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คาํนํา 

 

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี หรอืทีเ่รยีกว่า

มาตรฐาน HA/HPH 2006 จดัทาํเสรจ็สิน้เมือ่ปี พ.ศ. 2549  มเีนื้อหาหลกัในดา้นคณุภาพและความปลอดภยัในการ

ดแูลผูป้ว่ยและระบบงานสาํคญัของโรงพยาบาล การสรา้งเสรมิสขุภาพ และคณุภาพการบรหิารจดัการองคก์ร

โดยรวม 

 เพือ่ใหโ้รงพยาบาลสามารถทาํความเขา้ใจเนื้อหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตัไิด้

เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละโรงพยาบาล สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จงึไดจ้ดัทาํคูม่อื SPAขึน้ 

เป็นการขยายความกจิกรรมทีค่วรดาํเนินการสาํหรบัมาตรฐานแต่ละขอ้ โดยอธบิายใหเ้หน็รปูธรรมของการปฏบิตัิ

อยา่งเป็นขัน้ตอน  และใหแ้นวทางการประเมนิตนเองอยา่งกระชบัซึง่มุง่ใหต้อบเนื้อหาทีไ่ดจ้ากผลของการปฏบิตัติาม

มาตรฐาน 

 SPA in Action (Part II) นี้เป็นการนําคูม่อื SPA สาํหรบัมาตรฐานตอนที ่II ระบบงานสาํคญัขององคก์ร มา

จดัทาํเป็นคาํถามเริม่ตน้เพือ่ใหโ้รงพยาบาลเขา้ใจบรบิทของตนเอง และนําไปสูก่ารดาํเนนิการปรบัปรงุทีม่คีวาม

เฉพาะเจาะจงสาํหรบัโรงพยาบาล  ทัง้นี้ผูนํ้าไปปฏบิตัคิวรนกึถงึวงลอ้ของระบบงานทีม่กีารพฒันาอยา่งต่อเนื่องอนั

ไดแ้ก ่PDCA หรอื DALI (Design-Action-Learning-Improvement) อนัไดแ้กก่ารออกแบบระบบ การปฏบิตัติาม

ระบบทีอ่อกแบบไว ้การกาํกบัตดิตาม/ทบทวน/เรยีนรู ้และการปรบัปรงุ  การถามหาระบบการกาํกบัตดิตามในเรือ่ง

ต่างๆ นบัว่าเป็นสว่นสาํคญัทีจ่ะทาํใหว้งลอ้นี้หมนุไปอยา่งต่อเนื่อง 

 สรพ.หวงัว่าความเขา้ใจและการนํามาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตั ิจะสง่ผลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลทีม่คีณุภาพและ

ความปลอดภยัยิง่ขึน้ รวมทัง้จะมขีอ้มลูเชงิปฏบิตัต่ิางๆ เกดิขึน้มากมาย  
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II-1 การบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพ 

 

II - 1.1 ภาพรวมของการพฒันาคณุภาพ (RSQ.1) 

มีการพฒันาคณุภาพท่ีประสานสอดคล้องกนัในทกุระดบั. 

ก. การสนับสนุนจากผูนํ้า 

(1) ผูนํ้าระดบัสงูกาํหนดนโยบาย เป้าประสงค ์ลาํดบัความสาํคญั และความคาดหวงัในเรือ่งคณุภาพและความ

ปลอดภยั 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อะไรคอืประเดน็การพฒันาคณุภาพทีส่าํคญั 

(priorities) ในปจัจบุนัของ รพ. 

กระตุน้ใหแ้ต่ละหน่วยงาน แต่ละทมีงานคดิว่าจะทาํ

อะไรบา้งในประเดน็ดงักลา่ว, พจิารณาวา่ใน

ภาพรวมจะขบัเคลือ่นรว่มกนัอยา่งมพีลงัไดอ้ยา่งไร  

ประเดน็การพฒันาคณุภาพทีส่าํคญัขา้งตน้เป็นสว่น

หนึ่งของแผนกลยทุธข์อง รพ.ในขอ้ใด 

ทาํใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัทัง้เป้าหมายและ

แผนการปฏบิตั ิ

ประเดน็การพฒันาคณุภาพทีส่าํคญัในอนาคตจะ

เปลีย่นไปอยา่งไร 

ทบทวนสถานการณ์ทัง้ภายนอกภายในเพือ่เตรยีม

ปรบั priorities 

 

(2) ผูนํ้าระดบัสงูสรา้งหลกัประกนัว่าบรกิารทีจ่ดัใหผู้ป้ว่ยมคีวามปลอดภยัและมคีณุภาพ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ความเสีย่งหรอืโอกาสทีจ่ะเกดิความไมป่ลอดภยั

หรอืความดอ้ยคณุภาพทีส่าํคญัคอือะไร  

ผูนํ้าระดบัสงูใช ้PDSA เพือ่สรา้งหลกัประกนัความ

ปลอดภยัสาํหรบัสถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะไม่

ปลอดภยัหรอืดอ้ยคณุภาพ คอืตรวจสอบวา่มกีาร

ออกแบบระบบทีร่ดักมุหรอืไม่ บุคลากรมคีวาม

พรอ้มและนําไปปฏบิตัหิรอืไม ่ตวัชีว้ดัทีใ่ช ้monitor 

ความเสีย่งดงักลา่วมอีะไรบา้ง ผลลพัธเ์ป็นอยา่งไร 

 

(3) ผูนํ้าทกุระดบัใหก้ารสนบัสนุน และตดิตามกาํกบัความพยายามในการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อปุสรรคสาํคญัต่อการพฒันาคณุภาพคอือะไร ผูนํ้ารว่มกนัหาวธิกีารทีส่รา้งสรรคใ์นการขจดั

อปุสรรคเหล่านัน้ 

ระบบบรหิารอะไรทีท่าํใหก้ารปรบัปรงุระบบงาน

ต่างๆ เป็นไปอยา่งล่าชา้ 

ผูนํ้าพจิารณาปรบัระบบบรหิารเหล่านัน้ดว้ยแนวคดิ

ใหม ่
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพอืน่ๆ ทีห่น่วยงาน

และทมีงานต่างๆ ตอ้งการจากผูนํ้าคอือะไร 

ผูนํ้าพจิารณาใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม 

การพฒันาเรือ่งใดบา้งทีม่โีอกาสไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมายหรอืมคีวามล่าชา้ 

ผูนํ้าพจิารณาระบบการกาํกบัตดิตามทีเ่หมาะสม 

 

 (4) ผูนํ้าระดบัสงูสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมของการมุง่เน้นผูร้บัผลงาน การพฒันาอยา่งต่อเนื่อง และการเรยีนรู.้ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การมุง่เน้นผูร้บัผลงานทีผู่ป้ว่ยอยากได ้ เจา้หน้าที่

ทกุคนสามารถทาํไดโ้ดยงา่ย และทาํไดเ้ป็นปกติ

ประจาํมอีะไรบา้ง 

สง่เสรมิใหม้กีารกระทาํดงักล่าวรว่มกนั 

แต่ละระบบงาน แต่ละกลยทุธ ์แต่ละโรคทีใ่หก้าร

ดแูล มกีารจดัทาํพมิพเ์ขยีวของการพฒันา ตวัชีว้ดั

สาํคญั และกลไกรบัฟงัเสยีงสะทอ้น เพือ่เป็น

ตวักระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่องแลว้

หรอืไม ่ สว่นใดทีม่แีลว้ สว่นใดทีย่งัไมม่ ี

จะทาํอยา่งไรใหส้ว่นทีย่งัไมม่ ีไดม้ตีวักระตุน้เหล่านี้  

สว่นทีม่กีลไกเหล่านี้อยูแ่ลว้ เกดิการพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่องหรอืไม่ 

การเรยีนรูท้ีไ่มเ่ป็นทางการเกดิขึน้ในลกัษณะ

ใดบา้ง 

จะสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูด้งักล่าวใหม้ากขึน้ได้

อยา่งไร จะกระตุน้การตัง้คาํถามเพือ่จุดประกาย

การเรยีนรูจ้ากงานประจาํไดอ้ยา่งไร 



สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  3 

 

ข. การเชือ่มโยงและประสานงาน  

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

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในคาํต่อไปนี้ คาํใดเป็นคาํทีเ่ขา้ใจยากหรอืมคีวาม

สบัสน: “ความเสีย่ง” “อบุตักิารณ์” “เหตุการณ์ไมพ่งึ

ประสงค”์ “sentinel event” “harm” “error” “near 

miss” 

กาํหนดคาํจาํกดัความ สรา้งการเปรยีบเทยีบที่

เขา้ใจงา่ย พรอ้มยกตวัอยา่ง (ถา้สามารถเชือ่มโยง

ในเหตุการณ์เดยีวกนัไดย้ิง่ด)ี, สง่เสรมิใหแ้ต่ละ

หน่วยงานหาตวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานของ

ตนเอง 

อะไรคอืความหมายของคณุภาพที ่รพ.ใชท้าํความ

เขา้ใจกบัผูป้ฏบิตังิาน  

สรา้งความเชือ่มโยงระหวา่ง “ความตอ้งการของ

ลกูคา้” “คณุคา่” "ขอ้กาํหนดในคูม่อืการปฏบิตังิาน” 

“มาตรฐานวชิาชพี”, สง่เสรมิใหแ้ต่ละหน่วยงาน

กาํหนดคณุคา่ของงานทีต่นรบัผดิชอบในมมุมอง

ของผูร้บับรกิาร 

อะไรคอือบุตักิารณ์ทีนํ่ามาสูก่ารเปลีย่นแปลงวธิคีดิ

และพฤตกิรรมทีส่าํคญัในองคก์ร 

ทบทวนว่าลกัษณะดงักล่าวจะนําไปสูว่ฒันธรรม

ความปลอดภยัหรอืไม ่จะสง่เสรมิใหเ้กดิมากขึน้ได้

อยา่งไร 

 

(2) โปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพ เป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธข์ององคก์ร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

แผนกลยทุธข์ององคก์ร ระบุประเดน็เกีย่วกบัความ

เสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพไวอ้ยา่งไร 

ทบทวนความชดัเจนของเป้าหมาย ทบทวน

ความกา้วหน้าและการบรรลุเป้าหมาย 

 

(3) มกีารบรูณาการและประสานโปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง การประกนัคณุภาพ ความปลอดภยัของผูป้ว่ย 

และการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง ในทกุขัน้ตอนของการวางแผน ดาํเนนิการ และประเมนิผล. 

ด ูII-2.1 ข. (1) 

 

(4) มโีครงสรา้งคณุภาพทีม่ปีระสทิธผิลและเหมาะสมกบัองคก์รเพือ่ประสานและชว่ยเหลอืสนบัสนุนการพฒันา

คณุภาพ.  มกีารกาํหนดความรบัผดิชอบ (accountability & responsibility) ในการพฒันาคณุภาพและการ

พฒันาผลการดาํเนนิงาน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

โครงสรา้งองคก์รเพือ่การพฒันาคณุภาพทีใ่ชอ้ยู ่มี

จดุแขง็ จดุออ่นอยา่งไร 

พจิารณาวา่จะเสรมิจุดออ่นอยา่งไร ควบรวมเพือ่ลด

ความซํ้าซอ้นอยา่งไร เสรมิเพิม่เพือ่เตมิจุดออ่น

อยา่งไร 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อะไรคอื priorities ของการพฒันาคณุภาพ, ใคร

บา้งเป็นผูก้าํหนด, มเีรือ่งสาํคญัใดทีข่าดหายไป

บา้ง 

ทบทวน alignment ของ priorities ดงักล่าว รวมทัง้

การรบัรูแ้ละใหค้วามเหน็ชอบกบั priorities 

ดงักลา่ว 

เตมิเตม็ในเรือ่งสาํคญัทีไ่ม่ถกูกาํหนดเป็น priorities 

เสน้ทางการรายงานผลการพฒันาคณุภาพเป็น

อยา่งไร มกีารสรปุสาระสาํคญัเป็นลาํดบัชัน้สู่

ผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งไร 

ทบทวนว่ารายงานจากแต่ละหน่วยงาน/ระบบงาน

ควรมอีะไรบา้ง มคีวามถีข่องการรายงานอยา่งไร 

กอ่นถงึคณะกรรมการบรหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

จะตอ้งมกีารสรปุสาระสาํคญัในภาพรวมโดยใคร

บา้ง ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งนําเสนอคอือะไร แลว้วาง

ระบบตรวจสอบเพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติาม 

การสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพทีเ่ป็นความ

ตอ้งการของผูป้ฏบิตังิานมอีะไรบา้ง 

ดาํเนินการสาํรวจ (ถา้ยงัไมม่)ี นําความตอ้งการไป

พจิารณาใหก้ารสนบัสนุนและตดิตามประเมนิซํ้า 

ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนมหีน้าทีใ่นเรือ่งการพฒันา

คณุภาพอยา่งไร 

กาํหนดและสือ่สารความคาดหวงัใหช้ดัเจน เชน่ 

การรว่มกจิกรรมทบทวนของหน่วยงาน, กจิกรรม

ขอ้เสนอแนะ, กจิกรรม 5 ส., การรายงานความ

เสีย่งและการละเมดิหลกัจรยิธรรม ฯลฯ  รวมทัง้

ตดิตามประเมนิการมสีว่นรว่มของเจา้หน้าทีแ่ต่ละ

คน 

หวัหน้าหน่วยงานแต่ละคนมหีน้าทีใ่นเรือ่งการ

พฒันาคณุภาพอยา่งไร 

กาํหนดและสือ่สารความคาดหวงัใหช้ดัเจน เชน่ 

การวเิคราะหแ์ละวางแผนการพฒันาหน่วยงานที่

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร, การกระตุน้การ

พฒันาคณุภาพในหน่วยงาน, การสรา้งการเรยีนรู้

และนวตกรรมในหน่วยงาน, การประสานความ

รว่มมอืกบัหน่วยงานอืน่ ฯลฯ รวมทัง้ตดิตาม

ประเมนิการทาํหน้าทีด่งักล่าว 

ทมีนําระดบักลางหรอืคณะกรรมการครอ่มสายงาน

แต่ละคณะมหีน้าทีใ่นเรือ่งการพฒันาคณุภาพ

อยา่งไร 

กาํหนดและสือ่สารความคาดหวงัใหช้ดัเจน (ควรมี

อยูแ่ลว้ในคาํสัง่แต่งตัง้) ใหท้มีหรอืคณะกรรมการ

แต่ละชดุทบทวนการทาํหน้าทีด่งักล่าว 

ผูบ้รหิารระดบัสงู (ผอ., รอง ผอ., ผช.ผอ. และ

ผูบ้รหิารทีม่รีะดบัสงูกว่าหวัหน้าฝา่ย/แผนก) มี

หน้าทีใ่นเรือ่งการพฒันาคณุภาพอยา่งไร 

ทบทวนและสือ่สารความคาดหวงัใหช้ดัเจน  

รว่มกนัหาวธิกีารทีจ่ะขบัเคลื่อนการพฒันาของทัง้

องคก์รอยา่งเป็นระบบ 
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ค. การทาํงานเป็นทมี 

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

ผูป้ฏบิตังิานกบัผูบ้รหิาร, และระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งสือ่สารกนัภายในหน่วยงานคอื

อะไร มจีุดแขง็จดุออ่นในการสือ่สารอะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

ในการทาํงานประจาํ ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งสือ่สาร

กนัระหว่างหน่วยงานคอือะไร มจีุดแขง็จดุออ่นใน

การสือ่สารอะไรบา้ง 

ในการทาํงานประจาํ ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งสือ่สาร

กนัระหว่างวชิาชพีคอือะไร มจีุดแขง็จดุออ่นในการ

สือ่สารอะไรบา้ง 

ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งสือ่สารกนัระหว่างผูป้ฏบิตังิาน

กบัผูบ้รหิารคอือะไร มจีุดแขง็จุดออ่นในการสือ่สาร

อะไรบา้ง 

 (2) บุคลากรรว่มมอืกนัใหบ้รกิารและดแูลผูป้ว่ยทีม่คีณุภาพสงู โดยตระหนกัในความรบัผดิชอบของวชิาชพีต่อ

ความปลอดภยัของผูป้ว่ย (ทมีในงานปกตปิระจาํ). 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในเรือ่งการตรวจเยีย่ม

ผูป้ว่ยรว่มกนัมอีะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในเรือ่งการวางแผน

ดแูลผูป้ว่ยรว่มกนัมอีะไรบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการรว่มกนัให้

ขอ้มลูแกผู่ป้ว่ยมอีะไรบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการใชข้อ้มลูของแต่

ละวชิาชพีมอีะไรบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการใหข้อ้เสนอแนะ

แกก่นัและกนัมอีะไรบา้ง 

ตวัอยา่งอบุตักิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานเป็น

ทมีมอีะไรบา้ง 

ทบทวนและเรยีนรูจ้ากอบุตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้ 
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 (3) องคก์รสง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันาคณุภาพทีห่ลากหลาย ทัง้ทมีทีร่วมตวักนัเองและทมีทีไ่ดร้บัมอบหมาย, ทมี

ภายในหน่วยงานและทมีครอ่มสายงาน / สหสาขาวชิาชพี, ทมีทางดา้นคลนิิกและดา้นอืน่ๆ (ทมีพฒันา

คณุภาพ). 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการรวมตวัเป็น

ทมีพฒันาคณุภาพโดยกลุ่มผูป้ฏบิตังิานมอีะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการจดัตัง้ทมี

พฒันาคณุภาพตามประเดน็สาํคญัของหน่วยงานมี

อะไรบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการจดัตัง้ทมี

พฒันาคณุภาพตามเขม็มุง่ขององคก์ร 

 (4) องคก์รจดัใหม้ทีมีครอ่มสายงานหรอืทมีสหสาขาวชิาชพีทาํหน้าทีด่แูลภาพรวมของการพฒันา กาํหนด

ทศิทาง ใหก้ารสนบัสนุน ตดิตามกาํกบัการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยัในดา้นต่างๆ เชน่ ทมีนําทาง

คลนิกิ ทมีทีร่บัผดิชอบระบบงานสาํคญัขององคก์ร (ทมีกาํกบัดแูลภาพรวม). 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของทมีนําทางคลนิิก 

มอีะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของ ทมีนําระดบักลาง

ทีด่แูลระบบงานสาํคญัขององคก์รมอีะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจดุออ่น 
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ง. การประเมนิตนเอง  

(1) มกีารใชเ้ทคนิคการประเมนิผลในรปูแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสมเพือ่คน้หาโอกาสพฒันา ตัง้แต่ใชว้ธิกีารเชงิ

คณุภาพ ไปถงึ การประเมนิทีเ่ป็นระบบโดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ หรอืการวจิยั.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ทมีต่างๆ รวมตวักนัเพือ่วเิคราะหจ์ุดแขง็จุดออ่นใน

การพฒันาของทมีบ่อยเพยีงใด 

สง่เสรมิใหท้มีประเมนิตนเองอยา่งเรยีบงา่ยบ่อย

เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้นําบทเรยีนมาแลกเปลีย่นและ

ประมวลเป็นภาพใหญ่ของ รพ. 

มกีารหาโอกาสพฒันาจากการวเิคราะห์

กระบวนการของหน่วยงานและทมีงานต่างๆ มาก

น้อยเพยีงใด 

สนบัสนุนใหท้กุหน่วยงานและทกุระบบงาน

วเิคราะหก์ระบวนการหลกัเพือ่หาโอกาสพฒันาปีละ

ครัง้ เชน่ ใชป้ระเดน็ NEWS (customers’ need, 

scientific evidence, safety, waste) 

มกีารใชแ้บบสาํรวจเพือ่ประเมนิความกา้วหน้าของ

การพฒันาในเรือ่งใดบา้ง 

นําแบบสาํรวจสาํเรจ็รปูหรอืแบบสาํรวจทีอ่อกแบบ

เองมาใชเ้พือ่ตอบโจทยเ์ป้าหมายขององคก์ร 

มกีารนําเป้าหมายของระบบงานมาหาวธิกีาร

ประเมนิความสาํเรจ็ตามเป้าหมายดงักล่าวในเรือ่ง

อะไรบา้ง 

เรยีนรูท้ีจ่ะประเมนิผลระบบงานตามเป้าหมายอยา่ง

คอ่ยเป็นคอ่ยไป แลว้นําผลการประเมนิมาพฒันา

ระบบ 

มกีารทาํ R2R ในเรือ่งอะไรบา้งทีส่ามารถนํามาใช้

ในการประเมนิผล 

สง่เสรมิการนําผล R2R มาใชป้ระโยชน์ และ

สง่เสรมิใหม้กีารนํา R2R ใหม้ากขึน้ 

 (2) มกีารประเมนิผลโดยเปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการของผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและ

มาตรฐานอืน่ๆ เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร / หน่วยงาน ตวัเทยีบในระดบัชาตหิรอืระดบัสากลตาม

ความเหมาะสม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ผลการสาํรวจความตอ้งการของผูป้ว่ยเป็นอยา่งไร 

รพ.ตอบสนองความตอ้งการไดด้เีพยีงใด 

หาวธิรีบัรูค้วามตอ้งการของผูป้ว่ยทีล่กึซึง้มากขึน้ 

รวมถงึระดบัการยอมรบัไดข้องผูป้ว่ยในดา้นต่างๆ 

และนําความตอ้งการดงักล่าวมาประเมนิว่า รพ.

สามารถตอบสนองไดใ้นระดบัใด 

ผูป้ว่ยกลุ่มใดทีม่คีวามตอ้งการและความคาดหวงั

เฉพาะทีแ่ตกต่างจากผูป้ว่ยทัว่ไป 

รบัรูค้วามตอ้งการและประเมนิการตอบสนองความ

ตอ้งการดงักลา่ว 

วตัถุประสงคท์ีส่าํคญัของ รพ.คอือะไร ขอ้ใดที่

ประสบความสาํเรจ็สงู ขอ้ใดทีย่งัตอ้งพฒันาอกีมาก 

วางแผนและสือ่สารในขอ้ทีย่งัตอ้งพฒันาอกีมาก 

มาตรฐาน HA ในเรือ่งใดทีท่าํไดด้ ีเรือ่งใดทีต่อ้ง

พฒันาอกีมาก 

วางแผนและสือ่สารในเรือ่งทีย่งัตอ้งพฒันาอกีมาก 

ตวัชีว้ดัใดที ่รพ.ทาํไดด้เีมือ่เปรยีบเทยีบกบั รพ.อืน่ ถอดบทเรยีนเพือ่นําจุดแขง็ไปใชป้ระโยชน์ 

ตวัชีว้ดัใดที ่รพ.ทาํไดไ้มด่เีมือ่เปรยีบเทยีบกบั รพ.อืน่ วางแผนว่าจะตอ้งปรบัปรงุในกระบวนการใดบา้ง 
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 (3) มกีารใชว้ธิกีารประเมนิตนเองทีห่ลากหลาย ไดแ้ก ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การอภปิรายกลุ่ม การเขยีนบนัทกึ

ความกา้วหน้าและแบบประเมนิตนเอง การใชต้วัตามรอยทางคลนิิก การเยีย่มสาํรวจหรอืตรวจสอบภายใน 

การนําเสนอเพือ่รบัฟงัขอ้วพิากษ์ การทบทวนหลงักจิกรรม การตดิตามตวัชีว้ดั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการใชก้าร

แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ประเมนิตนเองมอีะไรบา้ง 

นําตวัอยา่งทีด่ไีปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการใช ้SAR ใน

การประเมนิตนเองมทีมีงานหรอืระบบงานใดบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาการใชต้วัตามรอยทาง

คลนิกิมอีะไรบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการเยีย่มสาํรวจ

ภายในมอีะไรบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการทาํ AAR มี

อะไรบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการตดิตามและ

ทบทวนตวัชีว้ดัมอีะไรบา้ง 



สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  9 

 

 II - 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ.2) 

มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสาน

สอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ป่วยในลกัษณะบรูณาการ. 

ก. ระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยั 

(1) มกีารประสานงานและประสานความรว่มมอืทีด่รีะหว่างระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งต่างๆ, 

รวมทัง้การบรูณาการระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารความเสีย่ง. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีารนําขอ้มลูจากอบุตักิารณ์ไป

ใชใ้นการอบรมพฒันาบุคลากร การนิเทศงาน การ

ทาํกจิกรรมพฒันาคณุภาพอยา่งไร 

เตมิเตม็เพือ่ใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู

อบุตักิารณ์ใหม้ากขึน้ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีารวางแผนเพือ่ทาํกจิกรรม

เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งรว่มกนัอยา่งไร เชน่ 

การตรวจเยีย่มในสถานทีจ่รงิ การฝึกอบรม การ

รายงาน  

หาโอกาสในการลดความซํ้าซอ้นของการทาํ

กจิกรรม หรอืการทาํกจิกรรมแบบแยกสว่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการประสานความ

รว่มมอืระหว่างระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

ความเสีย่งมอีะไรบา้ง 

นําตวัอยา่งทีด่ไีปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการบรูณาการ

ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารความเสีย่งมี

อะไรบา้ง 

นําตวัอยา่งทีด่ไีปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

 (2) มกีารคน้หาความเสีย่งทางดา้นคลนิิกและความเสีย่งทัว่ไป ในทกุหน่วยงานและในทกุระดบั จดัลาํดบั

ความสาํคญั เพือ่กาํหนดเป้าหมายความปลอดภยัและมาตรการป้องกนั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รพ.มวีธิใีนการสรปุภาพรวมของความเสีย่งทัง้หมด

อยา่งไร เพือ่ใหง้า่ยในการจดัการกบัความเสีย่งที่

สาํคญั 

พยายามใช ้risk matrix เพือ่จาํแนกแยกแยะความ

เสีย่งตามตามความถีแ่ละความรนุแรงของความ

เสีย่ง ทัง้ในภาพรวมของ รพ. และในแต่ละ

หน่วยงาน/ระบบงาน 

 (3) มกีารกาํหนดกลยทุธแ์ละมาตรการป้องกนัอยา่งเหมาะสม สือ่สารและสรา้งความตระหนกัอยา่งทัว่ถงึ เพือ่ให้

เกดิการปฏบิตัทิีไ่ดผ้ล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อะไรคอืตวัอยา่งของมาตรการป้องกนัความเสีย่งที่

ไดผ้ล 

ทบทวนว่าปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิความสาํเรจ็คอือะไร 

เพือ่นําไปประยกุตใ์ชก้บัเรือ่งอืน่ๆ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อะไรคอืตวัอยา่งของมาตรการป้องกนัความเสีย่งที่

ไมค่อ่ยไดผ้ล 

ทบทวนว่าจะนําแนวคดิการออกแบบต่างๆ มาใช้

เพือ่ใหง้า่ยต่อการปฏบิตัไิดอ้ยา่งไร เชน่ การเขยีน

ฉลาก, สญัญาณเตอืน, แบบบนัทกึ, เครือ่งชว่ย

ตดัสนิใจ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการสือ่สารและ

สรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัมาตรการป้องกนัความ

เสีย่งมอีะไรบา้ง 

นําตวัอยา่งทีด่ไีปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

 (4) มรีะบบรายงานอบุตักิารณ์และเหตุการณ์เกอืบพลาดทีเ่หมาะสม.  มกีารวเิคราะหข์อ้มลูและนําขอ้มลูไปใช้

เพือ่การประเมนิผล ปรบัปรงุ เรยีนรู ้และวางแผน.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการรายงาน

อบุตักิารณ์และเหตุเกอืบพลาด มอีะไรบา้ง 

นําตวัอยา่งทีด่ไีปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการสง่เสรมิใหม้ี

การรายงาน มอีะไรบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการรบัรูอ้บุตักิารณ์

และเหตุเกอืบพลาดดว้ยวธิอีืน่ๆ นอกจากรายงาน 

มอีะไรบา้ง 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการวเิคราะหข์อ้มลู

และนําขอ้มลูไปใช ้มอีะไรบา้ง 

(5) มกีารวเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิ (root cause) เพือ่คน้หาปจัจยัเชงิระบบทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั และนําไปสูก่าร

แกป้ญัหาทีเ่หมาะสม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ลองนําอบุตักิารณ์ขึน้มากรณีหนึ่ง แลว้วเิคราะหว์่า

มขี ัน้ตอนใดทีห่ากมกีารเปลีย่นแปลงการกระทาํ

หรอืการตดัสนิใจแลว้อาจจะทาํใหผ้ลลพัธ์

เปลีย่นแปลงไป  พดูคยุกบัผูเ้กีย่วขอ้งในเหตุการณ์

หรอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์ว่ามกีารรบัรู ้ความรูส้กึ 

ความตอ้งการ อะไรบา้ง 

นําขอ้มลูทีไ่ดม้าพจิารณาว่าจะออกแบบระบบงาน

ในเชงิสรา้งสรรค ์เพือ่ป้องกนัอบุตักิารณ์ในลกัษณะ

ดงักล่าวไดอ้ยา่งไร ทดลองทาํในหลายๆ กรณีให้

เกดิความชาํนาญ 

ใชก้รณีเดมิ วเิคราะหว์า่ปจัจยัเชงิระบบเหลา่นี้จะ

เป็นสาเหตุเพยีงใด: IEC (Information, Education, 

Communication), ศกัยภาพของบคุลากร, ภาระ

งาน, การนิเทศงาน, สิง่แวดลอ้มในการปฏบิตังิาน, 

อปุกรณ์ เครือ่งมอื เทคโนโลย,ี การออกแบบ

ระบบงานและการควบคมุกาํกบั  

หาบทสรปุวา่ทัง้สองวธินีี้ไดผ้ลต่างกนัอยา่งไร วธิใีด

เหมาะสมกบัเหตุการณ์แบบไหน 
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 (6) มกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ และนําไปสูก่าร

ปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ใหป้ระเมนิโดยใชค้วามรูส้กึ อะไรเป็นจดุแขง็และ

จดุออ่นของระบบบรหิารความเสีย่งของ รพ. 

นําขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปออกแบบการประเมนิผลโดยใช้

ขอ้มลูเชงิปรมิาณเพือ่ยนืยนัความเหน็ทีไ่ดร้บั 

ใหป้ระเมนิโดยใชค้วามรูส้กึ ผลงานของ รพ.ในเรือ่ง

ต่อไปนี้อยูใ่นระดบัดเีพยีงใด: วฒันธรรมความ

ปลอดภยั, การระบุความเสีย่ง, การออกแบบและ

ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั, การรายงาน

อบุตักิารณ์, การเรยีนรูจ้ากอบุตักิารณ์, การลดลง

ของความเสีย่ง 
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ข. คณุภาพการดแูลผูป้ว่ย  

(1) มกีารทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูลผูป้ว่ยอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ประเมนิคณุภาพและประสทิธภิาพของการ

ดแูล และคน้หาโอกาสพฒันา. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนขณะ

ดแูลผูป้ว่ยหรอืการทบทวนขา้งเตยีงทีผ่สมผสาน

เขา้กบังานประจาํ 

นําตวัอยา่งทีด่ไีปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวน   

เวชระเบยีน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวน

อบุตักิารณ์ ภาวะแทรกซอ้น การเสยีชวีติ ทีค่วรทาํ

เรว็ทีส่ดุและครอบคลมุมากทีส่ดุ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนการ

ใชท้รพัยากร รวมทัง้ความเหมาะสมในการใชย้า 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนคาํ

รอ้งเรยีนของผูป้ว่ย 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนโดย 

ผูช้าํนาญกว่า รวมทัง้การประเมนิความรู้

ความสามารถและทกัษะ  

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนการ

สง่ต่อผูป้ว่ยเพือ่พจิารณาศกัยภาพและความ

เหมาะสมในการดแูล 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนการ

ใชเ้ลอืด 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนการ

ตดิเชือ้ใน รพ. 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวน

ตวัชีว้ดัของหน่วยงาน/ทมีงาน 
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(2) ทมีดแูลผูป้ว่ยกาํหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิก เป็นเป้าหมายทีจ่ะพฒันา กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ในการดแูลและพฒันาคณุภาพ. 

(3) ทมีดแูลผูป้ว่ยกาํหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการตดิตามกาํกบัผลการดแูลผูป้ว่ยกลุ่มเป้าหมาย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุ่มผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่ง

สงูมาพฒันา และกลุ่มทีค่วรเป็นเป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุม่ผูป้ว่ยทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงู

มาพฒันา และกลุ่มทีค่วรเป็นเป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุม่ผูป้ว่ยทีม่ปีรมิาณมาก 

มาพฒันา และกลุ่มทีค่วรเป็นเป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุม่ผูป้ว่ยทีม่คีวาม

หลากหลายในวธิกีารรกัษามาพฒันา และกลุ่มที่

ควรเป็นเป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุม่ผูป้ว่ยทีม่ผีลลพัธก์าร

ดแูลยงัไมน่่าพอใจมาพฒันา และกลุ่มทีค่วรเป็น

เป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการกาํหนด

ตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมและตดิตามผลการดแูลผูป้ว่ย

อยา่งต่อเนื่อง 

นําตวัอยา่งทีด่ไีปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

 

(4) ทมีดแูลผูป้ว่ยใชก้จิกรรมและวธิกีารทีห่ลากหลายรว่มกนัในการปรบัปรงุการดแูลผูป้ว่ย เชน่ ความรว่มมอื

ของทมีสหสาขาวชิาชพี วถิอีงคร์วม การใชข้อ้มลูวชิาการ การวเิคราะห ์root cause นวตักรรม การ

เปรยีบเทยีบกบัผูท้ีท่าํไดด้ทีีส่ดุ.  การปรบัปรงุการดแูลผูป้ว่ยควรครอบคลุมมติดิา้นการป้องกนั สรา้งเสรมิ 

รกัษา ฟ้ืนฟู ตามความเหมาะสม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการตามรอย

กระบวนการดแูลผูป้ว่ยทีเ่ขา้ไปดใูนสถานทีจ่รงิ 

นําตวัอยา่งทีด่ไีปขยายผล 

หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดออ่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 

CQI โดยความรว่มมอืของทมีสหสาขาวชิาชพี 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 

CQI ทีค่าํนึงถงึการดแูลอยา่งเป็นองคร์วม 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 

CQI โดยใชข้อ้มลูวชิาการ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 

CQI โดยใชน้วตกรรม 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 

CQI โดยปรบัวกิฤตขิองอบุตักิารณ์ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 

CQI โดยการเปรยีบเทยีบกบัผูท้ีท่าํไดด้กีว่า 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 

CQI ทีท่าํใหผ้ลลพัธด์ขี ึน้อยา่งต่อเนื่องหรอืมกีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 

CQI ทีค่รอบคลุมการสง่เสรมิสขุภาพและการ

ป้องกนัโรค 
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II-4 การป้องกนัและควบคุมการตดิเชื้อ 

II - 4.1 ระบบการควบคมุและป้องกนัการติดเช้ือ (IC.1) 

ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือขององคก์ร ได้รบัการออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบัการ

สนับสนุนทรพัยากรเพียงพอ และมีการประสานงานท่ีดี. 

ก. การออกแบบระบบ 

(1) มกีารกาํหนดเป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และมาตรการในการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ที่

เหมาะสมกบัขนาดขององคก์ร บรกิารทีจ่ดั และผูป้ว่ยทีใ่หบ้รกิาร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ลกัษณะของบรกิารและลกัษณะผูป้ว่ยทีม่ผีลต่อ

โอกาสเกดิ HAI มอีะไรบา้ง 

ทบทวนวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และมาตรการที่

เหมาะสม 

โอกาสรบัผูป้ว่ยตดิเชือ้จากสถานพยาบาลอืน่มี

อะไรบา้ง 

ทบทวนวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และมาตรการที่

เหมาะสม 

การตดิเชือ้ทีม่โีอกาสแพรก่ระจายในสถานพยาบาล

มอีะไรบา้ง 

ทบทวนวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และมาตรการที่

เหมาะสม 

 

(2) มกีารกาํหนดการตดิเชือ้ทีม่คีวามสาํคญัทางระบาดวทิยา (Epidemiological important infections)รวมทัง้

ตาํแหน่งทีม่กีารตดิเชือ้ และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นจุดเน้นของการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ใน

โรงพยาบาล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การตดิเชือ้ทีม่คีวามสาํคญัทางระบาดวทิยามี

อะไรบา้ง โดยพจิารณาจากขอ้มลูการเฝ้าระวงัการ

ตดิเชือ้ทีผ่า่นมา, ขอ้มลูการระบาดหรอืโอกาสเกดิ

การตดิเชือ้รนุแรงทีแ่พรก่ระจายงา่ย, เชือ้ดือ้ยา, 

การตดิเชือ้ทีย่ากต่อการรกัษา 

ทบทวนว่ามกีารกาํหนดการตดิเชือ้ดงักล่าวเป็น

จุดเน้นของการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้

หรอืไม ่

 (3) ระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้อยูบ่นพืน้ฐานของความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีท่นัสมยั การปฏบิตัซิึง่

เป็นทีย่อมรบั เป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมาย และจดัทาํแนวทางปฏบิตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

Evidence ใหม่ๆ  เกีย่วกบังาน IC มอีะไรบา้ง ทบทวนว่ามกีารนํา evidence ดงักล่าวไปกาํหนด

เป็นแนวทางปฏบิตัขิอง รพ.อยา่งไร 

Evidence ทีม่อียูใ่นแนวทางปฏบิตัขิอง รพ. แต่ยงั ทบทวนว่าจะสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัมิากขึน้ได้
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มกีารปฏบิตักินัน้อย มอีะไรบา้ง อยา่งไร 

 (4) ระบบป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ครอบคลุมทกุพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารแกผู่ป้ว่ย บุคลากร และผูม้าเยอืน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

พืน้ทีซ่ึง่เสีย่งต่อการตดิเชือ้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการ

ปนเป้ือนทีใ่ดบา้งที ่ICN ยงัไมเ่ขา้ไปมบีทบาทใน

การดแูล 

มอบหมายให ้ICN หรอืผูม้คีวามรูด้า้น IC ตรวจ

เยีย่มพืน้ทีด่งักล่าว และรว่มวางแนวทางป้องกนั

การแพรก่ระจาย การปนเป้ือน และการตดิเชือ้ 

โอกาสตดิเชือ้เนื่องจากการทาํงานในบุคลากรมี

อะไรบา้ง เชน่ วณัโรค ผูป้ฏบิตังิานในหน่วย

ซกัฟอก 

รว่มกนัปรบัปรงุโครงสรา้ง อปุกรณ์ป้องกนั และ

แนวทางปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในบุคลากร 

 (5) กระบวนการควบคมุการตดิเชือ้เชือ่มประสานเป็นสว่นหนึ่งของระบบงานพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั

ขององคก์รโดยรวม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รพ.มเีป้าหมายความปลอดภยัเกีย่วกบัการตดิเชือ้

อะไรบา้ง 

ตดิตามการบรรลุเป้าหมาย พฒันาต่อเนื่อง 

กาํหนดเป็นเป้าหมายความปลอดภยัถา้ยงัไมม่ ี

กจิกรรมพฒันาคณุภาพเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ควบคมุการตดิเชือ้ในรอบปีทีผ่า่นมามอีะไรบา้ง 

ทาํใหม้ัน่ใจว่ามาตรการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการ

พฒันายงัคงไดร้บัการปฏบิตั ิพจิารณาโอกาสทาํ

กจิกรรมพฒันาเพิม่เตมิ 

ตวัชีว้ดัของระบบ IC มอีะไรบา้ง ทบทวนการใชป้ระโยชน์จากตวัชีว้ดั 

เคยมกีารตามรอยระบบ IC หรอืไม ่เมือ่ใด ทบทวนการนําผลของการตามรอยไปใชป้รบัปรงุ 

เคยมกีารนําเวชระเบยีนทีส่งสยัว่าจะมกีารตดิเชือ้ 

แต่ไมค่รบเกณฑก์ารวนิิจฉยั มาทบทวนหรอืไม่ 

ทบทวนแนวทางการวนิิจฉยัการตดิเชือ้ 

 

(6) มกีารประสานกระบวนการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ ซึง่ไดร้บัการนําไปปฏบิตัโิดยบุคลากรทกุคนทัว่ทัง้

องคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ และอาจรวมถงึบา้นของผูป้ว่ย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มาตรการสาํคญัทีเ่ป็นจุดเน้นในการป้องกนัและ

ควบคมุการตดิเชือ้ในรอบปีทีผ่า่นมาคอือะไร 

ทบทวนแนวทางการประสานงาน การสรา้งความรู้

ความเขา้ใจ และประเมนิการนําไปปฏบิตัใิน

หน่วยงานต่างๆ 

การตดิเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ทีบ่า้นของผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง ประเมนิการนําไปปฏบิตัโิดยผูป้ว่ยและครอบครวั 
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ข. การจดัการและทรพัยากร 

(1) มบีุคคลหรอืคณะกรรมการไดร้บัมอบใหท้าํหน้าทีก่าํกบัดแูลระบบงาน กาํหนดนโยบายและมาตรการ การ

วางแผน ประสานงาน และตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานรวมทัง้การปฏบิตัติามนโยบาย.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา คณะกรรมการ IC มกีารตดัสนิใจ

ทีส่าํคญัอะไรบา้ง 

ทบทวนว่าคณะกรรมการทาํหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไว้

ครบถว้นหรอืไม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตดิตาม

ประเมนิผล 
 

(2) มพียาบาลควบคมุการตดิเชือ้ (ICN) ในจาํนวนทีเ่หมาะสมกบัจาํนวนเตยีงของโรงพยาบาล ทาํหน้าที่

รบัผดิชอบการดาํเนินงานระบบป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้.  ผูท้าํหน้าทีน่ี้มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม ผา่น

การศกึษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ และมกีารกาํหนดบทบาททีช่ดัเจน  โดยมอีาํนาจทีจ่ะใชม้าตรการควบคมุ

การตดิเชือ้หรอืดาํเนินการศกึษาเมือ่รบัรูว้า่จะมอีนัตรายเกดิขึน้กบัผูป้ว่ยหรอืบุคลากรของโรงพยาบาล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

บทบาทที ่ICN ทาํไดด้มีอีะไรบา้ง รกัษาการมบีทบาทดงักล่าว นําประสบการณ์มา

พฒันาผูท้ีจ่ะมารบังานต่อในอนาคต 

บทบาทที ่ICN ยงัทาํไดน้้อยมอีะไรบา้ง  พฒันาความสามารถและความรว่มมอืกบัหน่วยงาน

ต่างๆ เพือ่ทาํหน้าทีด่งักล่าวใหม้ากขึน้ 

ICN ไดร้บัการศกึษาอบรมเฉพาะทางหรอืไม ่อยา่ง

น้อย ICN ใน รพ.ขนาดตํ่ากวา่ 90 เตยีงควรไดร้บั

การอบรมในหลกัสตูร 2 สปัดาห ์

วางแผนเขา้รบัการอบรม พฒันาตวัเองอยา่ง

ต่อเนื่อง 

 

(3) มทีรพัยากรทีเ่พยีงพอสาํหรบัการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ทรพัยากรทีย่งัไมเ่พยีงพอ หรอืมขีอ้ตดิขดัในการใช้

งานเพือ่การป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้มอีะไรบา้ง 

วางแผนจดัหา 

 (4) ระบบสารสนเทศขององคก์รสนบัสนุนระบบป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ขอ้มลูและความรูเ้กีย่วกบังาน IC เชน่ นโยบาย 

แนวทางปฏบิตั ิอยูใ่นรปูแบบทีเ่ขา้ถงึงา่ยหรอืไม ่

พจิารณานํา IT มาใชเ้พือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 

มกีารนํา IT มาใชใ้นการเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้และ

การรายงานอยา่งไร 

พจิารณาพฒันาหรอืจดัหาโปรแกรมมาใชง้าน 

ฐานขอ้มลูผูป้ว่ยกบัฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิารและ

ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเชือ่มโยงเขา้หากนัได้

หรอืไม่ 

พฒันาใหเ้ชือ่มโยงเขา้หากนัและใชป้ระโยชน์เพือ่

การเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มกีารประมวลผลภาพรวมของสถานการณ์การตดิ

เชือ้ทีเ่ป็นปจัจบุนัไดโ้ดยงา่ยหรอืไม่ 

พฒันาระบบและศกัยภาพเพือ่ใหส้ามารถ

ประมวลผลตามทีต่อ้งการไดท้กุเมือ่ 

 (5) บคุลากรไดร้บัอบรมความรูอ้ยา่งต่อเนื่องเกีย่วกบัความเสีย่งของการตดิเชือ้ นโยบายขององคก์ร และ

บทบาทของบุคลากรในการป้องกนัการตดิเชือ้. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหาทีพ่บบ่อยจากการปฏบิตังิานเกีย่วกบั IC มี

อะไรบา้ง 

นําขอ้มลูต่างๆ มาวางแผนใหค้วามรูแ้กบุ่คลากร 

นโยบายหรอืมาตรการสาํคญัทีม่กัจะถกูละเลยมี

อะไรบา้ง 

ความรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงไปเกีย่วกบังาน IC มี

อะไรบา้ง 

การตดิเชือ้ทีเ่ป็นจุดเน้นในการป้องกนัมอีะไรบา้ง 

ขอ้มลูสาํคญัจากการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้มอีะไรบา้ง 

 (6) มกีารใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแกค่รอบครวั / ชมุชน ถงึวธิกีารลดความเสีย่งในการตดิเชือ้และป้องกนัการ

แพรก่ระจายเชือ้ในครวัเรอืน / ชมุชน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การตดิเชือ้ของผูป้ว่ยซึง่สามารถกระจายสูส่มาชกิ

ในครวัเรอืนหรอืมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นจาก

โรคตดิเชือ้ไดม้อีะไรบา้ง 

วางระบบใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแกผู่ป้ว่ยและ

ครอบครวัแต่ละราย พฒันาสือ่การเรยีนรูอ้ยา่ง

ต่อเนื่อง 

วสัดุอปุกรณ์ทีจ่าํเป็นในการป้องกนัการตดิเชือ้ที่

ควรจดัหาเพือ่อาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่ป้ว่ยมี

อะไรบา้ง 

จดัเตรยีมเพือ่ใหง้า่ยและเหมาะสมในการใชง้าน 

พรอ้มทัง้คูม่อืการใช ้
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II - 4.2 การป้องกนัการติดเช้ือ (IC.2) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การป้องกนัการตดิเชือ้ 

(1) มกีารระบุความเสีย่งจากการตดิเชือ้ในหตัถการและกระบวนการต่างๆ และมกีารดาํเนนิการตามกลยทุธเ์พือ่

ลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ดงัต่อไปนี้: 

     -การใช ้standard precautions และ isolation precautions 

     -การทาํความสะอาด การทาํลายเชือ้ และการทาํใหป้ราศจากเชือ้ 

     -การจดัการ (สมัผสั จดัเกบ็ กาํจดั) กบัสิง่ทีป่นเป้ือนเชือ้โรค 

     -การสง่เสรมิการลา้งมอืและสขุอนามยัของบคุคล 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การปฏบิตัติาม standard precautions และ 

isolation precautions มปีญัหา/โอกาสพฒันา

อะไรบา้ง มสีิง่อาํนวยความสะดวกเพยีงพอหรอืไม ่

การจดัสถานทีเ่หมาะสมหรอืไม ่ผูป้ฏบิตัเิขา้ใจ

หรอืไม ่ปฏบิตัไิดค้รบถว้นเพยีงใด 

ปรบัปรงุระบบ จดัหาสิง่อาํนวยความสะอวด สรา้ง

ความตื่นตวัหรอืมขีอ้ความเตอืนใจในจุดทีจ่าํเป็น 

จดัใหม้กีารรณรงคอ์ยา่งสมํ่าเสมอสาํหรบัมาตรการ

บางอยา่ง 

การทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้ ทาํใหป้ราศจากเชือ้ 

มปีญัหา/โอกาสพฒันาอะไรบา้ง มสีิง่อาํนวยความ

สะดวกเพยีงพอหรอืไม ่ผูป้ฏบิตัเิขา้ใจหรอืไม ่

ปฏบิตัไิดค้รบถว้นเพยีงใด 

การจดัการกบัสิง่ทีป่นเป้ือนเชือ้โรค มปีญัหา/

โอกาสพฒันาอะไรบา้ง 

การสง่เสรมิการลา้งมอืและสขุอนามยัของบคุคลมี

ปญัหา/โอกาสพฒันา อะไรบา้ง มสีิง่อาํนวยความ

สะดวกเพยีงพอหรอืไม ่ปฏบิตัไิดค้รบถว้นเพยีงใด 

 (2) มกีารควบคมุสิง่แวดลอ้มเพือ่ลดความเสีย่งในการแพรก่ระจายและการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม 

     -การจดัโครงสรา้ง การระบายอากาศ และบาํรงุรกัษาอาคารสถานทีเ่พือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายสิง่ปนเป้ือน

และเชือ้โรค 

     -การจดัใหม้สีถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวกในการลา้งมอื การทาํความสะอาด และการแยกบรเิวณใชง้าน

ทีส่ะอาดจากบรเิวณปนเป้ือน 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ใน รพ.มจีดุไหนบา้งทีค่วรปรบัปรงุเพือ่แยกพืน้ทีใ่ช้

งานทีต่อ้งการความสะอาดจากบรเิวณปนเป้ือน 

รว่มกนัปรบัปรงุโครงสรา้งใหเ้ป็นสดัสว่นทีช่ดัเจน 

ใน รพ.มจีุดไหนบา้งทีค่วรจดัสิง่อาํนวยความ รว่มกนัพจิารณาจดัใหม้สีิง่อาํนวยความสะดวกใน
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

สะดวกในการลา้งมอืเพิม่ขึน้ จุดทีเ่หมาะสม 

การทาํความสะอาดอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 

มโีอกาสพฒันาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้

โรคอยา่งไร 

รว่มกนัพฒันาระบบและการตรวจสอบ 

จุดใดบา้งใน รพ.ทีม่โีอกาสแพรก่ระจายเชือ้โรคทาง

อากาศ 

รว่มกนัปรบัปรงุโครงสรา้งเพือ่ป้องกนั 

หอ้งทีอ่อกแบบใหเ้ป็น positive pressure หรอื 

negative pressure สามารถใชก้ารไดต้ามที่

ออกแบบไวห้รอืไม่ 

ตรวจสอบและบาํรงุรกัษาอยา่งสมํ่าเสมอ ปรบัปรงุ

แกไ้ขถา้ไมส่ามารถใชก้ารได ้ 

ผลการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม เชน่  

น้ํา, cooling tower เป็นอยา่งไร 

ทาํใหม้ัน่ใจว่ามกีารเฝ้าระวงัอยา่งสมํ่าเสมอ และ

ปรบัปรงุแกไ้ขเมือ่พบปญัหา 

 (3) มกีารระบุพืน้ทีท่าํงานทีต่อ้งใสใ่จในการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ และดาํเนินการเพือ่ลดความเสีย่งต่อ

การตดิเชือ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีต่่อไปนี้: หอ้งผา่ตดั, หอ้งคลอด, หอผูป้ว่ยวกิฤต,ิ หน่วยซกัฟอก, 

หน่วยจ่ายกลาง, โรงครวั, หน่วยกายภาพบาํบดั, หอ้งเกบ็ศพ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ

โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่อ้งผา่ตดั 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ

โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่อ้งคลอด 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ

โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่อผูป้ว่ยวกิฤต ิ

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ

โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่น่วยซกัฟอก 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ

โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่น่วยจ่ายกลาง 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ

โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีโ่รงครวั 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ

โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่น่วย

กายภาพบาํบดั 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ

โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่อ้งเกบ็ศพ 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 
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 (4) มกีารดาํเนินการเพือ่ลดความเสีย่งของการตดิเชือ้ทีส่าํคญัขององคก์ร เชน่ การตดิเชือ้แผลผา่ตดั การตดิเชือ้

ระบบทางเดนิหายใจ การตดิเชือ้ระบบทางเดนิปสัสาวะ การตดิเชือ้จากการใหส้ารน้ําและการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อตัราการตดิเชือ้ SSI ในการผา่ตดัสาํคญัเป็น

อยา่งไร 

กาํหนดเป้าหมาย พฒันา และขยายการตดิตาม

ไปสูก่ารผา่ตดัอืน่ๆ (พยายามวดัอตัราเฉพาะ

สาํหรบัการผา่ตดัแต่ละหตัถการ) 

อตัราการตดิเชือ้ VAP เป็นอยา่งไร กาํหนดเป้าหมาย พฒันา และขยายการตดิตาม

ไปสูก่ารผา่ตดัอืน่ๆ  

อตัราการตดิเชือ้ UTI เป็นอยา่งไร กาํหนดเป้าหมาย พฒันา และขยายการตดิตาม

ไปสูก่ารผา่ตดัอืน่ๆ  

อตัราการตดิเชือ้ BSI เป็นอยา่งไร กาํหนดเป้าหมาย พฒันา และขยายการตดิตาม

ไปสูก่ารผา่ตดัอืน่ๆ  

 (5) มนีโยบายและวธิปีฏบิตัใินการดแูลผูป้ว่ยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติและผูป้ว่ยทีม่ภีมูติา้นทานตํ่า การ

จดัการกบัการตดิเชือ้ทีด่ือ้ยาและการตดิเชือ้ทีอ่บุตัขิ ึน้ใหม.่ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รพ.รบัผูป้ว่ยตดิเชือ้ซึง่ตดิต่อทางโลหติ เชน่ HIV, 

hepatitis B & C ไวใ้น รพ.หรอืไม่ 

รว่มกนัวางแนวทางเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจาย

เชือ้ 

รพ.รบัผูป้ว่ยทีม่ภีมูติา้นทานตํ่า เชน่ HIV, ผูป้ว่ยที่

ไดร้บัเคมบีาํบดั, ผูป้ว่ยโรคเลอืด ไวใ้น รพ.หรอืไม ่

รว่มกนัวางแนวทางเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าผูป้ว่ยจะไมเ่กดิ

การตดิเชือ้ระหว่างทีอ่ยูใ่น รพ. 

รพ.มโีอกาสรบัผูป้ว่ยตดิเชือ้ดือ้ยาไวใ้น รพ.หรอืไม ่ รว่มกนัวางแนวทางปฏบิตัทิีร่ดักมุและเตรยีมความ

พรอ้มของสถานที ่อปุกรณ์ เครือ่งมอื 

รพ.มโีอกาสทีจ่ะรบัหรอืคดักรองแลว้สง่ต่อผูป้ว่ยตดิ

เชือ้ทีอ่บุตัใิหม ่เชน่ Bird Flu, SARS หรอืไม่ 

วางแนวทางปฏบิตัทิีร่ดักมุและเตรยีมความพรอ้ม

ของสถานที ่อปุกรณ์ เครือ่งมอื 
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II - 4.3 การเฝ้าระวงั ติดตามกาํกบั และควบคมุการระบาด (IC.3) 

องคก์รใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝ้าระวงัและติดตามกาํกบั เพื่อค้นหาและควบคมุการติดเช้ือ และ

จดัการกบัสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การเฝ้าระวงัและตดิตามกาํกบั 

(1) มกีารเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีเ่หมาะสมกบัองคก์รอยา่งต่อเนื่อง.  องคก์รตดิตามความเสีย่ง 

อตัรา และแนวโน้มของการตดิเชือ้ในเชงิรกุ.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มกีารเฝ้าระวงัในลกัษณะ targeted surveillance 

สาํหรบัการตดิเชือ้อะไรบา้ง ผลลพัธเ์ป็นอยา่งไร 

พจิารณาความเหมาะสม ถกูตอ้ง และความงา่ยใน

การเฝ้าระวงัและวนิจิฉยัการตดิเชือ้ และปรบัปรงุ 

มกีารประสานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพของการเฝ้าระวงัอยา่งไร 

โดยเฉพาะเมือ่มกีารยา้ยผูป้ว่ย หรอืการตดิเชือ้อาจ

เกดิขึน้หลงัจาํหน่าย 

พฒันาระบบเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าสามารถตรวจพบ HAI 

ไดอ้ยา่งครบถว้น 

โอกาสทีจ่ะเกดิ underreport ในเรือ่ง HAI อยา่งไร

บา้ง 

พจิารณาวา่จะใชก้ารทบทวนเสรมิอยา่งไรเพือ่ใหม้ี

การวนิิจฉยัและการรายงานทีส่มบรูณ์ขึน้ 

สาํหรบั รพ.ขนาดเลก็ซึง่อตัราการตดิเชือ้ตํ่า มกีาร

เฝ้าระวงักระบวนการอะไรบา้ง เชน่ สขุนิสยัในการ

ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ทางอากาศที ่OPD 

จดัใหม้กีารเฝ้าระวงัทีเ่หมาะสมและนําผลการเฝ้า

ระวงัไปพฒันา 

 (2) มกีารตดิตามเฝ้าดกูารเกดิปญัหาการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีร่นุแรง ในการดแูลผูป้ว่ยซึง่ไมไ่ดม้รีะบบการ

เฝ้าระวงัไปขา้งหน้าในขอ้ (1). 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีารตดิเชือ้ใน รพ.ทีร่นุแรงซึง่

ไมไ่ดอ้ยูใ่นขา่ย targeted surveillance อะไรบา้ง 

ทบทวนว่ารบัทราบการตดิเชือ้ดงักล่าวไดอ้ยา่งไร มี

การรายงานอยา่งไร มกีารตอบสนองและปรบัปรงุ

ระบบงานอยา่งไร 

 (3) มกีารตดิตามการใชย้าตา้นจุลชพี และความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชพี (ถา้เป็นไปได)้ และสือ่สารใหบ้คุคล

และคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รพ.ทีม่หีอ้งปฏบิตักิารทางจลุชวีวทิยา: 

antibiogram ของเชือ้โรคต่างๆ เป็นอยา่งไร 

พจิารณาวา่สามารถแยกแยะขอ้มลูการตดิเชือ้ทีเ่กดิ

จากชมุชนและการตดิเชือ้ใน รพ.ไดห้รอืไม,่ 

ทบทวนว่ามกีารสือ่สารเพือ่ใหแ้พทยใ์ช้

ประกอบการตดัสนิใจในการสัง่ใชย้าตา้นจลุชพี

อยา่งไร, มกีารปรบัปรงุขอ้มลูบอ่ยเพยีงใด 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รพ.ทีไ่มม่หีอ้งปฏบิตักิารทางจลุชวีวทิยา: ใชข้อ้มลู

ความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชพีเพือ่เป็นแนวทาง

ในการตดัสนิใจอยา่งไร 

พจิารณาใชข้อ้มลูของ รพ.ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง หรอื

หาทางสง่เพาะเชือ้จาก รพ.ของตนและนํามาสรา้ง

ฐานขอ้มลูของ รพ.เอง 

ยาตา้นจุลชพีทีก่ารใชย้ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ไดแ้ก่

อะไรบา้ง 

รว่มกนักาํหนดมาตรการเพือ่สง่เสรมิการใชย้าที่

เหมาะสม 

 (4) มกีารนําสารสนเทศจากการตดิตามเฝ้าระวงัมาใชใ้นการวางแผน คน้หาการระบาด ใหค้วามรู ้ประเมนิผล

และปรบัปรงุระบบงาน รวมทัง้ตอบสนองต่อปญัหาของผูป้ว่ยเฉพาะราย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

คณะกรรมการ IC ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูเฝ้าระวงั

การตดิเชือ้อยา่งไร 

ทาํใหม้ัน่ใจว่ามกีารใชป้ระโยชน์เพือ่การวางแผน 

คน้หาการระบาด ใหค้วามรู ้ประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบงาน ตามความเหมาะสม 

ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัทราบขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัการ

ตดิเชือ้บ่อยเพยีงใด นําไปใชป้ระโยชน์อะไร 

สง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอและ 

ทนัการณ์ ตดิตามการนําไปใชป้ระโยชน์ 

 (5) องคก์รทาํงานรว่มกบัสว่นราชการ องคก์รอืน่ และชมุชน เพือ่คน้หาและตอบสนองต่อการอบุตัขิองเชือ้โรค

ใหมแ่ละเชือ้โรคทีด่ือ้ยา.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ถา้จะลดการใชย้าตา้นจลุชพีทีจ่่ายจากนอก รพ. 

จะตอ้งประสานความรว่มมอืกบัใครบา้ง 

สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

รณรงคล์ดการจ่ายยา เชน่ รพ.สต. รา้นขายยา 

ถา้จะสรา้งความมัน่ใจในการป้องกนัและควบคมุ

การระบาดของโรคไขห้วดันก จะตอ้งประสานความ

รว่มมอืกบัใครบา้ง 

สรา้งความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่วางระบบที่

รดักมุ 
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ข. การควบคมุการระบาด 

(1) มกีารบ่งชีก้ารเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของการตดิเชือ้ดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลูจากการเฝ้าระวงั, 

รบัทราบขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิกอยา่งสมํ่าเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจลุชวีวทิยาเพือ่

ตรวจหาการเพิม่ขึน้ผดิปกตขิองเชือ้บางชนิดอยา่งสมํ่าเสมอ (ถา้เป็นไปได)้. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีารระบาดของ HAI อะไรบา้ง ทบทวนบทเรยีนในการตรวจพบการระบาดว่าทาํได้

รวดเรว็เพยีงใด  

กรณีทีไ่มม่กีารระบาด จุดทีจ่ะเป็นสญัญาณเตอืนว่า

มกีารระบาดอยูท่ีใ่ดบา้ง 

รว่มกนัซกัซอ้มความเขา้ใจและจดัใหม้ชีอ่งทางการ

สือ่สาร/รายงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 (2) เมือ่มกีารระบาดเกดิขึน้ ทมีผูร้บัผดิชอบในการควบคมุการตดิเชือ้มทีรพัยากรและอาํนาจในการสบืคน้และใช้

มาตรการควบคมุทีเ่หมาะสม อยา่งรอบดา้นและทนักาล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีารระบาดของ HAI อะไรบา้ง ทบทวนว่าการควบคมุการระบาดเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม รอบดา้น และทนักาลเพยีงใด 

กรณีทีไ่มม่กีารระบาด มกีารเตรยีมความพรอ้ม

อยา่งไร 

ซกัซอ้มความเขา้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้งเป็นระยะ  
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II-5 ระบบเวชระเบยีน 

II - 5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 

องคก์รจดัให้มีระบบบริหารเวชระเบียนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูเ้ก่ียวข้องทกุ

ฝ่าย. 

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 

(1) มกีารกาํหนดเป้าหมายของการบนัทกึเวชระเบยีนรว่มกนัโดยทกุวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง.  เป้าหมายครอบคลุม

การสือ่สาร ความต่อเนื่องในการดแูลรกัษา และการประเมนิคณุภาพ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

เมือ่พจิารณาเป้าหมายของการใชเ้วชระเบยีนเพือ่

การสือ่สารระหวา่งทมีผูใ้หบ้รกิาร เนื้อหาสาํคญัที่

สมาชกิทมีตอ้งการมอีะไรบา้ง รปูแบบทีง่า่ยต่อการ

ทาํความเขา้ใจควรเป็นอยา่งไร 

ทบทวนการบนัทกึขอ้มลูดงักล่าวในเวชระเบยีน 

ออกแบบเพือ่ใหง้า่ยต่อการบนัทกึและใชข้อ้มลูที่

ตอ้งการ 

แพทยต์อ้งการใชข้อ้มลูอะไรจากบนัทกึของ

พยาบาล พยาบาลตอ้งการใชข้อ้มลูอะไรจากบนัทกึ

ของแพทย ์วชิาชพีอืน่ๆ ตอ้งการใชข้อ้มลูอะไรจาก

บนัทกึของแพทยแ์ละพยาบาล  แพทยแ์ละพยาบาล

ตอ้งการใชข้อ้มลูอะไรจากบนัทกึของวชิาชพีอืน่ 

(ทนัตแพทย ์เภสชักร ภายภาพบาํบดั นกักาํหนด

อาหาร นกัเทคนิคการแพทย)์ 

รว่มกนัออกแบบบนัทกึเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของสมาชกิทมีดแูลผูป้ว่ย 

เมือ่พจิารณาเป้าหมายของการใชเ้วชระเบยีนเพือ่

ความต่อเนื่องในการดแูลรกัษา ขอ้มลูสาํคญัที่

จะตอ้งบนัทกึคอือะไร 

ทบทวนการบนัทกึขอ้มลูดงักล่าวในเวชระเบยีน 

ออกแบบเพือ่ใหง้า่ยต่อการบนัทกึทีเ่อือ้ต่อความ

ต่อเนื่องในการดแูลรกัษา 

ถา้ตอ้งการประเมนิคณุภาพการดแูลผูป้ว่ยต่อไปนี้

จากเวชระเบยีน จะดกูารบนัทกึตรงสว่นใด  

-การประเมนิทีค่รอบคลุมปญัหาสาํคญั 

-การวนิิจฉยัโรคทีช่ดัเจนโดยมขีอ้มลูสนบัสนุน 

-การกาํหนดเป้าหมายการดแูลทีช่ดัเจน 

-การเฝ้าระวงัอาการเปลีย่นแปลงของผูป้ว่ย 

-การใหก้ารดแูลอยา่งเหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา 

-การเสรมิพลงัผูป้ว่ยและการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

 

ทดลองนําเวชระเบยีนมาประเมนิคณุภาพ พจิารณา

ว่าขอ้มลูทีม่อียูส่ามารถประเมนิคณุภาพไดห้รอืไม ่

รว่มกนัพจิารณาว่าจะปรบัปรงุการบนัทกึเวช

ระเบยีนอยา่งไรเพือ่ใหส้ามารถประเมนิคณุภาพได้

ดขี ึน้ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ศกึษากรณีการฟ้องรอ้งทางกฎหมายในคดทีี่

ใกลเ้คยีงกบับรบิทของ รพ. แลว้พจิารณาวา่ขอ้มลู

อะไรบา้งทีม่คีวามจาํเป็นเพือ่เป็นหลกัฐานทาง

กฎหมายทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึการดแูลอยา่ง

เหมาะสม ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 

รว่มกนัทบทวนการบนัทกึขอ้มลูของ รพ.แลว้

ปรบัปรงุแนวทางการบนัทกึ โดยเฉพาะในกรณีทีม่ ี

ความไมแ่น่นอนทางการแพทยส์งู หรอืมโีอกาสทีจ่ะ

ถกูฟ้องรอ้ง 

สุม่เวชระเบยีนมา 5 ฉบบั ศกึษาเวชระเบยีน

ดงักล่าวแลว้พจิารณาว่าทมีงานสามารถเรยีนรูอ้ะไร

ไดจ้ากเวชระเบยีนดงักลา่ว มขีอ้มลูอะไรทีค่วร

บนัทกึเพิม่ขึน้เพือ่ประโยชน์ในการเรยีนรูข้อง

ทมีงาน 

รว่มกนัพฒันาการบนัทกึเวชระเบยีนเพือ่สง่เสรมิ

การเรยีนรูข้องทมีงาน 

คดิถงึโครงการวจิยัทางคลนิิกอยา่งงา่ยๆ สกัหนึ่ง

โครงการ เลอืกเวชระเบยีนของผูป้ว่ยดงักล่าวมา

ทบทวนว่ามขีอ้มลูอะไรทีจ่ะสนบัสนุนการวจิยัที่

ตอ้งการ 

พจิารณาวา่ควรมกีารปรบัปรงุการบนัทกึเวชระเบยีน

อยา่งไรเพือ่ประโยชน์ในการดแูลผูป้ว่ยและสามารถ

ใชเ้พือ่การวจิยัไปพรอ้มกนัดว้ย 

 

(2) การออกแบบระบบเวชระเบยีนเป็นผลจากการประเมนิความตอ้งการของผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร รวมทัง้บุคคล

และหน่วยงานภายนอก. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

จากคาํถามในขอ้ (1) อะไรคอืความตอ้งการสาํคญั

ของทมีผูใ้หบ้รกิาร มกีารมอบหมายใหท้มีงานใดไป

ปรบัปรงุ 

ตดิตามการปรบัปรงุตามแผน 

ผูบ้รหิารตอ้งการอะไรจากระบบเวชระเบยีนและ

ขอ้มลูในเวชระเบยีน 

 

ผูป้ว่ยและครอบครวัตอ้งการอะไรจากระบบเวชระเบยีน 

และขอ้มลูในเวชระเบยีน 

 

ผูป้ว่ยและครอบครวัสามารถมสีว่นรว่มอยา่งไรใน

การเพิม่เตมิความสมบรูณ์ใหแ้กเ่วชระเบยีน 

 

หน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเวชระเบยีน

และการบนัทกึมอีะไรบา้ง หน่วยงานเหล่านัน้

ตอ้งการอะไรจากระบบเวชระเบยีนและขอ้มลูใน 

เวชระเบยีน 

 

การใชค้อมพวิเตอรใ์นการบนัทกึเวชระเบยีนมขีอ้ดี

และขอ้จาํกดั/ขอ้เสยีอะไรบา้ง 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การบนัทกึขอ้มลูทีม่คีวามซํ้าซอ้นและเป็นการเพิม่

ภาระโดยไมจ่าํเป็นมอีะไรบา้ง 

รว่มกนัพจิารณาลดทอนการบนัทกึทีซ่ํ้าซอ้น หรอื

บรูณาการเขา้มาเป็นหนึ่งเดยีวกนั โดยกาํหนด

หน้าทีท่ีช่ดัเจน 

มกีารใช ้check list อะไรบา้งในการบนัทกึเวช

ระเบยีน 

ทบทวนขอ้ดขีอ้เสยีจากการใช ้check list ดงักลา่ว 

และปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะสม (อาจจะลด check 

list บางสว่นทีไ่มจ่าํเป็นหรอืทาํใหเ้กดิการบนัทกึ

เพยีงเพือ่ใหส้มบรูณ์โดยมไิดใ้สใ่จปญัหาของผูป้ว่ย 

หรอืเพิม่ check list บางสว่นเพือ่ลดการบนัทกึที่

เป็น routine) 

บนัทกึสว่นทีข่าดความสมบรูณ์มากทีส่ดุคอือะไร พจิารณาใชค้วามคดิใหม่ๆ  ในการออกแบบบนัทกึ 

เชน่ การบนัทกึเทป, การ capture ขอ้มลูการ

ปรกึษาผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสต่์างๆ 

มโีอกาสทีจ่ะใชภ้าพ แผนภมู ิเสน้กราฟ ใหเ้ป็น

ประโยชน์ในการแปลความหมายหรอืบ่งบอกการ

เปลีย่นแปลงสภาวะการเจบ็ปว่ยของผูป้ว่ย

อะไรบา้ง 

ใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบการบนัทกึ

เวชระเบยีน โดยใชป้ระโยชน์จากภาพ แผนภมู ิ

เสน้กราฟ 

 

(3) องคก์รมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัเวชระเบยีนผูป้ว่ยทีเ่หมาะสม ในดา้นการบนัทกึ การแกไ้ข การ

รบัคาํสัง่ การใชร้หสัมาตรฐาน การจดัเกบ็ การเขา้ถงึ และการทาํลาย.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหาการบนัทกึอะไรทีส่ามารถป้องกนัไดด้ว้ยการ

มนีโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน เชน่ ผูม้ ี

สทิธบินัทกึ สิง่ทีต่อ้งบนัทกึ แบบฟอรม์มาตรฐาน 

การระบุชือ่ วนัที ่เวลา 

ทบทวนว่ามแีนวทางดงักล่าวหรอืยงั แนวทาง

ดงักล่าวไดร้บัการปฏบิตัเิพยีงใด จะทาํใหง้า่ยต่อ

การปฏบิตัอิยา่งไร 

ปญัหาการแกไ้ขเวชระเบยีนทีท่าํใหผู้ป้ว่ยไดร้บั

ความเสีย่ง หรอืผูใ้หก้ารดแูลเสีย่งต่อการไมไ่ดร้บั

ความไวว้างใจมอีะไรบา้ง เชน่ การแกไ้ขคาํสัง่

แพทย ์การแกไ้ขบนัทกึทีอ่ยูใ่นกระดาษหรอื

คอมพวิเตอร ์การเพิม่เตมิขอ้มลูยอ้นหลงัหลงัจาก

เกดิอบุตักิารณ์ 

ทบทวนว่ามแีนวทางป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว

อยา่งไร หากจะแกไ้ขจะตอ้งมกีารลงนามและเวลา

กาํกบัอยา่งไร เมือ่ใดทีไ่มค่วรแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ

ขอ้มลู  

การรบัคาํสัง่ดว้ยวาจาจะเกดิขึน้ในกรณีใดบา้ง มี

โอกาสทีจ่ะเกดิปญัหาอะไรบา้ง 

ทบทวนแนวทางในการรบัคาํสัง่ดว้ยวาจาในแต่ละ

กรณีใหม้คีวามรดักมุ ทัง้ในขัน้ตอนของการอา่น

ทวน การบนัทกึ และการรบัรองยนืยนั ตามความ

เหมาะสม 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การใชส้ญัลกัษณ์และคาํยอ่ทีม่กัเป็นปญัหาในการ

บนัทกึเวชระเบยีนมอีะไรบา้ง 

ทบทวนแนวทางปฏบิตั ิการสือ่สาร การสรปุปญัหา

และสะทอ้นกลบั 

การใหร้หสัโรคและหตัถการทีย่งัไมต่อบสนองความ

ตอ้งการในการพฒันาคณุภาพ เชน่ ขอ้มลูไม่

น่าเชือ่ถอืหรอืไมช่ดัเจน มอีะไรบา้ง 

พจิารณาวา่จะปรบัปรงุการใหร้หสัโรคและหตัถการ

ใหต้อบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งไร 

 

(4) ขอ้มลูในบนัทกึเวชระเบยีนไดร้บัการบนัทกึรหสัและจดัทาํดชันีเพือ่นําไปประมวลผลเป็นสารสนเทศการดแูล

ผูป้ว่ยทีม่คีณุภาพในเวลาทีเ่หมาะสม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา CLT/PCT ไดร้บัขอ้มลูจากการ

วเิคราะหข์องฝา่ยสารสนเทศอะไรบา้ง  

ทบทวนว่าตรงกบัความตอ้งการหรอืไม ่นําไปใชใ้น

การพฒันาอะไรบา้ง ตอ้งการใหป้รบัปรงุการบนัทกึ

รหสัและการวเิคราะหอ์ยา่งไร 

พจิารณาโอกาสพฒันาคณุภาพการดแูลผูป้ว่ยที่

เป็นเป้าหมายของ CLT/PCT ระบคุวามตอ้งการ

ขอ้มลูทีส่ามารถวเิคราะหไ์ดจ้ากระบบสารสนเทศ 

สือ่สารและวางแผนรว่มกบัฝา่ยสารสนเทศเพือ่ใหม้ี

ขอ้มลูดงักลา่ว อาจะเป็นการประมวลเป็นครัง้คราว

หรอืเป็นการประจาํ 

 

(5) องคก์รประเมนิและปรบัปรงุระบบบรหิารเวชระเบยีนอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่ระบบตอบสนอง

ความตอ้งการขององคก์รและผูป้ว่ย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รพ.ใชต้วัชีว้ดัอะไรบา้งเพือ่การกาํกบัดแูลและ

ประเมนิผลระบบบรหิารเวชระเบยีน  

พจิารณาวา่มกีารนําไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพของระบบงานอยา่งไรบา้ง 

นอกเหนือจากตวัชีว้ดัขา้งตน้ รพ.มกีารประเมนิ

ประสทิธภิาพของระบบบรหิารเวชระเบยีนใน

ประเดน็ต่อไปนี้หรอืไม ่อยา่งไร: ความเหมาะสม

ของแบบบนัทกึ, การตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชเ้วชระเบยีน, การปฏบิตัติามนโยบาย แนวทาง

ปฏบิตั ิกฎหมาย, การจดัเกบ็และคน้หาเวชระเบยีน

, ความปลอดภยัในการจดัเกบ็เวชระเบยีน, 

คณุภาพการใหร้หสั 

กาํหนดเป้าหมายเพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพของ

ระบบบรหิารเวชระเบยีนและดาํเนินการพฒันา 

ขยายขอบเขตการประเมนิใหค้รอบคลุมประเดน็

ต่างๆ  
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ข. การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 

(1) เวชระเบยีนไดร้บัการป้องกนัการสญูหาย ความเสยีหายทางกายภาพ และการแกไ้ขดดัแปลง เขา้ถงึ หรอืใช้

โดยผูไ้มม่อีาํนาจหน้าที.่ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

เขา้ไปดใูนสถานทีจ่รงิ พจิารณาว่ามโีอกาสที ่   

เวชระเบยีนจะเกดิการสญูหาย ความเสยีหายทาง

กายภาพ และการเขา้ถงึโดยผูไ้มม่อีาํนาจหน้าที่

อยา่งไร 

ปรบัปรงุตามโอกาสพฒันาทีพ่บ 

จากเสน้ทางเดนิของเวชระเบยีนในบรบิทต่างๆ มี

โอกาสทีเ่วชระเบยีนจะสญูหายในขัน้ตอนใดบา้ง 

ออกแบบมาตรการป้องกนัการสญูหายของเวชระเบยีน 

เชน่ การมเีอกสารหรอืทะเบยีนหรอื bar code คมุการ

เคลื่อนทีห่รอืยมืเวชระเบยีน, การป้องกนัการเขา้ถงึ

โดยผูไ้มเ่กีย่วขอ้ง 

ถา้มกีารบนัทกึเวชระเบยีนในระบบคอมพวิเตอร ์มี

โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ไดใ้นลกัษณะใด

หรอืดว้ยเหตุใด: ขอ้มลูสญูหาย, การเขา้ถงึ/ใช/้

แกไ้ข โดยผูไ้มม่อีาํนาจหน้าที ่

รว่มกนัพจิารณาหามาตรการและเทคโนโลยต่ีางๆ 

เพือ่ป้องกนัปญัหาทีร่ะบไุว ้

 

(2) องคก์รกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีจ่าํเป็นเพือ่รกัษาความลบัของขอ้มลูและสารสนเทศของผูป้ว่ยใน

เวชระเบยีน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

กลุ่มผูป้ว่ยในความรบัผดิชอบของ รพ.ทีต่อ้งมกีาร

รกัษาความลบัอยา่งยิง่ยวดมอีะไรบา้ง เชน่ ผูต้ดิ

เชือ้ HIV, ผูป้ว่ยทีถ่กูขม่ขนื, การตัง้ครรภท์ีไ่มพ่งึ

ประสงค ์

ทบทวนมาตรการรกัษาความลบัของขอ้มลูในผูป้ว่ย

กลุ่มดงักล่าว และปรบัปรงุใหม้คีวามรดักมุสงูสดุ 

ประสบการณ์เกีย่วกบัอบุตักิารณ์ทีข่อ้มลูของผูป้ว่ย

ไมถ่กูเกบ็เป็นความลบัมอีะไรบา้ง 

วเิคราะหข์ ัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งและวางมาตรการ

ป้องกนัทีร่ดักมุ 

ประสบการณ์เกีย่วกบั dilemma หรอืความ

ยากลาํบากในการตดัสนิใจในการเปิดเผยขอ้มลู

ผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง เชน่ การแจง้การวนิิจฉยัโรคที่

รกัษาไมห่าย, การใหข้อ้มลูแกบ่รษิทัประกนั 

เชญิผูเ้กีย่วขอ้งและผูรู้ม้ารว่มสนทนากลุ่มเพือ่วาง

แนวทางในการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

โอกาสทีผู่ไ้มเ่กีย่วขอ้งจะเขา้ถงึขอ้มลูผูป้ว่ยในเวช

ระเบยีนมอีะไรบา้ง (ทัง้ทีเ่ป็นกระดาษและในระบบ

คอมพวิเตอร)์ 

ทบทวนมาตรการป้องกนัและปรบัปรงุใหร้ดักมุ 
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(3) องคก์รใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรอยา่งต่อเนื่องเกีย่วกบัความรบัผดิชอบในการรกัษาความลบั วธิกีารจดัการเมือ่มี

การขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูซึง่เป็นการละเมดิการรกัษาความลบั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

แนวทางปฏบิตัทิีค่วรมกีารใหค้วามรูแ้กบุ่คลากร 

หรอืการปฏบิตัทิีไ่มถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการรกัษา

ความลบัทีพ่บบอ่ย มอีะไรบา้ง 

จดักจิกรรมเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม จดัเวทแีลกเปลีย่น 

รว่มกนัคน้หาวธิกีารทีร่ดักมุยิง่ขึน้ ปลกูจติสาํนึกใน

ความรบัผดิชอบต่อการรกัษาความลบั และมรีะบบ

ตดิตามการปฏบิตั ิ

 

(4) องคก์รมกีระบวนการใหผู้ป้ว่ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศในเวชระเบยีนของตนได ้โดยมเีจา้หน้าทีท่ี่

ไดร้บัมอบหมายรว่มอยูด่ว้ย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มกีรณีใดบา้งทีผู่ป้ว่ยหรอืญาต ิตอ้งการดขูอ้มลูใน

เวชระเบยีนของผูป้ว่ย เชน่ มขีอ้สงสยั มคีวามไม่

พงึพอใจ หรอืมกีารรอ้งเรยีนเกดิขึน้ 

วางแนวทางในการใหค้าํอธบิายแกผู่ป้ว่ยหรอืญาติ

ในแต่ละกรณี เน้นการทาํความเขา้ใจในขอ้มลูต่างๆ 

ทีบ่นัทกึไว ้รวมทัง้ความเป็นไปไดต่้างๆ  

จากการอธบิายขอ้มลูใหผู้ป้ว่ยหรอืญาตฟิงั หรอื

การทีเ่วชระเบยีนถกูนําไปใชอ้า้งองิในศาล มี

จุดออ่นในการบนัทกึอะไรบา้งทีค่วรปรบัปรงุ 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามความเหมาะสม 
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II - 5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2) 

ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข้อมลูเพียงพอสาํหรบัการส่ือสาร การดแูลต่อเน่ือง การเรียนรู้ การวิจยั 

การประเมินผล และการใช้เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย. 

(1) บนัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอสาํหรบั: 

     -การระบุตวัผูป้ว่ย  

     -มขีอ้มลูสนบัสนุนการวนิจิฉยัโรค  

     -ประเมนิความเหมาะสมของการดแูลรกัษา  

     -ทราบความเป็นไป การเปลีย่นแปลง และผลการรกัษา  

     -เอือ้ต่อความต่อเนื่องในการดแูล 

     -ใหร้หสัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

     -การใชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 

     -การประเมนิคณุภาพการดแูลผูป้ว่ย  

คาํถามเพ่ือสุ่มตรวจสอบเวชระเบียน ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มขีอ้มลูรายละเอยีดผูป้ว่ยและผูท้ีจ่ะตอ้งตดิต่อใน

กรณีฉุกเฉินในเวชระเบยีนผูป้ว่ยแต่ละรายชดัเจน

เพยีงใด 

นําประเดน็ทีเ่ป็นจดุออ่นหรอืโอกาสพฒันามา

รว่มกนัพจิารณาว่าจะปรบัปรงุแนวทางการบนัทกึที่

ทกุฝา่ยรว่มมอืกนัปฏบิตัไิดอ้ยา่งไร 

มขีอ้มลูรายละเอยีดผูป้ว่ยในเอกสารทกุหน้าถูกตอ้ง

ครบถว้นเพยีงใด 

การวนิิจฉยัโรคทีใ่หไ้วใ้นแต่ละชว่งนัน้มขีอ้มลู

สนบัสนุนอยา่งเหมาะสมเพยีงใด (ประวตัคิรบถว้น

เพยีงใด การตรวจรา่งกายครบถว้นเพยีงใด มกีาร

ตรวจ investigate ทีจ่าํเป็นหรอืไม ่การวนิิจฉยัเกนิ

กวา่ขอ้มลูสนบัสนุนทีม่อียูห่รอืไม)่ 

การดแูลทีใ่หแ้กผู่ป้ว่ยเหมาะสมหรอืไม ่โดย

พจิารณาจากความรวดเรว็ในการรบัรูป้ญัหา การ

ตอบสนองต่อภาวะวกิฤต ิการดแูลอยา่งเป็นองค์

รวม การพจิารณาใช ้evidence/guideline 

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีส่งัเกตเหน็ไดจ้ากสญัญาณ

ชพี บนัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูทีอ่ธบิายการ

เปลีย่นแปลงหรอืประเมนิการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

หรอืไม่ 

บนัทกึเวชระเบยีนทาํใหท้ราบการเปลีย่นแปลงทาง

คลนิกิหรอืผลลพัธข์องการรกัษาต่างๆ (ยา 

หตัถการ ฯลฯ) หรอืไม ่เพยีงใด 
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คาํถามเพ่ือสุ่มตรวจสอบเวชระเบียน ดาํเนินการปรบัปรงุ 

วธิกีารบนัทกึเวชระเบยีน เอือ้ต่อการดแูลต่อเนื่อง

ของแพทยเ์วรทีม่ไิดเ้ป็นเจา้ของไขเ้พยีงใด 

วธิกีารบนัทกึเวชระเบยีน เอือ้ต่อการดแูลต่อเนื่อง

ระหว่างเวรเพยีงใด 

วธิกีารบนัทกึเวชระเบยีน เอือ้ต่อการดแูลเมือ่มกีาร

เปลีย่นหอผูป้ว่ยหรอืหน่วยดแูลเพยีงใด 

วธิกีารบนัทกึเวชระเบยีน เอือ้ต่อการดแูลทีม่แีพทย์

หลายสาขาดแูลรว่มกนัอยา่งไร 

ถา้มกีารฟ้องรอ้งเกดิขึน้ ตรงไหนคอืจุดทีเ่ป็น

โอกาสถกูฟ้องรอ้ง ขอ้มลูทีบ่นัทกึไวเ้พยีงพอ

หรอืไมท่ีจ่ะแสดงใหเ้หน็การดแูลทีม่คีณุภาพในชว่ง

นัน้ 

ประเดน็คณุภาพ ความเสีย่ง ความคลาดเคลื่อน 

เหตุการณ์ทีไ่มพ่งึประสงคใ์นผูป้ว่ยรายนี้คอือะไร  

ขอ้มลูทีม่อียูเ่พยีงพอหรอืไมท่ีจ่ะแสดงใหเ้หน็วา่

ผูด้แูลไดใ้หก้ารดแูลดว้ยความระมดัระวงั มี

มาตรฐานวชิาชพี 

 

(2) มกีารทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพือ่ประเมนิความสมบรูณ์ ความถกูตอ้ง และการบนัทกึในเวลาทีก่าํหนด. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบ 1-2 ปีทีผ่า่นมา มกีารตัง้เป้าหมายพฒันา

ความสมบรูณ์และคณุภาพของการบนัทกึเวชระเบยีน

อะไรบา้ง ผลของการพฒันาเป็นอยา่งไร 

ทบทวนกลยทุธก์ารพฒันาหากผลการพฒันาไมเ่ป็นไป

ตามเป้าหมาย 

นําประเดน็ทีเ่ป็นโอกาสพฒันาจากการตอบคาํถาม

ในขอ้ (1) มาดาํเนินการพฒันา 
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II-6 ระบบการจดัการดา้นยา 

II - 6.1 การวางแผน การจดัการ การเกบ็และสาํรองยา (MMS.1) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจในระบบการจดัการด้านยาท่ีปลอดภยั เหมาะสม และได้ผล พร้อมทัง้การมียาท่ี

มีคณุภาพสงูพร้อมใช้สาํหรบัผูป่้วย. 

ก. การวางแผนและการจดัการ  

(1) มคีณะกรรมการหรอืกลุ่มบุคคลทีม่าจากสหสาขาวชิาชพี ทาํหน้าทีก่าํหนดทศิทางและสง่เสรมิใหเ้กดิระบบ

การจดัการดา้นยาทีม่ปีระสทิธภิาพ.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

บทบาททีโ่ดดเด่นของคณะกรรมการคอือะไร ธาํรงบทบาทดงักลา่วต่อไป 

บทบาททีค่ณะกรรมการควรมเีพิม่ขึน้คอือะไร รว่มกนัวางแผนเพือ่เพิม่บทบาทดงักล่าวอยา่ง

สรา้งสรรค ์

(2) มกีารจดัทาํบญัชยีาโรงพยาบาลเพือ่จาํกดัใหม้รีายการยาเทา่ทีจ่าํเป็น  มกีารทบทวนบญัชยีาอยา่งน้อยปีละ

ครัง้  มกีารกาํหนดมาตรการความปลอดภยัสาํหรบัยาใหมท่ีม่โีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนสงู รวมทัง้มี

แนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในการขอใชย้าทีอ่ยูน่อกบญัชยีาเมือ่จาํเป็น 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

บญัชยีาของ รพ.เป็นไปตามเป้าหมายของการมี

รายการยาทีจ่าํเป็นในจาํนวนทีเ่หมาะสมและ

พอเพยีงหรอืไม่ 

ทบทวนกระบวนการพจิารณารายการยาในบญัชยีา  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูทีต่อ้งนําเสนอ หลกัเกณฑ์

การพจิารณา และการพจิารณาโดยองิขอ้มลู 

ยารายการใดทีม่ปีรมิาณการใชน้้อยหรอืไมม่กีารใช้

เลย ยงัจาํเป็นตอ้งมอียูใ่นบญัชยีาหรอืไม ่

ทบทวนรายการยาในบญัชยีา 

ยารายการใดทีม่คีวามซํา้ซอ้นเกนิจาํเป็น 

ยารายการใดทีม่โีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนทาง

ยาสงู 

กาํหนดมาตรการในการป้องกนัความคลาดเคลื่อน

ทางยาและเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยา เชน่ 

แบบฟอรม์ แนวทางการสัง่ใช ้ระบบตรวจสอบ 

ระบบเตอืนใจ การบรหิาร การเกบ็รกัษา การ

ตดิตามผล 

ยารายการใดทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิเหตุการณ์ไมพ่งึ

ประสงคจ์ากยาไดส้งูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัใน

การใชส้งู (HAD) 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีารขอใชย้านอกบญัชยีา

อะไรบา้ง 

ทบทวนขัน้ตอนการดาํเนินการว่าเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม รดักมุ ปลอดภยั หรอืไม ่ 
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(3) การจดัหายาเป็นไปตามบญัชยีาทีผ่า่นการรบัรอง.  มกีระบวนการในการจดัการกบัปญัหายาขาดแคลนและ

ยาทีจ่าํเป็นเรง่ดว่น 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีารจดัหายาทีไ่มอ่ยูใ่นบญัชยีา

อะไรบา้ง 

ทบทวนเหตุผลของการจดัหาดงักล่าว และกาํหนด

มาตรการทีเ่หมาะสม 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มปีญัหายาขาดแคลนในยาตวั

ใดบา้ง เป็นชว่งเวลานานเทา่ไร 

ทบทวนแนวทางการสือ่สารกบัผูเ้กีย่วขอ้ง การใช้

ยาทดแทน วธิกีารจดัหา แนวทางการป้องกนัใน

อนาคต 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มเีหตุการณ์ทีต่อ้งจดัหายาที่

จาํเป็นเรง่ดว่นในยาตวัใดบา้ง 

ทบทวนวธิกีารจดัหาและแนวทางการป้องกนัใน

อนาคต 

มเีหตุการณ์อะไรบา้งทีอ่าจทาํใหป้รมิาณความ

ตอ้งการใชย้าบางประเภทเพิม่ขึน้ในปรมิาณสงู

อยา่งฉบัพลนั ยาดงักลา่วคอือะไร 

วางแผนเพือ่ใหพ้รอ้มรบัสถานการณ์ ตัง้แต่การรบัรู้

สถานการณ์ การประสานงานกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

 

(4) องคก์รระบยุาซึง่มคีวามเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งู, ออกแบบกระบวนการทีเ่หมาะสม

ปลอดภยัในการจดัหา เกบ็รกัษา สัง่ใช ้ถ่ายทอดคาํสัง่ จดัเตรยีม จ่าย ให ้และตดิตามกาํกบัยา เพือ่ลดความ

เสีย่งในการใชย้าเหลา่นี้. 

(5) องคก์รกาํหนดนโยบายการป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยา และนําสู่

การปฏบิตั.ิ  มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา

ทีเ่กดิขึน้หรอืทีม่โีอกาสเกดิขึน้.   

6.2 ก.(3) องคก์รจดัทาํนโยบายเพือ่ป้องกนัความผดิพลัง้ / คลาดเคลื่อน และเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากการสัง่

ใชย้าและการถ่ายทอดคาํสัง่ พรอ้มทัง้นําสูก่ารปฏบิตั,ิ ครอบคลุมการระบุรายละเอยีดทีจ่าํเป็นในคาํสัง่ใชย้า, 

การระมดัระวงัเป็นพเิศษสาํหรบัยาทีด่คูลา้ยกนัหรอืชือ่เรยีกคลา้ยกนั, มาตรการเพือ่ป้องกนัคาํสัง่ใชย้าทีม่ ี

โอกาสเกดิปญัหา และการป้องกนัการใชคู้ย่าทีม่อีนัตรกริยิารนุแรง  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ยาทีเ่สีย่งต่อการใชผ้ดิวตัถุประสงคม์อีะไรบา้ง (เชน่ 

ยาเสพตดิ ยาควบคมุพเิศษ) 

ทบทวนแนวทางป้องกนัการใชผ้ดิวตัถุประสงค ์

ยาทีพ่บรายงานการเกดิความคลาดเคลื่อนทางยา

หรอืเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์ีพ่บบ่อยใน รพ.มี

อะไรบา้ง 

ทบทวนแนวทางป้องกนัการเกดิความคลาดเคลื่อน

ทางยาและเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์โดยเน้นความ

เฉพาะเจาะจงกบัโอกาสเกดิปญัหาของยาแต่ละตวั 

สรา้งเครือ่งมอืชว่ย สือ่สารกบัผูป้ฏบิตั ิมรีะบบ

ตรวจสอบและตดิตาม 

ยาทีต่อ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งูอืน่ๆ มี

อะไรบา้ง 

ลกัษณะและสาเหตุของความคลาดเคลือ่นทางยาที่

พบในรอบปีทีผ่า่นมา มอีะไรบา้ง 

ทบทวนแนวทางป้องกนัการเกดิความคลาดเคลื่อน

ทางยาและเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์โดยเน้น

มาตรฐานวชิาชพีสาํหรบัขัน้ตอนต่างๆ เชน่ การลกัษณะและสาเหตุของเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค์
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

จากยาทีพ่บในรอบปีทีผ่า่นมา มอีะไรบา้ง ระบุรายละเอยีดทีจ่าํเป็นในใบสัง่ยา, การป้องกนั

ความคลาดเคลือ่นสาํหรบั LASA, การป้องกนัคาํสัง่

ใชย้าทีม่โีอกาสเกดิปญัหา, การตรวจสอบทีจ่าํเป็น 

ฯลฯ สือ่สารกบัผูป้ฏบิตั ิมรีะบบตดิตาม 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มตีวัอยา่งความคลาดเคลื่อนทาง

ยาทีม่คีวามรนุแรงสงูอะไรบา้ง 

ทบทวนว่าในเหตุการณ์ดงักลา่วมกีารตอบสนองที่

เหมาะสมทนัการณ์เพยีงใด และนํามาสูก่าร

ปรบัปรงุอะไร ในรอบปีทีผ่า่นมา มตีวัอยา่ง ADR ทีไ่มเ่กดิจาก

ความคลาดเคลือ่นทางยาอะไรบา้ง 

ตวัอยา่งการปรบัปรงุระบบโดยใชแ้นวคดิ human 

factor engineering มอีะไรบา้ง 

เรยีนรูเ้พือ่ขยายแนวคดิไปใชใ้หม้ากขึน้ 

รปูแบบทีไ่ดผ้ลในการใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบั

เรือ่งความคลาดเคลือ่นและเหตุการณ์ไมพ่งึ

ประสงคจ์ากยามอีะไรบา้ง มโีอกาสทีจ่ะทาํอะไร

เพิม่ไดอ้กี 

ทบทวนและหาวธิกีารทีส่รา้งสรรคใ์นการสือ่สาร

ขอ้มลูเพือ่สรา้งความตระหนกัและปรบัพฤตกิรรม 

(6) ผูป้ระกอบวชิาชพีไดร้บัการประเมนิและเพิม่ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบยา และการใชย้าทีเ่หมาะสม 

ปลอดภยักอ่นเริม่ตน้ปฏบิตังิานและเป็นประจาํทกุปี.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่า่นมามกีารปฐมนเิทศ การอบรมหรอื

เพิม่พนูความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบยาและ

การใชย้าอะไรบา้ง 

ทบทวนความสอดคลอ้งของเนื้อหากบัโอกาสพบ

ปญัหา และความครอบคลุมของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

จดักจิกรรมเพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

 (7) องคก์รประเมนิและปรบั6ปรงุ6

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง 

ระบบบรหิารจดัการดา้นยาเปรยีบเทยีบกบัเป้าประสงคข์องระบบ  มกีาร

ทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิีป่ระสบความสาํเรจ็และเทคโนโลยใีหม่ๆ  เกีย่วกบัระบบจดัการดา้นยา

อยา่งสมํ่าเสมอ. 

ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ความพรอ้มใชแ้ละคณุภาพของยาใน รพ.เป็น

อยา่งไร  

นําขอ้มลูมารว่มกนัพจิารณาปรบัปรงุตามความ

เหมาะสม 

ประสทิธภิาพของการเกบ็สาํรองยาทัง้ในคลงัใหญ่

และในหอผูป้ว่ยเป็นอยา่งไร 

ความเหมาะสมของการสัง่ใชย้าเป็นอยา่งไร 

แนวโน้มการเกดิความคลาดเคลื่อนทางยาและ

เหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยาเป็นอยา่งไร 

วธิกีารและเทคโนโลยใีหม่ๆ  เกีย่วกบัระบบจดัการ

ดา้นยาทีท่บทวนไดม้อีะไรบา้ง 
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ข. การเกบ็สาํรองยา 

 (1) ยาทกุรายการไดร้บัการเกบ็สาํรองอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั เพือ่สรา้งความมัน่ใจว่าจะมยีาใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ, มคีณุภาพและความคงตวั, พรอ้มใช,้ ป้องกนัการเขา้ถงึโดยผูไ้มม่อีาํนาจหน้าที,่ ป้องกนัความคลาด

เคลือ่นทางยาและผลไมพ่งึประสงคจ์ากยา, สามารถทวนกลบัถงึแหล่งทีม่า, มกีารตรวจสอบบรเิวณทีเ่กบ็ยา

อยา่งสมํ่าเสมอ, โดยมกีารปฏบิตัเิพือ่เป้าหมายดงักล่าวทัว่ทัง้องคก์ร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ยาทีต่อ้งอยูใ่นระบบหว่งโซ่ความเหน็ หรอืตอ้ง

ตรวจสอบคณุภาพการขนสง่เป็นพเิศษ มอีะไรบา้ง 

ทบทวนขอ้กาํหนดการตรวจสอบ การปฏบิตัใินการ

ตรวจสอบ การบนัทกึ และการจดัการเมือ่พบปญัหา 

ผลการตรวจสอบการเกบ็สาํรองยาทีค่ลงัยาของ

เภสชักรรมเป็นอยา่งไร (ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและ

ลกัษณะการจดัเกบ็) 

ดาํเนินการปรบัปรงุถา้พบปญัหาทีส่ง่ผลต่อ

คณุภาพและความคงตวัของยา 

รพ.มนีโยบายเกีย่วกบัการหา้มสาํรองอเิลค็โทรไลต์

ความเขม้ขน้สงูทีห่อผูป้ว่ยอยา่งไร ปฏบิตัติามได้

ครบถว้นหรอืไม ่

ถา้ไมส่ามารถปฏบิตัติามไดค้รบถว้น หาแนวทางที่

จะลดการใชใ้หเ้หลอืน้อยทีส่ดุและหาแนวทางใน

การป้องกนัความเสีย่ง 

ผลการตรวจสอบการเกบ็สาํรองยาทีห่อผูป้ว่ยเป็น

อยา่งไร ทัง้ในแงร่ายการ จาํนวน คณุภาพ ความ

พรอ้มใช ้

ดาํเนินการปรบัปรงุถา้พบภาวะทีเ่ป็นความเสีย่ง 

ระบบบนัทกึการเบกิจ่ายและการเบกิจ่าย เอือ้ต่อ

การเรยีกคนืยาตาม lot no. ไดด้เีพยีงใด 

 (2) มกีารจดัใหม้ยีา และ / หรอื เวชภณัฑฉุ์กเฉินทีจ่าํเป็นในหน่วยดแูลผูป้ว่ยต่างๆ อยูต่ลอดเวลา, มรีะบบ

ควบคมุ และดแูลใหเ้กดิความปลอดภยั, และมกีารจดัทดแทนโดยทนัทหีลงัจากทีใ่ชไ้ป 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การทบทวนรายการยาและเวชภณัฑฉุ์กเฉินใน

หน่วยดแูลผูป้ว่ยต่างๆ กระทาํเมือ่ใด 

ควรทบทวนอยา่งน้อยปีละครัง้ (ทัง้รายการและ

จาํนวน) โดยนําขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและปญัหาทีเ่กดิ

ขึน้มาพจิารณา 

มาตรการสาํคญัของระบบการควบคมุยาและ

เวชภณัฑฉุ์กเฉินมอีะไรบา้ง เพือ่เป้าหมายอะไร 

ทบทวนว่ามกีารปฏบิตัติามมาตรการ และบรรลุ

ตามเป้าหมายทีต่อ้งการหรอืไม ่นําไปปรบัปรงุตาม

ความเหมาะสม มรีะบบการตรวจสอบอยา่งไรว่ามกีารจดัยาทดแทน

ทนัท ีมยีาตามจาํนวนทีก่าํหนดไว ้และยาทีส่าํรอง

ไวย้งัไมห่มดอายุ 
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(3) มรีะบบทีจ่ะจา่ยยาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ว่ยอยา่งปลอดภยัในเวลาทีห่อ้งยาปิด 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในกรณีทีห่อ้งยาไมไ่ดเ้ปิด 24 ชัว่โมง อะไรคอื

ปญัหา/อบุตักิารณ์ทีเ่คยเกดิหรอืมโีอกาสเกดิจาก

การจ่ายยาเมือ่หอ้งยาปิด 

ทบทวนและปรบัปรงุแนวทางปฏบิตัติามเพือ่

ป้องกนัปญัหาหรอือบุตักิารณ์ทีร่ะบ ุ

(4) มกีารจดัการกบัยาทีส่ง่คนืมาทีห่อ้งยาอยา่งเหมาะสม เชน่ ยาทีแ่พทยส์ัง่หยดุใช ้

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มกีารคนืยาทีแ่พทยส์ัง่หยดุใชม้าทีห่อ้งยาประมาณ

รอ้ยละเทา่ใด 

รว่มกนัวางแนวทางเพือ่ใหม้กีารคนืยาทีแ่พทยส์ัง่

หยดุใช ้หรอืยาทีต่อ้งคนืดว้ยเหตุผลอืน่ อยา่ง

ครบถว้น 

มกีารนํายาเมด็เปลอืยทีส่ง่คนืมาทีห่อ้งยามาใชต่้อ

หรอืไม่ 

วางแนวทางการทาํลายยาอยา่งเหมาะสม 
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II - 6.2 การใช้ยา (MMS.2) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการสัง่ใช้ยาและการให้ยาท่ีปลอดภยั ถกูต้อง เหมาะสม และได้ผล. 

ก. การสัง่ใชย้าและถ่ายทอดคาํสัง่ 

(1) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบยาสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป้ว่ยแต่ละราย ไดแ้ก ่ขอ้มลูทัว่ไป การวนิิจฉยัโรค

หรอืขอ้บง่ชีใ้นการใชย้า, และขอ้มลูทางหอ้งปฏบิตักิารทีจ่าํเป็น  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในการสัง่ยาผูป้ว่ยนอก แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าตอ้งการ

เหน็ขอ้มลูอะไรเกีย่วกบัผูป้ว่ยบา้ง ขอ้มลูเหล่านัน้มี

พรอ้มใหด้ไูดโ้ดยสะดวกหรอืไม ่

ปรบัปรงุการบนัทกึขอ้มลูสาํคญัใน OPD card หรอื

ระบบการแสดงผลขอ้มลูในคอมพวิเตอร ์ให้

สามารถเหน็ไดโ้ดยงา่ย 

ในการจ่ายยาผูป้ว่ยใน แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็นเกีย่วกบัผูป้ว่ยไดโ้ดยงา่ย

หรอืไม่ 

ปรบัปรงุการบนัทกึในเวชระเบยีนหรอืระบบการ

แสดงผลขอ้มลูในคอมพวิเตอรใ์หแ้พทยส์ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็นไดโ้ดยงา่ย เชน่ มขีอ้มลูการ

แพย้าในใบ order ใหมท่กุใบ 

ในการจ่ายยาผูป้ว่ย เภสชักรสามารถตรวจสอบ

ขอ้มลูการวนิิจฉยัโรค ขอ้บ่งชีก้ารใชย้า ผลการ

ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารไดห้รอืไม ่อยา่งไร 

พฒันาระบบใหเ้ภสชักรสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเหล่านี้

โดยงา่ย เชน่ แพทยบ์นัทกึขอ้มลูเหล่านี้ในใบสัง่ยา

หรอืระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มโยงถงึขอ้มลูเหลา่นี้ 

 (2) มขีอ้มลูยาทีจ่าํเป็นในรปูแบบทีใ่ชง้า่ย ในขณะสัง่ใช ้จดั และใหย้าแกผู่ป้ว่ย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ขอ้มลูยาทีแ่พทยค์วรเขา้ถงึไดใ้นขณะสัง่ใชย้ามี

อะไรบา้ง 

สรา้งสือ่ทีง่า่ยต่อการใชง้านในสถานการณ์ต่างๆ 

เชน่ บตัรยา บนัทกึ โปสเตอร ์คูม่อื ฐานขอ้มลูใน

คอมพวิเตอร ์ขอ้มลูยาทีเ่ภสชักรหรอืผูช้ว่ยเภสชักรควรเขา้ถงึได้

ในกระบวนการจดัจ่ายยามอีะไรบา้ง 

ขอ้มลูยาทีพ่ยาบาลควรเขา้ถงึไดใ้นกระบวนการ

บรหิารยามอีะไรบา้ง 
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(3) องคก์รจดัทาํนโยบายเพือ่ป้องกนัความผดิพลัง้ / คลาดเคลือ่น และเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากการสัง่ใชย้า

และการถ่ายทอดคาํสัง่ พรอ้มทัง้นําสูก่ารปฏบิตั,ิ ครอบคลุมการระบุรายละเอยีดทีจ่าํเป็นในคาํสัง่ใชย้า, การ

ระมดัระวงัเป็นพเิศษสาํหรบัยาทีด่คูลา้ยกนัหรอืชือ่เรยีกคลา้ยกนั, มาตรการเพือ่ป้องกนัคาํสัง่ใชย้าทีม่โีอกาส

เกดิปญัหา และการป้องกนัการใชคู้ย่าทีม่อีนัตรกริยิารนุแรง [ยกไปพจิารณารวมใน 6.1 ก(5)]  

 (4) มกีารเขยีนคาํสัง่ใชย้าอยา่งชดัเจนและถ่ายทอดคาํสัง่อยา่งถกูตอ้ง. มกีารกาํหนดมาตรฐานการสือ่สารคาํสัง่

ใชย้าเพือ่ลดโอกาสเสีย่งต่อความคลาดเคลือ่น มกีารทบทวนและปรบัปรงุคาํสัง่ใชย้าทีจ่ดัพมิพไ์วล้ว่งหน้าให้

ทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ยาทีต่อ้งระบุขอ้บ่งใชใ้นการสัง่ใชย้ามอีะไรบา้ง ทบทวนการปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนด ทบทวน

ความเหมาะสมของมาตรการทีก่าํหนดไว ้รว่มกนั

กาํหนดเป้าหมายเพือ่ลดระดบัปญัหา  

มแีนวทางอยา่งไรในการลดการคดัลอกคาํสัง่ใชย้า 

และเภสชักรสามารถขา้ถงึคาํสัง่ใชย้าโดยตรง 

สถติคิวามคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่ม LASA เป็น

อยา่งไร 

สถติคิวามคลาดเคลื่อนทางยาทีเ่กดิจากการใชต้วั

ยอ่มอีะไรบา้ง 

กลุ่มโรคหรอืกลุ่มผูป้ว่ยทีต่อ้งระบุน้ําหนกัผูป้ว่ยใน

การสัง่ยามอีะไรบา้ง 

ปญัหาเกีย่วกบัการเขยีนคาํสัง่ใชย้าอืน่ๆ มี

อะไรบา้ง 

ปญัหาเกีย่วกบัการถ่ายทอดคาํสัง่ใชย้าอืน่ๆ มี

อะไรบา้ง 

ปญัหาเกีย่วกบัการรบัคาํสัง่การรกัษาดว้ยวาจาหรอื

ทางโทรศพัทม์อีะไรบา้ง 

(5) มกีระบวนการในการระบุ จดัทาํรายการยาทีผู่ป้ว่ยไดร้บัหรอืมกีารใชอ้ยูใ่นปจัจบุนัอยา่งถกูตอ้งแมน่ยาํ และ

ใชบ้นัทกึรายการยานี้ในการสัง่ใชย้าทีถ่กูตอ้งแก่ผูป้ว่ยในทกุจุดของการใหบ้รกิาร.  มกีารเปรยีบเทยีบบนัทกึ

รายการยาของผูป้ว่ยทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนักบัคาํสัง่แพทยท์กุครัง้เมือ่มกีารรบัไว ้ยา้ยหอผูป้ว่ย และ / หรอื 

จาํหน่าย. (Admission, transfer, and discharge medication reconciliation) 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ผูป้ว่ยกลุ่มใดบา้งที ่รพ.กาํหนดใหม้กีารทาํ 

medication reconciliation  

ตดิตามประเมนิผล สรา้งความมัน่ใจวา่มกีารปฏบิตัิ

อยา่งสมบรูณ์ พจิารณาขยายกลุ่มผูป้ว่ยหรอืกลุ่ม

ยาตามความเหมาะสม 

  

ยากลุ่มใดบา้งที ่รพ.กาํหนดใหม้กีารทาํ 

medication reconciliation  
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ข. การเตรยีม การจดัจา่ย และการใหย้า 

(1) มกีารทบทวนคาํสัง่ใชย้าทกุรายการเพือ่ความมัน่ใจในความเหมาะสมและความปลอดภยั 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

กรณีทีม่กีารจ่ายยาขณะทีเ่ภสชักรไมไ่ดข้ึน้

ปฏบิตังิาน มรีะบบการทบทวนยอ้นหลงัหรอืไม ่ผล

การทบทวนเป็นอยา่งไร 

นําขอ้มลูมาสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้ง และรว่มกนั

วางแนวทางตรวจสอบเพือ่ป้องกนัปญัหา 

ปญัหาทีพ่บจากการทบทวนคาํสัง่ใชย้าทีต่อ้ง

ระมดัระวงัสงูมอีะไรบา้ง 

นําขอ้มลูมาสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้งและวาง

แนวทางป้องกนัปญัหา 

ปญัหาทีพ่บจากการทบทวนคาํสัง่ใชย้า IV 

admixture มอีะไรบา้ง โดยเฉพาะความเหมาะสม

ของสารละลายทีใ่ชเ้จอืจาง 

นําขอ้มลูมาสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้งและวาง

แนวทางป้องกนัปญัหา 

ขอ้มลูปญัหาทีพ่บจากการทบทวนคาํสัง่ใชย้าอืน่ๆ 

มอีะไรบา้ง 

พจิารณาวา่การทบทวนทีท่าํอยูน่ัน้ครอบคลุมผูป้ว่ย

เพยีงใด ครอบคลมุประเดน็สาํคญัทีค่วรตรวจสอบ

เพยีงใด นําขอ้มลูสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้ง และ

รว่มวางแนวทางเพือ่ป้องกนัปญัหา 

(2) มกีารจดัเตรยีมยาอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  แผนกเภสชักรรมเป็นผูเ้ตรยีมยาสาํหรบัผูป้ว่ยเฉพาะราย 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง 

 

หรอืยาทีไ่มม่จีาํหน่ายในทอ้งตลาด โดยใชว้ธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน 

ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ผลการประเมนิความเหมาะสมปลอดภยัของการ

จดัเตรยีมยาในหน่วยดแูลผูป้ว่ยเป็นอยา่งไร 

นําผลการประเมนิมาปรบัปรงุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ในประเดน็การป้องกนัการปนเป้ือน การมแีสงสวา่ง

เพยีงพอ การไมถู่กรบกวนสมาธ ิและการกาํจดัขยะ

อนัตราย 

แผนกเภสชักรรมมกีารเตรยีมยาอะไรบา้ง ประเมนิวา่ระบบการเตรยีมยาดงักล่าวเป็นไปตาม

มาตรฐานเพยีงใด บุคลากรผูร้บัผดิชอบมคีวามรู้

และทกัษะอยา่งไร มรีะบบการควบคมุกาํกบัที่

เหมาะสมหรอืไม ่

 (3) ยาไดร้บัการตดิฉลากอยา่งเหมาะสม ชดัเจนและอา่นงา่ยตดิทีภ่าชนะบรรจุยาทกุประเภท และมฉีลากยาตดิ

จนถงึจดุทีใ่หย้าแกผู่ป้ว่ย โดยระบุชือ่ผูป้ว่ย ชือ่ยา ความเขม้ขน้ และขนาดยา 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการระบุความเขม้ขน้

และขนาดยาบนฉลากยา มอีะไรบา้ง 

นําปญัหา/โอกาสพฒันาต่างๆ มารว่มกนัทบทวน

เพือ่วางแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการตดิฉลากยาจนถงึ

จุดทีใ่หย้าแกผู่ป้ว่ย มอีะไรบา้ง 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การตดิฉลากยาในกรณีทีม่กีารจดัเตรยีมแลว้ไมไ่ด้

ยาแกผู่ป้ว่ยทนัท ีมคีวามเหมาะสมเพยีงใด 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการระบุวนั/เวลา

หมดอายบุนฉลากยา มอีะไรบา้ง 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการเขยีนฉลากยา

สาํหรบั IV admixture, สารน้ําทีใ่หท้างหลอดเลอืด

ดาํ มอีะไรบา้ง  

ปญัหา/โอกาสพฒันา เกีย่วกบัการตรวจสอบชือ่ยา 

ณ จุดทีใ่หย้าแกผู่ป้ว่ย มอีะไรบา้ง  

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการเตรยีมยาสาํหรบั

ใชก้บัผูป้ว่ยซึง่ไมไ่ดร้ะบชุือ่แน่นอน มอีะไรบา้ง  

 (4) มกีารสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป้ว่ยในลกัษณะทีป่ลอดภยั รดักมุ และพรอ้มใหใ้ช ้ในเวลาทีท่นัความตอ้งการ

ของผูป้ว่ย 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหา/โอกาสพฒันาในเรือ่งการสง่มอบยาใหห้อ

ผูป้ว่ย ในเรือ่งความถกูตอ้ง ปลอดภยั รดักมุ มี

อะไรบา้ง 

นําปญัหา/โอกาสพฒันาต่างๆ มารว่มกนัทบทวน

เพือ่วางแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

ปญัหา/โอกาสพฒันาในเรือ่งการสง่มอบยาใหห้อ

ผูป้ว่ย ในเรือ่งความพรอ้มใช ้มอีะไรบา้ง 

ปญัหา/โอกาสพฒันาในเรือ่งการสง่มอบยาใหห้อ

ผูป้ว่ย ในเรือ่งเรว็ทนัความตอ้งการ มอีะไรบา้ง 

(5) การสง่มอบยาใหแ้กผู่ป้ว่ยทาํโดยเภสชักรหรอืบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายและไดร้บัการฝึกอบรม มกีาร

ตรวจสอบความถกูตอ้งของยากอ่นทีจ่ะสง่มอบ และมกีารใหค้าํแนะนําการใชย้าอยา่งเหมาะสม 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

โอกาสพฒันาในเรือ่งบุคลากรผูส้ง่มอบยาอะไรบา้ง นําขอ้มลูมาปรบัปรงุระบบและเสรมิความรูบุ้คลากร 

ขอ้มลู pre-dispensing error ทีส่ามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันาไดม้อีะไรบา้ง 

นําขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรงุระบบ 

ขอ้มลูเกีย่วกบั dispensing error ในการจ่ายยา

ผูป้ว่ยนอกมอีะไรบา้ง 

ทบทวนว่าขอ้มลูดงักล่าวไดม้าอยา่งไร รพ.มรีะบบ

ในการตรวจสอบเสรมิอะไรบา้ง (โดยเฉพาะในผูป้ว่ย

ทีไ่ดร้บัยาหลายรายการหรอืผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั) นําขอ้มลู

ทีไ่ดม้าปรบัปรงุระบบ 

ยาผูป้ว่ยจาํเป็นตอ้งไดร้บัคาํแนะนํามอีะไรบา้ง ทบทวนและปรบัปรงุประสทิธผิลของการให้

คาํแนะนํา 
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(6) การสัง่ใช ้คดัลอกคาํสัง่ จดัเตรยีม จดัจ่าย และใหย้า กระทาํในสิง่แวดลอ้มทางกายภาพซึง่มคีวามสะอาด มี

พืน้ทีแ่ละแสงสว่างพอเพยีง และเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีมสีมาธกิบัการใชย้าโดยไมม่กีารรบกวน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหา/โอกาสพฒันา เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทาง

กายภาพสาํหรบัการจดัเตรยีมและจดัจา่ยยามี

อะไรบา้ง 

ดาํเนินการปรบัปรงุโดยเน้นความสะอาด การ

ป้องกนัการปนเป้ือน ระบบไหลเวยีนของงาน ความ

เพยีงพอของพืน้ทีแ่ละแสงสวา่ง การปราศจาก

สิง่รบกวนทางกายภาพ 

(7) มกีารใหย้าแกผู่ป้ว่ยอยา่งปลอดภยัและถกูตอ้งโดยบุคคลซึง่มคีณุสมบตัเิหมาะสมและอปุกรณ์การใหย้าทีไ่ด้

มาตรฐาน, โดยมกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของยา คณุภาพยา ขอ้หา้มในการใช ้และเวลา / ขนาดยา / 

วธิกีารใหย้า ทีเ่หมาะสม  ผูส้ ัง่ใชย้าไดร้บัการรายงานเมือ่มเีหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยาหรอืความ

คลาดเคลือ่นทางยา 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มกีารกาํหนดคณุสมบตัขิองบุคลากรทีส่ามารถ

บรหิารยาประเภทต่างๆ ไวอ้ยา่งไร เชน่ การฉีดยา

เขา้กลา้มเนื้อ การฉีดยาเขา้หลอดเลอืดดาํ การฉีด

ยาเขา้ไขสนัหลงั การใหย้าเคมบีาํบดั การใชส้ารทบึ

รงัส ี

กาํหนดใหช้ดัเจนถา้ยงัไมม่กีารกาํหนด ทาํใหม้ัน่ใจ

ว่าไมม่กีารปฏบิตัเิกนิกว่าขอบเขตทีไ่ดร้บัอนุญาต 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัคณุวุฒ ิความรู ้และ

ทกัษะของบุคลากรผูใ้หย้าแก่ผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง 

นําขอ้มลูมาปรบัปรงุระบบงาน ระบบการกาํกบัดแูล 

และเสรมิความรูบุ้คลากร 

มยีาอะไรบา้งทีต่อ้งใชอ้ปุกรณ์การใหย้าพเิศษ ทาํใหม้ัน่ใจว่ามอีปุกรณ์พรอ้มใชแ้ละทาํงานไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

ขอ้มลูเกีย่วกบั dispensing error ในการจ่ายยา

ผูป้ว่ยในมอีะไรบา้ง 

นําขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรงุระบบ 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการบนัทกึและการใช ้

MAR มอีะไรบา้ง 

นําปญัหา/โอกาสพฒันาต่างๆ มารว่มกนัทบทวน

เพือ่วางแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการบ่งชีต้วัผูป้ว่ยและ

การใหย้าทีถ่กูตอ้ง มอีะไรบา้ง 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการรายงาน

เหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยาและความ

คลาดเคลือ่นทางยามอีะไรบา้ง 
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(8) ผูป้ว่ยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัยาทีต่นไดร้บั และรว่มเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการดแูล เพือ่

เป้าหมายความถกูตอ้ง ประสทิธภิาพ และความปลอดภยัในการใชย้า 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาเรือ่ง drug adherence คอืผูป้ว่ย

กลุ่มใดบา้ง 

รว่มกนัทบทวนแนวทางการใหค้วามรูแ้ละตดิตาม

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

 ยาทีม่ปีญัหาเรือ่ง drug adherence คอืยากลุ่ม

ใดบา้ง 

ยาทีม่อีาการไมพ่งึประสงคท์ีส่าํคญั คอืยากลุ่ม

ใดบา้ง 

ยาทีม่เีทคนิคการใชพ้เิศษซึง่ตอ้งใหค้าํแนะนําเป็น

พเิศษ คอืยากลุ่มใดบา้ง 

ยากลุ่มใดบา้งทีค่วรมฉีลากชว่ย ทบทวนความครอบคลมุของการใชฉ้ลากชว่ย 

ผูป้ว่ยทีน่อน รพ.มโีอกาสมสีว่นรว่มในกระบวนการ

ดแูลอยา่งไรบา้ง เชน่ การตรวจสอบความถกูตอ้ง 

การมสีว่นรว่มในการบรหิารยา การวางแผน

จาํหน่าย 

จดัระบบใหผู้ป้ว่ยทีม่ศีกัยภาพไดม้สีว่นรว่ม 

(9) ผูป้ว่ยไดร้บัการตดิตามผลการบาํบดัรกัษาดว้ยยาและบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน เพือ่สรา้งความมัน่ใจในความ

เหมาะสมของเภสชับาํบดัและลดโอกาสเกดิผลทีไ่มพ่งึประสงค ์

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ยาทีแ่พทยห์วงัผลการรกัษาในระยะสัน้มอีะไรบา้ง วางแนวทางตดิตามการตอบสนองของผูป้ว่ย 

ยาทีม่ ีtherapeutic ratio แคบทีม่ใีชใ้น รพ.มี

อะไรบา้ง 

วางแนวทางตดิตามอาการขา้งเคยีง 

ยาทีม่ผีลขา้งเคยีงต่อการทาํงานของตบั ไต หวัใจ 

มอีะไรบา้ง 

วางแนวทางตดิตามอาการขา้งเคยีง 

การสง่ specimen เพือ่เพาะเชือ้จะไดท้ราบผลใน

เวลากีว่นั 

วางแนวทางตดิตามการตอบสนองต่อยาตา้นจุลชพี 

และขอ้บ่งชีใ้นการตดัสนิใจเปลีย่นยา 

ในรอบปีทีผ่า่นมามยีาใหมท่ีต่อ้งระมดัระวงั

อะไรบา้ง 

ทบทวนแนวทางการตดิตามการตอบสนองและ

อาการขา้งเคยีง 

(10) มกีารจดัการกบัยาทีผู่ป้ว่ยและครอบครวันําตดิตวัมา เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัและสอดคลอ้งกบัแผนการ

ดแูลผูป้ว่ยทีเ่ป็นปจัจุบนั 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัยาทีผู่ป้ว่ยนําตดิตวั

มามอีะไรบา้ง 

นําปญัหา/โอกาสพฒันาต่างๆ มารว่มกนัทบทวน

เพือ่วางแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 



สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  44 

 

II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ  

II – 8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวงัเพ่ือค้นหาการเกิดโรคและภยัสขุภาพท่ีผิดปกติ

อย่างมีประสิทธิภาพ และดาํเนินการสอบสวนควบคมุโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้. 

ก. การบรหิารจดัการและทรพัยากร 

(1) มนีโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพครอบคลุมทกุพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารแกผู่ป้ว่ย บุคลากร และประชาชน. 

(2) มแีผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัปญัหาโรคและภยัสขุภาพในพืน้ที.่ 

(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 และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

เฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพสาํหรบับุคลากรในโรงพยาบาลทกุระดบั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รพ.มรีะบบในการขึน้ทะเบยีนและรายงานผูป้ว่ยวณัโรค

อยา่งไร 

วางระบบใหม้ัน่ใจว่าผูป้ว่ยทกุรายทีไ่ดร้บัการ

วนิิจฉยัวณัโรค ไมว่่าโดยหน่วยใด ทีจุ่ดใด ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีน มกีารรายงานโรคตดิต่อ มกีารนดั

ตดิตามอยา่งต่อเนื่องจนกนิยาครบ 

โรคตดิต่ออืน่ๆ ทีต่อ้งรายงานซึง่ รพ.มโีอกาสพบ

ผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง 

สรา้งความมัน่ใจว่ามกีารรายงานอยา่งครบถว้น 

โรคและภยัสขุภาพทีม่ลีกัษณะเฉียบพลนัที ่รพ.เคย

พบมอีะไรบา้ง 

ทบทวนความรวดเรว็ในการวนิิจฉยัและรายงาน 

วางแนวทางการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

โรคและภยัสขุภาพทีม่ลีกัษณะเฉียบพลนัที ่รพ.มี

โอกาสพบมอีะไรบา้ง 

ทบทวนความพรอ้มในการวนิจิฉยัและรายงาน วาง

แนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

โรคและภยัสขุภาพทีม่ลีกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปที ่

รพ.มโีอกาสพบมอีะไรบา้ง 

ประสานความรว่มมอืกบัทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

วางแผนป้องกนัรว่มกนั 

โรคและภยัสขุภาพสาํคญัทีอ่ยูใ่นขอบเขตการเฝ้า

ระวงัของ รพ.มอีะไรบา้ง 

จดัทาํแผนการเฝ้าระวงัสาํหรบัโรคและภยัสขุภาพ

ดงักล่าว รวมทัง้เตรยีมพรอ้มในการตรวจพบโรค

และภยัสขุภาพทีม่ไิดค้าดการณ์ไวก้อ่น 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

คณะกรรมการทีม่หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูล กาํหนด

นโยบาย ประสานงาน และตดิตามประเมนิผลใน

เรือ่งนี้คอืใคร 

เสรมิสรา้งการทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการให้

สมบรูณ์ 

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้าํหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและ

สอบสวนโรคมใีครบา้ง 

ทบทวนความเพยีงพอ การไดร้บัการฝึกอบรม 

ความรูแ้ละทกัษะ 

มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเฝ้าระวงั

อยา่งไร 

ทบทวนโอกาสใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ตดิตามความรูใ้หม่ๆ  การทาํฐานขอ้มลูความรูเ้พือ่

การสบืคน้ การสือ่สารขอ้มลู การเฝ้าระวงั การ

รายงานผล การประมวลผล 

ประเดน็ทีบุ่คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนี้มคีวามรู้

ความเขา้ใจคอ่นขา้งดมีอีะไรบา้ง 

สรา้งความมัน่ใจว่ามกีารใชค้วามรูค้วามเขา้ใจ

ดงักล่าวในการปฏบิตังิาน 

ประเดน็ทีบุ่คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนี้ยงัขาด

ความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งมอีะไรบา้ง 

วางแผนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดว้ยรปูแบบที่

หลากหลาย 
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ข. การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้าระวงั 

(1) มกีารเฝ้าระวงัโรคตดิต่อ โรคไมต่ดิต่อและปญัหาสขุภาพอืน่ๆ อยา่งต่อเนื่อง เหมาะสมกบัสภาพปญัหาของ

พืน้ที ่องคก์ร และตามทีก่ฎหมายหรอืกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด.  

(2) ผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ แพทย ์พยาบาล ผูป้ฏบิตังิานการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร มสีว่นรว่มในการเฝ้า

ระวงัโรคและภยัสขุภาพ. 

(3) มกีารบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง. ขอ้มลูมคีวามเป็นปจัจบุนั ครบถว้น ถกูตอ้ง 

ทนัเวลา และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีม่อียูเ่ดมิได.้ 

(4) มกีารวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมายขอ้มลูการเฝ้าระวงัอยา่งต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยใชว้ธิกีาร

ทางระบาดวทิยา. 

(5) มกีารคน้หาการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของโรค ทัง้จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากการเฝ้าระวงั รบัทราบ

ขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอยา่งสมํ่าเสมอ. 

(6) มกีารตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ฝ้าระวงัอยา่งต่อเนื่องและเป็นปจัจบุนั. 

(7) มกีารคาดการณ์แนวโน้มการเกดิโรคทีส่าํคญั เพือ่ประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัควบคมุโรค. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตามแผนการเฝ้าระวงัทีก่าํหนดไว ้มกีารเฝ้าระวงัใน

สว่นใดทีย่งัทาํไดน้้อยหรอืไมเ่ป็นไปตามแผน 

รว่มกนัจดัทาํแผนถา้ยงัไมม่แีผน รว่มกนัพจิารณา

ปรบัปรงุเพือ่ใหม้กีารดาํเนินการตามแผน  

ในรอบปีทีผ่า่นมา แพทยม์บีทบาทอะไรบา้งในการ

เฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพทีเ่กดิในชมุชน 

ทบทวนประสบการณ์ทีไ่ดร้บั และบทบาททีค่วรมี

เพิม่ขึน้ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา พยาบาลมบีทบาทอะไรบา้งใน

การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพทีเ่กดิในชมุชน 

ทบทวนประสบการณ์ทีไ่ดร้บั และบทบาททีค่วรมี

เพิม่ขึน้ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา หอ้งปฏบิตักิารมบีทบาท

อะไรบา้งในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพทีเ่กดิใน

ชมุชน 

ทบทวนประสบการณ์ทีไ่ดร้บั และบทบาททีค่วรมี

เพิม่ขึน้ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีารพบโรคและภยัสขุภาพ

อะไรบา้งทีเ่ป็นผลจากการเฝ้าระวงั 

ทบทวนบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้ง ทบทวนความ

รวดเรว็ของการวนิิจฉยัการระบาดและการ

ตอบสนอง 

จากการพบโรคและภยัสขุภาพใน รพ.อืน่ หรอื

รายงานการเฝ้าระวงัโรคของกระทรวงสาธารณสขุ 

มโีรคและภยัสขุภาพอะไรทีอ่าจเกดิขึน้ในชมุชนที ่

รพ.รบัผดิชอบ 

ทบทวนความพรอ้มของ รพ.วา่หากเกดิโรคหรอืภยั

สขุภาพดงักล่าวในชมุชน รพ.จะสามารถวนิจิฉยัได้

และรบัสถานการณ์ไดห้รอืไม ่

ใครเป็นผูร้บัผดิชอบในการใหค้าํปรกึษา, การรบั

รายงาน, และการตดัสนิใจ take action 

ทบทวนความชดัเจนในการมอบหมายหน้าที ่

ผลการตามรอยเพือ่ดกูารเกบ็บนัทกึและจดัเกบ็

ขอ้มลูเป็นอยา่งไร ในประเดน็ความชดัเจน ความ

เป็นปจัจุบนั ความครบถว้น ความทนัเวลา 

นําประเดน็ทีพ่บมาทบทวนจุดแขง็จุดออ่น และ

ตอบสนองตามความเหมาะสม 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเฝ้าระวงัโรคใดบา้งทีม่วีเิคราะห์

เพือ่ใหไ้ดค้วามรูท้างระบาดวทิยาเกีย่วกบัโรคนัน้ 

เลอืกโรคทีม่กีารรายงานบ่อยมาวเิคราะห ์(ถา้ยงั

ไมไ่ดท้าํ) นําขอ้มลูทีว่เิคราะหแ์ลว้มานําเสนอให้

ผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 

ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีารเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการ

ระบาดของโรคอะไรบา้ง 

ทบทวนว่ามกีารใชป้ระโยชน์จากระบบการเฝ้าระวงั

อยา่งไร มคีวามรวดเรว็ในการวนิิจฉยัการระบาด

เพยีงใด 

ในปจัจบุ นั มโีรคหรอืภยัสภาพอะไรบา้งทีต่อ้ง

ตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์ 

ทาํใหม้ัน่ใจว่าผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามตระหนกัในการเฝ้า

ระวงัภาวะดงักล่าว 

มกีารนําขอ้มลูการเฝ้าระวงัไปใชว้างแผนป้องกนั

อยา่งไร 

จดัลาํดบัความสาํคญัเพือ่การวางแผนป้องกนั 

วางแผน และดาํเนนิการตามแผน 
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ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสขุภาพ 

(1) มทีมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ (SRRT) จากสหสาขาวชิาชพีทาํหน้าทีต่อบสนองต่อการระบาดของโรค

และภยัสขุภาพ. 

(2) มแีผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ และมกีารเตรยีมพรอ้มในการรองรบัตลอดเวลา. 

(3) มกีารกาํหนดมาตรการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีจ่าํเป็น เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค. 

(4) มชีอ่งทางและบุคลากรทีส่ามารถรบัรายงานผูป้ว่ยหรอืภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุจากบุคลากรทางคลนิิก

ตลอด 24 ชัว่โมง. 

(5) มกีารดาํเนินการสอบสวนผูป้ว่ยเฉพาะราย เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคอยา่งทนัทว่งท.ี 

(6) เมือ่มกีารระบาดเกดิขึน้ ทมีผูร้บัผดิชอบในการสอบสวนควบคมุโรคมทีรพัยากรและอาํนาจในการสบืคน้และ

ใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมอยา่งรอบดา้นและทนักาล. 

(7) มกีารสอบสวนการระบาด เหตุการณ์ผดิปกต ิการปว่ยเป็นกลุ่มกอ้น หรอืพบแนวโน้มทีบ่่งบอกว่าอาจมกีาร

ระบาด เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคในวงกวา้งอยา่งทนัทว่งท.ี 

(8) มกีารแจง้เตอืนการเกดิโรคและภยัสขุภาพไปยงัชมุชน สว่นราชการ และองคก์รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งทนัเวลา. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

SRRT ในพืน้ทีป่ระกอบดว้ยใครบา้ง ทบทวนวา่อยูใ่นความรบัผดิชอบของใคร มรีะบบ

ประสานงานระหวา่ง SRRT กบั รพ.อยา่งไร 

 

เคยมเีหตุการณ์ระบาดของโรคทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารใช ้

SRRT อะไรบา้ง 

ทบทวนประสทิธภิาพในการทาํหน้าทีส่อบสวนโรค

ของ SRRT 

 

เหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุทีอ่าจเกดิขึน้ในพืน้ทีม่ ี

อะไรบา้ง ทีร่ะบบบรกิารปกตอิาจไมเ่พยีงพอทีจ่ะ

ตอบสนอง 

ทบทวนแผนรองรบัและความพรอ้มในการ

ตอบสนอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กาํลงัคน ทรพัยากร

ทีจ่าํเป็น ระบบการสือ่สาร และระบบงานทีต่อ้ง

ปรบัเปลีย่นในสถานการณ์ดงักล่าว 

การระบาดของโรคทีเ่คยเกดิขึน้ หรอืทีม่โีอกาส

เกดิขึน้ในอนาคต มโีรคอะไรบา้ง 

ทบทวนมาตรการป้องกนัควบคมุเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าจะ

สามารถควบคมุการระบาดอยา่งไดผ้ล 

ใครเป็นผูร้บัผดิชอบรบัรายงานผูป้ว่ยหรอืภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ มชีอ่งทางในการรายงาน

อยา่งไร 

ทาํใหม้ัน่ใจว่าชอ่งทางและบุคคลทีร่บัรายงานมี

ความพรอ้มตลอด 24 ชัว่โมง รวมถงึการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่แจง้ขา่วแกผู่เ้กีย่วขอ้ง

อยา่งทัว่ถงึ 

ผูป้ว่ยรายสดุทา้ยทีไ่ดร้บัการสอบสวนโรคคอืใคร ทบทวนผลการสอบสวนโรคในผูป้ว่ยรายดงักล่าว

ว่าเป็นไปตามขอ้บ่งชีแ้ละแนวทางทีก่าํหนดไว้

หรอืไม ่ขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้นํามาใชป้ระโยชน์อยา่งไรใน

การควบคมุแหล่งแพรเ่ชือ้และป้องกนัการระบาด มี

ความรวดเรว็ในการสอบสวนโรคเพยีงใด 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การระบาดของโรคในชมุชนที ่รพ.ตรวจพบครัง้

ลา่สดุคอือะไร 

ทบทวนว่ามกีารสบืคน้และใชม้าตรการควบคมุ

อยา่งไร มาตรการดงักล่าวเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

ทนักาล และรอบดา้นเพยีงใด มกีารแจง้เตอืนไปยงั

ชมุชน สว่นราชการ และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งไร 

แลว้ดาํเนินการปรบัปรงุตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั 

ง. การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารและเตอืนภยั 

(1) มกีารจดัทาํรายงานสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพทีใ่หข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปจัจบุนัเกีย่วกบัโรคและภยั

สขุภาพทีเ่ฝ้าระวงั การระบาด และการดาํเนินการสอบสวนควบคมุโรค. 

(2) มกีารรายงานโรคไปยงัสถานบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีแ่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามพระราชบญัญตัิ

โรคตดิต่อ  กฎอนามยัระหว่างประเทศ  และกฎขอ้บงัคบัอืน่ๆ. 

(3) มกีารเผยแพรส่ารสนเทศการเกดิโรคและภยัสขุภาพทีเ่ป็นปจัจุบนัไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสือ่

สาธารณะ อยา่งต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพือ่การวางแผนป้องกนัและควบคมุโรค. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การทาํงานเรือ่งนี้ทาํใหม้ขีอ้มลูทีส่มควรเผยแพร่

อะไรบา้ง  

ทบทวนว่าไดม้กีารนําขอ้มลูดงักล่าวมาจดัทาํ

รายงานและเผยแพรอ่ยา่งไร, ถา้ทาํแลว้ รายงาน

นัน้มคีณุคา่และมปีระโยชน์ในการวางแผนป้องกนั

อยา่งไร, ถา้ยงัไมไ่ดท้าํ สมควรจะทาํหรอืไม ่
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II-9 การทาํงานกบัชุมชน 

II - 9.1 การจดับริการสร้างเสริมสขุภาพสาํหรบัชุมชน (COM.1) 

ทีมผูใ้ห้บริการร่วมมือกบัชุมชน จดัให้มีบริการสร้างเสริมสขุภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ

ชุมชนท่ีรบัผิดชอบ. 

(1) ทมีผูใ้หบ้รกิารกาํหนดชมุชนทีร่บัผดิชอบ, ประเมนิความตอ้งการ และศกัยภาพของชมุชน, และกาํหนด

กลุ่มเป้าหมายสาํคญัในชมุชน.    

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ชมุชนทีอ่งคก์รรบัผดิชอบพืน้ทีด่แูลสขุภาพอยา่ง

ครอบคลมุผสมผสานตัง้แต่ระดบัปฐมภมูคิอือะไร 

รบัรูค้วามตอ้งการและศกัยภาพของชมุชน ทบทวน

บทบาทขององคก์รสาํหรบัชมุชนดงักล่าว และ

โอกาสทีจ่ะทาํใหม้ากขึน้  

ชมุชนทีอ่งคก์รรบัผดิชอบพืน้ทีด่แูลสขุภาพในระบบ

สง่ต่อ และเป็นพีเ่ลีย้งแกส่ถานพยาบาลอืน่คอือะไร 

รบัรูค้วามตอ้งการและศกัยภาพของชมุชน ทบทวน

บทบาทขององคก์รสาํหรบัชมุชนดงักล่าว และ

โอกาสทีจ่ะทาํใหม้ากขึน้ 

สถานพยาบาลและศนูยส์ขุภาพชมุชนทีอ่ยูใ่นพืน้ที่

การดแูลขององคก์รมอีะไรบา้ง 

ทบทวนบทบาทขององคก์รในการสนบัสนุนการ

พฒันาความสามารถของสถานพยาบาลดงักล่าว 

ชมุชนทีเ่ป็น self-help group ทีอ่งคก์รใหก้าร

สนบัสนุนมอีะไรบา้ง 

รบัรูค้วามตอ้งการและศกัยภาพของชมุชน ทบทวน

บทบาทขององคก์รสาํหรบัชมุชนดงักล่าว และ

โอกาสทีจ่ะทาํใหม้ากขึน้ 
 

(2) ทมีผูใ้หบ้รกิารวางแผนและออกแบบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ รว่มกบัชมุชนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการและ

ปญัหาของชมุชน.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาวา่ผูป้ว่ยหรอืกลุ่ม

ผูป้ว่ยในชมุชนทีค่วรไดร้บัการดแูลสขุภาพอยา่ง

เป็นองคร์วมในชมุชนมอีะไรบา้ง 

วางแผนและออกแบบบรกิารทีเ่หมาะสมกบัผูป้ว่ย/

กลุ่มผูป้ว่ยดงักล่าว 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาวา่กลุ่มเสีย่งในชมุชนมี

อะไรบา้ง 

วางแผนและออกแบบกจิกรรมเพือ่ลดปจัจยัเสีย่ง 

และลดพฤตกิรรมเสีย่งของกลุ่มเป้าหมาย 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาโอกาสสรา้งเสรมิ

สขุภาพสาํหรบักลุ่มบุคคลทัว่ไปในวยัต่างๆ 

วางแผนและออกแบบกจิกรรมเพือ่สรา้งเสรมิ

สขุภาพสาํหรบักลุ่มวยัต่างๆ 
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(3) ทมีผูใ้หบ้รกิารจดับรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพสาํหรบัชมุชน โดยรว่มมอืกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ทบทวนว่ากจิกรรมใดทีด่าํเนนิการไดต้ามแผน สรา้งการเรยีนรูร้ว่มกนัว่ามปีจัจยัสง่เสรมิอะไร และ

นําไปใชป้ระโยชน์สาํหรบักจิกรรมอืน่ๆ 

ทบทวนว่ากจิกรรมใดทีป่ระสบปญัหาในระหว่าง

การดาํเนินการ 

วเิคราะหป์จัจยัทีเ่ป็นอปุสรรค และรว่มกนัหาทาง

ออกทีส่รา้งสรรค ์

ทบทวนว่ากจิกรรมใดทีม่ไิดนํ้าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ วเิคราะหป์จัจยัทีเ่ป็นอปุสรรค และรว่มกนัหาทาง

ออกทีส่รา้งสรรค ์
 

(4) ทมีผูใ้หบ้รกิารตดิตามประเมนิผลและปรบัปรงุบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพในชมุชน.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่าํหนด กจิกรรมใดที่

บรรลุเป้าหมายหรอืทาํไดด้กีว่าเป้าหมาย 

สรา้งการเรยีนรูร้ว่มกนัว่ามปีจัจยัสง่เสรมิอะไร และ

นําไปใชป้ระโยชน์สาํหรบักจิกรรมอืน่ๆ 

เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่าํหนด กจิกรรมใดทีไ่ม่

สามารถบรรลุเป้าหมาย 

วเิคราะหส์าเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมายและ

วางแผนปรบัปรงุรว่มกบัชมุชนสาํหรบัการ

ดาํเนินงานขัน้ต่อไป 
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II - 9.2 การเสริมพลงัชมุชน (COM.2) 

ทีมผูใ้ห้บริการทาํงานร่วมกบัชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพฒันาความสามารถของชุมชนในการปรบัปรงุ

สขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน. 

(1) องคก์รสง่เสรมิการมสีว่นรว่มและการสรา้งเครอืขา่ยของชมุชน รวมทัง้การเป็นคูพ่นัธมติร ทีเ่ขม้แขง็กบั

ชมุชน. 

 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งชมุชนทีม่ศีกัยภาพพรอ้มเป็นคูพ่นัธมติรที่

เขม้แขง็ แกป้ญัหาสขุภาพของชมุชนดว้ยตนเอง

ไดแ้กช่มุชนใดบา้ง 

ทบทวนบทบาทของ รพ.ในการสง่เสรมิการเป็นคู่

พนัธมติรทีเ่ขม้แขง็ และการเป็นผูนํ้าในการสรา้ง

เครอืขา่ยของชมุชน 

ตวัอยา่งชมุชนทีม่โีอกาสพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็

ในอนาคต ไดแ้กช่มุชนใดบา้ง 

วางแผนการทาํงานเพือ่สง่เสรมิความเขม้แขง็ของ

ชมุชน เชน่ การคนืขอ้มลู การพฒันาศกัยภาพ ฯลฯ 

และรว่มมอืกบัชมุชนอืน่เป็นเครอืขา่ย 

ตวัอยา่งชมุชนทีพ่รอ้มใหค้วามรว่มมอื แต่ยงัขาด

ศกัยภาพในการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ไดแ้กช่มุชน

ใดบา้ง 

วางแผนการทาํงานเพือ่เรยีนรูก้ารแกป้ญัหารว่มกนั 

และสง่เสรมิการรว่มมอืกบัชมุชนอืน่เป็นเครอืขา่ย 

กจิกรรมทีใ่ชใ้นการสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชนที่

ไดผ้ลดคีอือะไร 

ทบทวนแนวคดิของกจิกรรม และต่อยอดหรอืขยาย

ผลอยา่งสรา้งสรรค ์

ภาพรวมของการมสีว่นรว่มของชมุชนในพืน้ที่

รบัผดิชอบเป็นอยา่งไร 

วางแผนขยายผลดว้ยจงัหวะกา้วทีเ่หมาะสม 

กาํหนดเป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธข์อง รพ. 

ทมีงานปรบับทบาทจากการดาํเนินการให ้ไปสูก่าร

ทาํงานรว่มกนัในลกัษณะคูพ่นัธมติร 

(2) องคก์รมสีว่นรว่มในการชีแ้นะและสนบัสนุนนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพดว้ยการสรา้งความสมัพนัธ ์

รว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง และแลกเปลีย่นสารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง.  
 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหาสขุภาพทีส่ามารถคลีค่ลายไดด้ว้ยมาตรการ

เชงิสงัคมโดยชมุชนมอีะไรบา้ง 

สรา้งความรว่มมอืและนําขอ้มลูมาแลกเปลีย่นกนั

เพือ่สรา้งความตระหนกั ความเขา้ใจ และสง่เสรมิ

ใหช้มุชนกาํหนดมาตรการเชงิสงัคม 

ปญัหาสขุภาพทีส่ามารถป้องกนัหรอืลดขนาด

ปญัหาไดโ้ดยการทาํหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัมี

อะไรบา้ง 

สรา้งความรว่มมอืและนําขอ้มลูมาแลกเปลีย่นกนั

เพือ่สรา้งความตระหนกั ความเขา้ใจ และสง่เสรมิ

ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการตามหน้าทีข่อง

ตน 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

นโยบายสาธารณะดา้นสขุภาพทีต่ราเป็นกฎหมาย

บงัคบัแลว้มอีะไรบา้ง 

สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

กระตุน้หรอืตรวจสอบหรอืเน้นยํา้ใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย 

นอกเหนือจากทีต่ราเป็นกฎหมายแลว้ นโยบาย

สาธารณะดา้นสขุภาพทีม่ปีระกาศไวช้ดัเจนแลว้ใน

ระดบัชาตมิอีะไรบา้ง  

วเิคราะหป์ญัหาในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

สรา้งความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่หาทางออกที่

เป็นไปไดใ้นการปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วใหม้ากขึน้ 

(3) องคก์ร รว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิความสามารถของกลุ่มต่างๆ ในชมุชนเพือ่ดาํเนนิการแกป้ญัหาทีช่มุชนให ้

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาวา่กลุ่มต่างๆ ทีม่ ี

ศกัยภาพในการแกป้ญัหาของชมุชนมอีะไรบา้ง 

สง่เสรมิใหก้ลุ่มวเิคราะหป์ญัหาทีส่นใจ ทดลอง

แกป้ญัหา รว่มกนัทบทวนว่ากลุ่มตอ้งการพฒันา

ความสามารถดา้นใด และสง่เสรมิใหไ้ดร้บัการ

พฒันาเพือ่ใหส้ามารถแกป้ญัหาได ้

(4) องคก์ร รว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพสว่นบุคคล (รวมถงึความรู ้เจตคต ิความเชือ่ 

คา่นิยม) ซึง่มคีวามสาํคญัต่อสขุภาพของแต่ละคน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาวา่ใครทีเ่ป็นบคุคล

ตวัอยา่งในชมุชนทีม่พีฤตกิรรมสขุภาพทีด่มีาอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

เรยีนรูแ้ละหาทางสง่เสรมิใหส้มาชกิในชมุชนมี

พฤตกิรรมดงักล่าวมากขึน้ 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาวา่ใครเป็นบคุคล

ตวัอยา่งในชมุชนทีส่ามารถลด ละ เลกิพฤตกิรรม

เสีย่งได ้

เรยีนรูแ้ละหาทางสง่เสรมิใหม้กีารลด ละ เลกิ

พฤตกิรรมเสีย่งดงักล่าวใหแ้พรห่ลายขึน้ 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาวา่ใครเป็นบคุคล

ตวัอยา่งในชมุชนทีพ่ฒันาทกัษะทีจ่าํเป็นจน

สามารถดแูลตนเองหรอืคนในครอบครวัได ้

เรยีนรูเ้สน้ทางการพฒันาทกัษะดงักล่าว รว่มกบั

ชมุชนคน้หาผูป้ว่ยทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากการ

พฒันาทกัษะของผูด้แูลหรอืผูป้ว่ยเอง และสง่เสรมิ

การพฒันาทกัษะทีจ่าํเป็น 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาวา่ใครเป็นบคุคล

ตวัอยา่งในชมุชนทีม่สีขุภาพจติด ีใครเป็นบุคคลใน

ชมุชนทีเ่คยมปีระสบการณ์จดัการกบัความเครยีด

ในชวีติประจาํวนัไดด้ ี

ถอดบทเรยีนเพือ่นําไปสง่เสรมิการพฒันาทกัษะ

การจดัการความเครยีดใหแ้กส่มาชกิอืน่ๆ ในชมุชน 
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(5) องคก์ร รว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิใหม้สีิง่แวดลอ้มทางกายภาพในชมุชนทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ี

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ชมุชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบมโีอกาสพบปญัหาการ

ปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง เชน่ สารเคมี

การเกษตร ฝุน่ ควนั โลหะหนกั 

รว่มมอืกบัชมุชนในการจดัระบบเฝ้าระวงั สรา้ง

ความตระหนกั วางมาตรการป้องกนั และลดปญัหา

การปนเป้ือน 

ชมุชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบมโีอกาสทีจ่ะมสีว่นรว่มใน

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งไรบา้ง เชน่ 

ปา่ชมุชน ศาลปูต่า แหล่งน้ํา การกาํจดัมลูสตัว ์การ

ทาํถงัหมกัชวีภาพ ฯลฯ 

รว่มมอืกบัชมุชนในการหาวธิกีารอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ชมุชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบมโีอกาสสรา้งสิง่แวดลอ้ม

เพือ่สนัทนาการ การพบปะ การพกัผอ่น การออก

กาํลงั อะไรบา้ง เชน่ ลานชมุชน สนามกฬีา มมุ

หนงัสอืพมิพ ์ฯลฯ 

สนบัสนุนชมุชนและภาคสว่นต่างๆ รว่มกนัสรา้ง

สิง่แวดลอ้มดงักลา่ว 

(6) องคก์ร รว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิใหม้บีรกิารชว่ยเหลอืทางสงัคม และสรา้งสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อการ

มสีขุภาพด ี

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รว่มมอืกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาบุคคลผูต้อ้งการ

ความชว่ยเหลอืทางสงัคม 

สง่เสรมิใหช้มุชนและผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในองคก์ร

ต่างๆ จดัใหค้วามชว่ยเหลอืทางสงัคมตามความ

เหมาะสม 

รว่มมอืกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาโอกาสสรา้ง

สิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีด่ ี 

สง่เสรมิใหช้มุชนและผูม้ศีกัยภาพในองคก์รต่างๆ 

รว่มกนัพฒันาสิง่แวดลอ้มทางสงัคม 
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