเ้ป็นผูป่้วยใน  มขีอ้มลูนี้พรอ้มใหเ้ภสชักร

และผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นบรกิารสขุภาพไดใ้ช ้

   512 มกีารเปรยีบเทยีบคาํสัง่ยาเมือ่แรกรบักบับญัชรีายการยาทีผู่ป่้วยไดร้บักอ่นรบัไว้

เป็นผูป่้วยใน ตามกระบวนการทีอ่งคก์รกาํหนด73

74 

   513 มกีารปรบัเปลีย่นหรอืแกไ้ขความแตกต่างทีพ่บจากการเปรยีบเทยีบ 

   514 การเปรยีบเทยีบและปรบัเปลีย่น ครอบคลุมกรณีผูป่้วยนอกทีม่โีอกาสเกดิปัญหาสงู, 

การทาํผา่ตดั day surgery, การยา้ยหอผูป่้วย, การจาํหน่าย74

75 

 

  

73 (1) ขอ้มลูทีร่วบรวมควรประกอบดว้ย ขนาด ความถี ่วธิใีช ้เวลาทีไ่ดร้บัยาครัง้สดุทา้ย (ตรวจสอบการไดร้บัยาทีบ่า้น

เทยีบกบัทีแ่พทยส์ัง่ถา้เป็นไปได)้ แหล่งทีร่บัยาของผูป่้วย  (2) ควรครอบคลุมยา รวมถงึวติามนิ อาหารเสรมิ อาหารที่

อาจมอีนัตรกริยิากบัยา สมุนไพร ทีแ่พทยส์ัง่และทีผู่ป่้วยซือ้เอง (3) ควรบนัทกึในตําแหน่งทีแ่น่นอนและเหน็ไดช้ดั  เพื่อ

แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าจะสามารถใชง้านได ้ 
74 (1) ประเดน็ทีต่รวจสอบ เช่น มกีารละเลย การสัง่ซํ้า หรอืความไม่สอดคลอ้งระหว่างยาของผูป่้วยกบัสภาวะทาง

คลนิิก ความคลาดเคลื่อนในขนาดยา และโอกาสเกดิอนัตรกริยิา (2) ระยะเวลาในการตรวจสอบ เช่น ภายใน 24 ชัว่โมง

หลงัจากรบัไวน้อนโรงพยาบาล และสัน้กว่านัน้สาํหรบัยาทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืเหตุผลอื่นๆ  
75 ควรมบีญัชแีสดงรายการยาทัง้หมดทีผู่ป่้วยจะตอ้งใชห้ลงัจากจาํหน่าย ซึง่มทีัง้ยาทีแ่พทยส์ัง่ใหม่ และยาเดมิทีผู่ป่้วย

เคยไดร้บัเมื่ออยูท่ีบ่า้นทีแ่พทยส์ัง่ใชต่้อ  สือ่สารบญัชรีายการน้ีใหผู้ท้ีจ่ะใหก้ารดแูลต่อเน่ือง และใหผู้ป่้วยเป็นสว่นหน่ึง

ของการใหค้าํแนะนําเมื่อจาํหน่าย  
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ข. การเตรยีม การจดัจ่าย และการใหย้า 

(1) มกีารทบทวนคาํสัง่ใชย้าทกุรายการเพือ่ความมัน่ใจในความเหมาะสมและความปลอดภยั 
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   6.2ข(11) การทบทวนคาํสัง่ใช้ยา 

   111 องคก์รกาํหนดขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยทีจ่าํเป็นสาํหรบัการทบทวนคาํสัง่ใชย้า 

   112 มกีารทบทวนคาํสัง่ใชย้าทกุรายการเพือ่ใหม้ัน่ใจในความเหมาะสมและความ

ปลอดภยัโดยเภสชักรกอ่นทีจ่ะมกีารจดัจ่ายยา75

76  

   113 มกีารตดิต่อผูเ้ขยีนใบสัง่ยาหรอืผูส้ ัง่ใชย้าเมือ่มขีอ้สงสยัต่อการสัง่ใชย้า 

   114 มบีนัทกึยาทัง้หมดทีใ่หแ้กผู่ป่้วย (drug profile) เพือ่งา่ยและสะดวกต่อการทบทวน 

ในผูป่้วยทกุรายทีไ่ดร้บัยา ยกเวน้ยาฉุกเฉินและยาทีใ่หผู้ป่้วยในลกัษณะเป็นสว่น

หนึ่งของหตัถการ 

   115 ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบอนัตรกริยิาระหว่างยาและการแพย้า

ไดร้บัการปรบัปรงุใหท้นัสมยัเป็นระยะ 

 (2) มกีารจดัเตรยีมยาอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  แผนกเภสชักรรมเป็นผูเ้ตรยีมยาสาํหรบัผูป่้วยเฉพาะราย  

หรอืยาทีไ่มม่จีาํหน่ายในทอ้งตลาด โดยใชว้ธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน 
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   6.2ข(21) การเตรียมยาและจดัจ่ายในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยัและสะอาด 

   211 ยาไดร้บัการจดัเตรยีมและจดัจ่ายในสถานทีท่ีส่ะอาดและปลอดภยั โดยมเีครือ่งมอื

และอปุกรณ์ทีเ่หมาะสม มรีะบบดดูระบายอากาศ (hooded vent) พรอ้มใชแ้ละมี

การใชเ้มือ่มขีอ้บ่งชีท้างวชิาชพี เชน่ ยาทีเ่ป็นพษิต่อเซลล ์

   212 การจดัเตรยีมและจดัจ่ายยาทาํในสิง่แวดลอ้มทีส่ะอาดและปลอดภยั เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และมาตรฐานวชิาชพี  

   213 บุคลากรทีจ่ดัเตรยีมผลติภณัฑป์ลอดเชือ้ไดร้บัการฝึกอบรมเทคนิคการปราศจาก

เชือ้ 

   6.2ข(22) การจดัเตรียมยาโดยหน่วยดแูลผู้ป่วย 

76 การทบทวนพจิารณาความเหมาะสมของยา ขนาด ความถี ่และวถิกีารบรหิารยา, ความซํา้ซอ้นของการ

บาํบดั (therapeutic duplication), ประวตักิารแพย้าหรอืมภีมูไิวเกนิทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืมโีอกาสเกดิขึน้, ปฏกิริยิา

ระหว่างยาทีส่ ัง่กบัยาตวัอืน่หรอือาหาร ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืมโีอกาสเกดิขึน้, ความแตกต่าง (variation) จากเกณฑ์

การใชย้าขององคก์ร, น้ําหนกัตวัและขอ้มลูดา้นสรรีวทิยาอืน่ๆ ของผูป่้วย, การไดร้บัยาทีห่า้มใชแ้ละขอ้หา้ม

อืน่ๆ หรอืโอกาสเกดิผลกระทบทีส่ามารถระบุจากผลทางหอ้งปฏบิตักิาร, ขอ้พจิารณาสาํหรบัยาเฉพาะกลุ่ม  

เชน่ ขนาดและความเขม้ขน้ของยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู, ความเหมาะสมของสารสะลายและแนวทางการเตรยีม

ความเขม้ขน้ทีต่อ้งการสาํหรบั IV admixture 
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   221 มกีารจดัระบบสถานที ่วสัดุอปุกรณ์ และเทคนิคทีเ่หมาะสมปลอดภยัสาํหรบัการ

จดัเตรยีมยาทีจ่ะใหแ้กผู่ป่้วยในความดแูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การป้องกนัการ

ปนเป้ือน การมแีสงสว่างเพยีงพอ การไมถ่กูรบกวนสมาธ ิและการกาํจดัขยะ

อนัตราย  

   6.2ข(23) การเตรียมยาและจดัจ่ายโดยบริการเภสชักรรม 

   231 คณะกรรมการ PTC รว่มกบับรกิารเภสชักรรมพจิารณาโอกาสทีจ่ะตอ้งจดัเตรยีมยา

สาํหรบัผูป่้วยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) เชน่ ในกลุ่มเดก็เลก็ 

ทารก, ยาเตรยีมปราศจากเชือ้ต่างๆ (ยาฉีด, IV admixtures, Total Parenteral 

Nutrition, Cytotoxic preparation, ยาหยอดตา) 

   232 บรกิารเภสชักรรมรบัผดิชอบในการผสมหรอืเตรยีมยาผสมทีป่ราศจากเชือ้76

77 (กรณี

โรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพและปรมิาณงานมากพอ) 

   233 บรกิารเภสชักรรมออกแบบระบบการเตรยีมยาทีเ่ป็นมาตรฐาน (ครอบคลุมสถานที ่

วสัดุอปุกรณ์  เทคนิควธิ ีการตดิฉลาก และบุคลากรผูร้บัผดิชอบ) เพือ่การเตรยีมยา

ทีเ่หมาะสมปลอดภยั ฝึกอบรมบุคลากรผูร้บัผดิชอบใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอ 

ควบคมุกาํกบัใหเ้ป็นไปตามระบบ และตดิตามประเมนิผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

(3) ยาไดร้บัการตดิฉลากอยา่งเหมาะสม ชดัเจนและอา่นงา่ยตดิทีภ่าชนะบรรจุยาทกุประเภท และมฉีลากยาตดิ

จนถงึจุดทีใ่หย้าแกผู่ป่้วย โดยระบุชือ่ผูป่้วย ชือ่ยา ความเขม้ขน้ และขนาดยา 
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   6.2ข(31) การติดฉลาก 

   311 เมือ่มกีารนํายาออกจากรปูแบบการบรรจุดัง้เดมิ หรอืเตรยีมและจดัจ่ายในภาชนะที่

แตกต่างออกไปโดยไมไ่ดนํ้าไปใชก้บัผูป่้วยทนัท ีจะตอ้งเขยีนฉลากยาซึง่

ประกอบดว้ยชือ่ยา, ความเขม้ขน้, ขนาดยาหรอืปรมิาณยา, วนัทีจ่ดัเตรยีม, ชือ่

ผูป่้วย หอผูป่้วย และขอ้มลูบ่งชีผู้ป่้วยอืน่ๆ 

   312 ยาไดร้บัการตดิฉลากตดิทีภ่าชนะบรรจุยาทกุประเภท และมฉีลากตดิจนถงึจุดทีใ่ห้

ยาแกผู่ป่้วย 

(4) มกีารสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป่้วยในลกัษณะทีป่ลอดภยั รดักมุ และพรอ้มใหใ้ช ้ในเวลาทีท่นัความตอ้งการ

ของผูป่้วย 
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   6.2ข(41) การส่งมอบยาให้หน่วยดแูลผู้ป่วย 

77 เช่น ยาเคมบีาํบดัทีม่กีารใชม้ากกว่า 20 ขนานต่อเดอืน, IV admixtures (ยกเวน้รายทีล่่าชา้แลว้อาจเป็นอนัตราย 

หรอืความคงตวัของยาสัน้มาก) 
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   411 มกีารสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป่้วยในลกัษณะทีป่ลอดภยั รดักมุ พรอ้มใช ้เป็นรปูแบบ

เดยีวกนัทัง้องคก์ร เอือ้ต่อการจ่ายยาทีถ่กูตอ้ง และทนัเวลาทีต่อ้งการใช ้

 (5) การสง่มอบยาใหแ้กผู่ป่้วยทาํโดยเภสชักรหรอืบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายและไดร้บัการฝึกอบรม มกีาร

ตรวจสอบความถกูตอ้งของยากอ่นทีจ่ะสง่มอบ และมกีารใหค้าํแนะนําการใชย้าอยา่งเหมาะสม 
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   6.2ข(51) การส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย 

   511 มกีารสง่มอบยาใหแ้กผู่ป่้วยโดยเภสชักรหรอืบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายและไดร้บัการ

ฝึกอบรม  

   512 มกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของยากอ่นทีจ่ะสง่มอบ 

   513 มกีารใหค้าํแนะนําการใชย้าอยา่งเหมาะสม ดขูอ้ 6.2 ข (8) 

(6) การสัง่ใช ้คดัลอกคาํสัง่ จดัเตรยีม จดัจ่าย และใหย้า กระทาํในสิง่แวดลอ้มทางกายภาพซึง่มคีวามสะอาด มี

พืน้ทีแ่ละแสงสว่างพอเพยีง และเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีมสีมาธกิบัการใชย้าโดยไมม่กีารรบกวน. 
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   6.2ข(61) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพสาํหรบัการใช้ยาในหน่วยดแูลผู้ป่วย 

   611 มสีถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทางกายภาพสาํหรบัการสัง่ใช ้คดัลอกคาํสัง่ จดัเตรยีม จดัจา่ย 

และใหย้า เป็นไปตามมาตรฐานทีอ่งคก์รกาํหนด โดยคาํนึงถงึความสะอาด การป้องกนั

การปนเป้ือน ระบบไหลเวยีนของงาน ความเพยีงพอของพืน้ทีแ่ละแสงสว่าง การ

ปราศจากสิง่รบกวนทางกายภาพ 

(7) มกีารใหย้าแกผู่ป่้วยอยา่งปลอดภยัและถกูตอ้งโดยบุคคลซึง่มคีณุสมบตัเิหมาะสมและอปุกรณ์การใหย้าทีไ่ด้

มาตรฐาน, โดยมกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของยา คณุภาพยา ขอ้หา้มในการใช ้และเวลา / ขนาดยา / 

วธิกีารใหย้า ทีเ่หมาะสม  ผูส้ ัง่ใชย้าไดร้บัการรายงานเมือ่มเีหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยาหรอืความ

คลาดเคลื่อนทางยา 
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   6.2ข(71) ผู้มีสิทธิในการบริหารยา 

   711 องคก์รระบุบุคลากรทีม่สีทิธบิรหิารยา, เฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตจากองคก์ร และมี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี หรอืไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั

เทา่นัน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารยา 

   712 มกีารจาํกดัสทิธกิารบรหิารยาสาํหรบัสารควบคมุ สารกมัมนัภาพรงัส ีและยาทีอ่ยู่

ระหว่างการทดลองใช ้ตามความเหมาะสม 

   6.2ข(72) การสอบทาน (verification) ในการบริหารยา 

   721 มกีารยนืยนัว่าเป็นผูป่้วยทีถ่กูคนโดยใชอ้ยา่งน้อย 2 ตวับ่งชี ้
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   722 มกีาร verfy ยากบัใบสัง่ยาหรอืคาํสัง่ใชย้า พจิารณาฉลาก รปูแบบ ลกัษณะภายนอก 

ตะกอน การเปลีย่นส ีวนัหมดอาย ุ

   723 มกีาร verify ขนาดยากบัใบสัง่ยาหรอืคาํสัง่ใชย้า ใหเ้ป็นไปตามขนาดทีแ่พทยร์ะบุ หรอื

คาํนวณจากน้ําหนกั ไมเ่กนิขนาดทีส่ามารถใหไ้ด ้โดยเฉพาะยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู 

   724 มกีาร verify วธิกีารบรหิารยากบัใบสัง่ยาหรอืคาํสัง่ใชย้า มรีะบบการยนืยนัซํ้าอสิระยาที่

มเีทคนิคพเิศษ รวมถงึการใชอ้ปุกรณ์การใหย้าเฉพาะทีป้่องกนัความผดิพลาดในวธิี

บรหิารยา 

   725 มกีารบรหิารยาตรงเวลา (อาจกาํหนดระยะเวลาทีย่อมรบัไดใ้นการบรหิารยาทีไ่มเ่ป็นไป

ตาม actual time) 

   6.2ข(73) อปุกรณ์การให้ยา 

   731 มคีวามพรอ้มดา้นอปุกรณ์การใหย้า เชน่ infusion pump โดยเฉพาะสาํหรบัยาทีม่คีวาม

เสีย่งหรอืมอีนัตรายสงูหากบรหิารยาในอตัราทีไ่มเ่หมาะสม ใหม้รีะบบการตรวจสอบ

ความเทีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ  

   6.2ข(74) บนัทึกการบริหารยาผู้ป่วย  

   741 มกีารบรหิารยาตามคาํสัง่ใชย้าและบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 

   6.2ข(75) การรายงานเม่ือเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาหรือเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์

จากยา 

   751 ผูส้ ัง่ใชย้าไดร้บัการรายงานเมือ่มเีหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยาหรอืความคลาดเคลื่อน

ทางยา 

(8) ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัยาทีต่นไดร้บั และรว่มเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการดแูล เพือ่

เป้าหมายความถกูตอ้ง ประสทิธภิาพ และความปลอดภยัในการใชย้า 
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   6.2ข(81) การให้คาํแนะนําเพ่ือให้เกิด drug adherence และป้องกนัภาวะไม่พึงประสงค์

จากยา 

   811 มฉีลากชว่ยหรอืแผน่พบัใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัยาทีร่บัประทาน การปฏบิตัติน ขอ้ควร

ระวงั 

   812 มกีารกาํหนดขอ้บ่งชีท้ีต่อ้งใหค้าํแนะนําเป็นพเิศษ อยา่งน้อยครอบคลุม กลุ่มยาเดก็ ยา

ทีม่ชีว่งการรกัษาทีแ่คบ ยาทีม่อีาการอนัไมพ่งึประสงคส์าํคญั ยาทีม่เีทคนิคการใช้

พเิศษ เชน่ ยาสดูพน่ 

   813 มสีถานทีแ่ละอปุกรณ์สาํหรบัใหค้าํแนะนําทีเ่หมาะสม สาํหรบัผูป่้วยทีต่อ้งใชย้าทีม่ ี

เทคนิคการใชพ้เิศษ หรอืผูป่้วยทีต่อ้งตดิตามต่อเนื่อง 

   814 มกีารกาํหนดขอ้บ่งชีใ้นการขอคาํปรกึษาจากเภสชักร และมชีอ่งทางทีผู่ป่้วยสามารถ

ตดิต่อไดโ้ดยสะดวกเมือ่มปัีญหาเกีย่วกบัการใชย้า 
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   815 มกีารตดิตามประเมนิผล drug adherence และ ADE เพือ่นํามาปรบัปรงุการให้

คาํแนะนํา 

   6.2ข(82) การส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครวัมีส่วนร่วมในกระบวนการเก่ียวกบัการใช้

ยา 

   821 การมสีว่นรว่มในการตรวจสอบความถกูตอ้งในการบรหิารยา เชน่ การบ่งชีผู้ป่้วย การ

ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัยาทีแ่พทยส์ัง่ การตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของการไดร้บั

ยา รวมทัง้ระยะเวลาทีค่วรไดร้บัยา 

   822 การไดร้บัโอกาสบรหิารยาดว้ยตนเองกอ่นทีจ่ะออกจากโรงพยาบาลเพือ่สรา้ง

ความคุน้เคย และเสรมิพลงัใหผู้ป่้วยไดด้แูลตนเองภายใตส้ายตาของบุคลากร

การแพทย ์

   823 การรว่มในกระบวนการวางแผนจาํหน่ายอยา่งสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและสิง่แวดลอ้มของ

ผูป่้วยและครอบครวั 

(9) ผูป่้วยไดร้บัการตดิตามผลการบาํบดัรกัษาดว้ยยาและบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน เพือ่สรา้งความมัน่ใจในความ

เหมาะสมของเภสชับาํบดัและลดโอกาสเกดิผลทีไ่มพ่งึประสงค ์
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   6.2ข(91) กระบวนการเฝ้าติดตามผลของยา 

   911 มกีารเฝ้าตดิตามผลของยาต่อผูป่้วย77

78 โดยความรว่มมอืกนัระหว่างผูป่้วย แพทย ์

พยาบาล และผูป้ระกอบวชิาชพีอืน่ๆ นําไปสูก่ารปรบัขนาดหรอืประเภทของยาเมือ่

จาํเป็น 

   912 มกีารเฝ้าตดิตามผลของยาเป็นพเิศษในกลุ่มยาทีม่ ีtherapeutic ratio แคบ, ยาทีแ่พทย์

หวงัผลการรกัษาในระยะสัน้, ยาตา้นจุลชพีซึง่เชือ้อาจจะไมไ่วต่อยาหรอืมกีารตดิเชือ้

ใหมเ่พิม่ขึน้, ยาทีม่ผีลต่อสมดลุของการทาํหน้าทีข่องอวยัวะต่างๆ หรอืมผีลต่อความ

เป็นความตายของผูป่้วย, ยาทีม่ผีลขา้งเคยีงต่อการทาํงานของตบั ไต หวัใจ, การ

ตอบสนองต่อยาใหมท่ีผู่ป่้วยไดร้บัเป็นครัง้แรก, ยาทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงการทรง

ตวัของผูป่้วยซึง่เพิม่ความเสีย่งต่อการหกลม้ 

(10) มกีารจดัการกบัยาทีผู่ป่้วย/ครอบครวันําตดิตวัมาและยาตวัอยา่ง เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัและสอดคลอ้ง

กบัแผนการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็นปัจจุบนั 
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   6.2ข(A1)การใช้ยาท่ีอยู่นอกระบบขององคก์ร 

   A11 มกีารปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้เกีย่วกบัการใช้ยาโดยผู้ป่วย

เอง 

78 เฝ้าตดิตามผลต่ออาการหรอืความเจบ็ป่วยของผูป่้วย,ผลต่อจาํนวนเมด็เลอืด การทาํหน้าทีข่องไตและตบั, และ

เหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วย 
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   A12 มกีารปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้เกีย่วกบัการบนัทกึและการ

จดัการยาท่ีผู้ป่วยนําเข้ามาในองคก์ร ครอบคลุมการทาํบญัชรีายการยาทีผู่ป่้วยนํามา 

สภาพยา การพจิารณาความจาํเป็นในการใชต่้อ และวธิกีารใหย้าแกผู่ป่้วย 

   A13 มกีารปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้เกีย่วกบัการมีและการใช้ยา

ตวัอย่าง 
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II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการที ่

เกีย่วข้อง (DIN) 

II-7.1 บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ 

บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทยใ์ห้ข้อมลูสาํหรบัการวินิจฉัยโรคท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือ. 

ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 

(1) มกีารวางแผนจดับรกิารตามเป้าประสงคท์ีก่าํหนดไวแ้ละความคาดหวงัของผูใ้ช.้  แผนจดับรกิารครอบคลุม

ขอบเขตของบรกิาร ทรพัยากรทีต่อ้งการ และระดบัผลงานทีค่าดหวงั. 
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   7.1ก(11) การวางแผนจดับริการ 

   111 มกีารวางแผนจดับรกิารหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยต์ามเป้าประสงคข์ององคก์ร 

ลกัษณะผูป่้วยทีใ่หบ้รกิาร ความตอ้งการของผูป่้วย และความคาดหวงัของผูใ้หก้าร

ดแูลรกัษา 

   112 แผนจดับรกิารครอบคลุมขอบเขตบรกิาร ระบบุรกิารทีจ่ดัใหม้ใีนชว่งเวลาทาํการปกต ิ

การตรวจนอกเวลาทาํการปกต ิบรกิารทีต่อ้งสง่ตรวจภายนอก บรกิารทีต่รวจโดย

หอ้งปฏบิต้กิารกลาง และบรกิารทีต่รวจ ณ จุดทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วย 

   113 แผนจดับรกิารครอบคลุมทรพัยากรทีต่อ้งการในปัจจบุนัและในอนาคต 

   114 แผนจดับรกิารครอบคลุมระดบัผลงานทีค่าดหวงั เชน่ accuracy, precision, 

reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, turn around time 

   115 บรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบยีบ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   116 มบีรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารทีเ่พยีงพอ สมํ่าเสมอ และสะดวก พรอ้ม

ตอบสนองภาวะความตอ้งการของผูป่้วย 

   117 มบีรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารสาํหรบักรณีฉุกเฉิน รวมถงึหลงัจากเวลาทาํ

การปกตดิว้ย 

 (2) มทีรพัยากรบุคคลทีเ่พยีงพอและมคีวามรูค้วามสามารถในการทาํงานทีต่อ้งการ.   
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   7.1ก(21) ทรพัยากรบคุคล 

   211 มทีรพัยากรบุคคลทีม่คีณุวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมี

จาํนวนเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจวเิคราะหแ์ละแปลผลการตรวจวเิคราะห ์เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 
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   7.1ก(22) การกาํกบัดแูลและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

   221 ผูท้าํหน้าทีก่าํกบัดแูลการตรวจวเิคราะหม์คีณุวุฒแิละประสบการณ์เหมาะสม 

   222 มกีารกาํหนด technical competency และสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของ

เจา้หน้าทีผ่า่นกจิกรรมต่างๆ เชน่ กจิกรรมทบทวน การประชมุวชิาการ การฝึกอบรม 

เป็นตน้ 

   223 เจา้หน้าทีข่องหอ้งปฏบิตักิารไดร้บัการศกึษาสาํหรบัวธิกีารตรวจวเิคราะหใ์หม ่และ

วตัถุอนัตรายทีนํ่าเขา้มาใหมห่รอืเพิง่รบัรู ้  

   7.1ก(23) หวัหน้าหน่วย 

   231 มผีูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมรบัผดิชอบบรหิารจดัการหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์ดแูล

ใหม้กีารปฏบิตัติามระบบบรหิารคณุภาพทีก่าํหนดขึน้ รวมทัง้การใหข้อ้เสนอแนะ

เกีย่วกบัการสง่ตรวจวเิคราะหภ์ายนอก 

(3) บรกิารตรวจทดสอบมพีืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ, ไดร้บัการออกแบบเพือ่การทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพและ

ปลอดภยั มกีารแยกเขตและสถานทีจ่ดัเกบ็ทีเ่หมาะสม และใสใ่จต่อการดแูลสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการตรวจ

ทดสอบ.   
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   7.1ก(31) พื้นท่ีใช้สอยและส่ิงแวดล้อม 

   311 หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยม์พีืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ 

   312 หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยไ์ดร้บัการออกแบบเพือ่การทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพและ

ปลอดภยั 

   313 มกีารแยกเขตระหว่างหน่วยยอ่ยซึง่มลีกัษณะกจิกรรมทีเ่ขา้กนัไมไ่ดแ้ละการป้องกนั

การปนเป้ือนขา้มหน่วย 

   314 มสีถานทีจ่ดัเกบ็สิง่สง่ตรวจ อปุกรณ์ สารเคม ีและเอกสารทีเ่หมาะสม 

   315 มกีารดแูลสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการทดสอบ ไดแ้ก ่ความปราศจากเชือ้ ฝุ่ นละออง การ

รบกวนจากคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า รงัส ีความชืน้ ไฟฟ้า อณุหภมู ิสารเคมทีีเ่ป็นพษิ กลิน่ 

ระดบัเสยีงและการสัน่สะเทอืน  

   316 มรีะบบระบายอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 (4) บรกิารตรวจทดสอบมเีครือ่งมอืและอปุกรณ์พรอ้มสาํหรบัทาํการตรวจทดสอบทีต่อ้งการ ในสภาพการ

ทาํงานทีป่ลอดภยั, มรีะบบบาํรงุรกัษาเชงิป้องกนั, มกีารสอบเทยีบและการใชผ้ลการสอบเทยีบอยา่ง

เหมาะสม.  เครือ่งมอืผา่นการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายกาํหนด (ถา้ม)ี.  
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   7.1ก(41) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
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   411 มรีะบบบรหิารจดัการเครือ่งมอืของหอ้งปฏบิตักิารและไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิเพือ่ใหม้ี

เครือ่งมอืและอปุกรณ์พรอ้มสาํหรบัการตรวจทดสอบทีต่อ้งการ ในสภาพการทาํงานที่

ปลอดภยั 

   412 มวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการคดัเลอืกและจดัหาเครือ่งมอื 

   413 มกีารจดัทาํบญัชรีายการเครือ่งมอื 

   414 มกีารตรวจสอบและทดสอบเครือ่งมอืเมื่อแรกใชแ้ละเป็นระยะตามกาํหนดเวลา 

   415 เครือ่งมอืผา่นการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมาย

กาํหนด (ถา้ม)ี 

   416 มรีะบบบาํรงุรกัษาเชงิป้องกนั และการบนัทกึทีค่รบถว้น 

   417 มกีารสอบเทยีบและใชผ้ลการสอบเทยีบอยา่งเหมาะสม และการบนัทกึทีค่รบถว้น 

 (5) มกีารประเมนิ คดัเลอืก และตดิตามความสามารถของหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยตรวจทดสอบทีร่บัตรวจต่อ, 

รวมทัง้มกีารประเมนิผูใ้หค้าํปรกึษาหรอืขอ้คดิเหน็สาํหรบัการทดสอบบางอยา่ง (เชน่ การทดสอบดา้น

เนื้อเยือ่วทิยาและดา้นเซลลว์ทิยา) 
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   7.1ก(51) หน่วยตรวจทดสอบท่ีรบัตรวจต่อ 

   511 มกีารคดัเลอืกหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยตรวจทดสอบภายนอกทีจ่ะสง่ตรวจ โดยพจิารณา

จากผลงานซึง่เป็นทีย่อมรบั การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั 

   512 มกีารตดิตามความสามารถของของหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยตรวจทดสอบทีร่บัตรวจต่อ 

ตามความถีแ่ละขอ้มลูคณุภาพทีก่าํหนดไว ้โดยผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

   513 มกีารนําขอ้มลูการควบคมุคณุภาพไปดาํเนินการตามความเหมาะสม 

   514 มกีารรายงานขอ้มลูการควบคมุคณุภาพจากหอ้งปฏบิตักิารภายนอกใหแ้กผู่นํ้าเป็น

ประจาํทกุปี เพือ่ใชใ้นการทาํสญัญาและการต่อสญัญา 

   7.1ก(52) ผู้ให้คาํปรึกษา 

   521 องคก์รสามารถเขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญใน specialized diagnostic area เมือ่จาํเป็น 

   522 มกีารประเมนิผูใ้หค้าํปรกึษาหรอืขอ้คดิเหน็สาํหรบัการทดสอบบางอยา่ง  

 (6) มกีารคดัเลอืกและตรวจสอบการจดัซือ้จดัหาบรกิารจากภายนอก เครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์วสัด ุน้ํายา ซึง่มี

ผลต่อคณุภาพของบรกิารหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยทดสอบ อยา่งระมดัระวงั.  มกีารประเมนิผูผ้ลติหรอืผูข้าย

น้ํายา วสัดุ และบรกิารทีม่คีวามสาํคญัสงู.  มรีะบบควบคมุคลงัพรอ้มดว้ยบนัทกึทีเ่หมาะสม. 
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   7.1ก(61) การจดัซ้ือจดัหา 

   611 มกีารระบุน้ํายา วสัดุ อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์และบรกิารจากภายนอก ทีจ่าํเป็นสาํหรบั

การใหบ้รกิารทางหอ้งปฏบิตักิาร 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  149 

 



N P M Extended Evaluation Guide 

   612 มกีารกาํหนดแนวทางการคดัเลอืกและตรวจสอบน้ํายา วสัดุ อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์และ

บรกิารจากภายนอกเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าจะไดผ้ลการตรวจทีแ่มน่ยาํและเทีย่งตรง 

   613 มกีารนําแนวทางการคดัเลอืกและตรวจสอบทีก่าํหนดไวไ้ปปฏบิตั ิรวมทัง้สรปุเป็นผล

การประเมนิผูผ้ลติหรอืผูข้าย น้ํายา วสัดุ และบรกิารทีส่าํคญั 

   614 สรา้งความมัน่ใจว่ามน้ํีายาและวสัดุทีจ่าํเป็นพรอ้มใช ้และมกีระบวนการจดัการเมือ่ไมม่ี

น้ํายา 

   615 จดัเกบ็น้ํายาทัง้หมดตามคาํแนะนําของผูผ้ลติหรอืขอ้แนะนําการบรรจ ุ(packaging 

instruction) 

   616 น้ํายาและสารละลายทัง้หมดไดร้บัการเขยีนฉลากอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

   617 มรีะบบในการควบคมุคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารบนัทกึ 

 (7) มกีารสือ่สารทีด่กีบัผูใ้ชห้อ้งปฏบิตักิาร / หน่วยทดสอบ ดว้ยการประชมุอยา่งสมํ่าเสมอและดว้ยวธิกีารอืน่ๆ 

ไดแ้ก ่การใหค้าํแนะนํา การแปลผลการตรวจ การปรกึษาทางวชิาการ การตรวจเยีย่มทางคลนิิก การ

เปลีย่นแปลงวธิกีารตรวจ. 
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   7.1ก(71) การส่ือสาร 

   711 มชีอ่งทางในการสือ่สารกบัผูใ้ชห้อ้งปฏบิตักิาร/หน่วยทดสอบ หลายหลายชอ่งทาง ทัง้

การใชส้ือ่ทางเดยีว การสือ่สารสองทาง และการประชมุรว่มกนัเป็นระยะอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

   712 มกีารจดัทาํคาํแนะนําเกีย่วกบัการสง่ตรวจ เชน่ ทางเลอืกในการทดสอบ ความถี ่

ประเภทของตวัอยา่งสิง่สง่ตรวจ คูม่อืการจดัเกบ็สิง่สง่ตรวจ 

   713 จดัใหม้กีารประชมุรว่มกนัเป็นระยะเพือ่เรยีนรูก้ารแปลผลการตรวจและการปรกึษาทาง

วชิาการ 

   714 จดัใหม้กีารตรวจเยีย่มทางคลนิิกรว่มกนัเพือ่เรยีนรูจ้ากผูป่้วยและจากเพือ่นรว่มวชิาชพี 

   715 มกีารสือ่สารผลกระทบทางคลนิิกทีจ่ะเกดิจากการเปลีย่นแปลงวธิกีารตรวจใหผู้ใ้ช้

ทราบกอ่นทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง 
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ข. กระบวนการตรวจวเิคราะห ์

(1) การจดัการกบัสิง่สง่ตรวจ ไดแ้ก ่การเกบ็, การสมัผสั (handle), การชีบ้่ง, การบรรจุ, การเขยีนฉลาก, การ

รกัษาความคงตวั, ใบสง่ตรวจ, การขนสง่, และการเกบ็รกัษา เป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีอง

หอ้งปฏบิตักิาร.  มกีารประเมนิคณุสมบตัขิองสิง่สง่ตรวจเพือ่ใชใ้นการรบั / ปฏเิสธ / แปลผล.  สามารถทวน

สอบสิง่สง่ตรวจและตวัอยา่งทีแ่บ่งใชไ้ด.้ 
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   7.1ข(11) การจดัการกบัส่ิงส่งตรวจ 

   111 การสัง่ตรวจเป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้

   112 การเกบ็ การสมัผสั การชีบ้่ง การบรรจุ การเขยีนฉลาก สิง่สง่ตรวจเป็นไปตามแนว

ทางการปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้

   113 การรกัษาความคงตวั ใบสง่ตรวจ การขนสง่ การจดัเกบ็ และเกบ็รกัษาสิง่สง่ตรวจ 

เป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้

   114 การรบัและตดิตามสิง่สง่ตรวจเป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้มกีาร

ประเมนิคณุสมบตัขิองสิง่สง่ตรวจเพือ่ใชใ้นการรบั/ปฏเิสธสิง่สง่ตรวจ มกีารเกบ็

ขอ้มลูและสะทอ้นขอ้มลูกลบัไปยงัหน่วยงานทีถ่กูปฏเิสธสิง่สง่ตรวจ และนํา

คณุสมบตัขิองสิง่สง่ตรวจทีป่ระเมนิไดม้าใชใ้นการแปลผล 

   115 การสง่ไปตรวจหรอืใชบ้รกิารภายนอกเป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัสิาํหรบัการสง่

ตรวจภายในองคก์ร 

   116 มกีระบวนการทีส่ามารถทวนสอบสิง่สง่ตรวจและตวัอยา่งทีแ่บ่งใชไ้ด ้

 

(2) กระบวนการตรวจวเิคราะหส์รา้งความมัน่ใจว่าผลการตรวจมคีวามถกูตอ้ง เชือ่ถอืได,้ ดว้ยการใชว้ธิกีาร

ทดสอบมาตรฐานทีเ่หมาะสมและไดร้บัการ validate ว่าใหผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ.  มกีาร verify ว่าน้ํายา 

วธิกีารทดสอบ เครือ่งมอื เครือ่งวเิคราะห ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เป็นไปตามขอ้กาํหนดทีร่ะบุไว.้ 
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   7.1ข(21) กระบวนการตรวจวิเคราะห ์

   211 มกีารทบทวนความเหมาะสมและจดัทาํขอ้กาํหนดของวธิกีารทดสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน 

   212 ใชว้ธิกีารทดสอบมาตรฐานทีเ่หมาะสมและไดร้บัการ validate ว่าใหผ้ลลพัธต์ามที่

ตอ้งการ 

   213 มกีารตรวจทดสอบน้ํายา วธิกีารทดสอบ เครือ่งมอื เครือ่งวเิคราะห ์ผลติภณัฑห์รอื

บรกิาร ว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดทีร่ะบุไว ้

   214 มกีารใชค้า่ปกตขิองคนทัว่ไปและขอบเขตของคา่ทีต่รวจ (norms and ranges) ที่

กาํหนดไวเ้พือ่แปลผลและรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางคลนิิก โดย

กาํหนดชว่งคา่อา้งองิสาํหรบัการตรวจวเิคราะหแ์ต่ละประเภท บนัทกึคา่ปกตไิวใ้น

เวชระเบยีนเมือ่มรีายงานผลการตรวจ ปรบัคา่ปกตเิมือ่มกีารสง่ตรวจภายนอก  

ทบทวนและปรบัปรงุคา่ปกตใิหเ้ป็นปัจจุบนั และเหมาะสมกบัลกัษณะผูร้บับรกิาร 
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(3) มกีารรายงานผลการตรวจวเิคราะหท์ีถ่กูตอ้งแกผู่ใ้ชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม โดยคาํนึงถงึการรกัษาความลบั 

ระดบัความผดิปกตขิองผลการตรวจทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อผูป่้วย และการสบืคน้สาํเนาขอ้มลู.  
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   7.1ข(31) การรายงานผลการตรวจ 

   311 มกีารรายงานผลการตรวจวเิคราะหท์ีถ่กูตอ้ง ชดัเจน ครบถว้นแกผู่ใ้ชใ้นเวลาที่

เหมาะสม 

   312 สามารถออกรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในเวลาทีอ่งคก์รกาํหนด เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย มกีารตดิตามวดัความรวดเรว็ของการรายงาน

ผลการตรวจเรง่ด่วน/ฉุกเฉิน. 

   313 มกีารรกัษาความลบัของรายงานผลการตรวจวเิคราะหอ์ยา่งเหมาะสม 

   314 มกีารรว่มกนักาํหนดคา่ระดบัความผดิปกตขิองผลการตรวจแต่ละประเภททีอ่าจ

เป็นอนัตรายต่อผูป่้วย และแนวทางรายงานต่อผูด้แูลผูป่้วยเพือ่ใหม้กีารตอบสนอง

อยา่งเหมาะสม ระบุผูร้ายงานและรบัรายงาน สิง่ทีต่อ้งบนัทกึในเวชระเบยีน78

79  

   315 มกีารเฝ้าตดิตามและปรบัปรงุตามผลการตดิตามการรายงานคา่ผดิปกตหิรอืคา่

วกิฤต ิ

   316 มรีะบบทีส่ามารถสบืคน้ขอ้มลูผลการตรวจวเิคราะหไ์ด ้

   317 มรีะบบทีส่ามารถขอคาํปรกึษาเกีย่วกบัการแปลความหมายผลการตรวจวเิคราะห์

ได ้

(4) มกีารจดัการกบัสิง่สง่ตรวจหลงัการตรวจวเิคราะหอ์ยา่งเหมาะสม เพือ่ใหส้ามารถทาํการตรวจวเิคราะห์

เพิม่เตมิไดเ้มือ่จาํเป็น, และมกีารกาํจดัสิง่สง่ตรวจทีเ่หลอือยา่งปลอดภยั. 
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   7.1ข(41) การจดัการกบัส่ิงส่งตรวจหลงัการตรวจวิเคราะห ์

   411 มกีารจดัการกบัสิง่สง่ตรวจหลงัการตรวจวเิคราะหอ์ยา่งเหมาะสม เพือ่ใหส้ามารถ

ทาํการตรวจวเิคราะหเ์พิม่เตมิไดเ้มือ่จาํเป็น 

   412 มกีารกาํจดัสิง่สง่ตรวจทีเ่หลอือยา่งปลอดภยั โดยคาํนึงถงึหลกัการป้องกนัการ

แพรก่ระจายเชือ้รว่มดว้ย 

 

  

79 ควรมกีารระบตุวัผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการสง่มอบและรบัผลการตรวจทดสอบทีม่ค่ีาวกิฤต,ิ ระบุตวับุคคลทีจ่ะไดร้บั

ผลการตรวจทดสอบทีม่ค่ีาวกิฤตแิทนเมื่อแพทยผ์ูส้ ัง่ตรวจไม่อยู,่ กาํหนดว่าการตรวจทดสอบและค่าวกิฤตใินระดบัใดที่

จะตอ้งมกีารรายงานโดยทนัท,ี ระบุระยะเวลาทีจ่ะตอ้งรายงานผลการตรวจทดสอบทีม่ค่ีาวกิฤตแิก่แพทยผ์ูส้ ัง่ตรวจอย่าง

เหมาะสมกบัความเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งแกปั้ญหาผูป่้วย, กาํหนดวธิกีารรายงานแพทยผ์ูส้ ัง่ตรวจ โดยใชเ้ทคนิคการสือ่สารที่

เหมาะสมทีส่ดุสาํหรบัแต่ละสถานการณ์, กาํหนดนโยบายการสือ่สารร่วมใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
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ค. ระบบบรหิารคุณภาพ 

(1) หอ้งปฏบิตักิารเขา้รว่มโปรแกรมทดสอบความชาํนาญระหว่างหอ้งปฏบิตักิาร (proficiency testing - PT) 

ตามขอบเขตและความซบัซอ้นของการตรวจวเิคราะหท์ีใ่หบ้รกิาร, หรอืจดัใหม้รีะบบประเมนิ performance 

อืน่ๆ เพือ่พจิารณาความน่าเชือ่ถอืของการตรวจวเิคราะห.์  มหีลกัฐานว่ามกีารนําปัญหาทัง้หมดทีพ่บจาก

การทดสอบความชาํนาญหรอืระบบประเมนิอืน่มาแกไ้ขโดยทนัท.ี 

N P M Extended Evaluation Guide 

   7.1ค(11) การทดสอบความชาํนาญ 

   111 หอ้งปฏบิตักิารเขา้รว่มในการทดสอบความชาํนาญ หรอืแลกเปลีย่นตวัอยา่งกบั

หอ้งปฏบิตักิารขององคก์รอืน่ ตามขอบเขตและความซบัซอ้นของการตรวจวเิคราะหท์ี่

ใหบ้รกิาร   

   112 หอ้งปฏบิตักิารจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นตวัอยา่งกบัหอ้งปฏบิตักิารขององคก์รอืน่ หรอื

จดัใหม้รีะบบการประเมนิ performance อืน่ๆ เพือ่พจิารณาความน่าเชือ่ถอืของการ

ตรวจวเิคราะห ์สาํหรบัการตรวจวเิคราะหท์ีม่ไิดเ้ขา้รว่มทดสอบความชาํนาญ  

   113 มกีารนําปัญหาทัง้หมดทีพ่บจากการทดสอบความชาํนาญหรอืระบบประเมนิอืน่มา

แกไ้ขโดยทนัท ี

   114 มกีารสือ่สารและวางแผนรว่มกนักบัแพทยผ์ูใ้ชผ้ลการตรวจ ในกรณีทีผ่ลการทดสอบ

ความชาํนาญมคีวามคลาดเคลื่อนสงูจนอาจมผีลกระทบต่อการดแูลผูป่้วย 

   115 มกีารเกบ็รกัษาบนัทกึรวบรวมการมสีว่นรว่มในการทดสอบความชาํนาญ 

(2) หอ้งปฏบิต้กิารมโีปรแกรม / ระบบบรหิารคณุภาพซึง่ครอบคลุมบรกิารหอ้งปฏบิตักิารทกุดา้น และประสาน

กบัสว่นอืน่ๆ ในองคก์ร.  โปรแกรม / ระบบบรหิารคณุภาพครอบคลุม การชีบ้่งปัญหา / โอกาสพฒันา, 

บนัทกึความผดิพลาดและการรายงานอบุตักิารณ์, การตดิตามตวัชีว้ดั, การแกไ้ข / ป้องกนัปัญหา, การ

ตดิตามปัจจยักอ่นและหลงัการตรวจวเิคราะหท์ีม่ผีลต่อการตรวจวเิคราะห,์ การควบคมุเอกสาร, เป้า

หมายความปลอดภยัของผูป่้วย, และการประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรม / ระบบบรหิารคณุภาพ. 
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   7.1ค(21) ระบบบริหารคณุภาพ 

   211 หอ้งปฏบิต้กิารมรีะบบบรหิารคณุภาพซึง่ครอบคลุมบรกิารหอ้งปฏบิตักิารทกุดา้น และ

ประสานกบัสว่นอืน่ๆ ในองคก์ร เชน่ ระบบรายงานอบุตักิารณ์ ระบบสารสนเทศ 

   212 ระบบบรหิารคณุภาพประกอบดว้ยการชีบ้่งปัญหา / ความเสีย่ง / โอกาสพฒันา   

   213 ระบบบรหิารคณุภาพประกอบดว้ยการบนัทกึความผดิพลาดและการรายงาน

อบุตักิารณ์ 

   214 ระบบบรหิารคณุภาพประกอบดว้ยการตดิตามตวัชีว้ดั 

   215 ระบบบรหิารคณุภาพประกอบดว้ยการแกไ้ข / ป้องกนัปัญหา 

   216 ระบบบรหิารคณุภาพประกอบดว้ยการตดิตามปัจจยักอ่นและหลงัการตรวจวเิคราะหท์ี่

มผีลต่อการตรวจวเิคราะห ์
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   217 ระบบบรหิารคณุภาพประกอบดว้ยการควบคมุเอกสาร 

   218 ระบบบรหิารคณุภาพนําเป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วยมาพจิารณา 

   219 มกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิารคณุภาพ 

   7.1ค(22) ระบบความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการ 

   221 ระบบความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิาร ครอบคลุมโอกาสเกดิความเสีย่งใน

หอ้งปฏบิตักิาร และบรเิวณทีม่กีารตรวจวเิคราะหน์อกหอ้งปฏบิตักิาร 

   222 ระบบความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิารเป็นสว่นหนึ่งของระบบบรหิารความปลอดภยั

ขององคก์ร มกีารรายงานตามโครงสรา้งความปลอดภยัขององคก์รอยา่งน้อยปีละครัง้ 

และเมือ่มเีหตุการณ์ทีม่ผีลต่อความปลอดภยัเกดิขึน้ 

   223 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัการหยบิสมัผสัและกาํจดั

สารตดิเชือ้และวตัถุอนัตราย 

   224 มกีารใชก้ระบวนการ และ/หรอื อปุกรณ์เฉพาะเพือ่ลดความเสีย่งทีค่น้พบ 

   225 เจา้หน้าทีข่องหอ้งปฏบิตักิารไดร้บัการปฐมนิเทศเกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัแิละวธิปีฏบิตัิ

เกีย่วกบัความปลอดภยั. 

(3) หอ้งปฏบิตักิารดาํเนินการควบคมุคณุภาพเพือ่ตดิตาม performance ของการตรวจวเิคราะห,์ รวมทัง้การ

จดัทาํ tolerance limit, จาํนวนและความถีข่อง control, การนําขอ้มลูการควบคมุคณุภาพและสารสนเทศที่

เกีย่วขอ้งมาสูป่ฏบิตักิารแกไ้ขปัญหา, และวธิกีารเพือ่ยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของการผลการตรวจทดสอบเมือ่

ไมม่กีาร calibrate หรอืไมม่วีสัดุควบคมุ. 
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   7.1ค(31) การควบคมุคณุภาพ 

   311 มรีะบบควบคมุคณุภาพภายในทีเ่หมาะสม รวมทัง้การจดัทาํ tolerance limit, จาํนวน

และความถีข่อง control 

   312 มกีารตดิตามเฝ้าระวงั performance ของการตรวจวเิคราะหป์ระจาํวนัโดยเจา้หน้าที่

หอ้งปฏบิตักิารทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

   313 มกีารนําขอ้มลูการควบคมุคณุภาพและสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งมาสูป่ฏบิตักิารแกไ้ข

ปัญหาขอ้บกพรอ่งอยา่งรวดเรว็ 

   314 มกีารยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของการผลการตรวจทดสอบเมือ่ไมม่กีาร calibrate หรอืไม่

มวีสัดุควบคมุ 

   315 มกีารบนัทกึผลการตรวจวเิคราะหแ์ละปฏบิตักิารแกไ้ข 

 (4) หอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามพรอ้ม นํามาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยซ์ึง่เป็นทีย่อมรบัมาใชป้ระโยชน์ 

และขอรบัการประเมนิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สภาเทคนิคการแพทย ์

หรอืราชวทิยาลยัพยาธแิพทยแ์หง่ประเทศไทย. 
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II-7.2 คลงัเลือด  

องคก์รนํามาตรฐานงานบริการโลหิตและธนาคารเลือด ท่ีจดัทาํโดยศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย มาเป็นแนวทางในการปฏิบติั. 

(1) มกีารบรหิารจดัการงานบรกิารโลหติทีม่ปีระสทิธภิาพและประสานงานอยา่งเป็นเอกภาพภายใตก้ารนําของ

ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต.ิ 

N P M Extended Evaluation Guide 

   7.2(11) การบริหารจดัการงานบริการโลหิต 

   111 โรงพยาบาลทีเ่ป็นสาขาบรกิารโลหติมสีว่นรว่มในการจดัหาโลหติใหเ้พยีงพอสาํหรบั

ผูป่้วยในโรงพยาบาล โดยประสานงานและรว่มมอืกบัศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิเหล่า

กาชาดจงัหวดั และภาคบรกิารโลหติแหง่ชาต ิ

   112 มธีนาคารเลอืดหรอืงานบรกิารโลหติตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

   113 มคีณะกรรมการการใชโ้ลหติของโรงพยาบาล (Hospital Transfusion Committee) 

หรอืมรีะบบตรวจสอบและทบทวนการใชโ้ลหติ เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิความตอ้งการ

การใชโ้ลหติ ควบคมุกาํกบัการใชโ้ลหติอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

(2) มโีลหติในปรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการ. 
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   7.2(21) การรณรงคร์บับริจาคโลหิต 

   211 มกีารรณรงคใ์หค้วามรูเ้พือ่ใหม้กีารบรจิาคโลหติโดยสมคัรใจ ไมห่วงัสิง่ตอบแทน 

   212 มกีารจดักจิกรรมเชงิรกุเพือ่ใหม้ผีูบ้รจิาคโลหติทีม่คีณุภาพ 

   7.2(22) แผนการจดัหาโลหิต 

   221 องคก์รแจง้ปรมิาณการใชโ้ลหติตลอดทัง้ปีแกเ่หล่ากาชาดจงัหวดั เพือ่ประโยชน์ในการ

วางแผนการจดัหาโลหติ 

   222 องคก์รกาํหนดจาํนวนโลหติและสว่นประกอบของโลหติสาํรองขัน้ตํ่าของโรงพยาบาล  

และดาํเนินการหรอืประสานงานใหม้จีาํนวนเกนิกว่าสาํรองอยูเ่สมอ 

   7.2(23) การรบับริจาคโลหิต 

   231 มรีะบบการคดัเลอืกเพือ่รบับรจิาคโลหติจากกลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้

ตํ่า 

   232 มรีะบบการจดัทาํทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติอยา่งถกูตอ้งและรดักมุ ครอบคลุมขอ้มลูที่

จาํเป็น และนําขอ้มลูดงักล่าวมาใชใ้นการรบับรจิาคโลหติครัง้ต่อไป 

   233 มกีระบวนการเจาะเกบ็โลหติทีถู่กตอ้ง ปลอดภยั ต่อผูบ้รจิาคโลหติและผูป้ฏบิตังิาน  

โดยวธิปีราศจากเชือ้และปฏบิตัโิดยเจา้หน้าทีท่ีผ่า่นการอบรมและมคีวามชาํนาญ 

   234 ในการรบับรจิาคโลหตินอกสถานที ่มหีวัหน้าหน่วยทีผ่า่นการอบรมรบัผดิชอบในการ

ตรวจกรองผูบ้รจิาคดว้ยการตรวจรา่งกายเพือ่ไมร่บับรจิาคผูท้ีม่สีขุภาพไมเ่หมาะสม 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  155 

 



N P M Extended Evaluation Guide 

   235 มรีะบบบรกิารทางการแพทยเ์พือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่าสามารถชว่ยเหลอืผูบ้รจิาคโลหติไดห้าก

มภีาวะผดิปกตแิละฉุกเฉิน 

   236 จดัใหม้กีารใหค้าํปรกึษาอยา่งมปีระสทิธผิลแกผู่บ้รจิาคโลหติทัง้ก่อนและหลงัการ

บรจิาคโลหติ 

   237 มรีะบบรกัษาความลบัของขอ้มลูผูบ้รจิาคโลหติ 

   238 มรีะบบการดแูลผูบ้รจิาคโลหติ เพือ่ใหผู้บ้รจิาคโลหติปลอดภยั และสามารถบรจิาค

โลหติไดส้มํ่าเสมอ 

   239 มรีะบบการแจง้ผลการตดิเชือ้แกผู่บ้รจิาคโลหติ และใหค้าํแนะนําปรกึษากรณีผูบ้รจิาค

ตดิเชือ้ โดยเกบ็เป็นความลบัและจง้เป็นการเฉพาะตวั  พรอ้มทัง้แนะนําใหม้ารบัการ

ตรวจโลหติพือ่ยนืยนัความถกูตอ้ง 

   7.2(24) การสาํรองส่วนประกอบของโลหิต 

   241 มกีารสาํรองสว่นประกอบโลหติทีจ่าํเป็น ไดแ้ก ่เมด็โลหติแดง (packed red cell), 

พลาสมา (plasma), พลาสมาสดแชเ่ขง็ (fresh frozen plasma), Cryo–removed 

plasma (CRP), ไครโอปรซีปิิเตท (cryoprecipitate), เกลด็โลหติเขม้ขน้ (platelet 

concentrate) 

 (3) ผูป่้วยไดร้บัโลหติทีป่ลอดภยัตามหลกัการขององคก์ารอนามยัโลก. 
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   7.2(31) การตรวจโลหิต 

   311 โลหติทกุหน่วยไดร้บัการตรวจหมูโ่ลหติ และตรวจกรองแอนตบิอดต่ีอแอนตเิจนบน

เมด็เลอืดแดง 

   312 โลหติทกุหน่วยไดร้บัการตรวจคดักรองรอ่งรอยการตดิเชือ้โรคซฟิิลสิ ตามมาตรฐาน

ธนาคารเลอืดและงานบรกิารโลหติ และแนวทางการปฏบิตัขิองศนูยบ์รกิารโลหติ

แหง่ชาต ิ

   313 โลหติทกุหน่วยไดร้บัการตรวจคดักรองการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ ีไวรสัตบัอกัเสบซ ี

และเชือ้เอชไอว ีดว้ยเทคนิคทางน้ําเหลอืงวทิยา (serology) ทีม่คีวามไวสงู อยา่งน้อย 

Enzyme Immunological Assay (EIA) และโรคอืน่ๆ ตามทีไ่ดป้ระกาศเพิม่เตมิ 

   314 โลหติทกุหน่วยไดร้บัการตรวจคดักรองการตดิเชือ้ทีถ่่ายทอดทางโลหติ ดว้ยวธิี

ชวีวทิยาระดบัโมเลกลุ เชน่ Nucleic acid amplification technology (NAT) สาํหรบั

เชือ้ไวรสัตบัอกัเอสบบ ีไวรสัตบัอกัเสบซ ีและเชือ้เอชไอว ีและโรคอืน่ๆ ตามทีไ่ด้

ประกาศเพิม่เตมิ 

   7.2(32) การจดัระบบบง่ช้ี ทวนสอบ คดัแยก 

   321 โลหติบรจิาคทกุหน่วยมฉีลากบ่งชี ้และมขีอ้มลูบนฉลากทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐาน 

   322 มรีะบบการบ่งชีแ้ละทวนสอบโลหติตวัอยา่งโลหติผูป่้วย ทีจ่ะนํามาทดสอบความเขา้

กนัไดก้บัโลหติบรจิาคทีจ่ะใหผู้ป่้วย (compatibility test) 
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   323 มรีะบบการคดัแยก กกักนั ชีบ้่ง โลหติทีย่งัไม่ผา่นการตรวจ โลหติทีต่รวจแลว้ โลหติที่

ตดิเชือ้ และมกีารทาํลายโลหติทีต่ดิเชือ้อยา่งมปีระสทิธผิล  

   7.2(33) การตรวจตวัอย่างโลหิตและทดสอบความเข้ากนัได้ 

   331 มรีะบบการตรวจตวัอยา่งโลหติกอ่นใหผู้ป่้วยอยา่งถกูตอ้ง แมน่ยาํ และทดสอบความ

เขา้กนัไดก้บัโลหติบรจิาคทีจ่ะใหผู้ป่้วย (compatibility test) เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้บัโลหติที่

ถกูตอ้ง ปลอดภยั และลดความเสีย่งจากการรบัโลหติ  

   7.2(34) การติดตาม รายงาน ให้ข้อมลู 

   341 มรีะบบตดิตามและประเมนิความเสีย่งของโรคตดิต่อทางการใหโ้ลหติ และกาํหนด

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัโรคระบาด และโรคอบุตัใิหม ่

   342 มรีะบบรายงานผลแทรกซอ้นจากการบรจิาคโลหติต่อศนูยบ์รกิารโลหติฯ  

   343 มรีะบบรายงานผลแทรกซอ้นจากการรบัโลหติต่อศนูยบ์รกิารโลหติฯ และนํามาพฒันา

ระบบงานขององคก์ร ไดแ้ก ่(1) อตัราผูป่้วยตดิเชือ้จากการรบัโลหติ (2) อตัราผูป่้วย

ไดร้บัโลหติผดิหมู ่(3) อตัราการเกดิปฏกิริยิาจากการถ่ายโลหติ (blood transfusion 

reaction) 

   344 มกีารใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วยและหรอืญาต ิใหท้ราบกระบวนการใหโ้ลหติเพือ่การดแูลรกัษา 

ทัง้ผลดแีละผลแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการรบัโลหติ และไดร้บัความยนิยอมการรบั

โลหติเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 (4) งานบรกิารโลหติมคีณุภาพในทกุกระบวนการและทกุระดบั. 
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   7.2(41) ทรพัยากร 

   411 หอ้งปฏบิตักิารมภีาวะแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ถกูสขุลกัษณะ และเป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของระบบคณุภาพหอ้งปฏบิตักิาร มสีิง่อาํนวยความสะดวกทีพ่อเพยีงและมี

ประสทิธภิาพ 

   412 มบีุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสมในกระบวนการปฏบิตังิานใหม้คีณุภาพ 

   413 มวีสัดุและครภุณัฑต์ามความจาํเป็นในการเตรยีมสว่นประกอบโลหติ การเกบ็รกัษา

สว่นประกอบโลหติ และการขนสง่โลหติ 

   7.2(42) กระบวนการและการประกนัคณุภาพ 

   421 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทกุอยา่ง ตอ้งดาํเนินการตามระบบคณุภาพ 

   422 มกีารประกนัคณุภาพในทกุขัน้ตอน ไดแ้ก ่การจดัหาและเจาะเกบ็โลหติ การตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร การเตรยีมสว่นประกอบโลหติ การเกบ็รกัษา การจ่ายโลหติและการ

ขนสง่ 

   423 มตีรวจสอบคณุภาพสว่นประกอบโลหติอยา่งสมํ่าเสมอ และมกีระบวนการปรบัปรงุให้

สว่นประกอบไดค้ณุภาพตามมาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง 
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   424 มกีารประเมนิตดิตามและพฒันาระบบหว่งโซ่ความเยน็ (Blood Cold Chains) ของ

การเกบ็รกัษาและขนสง่ 

   425 มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วกบังานบรกิารโลหติ 

   426 เขา้รว่มในการควบคมุคณุภาพภายนอกของการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (External 

Quality Assurance Scheme-EQAS) หรอืเขา้รว่มในการเปรยีบเทยีบผลกบัองคก์ร

อืน่ๆ (Inter-laboratory comparison) 

 (5) มกีารใชโ้ลหติอยา่งเหมาะสม  มเีกณฑแ์ละแนวปฏบิตัไิปในทางเดยีวกนั. 
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   7.2(51) การใช้โลหิต 

   511 มนีโยบายการใชโ้ลหติอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตามขอ้บ่งชีท้างการแพทย ์ 

   512 มกีารอบรมแนวทางการใชโ้ลหติอยา่งเหมาะสมแกบุ่คลากรทีเ่กีย่วขอ้งทกุระดบั 

   513 องคก์รสนบัสนุนใหม้กีารใชเ้ทคนิคอืน่หรอืยาแทนการผา่ตดั หรอืวธิผีา่ตดัทีไ่มใ่ชห้รอื

ใชโ้ลหติจาํนวนน้อย เพือ่ลดการใชโ้ลหติทีไ่มจ่าํเป็น 

   514 มรีะบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการตดิตามตวัชีว้ดัของการใชโ้ลหติอยา่งเหมาะสมใน

องคก์ร ไดแ้ก ่(1) อตัราการตรวจความเขา้กนัไดข้องโลหติทีใ่หผู้ป่้วยกบัการใชโ้ลหติ

จรงิ (2) รอ้ยละของการใชส้ว่นประกอบโลหติ 
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II-7.3 บริการรงัสีวิทยาและ Medical Imaging 

บริการรงัสีวิทยาและ medical imaging ให้ข้อมลูสาํหรบัการวินิจฉัยโรคท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือ ปลอดภยั. 

ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 

(1) มกีารวางแผนจดับรกิารตามเป้าประสงคท์ีก่าํหนดไวแ้ละความคาดหวงัของผูใ้ช.้  แผนจดับรกิารครอบคลุม

ขอบเขตของบรกิาร ทรพัยากรทีต่อ้งการ และระดบัผลงานทีค่าดหวงั. 
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   7.3ก(11) การวางแผนจดับริการ 

   111 มกีารวางแผนจดับรกิารรงัสวีทิยาและ medical imaging ตามเป้าประสงคข์ององคก์ร 

ลกัษณะผูป่้วยทีใ่หบ้รกิาร ความตอ้งการของผูป่้วย และความคาดหวงัของผูใ้หก้าร

ดแูลรกัษา 

   112 แผนจดับรกิารครอบคลุมขอบเขตบรกิาร ระบบุรกิารทีจ่ดัใหม้ใีนชว่งเวลาทาํการปกต ิ

การตรวจนอกเวลาทาํการปกต ิบรกิารทีต่อ้งสง่ตรวจภายนอก  

   113 แผนจดับรกิารครอบคลุมทรพัยากรทีต่อ้งการในปัจจบุนัและในอนาคต 

   114 แผนจดับรกิารครอบคลุมระดบัผลงานทีค่าดหวงั  

   115 บรกิารรงัสวีทิยาและ imaging เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 

   116 มบีรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ทีเ่พยีงพอ สมํ่าเสมอ และสะดวก พรอ้มตอบสนอง

ภาวะความตอ้งการของผูป่้วย 

   117 มบีรกิารรงัสวีทิยาและ imaging สาํหรบักรณีฉุกเฉิน รวมถงึหลงัจากเวลาทาํการปกติ

ดว้ย 

 

(2) มทีรพัยากรบุคคลทีเ่พยีงพอและมคีวามรูค้วามสามารถในการทาํงานทีต่อ้งการ.   
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   7.3ก(21) ทรพัยากรบคุคล 

   211 มทีรพัยากรบุคคลทีม่คีณุวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และ

เพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีถ่่ายภาพและแปลผล เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูป่้วย 

   7.3ก(22) การกาํกบัดแูลและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

   221 ผูท้าํหน้าทีก่าํกบัดแูลการตรวจทางรงัสมีคีณุวุฒแิละประสบการณ์เหมาะสม 

   222 มกีารกาํหนด technical competency และสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของ

เจา้หน้าทีผ่า่นกจิกรรมต่างๆ เชน่ กจิกรรมทบทวน การประชมุวชิาการ การฝึกอบรม 

เป็นตน้ 

   7.3ก(23) หวัหน้าหน่วย 
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   231 มผีูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมรบัผดิชอบบรหิารจดัการบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ดแูล

ใหม้กีารปฏบิตัติามระบบบรหิารคณุภาพทีก่าํหนดขึน้ รวมทัง้การใหข้อ้เสนอแนะและ

ทบทวนคณุภาพของการสง่ตรวจภายนอก 
 

 (3) บรกิารทางรงัสวีทิยาและ imaging มพีืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ ไดร้บัการออกแบบเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากรงัสี

แกผู่ป่้วย ญาต ิและเจา้หน้าที,่ เป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั, ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรอง

จากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายกาํหนด. 
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   7.3ก(31) พื้นท่ีใช้สอยและส่ิงแวดล้อม 

   311 บรกิารรงัสวีทิยาและ imaging พืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ 

   312 บรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ไดร้บัการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยเพือ่เพือ่ป้องกนัอนัตราย

จากรงัสแีกผู่ป่้วย ญาต ิและเจา้หน้าที ่มกีารจดับรเิวณพืน้ทีใ่หบ้รกิารปลอดภยัจาก

รงัส ี มกีารแยกเขตบรเิวณรงัสชีดัเจน 

   313 โครงสรา้งอาคารสถานทีข่องบรกิารรงัสแีละ imaging เป็นไปตามมาตรฐาน 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั  

   314 โครงสรา้งอาคารสถานทีข่องบรกิารรงัสแีละ imaging ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรอง

จากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

   315 มกีารดแูลสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการตรวจภาพรงัส ี 

   316 มรีะบบระบายอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

 (4) บรกิารรงัสวีทิยาและ imaging มเีครือ่งมอืและอปุกรณ์พรอ้มสาํหรบัทาํการตรวจทีต่อ้งการ ในสภาพการ

ทาํงานทีป่ลอดภยั, มรีะบบบาํรงุรกัษาเชงิป้องกนั, มกีารสอบเทยีบและการใชผ้ลการสอบเทยีบอยา่ง

เหมาะสม.  เครือ่งมอืผา่นการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายกาํหนด (ถา้ม)ี.  
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   7.3ก(41) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

   411 มรีะบบบรหิารจดัการเครือ่งมอืของบรหิารรงัสวีทิยาและ imaging และไดร้บัการนําไป

ปฏบิตั ิเพือ่ใหม้เีครือ่งมอืและอปุกรณ์พรอ้มสาํหรบัการตรวจทางรงัสทีีต่อ้งการ ในสภาพ

การทาํงานทีป่ลอดภยั 

   412 มวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการคดัเลอืกและจดัหาเครือ่งมอื 

   413 มกีารจดัทาํบญัชรีายการเครือ่งมอื 

   414 มกีารตรวจสอบและทดสอบเครือ่งมอืเมื่อแรกใชแ้ละเป็นระยะตามกาํหนดเวลา 

   415 เครือ่งมอืผา่นการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมาย

กาํหนด  

   416 มรีะบบบาํรงุรกัษาเชงิป้องกนั และการบนัทกึทีค่รบถว้น 

   417 มกีารสอบเทยีบและใชผ้ลการสอบเทยีบอยา่งเหมาะสม และการบนัทกึทีค่รบถว้น 
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 (5) มกีารประเมนิ คดัเลอืก และตดิตามความสามารถของบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ทีร่บัตรวจต่อ, รวมทัง้

มกีารประเมนิผูใ้หค้าํปรกึษาหรอืขอ้คดิเหน็สาํหรบัการตรวจพเิศษ 
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   7.3ก(51) บริการรงัสีวิทยาและ imaging ท่ีรบัตรวจต่อ 

   511 มกีารคดัเลอืกบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ภายนอกทีจ่ะสง่ตรวจ โดยพจิารณาจาก

ผลงานซึง่เป็นทีย่อมรบั การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั 

   512 มกีารตดิตามความสามารถของของหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยตรวจทดสอบทีร่บัตรวจต่อ 

ตามความถีแ่ละขอ้มลูคณุภาพทีก่าํหนดไว ้โดยผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

   513 มกีารนําขอ้มลูการควบคมุคณุภาพไปดาํเนินการตามความเหมาะสม 

   514 มกีารรายงานขอ้มลูการควบคมุคณุภาพจากบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ภายนอก

ใหแ้กผู่นํ้าเป็นประจาํทกุปี เพือ่ใชใ้นการทาํสญัญาและการต่อสญัญา 

   7.1ก(52) ผู้ให้คาํปรึกษา 

   521 องคก์รสามารถเขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญใน specialized diagnostic area เมือ่จาํเป็น 

   522 มกีารประเมนิผูใ้หค้าํปรกึษาหรอืขอ้คดิเหน็สาํหรบัการตรวจพเิศษ 

 (6) มกีารคดัเลอืกและตรวจสอบการจดัซือ้จดัหา บรกิารจากภายนอก เครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์วสัดุ น้ํายา ซึง่มี

ผลต่อคณุภาพของบรกิารหอ้งปฏบิตักิาร / หน่วยทดสอบ อยา่งระมดัระวงั.  มกีารประเมนิผูผ้ลติหรอืผูข้าย

น้ํายา วสัดุ และบรกิารทีม่คีวามสาํคญัสงู.  มรีะบบควบคมุคลงัพรอ้มดว้ยบนัทกึทีเ่หมาะสม. 
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   7.3ก(61) การจดัซ้ือจดัหา 

   611 มกีารระบุฟิลม์เอกซเรย ์น้ํายา วสัดุอปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการใหบ้รกิาร

ทางรงัสวีทิยาและ imaging 

   612 มแีนวทางการคดัเลอืกและตรวจสอบฟิลม์เอกซเรย ์น้ํายา วสัดุอปุกรณ์วทิยาศาสตร์

เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าจะไดภ้าพวนิจิฉยัทีม่คีณุภาพ และนําไปปฏบิตั ิ

   613 มกีารประเมนิผูผ้ลติหรอืผูข้ายฟิลม์เอกซเรย ์น้ํายา วสัดุอปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ทีม่ ี

ความสาํคญัสงู 

   614 สรา้งความมัน่ใจว่ามฟิีลม์เอกซเรย ์น้ํายา วสัดุอปุกรณ์วทิยาศาสตรท์ีจ่าํเป็นพรอ้มใช ้ 

   615 จดัเกบ็ฟิลม์เอกซเรย ์น้ํายา วสัดุอปุกรณ์วทิยาศาสตรท์ัง้หมดตามคาํแนะนําของผูผ้ลติ

หรอืขอ้แนะนําการบรรจุ (packaging instruction) 

   616 วสัดุอปุกรณ์วทิยาศาสตรท์ัง้หมดไดร้บัการเขยีนฉลากอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

   617 มรีะบบในการควบคมุคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารบนัทกึ 

 (7) มกีารสือ่สารทีด่กีบัผูใ้ชบ้รกิารรงัสวีทิยาและ imaging ดว้ยการประชมุอยา่งสมํ่าเสมอและดว้ยวธิกีารอืน่ๆ 

ไดแ้ก ่การใหค้าํแนะนํา การแปลผลการตรวจ การปรกึษาทางวชิาการ การตรวจเยีย่มทางคลนิิก การ

เปลีย่นแปลงวธิกีารตรวจ 
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   7.3ก(71) การส่ือสาร 

   711 มชีอ่งทางในการสือ่สารกบัผูใ้ชบ้รกิารรงัสวีทิยาและ imaging หลายหลายชอ่งทาง ทัง้

การใชส้ือ่ทางเดยีว การสือ่สารสองทาง และการประชมุรว่มกนัเป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอ 

   712 มกีารจดัทาํคาํแนะนําเกีย่วกบัการสง่ตรวจ เชน่ ทางเลอืกในการตรวจทางรงัส ีคูม่อืการ

เตรยีมผูป่้วย 

   713 จดัใหม้กีารประชมุรว่มกนัเป็นระยะเพือ่เรยีนรูก้ารแปลผลการตรวจและการปรกึษาทาง

วชิาการ 

   714 จดัใหม้กีารตรวจเยีย่มทางคลนิิกรว่มกนัเพือ่เรยีนรูจ้ากผูป่้วยและจากเพือ่นรว่มวชิาชพี 
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ข. การจดับรกิาร 

(1) ในการตรวจทดสอบทีก่ระทาํกบัผูป่้วยโดยตรง มกีารประเมนิผูป่้วยกอ่นสง่ตรวจและกอ่นเขา้รบัการตรวจ มี

การเตรยีมผูป่้วยอยา่งเหมาะสม เพือ่ป้องกนัผลทีไ่มพ่งึประสงค ์ลดอนัตรายต่อผูป่้วย และมัน่ใจวา่ผลการ

ตรวจมคีณุภาพตามทีต่อ้งการ. มกีารใหข้อ้มลูผูป่้วยอยา่งเพยีงพอและลงนามยนิยอมในกรณีทีเ่ป็นการตรวจ

ทีม่คีวามเสีย่งสงู. 
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   7.3ข(11) การเตรียมผู้ป่วยท่ีส่งตรวจทางรงัสีวิทยาและ imaging 

   111 มกีารประเมนิผูป่้วยกอ่นสง่ตรวจ 

   112 มกีารเตรยีมผูป่้วยอยา่งเหมาะสมเพือ่ป้องกนัผลทีไ่มพ่งึประสงค ์ลดอนัตรายต่อผูป่้วย 

และมัน่ใจวา่ผลการตรวจมคีณุภาพตามทีต่อ้งการ 

   113 มกีารใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วยอยา่งเพยีงพอและใหผู้ป่้วยลงนามยนิยอม ในกรณีเป็นการ

ตรวจทีม่คีวามเสีย่งสงู 

 (2) มกีารปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัอนัตรายจากรงัสอียา่งเครง่ครดั. มกีารตรวจวดัรงัสแีละการรายงาน

ผล. การจดัพืน้ทีห่อ้งตรวจและป้ายแสดงบรเิวณรงัสทีีช่ดัเจน.  มกีารกาํจดัสารกมัมนัตรงัส ีกากรงัส ีและขยะ

ทางรงัสอียา่งเหมาะสมและปลอดภยั. 
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   7.3ข(21) การป้องกนัอนัตรายจากรงัสี 

   211 มกีารปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัอนัตรายทางรงัสอียา่งเครง่ครดั 

   212 มกีารจดัพืน้ทีร่อตรวจทีป่ลอดภยั และเครื่องหมายแสดงบรเิวณรงัส ี

   213 มกีารกาํจดัสารกมัมนัตรงัส ีกากรงัส ีและขยะทางรงัสอียา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

(3) มขีอ้บ่งชีท้างคลนิิกทีเ่พยีงพอ ในการสง่ตรวจทางรงัสวีทิยาหรอื medical imaging อืน่ๆ.  มกีารสือ่สารขอ้

บ่งชีด้งักล่าวใหห้น่วยบรกิารและแพทยท์ีจ่ะทาํการตรวจและอา่นผล.  ขอ้บ่งชีแ้ละการสือ่สารดงักล่าวอยูบ่น

พืน้ฐานแนวทางขององคก์รวชิาชพีและหลกัฐานทางวชิาการ. 
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   7.3ข(31) ข้อบง่ช้ีในการส่งตรวจ 

   311 ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัจดัทาํขอ้บ่งชีท้างคลนิกิในการสง่ตรวจทางรงัสวีทิยาหรอื medical 

imaging อืน่ๆ โดยใชแ้นวทางขององคก์รวชิาชพีและหลกัฐานทางวชิาการ  

   312 มกีารสือ่สารขอ้บ่งชใีนการสง่ตรวจใหห้น่วยบรกิารทางรงัสวีทิยาและแพทยท์ีจ่ะทาํการ

ตรวจ/อา่นผล 

   313 มกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามขอ้บ่งชีแ้ละสือ่สารใหผู้ส้ง่ตรวจทราบ 

 

 (4) การตรวจทางรงัสวีทิยาเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง, มกีารเขยีน label ทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม.  มกีารจดัทาํ

มาตรฐานเกีย่วกบัการจดัตาํแหน่งและการตัง้คา่ในการถ่ายภาพรงัส ีเพือ่ใหไ้ดภ้าพถ่ายทีม่คีณุภาพ และ

ผูป่้วยไดร้บัรงัสน้ีอยทีส่ดุ. 
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   7.3ข(41) การตรวจทางรงัสีวิทยา 

   411 มกีารจดัทาํมาตรฐานเกีย่วกบัการจดัตาํแหน่งและการตัง้คา่ในการถ่ายภาพรงัส ีเพือ่ให้

ไดภ้าพถ่ายทีม่คีณุภาพ และผูป่้วยไดร้บัรงัสน้ีอยทีส่ดุ  

   412 สรา้งความมัน่ใจว่าทกุภาพถ่ายรงัสตีอ้งระบุชือ่ผูป่้วย และมกีาร label ขอ้มลูสาํคญั

อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

 (5) การตรวจวนิจิฉยัและรกัษาทางรงัสวีทิยาหรอื medical imaging อืน่ๆ ทาํโดยผูม้คีณุวุฒแิละประสบการณ์.  

มรีะบบการปรกึษารงัสแีพทยแ์ละทบทวนความถกูตอ้งของการอา่นผลการตรวจทางรงัสวีทิยาตามความ

เหมาะสม. มกีารสือ่สารผลการตรวจใหแ้กแ่พทยเ์จา้ของไขใ้นเวลาทีเ่หมาะสม. 
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   7.3ข(51) การตรวจและแปลผล 

   511 มกีารกาํหนดผูม้คีณุวุฒแิละประสบการณ์ทีส่ามารถทาํการตรวจวนิจิฉยัและรกัษาทาง

รงัสวีทิยาหรอื medical imaging ชนิดต่างๆ 

   512 มรีะบบการอา่นและแปลผลภาพรงัสเีพือ่ใหม้ัน่ใจว่าผูม้คีณุวุฒแิละประสบการณ์เป็น

ผูอ้า่นและแปลผล หรอืในกรณีทีไ่มม่ผีูม้คีณุวุฒแิละประสบการณ์ หรอืผูม้คีณุวุฒแิละ

ประสบการณ์ไมส่ามารถอา่นและแปลผลภาพรงัสไีดท้ัง้หมด มกีารกาํหนดภาพรงัสทีี่

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการทบทวนโดยผูม้คีณุวุฒแิละประสบการณ์ 

   514 มกีารสรปุสิง่ทีพ่บจากภาพรงัส ีซึง่ควรครอบคลุม คาํอธบิายต่อประเดน็ทางคลนิิกที่

ระบุไวโ้ดยผูส้ง่ตรวจ การเปรยีบเทยีบกบัผลการตรวจทีผ่า่นมา รวมทัง้การวนิิจฉยั

แยกโรคหรอืขอ้เสนอแนะสาํหรบัการตรวจเพิม่เตมิเมือ่จาํเป็น หรอืการวนิิจฉยัที่

ชดัเจน 

   7.3ข(52) การรายงานผล 

   521 มกีารกาํหนดระยะเวลารายงานผลทีค่าดหวงั 

   522 มกีารวดัระยะเวลารายงานผลการตรวจเรง่ดว่น/ฉุกเฉิน 

   523 มกีารรายงานผลการตรวจทางรงัสแีละ imaging ในระยะเวลาทีก่าํหนด  

 

  

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  164 

 



ค. ระบบบรหิารคุณภาพ 

 (1) บรกิารรงัสวีทิยามแีผนงาน / ระบบบรหิารคณุภาพทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจในคณุภาพของภาพรงัสทีีเ่หมาะสม 

โดยมอีนัตรายต่อผูป่้วยและเจา้หน้าทีน้่อยทีส่ดุ  
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   7.3ค(11) โปรแกรมความปลอดภยัทางรงัสี (radiation safety program) 

   111 มโีปรแกรมความปลอดภยัทางรงัสซีึง่เหมาะสมกบัความเสีย่งและอนัตรายทีอ่าจ

เกดิขึน้ทัง้ภายในและนอกแผนก 

   112 โปรแกรมความปลอดภยัทางรงัสเีป็นสว่นหนึ่งของโปรแกรมการจดัการความปลอดภยั

ขององคก์ร มกีารรายงานใหผู้ร้บัผดิชอบดา้นความปลอดภยัขององคก์รอยา่งน้อยปีละ

ครัง้ และเมือ่มอีบุตักิารณ์เกดิขึน้ 

   113 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบยีบ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   114 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการหยบิจบัและกาํจดัสารตดิเชือ้และวตัถุ

อนัตราย 

   115 มกีารใชก้ระบวนการหรอือปุกรณ์ทีจ่ะลดความเสีย่งจากรงัส ีเชน่ เสือ้ตะกัว่ อปุกรณ์

ป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีรวมถงึการตรวจวดัทางรงัสแีละการรายงานผล 

   116 เจา้หน้าทีข่องบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบและแนวทาง

ปฏบิตดิา้นความปลอดภยั 

   117 เจา้หน้าทีข่องบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ไดร้บัการศกึษาสาํหรบัวธิกีารตรวจใหม ่

และวตัถุอนัตรายทีนํ่าเขา้มาใหม ่

   7.3ค(12) การควบคมุคณุภาพ 

   121 มกีารควบคมุคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตรวจทางรงัส/ีภาพวนิจิฉยั และแผนการ

บาํรงุรกัษาเชงิป้องกนั 

   122 มกีารควบคมุคณุภาพของกระบวนการถ่ายภาพและลา้งฟิลม์79

80 (กรณีทีใ่ชฟิ้ลม์)  

   123 มกีาร validate วธิกีารตรวจวนิจิฉยัทางรงัสวีทิยา/ภาพวนิิจฉยั 

   124 มกีารเฝ้าตดิตามคณุภาพของภาพรงัสปีระจาํวนั 

   125 มกีารจดัการแกไ้ขโดยทนัทเีมือ่พบขอ้บกพรอ่ง 

   126 มกีารควบคมุคณุภาพของน้ํายาและสารเคมทีีใ่ชใ้นการตรวจ 

   127 มรีะบบบนัทกึผลการควบคมุคณุภาพและการแกไ้ข 

80 เช่น การตรวจสอบคุณภาพของ processor ประจาํวนั, การตรวจสอบความสะอาดของหอ้งมดืประจาํสปัดาห,์ การ

ตรวจสอบ visual checklist ประจาํเดอืน, การตรวจสอบ phantom images ทุกสามเดอืน, การตรวจสอบ viewboxes 

ทุกสามเดอืน, การทาํ repeat analysis ทุกสามเดอืน, การวเิคราะหก์ารตกคา้งของ fixer บนแผน่ฟิลม์ทุกหกเดอืน, การ

ตรวจสอบ fog ในหอ้งมดืทุกหกเดอืน, การตรวจสอบ screen-film contact ประจาํปี, การตรวจสอบ screen 

cleanliness ประจาํปีหรอืเมื่อจาํเป็น 
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   7.3ค(13) กระบวนการอ่ืนๆ 

   131 มกีารรบัรูแ้ละตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและแพทยเ์จา้ของไข ้

   132 มกีารป้องกนัและตดิตามเฝ้าระวงัความเสีย่ง เชน่ ความเสีย่งจากการไดร้บัรงัส ีความ

เสีย่งจากการใชย้า 

   133 มกีารทบทวนอบุตักิารณ์และหาโอกาสพฒันา 

   134 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่

   135 มกีารทบทวนแผนงานบรหิารคณุภาพประจาํปี 
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II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ  

II – 8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวงัเพ่ือค้นหาการเกิดโรคและภยัสขุภาพท่ีผิดปกติอย่างมี

ประสิทธิภาพ และดาํเนินการสอบสวนควบคมุโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้. 

ก. การบรหิารจดัการและทรพัยากร 

(1) มนีโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพครอบคลุมทกุพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารแกผู่ป่้วย บุคลากร และประชาชน. 

(2) มแีผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัปัญหาโรคและภยัสขุภาพในพืน้ที.่ 

(3) มรีะบบในการกาํกบัดแูล กาํหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน ตดิตามประเมนิผล และ

ปรบัปรงุกระบวนการเฝ้าระวงั. 

(4) มบีุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ ทาํหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและสอบสวนโรค ในจาํนวนทีเ่หมาะสม. 

(5) มงีบประมาณและทรพัยากรอืน่ๆ ทีเ่พยีงพอ มกีารใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม สาํหรบัการเฝ้าระวงั สอบสวน 

และควบคมุโรคอยา่งมปีระสทิธภิาพ. 

(6) มกีารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนกั ในดา้นแนวคดิ นโยบาย แผน และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั

การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพสาํหรบับุคลากรในโรงพยาบาลทกุระดบั. 
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   8ก(11) นโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

   111 มนีโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ มุง่คน้หาโรคและภยัสขุภาพในชมุชนทีม่าก

ผดิปกต ิเพือ่สอบสวนและควบคมุโรคมใิหเ้กดิการแพรร่ะบาด 

   112 มนีโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพครอบคลุมทกุพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารแกผู่ป่้วย บุคลากร 

และประชาชน 

   113 นโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพครอบคลุมโรคตดิต่อทีต่อ้งรายงานตามทีก่ระทรวง

สาธารณสขุกาํหนด 

   114 นโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพครอบคลุมโรคและภยัสขุภาพทีม่ลีกัษณะ

เฉียบพลนัอืน่ๆ 

   115 นโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพครอบคลุมโรคและภยัสขุภาพทีม่ลีกัษณะคอ่ยเป็น

คอ่ยไป เชน่ โรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม 

   8ก(21) แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการ 

   211 มกีารวเิคราะหปั์ญหาโรคและภยัสขุภาพทีม่โีอกาสเกดิในพืน้ที ่และจดัลาํดบั

ความสาํคญั 

   212 มกีารจดัทาํแผนการเฝ้าระวงัทีส่อดคลอ้งกบัโรคและภยัสขุภาพทีจ่ดัลาํดบัความสาํคญั

ไว ้

   213 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการตรวจพบโรคและภยัสขุภาพทีม่ไิดค้าดการณ์ไวก้อ่น 
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   8ก(31) ระบบการกาํกบัดแูล ประสานงาน ติดตามประเมินผล 

   311 ใหค้วามสาํคญักบัความเป็นปัจจุบนัของสถานการณ์โรคสาํคญัทีเ่ฝ้าระวงั 

   312 ใหค้วามสาํคญักบัความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูทีเ่ฝ้าระวงั 

   313 ใหค้วามสาํคญักบัการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูเฝ้าระวงัเพือ่เรง่รดัหรอืปรบัเปลีย่นมาตรการ

ควบคมุป้องกนัโรค 

   314 ใหค้วามสาํคญักบัความทนัต่อสถานการณ์ในการสอบสวนโรคสาํคญั 

   315 ใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในการหยดุยัง้การเกดิผูป่้วยรายใหม ่

   8ก(41) บคุลากร 

   411 ผูนํ้าระดบัสงูมอบหมายใหม้บีุคลากรทาํหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและสอบสวนโรค 

   412 ผูท้าํหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและสอบสวนโรคมจีาํนวนเหมาะสมกบัจาํนวนประชากรในพืน้ที่

รบัผดิชอบ หรอืจาํนวนเตยีงของโรงพยาบาล 

   413 ผูท้าํหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและสอบสวนโรคไดร้บัการฝึกอบรมใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการ

ปฏบิตัหิน้าที ่

   8ก(51) งบประมาณและทรพัยากร 

   511 มงีบประมาณทีเ่พยีงพอสาํหรบัการเฝ้าระวงั สอบสวน และควบคมุโรคอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

   512 มกีารใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพือ่การการเฝ้าระวงั สอบสวน และควบคมุโรคอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

   513 มทีรพัยากรอืน่ๆ ทีเ่พยีงพอสาํหรบัการเฝ้าระวงั สอบสวน และควบคมุโรคอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

   8ก(61) การสร้างความรู้ความเข้าใจ 

   611 มกีารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนกั สาํหรบับุคลากรในโรงพยาบาลทกุระดบั 

   612 การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ครอบคลุมนโยบาย แผน และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั

การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 
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ข. การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้าระวงั 

(1) มกีารเฝ้าระวงัโรคตดิต่อ โรคไมต่ดิต่อและปัญหาสขุภาพอืน่ๆ อยา่งต่อเนื่อง เหมาะสมกบัสภาพปัญหาของ

พืน้ที ่องคก์ร และตามทีก่ฎหมายหรอืกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด.  

(2) ผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ แพทย ์พยาบาล ผูป้ฏบิตังิานการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร มสีว่นรว่มในการเฝ้า

ระวงัโรคและภยัสขุภาพ. 

(3) มกีารบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง. ขอ้มลูมคีวามเป็นปัจจบุนั ครบถว้น ถกูตอ้ง 

ทนัเวลา และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีม่อียูเ่ดมิได.้ 

(4) มกีารวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมายขอ้มลูการเฝ้าระวงัอยา่งต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยใชว้ธิกีาร

ทางระบาดวทิยา. 

(5) มกีารคน้หาการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของโรค ทัง้จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากการเฝ้าระวงั รบัทราบ

ขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอยา่งสมํ่าเสมอ. 

(6) มกีารตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ฝ้าระวงัอยา่งต่อเนื่องและเป็นปัจจุบนั. 

(7) มกีารคาดการณ์แนวโน้มการเกดิโรคทีส่าํคญั เพือ่ประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัควบคมุโรค. 
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   8ข(11) การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

   111 มกีารเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพอยา่งต่อเนื่อง 

   112 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพเหมาะสมกบัปัญหาของพืน้ทีแ่ละองคก์ร 

   113 มกีารเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพตามทีก่ฎหมายหรอืกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด 

   8ข(21) ผู้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั 

   211 แพทย ์พยาบาล ผูป้ฏบิตังิานการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร มสีว่นรว่มในการเฝ้าระวงั

โรคและภยัสขุภาพ 

   212 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิบทบาทของผูใ้หบ้รกิารในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

เชน่ การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้การใชก้รณีศกึษา การมรีะบบใหค้าํปรกึษา 

   213 จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการรบัรายงานและตดัสนิใจ take action ทีช่ดัเจน 

   8ข(31) การบนัทึกและจดัเกบ็ข้อมลู 

   311 มกีารบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งชดัเจน เป็นระบบและต่อเนื่อง 

   312 ขอ้มลูมคีวามเป็นปัจจบุนั ครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลา 

   313 สามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูปัจจุบนักบัขอ้มลูทีม่อียูเ่ดมิได ้ 

   8ข(41) การวิเคราะหข้์อมลู 

   411 มกีารวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมายขอ้มลูอยา่งต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

   412 มกีารใชว้ธิกีารทางระบาดวทิยาในการวเิคราะหข์อ้มลู 

   8ข(51) การค้นหาการเพ่ิมท่ีผิดปกติ 

   511 มกีารนําผลการวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้าระวงัโรคมาระบกุารเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาด

ของโรค 
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   512 มชีอ่งทางการรบัทราบขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิกเพือ่ระบุการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการ

ระบาดของโรค 

   513 มกีารทบทวนรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ระบุการเพิม่

ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของโรค 

   8ข(61) การเฝ้าติดตามสถานการณ์ 

   611 มกีารเฝ้าตดิตามสถานการณ์และแนวโน้มของโรคและภยัสขุภาพทีเ่ฝ้าระวงัอยา่ง

ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบนั 

   8ข(71) การคาดการณ์แนวโน้ม 

   711 มกีารคาดการณ์แนวโน้มการเกดิโรคและภยัสขุภาพทีส่าํคญั 

   712 มกีารนําผลการคาดการณ์ไปใชว้างแผนป้องกนัและควบคมุโรค 
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ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ 

(1) มทีมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ (SRRT) จากสหสาขาวชิาชพีทาํหน้าทีต่อบสนองต่อการระบาดของโรค

และภยัสขุภาพ. 

(2) มแีผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ และมกีารเตรยีมพรอ้มในการรองรบัตลอดเวลา. 

(3) มกีารกาํหนดมาตรการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีจ่าํเป็น เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค. 

(4) มชีอ่งทางและบุคลากรทีส่ามารถรบัรายงานผูป่้วยหรอืภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุจากบุคลากรทางคลนิิก

ตลอด 24 ชัว่โมง. 

(5) มกีารดาํเนินการสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคอยา่งทนัทว่งท.ี 

(6) เมือ่มกีารระบาดเกดิขึน้ ทมีผูร้บัผดิชอบในการสอบสวนควบคมุโรคมทีรพัยากรและอาํนาจในการสบืคน้และ

ใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมอยา่งรอบดา้นและทนักาล. 

(7) มกีารสอบสวนการระบาด เหตุการณ์ผดิปกต ิการป่วยเป็นกลุ่มกอ้น หรอืพบแนวโน้มทีบ่่งบอกว่าอาจมกีาร

ระบาด เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคในวงกวา้งอยา่งทนัทว่งท.ี 

(8) มกีารแจง้เตอืนการเกดิโรคและภยัสขุภาพไปยงัชมุชน สว่นราชการ และองคก์รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งทนัเวลา. 
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   8ค(11) ทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคล่ือนท่ีเรว็ 

   111 มทีมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็ (SRRT) ทาํหน้าทีต่อบสนองต่อการระบาดของโรค

และภยัสขุภาพ 

   112 ทมี SRRT มาจากสหสาขาวชิาชพี 

   113 มรีะบบประสางานทีด่รีะหว่าง SRRT กบัโรงพยาบาล 

   8ค(21) แผนและการเตรียมพร้อมรบัเหตฉุุกเฉิน 

   211 ทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัวเิคราะหเ์หตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุทีอ่าจเกดิขึน้เนื่องจาก

การระบาดของโรคและภยัสขุภาพ 

   212 มกีารวางแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ 

   213 มกีารเตรยีมพรอ้มในการรองรบัเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ 

   8ค(31) มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 

   311 มกีารกาํหนดมาตรการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีจ่าํเป็น เพือ่ป้องกนัการ

แพรร่ะบาดของโรค 

   8ค(41) การรบัรายงาน 

   411 มชีอ่งทางสาํหรบัการรายงานผูป่้วยหรอืภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุจากบุคลากรทาง

คลนิิก 

   412 มบีุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัรายงานตลอด 24 ชัว่โมง 

   413 มกีารกาํหนดผูร้บัรายงานเบือ้งตน้และผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสัง่ใหม้กีารปฏบิตัทิีจ่าํเป็น 

   8ค(51) การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 

   511 มกีารกาํหนดขอ้บ่งชีแ้ละแนวทางในการสอบสวนผูป่้วยเฉพาะรายทีเ่ขา้มารบับรกิารใน

โรงพยาบาล เมือ่สงสยัว่าอาจจะมกีารแพรร่ะบาดของโรค 
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   8ค(61) การควบคมุเม่ือมีการระบาด 

   611 มกีารกาํหนดแนวทางการสอบสวนและควบคมุโรคเมือ่มกีารระบาด 

   612 มกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบในการสอบสวนและควบคมุโรคเมือ่มกีารระบาด 

   613 มกีารมอบอาํนาจในการสบืคน้และใชม้าตรการควบคมุใหผู้ร้บัผดิชอบพรอ้มทัง้

ทรพัยากรทีเ่หมาะสม 

   614 มกีารสบืคน้และใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมและทนักาล 

   8ค(71) การสอบสวนการระบาด 

   711 มกีารสอบสวนการระบาดเมือ่พบเหตุการณ์ผดิปกต ิการป่วยเป็นกลุ่มกอ้น หรอืพบ

แนวโน้มทีบ่่งบอกว่าอาจมกีารระบาด 

   712 มกีารนําผลการสอบสวนมาใชเ้พือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคในวงกวา้งอยา่ง

ทนัทว่งท ี

   8ค(81) การแจ้งเตือน 

   811 มกีารแจง้เตอืนการเกดิโรคและภยัสขุภาพไปยงัชมุชน สว่นราชการ และองคก์รอืน่ที่

เกีย่วขอ้งอยา่งทนัเวลา 
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ง. การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารและเตอืนภยั 

(1) มกีารจดัทาํรายงานสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพทีใ่หข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจบุนัเกีย่วกบัโรคและภยั

สขุภาพทีเ่ฝ้าระวงั การระบาด และการดาํเนินการสอบสวนควบคมุโรค. 

(2) มกีารรายงานโรคไปยงัสถานบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีแ่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามพระราชบญัญตัิ

โรคตดิต่อ  กฎอนามยัระหว่างประเทศ  และกฎขอ้บงัคบัอืน่ๆ. 

(3) มกีารเผยแพรส่ารสนเทศการเกดิโรคและภยัสขุภาพทีเ่ป็นปัจจุบนัไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสือ่

สาธารณะ อยา่งต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพือ่การวางแผนป้องกนัและควบคมุโรค. 
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   8ง(11) การจดัทาํรายงาน 

   111 มกีารจดัทาํรายงานสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพทีเ่ฝ้าระวงัทีเ่ป็นปัจจบุนั 

   112 รายงานครอบคลุมการเฝ้าระวงั การระบาด  และการสอบสวนควบคมุโรค 

   8ง(21) การรายงานโรค 

   211 มกีารรายงานโรคไปยงัสถานบรกิารสาธารณสขุในพืน้ที ่

   212 มกีารรายงานโรคไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎหมาย 

   8ง(31) การเผยแพร่ข้อมลูการเกิดโรคและภยัสขุภาพ 

   311 มกีารเผยแพรข่อ้มลูการเกดิโรคและภยัสขุภาพทีเ่ป็นปัจจุบนัไปยงัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

   312 มกีารเผยแพรข่อ้มลูการเกดิโรคและภยัสขุภาพทีเ่ป็นปัจจุบนัไปยงัสือ่สารธารณะ 
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II-9 การทาํงานกบัชมุชน 

II - 9.1 การจดับริการสร้างเสริมสขุภาพสาํหรบัชุมชน (COM.1) 

ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกบัชุมชน จดัให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ

ชุมชนท่ีรบัผิดชอบ. 

(1) ทมีผูใ้หบ้รกิารกาํหนดชมุชนทีร่บัผดิชอบ, ประเมนิความตอ้งการ และศกัยภาพของชมุชน, และกาํหนด

กลุ่มเป้าหมายสาํคญัในชมุชน.    
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   9.1(11) การกาํหนดชุมชน 

   111 ผูบ้รหิารรว่มกบัทมีทีร่บัผดิชอบ กาํหนดชมุชนทีร่บัผดิชอบทีจ่ะจดับรกิารสรา้งเสรมิ

สขุภาพ 

   112 มกีารประเมนิความตอ้งการของชมุชน ครอบคลุมการรวบรวมขอ้มลูสขุภาพของชมุชน  

เชน่ ปัจจยัทีม่ผีลต่อสขุภาพ สถานะสขุภาพ และความเสีย่งดา้นสขุภาพของชมุชน 

   113 มกีารประเมนิศกัยภาพของชมุชน เพือ่รบัรูถ้งึความสามารถสงูสดุทีเ่ป็นไปไดข้อง

ชมุชนนัน้ๆ ถา้หากชมุชนนัน้ไดร้บัการสนบัสนุน ดา้นการบรกิาร ประสานความ

รว่มมอื สง่เสรมิ เพิม่พลงัอาํนาจอยา่งเตม็ที ่  

   114 มกีารกาํหนดกลุ่มเป้าหมายสาํคญัในชมุชน (กลุ่มทีม่สีขุภาพด ีกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู

หรอืดอ้ยโอกาส กลุ่มทีม่ปัีญหาสขุภาพ) 

 

(2) ทมีผูใ้หบ้รกิารวางแผนและออกแบบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ รว่มกบัชมุชนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

และปัญหาของชมุชน.  
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   9.1(21) การวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ 

   211 มกีารวางแผนและออกแบบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพโดยใชข้อ้มลูความตอ้งการและ

ปัญหาของชมุชน 

   212 บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพครอบคลุมกลุ่มสขุภาพด ีกลุ่มเสีย่ง กลุ่มทีม่ปัีญหาสขุภาพ 

   213 แผนระบุเป้าหมายและตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม 

 

(3) ทมีผูใ้หบ้รกิารจดับรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพสาํหรบัชมุชน โดยรว่มมอืกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ. 
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   9.1(31) การจดับริการสร้างเสริมสุขภาพ 

   311 มกีารสรา้งความรว่มมอืกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ ในการจดับรกิารสรา้งเสรมิ

สขุภาพสาํหรบัชมุชน 
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   312 มกีารจดับรกิารดา้นการดแูลสขุภาพและการชว่ยเหลอืสนบัสนุน 

   313 มกีารจดับรกิารดา้นการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทกัษะสขุภาพ 

 

(4) ทมีผูใ้หบ้รกิารตดิตามประเมนิผลและปรบัปรงุบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพในชมุชน.   
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   9.1(41) การจดับริการสร้างเสริมสุขภาพ 

   411 มกีารตดิตามประเมนิผลการจดับรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพในชมุชน เปรยีบเทยีบกบั

แผนงานและความตอ้งการสขุภาพของชมุชน  

   412 มกีารนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการทบทวนประเมนิผลมาจดัลาํดบัความสาํคญั สือ่สารแกช่มุชนที่

มสีว่นรว่ม เพือ่รว่มกนัพฒันาการจดับรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพในชมุชนอยา่งต่อเนื่อง 
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II - 9.2 การเสริมพลงัชุมชน (COM.2) 

ทีมผู้ให้บริการทาํงานร่วมกบัชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพฒันาความสามารถของชุมชนในการปรบัปรงุ

สขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน. 

(1) องคก์รสง่เสรมิการมสีว่นรว่มและการสรา้งเครอืขา่ยของชมุชน รวมทัง้การเป็นคูพ่นัธมติร ทีเ่ขม้แขง็กบั

ชมุชน. 
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   9.2(11) การสร้างความร่วมมือ 

   111 องคก์รกาํหนดหรอืทบทวนทศิทางนโยบายในเรือ่งการทาํงานรว่มกบัชมุชน ซึง่ควร

เป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธข์องโรงพยาบาล 

   112 องคก์รสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชมุชน 

   113 องคก์รสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยของชมุชน 

   114 องคก์รเป็นคูพ่นัธมติรทีเ่ขม้แขง็ของชมุชนดว้ยการแลกเปลีย่นสารสนเทศ ความรู ้

ทกัษะ และทรพัยากร ทีจ่าํเป็นเพือ่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน 

(2) องคก์รมสีว่นรว่มในการชีแ้นะและสนบัสนุนนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพดว้ยการสรา้งความสมัพนัธ ์

รว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง และแลกเปลีย่นสารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง.  
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   9.2(21) นโยบายสาธารณะ 

   211 ผูนํ้าระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิาร และทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัพจิารณาขอ้มลูและ

สถานการณ์ต่างๆ เพือ่กาํหนดหรอืทบทวนประเดน็นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพที่

องคก์รควรมบีทบาทในการชีแ้นะและสนบัสนุน 

   212 ผูนํ้าระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิาร และทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัวเิคราะห ์ชมุชน องคก์ร 

และบุคคลผูเ้กีย่วขอ้ง ในการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะแต่ละประเดน็ รวมถงึ

รปูแบบการมสีว่นรว่ม สารสนเทศทีจ่าํเป็น และชอ่งทางการสือ่สาร 

   213 ผูนํ้าระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิาร และทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง สรา้งความสมัพนัธแ์ละความ

รว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งและสือ่สารแลกเปลีย่นสารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง  เพือ่ใหเ้กดิ

ความตระหนกัในความสาํคญัของประเดน็นโยบายสาธารณะดงักล่าว และนําไปสูก่าร

กาํหนดมาตรการต่างๆ โดยชมุชนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) องคก์ร รว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิความสามารถของกลุ่มต่างๆ ในชมุชนเพือ่ดาํเนนิการแกปั้ญหาทีช่มุชนให้

ความสาํคญั. 
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   9.2(31) การส่งเสริมความสามารถของชุมชน 

   311 องคก์รรว่มกบัชมุชนวเิคราะหก์ลุ่มต่างๆ ในชมุชนทีจ่ะมบีทบาทในการแกปั้ญหาของ

ชมุชน เชน่ กลุ่มแมบ่า้น กลุ่มพระสงฆ ์กลุ่มผูต้ดิเชือ้ HIV 
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   312 องคก์รรว่มมอืกบัชมุชนในการสง่เสรมิความสามารถของกลุ่มต่างๆ ทีว่เิคราะหไ์ด ้เพือ่

แกปั้ญหาทีช่มุชนใหค้วามสาํคญั 

(4) องคก์ร รว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพสว่นบุคคล (รวมถงึความรู ้เจตคต ิความเชือ่ 

คา่นิยม) ซึง่มคีวามสาํคญัต่อสขุภาพของแต่ละคน. 
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   9.2(41) การส่งเสริมพฤติกรรมและทกัษะสขุภาพ 

   411 องคก์รรว่มกบัชมุชนระบพุฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพสว่นบุคคลทีส่าํคญั เชน่ อาหาร 

การออกกาํลงั การผอ่นคลาย การลดพฤตกิรรมเสีย่ง การหลกีเลีย่งความเสีย่งต่อ

สขุภาพ 

   412 องคก์รรว่มมอืกบัชมุชนจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพทีด่แีละทกัษะ

สขุภาพสว่นบุคคลทีส่าํคญัต่อสขุภาพ 

   413 กจิกรรมสง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพครอบคลุมการใหค้วามรู ้การสรา้งเจตคต ิ

ความเชือ่ คา่นิยม ทีเ่หมาะสม 

   414 มกีารประเมนิผลการจดักจิกรรมสง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพ 

   415 มกีารตดิตามแนวโน้มของพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพสว่นบคุคล 

(5) องคก์ร รว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิใหม้สีิง่แวดลอ้มทางกายภาพในชมุชนทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ี
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   9.2(51) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน 

   511 องคก์รรว่มกบัชมุชนทบทวนขอ้มลู สถานการณ์ ของปัญหาสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ

ในชมุชนทีม่ผีลต่อสขุภาพ 

   512 องคก์รรว่มมอืกบัชมุชนในการลดสิง่ปนเป้ือนทางกายภาพและสารเคม ี

   513 องคก์รรว่มมอืกบัชมุชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

   514 องคก์รรว่มมอืกบัชมุชนจดัใหม้สีิง่แวดลอ้มเพือ่สนัทนาการ การพกัผอ่น สมดุลของ

ชวีติและกจิกรรมทีเ่อือ้ต่อสขุภาพ 

   515 องคก์รรว่มมอืกบัชมุชนประเมนิผลการสง่เสรมิใหม้สีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ี

(6) องคก์ร รว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิใหม้บีรกิารชว่ยเหลอืทางสงัคม และสรา้งสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อ

การมสีขุภาพด ี
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   9.2(61) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน 

   611 องคก์รรว่มกบัชมุชนทบทวนขอ้มลู สถานการณ์ ของผูต้อ้งการความชว่ยเหลอืทาง

สงัคมและปัญหาสิง่แวดลอ้มทางสงัคม 

   612 องคก์รรว่มกบัชมุชนสง่เสรมิใหบ้รกิารชว่ยเหลอืทางสงัคมในกลุ่มเป้าหมาย เชน่ ผูท้ี่

ดอ้ยโอกาสทางสงัคม บุคคลชายขอบ 
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   613 องคก์รรว่มกบัชมุชนสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม 

   614 องคก์รรว่มกบัชมุชนสง่เสรมิการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อความเป็นอยูท่ีด่ใีน

ทีท่าํงานและชมุชน 

   615 มกีารประเมนิผลการสง่เสรมิบรกิารชว่ยเหลอืทางสงัคมและการสรา้งสิง่แวดลอ้มทาง

สงัคมทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ี
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ตอนที ่III กระบวนการดแูลผูป่้วย 

  

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  179 

 



III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 

 III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ (ACN) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจวา่ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารทีจ่าํเป็นไดง้า่ย, กระบวนการ

รบัผูป่้วยเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ / ความตอ้งการของผูป่้วย ทนัเวลา มกีารประสานงานทีด่ ี

ภายใตร้ะบบและสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล. 
 

(1) ชมุชนสามารถเขา้ถงึบรกิารต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของตน.  ทมีผูใ้หบ้รกิารพยายามลด

อปุสรรคต่อการเขา้ถงึบรกิาร ในดา้นกายภาพ ภาษา วฒันธรรม และอปุสรรคอืน่ๆ. ทมีผูใ้หบ้รกิาร

ตอบสนองต่อผูร้บับรกิารอยา่งรวดเรว็.  ระยะเวลารอคอยเพือ่เขา้รบับรกิารเป็นทีย่อมรบัของชมุชนทีใ่ช้

บรกิาร.  
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   1(11) การตอบสนองความต้องการของชุมชน (community’s health care need) 

   111 องคก์รระบุความตอ้งการบรกิารสขุภาพของชมุชน 

   112 องคก์รวางแผนจดับรกิารสขุภาพทีจ่าํเป็นและเหมาะสมกบัความตอ้งการของชมุชน 

   113 องคก์รสือ่สารกบัชมุชนเพือ่อาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิาร และขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง 

   1(12) การเข้าถึงบริการ (access) 

   121 องคก์รระบุอปุสรรคสาํคญัต่อการเขา้ถงึบรกิาร ทัง้ในดา้นกายภาพ ภาษา วฒันธรรม 

และอปุสรรคอืน่ๆ 

   122 ทมีผูใ้หบ้รกิารแสดงถงึกระบวนการและการปฏบิตัทิีจ่ะลดอปุสรรคต่อการเขา้ถงึ

บรกิารของผูป่้วย และจาํกดัผลกระทบจากอปุสรรคต่างๆ 

   1(13) ระยะเวลารอคอย (waiting period) 

   131 ทมีผูใ้หบ้รกิารตอบสนองต่อผูร้บับรกิารในเวลาทีเ่หมาะสม มกีาร monitor ระยะเวลา

รอคอยในขัน้ต่างๆ และปรบัปรงุใหเ้ป็นทีย่อมรบัของชมุชนผูใ้ชบ้รกิาร 

   132 ทมีผูใ้หบ้รกิารนําความจาํเป็นทางคลนิิกของผูป่้วยมาพจิารณา หากจะตอ้งมคีวาม

ล่าชา้หรอืรอคอยในการตรวจรกัษา แจง้ใหผู้ป่้วยทราบถงึเหตุผลและทางเลอืกที่

เป็นไปได ้และบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน  
 

 (2) ผูป่้วยทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉินหรอืเรง่ด่วนไดร้บัการประเมนิและดแูลรกัษาเป็นอนัดบัแรก. 
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   1(21) การรบัผู้ป่วย (registration & admission) 
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   211 มแีนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานในการลงทะเบยีนผูป่้วยนอก การรบัเป็นผูป่้วยใน การรบั

ผูป่้วยฉุกเฉินเขา้เป็นผูป่้วยใน การรบัผูป่้วยไวส้งัเกตอาการ และการดแูลผูป่้วยเมือ่

ไมม่เีตยีงในหน่วยทีต่อ้งการ 

   212 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม มคีวามคุน้เคยและปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

   1(22) การดแูลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วน (patients with emergency or immediate 

needs) 

   221 มกีารใชก้ระบวนการ triage บนฐานขอ้มลูวชิาการ เพือ่ระบุผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการ

ดแูลฉุกเฉินหรอืเรง่ด่วน 

   222 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมใหใ้ชเ้กณฑก์ารคดัแยกผูป่้วย 

   223 ผูป่้วยไดร้บัการจดัลาํดบัตามความเรง่ด่วนทีต่อ้งไดร้บับรกิาร 

   224 ผูป่้วยฉุกเฉินไดร้บัการประเมนิและรกัษาใหม้อีาการคงตวักอ่นทีจ่ะเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 

   225 มกีารเฝ้าตดิตามความรวดเรว็ในการดแูลกลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉินหรอื

เรง่ด่วน และผลทีไ่มพ่งึประสงคจ์ากความล่าชา้ในการดแูล 
 

(3) มกีารประเมนิความสามารถในการรบัผูป่้วยไวด้แูลตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว.้  ถา้ไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่

ผูป่้วยได ้ทมีผูใ้หบ้รกิารจะใหค้วามชว่ยเหลอืเบือ้งตน้อยา่งเหมาะสม อธบิายเหตุผลทีไ่มส่ามารถรบัไว ้และ

ชว่ยเหลอืผูป่้วยในการหาสถานบรกิารสขุภาพทีเ่หมาะสมกว่า. 
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   1(31) การกาํหนดเกณฑต์ดัสินใจรบัผู้ป่วย (criteria for accepting patients) 

   311 ทมีดแูลผูป่้วยวเิคราะหป์ระเภทหรอืลกัษณะของผูป่้วยทีอ่งคก์รไมส่ามารถรบัไวด้แูล

ได ้และกาํหนดเกณฑส์าํหรบัการตดัสนิใจทีจ่ะรบัหรอืไมร่บัผูป่้วยไวด้แูล  

   1(32) การตรวจคดักรองและพิจารณารบัผู้ป่วย (screening for accepting patients) 

   321 มกีารตรวจคดักรองผูป่้วย ณ จุดแรกทีพ่บผูป่้วย และใชเ้กณฑท์ีก่าํหนดไวเ้พือ่

ตดัสนิใจว่าองคก์รสามารถใหบ้รกิารแกจ่าํเป็นผูป่้วยไดห้รอืไม ่

   322 ผูป่้วยจะยงัไมถ่กูรบัไวด้แูล โอนยา้ย หรอืสง่ต่อ กอ่นทีจ่ะไดร้บัผลการตรวจวเิคราะห์

ทีต่อ้งการสาํหรบัการตดัสนิใจ ตามมาตรฐานการตรวจทีอ่งคก์รกาํหนดไว ้

   1(33) การดแูลเม่ือไม่สามารถให้บริการได้  

   331 ถา้ไมส่ามารถใหบ้รกิารแกผู่ป่้วยได ้ทมีผูใ้หบ้รกิารจะใหค้วามชว่ยเหลอืเบือ้งตน้

อยา่งเหมาะสม อธบิายเหตุผลทีไ่มส่ามารถรบัไว ้และชว่ยเหลอืผูป่้วยในการหา

สถานพยาบาลทีเ่หมาะสมกวา่ 

   332 ผูป่้วยไดร้บัสง่ต่อไปยงัสถานพยาบาลอืน่ตามปัญหาความจาํเป็นของผูป่้วย โดย

คาํนึงถงึความสามารถของผูร้บั การสง่มอบหน้าทีร่บัผดิชอบ ความปลอดภยัในการ

ดแูลระหว่างเคลื่อนยา้ย และการสง่ต่อขอ้มลู 
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(4) การรบัยา้ยหรอืรบัเขา้หน่วยบรกิารวกิฤตหรอืหน่วยบรกิารพเิศษเป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว.้ 
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   1(41) การรบัเข้าหน่วยบริการวิกฤติ (entry to intensive or specialized services) 

   411 มกีารกาํหนดเกณฑก์ารรบัเขา้/รบัยา้ย/ยา้ยออก จากหน่วยบรกิารวกิฤตหรอืหน่วย

บรกิารพเิศษ โดยใชเ้กณฑเ์ชงิสรรีวทิยา80

81 ซึง่ทมีงานรว่มกนักาํหนด 

   412 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชเ้กณฑ ์และนําเกณฑไ์ปปฏบิตั ิ

   413 บนัทกึของผูป่้วยซึง่รบัเขา้/ยา้ยออกหน่วยบรกิารวกิฤตหิรอืหน่วยบรกิารพเิศษ แสดง

หลกัฐานว่าเป็นตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

   414 มกีารประเมนิผลการรบัผูป่้วยหนกัว่าสามารถทาํไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 

 

(5) ในการรบัผูป่้วยไวด้แูล, มกีารใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสภาพการเจบ็ป่วย การดแูลทีจ่ะไดร้บั ผลลพัธ์

และคา่ใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ แกผู่ป่้วย / ครอบครวั อยา่งชดัเจนและเขา้ใจงา่ย.  มกีระบวนการขอความ

ยนิยอมจากผูป่้วย / ครอบครวักอ่นทีจ่ะใหบ้รกิารหรอืกระทาํหตัถการสาํคญั และสรา้งความมัน่ใจว่าผูป่้วย / 

ครอบครวั ไดร้บัขอ้มลูทีจ่าํเป็นอยา่งเพยีงพอดว้ยความเขา้ใจ มเีวลาทีจ่ะพจิารณากอ่นตดัสนิใจ และมกีาร

บนัทกึทีเ่หมาะสม.  
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   1(51) การให้ข้อมลูเม่ือแรกรบั (inform patients and families) 

   511 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัขอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสภาพการเจบ็ป่วย การดแูลทีจ่ะ

ไดร้บั ผลลพัธแ์ละคา่ใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ๆ ทีผู่ป่้วยตอ้งการเมือ่

แรกรบัเป็นผูป่้วยในหรอืกอ่นทาํหตัถการแบบผูป่้วยนอก 

   512 การใหข้อ้มลูเป็นไปอยา่งชดัเจนและเขา้ใจงา่ย เพยีงพอ มเีวลาใหผู้ป่้วยและครอบครวั

พจิารณากอ่นตดัสนิใจ 

   1(52) การขอความยินยอม (informed consent) 

   521 การขอความยนิยอมโดยไดร้บัการบอกกล่าว เป็นไปตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีท่ ี่

องคก์รกาํหนด ดาํเนินการโดยบุคลากรทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม 

   522 องคก์รจดัใหม้กีระบวนการสาํหรบักรณีทีบุ่คคลอืน่ซึง่มใิชผู่ป่้วยจะสามารถใหค้วาม

ยนิยอมได ้ภายใตบ้รบิททางกฎหมายและวฒันธรรมทีม่อียู ่และมกีารบนัทกึขอ้มลูบุคคล

ทีใ่หก้ารยนิยอมแทนไวใ้นเวชระเบยีน 

   523 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัแจง้ขอบเขตของการใหค้วามยนิยอมทัว่ไป ซึง่เกดิขึน้เมือ่แรก

รบัเป็นผูป่้วยในหรอืเมือ่ลงทะเบยีนผูป่้วยนอกครัง้แรก และมกีารบนัทกึการใหค้วาม

ยนิยอมไวใ้นเวชระเบยีน 

81 เป็นเกณฑท์ีแ่สดงถงึการทาํหน้าทีข่องร่างกาย รวมถงึปัจจยัและกระบวนการทางกายภาพหรอืเคมทีีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 

ระดบัความรูส้กึ สญัญาณชพี ค่าผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  182 

 

                                            



N P  M Extended Evaluation Guide 

   524 มกีารขอความยนิยอมโดยไดร้บัการบอกกล่าวเป็นการเฉพาะ กอ่นการผา่ตดัหรอืการทาํ

หตัถการรกุลํ้าเขา้รา่งกาย การระงบัความรูส้กึ การกดประสาทระดบักลางและระดบัลกึ 

การใชเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด และการรกัษาหรอืการทาํหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง

สงูอืน่ๆ  โดยผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูการรกัษาทีจ่ะเกดิขึน้ ชือ่บุคคลทีจ่ะใหก้ารรกัษา, 

ประโยชน์และผลเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ ทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้โอกาสทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ 

ปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในชว่งรอฟ้ืน ผลลพัธท์ีเ่ป็นไปไดข้องการไมร่กัษา มกีารบนัทกึชือ่

ผูใ้หข้อ้มลูและการใหค้วามยนิยอมไวใ้นเวชระเบยีน 

   525 องคก์รจดัทาํรายการหรอืประเภทของการรกัษาและหตัถการทีต่อ้งขอความยนิยอมเป็น

การเฉพาะโดยความรว่มมอืระหว่างแพทยแ์ละบุคลากรอืน่ๆ ทีใ่หก้ารรกัษาและทาํ

หตัถการ 

 

(6) องคก์รจดัทาํแนวทางในการบ่งชีผู้ป่้วยอยา่งถกูตอ้ง.  
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   1(61) PSG: การบง่ช้ีผู้ป่วย (Patient Identification) 

   611 องคก์รกาํหนดวธิกีารบ่งชีผู้ป่้วยเป็นมาตรฐานเดยีวกนั81

82 สง่เสรมิใหม้กีารใชต้วับง่ชีอ้ยา่ง

น้อยสองตวั82

83  เพือ่ยนืยนัตวับุคคลเมือ่แรกรบัหรอืเมือ่สง่ต่อไปยงัโรงพยาบาลอืน่ และ

กอ่นทีจ่ะใหก้ารดแูล 

   612 องคก์รจดัใหม้วีธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนในการบ่งชีผู้ป่้วยซึง่ไมม่ตีวับ่งชีแ้ละเพือ่แยกแยะผูป่้วย

ทีม่ชี ือ่ซํ้ากนั รวมทัง้แนวทางการบ่งชีผู้ป่้วยทีไ่มรู่ส้กึตวัหรอืสบัสนทีไ่มใ่ชก้ารซกัถาม 

   613 องคก์รเน้นความรบัผดิชอบของผูใ้หบ้รกิารในการตรวจสอบ identity ของผูป่้วยว่า

ถกูตอ้งตรงกบับุคคลทีจ่ะใหก้ารดแูลตามแผน83

84 กอ่นทีจ่ะใหก้ารดแูล โดยสง่เสรมิให้

ผูป่้วยมสีว่นรว่ม 

   614 องคก์รสง่เสรมิใหม้กีารเขยีนฉลากทีภ่าชนะสาํหรบัใสเ่ลอืดและสิง่สง่ตรวจอืน่ๆ ต่อหน้า

ผูป่้วย และมวีธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนในการรกัษาบ่งชีส้ ิง่สง่ตรวจของผูป่้วยตลอด

กระบวนการตรวจวเิคราะห ์

82 เช่น ใชป้้ายขอ้มอืสขีาวซึง่มรีปูแบบมาตรฐานทีส่ามารถเขยีนขอ้มลูเฉพาะลงไปได ้หรอืใช ้biometric technology 
83 เช่น ใชช้ื่อและวนัเกดิ และไมค่วรใชห้มายเลขเตยีงหรอืหอ้งเป็นตวับ่งชี ้
84 การใหย้า ใหเ้ลอืดหรอืสว่นประกอบของเลอืด เจาะเลอืดหรอืเกบ็สิง่สง่ตรวจ การรกัษาหรอืทาํหตัถการต่างๆ 
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III-2  การประเมินผูป่้วย  

III-2 การประเมินผู้ป่วย (ASM) 

ผู้ป่วยทุกรายได้รบัการประเมินความต้องการและปัญหาสขุภาพอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม. 

ก. การประเมนิผูป่้วย 

(1) มกีารประเมนิผูป่้วยครอบคลุมรอบดา้นและประสานงานกนัเพือ่ลดความซํ้าซอ้น, ผูป้ระกอบวชิาชพีที่

รบัผดิชอบดแูลผูป่้วยรว่มมอืกนัวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงผลการประเมนิ.  มกีารระบุปัญหาและความตอ้งการที่

เรง่ด่วนและสาํคญั. 

(2) การประเมนิแรกรบัของผูป่้วยแต่ละรายประกอบดว้ย ประวตัสิขุภาพ, การตรวจรา่งกาย, การรบัรูค้วาม

ตอ้งการของตนโดยผูป่้วย, การประเมนิปัจจยัดา้นจติใจ สงัคม เศรษฐกจิ. 
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   2ก(11) การประเมินแรกรบั (initial assessment) 

   111 มกีารกาํหนดองคป์ระกอบขัน้ตํ่าสาํหรบัการประเมนิผูป่้วยแต่ละสาขา (ทัง้ผูป่้วยนอกและ

ผูป่้วยใน) ไวใ้นนโยบาย  

   112 ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกทุกรายไดร้บัการประเมนิแรกรบั ประกอบดว้ยการซกัประวตัสิขุภาพ, 

การตรวจร่างกาย, การรบัรูค้วามตอ้งการของผูป่้วย, การประเมนิดา้นจติใจ สงัคม เศรษฐกจิ

ตามขอ้บ่งชี ้

   2ก(12) การระบุความต้องการของผูป่้วย84

85 (patient’s needs identification) 

   121 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิพื่อใหก้ารระบุความตอ้งการของผูป่้วย เป็นการปฏบิตัทิี่

สอดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร  

   122 มกีารระบุความตอ้งการทางการแพทยข์องผูป่้วยทีไ่ดจ้ากการประเมนิแรกรบั ประวตัสิขุภาพ 

การตรวจร่างกาย การประเมนิอื่นๆ ตามขอ้บ่งชี ้และบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน  

   123 มกีารระบคุวามตอ้งการทางการพยาบาลของผูป่้วยทีไ่ดจ้ากการประเมนิดา้นการพยาบาล 

การประเมนิของแพทย ์การประเมนิอืน่ๆ ตามขอ้บ่งชี ้และบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน 

   2ก(13) การประเมินแรกรบัสาํหรบัผูป่้วยฉุกเฉิน (initial assessment for emergency 

patients) 

   131 การประเมนิแรกรบัสาํหรบัผูป่้วยฉุกเฉิน อาจกระทาํในขอบเขตจาํกดัตามภาวะสขุภาพและ

ความตอ้งการของผูป่้วย 

   132 การบนัทกึผลการประเมนิแรกรบัก่อนทาํการผ่าตดัผูป่้วยฉุกเฉิน อย่างน้อยมบีนัทกึย่อๆ และ

การวนิิจฉยัโรคก่อนผ่าตดั  

85 “ความต้องการของผูป่้วย” ในเอกสารชุดน้ีหมายถงึ patient’s need เป็นความตอ้งการทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล

และบาํบดัรกัษาดว้ยสภาวะความจบ็ป่วย มไิดห้มายถงึ want 
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   2ก(14) การวิเคราะหแ์ละรวมผลการประเมินผูป่้วย (analysis and integration of patient 

assessment results) 

   141 มกีารจดัระบบและประสานงานเพื่อลดความซํ้าซอ้นในการประเมนิผูป่้วยผ่านกระบวนการ

ตรวจเยีย่ม ประชมุ หรอืปรกึษา (ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) 

   142 ขอ้มลูการประเมนิผูป่้วยจากแหล่งต่างๆ ไดร้บัการวเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนั เป็น

ภาพรวมของภาวะผูป่้วย  

   143 ความตอ้งการของผูป่้วยไดร้บัการจดัลาํดบัความสาํคญัตามผลการประเมนิ 

   144 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัทราบผลการประเมนิ และการวนิิจฉยัโรคทีแ่น่ชดั (confirmed 

diagnosis) ถา้เป็นไปได ้

   145 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัทราบแผนการดแูลรกัษา และมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบั

ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ  

 

 (3) ใชว้ธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย ภายใตส้ิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและทรพัยากรทีเ่พยีงพอ.  

มกีารใชแ้นวทางปฏบิตัทิางคลนิิกทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยและทรพัยากรเพือ่ชีนํ้าการประเมนิผูป่้วย ถา้มแีนวทาง

ดงักล่าว. 

N P M Extended Evaluation Guide 

   2ก(31) ส่ิงแวดล้อม ทรพัยากร และแนวปฏิบติั (environment, resources, and guidelines 

for assessment) 

   311 การตรวจประเมนิทีต่อ้งใชเ้ครื่องมอื หตัถการรุกลํ้า หรอืความเชีย่วชาญพเิศษ กระทาํใน

สิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั 

   312 การตรวจประเมนิทีต่อ้งใชเ้ครื่องมอื หตัถการรุกลํ้า หรอืความเชีย่วชาญพเิศษ กระทาํโดยมี

เทคโนโลย ีบุคลากร เครื่องมอือุปกรณ์พรอ้ม และมกีารบนัทกึขอ้มลูทีจ่าํเป็น 

   313 มกีารใชแ้นวปฏบิตัทิางคลนิิกทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยและทรพัยากร เพื่อชีนํ้าการประเมนิผูป่้วย 

   2ก(32) คณุสมบติัของผูป้ระเมินผูป่้วย (qualified individuals) 

   321 มกีารระบผุูม้สีทิธใินการประเมนิผูป่้วยพรอ้มหน้าทีร่บัผดิชอบ โดยอาศยัคุณสมบตัเิหมาะสม

ทีต่ามใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ประกาศนียบตัร/ใบรบัรอง หรอืมกีฎระเบยีบรองรบั  

   322 การประเมนิผูป่้วย85

86 กระทาํโดยผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสม 

   2ก(33) การคดักรองและการประเมินเพ่ิมเติม (screening and further assessment) 

   331 ผูป่้วยไดร้บัการคดักรองดา้นโภชนาการ เป็นสว่นหน่ึงของการประเมนิแรกรบั 

   332 ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งต่อปัญหาโภชนาการตามเกณฑค์ดักรอง ไดร้บัการสง่ต่อเพื่อประเมนิ

ดา้นโภชนาการโดยละเอยีด 

   333 ผูป่้วยไดร้บัการคดักรองเพือ่พจิารณาความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งประเมนิ functional needs 

เพิม่เตมิ เป็นสว่นหน่ึงของการประเมนิแรกรบั 

86 รวมถงึการประเมนิผูป่้วยฉุกเฉนิ และการประเมนิดา้นการพยาบาล 
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   334 ผูป่้วยทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการประเมนิ functional needs ตามเกณฑค์ดักรอง ไดร้บัการสง่

ต่อไปรบัการประเมนิดงักล่าว 

   335 ผูป่้วยทุกรายไดร้บัการคดักรองอาการเจบ็ปวด 

   336 ผูป่้วยทีม่อีาการเจบ็ปวดไดร้บัการประเมนิอย่างครอบคลุม86

87 หรอืสง่ต่อเพื่อรบัการรกัษา

อย่างเหมาะสม  

   337 มกีารบนัทกึผลการประเมนิในลกัษณะทีเ่อือ้ต่อการประเมนิซํ้าและการตดิตาม ตามความ

ตอ้งการของผูป่้วยและเกณฑข์ององคก์ร 

   2ก(34) การประเมินผูป่้วยกลุม่เฉพาะ (assessment for special populations) 

   341 มกีารกาํหนดเกณฑบ์ง่ชีส้าํหรบัการประเมนิพเิศษเพิม่เตมิหรอืการประเมนิเชงิลกึเพิม่ขึน้ตาม

ความตอ้งการเฉพาะ 

   342 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีม่อีายุน้อยมาก ผูป่้วยสงูอายุทีอ่่อนแอ 

   343 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยระยะสดุทา้ย ผูป่้วยทีม่อีาการเจบ็ปวดรุนแรง

หรอืเรือ้รงั 

   344 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัมารดาทีอ่ยู่ระหว่างการคลอด หรอืแทง้ลกู 

   345 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีม่ปัีญหาความผดิปกตทิางอารมณ์หรอืจติใจ 

ผูป่้วยทีส่งสยัว่าจะตดิยา และ/หรอื สรุา 

   346 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัเหยื่อทีถู่กกระทาํทารุณหรอืถูกทอดทิง้ 

   347 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีเ่ป็นโรคตดิต่อ 

   348 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีไ่ดร้บัเคมบีาํบดั รงัสรีกัษา หรอืมภีูมคุิม้กนัไม่

ปกต ิ

   2ก(35) การประเมินพิเศษเพ่ิมเติม (additional specialized assessment) 

   351 ผูป่้วยทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการประเมนิพเิศษเพิม่เตมิ (เช่น ทนัตกรรม การไดย้นิ ตา และอื่นๆ) 

ไดร้บัการสง่ไปรบัการประเมนิดงักล่าว (ในสถานพยาบาลหรอืองคก์รอื่น) 

   352 การประเมนิพเิศษทีก่ระทาํในองคก์ร ทาํเสรจ็สมบรูณ์และบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 
 

 (4) ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิภายในเวลาทีก่าํหนดโดยองคก์ร.  มกีารบนัทกึผลการประเมนิในเวชระเบยีนผูป่้วย

และพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กีย่วขอ้งในการดแูลไดใ้ชป้ระโยชน์จากการประเมนินัน้. 
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   2ก(41) กาํหนดเวลา (time frame for assessment) 

   411 การประเมนิทาํเสรจ็สมบรูณ์ภายในชว่งเวลาทีอ่งคก์รกาํหนด 

   412 การประเมนิแรกรบัโดยแพทยแ์ละพยาบาลกระทาํภายใน 24 ชัว่โมงแรกของการรบัไวเ้ป็น

ผูป่้วยใน หรอืเรว็กว่านัน้ตามสภาวะของผูป่้วย 

   2ก(42) การใช้ผลการประเมินจากภายนอกหรอืแผนกผูป่้วยนอก 

87 เป็นการประเมนิทีเ่หมาะสมกบัอายุของผูป่้วย มกีารวดัระดบัและระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัความเจบ็ปวด เช่น 

ลกัษณะ ความถี ่ตําแหน่ง และระยะเวลาของความเจบ็ปวด 
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   421 มกีารทบทวน และ/หรอื ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการประเมนิผูป่้วยทีก่ระทาํจากนอก

องคก์ร เมื่อรบัเป็นผูป่้วยใน  รวมถงึประเมนิการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัจากนัน้ 

   422 มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงของผูป่้วยทีเ่กดิขึน้หลงัจากการประเมนิทีแ่ผนกผูป่้วยนอก 

เมื่อรบัเป็นผูป่้วยใน 

   422 มกีารซกัประวตัแิละตรวจร่างกายใหม่ หากการประเมนิทางการแพทยท์ีก่ระทาํไวน้านเกนิ

กว่า 30 วนัก่อนทีจ่ะรบัไวเ้ป็นผูป่้วยใน 

   2ก(43) การบนัทึกเวชระเบียน (record of assessment findings) 

   431 มกีารบนัทกึผลการประเมนิไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย ซึง่ผูใ้หก้ารดแูลผูป่้วยสามารถคน้หาและ

เรยีกดผูลการประเมนิทีต่อ้งการได ้

   432 การประเมนิดา้นการแพทยแ์ละการพยาบาลไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนภายใน 24 

ชัว่โมงแรกของการรบัเป็นผูป่้วยใน 

   433 ผูป่้วยทีจ่ะไดร้บัการผ่าตดัไดร้บัการประเมนิดา้นการแพทยแ์ละบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน 

ก่อนทีจ่ะทาํการผ่าตดั 

   434 มบีนัทกึการเปลีย่นแปลงสภาวะผูป่้วยทีส่าํคญัหลงัจากการประเมนิดา้นการแพทยเ์บือ้งตน้ที่

ทาํก่อนหน้านัน้ ไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วยเมื่อรบัเป็นผูป่้วยใน 
 

 (5) ผูป่้วยทกุรายไดร้บัการประเมนิซํ้าตามชว่งเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ประเมนิการตอบสนองต่อการดแูลรกัษา.  
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   2ก(51) การประเมินซํา้ (reassessment) 

   511 ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิซํ้าเพื่อประเมนิการตอบสนองต่อการดแูลรกัษา และวางแผนการ

รกัษาต่อเน่ืองหรอืจาํหน่าย 

   512 ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิซํ้าเป็นระยะตามสภาวะของผูป่้วย หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงสาํคญั

ในสภาวะของผูป่้วย/แผนการดแูล/ความตอ้งการของผูป่้วย หรอืตามนโยบายและระเบยีบ

ปฏบิตัขิององคก์ร 

   513 แพทยป์ระเมนิผูป่้วยทีอ่ยู่ระหว่างการดแูลรกัษาในช่วงเฉียบพลนัซํ้าอย่างน้อยทุกวนั รวมทัง้

วนัหยุด 

   514 องคก์รกาํหนดนโยบายการประเมนิซํ้าสาํหรบัผูป่้วยซึง่ไมม่อีาการเฉียบพลนัซึง่แพทยอ์าจจะ

ประเมนิห่างกว่าวนัละครัง้ และกาํหนดช่วงเวลาขัน้ตํ่าสาํหรบัการประเมนิซํ้าในผูป่้วยเหล่าน้ี 

(เช่น ผูป่้วยเวชศาสตรฟ้ื์นฟู จติเวช หลงัคลอดปกต)ิ 

   515 ผลการประเมนิซํ้าไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 
 

(6) ทมีผูใ้หบ้รกิารอธบิายผลการประเมนิใหแ้กผู่ป่้วยและครอบครวัดว้ยภาษาทีช่ดัเจนและเขา้ใจงา่ย. 
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   2ก(61) การอธิบายผลการประเมิน (sharing the assessment results) 

   611 มกีารอธบิายผลการประเมนิแก่ผูป่้วยและครอบครวัดว้ยภาษาทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

   612 กรณีจาํเป็นตอ้งใชล่้าม หลกีเลีย่งทีจ่ะใชส้มาชกิในครอบครวั โดยเฉพาะผูท้ีเ่ป็นเดก็  
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ข. การส่งตรวจเพื่อประกอบการวนิิจฉยัโรค (Investigation) 

(1) ผูป่้วยไดร้บัการตรวจเพือ่ประกอบการวนิจิฉยัโรคทีจ่าํเป็นครบถว้น หรอืไดร้บัการสง่ต่อไปตรวจทีอ่ืน่ใน

เวลาทีเ่หมาะสม. 
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   2ข(11) การส่งตรวจ (diagnostic investigation) 

   111 มรีะบบทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าผูป่้วยไดร้บัการตรวจเพื่อประกอบการวนิิจฉยัโรคทีจ่าํเป็นครบถว้น 

   112 มกีารอธบิายใหผู้ป่้วยทราบเหตุผลของการสง่ตรวจ 

   113 ในกรณีทีส่ถานพยาบาลไมส่ามารถทาํการตรวจเองได ้ผูป่้วยไดร้บัการสง่ต่อไปตรวจทีอ่ื่นใน

เวลาทีเ่หมาะสม 

(2) มกีารประเมนิความน่าเชือ่ถอืของผลการตรวจประกอบการวนิจิฉยัโรค โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัสภาวะ

ของผูป่้วย. 
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   2ข(21) ความน่าเช่ือถือของผลการตรวจ (reliability of diagnostic investigation results) 

   211 มชี่องทางในการสือ่สารเมื่อเกดิขอ้สงสยัในความน่าเชื่อถอืของผลการตรวจประกอบการ

วนิิจฉยัโรค เมื่อเทยีบกบัสภาวะของผูป่้วย 

   212 มกีารประมวลขอ้มลูเพื่อประเมนิความน่าเชื่อถอืของผลการตรวจประกอบการวนิิจฉยัโรค 

(3) มรีะบบสือ่สารและบนัทกึผลการตรวจทีม่ปีระสทิธผิล ทาํใหม้ัน่ใจวา่แพทยไ์ดร้บัผลการตรวจในเวลาที่

เหมาะสม สามารถสบืคน้ผลการตรวจไดง้า่ย ไมส่ญูหาย และมกีารรกัษาความลบัอยา่งเหมาะสม. 
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   2ข(31) ระบบส่ือสารและการบนัทึกผลการตรวจ (communication and documentation) 

   311 มรีะบบทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าแพทยไ์ดร้บัผลการตรวจในเวลาทีเ่หมาะสม 

   312 มรีะบบทีส่ามารถสบืคน้ผลการตรวจไดง้่าย 

   313 มกีารป้องกนัการสญูหายของผลการตรวจ 

   314 มกีารรกัษาความลบัของผลการตรวจอย่างเหมาะสม 

(4) มกีารอธบิายหรอืสง่ตรวจเพิม่เตมิ เมือ่พบว่าผลการตรวจมคีวามผดิปกต.ิ 
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   2ข(41) เมื่อผลการตรวจมีความผิดปกติ (abnormal investigation results) 

   411 มแีนวทางการอธบิายใหผู้ป่้วย/ครอบครวัเขา้ใจ เมื่อพบว่าผลการตรวจมคีวามผดิปกต ิ

   412 มแีนวทางในการตรวจเพิม่เตมิต่อเน่ืองสาํหรบัผลการตรวจทีผ่ดิปกตทิีส่าํคญั 
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ค. การวนิิจฉัยโรค 

(1) ผูป่้วยไดร้บัการวนิิจฉยัโรคทีถู่กตอ้ง โดยมขีอ้มลูเพยีงพอเพือ่อธบิายเหตุผลของการวนิิจฉยัโรค.  มกีารลง

บนัทกึการวนิิจฉยัโรคภายในเวลาทีก่าํหนดไว ้และบนัทกึการเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยัโรคเมือ่มขีอ้มลูเพิม่เตมิ.  

มกีารทบทวนความเหมาะสมของการวนิิจฉยัโรค และความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรคของแต่ละวชิาชพีใน

ทมีผูใ้หบ้รกิารอยา่งสมํ่าเสมอ.   
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   2ค(11) การวินิจฉัยโรค (diagnosis) 

   111 มกีารวนิิจฉยัโรคเบือ้งตน้ (initial diagnosis) โดยใชผ้ลจากการประเมนิแรกรบั 

   112 มกีารบนัทกึการวนิิจฉยัโรคภายในเวลาทีก่าํหนด 

   113 มกีารบนัทกึขอ้มลูเพื่ออธบิายเหตุผลของการวนิิจฉยัโรคอยา่งเพยีงพอ ทัง้ในสว่นทีเ่ป็น

ประวตักิารเจบ็ป่วย การตรวจร่ายกาย และการตรวจ investigate 

   114 มบีนัทกึการเปลีย่นแปลงการวนิิจฉยัโรคเมื่อมขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

   2ค(12) PSG: การวินิจฉัยโรคท่ีเหมาะสม (proper diagnosis) 

   121 มกีารทบทวนความเหมาะสมของการวนิิจฉยัโรค และความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรค

ของแต่ละวชิาชพีอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้หาโอกาสพฒันาเพื่อการวนิิจฉยัโรคทีเ่หมาะสม

ดว้ยวธิอีื่นๆ87

88  

   122 มกีารปรบัปรุงแนวทางการวนิิจฉยัโรคอย่างเป็นระบบ88

89 

88 ควรพจิารณา (1) ทบทวนภาพรวมของการวนิิจฉยัโรคทีไ่ม่ชดัแจง้, การวนิิจฉยัโรคในผูป่้วยกลุ่มทีต่อ้งมารบัการ

รกัษาซํ้า/นอนโรงพยาบาลซํ้า/สง่ต่อ (2) ใช ้trigger tool เพื่อคน้หาเวชระเบยีนทีม่โีอกาสพบเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์

นํามาทบทวนว่ามเีหตุการณ์ไมพ่งึประสงคเ์กดิขึน้หรอืไม่ และเหตุการณ์ดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัการวนิิจฉยัโรคทีไ่ม่

เหมาะสมหรอืไม่ อย่างไร (3) ทบทวนผูป่้วยทีไ่ม่สามารถใหก้ารวนิิจฉยัไดท้นัเวลาในกรณี life threatening surgical 

and trauma emergencies, ทบทวนความล่าชา้และความคลาดเคลื่อนในการวนิิจฉยัโรคมะเรง็ 
89 เช่น ใชห้ลกัฐานวชิาการเป็นแนวทางในการประเมนิผูป่้วย, ใชแ้นวคดิ human factors เพื่อออกแบบแบบบนัทกึ, 

ปรบัปรุงระบบบนัทกึเวชระเบยีนเพื่อใหส้ามารถรวบรวมขอ้มลู ตดิตามความกา้วหน้าและประมวลผลขอ้มลูในผูป่้วยทีม่ี

ความซบัซอ้นไดง้่ายขึน้, ปรบัปรุงการสือ่สารและรายงานขอ้มลูผลการตรวจทดสอบประกอบการวนิิจฉยัโรค เพื่อให้

มัน่ใจว่าแพทยผ์ูส้ ัง่ตรวจจะไดร้บัผลทีน่่าเชื่อถอืในเวลาทีเ่หมาะสม 
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III – 3. การวางแผน 

III-3.1 การวางแผนการดแูลผูป่้วย (PLN.1)  

ทีมผู้ให้บริการจดัทาํแผนการดแูลผู้ป่วยท่ีมีการประสานกนัอย่างดีและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน สอดคล้อง

กบัปัญหา / ความต้องการด้านสขุภาพของผู้ป่วย. 

(1) การวางแผนดแูลผูป่้วยเป็นไปอยา่งเชือ่มโยงและประสานกนัระหว่างวชิาชพี แผนก และหน่วยบรกิารต่างๆ. 
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   3.1(11) การเช่ือมโยง และประสานการวางแผน (integration and coordination) 

   111 แพทย ์พยาบาล และผูป้ระกอบวชิาชพีสขุภาพอืน่ๆ ทีด่แูลผูป่้วย รว่มกนัวางแผนการ

ดแูลผูป่้วย ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากรบัไวเ้ป็นผูป่้วยใน 

   112 มกีารเชือ่มโยงและประสานการวางแผนดแูลผูป่้วย ระหว่างลกัษณะแวดลอ้ม (setting) ผู้

ประกอบวชิาชพี แผนก และบรกิารต่างๆ89

90  

   113 มกีารบนัทกึผลหรอืขอ้สรปุของการประชมุรว่มกนัของทมีดแูลผูป่้วย ไวใ้นเวชระเบยีน

ผูป่้วย 

(2) แผนการดแูลผูป่้วยตอบสนองต่อปัญหา / ความตอ้งการของผูป่้วยทีไ่ดจ้ากการประเมนิอยา่งเป็นองคร์วม. 

(5) แผนการดแูลผูป่้วยครอบคลุมเป้าหมายทีต่อ้งการบรรลแุละบรกิารทีจ่ะใหเ้พือ่บรรลุเป้าหมาย. 
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   3.1(21) แผนการดแูลและการบนัทึก (patient care plan and documentation) 

   211 แผนการดแูลผูป่้วยของผูป่้วยแต่ละรายสอดคลอ้งหรอืตอบสนองต่อปัญหา/ความ

ตอ้งการของผูป่้วยอยา่งครบถว้น บนพืน้ฐานของขอ้มลูการประเมนิผูป่้วยเมือ่แรกรบั 

   212 แผนการดแูลผูป่้วยระบุเป้าหมายหรอืความกา้วหน้าทีว่ดัได ้และบรกิารทีจ่ะใหเ้พือ่บรรลุ

เป้าหมาย 

   213 มแีผนการดแูลเป็นหนึง่เดยีวทีม่ลีกัษณะบรูณาการแผนของผูใ้หบ้รกิารทุกคน 

   3.1(22) การเขียนคาํสัง่การตรวจรกัษา (writing the orders) 

   221 องคก์รกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการเขยีนคาํสัง่การรกัษา90

91  

   222 การเขยีนบนัทกึคาํสัง่การรกัษาเป็นไปตามนโยบายขององคก์ร  

 

90 เช่น การตรวจเยีย่มผูป่้วยร่วมกนั, การใชแ้บบบนัทกึการวางแผนการดแูลร่วมกนั, การมผีูจ้ดัการประจาํตวัผูป่้วย 
91 ประเภทของคาํสัง่ทีต่อ้งเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร, การสง่ตรวจทีต่อ้งมขีอ้บ่งชีห้รอืขอ้มลูทางคลนิิกประกอบเพื่อ

ประกอบการแปลผล, ผูม้สีทิธใินการเขยีนคาํสัง่การรกัษา, ตําแหน่งทีจ่ะเขยีนคาํสัง่การรกัษาในเวชระเบยีน 
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(3) มกีารนําหลกัฐานวชิาการหรอืแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดแูลผูป่้วย.   
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   3.1(31) การใช้หลกัฐานวิชาการหรือ CPG (evidence or guidelines) 

   311 ผูนํ้าทางคลนิิกกาํหนดเรื่องทีม่คีวามสาํคญัสงูทีจ่ะใชแ้นวทางปฏบิตั ิ(CPG) เพิม่ขึน้ใน

แต่ละปี  

   312 มกีารเลอืก CPG จากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอื ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร และมกีาร

ปรบั CPG ใหท้นัสมยัเป็นระยะ 

   313 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม สนบัสนุน และมกีารนํา CPG ไปปฏบิตั ิ 

   314 การตดิตามการใช ้CPG แสดงใหเ้หน็ความแปรปรวนของการปฏบิตัทิีล่ดลงและผลลพัธ์

ทีด่ขี ึน้  

(4) ผูป่้วย / ครอบครวัมโีอกาสตดัสนิใจเลอืกวธิกีารรกัษาหลงัจากไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ และรว่มในการวาง

แผนการดแูล.   
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   3.1(41) ผู้ป่วยและครอบครวัมีส่วนร่วม (patient and family participation) 

   411 ผูป่้วยและครอบครวัมโีอกาสตดัสนิใจเลอืกวธิกีารรกัษา 

   412 ผูป่้วยและครอบครวัมาสว่นรว่มในการวางแผนดแูล 

 (6) มกีารสือ่สาร / ประสานงานระหว่างสมาชกิของทมีผูใ้หบ้รกิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้กีารนํา

แผนการดแูลผูป่้วยไปสูก่ารปฏบิตัทิีไ่ดผ้ลในเวลาทีเ่หมาะสม โดยสมาชกิของทมีผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจ

บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ.   
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   3.1(61) การส่ือสารและประสานเพ่ือนําแผนไปปฏิบติั (coordination and 

communication) 

   611 สมาชกิของทมีผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ 

   612 มกีารสือ่สารและประสานเพือ่นําแผนการดแูลผูป่้วยไปสูก่ารปฏบิตัใินเวลาทีเ่หมาะสม 

   3.1(62) การดแูลและการบนัทึก (implementation and documentation) 

   621 มกีารนําแผนการดแูลไปสูก่ารปฏบิตัทิีไ่ดผ้ลในเวลาทีเ่หมาะสม 

   622 มกีารบนัทกึการดแูลทีจ่ดัใหแ้กผู่ป่้วยแต่ละรายในเวชระเบยีนผูป่้วยโดยผูป้ระกอบ

วชิาชพีสขุภาพทีใ่หก้ารดแูล 

   623 มกีารบนัทกึหตัถการทีก่ระทาํ และผลลพัธข์องการทาํหตัถการในเวชระเบยีนผูป่้วย 
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(7) มกีารทบทวนและปรบัแผนการดแูลผูป่้วยเมือ่มขีอ้บง่ชีจ้ากสภาวะหรอือาการของผูป่้วยทีเ่ปลีย่นไป.   
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   3.1 (71) การทบทวนและปรบัแผน (patient care plan revision) 

   711 มกีารทบทวนและปรบัแผน/เป้าหมายการดแูล91

92 เมือ่มขีอ้บ่งชีจ้ากสภาวะหรอือาการ

ผูป่้วยทีเ่ปลีย่นไปซึง่พบจากการประเมนิซํ้า 

   712 มกีารทบทวนและยนืยนัแผนการดแูลสาํหรบัผูป่้วยแต่ละรายโดยแพทยผ์ูร้บัผดิชอบ 

พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นบนัทกึการเปลีย่นแปลงของผูป่้วย (progress note) 

 

92 การปรบัแผนการดแูลอาจจะเป็นการเขยีนบนัทกึขอ้สงัเกตต่อแผนการดแูลทีจ่ดัทาํไวใ้นครัง้แรก, เป็นการปรบั

เป้าหมายหรอืตัง้เป้าหมายใหม,่ หรอืเป็นการจดัทาํแผนการดแูลใหม่ทัง้หมด 
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 III-3.2 การวางแผนจาํหน่าย (PLN.2) 

มกีารวางแผนจาํหน่ายผูป่้วยเพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถดแูลตนเอง และไดร้บัการดแูลอยา่งเหมาะสม

กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ หลงัจากจาํหน่ายจากโรงพยาบาล.  
(1) มกีารกาํหนดแนวทาง ขอ้บ่งชี ้และโรคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญัสาํหรบัการวางแผนจาํหน่าย. 
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   3.2(11) การกาํหนดแนวทาง (guidelines) 

   111 มกีารกาํหนดโรคหรอืลกัษณะสาํคญัของผูป่้วยทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญัสาํหรบัการ

วางแผนจาํหน่าย 

   112 มกีารกาํหนดแนวทางในการวางแผนจาํหน่าย รปูแบบการวางแผนจาํหน่ายทีเ่ป็นไปได ้

และขอ้บ่งชีใ้นการใชร้ปูแบบต่างๆ  

 (2) มกีารพจิารณาความจาํเป็นในการวางแผนจาํหน่ายสาํหรบัผูป่้วยแต่ละราย ตัง้แต่เริม่แรกทีเ่ป็นไปได.้   
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   3.2(21) การบง่ช้ีผู้ป่วย (need for discharge planning) 

   211 มกีารพจิารณาความจาํเป็นในการวางแผนจาํหน่ายสาํหรบัผูป่้วยแต่ละราย หรอืมกีาร

บ่งชีผู้ป่้วยซึง่การวางแผนจาํหน่ายมคีวามสาํคญั 

   212 มกีารวางแผนจาํหน่ายผูป่้วยตัง้แต่เริม่แรกทีเ่ป็นไปได ้หรอืเรว็ทีส่ดุหลงัจากรบัไวเ้ป็น

ผูป่้วยใน 

(3) แพทย ์พยาบาล และวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูป่้วยและครอบครวั มสีว่นรว่มในการวางแผนจาํหน่าย. 
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   3.2(31) ผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนจาํหน่าย (involvement in discharge planning) 

   311 แพทย ์พยาบาล และวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง มสีว่นรว่มในการวางแผนจาํหน่าย ตามลกัษณะ

ปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วย  

   312 ผูป่้วยและครอบครวั มสีว่นรว่มในการวางแผนจาํหน่าย92

93  

 (4) มกีารประเมนิและระบุปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจาํหน่าย และประเมนิซํ้าเป็นระยะ

ในชว่งทีผู่ป่้วยไดร้บัการดแูลอยูใ่นโรงพยาบาล.  แผนจาํหน่ายครอบคลุมปัญหา/ความตอ้งการทัง้หมด เอือ้

ต่อการปฏบิตัติวัทีถ่กูตอ้ง การพฒันาทกัษะและความสามารถในการดแูลตนเอง การเตรยีมสภาพแวดลอ้มท่

บา้น และการฟ้ืนสูส่ภาพปกต.ิ 

 

93 ผูป่้วยและครอบครวัมสีว่นร่วมดว้ยการ นําเสนอปัญหา/ขอ้จาํกดั/ความคาดหวงั กาํหนดเป้าหมายร่วมกนั รบัรู้

บทบาทของตน 
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   3.2(41) การประเมินและระบปัุญหา (patients’ needs assessment) 

   411 มกีารประเมนิและระบุปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจาํหน่าย แต่

เริม่แรกทีเ่ป็นไปได ้

   412 มกีารประเมนิซํา้เป็นระยะระหว่างทีผู่ป่้วยไดร้บัการดแูลในสถานพยาบาล เพือ่ปรบั

แผนการรกัษาต่อเนื่องหรอืแผนจาํหน่าย 

   3.2(42) แผนจาํหน่าย (discharge plan) 

   421 แผนจาํหน่ายครอบคลุมปัญหา/ความตอ้งการทัง้หมด 

   422 แผนจาํหน่ายเอือ้ต่อการปฏบิตัติวัทีถ่กูตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการดแูลรกัษาของแพทย ์

   423 แผนจาํหน่ายเอือ้ต่อการพฒันาทกัษะความสามารถของผูป่้วยและผูด้แูลในการดแูล

ต่อเนื่องทีบ่า้น 

   424 แผนจาํหน่ายเอือ้ต่อการเตรยีมสภาพแวดลอ้มทีบ่า้น 

   425 แผนจาํหน่ายเอือ้ต่อการฟ้ืนฟูสภาพของผูป่้วยใหก้ลบัคนืสูป่กต ิ

(5) มกีารปฏบิตัติามแผนจาํหน่ายในลกัษณะทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนการดแูลระหว่างอยูใ่นโรงพยาบาล ตาม

หลกัการเสรมิพลงั เพือ่ใหผู้ป่้วยและครอบครวัมศีกัยภาพและความมัน่ใจในการจดัการดแูลสขุภาพของ

ตนเอง. 
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   3.2(51) การปฏิบติัตามแผนจาํหน่าย (discharge plan implementation) 

   511 การปฏบิตัติามแผนจาํหน่าย เชือ่มโยงกบัแผนการดแูลระหว่างอยูใ่นโรงพยาบาล 

   512 ใชห้ลกัการเสรมิพลงัเพือ่ใหผู้ป่้วยและครอบครวัมศีกัยภาพและความมัน่ใจในการจดัการ

ดแูลสขุภาพของตนเอง 

 

(6) มกีารประเมนิผลและปรบัปรงุกระบวนการวางแผนจาํหน่าย โดยใชข้อ้มลูจากการตดิตามผูป่้วยและขอ้มลู

สะทอ้นกลบัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง. 
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   3.2(61) การประเมินและปรบัปรงุ (evaluation and improvement) 

   611 มกีารใชข้อ้มลูจากการตดิตามผูป่้วยเพือ่ประเมนิกระบวนการวางแผนจาํหน่าย 

   612 มกีารใชข้อ้มลูสะทอ้นกลบัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประเมนิกระบวนการวางแผน

จาํหน่าย 

   613 มกีารปรบัปรงุกระบวนการวางแผนจาํหน่ายตามผลการประเมนิ 
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III – 4 การดแูลผู้ป่วย 

III-4.1 การดแูลทัว่ไป (PCD.1) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจวา่จะใหก้ารดแูลอยา่งทนัทว่งท ีปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐาน

วชิาชพี. 
(1) มกีารดแูลผูป่้วยอยา่งเหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา โดยมอบหมายความรบัผดิชอบในการดแูลผูป่้วยใหแ้กผู่้

ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม. การดแูลในทกุจุดบรกิารเป็นไปตามหลกัปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบัในปัจจบุนั. 
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   4.1(11) การดแูลทัว่ไป (general care) 

   111 มหีลกัประกนัว่าผูป่้วยจะไดร้บัการดแูลทัว่ไปอยา่งเหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา 

   112 มกีารมอบหมายความรบัผดิชอบในการดแูลผูป่้วยใหแ้กผู่ท้ ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

   4.1(12) การดแูลตามหลกัปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ียอมรบั 

   121 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัใิหก้ารดแูลในทกุจุดบรกิารเป็นไปตามหลกัซึง่เป็นทีย่อมรบั 

และไดร้บัการสนบัสนุนของผูนํ้าองคก์ร 

   122 ผูป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมกบัความรนุแรงของการเจบ็ป่วย ตามหลกัปฏบิตัิ

ซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร ไมข่ึน้กบัความสามารถในการจ่ายหรอื

ความคุม้ครองของหลกัประกนัสขุภาพ หรอืวนัหรอืเวลา 

(2) มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการดแูลทีม่คีณุภาพ โดยคาํนึงถงึศกัดิศ์รแีละความเป็นสว่นตวัของผูป่้วย ความ

สะดวกสบายและความสะอาด การป้องกนัอนัตราย / ความเครยีด / เสยีง / สิง่รบกวนต่างๆ.   
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   4.1(21) ส่ิงแวดล้อม (care environment) 

   211 มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการดแูลทีม่คีณุภาพ 

   212 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มในการดแูลโดยคาํนึงถงึศกัดิศ์รแีละความเป็นสว่นตวัของผูป่้วย 

   213 สิง่แวดลอ้มมคีวามสะดวกสบายและสะอาด 

   214 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มโดยคาํนึงถงึการป้องกนัอนัตราย ความเครยีด เสยีง สิง่รบกวน

ต่างๆ 

(3) ทมีผูใ้หบ้รกิารดาํเนินการทกุวถิทีางเพือ่ใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากอบุตัเิหตุ การบาดเจบ็ หรอืการตดิเชือ้.   
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   4.1(31) ความปลอดภยัของผู้ป่วย (keep patient safe) 

   311 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มและมาตรการเพือ่ป้องกนัผูป่้วยจากการเกดิอบุตัเิหตุ 

   312 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มและมาตรการเพือ่ป้องกนัผูป่้วยจากการบาดเจบ็ 

   313 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มและมาตรการเพือ่ป้องกนัผูป่้วยจากการตดิเชือ้ 
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   4.1(32) PSG: การป้องกนัแผลกดทบั (pressure sore prevention) 

   321 มกีารระบุผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิแผลกดทบัโดยใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิอยา่ง

เหมาะสมรว่มกบัดุลยพนิจิทางคลนิิก และมกีารประเมนิซํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ 

   322 มกีารคน้หาและรกัษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการคงทนของเนื้อเยือ่ต่อแรงกด เชน่ การควบคมุ

น้ําตาลในผูป่้วยเบาหวาน น้ําหนกัตวั ภาวะทพุโภชนาการ 

   323 มกีารจดัทาํแผนการดแูลผูป่้วยและนําไปปฏบิตัิ9394 

   4.1(32) PSG: การป้องกนัการพลดัตกหกล้ม (patient fall prevention) 

   321 มกีารระบุผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งต่อการพลดัตกหกลม้โดยใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิอยา่ง

เหมาะสมรว่มกบัปัจจยัเสีย่งต่างๆ94

95 และมกีารประเมนิซํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ 

   322 มกีารใชม้าตรการเพือ่ลดความเสีย่งต่อการพลดัตกหกลม้95

96 

   4.1(33) PSG: การป้องกนั catheter & tubing misconnection 

   331 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั catheter & tubing misconnection97 

94 แผนการดแูลควรประกอบดว้ยการตรวจดผูวิหนงัในตําแหน่งทีม่คีวามเสีย่งสงู, การทาํความสะอาดและดแูลผวิหนงั, 

แนวทางการป้องกนัแผลกดทบัในผูป่้วยทีก่ลัน้ปัสสาวะไม่ได,้ การจดัท่าทีเ่หมาะสมและการพลกิตวั, ใชอุ้ปกรณ์ลดแรง

กด, การใชอุ้ปกรณ์รองรบัเฉพาะตําแหน่งทีม่ปีุ่ มกระดกู, การดแูลดา้นโภชนาการ, การเพิม่หรอืธาํรงความสามารถใน

การเคลื่อนไหวและทาํกจิกรรม 
95 เครื่องมอืประเมนิความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐาน เช่น Morse Fall Risk Assessment หรอื Hendrich Fall Risk 

Assessment โดยคาํนึงถงึปัจจยัต่อไปน้ี: ประวตักิารพลดัตกหกลม้, อายุ (มากกว่า 65 ปี), การใชย้ากล่อมประสาท ยา

จติเวช ยาระบาย และยาลดความดนัโลหติ, โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคทางเดนิหายใจอุดกัน้เรือ้รงั โรคซมึเศรา้ และ

โรคขอ้อกัเสบ,  การเคลื่อนไหว การเดนิ กาํลงักลา้มเน้ือทีไ่ม่ปกต,ิ พฤตกิรรมมกีารทาํกจิกรรมน้อย, สภาวะทางจติใจ 

(สบัสน ความจาํบกพร่อง), มภีาวะพร่องการไดย้นิและการมองเหน็, การผดิรปูและอาการเจบ็ปวดทีเ่ทา้เวลาเดนิ, การ

รบัรูข้องประสาทสมัผสัสว่นปลายลดลง เชน่ ผูป่้วยเบาหวาน, มอีาการเวยีนศรีษะ มนึงง, มอีาการปัสสาวะบอ่ยหรอื

กลัน้ปัสสาวะไม่อยู ่
96 ไดแ้ก่ การตดิตามสงัเกตผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งบ่อยๆ, การใชเ้ตยีงทีม่รีะดบัตํ่า, การฝึกออกกาํลงัและการเคลื่อนยา้ยที่

ปลอดภยั, การมอุีปกรณ์สง่สญัญาณเตอืน, การใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยเดนิ, การใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูป่้วยทีม่คีวาม

เสีย่งสงูในขณะเดนิหรอืพยายามทาํกจิกรรมทีย่าก เช่น การขบัถ่าย การเคลื่อนยา้ยตนเอง และสง่เสรมิใหค้วบคุมการ

ทรงตวัใหด้ขี ึน้ดว้ยการทาํกายภาพบาํบดั, การใหผู้ป่้วยมโีอกาสไดร้บัการช่วยเหลอืใหข้บัถ่ายอย่างสมํ่าเสมอ, การ

ทบทวนและปรบัยาทีอ่าจทาํใหผู้ป่้วยพลดัตกหกลม้ไดง้่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ยาจติเวช 
97 เน้นยํ้ากบัผูช้ว่ย ผูป่้วย และครอบครวัว่าไม่ควรถอดหรอืต่ออุปกรณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง ใหข้อความชว่ยเหลอืจาก

พยาบาลเมื่อมปัีญหา, กาํหนดใหม้กีาร label high-risk catheter (เช่น arterial, epidural, intrathecal) และหลกีเลีย่ง

การใช ้catheter ซึง่ม ีinjection ports สาํหรบัตําแหน่งเหล่าน้ี, กาํหนดใหผู้ด้แูล trace สายทุกเสน้จากตน้ทางไปถงึ 

connection port เพื่อยนืยนั attachments ก่อนทีจ่ะมกีาร connect/reconnect ใหย้า สารละลาย หรอืเวชภณัฑอ์ื่นๆ, 

ใหก้ระบวนการ line reconciliation ทีเ่ป็นมาตรฐานเป็นสว่นหน่ึงของการสือ่สารสง่มอบขอ้มลู (handover 

communication) โดย recheck tubing connections และ trace tubes & catheters ทุกเสน้ไปยงัแหล่งตน้ทาง เมื่อรบั

ผูป่้วยใหม่ทีห่น่วย และเมื่อมกีารเปลีย่นเวร, หา้มใช ้standard Luer syringes ในการใหย้ากนิหรอือาหารทางสายยาง, 
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   332 ผูป่้วยไดร้บัการดแูลตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ

(4) ทมีผูใ้หบ้รกิารจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ภาวะวกิฤต ิหรอืภาวะฉุกเฉิน อยา่งเหมาะสมและปลอดภยั. 
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   4.1(41) การจดัการกบัเหตกุารณ์ (dealing with complication, crisis, and emergency) 

   411 ทมีผูใ้หบ้รกิารจดัการกบัภาวะแทรกซอ้นอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

   412 ทมีผูใ้หบ้รกิารจดัการกบัภาวะวกิฤตอิยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

   413 ทมีผูใ้หบ้รกิารจดัการกบัภาวะฉุกเฉินอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

(5) ทมีผูใ้หบ้รกิารตอบสนองต่อความตอ้งการหรอืปัญหาของผูป่้วยในลกัษณะองคร์วม โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ปัญหาทางดา้นอารมณ์และจติสงัคม. 
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   4.1(51) การตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของผู้ป่วย (response to patients’ 

need) 

   511 ทมีผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยในลกัษณะองคร์วม 

   512 มแีนวทางทีท่าํใหม้ัน่ใจวา่ปัญหาดา้นอารมณ์และจติสงัคมไดร้บัการตอบสนอง 

(6) มกีารสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสานการดแูลผูป่้วยภายในทมี เพือ่ความต่อเนื่องในการดแูล. 
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   4.1(61) การส่ือสารและประสานงานภายในทีม (information exchange and 

coordination) 

   611 มกีารประสานการดแูลและสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูของผูป่้วยระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพี

ในทมีอยา่งสมํ่าเสมอ หรอืในชว่งเวลาสาํคญั เพือ่ความต่อเนื่องในการดแูล 

   612 ขอ้มลูทีส่ ือ่สารครอบคลุมสภาวะสขุภาพของผูป่้วย สรปุการดแูลทีไ่ดใ้หแ้กผู่ป่้วย การ

เปลีย่นแปลงของผูป่้วย 

   613 มกีารนําแนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานในการสือ่สารสง่มอบขอ้มลูผูป่้วย ระหวา่งผูป้ฏบิตังิาน 

ในการเปลีย่นเวร และระหว่างหน่วยงาน97

98 ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ใชก้ารประเมนิและทดสอบความเสีย่ง (FMEA) เพื่อคน้หาโอกาสเกดิ misconnection เมื่อจะซือ้ catheter และ tube 

ชนิดใหม,่ สง่เสรมิใหจ้ดัซือ้ tube และ catheter ซึง่ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภยัและป้องกนั misconnections กบั

อุปกรณ์หรอื tube อื่นๆ 
98 องคป์ระกอบทีแ่นะนําไดแ้ก่การสือ่สารโดยใชห้ลกั SBAR (Situation, Background, Assessment, 

Recommendation), จดัสรรเวลาใหเ้พยีงพอสาํหรบัการสือ่สารขอ้มลูสาํคญัและสาํหรบัการถามตอบโดยไม่มกีาร

ขดัจงัหวะ, การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสภาวะของผูป่้วย ยาทีไ่ดร้บั แผนการรกัษา advance directives และการเปลีย่นแปลง

ทีส่าํคญั, จาํกดัการแลกเปลีย่นขอ้มลูเฉพาะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการดแูลผูป่้วยทีป่ลอดภยั 
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   614 มกีารจดบนัทกึคาํสัง่การตรวจรกัษาหรอืรายงานผลการตรวจวเิคราะหอ์ยา่งครบถว้นโดย

ผูร้บั เมือ่มคีาํสัง่หรอืรายงานดว้ยวาจาและทางโทรศพัท ์

   615 มกีารอา่นทวนกลบัคาํสัง่การตรวจรกัษาหรอืรายงานผลการตรวจวเิคราะหท์ีจ่ดบนัทกึไว้

อยา่งครบถว้นโดยผูร้บั เมือ่มคีาํสัง่หรอืรายงานดว้ยวาจาและทางโทรศพัท ์

   616 คาํสัง่หรอืผลการตรวจวเิคราะหไ์ดร้บัการยนืยนัโดยผูอ้อกคาํสัง่หรอืผูร้ายงานผลการ

ตรวจวเิคราะห ์

   617 มนีโยบาย และ/หรอื ระเบยีบปฏบิตั ิสนบัสนุนการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกนัในการสอบทาน

ความถกูตอ้งของการสือ่สารดว้ยวาจาและการสือ่สารทางโทรศพัท ์
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III-4.2 การดแูลผู้ป่วยและการให้บริการท่ีมีความเส่ียงสงู (PCD.2)  

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจวา่จะใหก้ารดแูลผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูและใหบ้รกิารทีม่คีวามเสีย่ง

สงูอยา่งทนัทว่งท ีปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวชิาชพี. 

(1) ทมีผูใ้หบ้รกิารวเิคราะหผ์ูป่้วยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู และรว่มกนัจดัทาํแนวทางการดแูลผูป่้วยใน

สถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูดงักล่าว.   

(2) บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม เพือ่นําแนวทางการดแูลผูป่้วยในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูมาสูก่ารปฏบิตัิ

ดว้ยความเขา้ใจ. 
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   4.2(11) การกาํหนดแนวทางดแูลผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูงและการฝึกอบรม (high-risk 

patients and training) 

   111 ผูนํ้าระบุกลุ่มผูป่้วยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู 

   112 มกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิพือ่ใชก้บัผูป่้วยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู ระบุ

สิง่ต่อไปนี้: วธิกีารวางแผน, สิง่ทีต่อ้งบนัทกึเพือ่ใหท้มีดแูลผูป่้วยสามารถทาํงานและ

สือ่สารกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ, ขอ้พจิารณาในการขอความยนิยอมเป็นการเฉพาะ, 

ขอ้กาํหนดในการตดิตามประเมนิผูป่้วย, คณุสมบตัหิรอืทกัษะพเิศษของผูป้ฏบิตังิาน, 

ความพรอ้มและการใชเ้ครือ่งมอือปุกรณ์พเิศษ/ยา 

   113 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม ใชน้โยบายและระเบยีบปฏบิตัเิป็นแนวทางการดแูล 

   4.1(12) แนวทางการดแูลเฉพาะ 

   121 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   122 มแีนวทางการชว่ยฟ้ืนคนืชพี และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   123 มแีนวทางการสมัผสั การใช ้การใหเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด และไดร้บัการนําไป

ปฏบิตั ิ

   124 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยทีไ่มรู่ส้กึตวั และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   125 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้บัการประคองชวีติ (life support) และไดร้บัการนําไป

ปฏบิตั ิ

   126 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยโรคตดิต่อ ผูป่้วยทีม่ภีมูติา้นทานตํ่า และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   127 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยฟอกไต และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   128 มแีนวทางการใชเ้ครือ่งผกูยดึ และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   129 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยสงูอายทุีเ่ปราะบางและชว่ยตนเองไมไ่ด ้และไดร้บัการนําไป

ปฏบิตั ิ

   12A มแีนวทางการดแูลผูป่้วยเดก็เลก็ทีช่ว่ยตนเองไมไ่ด ้และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   12B มแีนวทางการบ่งชีแ้ละดแูลผูป่้วยผูม้คีวามเสีย่งต่อการถกูกระทาํทารณุ และไดร้บัการ

นําไปปฏบิตั ิ
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   12C มแีนวทางการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดัหรอืยาทีม่คีวามเสีย่งสงูอืน่ๆ และไดร้บั

การนําไปปฏบิตั ิ

   12D มแีนวทางการดแูลผูป่้วยทีท่ีม่ภีาวะพรอ่งทางจติ/จติเวช และไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิ

   4.1(13) PSG: การดแูลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด (sepsis) 

   131 มกีาร resuscitate ผูป่้วย septic shock ตาม protocol ทนัททีีพ่บว่าม ีhypoperfusion 

   132 มกีารวนิิจฉยัภาวะ severe sepsis/septic shock ตามเกณฑ ์พรอ้มทัง้หาเชือ้กอ่โรคและ

แหล่งตดิเชือ้ทีเ่ป็นไปได ้โดยไมท่าํใหผู้ป่้วยไดร้บัยาตา้นจุลชพีครัง้แรกล่าชา้ออกไป 

   133 มกีารใหย้าตา้นจลุชพีทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัชนิดเชือ้กอ่โรคทีค่าดว่าจะเป็นสาเหตุ 

ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัจากทีพ่บว่าม ีseptic shock 

   134 มกีารประเมนิผลการรกัษา และพจิารณาผลการตรวจทางจุลชวีวทิยาอยา่งใกลช้ดิในสาม

วนัแรก และปรบัเปลีย่นยาใหส้อดคลอ้งกบัเชือ้กอ่โรคทีพ่บ 

   135 คน้หาและวนิจิฉยัการตดิเชือ้ซึง่เป็นขอ้บ่งชีท้ีจ่ะตอ้งทาํการผา่ตดัเพือ่กาํจดัแหล่งตดิเชือ้

โดยเรว็  

   136 มกีารใหส้ารน้ําอยา่งเหมาะสม ทัง้ประเภท อตัรา ปรมิาณ  มกีารเฝ้าตดิตามและปรบัการ

ใหส้ารน้ําตามสภาวะผูป่้วย 

   137 มกีารให ้vasopressors ทีเ่หมาะสมในกรณีทีผู่ป่้วยมสีารน้ําในหลอดเลอืดเพยีงพอแลว้ 

แต่ระดบัความดนัโลหติยงัตํ่า  

   138 มกีารประเมนิ tissue perfusion และใหก้ารรกัษาอยา่งเหมาะสม 

 (3) การทาํหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง จะตอ้งทาํในสถานทีท่ีเ่หมาะสม มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นเครือ่งมอืและผูช้ว่ยที่

จาํเป็น. 
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   4.2(31) การทาํหตัถการท่ีมีความเส่ียง (high-risk procedures) 

   311 การทาํหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง ทาํในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 

   312 การทาํหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง มคีวามพรอ้มในดา้นเครือ่งมอื 

   313 การทาํหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง มคีวามพรอ้มในดา้นผูช้ว่ย 

(4) มกีารเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสมกบัความรนุแรงของการเจบ็ป่วย และดาํเนินการแกไ้ขหรอื

ปรบัเปลีย่นแผนการรกัษาไดท้นัทว่งท.ี  
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   4.2(41) การเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลง (patient monitoring) 

   411 มกีารเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสมกบัความรนุแรงของการเจบ็ป่วย 

   412 มกีารแกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นแผนการรกัษาไดท้นัทว่งท ี
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(5) เมือ่ผูป่้วยมอีาการทรดุลงหรอืเปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต,ิ มคีวามชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญกว่ามาชว่ย

ทมีผูใ้หบ้รกิารอยา่งทนัทว่งทใีนการประเมนิผูป่้วย การชว่ย stabilize ผูป่้วย การสือ่สาร การใหค้วามรู ้และการ

ยา้ยผูป่้วยถา้จาํเป็น.   
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   4.1(51) PSG: การตอบสนองผู้ป่วยท่ีมีอาการทรดุลง (response to the deteriorating 

patient)  

   511 มกีารกาํหนด early warning sign ทีจ่ะเป็นสญัญาณเตอืนว่าผูป่้วยอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ

   512 มกีารตดิตามและใชส้ญัญาณเตอืนดงักล่าวอยา่งมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมหน่วยบรกิาร

ผูป่้วยทกุหน่วย 

   513 มกีารทบทวนเมือ่เริม่มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ

   514 มกีารสือ่สารเพือ่ขอความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญกว่าโดยใชร้ปูแบบทีห่ลากหลายและ

เหมาะสม 

   515 มคีวามชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญกว่าอยา่งทนัทว่งท ี

   516 ทมีผูเ้ชีย่วชาญกว่ามชีว่ยในการประเมนิ การ stabilize ผูป่้วย การสือ่สาร การใหค้วามรู ้

   517 มกีารยา้ยผูป่้วยไปอยูใ่นความดแูลของผูท้ีม่คีวามสามารถทีเ่หมาะสม ถา้จาํเป็น 

(6) ทมีผูใ้หบ้รกิารตดิตามและวเิคราะหแ์นวโน้มของภาวะแทรกซอ้นหรอืเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคใ์นผูป่้วย

เหล่านี้ เพือ่นํามาปรบัปรงุกระบวนการดแูลผูป่้วย. 
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   4.2(61) การวิเคราะหแ์ละปรบัปรงุ (analysis and improvement) 

   611 ทมีผูใ้หบ้รกิารตดิตามและวเิคราะหแ์นวโน้มของภาวะแทรกซอ้นหรอืเหตุการณ์ไมพ่งึ

ประสงคใ์นผูป่้วย/การทาํหตัถการ ทีม่คีวามเสีย่งสงู 

   612 ทมีผูใ้หบ้รกิารนําผลการวเิคราะหม์าปรบัปรงุกระบวนการดแูลผูป่้วย 
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III-4.3 การดแูลเฉพาะ (PCD.3) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจวา่จะใหก้ารดแูลในบรกิารเฉพาะทีส่าํคญั อยา่งทนัทว่งท ีปลอดภยั 

เหมาะสม ตามมาตรฐานวชิาชพี. 

ก. การระงบัความรูส้กึ 

(1) มกีารประเมนิผูป่้วยเพือ่คน้หาความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหว่างการระงบัความรูส้กึ, นําขอ้มลูจากการ

ประเมนิมาวางแผนการระงบัความรูส้กึทีเ่หมาะสม รวมทัง้ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง.   
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   4.3ก(11) การประเมิน  (pre-anesthesia assessment) 

   111 มกีารประเมนิผูป่้วยกอ่นใหก้ารระงบัความรูส้กึ เพือ่คน้หาความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขีน้

ระหว่างการระงบัความรูส้กึ 

   112 ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิอกีครัง้หนึ่งกอ่นการนําสลบ 

   113 การประเมนิทัง้สองครัง้ กระทาํโดยผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม และไดร้บัการบนัทกึไว้

ในเวชระเบยีนผูป่้วย 

   4.3ก(12) การวางแผน (anesthesia planning) 

   121 มกีารนําขอ้มลูจากการประเมนิมาวางแผนการระงบัความรูส้กึ และบนัทกึแผนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

   122 มกีารปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เตรยีมผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่ง โดยใช้

เกณฑท์ีเ่หมาะสม 

(2) ผูป่้วย/ครอบครวัไดร้บัขอ้มลูทีจ่าํเป็นเกีย่วกบัการระงบัความรูส้กึ และมสีว่นรว่มในการเลอืกวธิกีารระงบั

ความรูส้กึถา้เป็นไปได.้ ผูป่้วยไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจกอ่นการระงบั

ความรูส้กึ. 
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   4.3ก(21) การให้ข้อมลูและการมีส่วนร่วม (inform patients and families) 

   211 มกีารใหค้วามรูท้ีจ่าํเป็นเกีย่วกบัการระงบัความรูส้กึแกผู่ป่้วย ครอบครวั หรอืผู้

ตดัสนิใจแทนผูป่้วย ในประเดน็เรือ่งความเสีย่ง ประโยชน์ และทางเลอืกของการ

ระงบัความรูส้กึ โดยวสิญัญแีพทยห์รอืผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

   212 ผูป่้วยและครอบครวัมสีว่นรว่มในการเลอืกวธิกีารระงบัความรูส้กึถา้เป็นไปได ้

   4.3ก(22) การเตรียมผู้ป่วย (pre-anesthesia preparation) 

   221 ผูป่้วยไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย98

99 กอ่นการระงบัความรูส้กึ 

   222 ผูป่้วยไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นจติใจกอ่นการระงบัความรูส้กึ 

99 รวมถงึการงดอาหารก่อนทีจ่ะใหก้ารระงบัความรูส้กึในผูป่้วย elective และการใหย้าเพื่อลดการหลัง่ของกรดใน

กระเพาะอาหารในผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการสาํลกั 
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(3) กระบวนการระงบัความรูส้กึเป็นไปอยา่งราบรืน่และปลอดภยัตามมาตรฐานแหง่วชิาชพีซึง่เป็นทีย่อมรบัว่าดี

ทีส่ดุภายใตส้ถานการณ์ของโรงพยาบาล โดยบุคคลทีเ่หมาะสม.   
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   4.3ก(31) กระบวนการระงบัความรู้สึก (anesthetic process) 

   311 กระบวนการระงบัความรูส้กึเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีซึง่เป็นทีย่อมรบัว่าดทีีส่ดุ

ภายใตส้ถานการณ์ของสถานพยาบาล 

   312 กระบวนการระงบัความรูส้กึเป็นไปอยา่งราบรืน่และปลอดภยั 

   313 ผูท้ีใ่หก้ารระงบัความรูส้กึเป็นผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม 

   4.3ก(32) PSG: การระงบัความรู้สึกท่ีปลอดภยั (safe anesthesia) 

   321 ผูป่้วยทกุรายไดร้บัการประเมนิทางเดนิหายใจกอ่นเริม่ตน้นําสลบโดยใชเ้กณฑท์ี่

ชดัเจน, มกีารเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัปัญหา difficult airway100, มกีารตรวจสอบ

และเฝ้าตดิตามว่าทอ่หายใจอยูใ่นตาํแหน่งทีเ่หมาะสม100

101 

   322 ผูป่้วยทกุรายทีไ่ดร้บั General Anesthesia (GA) ไดร้บัออกซเิจนเสรมิ มกีารเฝ้า

ตดิตาม tissue oxygenation และ tissue perfusion อยา่งต่อเนื่องโดยใช ้pulse 

oximeter ซึง่ม ีvariable-pitch pulse tone ดงัขนาดทีจ่ะไดย้นิทัว่ทัง้หอ้งผา่ตดั 

 (4) มกีารตดิตามและบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยระหว่างระงบัความรูส้กึและในชว่งรอฟ้ืนอยา่งครบถว้น.  มกีารเตรยีม

ความพรอ้มเพือ่แกไ้ขภาวะฉุกเฉินระหว่างการระงบัความรูส้กึและระหว่างรอฟ้ืน.  ผูป่้วยไดร้บัการจาํหน่าย

จากบรเิวณรอพกัฟ้ืนโดยผูม้คีณุวุฒ ิตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
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   4.3ก(41) การบนัทึกวิธีและเทคนิคการระงบัความรู้สึก (documentation) 

   411 มกีารบนัทกึวธิแีละเทคนคิการระงบัความรูส้กึทีใ่ชใ้นเวชระเบยีน 

   4.3ก(42) การเฝ้าติดตามระหว่างระงบัความรู้สึก (monitoring during anestasia) 

   421 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัริะบุความถีข่ ัน้ตํ่าและประเภทของการเฝ้าตดิตาม

ระหว่างระงบัความรูส้กึ เพือ่ปฏบิตัเิป็นแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร สาํหรบัผูป่้วยที่

คลา้ยคลงึกนัและไดร้บัการระงบัความรูส้กึแบบเดยีวกนั  

100 (1) มแีผนสาํหรบัจดัการเรื่องทางเดนิหายใจและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามแผน (2) เมื่อคาดวา่จะมปัีญหา difficult 

airway จะตอ้งเตรยีมใหม้คีวามช่วยเหลอืพรอ้มระหว่างการนําสลบ และมแีผนสาํรองสาํหรบัการจดัการเรื่องทางเดนิ

หายใจอย่างชดัเจน (3) สาํหรบัผูป่้วยทีท่ราบว่าเคยมปัีญหา difficult airway ควรเลอืกใชก้ารระงบัความรูส้กึดว้ยวธิอีืน่ 

เช่น การระงบัความรูส้กึเฉพาะที ่หรอืการใสท่่อช่วยหายใจขณะตื่นโดยใชย้าชาเฉพาะที ่(4) วสิญัญแีพทยท์ุกคนควร

ธาํรงใวซ้ึง่ทกัษะในการจดัการเรื่องทางเดนิหายใจ คุน้เคยและมคีวามสามารถใชก้ารใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการ

จดัการกบัปัญหา difficult airway 
101 ควรยนืยนัตําแหน่งของท่อชว่ยหายใจดว้ยการใช ้capnography ถา้เป็นไปได ้
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   422 มกีารเฝ้าตดิตามสภาวะของผูป่้วย101

102 ขณะใหก้ารระงบัความรูส้กึ โดยมวีสิญัญแีพทย์

หรอืวสิญัญพียาบาลคอยเฝ้าตดิตามอยูต่ลอดเวลา 

   423 มกีารบนัทกึผลการเฝ้าตดิตามในเวชระเบยีน 

   4.3ก(43) การเฝ้าติดตามและบนัทึกหลงัได้รบัการระงบัความรู้สึก (post-anesthesia 

monitoring and documentation) 

   431 ผูป่้วยไดร้บัการเฝ้าตดิตามระหว่างรอฟ้ืนตามนโยบาย 

   432 มกีารบนัทกึขอ้มลูการเฝ้าตดิตามระหว่างรอฟ้ืนในเวชระเบยีนผูป่้วย 

   433 ผูป่้วยไดร้บัการจาํหน่ายจากบรเิวณรอฟ้ืนโดยผูม้คีณุวุฒ ิตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว1้02

103 

   434 ผูป่้วยไดร้บัการเฝ้าตดิตามภาวะแทรกซอ้นต่อเนื่องเมือ่ผูป่้วยกลบ้ไปหอผูป่้วยทัว่ไป 

   4.3ก(44) การเตรียมความพร้อมเพ่ือแก้ไขภาวะฉุกเฉิน (preparation  for 

emergency situation) 

   441 มกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่แกไ้ขภาวะฉุกเฉินระหว่างการระงบัความรูส้กึ 

   442 มกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่แกไ้ขภาวะฉุกเฉินระหว่างรอฟ้ืน 

(5) มกีารใชเ้ครือ่งมอื วสัดุ และยาตามทีอ่งคก์รวชิาชพีดา้นวสิญัญแีนะนํา 
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   4.3ก(51)การใช้เคร่ืองมือ วสัด ุและยา (use of recommended equipment, supplies, 

and medications) 

   511 มกีารใชเ้ครือ่งมอืตามทีอ่งคก์รวชิาชพีดา้นวสิญัญแีนะนํา 

   512 มกีารใชว้สัดุการแพทยต์ามทีอ่งคก์รวชิาชพีดา้นวสิญัญแีนะนํา 

   513 มกีารใชย้าตามทีอ่งคก์รวชิาชพีดา้นวสิญัญแีนะนํา 

  

102 มกีาร monitor ความเพยีงพอของทางเดนิหายใจ (airway) และการหายใจ (ventilation) โดยการสงัเกตและการฟัง

อย่างต่อเน่ือง, มกีาร monitor การไหลเวยีนเลอืด (circulation) อย่างต่อเน่ืองโดยการฟังหรอืการคลาํจงัหวะเตน้ของ

หวัใจ หรอืโดยการแสดงอตัราเตน้ของหวัใจบน cardiac monitor หรอื pulse oximeter, มกีารวดัความดนัโลหติอย่าง

น้อยทุก 5 นาท ีและบ่อยกว่าหากมขีอ้บง่ชีท้างคลนิิก, มกีารวดัอุณหภูมขิองร่างกายเมื่อมขีอ้บ่งชี ้ตามช่วงเวลาทีเ่หมา

สม, มกีารประเมนิความลกึของการระงบัความรูส้กึ (depth of anesthesia) หรอืระดบัของความไม่รูส้กึตวั (degree of 

unconscious) อย่างสมํ่าเสมอโดยใชก้ารสงัเกตทางคลนิิก 
103 (1) โดยวสิญัญแีพทย,์ (2) โดยพยาบาลซึง่ใชเ้กณฑจ์าํหน่ายทีส่ถานพยาบาลกาํหนด, (3) ยา้ยไปยงัหน่วยดแูลซึง่มี

ความสามารถในการใหก้ารดแูลหลงัการระงบัความรูส้กึ เช่น หออภบิาลผูป่้วยหนกั 
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ข. การผ่าตดั 

(1) มกีารวางแผนการดแูลสาํหรบัผูป่้วยทีจ่ะรบัการผา่ตดัแต่ละรายโดยนําขอ้มลูจากการประเมนิผูป่้วยมา

พจิารณา.  มกีารบนัทกึแผนการผา่ตดัและการวนิจิฉยัโรคกอ่นการผา่ตดัไวใ้นเวชระเบยีน.  มกีารประเมนิ

ความเสีย่งและประสานกบัผูป้ระกอบวชิาชพีในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การดแูลทีป่ลอดภยั. 
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   4.3ข(11) การวางแผน (surgical care planning) 

   111 มกีารวางแผนการดแูลสาํหรบัผูป่้วยทีจ่ะรบัการผา่ตดัแต่ละรายโดยนําขอ้มลูจากการ

ประเมนิผูป่้วยมาพจิารณา  

   112 มกีารบนัทกึการวนิิจฉยัโรคกอ่นผา่ตดัและแผนการทาํหตัถการในเวชระเบยีนผูป่้วยโดย

แพทยผ์ูร้บัผดิชอบ กอ่นทีจ่ะทาํหตัถการ 

   113 มกีารประเมนิความเสีย่ง และประสาน/ปรกึษา กบัผูป้ระกอบวชิาชพีในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง

เพือ่การดแูลทีป่ลอดภยั 

(2) มกีารอธบิายความจาํเป็น ทางเลอืกของวธิกีารผา่ตดั โอกาสทีจ่ะตอ้งใชเ้ลอืด ความเสีย่ง ภาวะแทรกซอ้นที่

อาจเกดิขึน้ ใหแ้กผู่ป่้วย ครอบครวั หรอืผูท้ีต่ดัสนิใจแทนผูป่้วย. 
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   4.3ข(21) การส่ือสารกบัผู้ป่วยและครอบครวั (informing patients and families) 

   211 มกีารอธบิายความจาํเป็นของการผา่ตดั ขอ้ด ีทางเลอืก ความเสีย่ง และภาวะแทรกซอ้น

ทีอ่าจเกดิขึน้ใหแ้กผู่ป่้วย ครอบครวั หรอืผูต้ดัสนิใจแทน 

   212 มกีารอธบิายโอกาสทีจ่ะตอ้งใชเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด ขอ้ด ีทางเลอืก และ

ความเสีย่ง 

   213 ศลัยแพทยท์ีจ่ะผา่ตดัผูป่้วยหรอืผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นผูใ้หค้วามรู ้

(3) มกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจของผูป่้วยกอ่นการผา่ตดั เพือ่ใหผู้ป่้วยมคีวามพรอ้ม ลด

ความเสีย่งจากการผา่ตดัและการตดิเชือ้  ทัง้ในกรณีผา่ตดัฉุกเฉินและกรณีผา่ตดัทีม่กีาํหนดนดัล่วงหน้า.  มี

กระบวนการทีเ่หมาะสมในการป้องกนัการผา่ตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิตาํแหน่ง.   
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   4.3ข(31) การเตรียมความพร้อม (preoperative preparation) 

   311 มกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นรา่งกายของผูป่้วยกอ่นผา่ตดั เพือ่ลดความเสีย่งจากการ

ผา่ตดั 

   312 มกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นจติใจของผูป่้วยกอ่นผา่ตดั  

   313 การเตรยีมความพรอ้มครอบคลุมทัง้กรณีผา่ตดัฉุกเฉินและกรณีผา่ตดัทีม่กีาํหนดนดั

ล่วงหน้า 

   4.3ข(32) PSG: การป้องกนัการติดเช้ือแผลผ่าตดั (SSI prevention) 

   321 มกีารคน้หาและรกัษาการตดิเชือ้ทกุอยา่งทีเ่กดิขึน้หา่งจากตาํแหน่งทีจ่ะผา่ตดั และเลื่อน

การผา่ตดัไปจนกว่าการตดิเชือ้จะหมดไป (ยกเวน้กรณีผา่ตดัฉุกเฉิน) 
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   322 ไมโ่กนขนทีผ่วิหนงักอ่นผา่ตดั ยกเวน้เมือ่มกีารรบกวนต่อการผา่ตดัจะใช ้electric 

clipper 

   323 ให ้prophylactic antibiotic ทีเ่หมาะสมกบัการผา่ตดั เมือ่มขีอ้บ่งชี ้ใหม้รีะดบัยาในซรีัม่

และเนื้อเยือ่สงูพอเมือ่ขณะลงมดี ตลอดการผา่ตดั และหลงัผา่ตดัเสรจ็สิน้อกี 2-3 ชัว่โมง 

   4.3ข(33) PSG: การป้องกนัการผ่าตดัผิดคน ผิดข้าง ผิดตาํแหน่ง (prevention of wrong 

surgery) 

   331 มกีารใชเ้ครือ่งหมายเพือ่ระบุตาํแหน่งผา่ตดัทีช่ดัเจนเขา้ใจไดโ้ดยทนัท ีและผูป่้วยมสีว่น

รว่มในกระบวนการทาํเครือ่งหมาย 

   332 มกีารใชร้ายการตรวจสอบ (safety surgical checklist) หรอืกระบวนการอืน่เพือ่ยนืยนั

ความถกูตอ้งของตาํแหน่ง หตัถการ ตวัผูป่้วย กอ่นการผา่ตดั รวมถงึยนืยนัว่ามเีอกสาร

และเครือ่งมอือปุกรณ์ทีต่อ้งการอยูใ่นมอื ถกูตอ้งและใชก้ารได ้

   333 ทมีผา่ตดัทกุคนรว่มในกระบวนการขอเวลานอก (time out) และบนัทกึเป็นลายลกัษณ์

อกัษรกอ่นเริม่ตน้หตัถการผา่ตดั 

   334 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิพือ่สรา้งความมัน่ใจในการผา่ตดัทีถ่กูตาํแหน่ง ถกูหตัถการ 

และถกูคน เป็นแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร รวมถงึการทาํหตัถการทางการแพทยแ์ละ

ทนัตแพทยน์อกหอ้งผา่ตดั  

 (4) ผูป่้วยไดร้บัการดแูลและผา่ตดัภายใตส้ภาวะทีม่คีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ และปลอดภยั  
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   4.3ข(41) ส่ิงแวดล้อมของการผ่าตดั (surgical care environment) 

   411 มกีารจดัแบ่งพืน้ที ่กาํหนดการไหลเวยีน และป้องกนัการปนเป้ือนในหอ้งผา่ตดั 

   412 มกีารทาํความสะอาดบรเิวณหอ้งผา่ตดัและเตยีงผา่ตดัตามมาตรฐาน 

   413 มกีารทาํความสะอาดเครือ่งมอื/อปุกรณ์ผา่ตดัและทาํใหป้ราศจากเชือ้ตามมาตรฐาน 

   414 มกีารเตรยีมเครือ่งมอื อุปกรณ์ และเจา้หน้าทีช่ว่ยผา่ตดั พรอ้มสาํหรบัผูป่้วยแต่ละราย 

   415 มกีารดแูลระหว่างรอผา่ตดัอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

   416 มกีารตรวจนบัเครือ่งมอืและอปุกรณ์อยา่งถกูตอ้ง 

   417 มกีารจดัการกบัชิน้เนื้อทีต่ดัออกมาจากผูป่้วยอยา่งเหมาะสม 

   418 มกีารเตรยีมความพรอ้มและการปฏบิตัเิมือ่เกดิภาวะวกิฤตกิบัผูป่้วย 

(5) มกีารบนัทกึรายละเอยีดการผา่ตดัในเวชระเบยีนผูป้วยในเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่ใหเ้กดิการสือ่สารทีด่รีะหว่าง

ทมีงานผูใ้หบ้รกิารและเกดิความต่อเนื่องในการดแูลรกัษา. 
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   4.3ข(51) รายงานทางศลัยกรรม (documentation) 

   511 มบีนัทกึการผา่ตดัในเวชระเบยีนผูป่้วยเพือ่ชว่ยในการดแูลต่อเนื่อง อยา่งน้อย

ประกอบดว้ย การวนิิจฉยัโรคหลงัผา่ตดั ชือ่ศลัยแพทยท์ีท่าํผา่ตดัและผูช้ว่ย ชือ่หตัถการ 
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สิง่สง่ตรวจทางศลัยกรรมทีส่ง่ไปตรวจ การระบุถงึภาวะแทรกซอ้นหรอืการไมม่ี

ภาวะแทรกซอ้น รวมถงึปรมิาณการสญูเสยีเลอืด วนัที ่เวลา และลายมอืชือ่ของแพทย์

ผูร้บัผดิชอบ 

   512 มกีารจดัทาํบนัทกึการผา่ตดัในเวชระเบยีนผูป่้วย เสรจ็กอ่นทีผู่ป่้วยจะออกจากบรเิวณรอ

ฟ้ืนหลงัการระงบัความรูส้กึ 

   4.3ข(52) การเฝ้าติดตามและบนัทึกระหว่างการผ่าตดั (intra-operative monitoring) 

   521 มกีารเฝ้าตดิตามสภาวะทางสรรีวทิยาของผูป่้วยอยา่งต่อเนื่องระหว่างการผา่ตดั 

   522 มกีารบนัทกึสิง่ทีพ่บจากการเฝ้าตดิตามไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 

(6) มกีารตดิตามดแูลหลงัผา่ตดัเหมาะสมกบัสภาวะของผูป่้วยและลกัษณะการผา่ตดั. 
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   4.3ข(61) การดแูลหลงัผา่ตดั (post-surgical care) 

   611 มกีารวางแผนการดแูลหลงัผา่ตดัในชว่งแรกสาํหรบัผูป่้วยแต่ละราย ประกอบดว้ยการ

ดแูลทางการแพทย ์การพยาบาล และดา้นอืน่ๆ ทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยและลกัษณะการ

ผา่ตดั และบนัทกึในเวชระเบยีนภายใน 24 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั 

   612 มกีารใหก้ารดแูลตามแผนทีว่างไว ้
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ค. อาหารและโภชนบาํบดั 

(1) ผูป่้วยไดร้บัอาหารทีเ่หมาะสม มคีณุคา่ทางโภชนาการเพยีงพอกบัความตอ้งการพืน้ฐานของผูป่้วย โดยมี

ระบบบรกิารอาหารทีด่.ี 
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   4.3ค(11) บริการอาหาร (food service) 

   111 มอีาหารหรอืโภชนาการทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยพรอ้มใหบ้รกิารเป็นปกตปิระจาํ 

   112 มกีารบนัทกึคาํสัง่อาหารในเวชระเบยีนกอ่นทีจ่ะใหบ้รกิารอาหารแกผู่ป่้วย โดยพจิารณา

สภาวะทางโภชนาการและความตอ้งการของผูป่้วย 

   113 มรีะบบบรกิารอาหารทีด่ ีและมอีาหารทีห่ลากหลายใหผู้ป่้วยเลอืก 

   114 ครอบครวัทีจ่ดัหาอาหารใหผู้ป่้วย ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัอาหารทีเ่ป็นขอ้จาํกดัของผูป่้วย 

(2) ผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นโภชนาการไดร้บัการประเมนิภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบาํบดั, ไดร้บัอาหารทีม่ ี

คณุคา่ทางโภชนาการเพยีงพอ. 
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   4.3ค(21) โภชนบาํบดั (nutritional therapy) 

   211 ผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นโภชนาการไดร้บัการประเมนิภาวะโภชนาการและวางแผนโภชน

บาํบดั 

   212 ผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นโภชนการ ไดร้บัโภชนบาํบดัหรอือาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการ

เพยีงพอ 

   213 มกีารเฝ้าตดิตามการตอบสนองของผูป่้วยต่อโภชนบาํบดั และบนัทกึในเวชระเบยีน 

 (3) มกีารใหค้วามรูท้างดา้นวชิาการอาหาร โภชนาการและโภชนบาํบดัแกผู่ป่้วยและครอบครวั เพือ่ใหผู้ป่้วย

และครอบครวัสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การเตรยีมและบรโิภคอาหารใหเ้หมาะสมกบัโรคทีเ่ป็นอยู.่ 
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   4.3ค(31) การให้ความรู้ (food and nutritional education) 

   311 มกีารบ่งชีผู้ป่้วยและครอบครวัทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัความรูด้า้นอาหาร โภชนาการและ

โภชนบาํบดั 

   312 มกีารใหค้วามรูท้างดา้นวชิาการอาหาร โภชนาการและโภชนบาํบดัแกผู่ป่้วยและ

ครอบครวั ครอบคลุมการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การเตรยีมอาหาร และการบรโิภค

อาหาร 

   313 มกีารวดัผลลพัธห์ลงัใหค้วามรู ้
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(4) การผลติอาหาร การจดัเกบ็ การสง่มอบ และการจดัการกบัภาชนะ / อปุกรณ์ / ของเสยี / เศษอาหาร 

เป็นไปอยา่งปลอดภยัตามหลกัปฏบิตัทิีย่อมรบัทัว่ไป เพือ่ลดความเสีย่งจากการปนเป้ือน การเน่าเสยี การ

เกดิแหล่งพาหะนําโรค และการแพรก่ระจายของเชือ้โรค.  
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   4.3ค(41) การสขุาภิบาลอาหาร (food sanitation) 

   121 อาหารไดร้บัการจดัเตรยีมในลกัษณะทีล่ดความเสีย่งจากการปนเป้ือนและเน่าเสยี 

   122 อาหารไดร้บัการจดัเกบ็ในลกัษณะทีล่ดความเสีย่งจากการปนเป้ือนและเน่าเสยี 

   123 ผลติภณัฑอ์าหารทีใ่หผ้า่นทางเดนิอาหารไดร้บัการจดัเกบ็ตามขอ้แนะนําของ

บรษิทัผูผ้ลติ 

   124 มกีารสง่มอบอาหารเป็นไปอยา่งเหมาะสม ลดความเสีย่งจากการปนเป้ือนและการ

เน่าเสยี ตรงเวลา และคาํสัง่อาหารเฉพาะไดร้บัการตอบสนอง 

   125 การจดัการกบัภาชนะ อปุกรณ์ ของเสยี เศษอาหาร เป็นไปอยา่งเหมาะสมเพือ่ลด

การเกดิแหล่งพาหะนําโรคและการแพรก่ระจายของเชือ้โรค 

   126 การปฏบิตัต่ิางๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และแนวทางซึง่เป็นที่

ยอมรบั 

   127 มกีารประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิดา้นสขุาภบิาลอาหารของกองโภชนาการ และมี

การปรบัปรงุตามผลการประเมนิ 
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ง. การดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

(1) บุคลากรมคีวามตระหนกัในความตอ้งการของผูป่้วยระยะสดุทา้ย. 
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   4.3ง(11) ความตระหนักของบคุลากร (staff awareness) 

   111 บุคลากรตระหนกัในความตอ้งการทีม่ลีกัษณะเฉพาะของผูป่้วยระยะสดุทา้ย 

 

 (2) ผูป่้วย / ครอบครวั ไดร้บัการประเมนิ / ประเมนิซํ้า เกีย่วกบัอาการ การตอบสนองต่อการบาํบดัอาการ 

ความตอ้งการดา้นจติสงัคมและจติวญิญาณ.  
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   4.3ง(21) การประเมิน/ประเมินซํา้ (assessment and reassessment) 

   211 ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิ/ประเมนิซํา้ ตามภาวะความตอ้งการของผูป่้วย103

104  

   212 ผลการประเมนิชีนํ้าการดแูลและบรกิารทีจ่ดัให ้

   213 ผลการประเมนิไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 

(3) ทมีผูใ้หบ้รกิารใหก้ารดแูลผูท้ีก่าํลงัจะเสยีชวีติอยา่งเหมาะสมทัง้ในดา้นการบรรเทาอาการ, ความตอ้งการ

ดา้นจติสงัคม อารมณ์ และจติวญิญาณ, การใหผู้ป่้วยและครอบครวัมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ. 
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   4.3ง(31) การดแูลผู้ท่ีกาํลงัจะเสียชีวิต (care of the dying patients) 

   311 มกีารดแูลเพือ่จดัการความเจบ็ปวด และอาการหลกัหรอือาการทีต่ามมา 

   312 มกีารป้องกนัอาการและภาวะแทรกซอ้นเทา่ทีจ่ะสามารถทาํได ้

   313 มกีารดาํเนินการเกีย่วกบัความตอ้งการดา้นจติสงัคม อารมณ์ และจติวญิญาณของ

ผูป่้วยและครอบครวัเนื่องจากการเสยีชวีติและความเศรา้โศก 

   314 มกีารดาํเนินการเกีย่วกบัความเชือ่ทางศาสนาหรอืวฒันธรรมของผูป่้วยและ

ครอบครวั 

   315 ผูป่้วยและครอบครวัมสีว่นรว่มตดัสนิใจเกีย่วกบัการดแูล 

   316 มกีารประเมนิคณุภาพการดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ยโดยครอบครวัและบุคลากร 

 

  

104 ควรประเมนิในประเดน็ต่อไปน้ี (1) อาการ เช่น คลื่นไส ้หายใจลาํบาก (2) ปัจจยัทีท่าํใหอ้าการทเุลาหรอืกาํเรบิ (3) 

การตอบสนองต่อการบาํบดัอาการทีใ่หไ้ป (4) ความเชื่อและความตอ้งการดา้นจติวญิญาณ (5) สภาวะดา้นจติสงัคม 

เช่น ความสมัพนัธข์องครอบครวั สิง่แวดลอ้มทีบ่า้น (6) การมเีวลาหยุดพกัสาํหรบัผูด้แูล (7) ความตอ้งการทางเลอืกใน

การดแูล (8) ปัจจยัเสีย่งของครอบครวัหลงัผูป่้วยเสยีชวีติ เช่น กลไกการจดัการปัญหาของครอบครวั โอกาสเกดิความ

เศรา้โศกทีรุ่นแรง 
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จ. การบาํบดัอาการเจบ็ปวด 

(1) ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิอาการเจบ็ปวดอยา่งเหมาะสมกบัระดบัความรนุแรงและลกัษณะของอาการ

เจบ็ปวด. 
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   4.3จ(11) การคดักรองและประเมิน (pain screening and assessment) 

   111 ผูป่้วยไดร้บัการคดักรองความเจบ็ปวด 

   112 เมือ่พบว่ามคีวามเจบ็ปวดจากการตรวจคดักรองเบือ้งตน้ ผูป่้วยไดร้บัการสง่ต่อหรอื

สถานพยาบาลทาํการประเมนิอยา่งครอบคลุม เหมาะสมกบัอายขุองผูป่้วย มกีารวดั

ระดบัและระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัความเจบ็ปวด เชน่ ลกัษณะ ความถี ่ตาํแหน่ง และ

ระยะเวลาของความเจบ็ปวด 

   113 มกีารบนัทกึผลการประเมนิในลกัษณะทีเ่อือ้ต่อการประเมนิซํ้าอยา่งสมํ่าเสมอและ

การตดิตาม ตามเกณฑท์ีจ่ดัทาํโดยองคก์รและตามความตอ้งการของผูป่้วย 

 (2) ทมีผูใ้หบ้รกิารใหก้ารบาํบดัรกัษาอาการเจบ็ปวดอยา่งเหมาะสม. 
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   4.3จ(21) การบาํบดัรกัษา (pain management) 

   211 มกีระบวนการเพือ่บ่งชีผู้ป่้วยทีม่คีวามเจบ็ปวด  

   212 ผูป่้วยทีม่คีวามเจบ็ปวดไดร้บัการดแูลตามแนวทางการบาํบดัความเจบ็ปวด 

   213 มกีระบวนการสือ่สารและใหค้วามรูเ้รือ่งความเจบ็ปวดแกผู่ป่้วยและครอบครวั  

   214 มกีระบวนการใหค้วามรูเ้รือ่งความเจบ็ปวดแกบุ่คลากร  
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ฉ. การฟ้ืนฟูสภาพ 

(1) มกีารวางแผนฟ้ืนฟูสภาพใหแ้กผู่ป่้วยตามผลการประเมนิดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม เพือ่ชีนํ้าการดแูลดา้น

ฟ้ืนฟูสภาพตามสภาวะของผูป่้วยแต่ละราย  

N P  M  

   4.3ฉ(11) การวางแผน (rehabilitation planning) 

   111 มกีารวางแผนฟ้ืนฟูสภาพใหแ้กผู่ป่้วยตามผลการประเมนิดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม 

   112 แผนฟ้ืนฟูสภาพเป็นตวัชีนํ้าดกูารดแูลดา้นฟ้ืนฟูสภาพตามสภาวะของผูป่้วยแต่ละ

ราย 

 

(2) การฟ้ืนฟูสภาพชว่ยฟ้ืน ยกระดบัหรอืธาํรงไวซ้ึง่ระดบัทีเ่หมาะสมในการใชง้านอวยัวะ การดแูลตนเอง ความ

รบัผดิชอบต่อตนเอง การพึง่ตนเอง และคณุภาพชวีติ ของผูป่้วย 
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   4.3ฉ(21) การฟ้ืนฟสูภาพ (rehabilitation implementation) 

   211 มกีารฟ้ืนฟูสภาพตามแผน 

   212 มคีวามรว่มมอืระหว่างวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยเพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุแกผู่ป่้วย 

   213 ครอบครวัและชมุชนไดร้บัการเสรมิพลงัใหม้บีทบาทในการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยใน

ชมุชน 

   214 มกีารประเมนิผลการฟ้ืนฟูสภาพของผูป่้วยแต่ละราย 

   215 มกีารประมวลและวเิคราะหผ์ลการฟ้ืนฟูสภาพของผูป่้วยเป็นรายกลุ่ม ในประเดน็ 

การใชง้านอวยัวะ การดแูลตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเอง การพึง่ตนเอง และ

คณุภาพชวีติของผูป่้วย 

   216 การฟ้ืนฟูสภาพชว่ยฟ้ืน ยกระดบัหรอืธาํรงไวซ้ึง่ระดบัทีเ่หมาะสมในการใชง้านอวยัวะ 

การดแูลตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเอง การพึง่ตนเอง และคณุภาพชวีติของผูป่้วย 
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III – 5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย / ครอบครวั 

III-5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย / ครอบครวั (IMP) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสภาวะสขุภาพแก่ผูป่้วย / ครอบครวั และกจิกรรมทีว่างแผนไวเ้พือ่

เสรมิพลงัผูป่้วย / ครอบครวัใหม้คีวามสามารถและรบัผดิชอบในการดแูลสขุภาพของตนเอง 

รวมทัง้เชือ่มโยงการสรา้งเสรมิสขุภาพเขา้ในทกุขัน้ตอนของการดแูล. 

(1) ทมีผูใ้หบ้รกิารประเมนิผูป่้วยเพือ่วางแผนและกาํหนดกจิกรรมการเรยีนรู.้ การประเมนิครอบคลุม ปัญหา / 

ความตอ้งการของผูป่้วย, ขดีความสามารถ, ภาวะทางดา้นอารมณ์ จติใจ, ความพรอ้มในการเรยีนรูแ้ละดแูล

ตนเอง. 
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   5(11) การประเมิน  

   111 มกีารประเมนิและบนัทกึปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วย สิง่ทีผู่ป่้วยและครอบครวัตอ้ง

เรยีนรู ้ 

   112 มกีารประเมนิและบนัทกึความสามารถและความพรอ้มในการเรยีนรู้104105 และความเตม็ใจ

ทีจ่ะเรยีนรูข้องผูป่้วยและครอบครวั 

   113 มกีารใชผ้ลการประเมนิในการวางแผนใหค้วามรูแ้ละกาํหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้

(2) ทมีผูใ้หบ้รกิารใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นและชว่ยเหลอืใหเ้กดิการเรยีนรู ้สาํหรบัการดแูลตนเองและการมพีฤตกิรรม

สขุภาพทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ีแกผู่ป่้วยและครอบครวั, อยา่งเหมาะสมกบัปัญหา เวลา มคีวามชดัเจนและ

เป็นทีเ่ขา้ใจงา่ย.  มกีารประเมนิการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถในการนําขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปปฏบิตั.ิ 
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   5(21) การให้ความรู้ตอบสนองความต้องการ (meet ongoing health needs)  

   211 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูแ้ละการฝึกอบรมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการหรอื

เป้าหมายสขุภาพของผูป่้วย 

   212 องคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัแหล่งความรูใ้นชมุชนทีจ่ะสนบัสนุนการใหค้วามรูด้า้นการ

สรา้งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรคอยา่งต่อเนื่อง 

   213 ผูป่้วยไดร้บัการสง่ต่อไปยงัแหล่งความรูท้ีม่ใีนชมุชนเมือ่มขีอ้บ่งชีโ้ดยสภาวะของผูป่้วย 

   5(22) การรบัรู้เบือ้งต้น (basic learning) 

   221 ผูป่้วยและครอบครวัรบัรูก้ระบวนการทีจ่ะใหค้วามยนิยอม สภาวะของโรคและการ

วนิิจฉยัโรค สทิธแิละวธิกีารทีจ่ะมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ   

105 ความเชื่อและค่านิยม, การรูห้นงัสอืและภาษาทีใ่ช,้ อุปสรรคด์า้นอารมณ์และแรงจงูใจ, ขอ้จาํกดัดา้นร่างกาย การ

รบัรูแ้ละความเขา้ใจ 
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N P  M Extended Evaluation Guide 

   5(23) การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครวั (patient and family education) 

   231 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการใชย้าทีไ่ดร้บั โอกาสเกดิผลขา้งเคยีงจากยา 

การป้องกนัโอกาสเกดิปฏกิริยิากบัยาและอาหารต่างๆ  

   232 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการใชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งปลอดภยั

และไดผ้ล (ถา้มกีารใช)้ 

   233 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัอาหารและโภชนาการทีเ่หมาะสม (เมือ่มขีอ้

บ่งชี)้ 

   234 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการบาํบดัความเจบ็ปวด (ถา้ผูป่้วยมอีาการ

ปวด) 

   235 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการฟ้ืนฟูสภาพ (เมือ่มขีอ้บ่งชี)้ 

   236 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูท้ีจ่าํเป็นอืน่ๆ เพือ่การดแูลตนเองและการมพีฤตกิรรม

สขุภาพทีด่ ี

   5(24) วิธีการให้ความรู้และการประเมิน (educational methods and evaluation) 

   241 การใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูทีจ่าํเป็นกระทาํในเวลาทีเ่หมาะสม มคีวามชดัเจนและเป็นที่

เขา้ใจงา่ย 

   242 มกีระบวนการชว่ยเหลอืใหเ้กดิการเรยีนรู ้เชน่ การกระตุน้ใหต้ัง้คาํถาม การใชเ้อกสารยํา้

เสรมิ การสอบทานความรู ้

   243 มกีารบนัทกึการใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วยทีเ่ป็นรปูแบบเดยีวกนัโดยบุคลากรทกุคน 

   244 มกีารประเมนิการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถในการนําขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปปฏบิตั ิ

   5(25) ผู้ให้ความรู้ (professional who provide education) 

   251 ผูป้ระกอบวชิาชพีทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วยรว่มมอืกนัใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วย/ครอบครวั 

   252 ผูใ้หค้วามรูม้คีวามรูใ้นเนื้อหาทีจ่ะให ้มเีวลาเพยีงพอ และมทีกัษะการสือ่สารทีจ่ะให้

ความรู ้

 (3) ทมีผูใ้หบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นอารมณ์จติใจและคาํปรกึษาทีเ่หมาะสมแกผู่ป่้วยและครอบครวั.  
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   5(31) การให้ความช่วยเหลือ (support service) 

   311 ทมีผูใ้หบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นอารมณ์จติใจแกผู่ป่้วยและครอบครวั 

   312 ทมีผูใ้หบ้รกิารใหค้าํปรกึษาทีเ่หมาะสมแกผู่ป่้วยและครอบครวั 
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 (4) ทมีผูใ้หบ้รกิารและผูป่้วย / ครอบครวั รว่มกนักาํหนดกลยทุธก์ารดแูลตนเองทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูป่้วย, 

รวมทัง้ตดิตามปัญหาอปุสรรคในการดแูลตนเองอยา่งต่อเนื่อง. 
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   5(41) แนวทางการดแูลตนเองโดยผู้ป่วย/ครอบครวั (self-management strategies) 

   411 มกีารจดัทาํแนวทาง หรอืกลยทุธ ์หรอืแผนการดแูลตนเอง ทีช่ดัเจน 

   412 แนวทาง/แผนการดแูลตนเองเกดิจากความรว่มมอืระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร 

   413 แนวทาง/แผนการดแูลตนเองระบุแนวทางในการตดิตามปัญหาอปุสรรคในการดแูล

ตนเอง 

   414 มกีระบวนการกระตุน้ใหผู้ป่้วยมคีวามรบัผดิชอบต่อสขุภาพของตน  

 

 (5) ทมีผูใ้หบ้รกิารจดักจิกรรมเสรมิทกัษะทีจ่าํเป็นใหแ้กผู่ป่้วย/ครอบครวั และสรา้งความมัน่ใจวา่ผูป่้วย / 

ครอบครวัสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง. 
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   5(51) กิจกรรมเสริมทกัษะ (essential skill training) 

   511 ทมีผูใ้หบ้รกิารจดักจิกรรมเสรมิทกัษะทีจ่าํเป็นใหแ้กผู่ป่้วย/ครอบครวั 

   512 มวีธิกีารประเมนิว่าผูป่้วยมคีวามมัน่ใจและสามารถปฏบิตัไิด ้

   513 มกีารตดิตามการปฏบิตัขิองผูป่้วย/ครอบครวั ปัญหาและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

 

 (6) ทมีผูใ้หบ้รกิารประเมนิและปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการเสรมิพลงัผูป่้วย / ครอบครวั. 
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   5(61) การประเมินและปรบัปรงุ (evaluation and improvement) 

   611 มกีารประเมนิกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการเสรมิพลงัใหแ้กผู่ป่้วย/ครอบครวั 

   612 มกีารปรบัปรงุตามผลการประเมนิ 
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III -6 การดแูลต่อเนือ่ง 

III-6 การดแูลต่อเน่ือง (COC) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความร่วมมอืและประสานงานเพื่อใหม้กีารตดิตามและดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองที่

ใหผ้ลด.ี 

(1) มรีะบบนดัหมายผูป่้วยกลบัมารบัการรกัษาต่อเนื่องเมือ่มขีอ้บ่งชี.้  มรีะบบชว่ยเหลอืและใหค้าํปรกึษาแก่

ผูป่้วยทีอ่อกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม. 
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   6(11) นโยบายเก่ียวกบัการส่งต่อหรือจาํหน่าย (referral/discharge policies) 

   111 ผูป่้วยไดร้บัการสง่ต่อ และ/หรอื จาํหน่าย ตามสภาวะสขุภาพของผูป่้วย 

   112 มกีารพจิารณาความพรอ้มในการจาํหน่ายผูป่้วยโดยใชเ้กณฑห์รอืขอ้บ่งชีท้ีท่าํใหม้ัน่ใจว่า

ผูป่้วยปลอดภยั 

   113 การวางแผนสง่ต่อ และ/หรอื จาํหน่าย เริม่ตัง้แต่แรกในกระบวนการดแูลเมือ่มขีอ้บง่ชี ้

และครอบครวัของผูป่้วยมสีว่นรว่มตามความเหมาะสม 

   114 มแีแนวทางในการอนุญาตใหผู้ป่้วยทีร่บัไว ้ออกนอกโรงพยาบาลในชว่งเวลาทีว่าง

แผนการรกัษาไว ้โดยมกีาํหนดเวลาทีช่ดัเจน 

   6(12) ระบบนัดหมาย (appointment for follow up) 

   121 มรีะบบนดัหมายผูป่้วยทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลต่อเนื่อง 

   122 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัคาํแนะนําการนดัตดิตามตรวจรกัษาในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย 

ระบุการนดัตดิตาม ภาวะทีค่วรไดร้บัการดแูลอยา่งเรง่ด่วน และคาํแนะนําสาํหรบั

ครอบครวัในการดแูลผูป่้วย 

   123 มรีะบบตดิตามกลบัมารบัการดแูลต่อเนื่องตามกาํหนดนดัหมาย 

   6(13) ระบบช่วยเหลือและให้คาํปรึกษา (assistant and consultation) 

   131 มรีะบบชว่ยเหลอืและใหค้าํปรกึษาอยา่งต่อเนื่องแก่ผูป่้วยทีอ่อกจากโรงพยาบาลตาม

ความเหมาะสม   
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 (2) องคก์รสรา้งความรว่มมอืและประสานงานกบัหน่วยบรกิารสขุภาพ ชมุชน และองคก์รอืน่ๆ เพือ่ใหเ้กดิ

ความต่อเนื่องในการตดิตามดแูลผูป่้วยและบรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพเขา้ในกระบวนการดแูล

ผูป่้วย. 
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   6(21) การสร้างความร่วมมือและประสานงาน (collaboration and coordination) 

   211 องคก์รสรา้งความรว่มมอืและประสานกบัหน่วยบรกิารสขุภาพ ชมุชน และองคก์ร

อืน่ๆ ในการตดิตามดแูลผูป่้วย และการใหบ้รกิาร105

106 

   212 มกีารพฒันาศกัยภาพใหแ้กห่น่วยบรกิารสขุภาพทีใ่หก้ารดแูลต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบั

ลกัษณะผูป่้วยทีต่อ้งรบัดแูล 

   6(22) การส่งต่อไปยงัองคก์รอ่ืน (transfer of patients) 

   221 ผูป่้วยไดร้บัการสง่ต่อไปยงัองคก์รอืน่ตามความจาํเป็นในการดแูลต่อเนื่องอยา่ง

เหมาะสม โดยคาํนึงถงึอนัตราย การดแูลระหว่างสง่ต่อ การสง่มอบหน้าที ่และการ

จดัการหากไมส่ามารถสง่ต่อได ้

   222 มกีารพจิารณาความสามารถขององคก์รทีจ่ะรบัผูป่้วย โดยมกีารจดัทาํขอ้ตกลง

ล่วงหน้ากบัองคก์รทีส่ง่ผูป่้วยไปรกัษาต่อเป็นประจาํ 

   223 มกีารเฝ้าตดิตามผูป่้วยทกุรายขณะสง่ต่อ โดยผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม 

   224 มกีารบนัทกึขอ้มลูการสง่ต่อผูป่้วยในเวชระเบยีน ระบุชือ่สถานพยาบาลและบุคคลที่

ตกลงจะรบัผูป่้วย เหตุผลในการสง่ต่อ เงือ่นไขพเิศษต่างๆ สภาวะผูป่้วยที่

เปลีย่นแปลงในขณะสง่ต่อ และขอ้มลูอืน่ๆ ตามนโยบายขององคก์ร 

   6(23) การเคล่ือนย้าย (transporation) 

   231 มกีารประเมนิความตอ้งการดา้นการเคลื่อนยา้ยเมือ่จะมกีารสง่ต่อผูป่้วย หรอืสง่กลบั

บา้น 

   232 การเคลื่อนยา้ยทีจ่ดัใหห้รอืจดัหามามคีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการและสภาวะ

ของผูป่้วย 

   233 ยานพาหนะทีเ่ป็นของสถานพยาบาลเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั

เกีย่วกบัการปฏบิตักิาร สภาพ และการบาํรงุรกัษา 

   234 ยานพาหนะทีไ่ดม้าตามสญัญาจา้ง เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสถานพยาบาลเกีย่วกบั

คณุภาพและความปลอดภยัในการเคลื่อนยา้ย 

   235 ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการเคลื่อนยา้ยมเีครือ่งมอื วสัดุ และยาทีเ่หมาะสมเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของผูป่้วยทีจ่ะเคลื่อนยา้ย 

   236 มกีระบวนการพรอ้มเพือ่เฝ้าตดิตามคณุภาพและความปลอดภยัของการเคลื่อนยา้ย 

รวมถงึกระบวนการรอ้งเรยีน 

   

106 รวมถงึบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ การใหบ้รกิารชว่ยเหลอืดา้นสงัคม อาหาร การเงนิ จติใจ และความช่วยเหลอือื่นๆ 
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 (3) มกีารสือ่สารขอ้มลูของผูป่้วยใหแ้กห่น่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งในการดแูลต่อเนื่อง ทัง้ภายในองคก์รและกบั

องคก์รภายนอก โดยคาํนึงถงึการรกัษาความลบัของขอ้มลูผูป่้วย. 
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   6(31) การส่ือสารข้อมลู (communication of patient information) 

   311 มกีารสือ่สารสรปุขอ้มลูทางคลนิิกของผูป่้วย106

107 ใหแ้กห่น่วยบรกิารทีจ่ะดแูลต่อเนื่อง 

ไปพรอ้มกบัผูป่้วย 

   312 มกีารสือ่สารขอ้มลูเพือ่การดแูลต่อเนื่องทัง้ภายในองคก์รและกบัองคก์รภายนอก 

   313 มกีารคาํนึงถงึการรกัษาความลบัของขอ้มลูผูป่้วยในการสือ่สารขอ้มลู 

   314 มรีะบบตดิตามรบัขอ้มลูจากหน่วยบรกิารทีร่บัดแูลต่อเนื่องเพือ่นํามาใชป้ระโยชน์ 

 (4) มกีารทบทวนเวชระเบยีนเพือ่ประเมนิความเพยีงพอของขอ้มลูสาํหรบัการดแูลต่อเนื่อง. 
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   6(41) การทบทวน (medical record review) 

    411 มกีารทบทวนเวชระเบยีนเพือ่ประเมนิความเพยีงพอของขอ้มลูสาํหรบัการดแูล

ต่อเนื่อง 

 

(5) มกีารตดิตามผลการดแูลต่อเนื่อง เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าความตอ้งการของผูป่้วยไดร้บัการตอบสนอง และนําผล

การตดิตามมาใชป้รบัปรงุ/วางแผนบรกิารในอนาคต. 
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   6(51) การติดตาม 

   511 มกีารตดิตามผลการดแูลต่อเนื่องเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าความตอ้งการของผูป่้วยไดร้บัการ

ตอบสนอง 

   512 มกีารนําผลการตดิตามมาใชป้รบัปรงุ/วางแผนบรกิารในอนาคต 

 

  

107 สรุปขอ้มลูสรุปทางคลนิิกระบุสภาวะของผูป่้วย หตัถการและการตรวจรกัษาอื่นๆ ทีไ่ดท้าํไปแลว้ ความตอ้งการการ

ดแูลทีย่งัคงมอียูข่องผูป่้วย 
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ตอนที ่IV ผลการดาํเนินงานขององคก์ร 
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IV-1 ผลด้านการดแูลผู้ป่วย (PCR) 

องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัดา้นการดแูลผูป่้วย ทัง้ในดา้นผลลพัธ ์

กระบวนการ ความปลอดภยั และ functional status ของผูป่้วย107

108. 

 

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผูป่้วยและผูร้บัผลงานอ่ืน (CFR) 

องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัความพงึพอใจ, ความไมพ่งึพอใจ, 

คณุคา่จากมมุมองของผูป่้วยและผูร้บัผลงานอืน่ๆ, การคงอยู ่การแนะนํา และการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บั

ผลงาน.  

 

IV-3 ผลด้านการเงิน (FNR) 

องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัของผลการดาํเนินงานดา้นการเงนิ108

109. 

 

IV-4 ผลด้านทรพัยากรบคุคล (HRR) 

(1) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัผลความผกูพนัของบุคลากร ความ

พงึพอใจของบุคลากร การพฒันาบุคลากรและผูนํ้า. 

(2) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัขดีความสามารถ ระดบัอตัรากาํลงั 

การรกัษาไว ้และทกัษะทีเ่หมาะสมของบุคลากร.   

(3) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบับรรยากาศการทาํงาน สขุอนามยั 

ความปลอดภยั สวสัดภิาพ บรกิารและสทิธปิระโยชน์ ของบคุลากร.   

 

IV-5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสาํคญั (SPR) 

(1) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงาน (operational 

performance) ของระบบงาน รวมทัง้ความพรอ้มสาํหรบัภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉิน. 

(2) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงาน (operational 

performance) ของกระบวนการสาํคญั109

110. 

108 ตวัช้ีวดัด้านการดแูลผูป่้วย ไดม้าจากการวเิคราะหโ์รคสาํคญัทีโ่รงพยาบาลใหก้ารดแูล ซึง่แต่ละโรคควรจะมชีุด

ของตวัชีว้ดัซึง่สะทอ้นประเดน็สาํคญัของโรคนัน้ๆ อย่างครบถว้น 
109 ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานทางการเงิน เช่น รายได,้ กาํไรขาดทุน, สนิทรพัยส์ทุธ,ิ ประสทิธภิาพการจดัการดา้น

การเงนิ, ความอยู่รอดทางการเงนิ (สภาพคล่อง อตัราสว่นหน้ีสิน้ต่อทุน การไหลเวยีนของเงนิสด) 
110 ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานของกระบวนการ เช่น ผลติภาพ (productivity), รอบเวลา, ประสทิธผิล, ประสทิธภิาพ, 

การเขา้ถงึ, ความเหมาะสม, ความต่อเน่ือง, ความครอบคลุม ซึง่ควรครอบคลุมระบบงานสาํคญัขององคก์รทัง้หมดใน

มาตรฐานตอนที ่I และ II เช่น ระบบสารสนเทศ การจดัการความรู ้ระบบบรหิารความเสีย่ง/คุณภาพ/ความปลอดภยั, 
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IV-6 ผลด้านการนํา (LDR) 

(1) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัการบรรลุผลตามกลยทุธแ์ละ

แผนปฏบิตักิารขององคก์ร110

111. 

(2) องคก์รแสดงใหเ้หน็ผลของพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม ความเชือ่มัน่ในผูนํ้าระดบัสงูและการกาํกบัดแูลกจิการ

111

112. 

(3) องคก์รแสดงใหเ้หน็ผลของความรบัผดิชอบทางการเงนิ (fiscal accountability) ทัง้ภายในและภายนอก112

113. 

(4) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัการประเมนิองคก์ร การปฏบิตัติาม

กฎหมายและกฎระเบยีบ. 

(5) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัการสนบัสนุน ความรว่มมอืและ

ความรบัผดิชอบต่อชมุชน.  

 

IV-7 ผลด้านการสร้างเสริมสขุภาพ (HPR) 

(1) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพและผลลพัธ์

สขุภาพของบุคลากร. 

(2) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพและผลลพัธ์

สขุภาพของกลุ่มผูร้บับรกิารสขุภาพทีส่าํคญั. 

(3) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพและผลลพัธ์

สขุภาพของประชากรในชมุชน. 

 

การกาํกบัดแูลวชิาชพี, ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม เครื่องมอื และสาธารณูปโภค, ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้

, ระบบเวชระเบยีน, ระบบยา, บรกิารหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย,์ บรกิารรงัสวีทิยา, การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 
111 ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการขององคก์รในหวัขอ้น้ี ครอบคลุม การบรรลุกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิ

การทีไ่ม่ถูกครอบคลุมดว้ยหวัขอ้อื่น 
112 ผลของการดาํเนินงานอย่างมีจริยธรรม ความเช่ือมัน่ในผูนํ้าระดบัสูงและการกาํกบัดแูลกิจการ เช่น 

รายงานการตรวจสอบและทบทวนทางดา้นจรยิธรรม, การใหค้ะแนนหรอืจดัอนัดบัระบบกาํกบัดแูลกจิการในดา้น ความ

รบัผดิรบัชอบ (accountability) การมสีว่นร่วม การคาดการณ์ได ้ความโปร่งใส 
113 ผลของความรบัผิดชอบทางการเงิน เช่น รายงานการตรวจสอบทางการเงนิ ขอ้แนะนําของผูต้รวจสอบ การ

ตอบสนองของผูบ้รหิาร 
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