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คานา
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 จัดทาเสร็จสิน้ เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาหลักในด้าน
คุณ ภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและระบบงานสาคัญ ของโรงพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ และ
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม
เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถทาความเข้าใจเนื้อหาของมาตรฐาน สามารถนามาตรฐานไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จึงได้จดั ทาคู่มอื ฉบับนี้ขน้ึ
เป็ นการขยายความกิจกรรมที่ควรดาเนินการสาหรับมาตรฐานแต่ละข้อ โดยอธิบายให้เห็นรูปธรรมของการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นขัน้ ตอน ให้แนวทางการประเมินตนเองอย่างกระชับซึ่งมุ่งให้ตอบเนื้อหาที่ได้จากผลของการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐาน รวมทัง้ มีการปรับเนื้อหาให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่ และองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
จากการทดลองใช้ค่มู อื ฉบับนี้ พบว่าเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญทีโ่ รงพยาบาลใช้ประโยชน์ในการพูดคุยทาความ
เข้าใจ ใช้เป็ นจุดเริม่ ต้นของการปฏิบตั ซิ ง่ึ มีการขยายขอบเขตไปเกินกว่าทีอ่ ธิบายไว้ และยังใช้เป็ นแนวทางพิจารณา
ในการให้คะแนนการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานอีกด้วย
สรพ.หวังว่าความเข้าใจและการนามาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จะส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลทีม่ คี ุณภาพและ
ความปลอดภัยยิง่ ขึน้ รวมทัง้ จะมีขอ้ มูลเชิงปฏิบตั ติ ่างๆ เกิดขึน้ มากมาย และป้ อนกลับมาที่ สรพ.เพือ่ ให้คมู่ อื ฉบับนี้ม ี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
มีนาคม 2562
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คานาของผูเ้ รียบเรียง
การปรับปรุงเอกสาร SPA (Standards-Practice-Assessment) สาหรับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพฉบับที่ 4 ฉบับนี้ ยังคงใช้แนวคิด Empowerment Evaluation คือเพื่อเป็ นเครื่องมือสาหรับสถานพยาบาล
ต่างๆ ในการนาไปปฏิบตั ิ และสามารถทาการประเมินผลเพื่อรับรูค้ วามสาเร็จและหาโอกาสพัฒนาต่อเนื่องได้ ดว้ ย
ตนเอง ซึ่งจะปรากฎอยู่ทงั ้ ในส่วนกิ จกรรมที่ควรดาเนินการ (Practice) และประเด็นที่ ควรตอบในแบบประเมิ น
ตนเองโดยสรุป (Assessment)
เพื่อให้เห็นแนวทางการนามาตรฐานไปสู่การปฏิบตั ิให้มากที่สุด คู่มอื นี้จะให้คาแนะนาให้ทีมงานศึกษา
แนวคิดสาคัญในเรื่องนัน้ ก่อนๆ และให้แ นวทางสาหรับการค้นหาประเด็นทีม่ คี วามสาคัญตามบริบทขององค์กร โดย
ประมวลข้ อ มู ล มาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ให้ ม ากที่ สุ ด รวมทั ง้ Extended Evaluation Guide (EEG) ส าหรับ
Advanced HA และคาขยายความของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (MBNQA/TQA)
การชีใ้ ห้เห็นแง่มมุ ทีห่ ลากหลายของการนาไปปฏิบตั ิ อาจจะมากเกินไปสาหรับบางองค์กรทีอ่ ยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น
จึงเป็ นหน้าทีข่ องผูน้ าขององค์กรทีจ่ ะพิจารณาว่าอะไรทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ในการนาไปปฏิบตั ิ แต่สาหรับองค์กรทีม่ งุ่ สู่
Advanced HA แล้ว ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นคูม่ อื นี้คอื สิง่ ทีพ่ งึ ใช้ความพยายามดาเนินการให้มากทีส่ ุด
อาจกล่าวได้ว่าคู่มอื ฉบับนี้เป็ นคู่มอื การเรียนลัดสาหรับผูบ้ ริหารสถานพยาบาลที่ใช้สาหรับการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลขององค์กร ควบคูไ่ ปกับการดาเนินการยกระดับ performance ขององค์กร
นพ.อนุ วฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล
ผูท้ รงคุณวุฒสิ ถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
มีนาคม 2562
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แนวคิ ด
SPA (Standards – Practice – Assessment)
จาก SA (self assessment) สู่ SPA มีอกั ขระทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ “P” “P” คือ practice คือการเน้นความสาคัญ
ของการนามาตรฐานไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน มาตรฐานนัน้ จึงจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
การนามาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั สิ ามารถทาได้งา่ ยๆ โดยใช้วธิ กี าร “คุยกันเล่น – เห็นของจริง – อิงการวิจยั ”
มาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี น้ีมกี รอบข้อกาหนดและค่านิยมหลักที่
ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA/MBNQA) เป็ นมาตรฐานทีเ่ น้นกระบวนการและผลลัพธ์
รวมทัง้ เน้นการนามาตรฐานไปใช้อย่างเชือ่ มโยงกันด้วยมุมมองเชิงระบบ
ในส่วน P – Practice ของ SPA สรพ.ได้จดั ทาเป็ นแนวทางสาหรับโรงพยาบาลในการนามาตรฐานไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ ระบุถงึ แนวคิดสาคัญทีท่ มี งานควรศึกษาให้เข้าใจ ขัน้ ตอนในการดาเนินงาน ผูร้ บั ผิดชอบ การประเมินผล
หรือเรียนรูท้ ค่ี วรจะเกิดขึน้ ลงท้ายด้วยประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
การจะตอบแบบประเมินตนเองได้จงึ ต้องนามาตรฐานไปปฏิบตั แิ ล้วระยะหนึ่ง








เพือ่ ให้งา่ ยขึน้ ในการปฏิบตั สิ าหรับโรงพยาบาล พรพ.ได้จดั ทา SPA โดยมีแนวคิดดังนี้
เน้นการมีกจิ กรรมหรือกระบวนการพืน้ ฐานและการใช้ประโยชน์ในขัน้ ต้น
เรียนรูจ้ ากการใช้ประโยชน์กจิ กรรมหรือกระบวนการเหล่านัน้ เพือ่ นาไปสูก่ ารปรับปรุงกิจกรรมหรือ
กระบวนการให้เป็ นระบบยิง่ ขึน้
กระบวนการทีเ่ ป็ นระบบ (systematic approach) คือกระบวนการทีก่ าหนดขัน้ ตอน ผูร้ บั ผิดชอบ และรอบ
เวลาดาเนินการทีช่ ดั เจน ทาให้สามารถทาซ้าได้เหมือนเดิม มีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมเพือ่
ปรับปรุงกระบวนการนัน้ ให้ได้ผลดียงิ่ ขึน้ (ควรแยกแยะให้ชดั ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการด้านการ
จัดการภายในองค์กร กับกระบวนการด้านการให้บริการ)
สิง่ ทีร่ ะบุวา่ เป็ นแนวทางในการดาเนินการในเอกสารชุดนี้เป็ นข้อเสนอให้ผนู้ าและทีมงานของ รพ.พิจารณา
เท่านัน้ ควรเลือกดาเนินการเฉพาะเท่าทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของ รพ. แต่อย่างน้อย
ควรนามาสูข่ อ้ มูลทีจ่ ะตอบในประเด็นสาคัญทีร่ ะบุไว้ได้
จุดเน้นในการตอบแบบประเมินตนเอง คือบทเรียนและผลลัพธ์ของการนามาตรฐานไปปฏิบตั ิ ซึง่ บทเรียน
นัน้ ควรผ่านการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญร่วมกันในทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง นันคื
่ อการเน้นในส่วนของ context
และ study หรือ learning ในวงล้อ PDSA โดยไม่ตอ้ งบรรยายวิธกี ารหรือหลักคิด เพือ่ จะได้ไม่เป็ นภาระใน
การจัดทาเอกสาร
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SPA II-1 การบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ
SPA II - 1.1 การบริ หารงานคุณภาพ (RSQ.1)
มีการบริ หารงานคุณภาพ ที่ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ.

ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ
(1) องค์กรนาระบบบริหารคุณภาพสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยมีองค์ประกอบสาคัญเพือ่ สนับสนุนการออกแบบ การนาสูก่ าร
ปฏิบตั ิ การธารง และการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพ ดังต่อไปนี้:
- หลักการหรือแนวคิดของการบริหารคุณภาพ (concepts);
- บริบทจาเพาะขององค์กร รวมถึงความต้องการของผูร้ บั บริการ (context);
- หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิ ความรูช้ ดั แจ้งและความรูใ้ นตัวบุคคล (criteria);
- วัตถุประสงค์คุณภาพ (objective/puirpose);
- การออกแบบทีเ่ น้นคนผูใ้ ช้งานเป็ นศูนย์กลาง (design);
- การนาระบบทีอ่ อกแบบไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (action);
- การกากับติดตาม ประเมินผล และการเรียนรู้ (learning);
- การอออกแบบใหม่ การปรับแต่ง การพัฒนา นวัตกรรม การบูรณาการ (improve);
- การมีผไู้ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบการส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาคุณภาพ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าทุกระดับร่วมกันทาความเข้าใจการใช้แนวคิด 3P-PDSA/DALI ในการพัฒนาคุณภาพในระดับต่างๆ
และในรูปแบบต่างๆ
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 ในส่วนของหลักการหรือแนวคิด (concepts) ควรศึกษา core values & concepts ของ HA (ทิศทางนา ผูร้ บั
ผล คนทางาน การพัฒนา พาเรียนรู)้ ร่วมกับค่านิยมหลักขององค์กร ทบทวนรูปธรรมของการนามาปฏิบตั ิ
ในส่วนงานต่างๆ และหาโอกาสทีจ่ ะใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากขึน้
 ในส่วนของบริบทจาเพาะขององค์กร (contexts) ควรพิจารณาบริบทในทุกระดับ (ภาพรวม ระบบงาน กลุม่
ผูป้ ่ วย หน่วยงาน) ทัง้ ในด้านความต้องการของผูร้ บั ผลงาน ศักยภาพในการให้บริการ และสิง่ แวดล้อม
 ในส่วนของหลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิ (ctiteria) และความรู้ (knowledge) ครอบคลุมทัง้ ข้อกาหนดในมาตรฐาน
HA กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง มาตรฐานและแนวปฏิบตั ขิ องวิชาชีพ รวมทัง้ ความรูเ้ ชิงปฏิบตั ติ ่างๆ
 การพัฒนาคุณภาพควรขับเคลือ่ นอย่างมีเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการ
ของผูร้ บั ผลงาน ข้อกาหนดของวิชาชีพ และทิศทางนโยบายขององค์กร
 การออกแบบ (design) ควรเน้นการออกแบบเพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่ผรู้ บั ผลงาน โดยคานึงถึงความต้องการ
ของผูร้ บั ผลงานและคนทางาน ร่วมกับปั จจัยมนุ ษย์ (human factors) คุณค่าของการดูแลผูป้ ่ วย ควร
พิจารณา (1) people-centeredness การตอบสนองอารมณ์ความรูส้ กึ และสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ผปู้ ่ วย
(2) clinical effectiveness การดูแลรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยทีไ่ ด้ผล (3) ความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร
 การนาระบบทีอ่ อกแบบไปปฏิบตั ิ (action) ควรทาให้มนใจในความคงเส้
ั่
นคงวา (consistency) และการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีอ่ อกแบบไว้ (compliance)
 การเรียนรู้ (learning) ควรใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลายในการเรียนรู้
 การพัฒนา (improve) ควรนาไปสูก่ ารเพิม่ คุณค่าให้แก่ผรู้ บั ผลงานอย่างต่อเนื่อง
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(2) ผูน้ าทุกระดับสนับสนุ นความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยโดย:
- กาหนดนโยบาย เป้ าประสงค์ ลาดับความสาคัญ และความคาดหวัง ในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัย;
- ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย การเน้นคนเป็ นศูนย์กลาง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู;้
- ทบทวนและกากับติดตามผลการดาเนินการ และความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ช่วยแก้ไข
ปั ญหาอุปสรรค.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
การกาหนดทิ ศทาง
 ผูน้ าระดับสูงและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันกาหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรือ่ งคุณภาพและความ
ปลอดภัย ซึง่ ควรเป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ รพ.
o นโยบาย (policy) เป็ นทิศทางทัวไปขององค์
่
กรเกีย่ วกับคุณภาพและความปลอดภัยซึง่ ประกาศโดย
ผูบ้ ริหาร
o เป้ าประสงค์ (goals) คือข้อความทีก่ ล่าวอย่างกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ (ในทีน่ ้คี อื ผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพ
และความปลอดภัย)
o ลาดับความสาคัญ (priorities) หรือเข็มมุง่ (Hoshin) คือจุดเน้นทีอ่ งค์กรต้องการพัฒนาในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึง่ ควรมาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
o ความคาดหวัง (expectation) ควรมีทงั ้ เป้ า (targets) ของประเด็นทีเ่ ป็ นลาดับความสาคัญ และ
ความคาดหวังต่อพฤติกรรมของบุคลากรในด้านคุณภาพและความปลอดภัย
วัฒนธรรมความปลอดภัย
 ผูน้ าระดับสูงกาหนดเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นวัตถุประสงค์สาคัญในแผนกลยุทธ์
 ผูน้ าระดับสูงและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันวิเคราะห์ความเสีย่ งหรือโอกาสทีจ่ ะเกิดความไม่ปลอดภัยหรือ
ความด้อยคุณภาพในการดูแลผูป้ ่ วยทีส่ าคัญ และกาหนดมาตรการทีเ่ ป็ นหลักประกันคุณภาพและความ
ปลอดภ้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่
o การเรียนรูจ้ ากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์เพือ่ นามาสูก่ ารป้ องกัน (ทา RCA ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
และปรับปรุงระบบทีม่ คี วามปลอดภัยยิง่ ขึน้ โดยใช้แนวคิด Human Factors Engineering)
o การเตรียมบุคลากรให้มคี วามรูแ้ ละทักษะเพียงพอ
o การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
o การเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยเพือ่ ให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้รวดเร็วทันท่วงที
o การดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์หรือหน่วยงานทีม่ บี ุคลากรไม่เพียงพอ
 ผูน้ าระดับสูงส่งเสริมให้มกี ารนา Patient & Personnel Safety Goals : SIMPLE มาศึกษา ปฏิบตั ิ และ
ติดตาม ตามความเหมาะสม (ปฏิบตั ใิ ห้มากทีส่ ุด เลือกติดตามเท่าทีจ่ าเป็ น อาจจะใช้แนวคิดร่วมด้วยชวย
กัน One Staff One Issue แจกประเด็นความปลอดภัยให้บุคลากรทีอ่ าสาสมัครไปติดตามการปฏิบตั ใิ นแต่
ละประเด็น แล้วนามารายงานให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ)
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 ผูน้ าทุกระดับสร้างความมันใจในระบบรายงานอุ
่
บตั กิ ารณ์วา่ จะไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผูร้ ายงาน ทัง้ ด้วยการ
กาหนดนโยบาย การทาความเข้าใจ และการปฏิบตั ิ
 ผูน้ าระดับสูงจัดให้ม ี Patient Safety Leadership Walkround เพือ่ สือ่ สารทิศทางและค่านิยมในเรือ่ งความ
ปลอดภัย รับทราบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ปั ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่
 ผูน้ าทุกระดับส่งเสริมให้ใช้การพูดคุยกันบ่อยๆ อย่างสัน้ ๆ ในทุกโอกาส เพือ่ เพิม่ ความตระหนักในเรือ่ ง
ความเสีย่ ง เช่น Morning Brief, Safety Brief, การทบทวนข้างเตียง, การส่งต่อระหว่างเวร
 ประเมินปั จจัยและตัวแปรสาคัญทีส่ ะท้อนถึงการมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัยในองค์กร เช่น ใช้ Patient
Safety Culture Survey ของ AHRQ และนาผลทีไ่ ด้มาพิจารณาปรับปรุง
วัฒนธรรมของการเน้ นคนเป็ นศูนย์กลาง การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และการเรียนรู้
 ผูน้ าเน้นให้บุคลากรทาความเข้าใจกับรูปธรรมของการปฏิบตั ติ าม core values ในเรือ่ ง customer focus,
continuous improvement และ learning ทีไ่ ด้จดั ทาไว้ตามมาตรฐาน I-1.1ก (1)
 ผูน้ าสร้างสิง่ แวดล้อม แรงจูงใจ และติดตามพฤติกรรมของบุคลากรทีส่ ะท้อนวัฒนธรรมทัง้ สามประการ
การทบทวนบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา
 ผูน้ าทบทวนบทบาทในการสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในประเด็นข้างล่างนี้ และ
ดาเนินการให้เข้มข้นมากขึน้
o การให้การฝึกอบรมและโอกาส
o การให้แนวทางและความช่วยเหลือ
o การขจัดอุปสรรคในการพัฒนา
o การสร้างแรงจูงใจและให้รางวัล
o การสนับสนุ นทรัพยากรทีจ่ าเป็ น
o การปรับระบบบริหารเพือ่ เกือ้ หนุ นการพัฒนาคุณภาพ
การกากับติ ดตาม
 ผูน้ าจัดให้มรี ะบบการรายงานความก้าวหน้าและผลการพัฒนาคุณภาพตามแผน รวมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคที่
ต้องการความช่วยเหลือ อย่างสม่าเสมอ
 ผูน้ าระดับต้นดาเนินการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคอย่างเต็มความสามารถ และกลันกรองขอการสนั
่
บสนุ นขึน้ มา
เป็ นลาดับชัน้ หากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ดว้ ยตนเอง
 ผูน้ าระดับสูงรับทราบความก้าวหน้าและผลการพัฒนา พิจารณาความพอเพียงของสิง่ ทีด่ าเนินการอยู่ และ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม (เช่น เพิม่ เป้ าหมาย ปรับแผน สนับสนุ ทรัพยากร)
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การกาหนดทิศทาง: สรุปลาดับความสาคัญและความคาดหวังในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัย
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 วัฒนธรรมความปลอดภัย: (1) การปรับปรุงทีเ่ ป็ นผลจากการทา Leadership Walkround (2) ผลการ
ประเมินระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
 การสร้างสิง่ แวดล้อม แรงจูงใจเพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมการมุง่ เน้นคนเป็ นศูนย์กลาง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และการเรียนรู้ รวมทัง้ วิธกี ารติดตามพฤติกรรมของบุคลากร
 การกากับติดตาม: การตอบสนองของผูน้ าทีเ่ ป็ นผลจากการกากับติดตาม
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(3) มีการนาระบบการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสีย่ ง ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารประสานงานและบูรณา
การ ดังต่อไปนี้:
- กาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของคาว่า “ความเสีย่ ง” และ “คุณภาพ”;
- กาหนดให้การบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสีย่ ง สอดคล้องและเป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร;
- มีการประสานและบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมทัง้ หมดเกีย่ วกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสีย่ ง ในทุก
ขัน้ ตอนของการวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินผล;
- มีการจัดโครงสร้างงานคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิผลและเหมาะสมกับลักษณะองค์กร เพือ่ สนับสนุ นและประสาน
แผนงานต่างๆ. มีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ในการพัฒนาคุณภาพ
และการพัฒนาผลการดาเนินงาน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
 ผูน้ ามอบให้ทมี งานทีเ่ กีย่ วข้องทบทวนนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของคาว่า “ความเสีย่ ง” และ “คุณภาพ” ทีเ่ ข้าใจ
ง่าย และสือ่ สารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจให้ตรงกัน เช่น
o “คุณภาพ”
 คุณภาพ คือ คุณลักษณะโดยรวมทีแ่ สดงถึงความมีคุณค่า สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผูใ้ ช้ หรือเหมาะสมกับเป้ าหมายทีก่ าหนด
 คุณภาพบริการสาธารณสุข หมายความว่า คุณลักษณะของบริการสาธารณสุขทีอ่ ยูบ่ น
พืน้ ฐานของ องค์ความรูท้ งั ้ ด้านมนุ ษย์ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ และ
พืน้ ฐานด้านคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของบุคคลและสังคมได้ อย่างเหมาะสม (ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2559
 มิตคิ ุณภาพ คือแง่มมุ ต่างๆ ของคุณภาพ ซึง่ อาจได้แก่ Accessibility, Acceptability,
Appropriateness, Competency, Continuity, Coverage, Effectiveness, Efficiency,
Equity, Humanized/Holistic/People-centeredness, Responsive/ Respect, Safety,
Timeliness สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนา การกาหนดตัวชีว้ ดั การ
กาหนดประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญของหน่วยงานหรือกลุม่ ผูป้ ่ วย
o “ความเสีย่ ง”
 ความเสีย่ ง คือ โอกาสความน่าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดอุบตั กิ ารณ์ (The probability that an
incident will occur)
 ความเสีย่ ง คือ ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการบรรลุกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ของกิจการ (COSO 2107)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 ความเสีย่ ง คือ ผลของความไม่แน่นอนทีม่ ตี อ่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ (ISO31000)
o อุบตั กิ ารณ์ (incident) คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อ
บุคคล และ/หรือ คาร้องเรียน การสูญเสีย ความเสียหาย
o เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ (adverse event) คือ อุบตั กิ ารณ์ทก่ี ่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย
o อันตราย (harm) คือ การทีโ่ ครงสร้างหรือการทางานของร่างกายผิดปกติไป และ/หรือผลเสียที่
ตามมา อันตรายครอบคลุมถึงโรค การบาดเจ็บ ความทุกข์ทรมาน ความพิการ และการเสียชีวติ
และอาจจะเป็ นอันตรายทางด้านร่างกาย สังคม หรือจิตใจ
o sentinel event คือ เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทก่ี ่อให้เกิดการเสียชีวติ หรืออันตรายขัน้ รุนแรงต่อ
ผูป้ ่ วย ทีต่ อ้ งตื่นตัว ใส่ใจ ให้ความสาคัญสูง
o ความผิดพลัง้ (error) คือ การกระทา (ในสิง่ ทีผ่ ดิ ) หรือไม่กระทา (ในสิง่ ทีถ่ ูกหรือทีค่ วรกระทา) ซึง่
นามาสูผ่ ลลัพธ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์หรือโอกาสทีจ่ ะเกิดผลลัพธ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ (AHRQ) อาจจะเป็ นใน
ขัน้ ตอนของการวางแผนหรือการนาแผนไปปฏิบตั ิ การมิได้ให้การดูแลตามแผนทีว่ างไว้หรือ
ประยุกต์แผนการดูแลทีไ่ ม่ถูกต้อง (WHO)
o near miss คือ การกระทาหรือละเว้นการกระทาซึง่ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย แต่ไม่เกิด
อันตรายเนื่องจากความบังเอิญ การป้ องกัน หรือการทาให้ปัญหาทุเลาลง (IOM)
o วัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) คือคุณลักษณะขององค์กรในด้านความปลอดภัยดังนี้
(1) การรับรูถ้ งึ ธรรมชาติในกิจกรรมขององค์กรทีม่ คี วามเสีย่ งสูง มีโอกาสเกิดความผิดพลัง้ (2)
สิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่มกี ารตาหนิกนั บุคลากรสามารถรายงานความผิดพลัง้ หรือ near miss โดยไม่ตอ้ ง
หวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษ (3) มีความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางเพือ่ ป้ องกันความล่อแหลมต่างๆ
(4) ความเต็มใจขององค์กรทีจ่ ะสนับสนุ นทรัพยากรเพือ่ ความปลอดภัย (AHRQ)
 ผูน้ ามอบให้ทมี งานทีเ่ กีย่ วข้องประเมินความเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์ และความต้องการในการกาหนด
ความหมายของคาสาคัญทีค่ วรเข้าใจให้ตรงกัน
การบูรณาการกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 ผูน้ าและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันทบทวนว่าแผนกลยุทธ์ขององค์กรมีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความ
เสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ แล้วหรือไม่ มีเป้ าหมายและแนวทางการดาเนินงานชัดเจนหรือไม่
 ผูน้ าและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันทบทวนความก้าวหน้าและการบรรลุตามเป้ าหมายของแผน และ
ดาเนินการตอบสนองตามเหมาะสม
การประสานและบูรณาการแผนงาน/กิ จกรรม
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันวิเคราะห์ระบบงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารความเสีย่ ง เช่น ระบบบริหารอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม, ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล, ระบบเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ, ระบบบริการอาชีวอนามัย, ระบบยา, ระบบสารสนเทศ,
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ระบบพัฒนาบุคลากร, ระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์, ระบบการทบทวนเหตุการณ์สาคัญ, ระบบผูป้ ่ วย/ลูกค้า
สัมพันธ์, ระบบเวชระเบียน, ระบบการกากับดูแลผูป้ ระกอบวิชาชีพ
 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันพิจารณาว่าจะประสานเชือ่ มโยงระบบทีเ่ กีย่ วข้องกันอย่างไร
o ข้อมูลของระบบหนึ่งจะนาไปใช้เป็ นประโยชน์สาหรับระบบอื่นๆ ได้อย่างไร เช่น ข้อมูลจากระบบ
รายงานอุบตั กิ ารณ์ จะนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการนิเทศงาน
ฯลฯ ได้อย่างไร
o วิเคราะห์วา่ ระบบใดเป็ นผูร้ บั ผลงานของระบบทีเ่ รารับผิดชอบ รับรูค้ วามต้องการและดาเนินการ
ตอบสนองความต้องการของระบบทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผลงานของเราหรือทางานต่อจากเรา
o การวางแผนดาเนินการของระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง มีอะไรบ้างทีส่ ามารถทา
ร่วมกันได้ เช่น การวิเคราะห์ความเสีย่ ง การตรวจเยีย่ มในสถานทีจ่ ริง การออกแบบระบบเพือ่
ป้ องกันความเสีย่ ง การจัดทาคูม่ อื การฝึกอบรม การรายงาน การติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางที่
กาหนดไว้
o การบูรณาการระบบบริหารความเสีย่ งสูก่ ารปฏิบตั ใิ นแต่ละหน่วยงาน
o การวิเคราะห์ความเสีย่ งทีย่ งั ไม่มผี รู้ บั ผิดชอบโดยตรง เพือ่ กาหนดผูร้ บั ผิดชอบทีเ่ หมาะสม
 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันพิจารณาว่าจะบูรณาการระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารความเสีย่ งอย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นต่อไปนี้
o ข้อมูลความเสีย่ งและอุบตั กิ ารณ์ในภาพรวมของโรงพยาบาล ซึง่ ควรจะมีความชัดเจนในวิธกี าร
ประมวลผลจากหน่วยย่อยมาสูภ่ าพรวมเป็ นลาดับชัน้ ควรสามารถแสดงข้อมูลแนวโน้มตามลาดับ
เวลา (trend) และการจาแนกข้อมูลทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์จุดทีจ่ ะดาเนินการปรับปรุง
ได้
o การระบุหรือขึน้ ทะเบียนความเสีย่ งทีต่ อ้ งดาเนินการแก้ไข และการติดตามความก้าวหน้า
โครงสร้างงานคุณภาพ
 ผูน้ าและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ ซึง่
อย่างน้อยควรประกอบด้วย
o ทีมนาระดับสูงทีท่ าหน้าทีก่ าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ (ถ้าเป็ นไปได้ ควรเป็ นทีมเดียวกับ
คณะกรรมการบริหารระดับสูงขององค์กร และควรรับผิดชอบเรือ่ งการพัฒนาผลการดาเนินการทุก
วิธี ไม่วา่ จะใช้เครือ่ งมือหรือมาตรฐานใด)
o ทีมนาระดับกลาง ซึง่ รับผิดชอบการพัฒนาเฉพาะเรือ่ ง รวมทัง้ ระบบการดูแลผูป้ ่ วยโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ เช่น Clinical Lead Team/Patient Care Team
o หน่วยงานและกลุม่ คนทีท่ าหน้าทีว่ างแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล สนับสนุ น และจัดการ
ความรู้ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
 ผูน้ าและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกับทบทวนหรือกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
(quality improvement) และพัฒนาผลการดาเนินงาน (performance improvement) ของโครงสร้างและตัว
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บุคคล ทัง้ โครงสร้างบริหารปกติ และโครงสร้างองค์กรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ (ต้องไม่ลมื ทีจ่ ะระบุหน้าที่
ของผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกระดับต่อการพัฒนา)
o ผลการดาเนินงาน (performance) หมายถึงผลผลิตและผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากกระบวนการ ผลิตภัณฑ์/
บริการ และผูร้ บั ผลงาน ซึง่ สามารถประเมินและเปรียบเทียบได้ ผลการดาเนินงานนี้อาจจาแนกได้
เป็ นผลด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านการมุง่ เน้นผูร้ บั ผชงาน ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านการเงินและตลาด
(MBNQA)
o ภาระรับผิดรับชอบ (accountability) หมายถึงการรับผิดรับขอบต่อผลลัพธ์ของการกระทาหรือการ
ตัดสินใจ การไม่กระทาหรือไม่ตดั สินใจ และพันธะทีจ่ ะต้องตอบคาถามอธิบายการกระทา
o หน้าทีร่ บั ผิดชอบ (responsibility) หมายถึงพันธะในการลงมือกระทา หรือตัดสินใจ หรือควบคุมสิง่
ต่างๆ
 ผูน้ าและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกับทบทวนประสิทธิภาพในการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการต่างๆ รวมทัง้
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงสร้างองค์กรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพทีใ่ ช้อยู่ และวางแผนปรับปรุง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร: สรุปบทเรียนจากความเข้าใจหรือไม่เข้าใจในความหมายของคาสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณภาพและความเสีย่ ง
 การบูรณาการกับแผนกลยุทธ์: (1) สรุปแผนกลยุทธ์และเป้ าหมายของแผนในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
ความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ (2) สรุปการประเมินความก้าวหน้า การบรรลุเป้ าหมาย และการ
ตอบสนองทีเ่ กิดขึน้
 ภาพรวมของการประสานเชือ่ มโยงระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ ความปลอดภัย ความเสีย่ ง และการบูรณา
การระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารระบบดังกล่าว
 โครงสร้างงานคุณภาพ: (1) ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงสร้างองค์กรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ (2)
ผลการประเมินประสิทธิภาพในการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการต่างๆ (3) การปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ จากการ
วิเคราะห์และประเมิน
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(4) มีการส่งเสริมการทางานเป็ นทีมในทุกระดับ:
- มีการสือ่ สารและการแก้ปัญหาทีไ่ ด้ผล ทัง้ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวิชาชีพ ระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูบ้ ริหาร และระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการ;
- บุคลากรร่วมมือกันในการปฏิบตั งิ านประจาด้วยการดูแลผูป้ ่ วยและให้บริการทีม่ คี ุณภาพสูง โดยตระหนักใน
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบของวิชาชีพ;
- องค์กรส่งเสริมให้มที มี พัฒนาคุณภาพทีห่ ลากหลาย;
- องค์กรจัดให้มที มี คร่อมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทาหน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการพัฒนา กาหนดทิศทาง
ให้การสนับสนุน ติดตามกากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น ทีมนาทางคลินิก ทีม
นาของระบบงานสาคัญขององค์กร.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
การสื่อสารและแก้ปัญหา
 ผูจ้ ดั การคุณภาพหรือศูนย์คณ
ุ ภาพทบทวนและวิเคราะห์โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการสือ่ สารและการแก้ปัญหา
o ภายในหน่วยงาน / วิชาชีพ
o ระหว่างหน่วยงาน / วิชาชีพ
o ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูบ้ ริหาร
o ระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการ
 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องนาโอกาสพัฒนาทีพ่ บไปดาเนินการปรับปรุง
ทีมในงานปกติ ประจา
 หัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วย ประเมินความร่วมมือในการทางานเป็ นทีมในงานประจา เป็ นระยะอย่าง
สม่าเสมอ
o กิจกรรมประจาวันทัวไป
่ เช่น การตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยร่วมกัน การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยร่วมกัน การให้
ข้อมูลแก่ผปู้ ่ วย (โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าทีอ่ ย่างเหมาะสม) การใช้ขอ้ มูลของแต่ละวิชาชีพ การ
ให้ขอ้ เสนอแนะและระบุความต้องการของตนแก่เพือ่ นร่วมงาน
o นาอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้ มาทบทวนเพือ่ ปรับปรุงแนวทางการทางานร่วมกัน
 หัวหน้าหน่วยงานออกแบบระบบงานหรือกิจกรรมการทางานทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความร่วมมือในการทางาน
เป็ นทีม เช่น การจัดให้มกี ารตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยร่วมกันอย่างสม่าเสมอ การกาหนดข้อบ่งชีท้ ต่ี อ้ งมีการประเมิน
และวางแผนดูแลผูป้ ่ วยร่วมกัน ฯลฯ
 ศูนย์คุณภาพจัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันเกีย่ วกับวิธกี ารส่งเสริมการทางานเป็ นทีมในงานปกติ
ประจา
ทีมพัฒนาคุณภาพ
 ผูจ้ ดั การคุณภาพหรือศูนย์คณ
ุ ภาพ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานและทีมนาระดับกลางร่วมกันประเมินการก่อตัว
และการทาหน้าทีข่ องทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆ
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o ทีมพัฒนาคุณภาพทีร่ วมตัวกันเอง (เช่น กลุม่ QC/CQI) จากความต้องการแก้ปัญหาทีพ่ บในงาน
ของตนเอง
o ทีมพัฒนาคุณภาพทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพตามประเด็นสาคัญของหน่วยงาน (จากการ
วิเคราะห์ service profile)
o ทีมพัฒนาคุณภาพทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามการเข็มมุง่ ขององค์กรหรือการชีน้ าของทีมนาระดับต่างๆ (ซึง่
มักจะมีลกั ษณะเป็ นทีมคร่อมสายงาน)
 ประเด็นทีค่ วรประเมินได้แก่
o ความสามารถในการจัดให้มที มี พัฒนาคุณภาพให้มสี มดุลระหว่างจานวนเรือ่ งทีต่ อ้ งมีการพัฒนา
และกาลังคนทีม่ อี ยู่
o การเลือกประเด็นทีส่ าคัญมาดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
o ความตื่นตัว ความต่อเนื่อง ความตัง้ ใจ ในการทางานของทีมพัฒนาคุณภาพ รวมทัง้ ระบบและ
บรรยากาศทีส่ นับสนุ นให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
o ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงได้เพียงใด มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่
นามาขยายผลอย่างไร
 ทีมทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกับปรับปรุงการส่งเสริมให้มที มี พัฒนาคุณภาพ (เช่น การวิเคราะห์โอกาสพัฒนาและการ
ทาวิจยั ร่วมกัน การจัดลาดับความสาคัญ การสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนต่างๆ การฝึกอบรมให้ทมี มี
เครือ่ งมือและวิธคี ดิ ในการทางานใหม่ๆ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การประเมินคุณค่าของผลงาน)
ทีมกากับดูแลภาพรวม
 ทีมนาระดับสูงกาหนดให้มกี ารประเมินทีมคร่อมสายงาน/ทีมสหสาขาวิชาชีพทีท่ าหน้าทีด่ แู ลภาพรวมของ
การพัฒนาแต่ละเรือ่ ง (ทีมนาระดับกลาง) ในประเด็นต่อไปนี้
o ความเหมาะสมของการมีทมี ต่างๆ ในภาพรวม (เทียบกับบริบทขององค์กร)
o ความเหมาะสมขององค์ประกอบของสมาชิกในทีมต่างๆ (รวมถึงการทีส่ มาชิกแต่ละคนไม่ตอ้ ง
รับภาระมากเกินจาเป็ น)
o ช่องทางการสือ่ สาร การประสานงาน การรายงาน และการติดตามกากับ
o ประสิทธิภาพในการทาหน้าทีท่ าหน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการพัฒนา กาหนดทิศทาง ให้การ
สนับสนุ น ติดตามกากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในด้านต่างๆ
 ทีมนาระดับสูงนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานของทีมดังกล่าว (เช่น การปรับโครงสร้าง การ
ปรับองค์ประกอบของทีม การกาหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละวิธที างานให้ชดั เจนขึน้ การปรับปรุงช่องทางการ
สือ่ สารและการรายงาน การฝึกอบรมให้ทมี มีเครือ่ งมือและวิธคี ดิ ในการทางานใหม่ๆ การกาหนดเป้ าหมายที่
ท้าทาย การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างทีม)
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การปรับปรุงการสือ่ สารและการแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 วิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการส่งเสริมการทางานเป็ นทีมในงานปกติประจา
 ผลการประเมินและปรับปรุงการส่งเสริมการทางานของทีมพัฒนาคุณภาพ
 ผลการประเมินและปรับปรุงการทางานของทีมนาระดับกลางทีท่ าหน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการพัฒนาแต่ละ
เรือ่ ง
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(5) องค์กรใช้การประเมินตนเองเพือ่ ค้นหาโอกาสในการพัฒนา:
- มีการใช้เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมเพือ่ ค้นหาโอกาสพัฒนา ตัง้ แต่วธิ กี ารเชิง
คุณภาพ ไปถึง การประเมินทีเ่ ป็ นระบบโดยใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณ หรือการวิจยั ;
- มีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับความต้องการของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ แนวปฏิบตั ทิ ม่ี หี ลักฐานวิชาการ
รองรับ มาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐานอื่นๆ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ตัวเทียบ
ในระดับชาติหรือระดับสากลทีเ่ หมาะสม. องค์กรควรเข้าร่วมในโปรแกรมตัวชีว้ ดั เปรียบเทียบ;
- มีการใช้วธิ กี ารประเมินตนเองทีห่ ลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การเขียนบันทึก
ความก้าวหน้าและรายงานการประเมินตนเอง การใช้ตวั ตามรอยทางคลินิก การเยีย่ มสารวจภายใน การ
สารวจและสัมภาษณ์ผปู้ ่ วย การทบทวนเชิงคุณภาพ การตรวจสอบและป้ อนกลับข้อมูล การนาเสนอเพือ่ รับฟั ง
ข้อวิพากษ์ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวชีว้ ดั .
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
เทคนิ คการประเมิ นผล
 ผูจ้ ดั การคุณภาพหรือศูนย์คณ
ุ ภาพ ศึกษา คัดเลือก พัฒนา เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ และ
นาไปส่งเสริมให้มกี ารใช้อย่างเหมาะสม
o ส่งเสริมให้มกี ารประเมินผลด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพซึง่ สามารถทาได้งา่ ยและรวดเร็วอย่าง
กว้างขวาง เช่น การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ความสาเร็จ ความรูส้ กึ ของการ การนามาตรฐานไป
ปฏิบตั ิ หรือการพัฒนาคุณภาพด้วยเครือ่ งมือต่างๆ
o ส่งเสริมให้มกี ารประเมินอย่างเป็ นระบบ (systematic evaluation) สาหรับระบบงานทีส่ าคัญ
(รวมทัง้ ระบบการดูแลกลุม่ ผูป้ ่ วยต่างๆ) เริม่ ต้นด้วยการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญและเป้ าหมายให้
ชัดเจน และประเมินการบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างเก็บข้อมูลเท่าที่จาเป็ น
o ส่งเสริมให้มกี ารนามาตรฐาน HA/HPH ไปทาการศึกษาในลักษณะ rapid assessment เพือ่ รับรู้
ระดับการปฏิบตั ิ ปั ญหา ความพยายามในการแก้ปัญหา ความรูส้ กึ ของผูเ้ กีย่ วข้อง และผลกระทบที่
เกิดขึน้ (ไม่จาเป็ นต้องครบทุกหัวข้อตามนี้)
o ส่งเสริมให้มกี ารทาวิจยั เต็มรูปแบบในเรื่องทีย่ งั ไม่มคี าตอบทีช่ ดั เจนว่าวิธกี ารปฏิบตั เิ ช่นไรเป็ น
วิธกี ารทีใ่ ห้ผลดีกว่ากัน เน้นการทาวิจยั เพือ่ นาคาตอบมาใช้มากกว่าการสร้างผลงานวิชาการเพือ่
ตีพมิ พ์
การเปรียบเทียบผล
 ผูจ้ ดั การคุณภาพหรือศูนย์คณ
ุ ภาพ ร่วมกับทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดสิง่ ทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบสาหรับการ
ประเมินตนเอง เช่น
o ความต้องการและความคาดหวังของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน ทัง้ ในภาพรวม และเฉพาะกลุม่
o เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
o มาตรฐานโรงพยาบาล ข้อกาหนดของวิชาชีพ กฎระเบียบของส่วนราชการ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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o ตัวเทียบ (benchmark) ในระดับชาติหรือระดับสากลทีม่ ใี ห้เทียบได้
 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาสิง่ ทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบในหน้าทีร่ บั ผิดชอบของตน และดาเนินการประเมินผล
เปรียบเทียบ
สิ่ งที่จะใช้เปรียบเทียบ
วิ ธีการ/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผูป้ ่ วยในภาพรวม
ทีมงานผูป้ ่ วยสัมพันธ์วเิ คราะห์ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่
ผูป้ ่ วยให้ความสาคัญ, วิเคราะห์การยอมรับได้ของผูป้ ่ วยในด้าน
ต่างๆ เช่น ระยะเวลารอคอยในจุดต่างๆ
ความต้องการและความคาดหวังของผูป้ ่ วย หน่วยงานหรือทีมนาทางคลินิกวิเคราะห์การตอบสนองความ
เฉพาะจุดบริการ
ต้องการของผูป้ ่ วยในจุดทีเ่ ป็ นความต้องการเฉพาะสาหรับบริการ
นัน้
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบกลยุทธ์และระบบงานสาคัญประเมินการ
บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้อง (ควรจะได้ทาตาม
มาตรฐาน I-2 และ I-4 แล้ว)
มาตรฐานโรงพยาบาล
ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้มาตรฐานเพือ่ การตามรอยหรือการทา miniresearch
ข้อกาหนดของวิชาชีพ/CPG
ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้ gap analysis เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ แตกต่าง
ระหว่างข้อกาหนดของวิชาชีพหรือข้อแนะนาบนพืน้ ฐานของ
evidence กับสิง่ ทีป่ ฏิบตั จิ ริง และวางแผนปรับปรุง
กฎระเบียบของส่วนราชการ
ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้ gap analysis
ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากล
ทีมนาทางคลินิกเข้าร่วมในโปรแกรมตัวชีว้ ดั เปรียบเทียบ หรือ
แสวงหาตัวชีว้ ดั ทีน่ ิยมใช้กนั แพร่หลายมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ของตน
วิ ธีการประเมินผล
 ผูจ้ ดั การคุณภาพหรือศูนย์คณ
ุ ภาพร่วมกับทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาและจัดให้มกี จิ กรรมประเมินตนเองใน
รูปแบบต่างๆ โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมการประเมินตนเองเพือ่ ขับเดลือ่ นการพัฒนาต่อเนื่อง มากกว่า
การจัดทาเพียงรูปแบบ หรือจัดทาเพื่อให้มีเอกสารไว้แสดง
o การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นบรรยากาศทีส่ บายๆ เป็ นกันเอง เช่น ใช้เวทีสุนทรียสนทนา, การจัดกลุ่ม
ชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) โดยส่งเสริมให้เกิดขึน้ อย่างกว้างขวางและสม่าเสมอ เน้นการดึงความรูฝ้ ั ง
ลึก (tacit knowledge) หรือความรูเ้ ชิงปฏิบตั อิ อกมาแลกเปลีย่ นกันและเก็บบันทึกเพือ่ ใช้ประโยชน์
ต่ออย่างเหมาะสม
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o การใช้ service profile เพือ่ ทาความเข้าใจเป้ าหมายและกระบวนการทางานของหน่วยงาน,
วางแผน กาหนดเป้ าหมายและติตดามการพัฒนา, บันทึกความก้าวหน้าในการพัฒนา, เรียนรู้
ประเด็นสาคัญภายในทีมงาน, แลกเปลีย่ นและแบ่งปั นประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน
o การใช้ตวั ตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) เพือ่ ประเมินคุณภาพของกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ี
ความสาคัญ โดยเน้นการเข้าไปดูในสถานการณ์จริง รวบรวมสิง่ ดีๆ ไว้เผยแพร่และหาโอกาส
พัฒนาต่อเนื่อง (ดู II-1.2)
o การประเมินคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยโดยใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย
o การเยีย่ มเพือ่ ซักซ้อมความเข้าใจ รับรูบ้ ทเรียนและปั ญหาการนามาตรฐานไปปฏิบตั ิ หรือการเยีย่ ม
สารวจภายในด้วยบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตร ผ่อนคลาย
o ฯลฯ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ภาพรวมของการใช้เทคนิคประเมินผลต่างๆ และวิธกี ารส่งเสริมให้มกี ารนาไปใช้ให้มากขึน้
 ภาพรวมของการเปรียบเทียบทีน่ ามาใช้ในการประเมินผล การเรียนรูแ้ ละผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
 ภาพรวมของวิธกี ารประเมินตนเองทีน่ ามาใช้ การเรียนรูแ้ ละผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
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(6) องค์กรวัดผลงานคุณภาพทัง้ ในระดับกระบวนการและผลลัพธ์ โดยครอบคลุมประเด็นเหล่านี้เป็ นอย่างต่า:
- การกากับดูแลองค์กร;
- การกากับดูแลทางคลินิก;
- การบริหารจัดการองค์กร ซึง่ ครอบคลุมกิจกรรมการให้บริการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมการติด
เชือ้ การจัดการความเสีย่ ง;
- การใช้บริการและประสิทธิภาพของการให้บริการ;
- ผลการดาเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ;
- ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและผูร้ บั บริการ;
- ตัวชีว้ ดั อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะของการดูแลหรือบริการสุขภาพทีใ่ ห้บริการ.
(ดูเพิม่ เติมในเกณฑ์ขอ้ I-4.1 and part IV)
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบ กาหนดตัววัดผลงานในประเด็นต่างๆ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ตัววัดในระดับกระบวนการ
และผลลัพธ์ และติดตามตัววัดเหล่านัน้ อย่างสม่าเสมอ
 ตัววัดด้านการกากับดูแลองค์กร อาจใช้การประเมินตนเองของคณะกรรมการกากับดูแลหรือรับฟั งเสียงจาก
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในประเด็นต่อไปนี้
o คณะกรรมการมุง่ เน้นให้คุณภาพเป็ นปั จจัยขับเคลือ่ นกลยุทธ์ขององค์กรเพียงใด
o คณะกรรมการมีความตระหนักในความเสีย่ งทีอ่ งค์กรเผชิญอยูเ่ พียงใด
o คณะกรรมการมีภาวะผูน้ า ทักษะ และความรูท้ จ่ี าเป็ นเพือ่ ขับเคลือ่ นวาระคุณภาพเพียงใด
o คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กรเพียงใด
o มีการกาหนดบทบาทและภาระรับผิดชอบในเรือ่ งการกากับดูแลคุณภาพชัดเจนเพียงใด
o คณะกรรมการสร้างความผูกพันกับผูป้ ่ วย บุคลากร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียสาคัญเกีย่ วกับคุณภาพ
เพียงใด
o มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพอย่างเหมาะสม และถูกนามาใช้ประโยชน์เพียงใด
 ตัววัดด้านการกากับดูแลทางคลินิก
 ตัววัดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ตัววัดด้านการควบคุมการติดเชือ้
 ตัววัดด้านการจัดการความเสีย่ ง
 ตัววัดด้านการใช้บริการและประสิทธิภาพของการให้บริการ
 ตัววัดด้านผลการดาเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ
 ตัววัดด้านความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

17

 นาไปตอบร่วมกับ I-4.1 and part IV
(7) มีการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินตนเองและการประเมินผลการดาเนินงานมาใช้ในการประเมินและชีน้ าการ
พัฒนาคุณภาพ. (ดูเพิม่ เติมในเกณฑ์ขอ้ I-4.1)
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ดู I-4.1ค(1)
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 นาไปตอบร่วมกับ I-4.1ค(1)
(8) องค์กรจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ ตอบสนองต่อโอกาสการพัฒนาทีร่ ะบุไว้. แผนการพัฒนาคุณภาพควร:
- มีการจัดทาในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการ;
- ครอบคลุมการพัฒนาของทัง้ องค์กร;
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง;
- มีการกาหนดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ;
- สามารถใช้ตดิ ตามประเมินผลได้.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าส่งเสริมให้มกี ารจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
o แผนพัฒนาคุณภาพตอบสนองโอกาสพัฒนาทีร่ ะบุไว้ตามการปฏิบตั ใิ น I-4.1ค(1) และII-1.1ก(7)
o ครอบคลุมการพัฒนาของทัง้ องค์กร โดยมีการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพทัง้ ในส่วนของ
ระบบงาน ทีมดูแลผูป้ ่ วย และหน่วยงานต่างๆ
o มีเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ ใช้ในการสือ่ สารและติดตาม ตามรูปแบบทีอ่ งค์กรกาหนด
o แผนพัฒนาคุณภาพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น
 มีการกาหนดเป้ าหมายทีท่ า้ ทาย และปรับเป้ าหมายตามความเหมาะสม
 เน้นการหมุนวงล้อการพัฒนาขนาดเล็ก และหมุนซ้าหลายๆ รอบ
o แผนพัฒนาคุณภาพระบุหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยเฉพาะแผนพัฒนาคุณภาพทีม่ คี วามร่วมมือ
คร่อมหน่วยงาน/วิชาชีพ
o สามารถใช้ตดิ ตามประเมินผลได้ โดยมีการกาหนดหมุดหมาย (milestone) และแนวทางการ
ติดตามอย่างชัดเจน
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ไปตอบรวมในข้อ II-1.2ก(9)
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(9) องค์กรนาแผนพัฒนาคุณภาพไปดาเนินการ โดยมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าส่งเสริมให้ผรู้ บั ผิดชอบนาแผนพัฒนาคุณภาพไปดาเนินการ
 ผูน้ ามอบหมายให้มกี ารติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา
 ผูน้ าส่งเสริมให้มกี ารประเมินผลการพัฒนาทัง้ ในระดับโครงการและในภาพรวมขององค์กร
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์แสดงความสาเร็จ สาเหตุในส่วน
ทีไ่ ม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และบทเรียนทีจ่ ะนาไปปรับปรุง
(10) องค์กรเผยแพร่ขอ้ มูลประเภทของบริการทีม่ กี ารเปิ ดให้บริการ ผ่านช่องทางการสือ่ สารทีเ่ ข้าถึงได้โดยสะดวก มี
การปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่าเสมอเพือ่ ความถูกต้องเป็ นปั จจุบนั . ถ้ามีความพร้อม ควรแสดงข้อมูลผลการดูแล
ผูป้ ่ วยและผลการดาเนินการขององค์กร.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 องค์กรจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลเพือ่ ให้สงั คมรับรูใ้ นประเด็นต่อไปนี้
o ประเภทของบริการทีม่ กี ารเปิ ดให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ
o ผลการดูแลผูป้ ่ วย (ตามความเหมาะสม)
o ผลการดาเนินการขององค์กร (ตามความเหมาะสม)
 องค์กรเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านช่องทางการสือ่ สารทีเ่ ข้าถึงได้สะดวก เช่น web-site ขององค์กร
 มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่าเสมอเพือ่ ความถูกต้องเป็ นปั จจุบนั
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่และช่องทางการเผยแพร่
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ข. คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
(1) มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแล
และค้นหาโอกาสพัฒนา.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมนาทางคลินิกและหน่วยดูแลผูป้ ่ วยต่างๆ ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมทบทวนคุณภาพทีป่ ฏิบตั ผิ สมผสานในงาน
ประจาอย่างเรียบง่าย สม่าเสมอ ไม่ซ้าซ้อน ไม่ตดิ รูปแบบ ได้แก่
o การทบทวนขณะดูแลผูป้ ่ วยหรือการทบทวนข้างเตียงผูป้ ่ วย ซึง่ มีทงั ้ การทบทวนโดยผูป้ ระกอบ
วิชาชีพแต่ละคนเอง และการทบทวนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในผูป้ ่ วยทีม่ คี วามซับซ้อน ซึง่ ควรทา
ให้บอ่ ยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
o การทบทวนเวชระเบียน / การตรวจสอบทางคลินิก / การทบทวนโดยเพือ่ นร่วมวิชาชีพ ซึง่ อาจจะ
ใช้ trigger tool เป็ นเครือ่ งมือในการคัดกรองเวชระเบียน
o การทบทวนอุบตั กิ ารณ์ / ภาวะแทรกซ้อน / การเสียชีวติ โดยควรทาเร็วทีส่ ุด
o การทบทวนการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ทรัพยากรทีเ่ ป็ นผลจากการตัดสินใจทาง
คลินิก เช่น การ investigate, การใช้ยา, การทาหัตถการ โดยเลือกโอกาสทีจ่ ะลดการใช้ทรัพยากร
ทีไ่ ม่จาเป็ นได้มากทีส่ ุด
o การทบทวนความเหมาะสมในการใช้ยา (DUR) เป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนการใช้ทรัพยากร
o การทบทวนคาร้องเรียนของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน ส่วนใหญ่ควรเป็ นการดาเนินงานในระดับ รพ. แต่
อาจมีการพิจารณาคาร้องเรียนในระดับหน่วยงานด้วย
o การประเมินความรูค้ วามสามารถและทักษะ อาจเป็ นการทบทวนด้วยตนเอง หรือทบทวนโดยผู้
ชานาญกว่า
o การทบทวนการส่งต่อผูป้ ่ วย เพือ่ พิจาณาศักยภาพ และความเหมาะสมในการดูแล ควรทบทวนทุก
ครัง้ ทีม่ กี ารส่งต่อ
o การทบทวนการใช้เลือด เพือ่ พิจาณาความเหมาะสมในการใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
o การทบทวนการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ควรมีทงั ้ การทบทวนในระดับภาพรวมของ รพ.โดย
คณะกรรมการ IC และทบทวนในระดับหน่วยานโดยทีมงานของหน่วยงาน
o การทบทวนตัวชีว้ ดั แต่ละหน่วยงาน/ทีมงานควรทบทวนตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนการบรรลุเป้ าหมายของ
หน่วยงาน/ทีมงาน
 ทีมงานเชือ่ มโยงการทบทวนไปสูก่ ารปรับปรุงระบบงานทัง้ ด้วยวิธกี ารง่ายๆ และการพัฒนาในรูปแบบ
โครงการทีค่ รอบคลุมแง่มมุ ต่างๆ โดยใช้เครือ่ งมือคุณภาพทีห่ ลากหลาย
 ผูจ้ ดั การคุณภาพหรือศูนย์คณ
ุ ภาพประเมินความถีแ่ ละความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวนโดยโดย
หน่วยงานและทีมนาทางคลินิกต่างๆ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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 ผลการประเมินความถีแ่ ละความครอบคลุมของการทากิจกรรมทบทวนโดยหน่วยงานและทีมนาทางคลินิก
ต่างๆ
 ตัวอย่างบทเรียนจากการทบทวนทีส่ ะท้อนให้เห็นความสามารถในการใช้การทบทวนทางคลินิกเพือ่ นาไปสู่
การปรับปรุงระบบงานทีส่ าคัญ
(2) ทีมดูแลผูป้ ่ วยกาหนดกลุ่มประชากรทางคลินิก เป็ นเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนา กาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ใน
การดูแลและพัฒนาคุณภาพ.
(3) ทีมดูแลผูป้ ่ วยกาหนดตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมในการติดตามกากับผลการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมาย.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมนาทางคลินิก (clinical lead team) หรือทีมดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะกลุม่ (patient care team) ทาความเข้าใจ
กับคาว่ากลุ่มประชากรทางคลินิก (clinical population) ว่าหมายถึงกลุม่ ผูป้ ่ วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งหรือ
ได้รบั การรักษาด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่ง เช่น ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน, ทารกแรกเกิด, ผูป้ ่ วยวัณโรค, ผูต้ ดิ เชือ้ HIV,
ผูร้ บั การผ่าตัดสมอง
 ทีมดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะกลุม่ กาหนดกลุม่ ประชากรทางคลินิกสาคัญทีเ่ ป็ นเป้ าหมายในการพัฒนา ซึง่ อาจจะมี
แนวทางพิจารณาดังนี้
o ใช้เกณฑ์ความเสีย่ งสูง มีคา่ ใช้จา่ ยสูง มีปริมาณมาก มีความหลากหลายในวิธกี ารรักษา มีผลลัพธ์ท่ี
ยังไม่น่าพอใจ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน
o ทบทวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในกลุม่ ผูป้ ่ วยต่างๆ ทีไ่ ด้ทามาแล้ว ด้วยเครือ่ งมือคุณภาพ
บางอย่าง เช่น CPG, clinical indicator และเห็นว่าสามารถขยายผลให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
o กลุม่ ผูป้ ่ วยทีท่ มี เห็นว่ามีความสาคัญหรือน่าสนใจด้วยเหตุผลอื่นๆ
 ทีมดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะกลุม่ วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มทีเ่ ลือกมา และกาหนดเป้ าหมาย
การดูแลทีส่ อดคล้องกับประเด็นสาคัญดังกล่าว โดยพยายามพิจารณาให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบและทุก
ขัน้ ตอนของการดูแล (คือขัน้ ตอนแรกของการตามรอยทางคลินิกนันเอง)
่
 ทีมดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะกลุม่ กาหนดตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมในการติดตามกากับผลการดูแลผูป้ ่ วยตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ตารางแสดงกลุ่มประชากรทางคลินิก เป้ าหมายการดูแล ตัวชีว้ ดั ของแต่ละทีมดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะกลุ่ม
(4) ทีมดูแลผูป้ ่ วยจัดทาแผนพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย โดยใช้กจิ กรรมและวิธกี ารทีห่ ลากหลายร่วมกันในการปรับปรุงการ
ดูแลผูป้ ่ วย เช่น ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถอี งค์รวม การใช้ขอ้ มูลวิชาการ การวิเคราะห์สาเหตุ
รากเหง้า การสร้างนวัตกรรม การเปรียบเทียบกับผูท้ ท่ี าได้ดที ส่ี ุด. การปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วยควรครอบคลุมมิติ
ด้านการป้ องกัน สร้างเสริม รักษา ฟื้ นฟู ตามความเหมาะสม.
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กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะกลุม่ ดาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลกลุม่ ผูป้ ่ วยทีเ่ ลือกขึน้ มาด้วยการตามรอย
ทางคลินิก และประเมินหาโอกาสพัฒนาในแง่มมุ ต่างๆ
o ตามรอยกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยเพือ่
 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในขัน้ ตอนต่างๆ ของการดูแลผูป้ ่ วย
 วิเคราะห์การตอบสนองต่อ NEWS (ความต้องการของผูป้ ่ วย หลักฐานทางวิชาการ ความ
สูญเปล่า ความปลอดภัย)
o ตามรอยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ เพือ่ นาแนวคิดและวิธกี ารทีย่ งั ไม่ได้ใช้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีความสมดุลระหว่างแนวคิดต่างๆ
 สมดุลระหว่างการดูแลแบบองค์รวม (holistic) กับการใช้ความรูท้ างวิชาการ (evidencebased) และเทคโนโยลี
 สมดุลระหว่างการเรียนรูจ้ ากความบกพร่องของตนเอง (RCA) กับการเรียนรูแ้ นวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องคนอื่น (benchmarking)
 สมดุลระหว่างการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามมาตรฐาน (CPG / protocol / CareMap) กับการ
สร้างนวตกรรม (innovation)
 สมดุลระหว่างการพัฒนา competency ของแต่ละคน แต่ละวิชาชีพ กับการทางานร่วมใน
ลักษณะทีมสหสขา (multidisciplinary team)
o ตามรอยระบบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วย เพือ่ นาระบบดังกล่าวมาสนับสนุ นการดูแลผูป้ ่ วย
o ตามรอยผลลัพธ์ของการดูแลผูป้ ่ วย และตัง้ เป้ าหมายทีท่ า้ ทายขึน้ อย่างต่อเนื่อง
 ทีมดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะกลุม่ ดาเนินการพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ่ วยตามข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ได้ [ดู I-6.1ข(3)
ร่วมด้วย]
o ใช้ model ตัง้ เป้ า เฝ้ าดู ปรับเปลีย่ น (aim-measure-change) ของ IHI โดยส่งเสริมให้มกี ารหมุนวง
ล้อ PDSA ขนาดเล็ก อย่างต่อเนื่อง
o ใช้แนวคิดและเครือ่ งมือคุณภาพทีห่ ลากหลายในการปรับปรุงประบวนการทางาน เช่น simplicity,
visual management, PDSA/CQI, Lean, Six Sigma, R2R, design thinking, information
technology รวมถึงการใช้ change concepts ต่างๆ
o ใช้ driver diagram เพือ่ กระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์จาก change concept ทีห่ ลากหลาย สรุปกรอบ
ความคิดในการพัฒนา และกาหนดตัววัดทีเ่ หมาะสม
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย โรคสาคัญของแต่ละทีมดูแลผูป้ ่ วยไว้ในภาคผนวกของ
แบบประเมินตนเอง
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SPA II - 1.2 ระบบบริ หารความเสี่ยง (RSQ.2)
องค์กรมีระบบบริ หารความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิ ผลและประสานสอดคล้องกัน เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ผปู้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ เจ้าหน้ าที่ และผูท้ ี่มาเยือน.

ก. ข้อกาหนดทัวไป
่
(1) องค์กรดาเนินการระบบบริหารความเสีย่ ง โดยมีองค์ประกอบสาคัญทีส่ นับสนุ นการออกแบบระบบ การนาไป
ปฏิบตั ิ การธารง และการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ มาตรการทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ ดังต่อไปนี้:
- โครงหลักของการบริหารความเสีย่ ง เช่น นโยบายการบริหารความเสีย่ ง ขอบเขตการประเมินความเสีย่ ง
วัตถุประสงค์ ภารกิจ และความมุง่ มันในการบริ
่
หารความเสีย่ ง ทีส่ อดคล้องกับบริบทขององค์กร;
- การจัดการภายในองค์กร เช่น สรุปแผนจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญ การออกแบบกระบวนการและกิจกรรม การ
เชือ่ มโยงกับระบบอื่น การกาหนดองค์ประกอบและบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทีม ทรัพยากรทีใ่ ช้ การ
อบรมบุคลากร กระบวนการการสือ่ สารกับผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสีย การกากับติดตามและประเมินผล;
- รายการความเสีย่ งทีจ่ ะจัดการ ควรครอบคลุมความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์ ด้านคลินิก ด้านปฏิบตั กิ าร ด้าน
การเงิน และด้านอันตรายต่างๆ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าทุกระดับร่วมกันทาความเข้าใจแนวคิดของการบริหารความเสีย่ ง
o หลักปรัชญาของการบริหารความเสีย่ ง (risk management principles)
 Value: การบริหารความเสีย่ งสร้างและปกป้ องคุณค่า
 Integration: บูรณาการการบริหารความเสีย่ งในทุกกิจกรรมขององค์กร
 Systematic: ใช้แนวทางทีเ่ ป็ นระบบ
 Organization objective: เชือ่ มโยงกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
 Inclusive: เชือ้ เชิญผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วม ทางานแบบสหสาขา
 Dynamic: มีความเป็ นพลวัต หมุนซ้า ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสม
 Informed decision: ตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลทีด่ ที ส่ี ุดทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้
 Human & cultural factors: พิจารณาปั จจัยมนุ ษย์และวัฒนธรรม
 Continual improvement: ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
o กรอบการบริหารความเสี่ยง (risk management framework) คือชุดขององค์ประกอบทีส่ นับสนุ น
การบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรและทาให้ยงยื
ั่ น
 โครงหลักหรือพืน้ ฐาน (foundation) ของการบริหารความเสีย่ ง ได้แก่ นโยบายการ
บริหารความเสีย่ ง ขอบเขตการประเมินความเสีย่ ง วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสีย่ ง
ภารกิจของผูน้ า ความมุง่ มันในการบริ
่
หารความเสีย่ ง
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 การจัดการที่มีลกั ษณะพลวัต (arrangement) ได้แก่ แผนการบริหารความเสีย่ ง
กระบวนการและกิจกรรมทีใ่ ช้ในการบริหารความเสีย่ ง ความสัมพันธ์ของการบริหารความ
เสีย่ งกับระบบอื่น การกาหนดภาระรับผิดชอบและหน้าทีร่ บั ผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร
การอบรมบุคลากร การสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การกากับติดตามประเมินผล
 การหมุนวงล้อของการออกแบบและการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง
o กระบวนการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย การปรึกษาและสือ่ สาร การระบุความเสีย่ ง การ
วิเคราะห์ความเสีย่ ง การรับมือกับความเสีย่ ง การติดตามและทบทวน
o ความเสีย่ งทีอ่ งค์กรเผชิญและต้องนามาพิจารณาจัดการ ครอบคลุมความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์
ด้านคลินิก ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านการเงิน และด้านอันตรายต่างๆ.
 องค์กรดาเนินการระบบบริหารความเสีย่ ง ซึง่ มีการหมุนวงล้อการพัฒนา (PDSA) อย่างต่อเนื่อง
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(2) ระบบบริหารความเสีย่ งได้รบั การสนับสนุ นโดยการมีนโยบาย แผน ระเบียบปฏิบตั ิ ทะเบียนจัดการความเสีย่ ง
(risk register) และกระบวนการต่างๆ ดังนี้:
- นโยบายการบริหารความเสีย่ ง แสดงความมุง่ มันขององค์
่
กรในการบริหารความเสีย่ งและแสดงทิศทางในการ
ดาเนินงาน;
- แผนการบริหารความเสีย่ ง แสดงวิธกี ารทีอ่ งค์กรจะใช้ในการบริหารความเสีย่ ง เช่น ระเบียบปฏิบตั ิ วิธปี ฏิบตั ิ
ความรับผิดชอบ กิจกรรม และทรัพยากรทีจ่ ะใช้ในการบริหารความเสีย่ ง;
- กระบวนการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย การระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง (โอกาสทีจ่ ะเกิด และ
ผลทีจ่ ะตามมา) การจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ งแต่ละชนิด แผนรับมือหรือป้ องกันความเสีย่ ง การ
กากับติดตามและทบทวนความเสีย่ ง;
- ทะเบียนจัดการความเสีย่ ง ควรใช้บนั ทึกข้อมูลความเสีย่ งทัง้ หมดทีร่ ะบุไว้ (ทัง้ ทางด้านคลินิก และด้านทีไ่ ม่ใช่
คลินิก) และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่าเสมอ. ควรมีการจัดระดับความเสีย่ งทีร่ ะบุตามความรุนแรงและ
โอกาสเกิดผลกระทบต่อองค์กร. ควรมีแผนในการหลีกเลีย่ ง ควบคุม บรรเทา และกากับติดตามความเสีย่ งแต่
ละรายการทีร่ ะบุไว้;
- มีระเบียบปฏิบตั ใิ นการรายงานอุบตั กิ ารณ์ รวมทัง้ การจัดการเมือ่ ได้รบั รายงานและการบันทึกข้อมูล;
- องค์กรควรเฝ้ าติดตามในประเด็น ผลการดาเนินงานจริงเทียบกับแผนการดาเนินงาน ตรวจสอบสถานการณ์
ปั จจุบนั และประเด็นเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วนาข้อมูลจากการกากับติดตามและทบทวนไป
ใช้ในการพัฒนา.
(ดูเพิม่ เติมในเกณฑ์ขอ้ I-4.1)
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงกาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง แสดงความมุง่ มันขององค์
่
กรในการบริหารความเสีย่ ง
และแสดงทิศทางในการดาเนินงาน
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบจัดทาแผนการบริหารความเสีย่ ง
o คูม่ อื บริหารความเสีย่ ง เช่น ระเบียบปฏิบตั ิ วิธปี ฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ
o แผนการบริหารความเสีย่ ง แสดงกิจกรรมและทรัพยากรทีจ่ ะใช้ในการบริหารความเสีย่ งในรอบปี
 ผูร้ บั ผิดชอบระบบบริหารความเสีย่ งจัดทารายละเอียดของวิธปี ฏิบตั ใิ นกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบด้วย การระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง การรับมือหรือป้ องกันความเสีย่ ง การกากับ
ติดตามและทบทวน
 องค์กรส่งเสริมให้มกี ารใช้ทะเบียนจัดการความเสีย่ ง (risk register) เพือ่ สนับสนุ นกระบวนการบริหารความ
เสีย่ ง โดยใช้ต่อยอดจาก risk profile ซึง่ เป็ นทีค่ นุ้ เคย
o บันทึกข้อมูลความเสีย่ งทัง้ หมดทีร่ ะบุไว้ (ทัง้ ทางด้านคลินิก และด้านทีไ่ ม่ใช่คลินิก) โดยพิจารณา
จัดทาทะเบียนในระดับและส่วนงานต่างๆ ตามความเหมาะสม
o จัดระดับความเสีย่ งทีร่ ะบุตามความรุนแรงและโอกาสเกิดผลกระทบต่อองค์กร
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o มีแผนในการหลีกเลีย่ ง ควบคุม บรรเทา และกากับติดตามความเสีย่ งแต่ละรายการทีร่ ะบุไว้
o เน้นการใช้เครือ่ งมือนี้เพือ่ ให้เกิดการทบทวนมาตรการรับมือกับความเสีย่ งตามกาหนดเวลา เพือ่
ปิ ดช่องโหว่ของมาตรการดังกล่าวตามสาเหตุทเ่ี รียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้
 ผูร้ บั ผิดชอบระบบบริหารความเสีย่ งจัดทาระเบียบปฏิบตั ใิ นการรายงานอุบตั กิ ารณ์ รวมทัง้ การจัดการเมือ่
ได้รบั รายงานและการบันทึกข้อมูล
 ผูน้ ามอบหมายให้มกี ารติดตามการดาเนินงานจริงเทียบกับแผนการดาเนินงาน ตรวจสอบสถานการณ์
ปั จจุบนั และประเด็นเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วนาข้อมูลจากการกากับติดตามและทบทวน
ไปใช้ในการพัฒนา
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปความก้าวหน้าของการนาระบบบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิ
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(3) องค์กรมีการประเมินความเสีย่ งภายในองค์กร ทัง้ นี้ เพือ่ ปกป้ องผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ จากผลไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้ จากการให้บริการ การประเมินความเสีย่ งควรครอบคลุมประเด็นเรือ่ ง:
- การจัดการด้านยา;
- การพลัดตกหกล้ม อุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ;
- การควบคุมการติดเชือ้ ;
- การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด;
- การสือ่ สารทีผ่ ดิ พลาดในช่วงการส่งมอบผูป้ ่ วยให้หน่วยงานอื่นดูแลต่อ;
- โภชนาการ;
- ความเสีย่ งจากการใช้เครือ่ งมือ เช่น การใส่ทอ่ หรือสายทีผ่ ดิ พลาด, แผลไฟไหม้/การบาดเจ็บจากการรักษาด้วย
เลเซอร์;
- ความเสีย่ งจากภาวะเจ็บป่ วยในระยะยาว เช่น แผลกดทับ.
(5) องค์กรจัดการประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ ตามลักษณะบริการทีอ่ งค์กรจัดให้ม ี โดย
ครอบคลุมประเด็นสาคัญด้านความปลอดภัยทีอ่ งค์การอนามัยโลกระบุ และสอดคล้องกับเป้ าหมายความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าทีข่ องประเทศไทย. ยุทธศาสตร์และมาตรการป้ องกันทีก่ าหนดขึน้ ควรมีการ
ออกแบบทีร่ ดั กุม มีการสือ่ สารโดยละเอียด และมีการสร้างความตระหนักเพือ่ ให้เกิดการนาไปปฏิบตั ทิ ม่ี ี
ประสิทธิผล.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
การประเมิ นความเสี่ยง
 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันทาความเข้าใจเรื่องการค้นหาความเสีย่ งในประเด็นต่อไปนี้
o เป้ าหมายของการค้นหาความเสีย่ งควรมุง่ เพือ่ นาไปสูก่ ารกาหนดมาตรการป้ องกัน และการนาไป
ปฏิบตั ิ มิใช่เพียงแค่การจัดทาบัญชีรายการความเสีย่ ง
o การแบ่งประเภทของความเสีย่ ง เป็ นเพียงเพือ่ ทาให้สามารถค้นหาความเสีย่ งได้ครบถ้วนสมบูรณ์
มากขึน้ และช่วยให้งา่ ยต่อการส่งข้อมูลให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องนาไปใช้ ไม่ควรก่อให้เกิดความกังวลว่าจะ
ระบุประเภทของความเสีย่ งได้ถูกต้องหรือไม่
o ความเสีย่ งคือโอกาสความน่าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดอุบตั กิ ารณ์ อุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ แล้วเป็ นความเสีย่ ง
สาหรับผูป้ ่ วยรายอื่นๆ ในอนาคต การค้นหาความเสีย่ งอาจจะพิจารณาโอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั กิ ารณ์
ร่วมกับสถิตอิ ุบตั กิ ารณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้
o วิธกี ารค้นหาความเสีย่ ง อาจจะทาได้โดย
 พิจารณาจากประเด็นทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐาน
 ประเด็นสาคัญด้านความปลอดภัยทีอ่ งค์การอนามัยโลกระบุ และเป้ าหมายความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าทีข่ องประเทศไทย (2P Safety)
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 เรียนรูจ้ ากบทเรียนของผูอ้ ่นื เช่น รายงานจากสือ่ มวลชน การพูดคุยกับผูเ้ ชีย่ วชาญ การ
เรียนรูจ้ ากเครือข่าย การสือ่ สารอย่างไม่เป็ นทางการกับเพือ่ นร่วมวิชาชีพหรือช่องทาง
อื่นๆ
 ทบทวนความรูท้ างวิชาการ เช่น การทบทวนวรรณกรรม
 ทบทวนบทเรียนของเราเอง
 เหตุการณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้ แล้ว เช่น รายงานอุบตั กิ ารณ์ การทบทวนเวชระเบียน
กิจกรรมทบทวนคุณภาพหรือการทบทวนทางคลินิก ตัวชีว้ ดั ต่างๆ บันทึกตรวจ
การ
 เหตุการณ์ทย่ี งั ไม่เคยเกิดขึน้ เช่น การวิเคราะห์กระบวนการ, การตามรอยทาง
คลินิก, การวิเคราะห์ FMEA (โอกาสทีจ่ ะเกิดปั ญหาขึน้ ในอนาคตในระบบงานที่
ยังไม่ได้นาไปใช้ปฏิบตั )ิ
 ตรวจสอบสถานการณ์จริงของเรา เช่น การสารวจในสถานทีจ่ ริง การตามรอยกระบวนการ
ทางาน การตามรอยทางคลินิก
o นาความเสีย่ งทีว่ เิ คราะห์ได้มาจัดทา Risk Profile ซึง่ เป็ นการนาเสนอภาพรวมของความเสีย่ ง ซึง่
อาจมีได้หลายรูปแบบ
 บัญชีรายการความเสีย่ ง เป็ นวิธที เ่ี รียบง่ายทีส่ ุด
 Risk matrix เป็ นการจาแนกแยกแยะความเสีย่ งตามตามความถีแ่ ละความรุนแรงของ
ความเสีย่ ง อาจจะเป็ น 2x2, 3x3, 3x4 table
 การวิเคราะห์ลกั ษณะ การกระจาย แนวโน้มของความเสีย่ งและอุบตั กิ ารณ์ต่างๆ และ
นาเสนอด้วยแผนภูม ิ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ขึน้
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกาหนดแนวทางในการค้นหาและจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง
เพือ่ ให้หน่วยงาน ทีมงาน และคณะกรรมการในระดับต่างๆ ใช้ปฏิบตั ิ
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รวบรวมความเสีย่ งทีส่ าคัญจากส่วนย่อยต่างๆ มาประมวลผลเป็ นภาพรวม
ความเสีย่ งของโรงพยาบาล และจัดลาดับความสาคัญ
การปกป้ องผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ จากผลไม่พึงประสงค์
 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับต่างๆ (ทัง้ ระดับหน่วยงานและทีมนาระดับกลาง) ดาเนินการเพือ่ วางมาตรการ
ป้ องกันความเสีย่ งสาคัญทีไ่ ด้วเิ คราะห์ไว้
o กาหนดกลยุทธ์และมาตรการป้ องกันอย่างเหมาะสม โดยใช้การวิเคราะห์ root cause และใช้
แนวคิด human factors engineering มาออกแบบระบบงานให้เอือ้ ต่อการทาในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
แนวคิด human factors engineering สามารถนามาใช้ในการออกแบบต่อไปนี้
 การเขียนฉลาก
 การส่งสัญญาณเตือน
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 การนาเสนอข้อมูล
 แบบบันทึก
 กระบวนการ/ขัน้ ตอนการทางาน
 ซอฟท์แวร์
 สถานทีท่ างาน
 การฝึกอบรม
 เครือ่ งช่วยการจา การคิด การตัดสินใจ (cognitive aids)
 นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
o สือ่ สารและสร้างความตระหนักในการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญ
 คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน โปสเตอร์ สือ่ ต่างๆ
 Interactive media
 การฝึกอบรม การใช้เรือ่ งเล่า การฝึก non-technical skill
 Reminder ทีใ่ ห้ขอ้ มูล ณ จุดทีต่ อ้ งใช้งาน เช่น บรรจุเข้าในแบบบันทึกต่างๆ
o ติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ อกแบบไว้
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งร่วมกับทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องติดตามประเมินการออกแบบมาตรการป้ องกัน
ของทีมงานและระบบงานต่างๆ ว่ามีความรัดกุมเพียงใด และมาตรการในเรือ่ งทีส่ าคัญได้รบั การนาไปปฏิบตั ิ
เพียงใด
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ภาพรวมความเสีย่ งของโรงพยาบาลทีจ่ ดั ลาดับความสาคัญเพือ่ การสือ่ สารใน รพ.
 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 ตัวอย่างมาตรการทีไ่ ด้รบั การออกแบบอย่างรัดกุมโดยใช้แนวคิด human factor engineering
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(4) องค์กรมีกระบวนการในการรายงาน สืบหาสาเหตุ และดาเนินการ ทีต่ อบสนองต่ออุบตั กิ ารณ์ เหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ และเหตุเกือบพลาด ทีส่ ง่ ผลต่อผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ เจ้าหน้าที่ หรือผูม้ าเยือน และนาไปสูก่ ารพัฒนา
บริการให้ดขี น้ึ . กระบวนการควรครอบคลุมเรือ่ ง:
- การอบรมเจ้าหน้าทีใ่ นการระบุความเสีย่ ง การรายงาน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการหาสาเหตุทแ่ี ท้จริง
(root cause analysis);
- วิธกี ารจัดทาเอกสารและรายงานอุบตั กิ ารณ์/เหตุการณ์;
- การวิเคราะห์หาสาเหตุทแ่ี ท้จริง;
- ขัน้ ตอนในการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งออกแบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ (รวมทัง้ near miss) ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของ
รพ. เช่น
o ระบบทีร่ วมศูนย์รายงานอุบตั กิ ารณ์ทุกเรือ่ งมาทีศ่ นู ย์กลาง โดยผ่านการรับรูข้ องหัวหน้าหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
o ระบบทีก่ ระจายการรายงานอุบตั กิ ารณ์ไว้ตามกลุม่ งานต่างๆ มีการประมวลผลทีร่ ะดับกลุม่ งานและ
รายงานมาทีศ่ นู ย์กลาง รวมทัง้ การกาหนดลักษณะอุบตั กิ ารณ์สาคัญทีต่ อ้ งรายงานรายละเอียดมาที่
ศูนย์กลาง
 การออกแบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ดว้ ย
o ทาให้เกิดการรับรูแ้ ละตอบสนองอย่างเหมาะสมกับความรุนแรงของอุบตั กิ ารณ์ (เช่น อุบตั กิ ารณ์
ทัวไป
่ อุบตั กิ ารณ์ทต่ี อ้ งรายงานให้หวั หน้าหน่วยงานทราบทันที อุบตั กิ ารณ์ทต่ี อ้ งรายงานให้
ผูบ้ ริหารทีส่ งู กว่าหัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที)
o มีระบบทีท่ าให้สามารถติดตามการตอบสนองต่ออุบตั กิ ารณ์ต่างๆ ได้ เช่น การขึน้ ทะเบียนความ
เสีย่ ง (risk register)
o มีระบบทีจ่ ะ feed back ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและทีมงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ทราบถึงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและการปรับปรุงต่างๆ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการรายงาน
o โอกาสในการดักจับหรือตรวจพบอุบตั กิ ารณ์ดว้ ยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ซึง่ จะนามาสูก่ ารประมวลผล
ข้อมูลทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ หรือทาให้มกี ารรายงานอุบตั กิ ารณ์ทส่ี มบูรณ์มากขึน้ ในอนาคต เช่น การใช้
safety brief คือการพูดคุยกันสัน้ ๆ ระหว่างปฏิบตั งิ าน/ส่งเวร, การเขียนบัตรบันทึกเหตุการณ์ทท่ี มี
concern ใส่ในซองทีต่ ดิ ไว้บนแผนภูมกิ ระบวนการดูแลผูป้ ่ วย, กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เป็ นต้น
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งร่วมกับทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น ทีมนาทางคลินิก ทีมนาระดับกลางต่างๆ)
วิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั กิ ารณ์ทไ่ี ด้รบั รายงาน เช่น ความถี่ แนวโน้ม การจาแนกอุบตั กิ ารณ์ตามประเภท การ
กระจายของอุบตั กิ ารณ์ตามสถานที/่ เวลา/บุคคล ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ไป
ใช้ในการ
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o ประเมินผล - ประสิทธิผลของมาตรการป้ องกันต่างๆ
o ปรับปรุง - นาอุบตั กิ ารณ์ทย่ี งั คงเป็ นปั ญหาไปออกแบบระบบและกาหนดมาตรการป้ องกันเพิม่ เติม
o เรียนรู้ - นาอุบตั กิ ารณ์และมาตรการป้ องกันมาสร้างความตระหนักและสร้างการเรียนรูใ้ นกลุม่
เจ้าหน้าที่
o วางแผน – เพือ่ การดาเนินการในระดับกลยุทธ์ของ รพ. เช่น การปรับปรุงปั จจัยระดับองค์กร การ
ปรับปรุงทีต่ อ้ งมีการลงทุน การสร้างแรงจูงใจ
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ root cause ต่างๆ และ
เรียนรูท้ จ่ี ะเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับอุบตั กิ ารณ์ต่างๆ เช่น
o การวิเคราะห์ลาดับขัน้ ของการเกิดเหตุการณ์ และจุดเปลีย่ นในการกระทาหรือการตัดสินใจทีเ่ ป็ นไป
ได้
o การขอให้ผเู้ กีย่ วข้องในเหตุการณ์พดู ถึงความรูส้ กึ ความต้องการ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทางานใน
ขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้อง
o การตัง้ คาถามทาไมซ้าหลายๆ ครัง้ ต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในแต่ละขัน้ ตอน
o การวิเคราะห์โดยใช้กรอบ RCA เต็มรูปแบบ
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันกาหนดข้อบ่งชีท้ ต่ี อ้ งทา RCA เช่น
o อุบตั กิ ารณ์ทม่ี คี วามรุนแรงสูง ควรทา RCA เฉพาะสาหรับแต่ละครัง้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์
o อุบตั กิ ารณ์ทม่ี คี วามรุนแรงไม่มาก แต่เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ควรเลือกนามาทา RCA ในภาพรวม
 คณะกรรมการความเสีย่ งและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทบทวนการทา RCA ทีผ่ า่ นมาเพือ่ เรียนรูว้ า่ จะทา RCA ให้
เกิดประโยชน์เต็มทีไ่ ด้อย่างไร ได้มกี ารนาปั จจัยเชิงระบบทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังมาพิจารณาเพียงใด เช่น IEC
(Information, Education, Communication), ศักยภาพของบุคลากร, ภาระงาน, การนิเทศงาน, สิง่ แวดล้อม
ในการปฏิบตั งิ าน, อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เทคโนโลยี, การออกแบบระบบงานและการควบคุมกากับ เป็ นต้น
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ตัวอย่างการทา RCA ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าทีมงานมีความเข้าใจและสามารถใช้ RCA ได้อย่างเหมาะสม
 ตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ด่ี เี พือ่ ส่งเสริมการรายงานอุบตั กิ ารณ์
 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั กิ ารณ์และการนาไปใช้
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(6) มีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความเสีย่ งและความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ เพือ่ นาข้อมูลไป
ใช้ในการพัฒนา.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความ
เสีย่ งและความปลอดภัย อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
o วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
o ความครอบคลุมในการค้นหาความเสีย่ งและความรัดกุมของมาตรการป้ องกัน
o การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญ
o ความครอบคลุมของการรายงานอุบตั กิ ารณ์ (เทียบกับอุบตั กิ ารณ์ทงั ้ หมดทีป่ ระมวลได้จากวิธี
ต่างๆ)
o ความสามารถในการป้ องกันและลดอุบตั กิ ารณ์ รวมทัง้ ความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องนาผลทีไ่ ด้จากการประเมินไปดาเนินการปรับปรุง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสีย่ งและการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้
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ข. ข้อกาหนดจาเพาะ
ระบบบริหารความเสีย่ งดาเนินการแบบบูรณาการไปกับระบบงานทีเ่ ป็ นความเสีย่ งทีส่ าคัญขององค์กร.
(1) องค์กรบริหารจัดการโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ.
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ I-5.1 ค.(1))
(2) องค์กรสร้างความมันใจว่
่ า อาคารสถานที่ พืน้ ทีใ่ ช้สอย อุปกรณ์เครือ่ งมือ ยา และวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ เป็ นไปตามที่
กฎหมาย/ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด. อุปกรณ์เครือ่ งมือถูกใช้งานโดยคานึงถึงความปลอดภัย.
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ II-3.1, II-3.2 and II-6)
(3) องค์กรวางแผนการจัดการระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ อย่างเป็ นระบบ และมีการออกแบบขัน้ ตอนที่
เหมาะสมในการจัดการเวชระเบียนผูป้ ่ วย.
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ II-4 และ II-5)
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SPA II-3 สิง่ แวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย
SPA II -3.1 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1)
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผูป้ ่ วย เจ้าหน้ าที่ และผูม้ า
เยือน. องค์กรสร้างความมันใจว่
่ าผูอ้ ยูใ่ นพืน้ ที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของเสีย
อันตราย หรือภาวะฉุกเฉิ นอื่นๆ.

ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
(1) โครงสร้างอาคารสถานทีข่ ององค์กรเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกาหนดในการตรวจสอบอาคาร
สถานที.่ การออกแบบและการจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารเอือ้ ต่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความ
เป็ นส่วนตัวของผูป้ ่ วย และการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงทีร่ บั ผิดชอบการจัดการอาคารสถานที่ ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนด และมาตรฐานที่
เกีย่ วข้องกับอาคารสถานทีใ่ นโรงพยาบาล, ตรวจสอบและดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานทีใ่ ห้
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนด และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีม่ กี าร
ปรับปรุงต่อเติม
 ผูน้ าระดับสูงทีร่ บั ผิดชอบการจัดการอาคารสถานที่ ร่วมกับหัวหน้าและผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่างๆ ระดม
สมองเพือ่ ปรับปรุงการจัดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
o พิจารณาประเด็นเรือ่ งความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะห์
FMEA และการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้
 ปลอดภัยจากความเสีย่ งด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม
 ความปลอดภัยจากการกระทาของบุคคลทีไ่ ม่ประสงค์ดี (security) เช่น การควบคุมการ
เข้าไปในพืน้ ทีค่ วบคุมซึง่ องค์กรกาหนด การป้ องกันการลักพาตัวทารกหรือเด็กเล็ก การ
ป้ องกันการทาร้ายร่างกายผูป้ ่ วย การป้ องกันการโจรกรรมทรัพย์สนิ
o พิจารณาประเด็นเรือ่ งประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้แนวคิด lean (ลดความสูญเปล่าของการ
เดินทางหรือเคลือ่ นไหวทีไ่ ม่จาเป็ น) รวมทัง้ ปั จจัยกายภาพอื่นๆ เช่น แสง สี เสียง
o พิจารณาประเด็นเรือ่ งความสะดวกสบายและความเป็ นส่วนตัวของผูป้ ่ วยโดย
 สมมติตนเองเป็ นผูป้ ่ วยและผ่านไปตามเส้นทางของการเข้ารับบริการ
 สิง่ อานวยความสะดวกทีจ่ ดั ให้เหมาะสมกับการให้บริการตามประเภทของผูป้ ่ วย เช่น
ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยสูงอายุ ผูพ้ กิ าร เป็ นต้น
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ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการตรวจสอบ การปรับปรุง และแผนการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฏหมาย
 การปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีส่ าคัญเพือ่ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ ความสะดวกสบาย
ความเป็ นส่วนตัวของผูป้ ่ วย และการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(2) มีผไู้ ด้รบั มอบหมายให้กากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย.
มีการติดตามและปรับปรุงระบบงานดังกล่าวในทุกแง่มมุ .
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบกากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่ ความปลอดภัย และการ
รักษาความปลอดภัย โดยระบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน ประกอบด้วย การวางแผน การนาแผนไปปฏิบตั ิ
การให้ความรูแ้ ก่บุคลากร การทดสอบและติดตามกากับแผนงาน การทบทวนและปรับปรุงแผนงานป็ นระยะ
 ผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
o ดาเนินการตามหน้าทีท่ ร่ี ะบุไว้
o สร้างช่องทางรับรูป้ ั ญหาข้อขัดข้องและคาร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ นามาวิเคราะห์ และ
ดาเนินการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ
o ติดตามและปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย รายงานให้แก่
ผูน้ าระดับสูงและคณะกรรมการด้านสิง่ แวดล้อม (ถ้ามี) เป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ตาแหน่งของบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีก่ ากับดูแลระบบงาน
 การตอบสนองปั ญหาข้อขัดข้องจากหน่วยงานต่างๆ, การปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการ
รักษาความปลอดภัยทีส่ าคัญ
(3) องค์กรตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเพือ่ ค้นหาความเสีย่ งและการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัยด้าน
สิง่ แวดล้อม อย่างน้อยทุกหกเดือนในพืน้ ทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วย / ผูม้ าเยือน และทุกปี ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูร้ บั ผิดชอบกากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานทีร่ ว่ มกับผูเ้ กีย่ วข้อง ทาการตรวจสอบอาคารสถานที่
และสิง่ แวดล้อมเพือ่ ค้นหาความเสีย่ งและการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัย
o พืน้ ทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วยอย่างน้อยทุก 6 เดือน
o พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ อย่างน้อยปี ละครัง้
o ตรวจสอบโดยทีมผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกในภาพรวมอย่างน้อยปี ละครัง้
 นาผลจากการตรวจสอบมาจัดลาดับความสาคัญ และดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
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ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการตรวจสอบในรอบปี ทผ่ี า่ นมาและการแก้ไขปรับปรุง
(4) องค์กรประเมินความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมในเชิงรุก จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและนาไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ ป้ องกันการเกิดอันตราย ตอบสนองต่ออุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ ธารงไว้ซง่ึ สภาพ
อาคารสถานทีท่ ส่ี ะอาดและปลอดภัยสาหรับผูป้ ่ วย / ผูม้ าเยือน และเจ้าหน้าที.่
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูร้ บั ผิดชอบกากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานทีร่ ว่ มกับผูเ้ กีย่ วข้องจัดทาแนวทางประเมินความเสีย่ ง
ด้านสิง่ แวดล้อมในเชิงรุก
o เช่น การใช้ check list ร่วมกับการสารวจในสถานทีจ่ ริง, การทา FMEA, การเรียนรูป้ ั ญหาและ
วิธกี ารแก้ปัญหาของผูอ้ น่ื
o ครอบคลุมการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการก่อสร้าง ตกแต่งปรับปรุง และรือ้ ทาลาย
สิง่ ก่อสร้าง
 ผูร้ บั ผิดชอบกากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่ หัวหน้าหน่วยงาน ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่างๆ
และผูเ้ กีย่ วข้อง ร่วมกันประเมินความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ ในภาพรวมและเฉพาะของแต่ละหน่วย
กาหนดมาตรการป้ องกัน การตอบสนองเมือ่ เกิดอุบตั กิ ารณ์ และกากับให้มกี ารดาเนินการตามที่กาหนดไว้
 วางระบบการรายงานอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี ชือ่ มโยงกับระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ของโรงพยาบาล นารายงาน
อุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ มาวิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุ และกาหนดแนวทางในการแก้ไขและป้ องกันทัง้ ระบบ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไขและแผนการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต
(5) บุคลากรทุกคนได้รบั ความรูแ้ ละการฝึกอบรมเกีย่ วกับบทบาทในการสร้างสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและเอือ้ ต่อ
ทางานอย่างมีประสิทธิผล.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูร้ บั ผิดชอบกากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานทีร่ ว่ มกับผูเ้ กีย่ วข้อง ค้นหา/วิเคราะห์สงิ่ ทีต่ อ้ งสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล เช่น
o บุคลากรทุกคน สามารถระบุความเสีย่ งในสิง่ แวดล้อมทีต่ นปฏิบตั งิ าน การรายงานเมือ่ เกิดปั ญหา
วิธกี ารลดหรือขจัดความเสีย่ งรวมทัง้ การดูแลบารุงรักษาเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย การปฏิบตั เิ มือ่
เกิดเพลิงไหม้ (เส้นทางและวิธกี ารเคลือ่ นย้าย สิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั สิ าหรับผูท้ อ่ี ยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุและผูท้ อ่ี ยู่
ห่างไกลจากทีเ่ กิดเหตุ การใช้ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้)
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o บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการกระทาของบุคคลผูไ้ ม่ประสงค์ดี สามารถระบุกระบวนการ
เพือ่ ลดความเสีย่ ง การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน และการรายงาน
o บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบหรือสัมผัสสารอันตราย สามารถระบุวธิ กี ารจัดการกับสารอันตราย การจัดการ
กับเหตุฉุกเฉิน และการรายงาน
o บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบแผนฉุกเฉินและภัยพิบตั สิ ามารถระบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการเตรียมพร้อม
บทบาทในการฝึกซ้อม ระบบสือ่ สารสารองเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ิ การจัดหาเครือ่ งมือและ
อุปกรณ์เมือ่ เกิดเหตุ
o ผูใ้ ช้เครือ่ งมือแพทย์ สามารถระบุความสามารถและข้อจากัดของเครือ่ งมือ วิธกี ารใช้เครือ่ งมืออย่าง
ปลอดภัย การแก้ไขสถานการณ์เมือ่ ไม่สามารถใช้เครือ่ งมือได้ การรายงานเมือ่ เกิดปั ญหา
o ผูด้ แู ลระบบสาธารณูปโภค สามารถระบุความสามารถและข้อจากัดของระบบ การทางานของ
อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องควบคุม การแก้ไขสถานการณ์เมือ่ ระบบมีปัญหา การรายงานเมือ่ เกิดปั ญหา
ตาแหน่งและวิธกี ารปิ ดระบบฉุกเฉิน ผูท้ จ่ี ะต้องติดต่อเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน
o ผูด้ แู ลเครือ่ งมือแพทย์ สามารถระบุความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นต้องมี การรายงานเมือ่ เกิดปั ญหา
 ผูร้ บั ผิดชอบกากับดูแลระบบงานฯ ประเมินผลความรูแ้ ละทักษะสาคัญในบุคลากรกลุม่ ต่างๆ นามาปรับปรุง
การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรม
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมบุคลากรในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ผลการประเมินความรูแ้ ละทักษะหลังการ
อบรม และการปรับปรุง
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ข. วัสดุและของเสียอันตราย
(1) องค์กรจัดการต่อวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย ด้วยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายทีใ่ ช้หรือ
ทีเ่ กิดขึน้ , ใช้กระบวนการทีป่ ลอดภัยในการเลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลือ่ นย้าย ใช้ และกาจัดวัสดุและของเสีย
อันตรายดังกล่าว.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้ผเู้ กีย่ วข้องร่วมกันสารวจและจัดทารายการวัสดุ/ของเสียอันตรายทีม่ ใี ช้อยู่ และที่
เกิดขึน้ จากการให้บริการ เช่น สารเคมี ยาเคมีบาบัด สารกัมมันตภาพรังสี ของเสียทางการแพทย์ทต่ี ดิ เชือ้
รวมทัง้ ของมีคม เป็ นต้น
 ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันจัดทาแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับวัสดุและของเสียอันตราย
o การเลือก
o การสัมผัส (handling) มีแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องกันอันตราย และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดการหกเลอะ
เทอะหรือปนเปื้ อน การใช้อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์เพือ่ จัดการเมือ่ เกิดการหกเลอะเทอะ
o การจัดเก็บ ระบุอุปกรณ์และสถานทีส่ าหรับการจัดเก็บวัสดุ/ของเสียแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
โดยมีการแยกสถานทีเ่ ป็ นสัดส่วนอย่างชัดเจน
o การเคลือ่ นย้าย
o การใช้
o การกาจัด
 จัดอบรมและเผยแพร่แนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ และนาลงสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
 ติดตามประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ รวบรวมอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ มาทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 วัสดุและของเสียอันตรายทีม่ อี ยูใ่ นโรงพยาบาล มาตรการป้ องกันอันตรายทีส่ าคัญ อุบตั กิ ารณ์หรือความไม่
ปลอดภัยทีเ่ กิดขึน้ จากวัสดุและของเสียดังกล่าว
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ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
(1) องค์กรดาเนินการวิเคราะห์ความล่อแหลมต่อการเกิดอันตราย เพือ่ ระบุภาวะฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ และส่งผลต่อ
ความต้องการด้านบริการสุขภาพในพืน้ ที.่
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้ผเู้ กีย่ วข้องวิเคราะห์ภาวะฉุกเฉินซึง่ เกิดจากธรรมชาติหรือน้ ามือของมนุ ษย์ท่ี
เป็ นไปได้ ผลกระทบต่อการดาเนินงาน และความต้องการบริการทีจ่ ะเกิดขึน้
o เหตุการณ์ทม่ี ผี ลสร้างความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย (พายุ น้ าท่วม แผ่นดินไหว)
o เหตุการณ์ทท่ี าให้บริการผูป้ ่ วยต้องหยุดชะงัก (ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ ไม่สามารถใช้การได้)
o เหตุการณ์ทท่ี าให้ความต้องการบริการเพิม่ ขึน้ อย่างฉับพลัน (อาวุธชีวภาพ ตึกถล่ม อุบตั เิ หตุหมู)่
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ทิ โ่ี รงพยาบาลมีโอกาสประสบ ผลกระทบต่อการดาเนินงาน และความต้องการ
บริการทีจ่ ะเกิดขึน้
(2) องค์กรจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับภัยพิบตั ,ิ การดาเนินงานเมือ่
เกิดภาวะฉุกเฉิน และนาไปใช้ปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุการณ์.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้ผเู้ กีย่ วข้องร่วมกันจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
o การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับภัยพิบตั แิ ต่ละประเภท
 กลยุทธ์ กิจกรรม
 ผูร้ บั ผิดชอบในการเตรียมความพร้อมของทรัพยากร
 การสร้างศักยภาพเพือ่ รองรับภัยพิบตั ิ
o การดาเนินการเมือ่ เกิดภาวะฉุ กเฉิน
 การดูแลผูป้ ่ วย
 การแยกผูป้ ่ วยและการจัดการสิง่ ปนเปื้ อน
 กิจกรรมช่วยเหลือเจ้าหน้าทีแ่ ละครอบครัว
 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น
 การจัดระบบสาธารณูปโภค
 การรักษาความปลอดภัย
 การสือ่ สาร
 การเคลือ่ นย้าย
 การจัดเตรียมสถานทีส่ ารอง
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 การประสานงานกับองค์กรอื่น
 การรายงาน
 ผูน้ าระดับสูงประเมินความครอบคลุมสมบูรณ์ของแผน และสร้างความมันใจว่
่ าจะมีการนาแผนไปสูก่ าร
ปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุการณ์
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้ผเู้ กีย่ วข้องทบทวนบทเรียนการนาแผนไปปฏิบตั ิ (ถ้ามี) และปรับปรุงแผนตาม
ความเหมาะสม
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ความครอบคลุมสมบูรณ์ของแผนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
 บทเรียนการนาแผนไปปฏิบตั ิ (ถ้ามี) และการปรับปรุงแผนทีเ่ กิดขึน้
(3) องค์กรดาเนินการฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ทดสอบการจัดการเมือ่ เกิดภาวะฉุ กเฉิน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้มกี ารจัดฝึกอบรมและดาเนินการฝึกซ้อมเจ้าหน้าทีต่ ามแผนทีว่ างไว้รว่ มกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อยปี ละครัง้
 สรุปผลการฝึกซ้อมและนาผลทีไ่ ด้มาพัฒนาปรับปรุงแผน รวมทัง้ การเสริมสร้างทักษะองค์ความรูข้ อง
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 แผนทีม่ กี ารฝึกซ้อม วันทีฝ่ ึกซ้อม หน่วยงานทีร่ ว่ มฝึกซ้อม ผลการฝึกซ้อม และสิง่ ทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไข
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ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
(1) องค์กรจัดทาแผนความปลอดภัยจากอัคคีภยั และนาไปปฏิบตั .ิ แผนครอบคลุม การป้ องกัน/การลดความเสีย่ ง
จากอัคคีภยั การตรวจจับแต่เริม่ แรก การดับเพลิง และการเคลือ่ นย้าย/ขนย้ายออกจากอาคารอย่างปลอดภัยเมือ่
เกิดอัคคีภยั หรือภาวะฉุกเฉิน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้ผเู้ กีย่ วข้องจัดทาแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในระดับโรงพยาบาล ประกอบด้วย
o การตรวจสอบจุดเสีย่ งและวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี สีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั
o การลดปริมาณวัสดุทอ่ี าจจะเป็ นเชือ้ เพล้งเมือ่ เกิดอัคคีภยั
o การตรวจจับอัคคีภยั แต่เริม่ แรก
o การดับเพลิง
o การเคลือ่ นย้าย/ขนย้าย คน สิง่ ของ ออกจากอาคารอย่างปลอดภัยเมือ่ เกิดอัคคีภยั หรือภาวะฉุกเฉิน
o การจัดการหลังจากเกิดเหตุการณ์
 หัวหน้าหน่วยงานจัดทาแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในระดับหน่วยงาน
 ผูร้ บั ผิดชอบนาแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสารวจและค้นหาจุดเสีย่ ง จุดทีจ่ ะเป็ นปั ญหาใน
การจัดการหรือช่วยเหลือเมือ่ เกิดอัคคีภยั และดาเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม
 ผูร้ บั ผิดชอบจัดทาแผนผังเส้นทางการหนีไฟ การติดตัง้ ป้ ายบอกทางหนีไฟทีช่ ดั เจนตามมาตรฐานครอบคลุม
ทัวทั
่ ง้ โรงพยาบาล
 ผูร้ บั ผิดชอบร่วมกันทบทวนแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ประเด็นสาคัญของแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั และการปรับปรุงแผน
 ผลการสารวจความพร้อม ความเสีย่ งและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
(2) องค์กรให้ความรูเ้ พือ่ สร้างความตระหนักทัวทั
่ ง้ องค์กร และดาเนินการฝึกซ้อมแผนอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ. มีการ
ค้นหาจุดอ่อนและโอกาสพัฒนา. มีการประเมินความพร้อมใช้ของเครือ่ งมืออุปกรณ์ต่างๆ ประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรมเพือ่ รองรับอัคคีภยั และความรูข้ องบุคลากร จากการฝึกซ้อม.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูร้ บั ผิดชอบจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารตรวจสอบจุดเสีย่ ง
และวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี สีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั วิธกี ารจัดการเบือ้ งต้นเมือ่ พบเหตุการณ์เพลิงใหม้ การ
บารุงรักษาและการใช้อุปกรณ์ในการแจ้งเตือน อุปกรณ์ในการป้ องกันระงับอัคคีภยั การกาหนดประเภทของ
สิง่ ของทีต่ อ้ งเคลือ่ นย้าย และวิธกิ ารเคลือ่ นย้ายทีถ่ ูกต้อง
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 จัดเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ เครือ่ งตรวจจับควัน อุปกรณ์ในการแจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบดับเพลิง (ท่อน้ า สารเคมี
ดับเพลิง ระบบฉีดน้ า ระบบน้ าสารอง ตามมาตรฐานกาหนด (เช่น มีถงั ดับเพลิง 1 ถ้ง ทุก 200 ตารางเมตร
หรือห่างกันไม่เกิน 20 เมตร อาคารสูงต้องมีระบบเครือ่ งยนต์ดบั เพลิง ระบบอัดอากาศ เป็ นต้น) และ
อุปกรณ์ผจญเพลิงอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับพืน้ ที่
 ทาการฝึกซ้อมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
o บุคลากรทุกคนควรเข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนอัคคีภยั และการเคลือ่ นย้ายร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อยปี ละครัง้
o ควรมีการฝึกซ้อมในช่วงเวลาต่างๆ
 ผูร้ บั ผิดชอบจัดให้มกี ารประเมินผลต่อไปนี้อย่างสม่าเสมอ
o ความพร้อมใช้ของเครือ่ งมืออุปกรณ์ต่างๆ
o ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพือ่ รองรับอัคคีภยั
o ความสามารถในการปฏิบตั ขิ องบุคลากรในระหว่างการฝึกซ้อม ในการแจ้งเหตุ การเคลือ่ นย้าย
ผูป้ ่ วย การใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง รวมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคอื่นๆ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินความพร้อมใช้ของเครือ่ งมืออุปกรณ์ ประสิทธิผลของการฝึกอบรม ความรูค้ วามสามารถของ
บุคลากรและปั ญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการฝึกซ้อมการป้ องกันระงับอัคคีภยั
(3) องค์กรตรวจสอบ ทดสอบ บารุงรักษาระบบและเครือ่ งมือต่างๆ ในการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั อย่าง
สม่าเสมอ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 มีการวางแผนและกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบและเครือ่ งมือในการป้ องกันและควบคุม
อัคคีภยั ได้แก่ เครือ่ งตรวจจับควัน เครือ่ งแจ้งสัญญาณไฟไหม้ ระบบดับเพลิง (ท่อน้ า สารเคมีดบั เพลิง
ระบบฉีดน้ า) เครือ่ งยนต์ดบั เพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง
 มีการตรวจสอบตามแผนและระยะเวลาทีก่ าหนด มีปรับปรุงระบบและเครือ่ งมือในการป้ องกันและควบคุมให้
มีความพร้อมใช้
 มีการรายงานผลการตรวจสอบให้ทมี ผูร้ บั ผิดชอบทราบตามระยะเวลาทีท่ าการตรวจสอบ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการตรวจสอบเครือ่ งมือและอุปกรณ์ และการดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
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SPA II - 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีเครื่องมือที่จาเป็ น พร้อมใช้งานทาหน้ าที่ได้เป็ นปกติ และมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จาเป็ น พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา.

ก. เครือ่ งมือ
(1) องค์กรจัดทาแผนบริหารเครือ่ งมือเพือ่ การใช้งานทีไ่ ด้ผล ปลอดภัย และเชือ่ ถือได้ พร้อมทัง้ นาไปปฏิบตั ิ ซึง่ แผน
ประกอบด้วย:
- กระบวนการคัดเลือกและจัดหาเครือ่ งมือ;
- การจัดทาบัญชีรายการเครือ่ งมือทีค่ รอบคลุมอยูใ่ นแผน;
- การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของเครือ่ งมือก่อนใช้งานครัง้ แรก;
- การตรวจสอบ ทดสอบ และบารุงรักษาเครือ่ งมือ อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาทีก่ าหนด;
- การให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้;
- การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ นการใช้เครือ่ งมือได้อย่างปลอดภัย;
- แนวปฏิบตั ฉิ ุกเฉินเมือ่ เครือ่ งมือไม่สามารถใช้งานได้.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้มบี ุคคลหรือทีมรับผิดชอบการบริหารเครือ่ งมือในภาพรวมของโรงพยาบาล มี
การจัดทาแผนบริหารเครือ่ งมือเพือ่ การใช้งานทีไ่ ด้ผล ปลอดภัย เชือ่ ถือได้ ประกอบด้วย
o กระบวนการวางแผนความต้องการเครือ่ งมือ กาหนดระดับของเครือ่ งมือและวัสดุอุปกรณ์ขนั ้ ต่าที่
จะต้องมีอยูใ่ นหน่วยงาน (ครอบคลุมเครือ่ งมือในการช่วยชีวติ และเครือ่ งมือตามขีดความสามารถ
หรือตามความเชีย่ วชาญของโรงพยาบาล)
o การคัดเลือกและจัดหาเครือ่ งมือ โดยการมีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้ รวมทัง้ แนวทางการทดสอบสมรรถนะ
และความปลอดภัยของเครือ่ งมือก่อนใช้งานครัง้ แรก
o แนวทางการจัดทาบัญชีรายการเครือ่ งมือ (inventory of equipment) เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการ
เครือ่ งมือตามแผน ซึง่ อาจจะ
 ครอบคลุมเครือ่ งมือทุกชิน้ , หรือ
 เลือกทาสาหรับเครือ่ งมือทีม่ คี วามเสีย่ งสูงตามเกณฑ์ทโ่ี รงพยาบาลกาหนด เช่น เครือ่ งมือ
ทีม่ ผี ลต่อความถูกต้องหรือความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย, โอกาสเกิดความเสีย่ งทาง
กายภาพระหว่างใช้งาน, ประวัตอิ ุบตั กิ ารณ์เกีย่ วกับเครือ่ งมือ
o กาหนดกลยุทธ์สาหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบารุงรักษาเครือ่ งมือทีอ่ ยูใ่ นบัญชีรายการ
เพือ่ ให้มนใจในการใช้
ั่
งานทีไ่ ด้ผล ปลอดภัย และเชือ่ ถือได้ ซึง่ อาจใช้กลยุทธ์แตกต่างกันสาหรับ
เครือ่ งมือแต่ละประเภทต่อไปนี้
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 predictive maintenance (การบารุงรักษาเชิงพยากรณ์) เป็ นการวางแผนบารุงรักษา
เครือ่ งมือโดยคาดคะเนอัตราการเสือ่ มของเครือ่ งมือจากการวัดทีน่ ่าเชือ่ ถือ มีการวัดค่า
ตัวเลขและมีการเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลข เพือ่ ประมาณช่วงเวลาและตาแหน่งการชารุดที่
อาจเกิดขึน้
 interval-based inspection หรือ preventive maintenance (การบารุงรักษาเชิงป้ องกัน)
คือการตรวจสอบและบารุงรักษาตามช่วงเวลาทีก่ าหนดไว้
 corrective maintenance (การบารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง) คือ การดาเนินการเพือ่ การ
ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไขเครือ่ งมือเพือ่ ขจัดเหตุขดั ข้องเรือ้ รังให้หมดไปโดยสิน้ เชิง ลดความ
เสียหายจากการเสือ่ มสภาพและค่าใช้จา่ ยของการบารุงรักษาลง ควรประเมินเหตุการณ์ท่ี
ต้องมีการบารุงรักษาในลักษณะนี้และพิจารณาทางเลือกอื่น
 metered maintenance (การบารุงรักษาตามระยะเวลาหรือจานวนครัง้ ของการใช้งาน)
เครือ่ งมือทีต่ อ้ งใช้การบารุงรักษาลักษณะนี้ เช่น CT scanner
o กาหนดช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมสาหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบารุงรักษาเครือ่ งมือ ซึง่ อาจใช้
ข้อมูลคาแนะนาของผูผ้ ลิต ระดับความเสีย่ ง และประสบการณ์ของโรงพยาบาล
o เครือ่ งมือทีต่ อ้ งมีการสอบเทียบ และกาหนดระยะเวลาการสอบเทียบทีเ่ หมาะสม
o การให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้ โดยเฉพาะผูใ้ ช้งานเครือ่ งมือทีไ่ ด้รบั มาใหม่ เครือ่ งมือทีม่ คี วามซับซ้อนในการ
ใช้งาน เกิดอุบตั กิ ารณ์จากการใช้งาน หรือเมือ่ ผูใ้ ช้ไม่ได้ใช้งานเครือ่ งมือนัน้ อย่าสม่าเสมอ
o กาหนดแนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ได้รบั แจ้งเตือนอันตรายเกีย่ วกับการใช้เครื่องมือ ระบบรายงาน
อุบตั กิ ารณ์รุนแรงทีอ่ าจเป็ นผลจากเครือ่ งมือ
o แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ มีเหตุฉุกเฉินเกีย่ วกับเครือ่ งมือ
 แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ เครือ่ งมือไม่สามารถใช้การได้
 การแก้ไขปั ญหาทางคลินิกเมือ่ เครือ่ งมือแพทย์ไม่สามารถใช้การได้
 การมีเครือ่ งมือสารอง
 การดาเนินการเพือ่ ให้มกี ารซ่อมเครือ่ งมือ
 ผูร้ บั ผิดชอบนาแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และมีระบบติดตามประเมินผล
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินความเพียงพอของเครือ่ งมือในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานทีต่ อ้ งให้บริการผูป้ ่ วย
ในภาวะวิกฤติ เช่น ER LR OR ICU หน่วยไตเทียม เป็ นต้น และแผนการจัดหาเครือ่ งมือตามความต้องการ
ของโรงพยาบาล
 เครือ่ งมือทีม่ กี ารจัดระบบสารอง ผลการดาเนินการทีผ่ า่ นมา
 ค่าใช้จา่ ยในการบารุงรักษาเครือ่ งมือ (จาแนกตามกลยุทธ์การบารุงรักษา ถ้าเป็ นไปได้) การแปลความหมาย
ของข้อมูลและการใช้ประโยชน์ในการวางแผน/ปรับปรุงการบริหารจัดการเครือ่ งมือ
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 อุบตั กิ ารณ์เกีย่ วกับเครือ่ งมือ การตอบสนอง ผลกระทบ และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
(2) มีเครือ่ งมือแพทย์ทจ่ี าเป็ น พร้อมใช้ เพือ่ ให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย. เครือ่ งมือทีซ่ บั ซ้อนต้องใช้โดยผูท้ ผ่ี า่ น
การฝึกฝนจนเกิดความชานาญ และองค์กรให้การอนุญาตในการใช้เครือ่ งมือชิน้ นัน้ .
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 หัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยร่วมกับทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
o ประเภทของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นต้องตรวจสอบความพร้อมเป็ นประจาในแต่ละหน่วยงาน
o ประเด็นสาคัญและวิธกี ารตรวจสอบความพร้อมทีเ่ หมาะสมตามประเภทของเครือ่ งมือ
o เครือ่ งมือซับซ้อนทีต่ อ้ งใช้โดยผูผ้ า่ นการฝึกฝน
 หน่วยงานมีการตรวจสอบเพือ่ เตรียมความพร้อมใช้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ลักษณะความพร้อมใช้ท่ี
ต้องการและบันทึกผลการตรวจสอบทุกครัง้
 ผูร้ บั ผิดชอบระบบบริหารเครือ่ งมือกาหนดมาตรการเพือ่ ความมันใจในการมี
่
เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นพร้อมใช้ เช่น
o การจัดระบบรวมศูนย์เครือ่ งมือทีม่ คี วามจาเป็ นตามความเหมาะสม
o การจัดโซนนิ่งของหน่วยงานในการใช้เครือ่ งมือบางประเภท
o การมีเครือ่ งมือสารองทีส่ ว่ นกลาง
 ผูร้ บั ผิดชอบระบบบริหารเครือ่ งมือจัดติดตามข้อมูลทีส่ ะท้อนถึงความพร้อมใช้ของเครือ่ งมือ ผลกระทบจาก
เครือ่ งมือไม่พร้อมใช้ และดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
 ผูร้ บั ผิดชอบระบบบริหารเครือ่ งมือหรือหัวหน้าหน่วยงาน กาหนดระบบเพือ่ รองรับการใช้เครือ่ งมือทีซ่ บั ซ้อน
o การฝึกอบรมทีจ่ าเป็ น
o การอนุ ญาตให้ใช้เครือ่ งมือ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 มาตรการเพือ่ ความมันใจในการมี
่
เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นพร้อมใช้ และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
(3) องค์กรติดตามและรวบรวมข้อมูลของระบบบริหารเครือ่ งมือ และใช้เพือ่ การวางแผนปรับปรุงหรือจัดหาทดแทน
ในระยะยาว.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูร้ บั ผิดชอบระบบบริหารเครือ่ งมือติดตามและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งมือ เช่น
o ความต้องการเครือ่ งมือเปรียบเทียบกับจานวนเครือ่ งมือทีม่ อี ยู่
o ข้อมูลแสดงถึงความไม่พร้อมใช้งาน ความไม่เพียงพอ การชารุดขณะใช้งาน
o ระยะเวลาทีเ่ ครือ่ งมือไม่สามารถใช้การได้ และค่าใช้จา่ ยในการซ่อมในแต่ละครัง้
o ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการบารุงรักษาเครือ่ งมือ
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o การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าหรือไม่คมุ้ ค่าในการยังคงใช้เครือ่ งมือบางรายการ
 ผูร้ บั ผิดขอบระบบบริหารเครือ่ งมือนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวางแผน
o ปรับปรุงระบบบริหารเครือ่ งมือ
o จัดหาเครือ่ งมือทดแทนในระยะยาว
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบบริหารเครือ่ งมือทีส่ าคัญ
 การปรับปรุงระบบบริหารเครือ่ งมือ และแผนการจัดหาเครือ่ งมือในระยะยาว
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ข. ระบบสาธารณูปโภค
(1) องค์กรจัดทาแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพือ่ การใช้งานทีไ่ ด้ผล ปลอดภัย และเชือ่ ถือได้ พร้อมทัง้ นาไป
ปฏิบตั ิ ซึง่ แผนนี้ประกอบด้วย:
- การจัดทาบัญชีรายการองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภค;
- แผนผังตาแหน่งทีต่ งั ้ ต่างๆ ของระบบสาธารณูปโภค;
- การตรวจสอบ ทดสอบ และบารุงรักษา อย่างเหมาะสมตามเวลาทีก่ าหนด;
- แนวปฏิบตั ฉิ ุกเฉินเมือ่ ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถใช้งานได้;
- การลดปริมาณเชือ้ โรคใน cooling tower และระบบน้ า;
- ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเพือ่ ควบคุมการปนเปื้ อนในอากาศ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงมอบหมายให้มบี ุคคลหรือทีมรับผิดชอบการบริหารระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล
 ผูร้ บั ผิดชอบบริหารระบบ วิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการใช้สาธารณูปโภคในภาพรวมของโรงพยาบาล ทัง้
ประเภทและปริมาณ เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบน้ าประปา ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบแก๊สทาง
การแพทย์และสุญญากาศ ระบบขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบไอน้ า ระบบติดต่อสือ่ สาร ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสาร
 ผูร้ บั ผิดชอบบริหารระบบ จัดทาแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพือ่ การใช้งานทีไ่ ด้ผล ปลอดภัย เชือ่ ถือได้
ประกอบด้วย
o การจัดทาบัญชีรายการองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภคทีม่ อี ยู่ และทีต่ อ้ งการจัดหาเพิม่ เติม
o จัดทาแผนผังทีต่ งั ้ รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคทัง้ หมดภายในโรงพยาบาล
o แนวทางปฏิบตั ฉิ ุกเฉินเมือ่ ระบบสาธารณูปโภคมีปัญหา
 แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง
 การเตรียมความพร้อมของแหล่งสารองต่างๆ และการทดสอบความพร้อมใช้ของแหล่ง
สารองดังกล่าว
o แนวทางในการตรวจสอบ ทดสอบระบบ และบารุงรักษาตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
o แนวทางการป้ องกันการปนปื้ อนในระบบสาธารณูปโภค
 การลดปริมาณเชือ้ โรคใน cooling tower และระบบน้ า
 การระบายอากาศเพือ่ ควบคุมการปนเปื้ อนในอากาศ (เชือ้ โรค แก็ส ควัน ฝุ่ น)
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการวิเคราะห์และผลการตรวจสอบ แนวทางการจัดการ และผลทีเ่ กิดขึน้ หลังจากดาเนินการแก้ไขปั ญหา
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(2) องค์กรจัดให้มรี ะบบไฟฟ้ าสารองและระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์ให้แก่จุดบริการทีจ่ าเป็ นทัง้ หมด
โดยมีการบารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบทีเ่ หมาะสมอย่างสม่าเสมอ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 จัดไฟฟ้ าสารองในจุดบริการทีจ่ าเป็ น ได้แก่ ระบบเตือนภัย, ไฟทางออก, ป้ ายบอกทางออก, ระบบสือ่ สาร
ฉุกเฉิน, ทีเ่ ก็บเลือด กระดูก และเนื้อเยือ่ , ห้องฉุกเฉิน, ลิฟท์ (มีอย่างน้อย 1 ตัวสาหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถ
เดินได้), เครือ่ งอัดอากาศทางการแพทย์, ระบบสุญญากาศ, จุดทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งมือช่วยชีวติ ,ห้องอุบตั เิ หตุและ
ฉุกเฉิน,ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้ น, ห้องคลอด, หน่วยทารกแรกเกิด,ห้องผูป้ ่ วยหนัก,หอผูป้ ่ วย
 จัดระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ในทางการแพทย์สาหรับจุดบริการทีจ่ าเป็ น เช่น ห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน,
ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้ น, ห้องคลอด, หน่วยทารกแรกเกิด,ห้องผูป้ ่ วยหนัก
 มีการตรวจสอบ ทดสอบ บารุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนและระยะเวลาทีก่ าหนด
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 หน่วยงานทีต่ อ้ งมีระบบไฟสารอง ระยะเวลาทีร่ ะบบไฟจะสารองได้ อุบตั กิ ารณ์/ปั ญหา/ข้อขัดข้องทีเ่ คย
เกิดขึน้ และการแก้ไขป้ องกัน
(3) องค์กรติดตามและรวมรวบข้อมูลเกีย่ วกับระบบสาธารณูปโภค และใช้วางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับอุบตั กิ ารณ์ความไม่เพียงพอ ความไม่พร้อมใช้ การชารุดในขณะใช้งาน ปริมาณการ
Downtime ของระบบ ผลการทดสอบ ผลการบารุงรักษา ค่าใช้จา่ ยในการซ่อม การบารุงรักษา
 วิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้ประกอบในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการรวบรวมข้อมูล/ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องของระบบสาธารณูปโภคทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา และแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

48

SPA II - 3.3 สิ่ งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริ มสุขภาพและการพิ ทกั ษ์สิ่งแวดล้อม (ENV.3)
องค์กรแสดงความมุ่งมันในการที
่
่จะทาให้โรงพยาบาลเป็ นสถานที่ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ เอื้อต่อ
กิ จกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ และพิ ทกั ษ์สิ่งแวดล้อม.

ก. การสร้างเสริมสุขภาพ
(1) องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพทีด่ ี ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สาหรับ
ผูป้ ่ วย ครอบครัว และบุคลากร.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันจัดเวทีรบั ฟั งข้อคิดเห็นและความ
ต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการมีสุขภาพทีด่ ที งั ้ ด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ
 ประเด็นทีค่ วรพิจารณาได้แก่ ความสะดวกสบาย อุณหภูมแิ ละการระบายอากาศ แสง เสียง ภาพ ความเป็ น
ธรรมชาติ การจัดสถานทีท่ ใ่ี ห้ความรูส้ กึ เป็ นกันเอง อบอุ่น สามารถมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้สะดวก
 ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบวางแผนการพัฒนาและดาเนินการพัฒนาตามแผน
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง 1-2 ปี ทผ่ี า่ นมา
(2) องค์กรจัดให้มสี ถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะสาหรับบุคลากร ผูป้ ่ วย ผูร้ บั บริการอื่นๆ
และประชาชนทัวไป.
่
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบประเมินสือ่ การเรียนรูท้ ม่ี อี ยูต่ ามจุดต่างๆ ว่ามีเป้ าหมายการเรียนรูท้ ช่ี ดั เจนหรือไม่ และ
สามารถบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้เพียงใด
 ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบวางแผนปรับปรุงสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
o โอกาสสร้างการเรียนรูใ้ นแต่ละจุด
o เนื้อหาการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์
o กลุม่ เป้ าหมายทีจ่ ะได้ประโยชน์
o ข้อคิดเห็นและความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
 ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบส่งเสริมให้มกี ารนาข้อมูลข้างต้นมาสร้างนวตกรรมในการจัดสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเพือ่
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
 ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบรับฟั งหรือประเมินผลซ้าอีกครัง้ ว่ากลุ่มเป้ าหมายได้รบั ประโยชน์เพียงใด
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ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ตัวอย่างการจัดสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
(3) องค์กรส่งเสริมการเข้าถึง การบริโภคอาหาร/ผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับบุคคล.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 จัดกิจกรรมการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพโดยเจ้าหน้าทีห่ รือผูผ้ ลิต
หรือผูร้ บั บริการ
 จัดร้านอาหาร ร้านค้าภายในโรงพยาบาลให้ถูกตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
 จัดให้มรี า้ นค้าหรือจัดให้มกี ารนาเสนอ/จาหน่ายผลิตภัณฑ์สง่ เสริมสุขภาพภายในโรงพยาบาล ร้านค้าภายใน
โรงพยาบาลไม่จาหน่ายบุหรี่ และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ตัวอย่างอาหาร/ผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพทีโ่ รงพยาบาลนามาส่งเสริมให้ผปู้ ่ วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ และ
ผลการดาเนินการทีผ่ า่ นมา
(4) องค์กรส่งเสริมให้มกี ารใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงกาหนดนโยบายการใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ
 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องสารวจและจัดทารายการวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพทีค่ วรได้รบั การส่งเสริมให้
มีการใช้ และรายการวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทค่ี วรลดการใช้หรือห้ามใช้ในโรงพยาบาล
 สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละสือ่ สารให้ผรู้ บั บริการ/ผูป้ ่ วยได้รบั ทราบนโยบาย บัญชีรายการ
และเหตุผล และอาจมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ตามความเหมาะสม
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ประเภทของวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทล่ี ด/ห้ามใช้ในโรงพยาบาล และผลการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว
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ข. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
(1) มีระบบบาบัดน้ าเสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ:
- มีศกั ยภาพในการบาบัดเหมาะสมกับปริมาณน้ าทิง้ ของโรงพยาบาล;
- มีการดูแลรักษาระบบโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั การฝึกอบรม;
- มีการตรวจคุณภาพของน้ าทีผ่ า่ นการบาบัดตามข้อกาหนดของหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง;
- น้ าทิง้ ทีผ่ า่ นการบาบัดในช่วงเวลาทีร่ ะบบรับภาระมากทีส่ ุดมีคา่ มาตรฐานตามทีห่ น่วยราชการกาหนด.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ศึกษาระบบบาบัดน้ าเสียของโรงพยาบาล (ประเภทของการบาบัด ศักยภาพในการบาบัด ปริมาณน้ าเข้า
มากทีส่ ุด/น้ าออกมากทีส่ ุกในแต่ละวัน การดูแลบารุงรักษา การตรวจคุณภาพน้ าทีผ่ า่ นการบาบัด)
 กาหนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการดูแลระบบบาบัดน้ าเสียตลอด 24 ชัวโมง
่
 ผูร้ บั ผิดชอบต้องได้รบั การอบรมในการดูแลระบบบาบัดน้ าเสีย และต้องได้รบั การทบทวนความรูค้ วามเข้าใจ
ในการดูแลระบบอย่างสม่าเสมอ
 กาหนดแผนการดูแล บารุงรักษาระบบ การตรวจคุณภาพน้ าทีผ่ า่ นการบาบัดทัง้ การตรวจโดยเจ้าหน้าที่
ผูด้ แู ลระบบ (ประจาวัน ประจาสัปดาห์) และการตรวจโดยหน่วยงานภายนอกตามกฎหมาย/มาตรฐานของ
หน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อยปี ละ 3 ครัง้
 กากับให้มกี ารดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องและบันทึกผลการตรวจสอบ เพือ่ ใช้ในการติดตาม วิเคราะห์
และแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจจะทาให้ระบบบาบัดน้ าเสียไม่มปี ระสิทธิภาพ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ประเภทและศักยภาพของระบบบาบัดน้ าเสีย ปริมาณน้ าเสียสูงสุดในแต่ละวัน
 ผูด้ แู ลระบบและความรูค้ วามสามารถ
 ปั ญหาและการดาเนินการแก้ไขระบบบาบัดน้ าเสียให้มปี ระสิทธิภาพ
 การตรวจสอบคุณภาพน้ าทิง้ ทีผ่ า่ นการบาบัด และผลการตรวจคุณภาพน้ าทิง้ ทีผ่ า่ นการบาบัดจากหน่วยงาน
ภายนอก 3 ครัง้ สุดท้าย ตามมาตรฐานตามทีห่ น่วยงานราชการกาหนด
(2) องค์กรจัดการเพือ่ ลดปริมาณของเสียโดยจัดให้มรี ะบบการนามาใช้ซ้า (reuse) การลดปริมาณการใช้ (reduction)
การแปรรูป (recycle) และลดการใช้วสั ดุทท่ี าลายสิง่ แวดล้อม.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 วิเคราะห์ปริมาณของเสียทีเ่ กิดจากการให้บริการของโรงพยาบาลโดยรวม กาหนดแนวทางการลดการใช้
วัสดุทจ่ี ะก่อให้เกิดของเสีย
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 ทบทวนและกาหนดวิธกี ารใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ให้คมุ้ ค่าก่อนทิง้ เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การนาน้ าทีผ่ า่ น
การบาบัดและมีคุณภาพน้ าทิง้ ตามมาตรฐานมาใช้ใหม่
 กาหนดข้อห้าม/ลดการใช้วสั ดุทท่ี าลายสิง่ แวดล้อม เช่น กล่องโฟม โฟม ถุงพลาสติก การใช้น้ ายา สารเคมี
เป็ นต้น
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ของเสียและของใช้/วัสดุวสั ดุทท่ี าลายสิง่ แวดล้อมทีอ่ งค์กรต้องการลดปริมาณใช้ และผลการดาเนินการที่
ผ่านมา และแผนการดาเนินการในอนาคต
(3) มีระบบและวิธกี ารกาจัดขยะทีถ่ ูกสุขลักษณะ:
- มีภาชนะรองรับขยะทีเ่ หมาะสม และเพียงพอ;
- มีกระบวนการแยกรับ/ขนย้าย/จัดทีพ่ กั สาหรับ ขยะทัวไป/ขยะติ
่
ดเชือ้ /ขยะอันตราย ทีร่ ดั กุม;
- มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องในเรือ่ งการเคลือ่ นย้ายและกาจัดของเสียอย่างถูกวิธ;ี
- มีกระบวนการในการกาจัดขยะติดเชือ้ และขยะอันตรายอย่างเหมาะสม;
- มีการตรวจสอบการกาจัดขยะติดเชือ้ ของผูร้ บั ช่วง.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 กาหนดภาชนะรองรับขยะทีเ่ หมาะสมกับประเภทขยะ (ประเภท สี ขนาด) และจานวนให้เพียงพอกับปริมาณ
ขยะ
 กาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลการจัดการขยะในภาพรวมของโรงพยาบาล ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องใน
เรือ่ งการเคลือ่ นย้ายและกาจัดของเสียอย่างถูกวิธี
 กาหนดแนวทางในการจัดเก็บ ระยะเวลา การขนย้ายขยะ อุปกรณ์ในการขนย้าย เส้นทางการขนย้ายจาก
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบในการขนย้าย
 จัดทาสถานทีพ่ กั ขยะทุกประเภทเพือ่ รอการกาจัดให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ลดโอกาสในการปนเปื้ อน ป้ องกัน
สัตว์ แมลง ล้างทาความสะอาดได้ น้ าล้างลงสู่ระบบบาบัดน้ าเสีย
 กาจัดขยะให้หมาะสมกับประเภทของขยะ เป็ นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
 การจ้างกาจัดขยะ ทาการคัดลือกผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตให้เป็ นผูก้ าจัดขยะ ติดตามดูกระบวนการขนย้าย อุปกรณ์
ในการขนย้าย การป้ องกันตนเองของผูข้ นย้าย วิธกี ารกาจัดขยะ รวมทัง้ ผลการตรวจประสิทธิภาพเตาเผา
ของผูร้ บั จ้าง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการดาเนินการตามแนวทางการจัดการขยะ ปั ญหาข้อขัดข้อง และสิง่ ทีม่ กี ารพัฒนาปรับปรุงเพือ่ ให้
เป็ นไปตามแนวทางและมาตรฐานทีก่ าหนด
 ผลการดาเนินการเพือ่ ลดปริมาณขยะประเภทต่างๆ และผลการตรวจสอบผูร้ บั เหมาช่วง
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(4) องค์กรร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอืน่ ๆ ดาเนินการพิทกั ษ์ปกป้ องและปรับปรุงสิง่ แวดล้อม, รวมทัง้ มีการประเมิน
และฟั งเสียงสะท้อนในการกาจัดของเสียของโรงพยาบาลทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ /ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม(เช่น ขยะ น้ าเสีย
ฝุ่ นละออง) ร่วมกันจัดการแก้ไขปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้อง มีการให้ความรู้ การดูแลและปรับปรุงสิง่ แวดล้อม การ
กาจัดของเสีย
 จัดระบบและกาหนดช่องทางในการรับฟั งเสียงสะท้อนจากชุมชน ผูร้ บั เหมาช่วง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการของเสีย และนาเสียงสะท้อนมาใช้กาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการของเสีย
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ตัวอย่างการจัดการพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นการร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ
 ผลการรับฟั งเสียงสะท้อนจากชุมชนและหน่วยงานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมขององค์กร
รวมทัง้ ผลการแก้ไขปรับปรุง
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SPA II-4 การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ
SPA II - 4.1 ระบบการควบคุมและป้ องกันการติ ดเชื้อ (IC.1)
องค์กรจัดให้มีระบบป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ รวมถึงระบบเฝ้ าระวังและติ ดตาม ที่เหมาะสมกับบริ บท
ได้รบั การสนับสนุนอย่างเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี.

ก. การออกแบบระบบ
(1) มีคณะกรรมการทีป่ ระกอบด้วยสหวิชาชีพทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่ ออกแบบ/กากับดูแลระบบป้ องกันและ
ควบคุมการติดเชือ้ . คณะกรรมการกาหนดเป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ พร้อมทัง้ วางแผน
ประสานงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ และสรุปผลการดาเนินงานเพือ่ นามาปรับปรุง.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 กาหนดหรือทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล (IC) หรือ
ทีมงานทีท่ าหน้าทีด่ งั กล่าว ว่ามีผแู้ ทนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (แพทย์จากกลุ่มงานทางคลินิกทีส่ าคัญ
ฝ่ ายการพยาบาล ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ เภสัชกรรม ฝ่ ายบริหาร) และมีผทู้ ม่ี คี วามรูด้ า้ นระบาด
วิทยาและด้านการติดเชือ้ ร่วมอยูด่ ว้ ย
 ทบทวนการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการ IC ถึงบทบาทหน้าทีท่ ป่ี ระสบความสาเร็จ และบทบาทหน้าทีท่ ย่ี งั
ทาได้น้อย วางแผนทีจ่ ะทาหน้าทีด่ งั กล่าวให้เข้มข้นขึน้
o การกาหนดนโยบายและมาตรการ
o การออกแบบระบบ/วางแผน เพือ่ การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
o การประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
o การติดตามประเมินผล และสรุปผลการดาเนินงานเพือ่ นามาปรับปรุง (ควรให้ความสาคัญกับการ
ทาหน้าทีน่ ้ีให้มาก)
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันวิเคราะห์บริบทขององค์กร (จานวนเตียง จานวนผูร้ บั บริการ บริการทีม่ ี
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ความรุนแรงของผูป้ ่ วย โอกาสรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ จากสถานพยาบาลอื่น การติดเชือ้ ที่
มีโอกาสแพร่กระจายในสถานพยาบาล)
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันจัดทาหรือทบทวนเป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการใน
เรือ่ ง IC ทีเ่ หมาะสมกับบริบทขององค์กร
o เป้ าประสงค์
o วัตถุประสงค์
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o กลยุทธ์
o มาตรการ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปเป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในเรือ่ ง IC
 บทบาทและการตัดสินใจของคณะกรรมการ IC ทีม่ คี วามสาคัญในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
 การประเมินผลระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ รวมทัง้ การปฏิบต้ ติ ามมาตรการต่างๆ และการ
ตอบสนองของคณะกรรมการ IC
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(2) มีการวิเคราะห์ความเสีย่ ง/โอกาสเกิดการติดเชือ้ ทีค่ รอบคลุมทุกบริการและทุกพืน้ ที่ ทีม่ ผี ลต่อผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่
และผูม้ าเยือน โดยคานึงถึงลักษณะของงาน ลักษณะของกลุม่ ผูป้ ่ วยและหัตถการ. การวิเคราะห์ควรครอบคลุมถึง
หน่วยงานจ้างเหมาภายนอก และการติดเชือ้ ทีม่ คี วามสาคัญทางระบาดวิทยา.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันความเสีย่ ง/โอกาสเกิดการติดเชือ้ ทีค่ รอบคลุมทุกบริการและทุกพืน้ ที่ ทีม่ ี
ผลต่อผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่ และผูม้ าเยือนโดยคานึงถึงลักษณะของงาน ลักษณะของกลุม่ ผูป้ ่ วยและหัตถการ.
o วิเคราะห์ขอ้ มูลทางระบาดวิทยาของการติดเชือ้ (จากการเฝ้ าระวังทีท่ าอยู่ และจากการทา
prevalence survey ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่)
o วิเคราะห์ความเสีย่ งตามบริบทขจองโรงพยาบาล เช่น การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก การ
ก่อสร้าง
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันพิจารณาการติดเชือ้ ทีม่ คี วามสาคัญทางระบาดวิทยาตามความหมายของ
CDC
o ลักษณะนิสยั ของการแพร่กระจายเชือ้ ภายในสถานพยาบาลจากรายงานทีม่ กี ารตีพมิ พ์และการเกิด
clusters ทีม่ ผี ปู้ ่ วยมากกว่า 2 รายในพืน้ ทีห่ รือช่วงเวลาเดียวกัน, (เช่น C.difficile, norovirus, respiratory
syncytial virus (RSV), influenza, rotavirus, Enterobacter spp; Serratia spp., group A
streptococcus). การเกิด healthcare-associated invasive disease โดยเชือ้ โรคบางตัว (เช่น group A
streptococcus post-operatively, in burn units, or in a LTCF; Legionella sp., Aspergillus sp.) เพียง
รายเดียวก็ถอื ว่าเป็ น trigger สาหรับการสืบสวนและยกระดับมาตรการควบคุมเนื่องจากความเสีย่ งของที่
จะมีจานวนผูป้ ่ วยและความรุนแรงของการเจ็บป่ วยเพิม่ มากขึน้ จากการติดเชือ้ เหล่านี้.
o เชือ้ ทีด่ อ้ื ต่อยาต้านจุลชีพทีใ่ ช้เป็ น first-line therapies (เช่น MRSA, VISA, VRSA, VRE, ESBL
producing organisms).
o เชือ้ จุลชีพซึง่ มีแบบแผนการดือ้ ยาทีไ่ ม่ปกติภายในสถานพยาบาล
o การติดเชือ้ ทีย่ ากจะรักษาเนื่องจากดือ้ ต่อยาต้านจุลชีพหลายกลุ่ม (classes) (เช่น Stenotrophomonas
maltophilia, Acinetobacter spp.).
o มีความเกีย่ วเนื่องกับโรคทีร่ นุ แรง มี morbidity & mortality สูง (เช่น MRSA & MSSA, group A
streptococcus)
o เชือ้ โรคทีอ่ ุบตั ใิ หม่หรือกลับเป็ นซ้าใหม่ เช่น ไข้หวัดนก วัณโรค

 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันกาหนดการติดเชือ้ ทีจ่ ะเป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุม เช่น
o การแพร่กระจายของการติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจที่ OPD และพืน้ ทีท่ ต่ี ดิ เครือ่ งปรับอากาศ
o การติดเชือ้ แผลฝีเย็บและ CAUTI ใน รพ.ชุมชน
o การติดเชือ้ VAP, SSI, CAUTI, CA-BSI, MDR ใน รพ.ขนาดใหญ่
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การติดเชือ้ ทีจ่ ะเป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุม พร้อมทัง้ ข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุ น
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(3) องค์กรออกแบบระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ บนพืน้ ฐานของความรูท้ างวิชาการ และการปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นที่
ยอมรับ ตลอดจนสอดคล้องกับปั ญหาการติดเชือ้ สาคัญขององค์กร.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันเลือกสรร scientific evidence (หลักฐานวิธกี ารทีไ่ ด้รบั การพิสจู น์วา่
ได้ผลจากการศึกษาอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์) ที่ update จากแหล่งทีเ่ หมาะสม เช่น CDC, ชมรมโรคติดเชือ้
ในโรงพยาบาล
 นาข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้อยู่ (ถ้ามีการจัดทาไว้แล้ว) mบทวน
แนวทางปฏิบตั ใิ ห้ทนั สมัยกับ evidence
 ทา gap analysis เพือ่ หาช่องว่างของการปฏิบตั กิ บั มาตรการทีไ่ ด้รบั การพิสจู น์แล้ว กาหนดเป้ าหมายและ
แผนการปรับปรุง
 จัดทาแนวทางปฏิบตั งิ านเท่าทีจ่ าเป็ น เพือ่ เป็ นทีใ่ ช้อา้ งอิง ทาความเข้าใจ และธางให้การปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ มี
ความยังยื
่ น
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ตัวอย่าง scientific evidence ทีน่ ามาใช้ในการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
(4) องค์กรกาหนดนโยบายและเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้:
- การติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งจาเพาะ/เกีย่ วกับอุปกรณ์จาเพาะ เช่น การติดเชือ้ แผลผ่าตัด การติดเชือ้ ระบบทางเดิน
หายใจ การติดเชือ้ ระบบทางเดินปั สสาวะ การติดเชือ้ จากการให้สารน้ า และการติดเชือ้ ในกระแสเลือด;
- มาตรการเพือ่ จัดการและควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ ดือ้ ยา ;
- มาตรการรับมือกับโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ้า;
- การดูแลและป้ องกันการติดเชือ้ ในผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต่า;
- การป้ องกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลังในระหว่
่
างปฏิบตั งิ าน การดูแลบุคลากรทีส่ มั ผัสเลือด สารคัดหลัง่
หรือโรคติดต่อ และมีมาตรการทีป่ ้ องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ้ ในวงกว้าง (ในกรณีเป็ นโรคทีร่ ะบาด
ได้งา่ ย);
- การให้บุคลากรได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคตามมาตรฐานทีแ่ นะนาโดยองค์กรวิชาชีพ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกัน จัดทา/ทบทวน/ปรับปรุง นโยบายและเกณฑ์ปฎิบตั ิ (คูม่ อื การ
ปฏิบตั งิ าน) ในการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในประเด็นต่างๆ ตามข้อกาหนด
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(5) องค์กรมีความร่วมมือและการประสานงานทีด่ ใี นการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ภายในองค์กรทัวทั
่ ง้ องค์กร
ร่วมกับพันธมิตร ผูป้ ่ วย และครอบครัว. ระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ประสานกลมกลืนและเป็ นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยโดยรวมขององค์กร.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ กาหนดมาตรการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ทีส่ าคัญทีจ่ ะต้องมีการ
ติดตามกากับในแต่ละหน่วยงาน
 หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องวางแผนติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีส่ าคัญ และประสานกับ
ICN เพือ่ ปรับปรุงในจุดอ่อนทีพ่ บ
 ICN ร่วมกับหัวหน้าหน่วยดูแลผูป้ ่ วย
o จัดทาแนวทางการให้ความรูแ้ ละเสริมพลังผูป้ ่ วยและครอบครัวสาหรับการป้ องกันและควบคุมการ
ติดเชือ้ ทีบ่ า้ นของผูป้ ่ วย เช่น การป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรค การสวนปั สสาวะด้วยตนเอง
หรือการคาสายสวนปั สสาวะอยูท่ บ่ี า้ น การป้ องกันแผลกดทับหรือ aspiration ในผูป้ ่ วยทีช่ ว่ ยเหลือ
ตนเองไม่ได้
o สร้างความมันใจว่
่ าแนวทางดังกล่าวได้รบั การปฏิบตั ิ
o ติดตามให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยและครอบครัว
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบระบบงานพัฒนาคุณภาพ/ความปลอดภัยของโรงพยาบาล
ร่วมกันวางแผนเชือ่ มประสานระบบงานทัง้ สองเข้าด้วยกัน เช่น
o การกาหนด Patient Safety Goal ของ รพ. ในเรือ่ งการติดเชือ้
o การกาหนดและ monitor ตัวชีว้ ดั ของระบบ IC ในระดับต่างๆ และประมวลเป็ นตัวชีว้ ดั ระดับ รพ.
o การสนับสนุ นวิธกี ารทา CQI เพือ่ ลดอัตราการติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นปั ญหาของหอผูป้ ่ วย
o การทบทวนเวชระเบียนเพือ่ วินิจฉัย adverse event ในผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่าจะมีการติดเชือ้ ใน รพ. แต่
ไม่สามารถสรุปได้วา่ ติดเชือ้ ตามเกณฑ์ของ IC
o การเยีย่ มสารวจภายใน
o อื่นๆ
 กาหนดกรอบเวลาของการนาแผนไปปฏิบตั แิ ละระบบการติดตามกากับ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 มาตรการสาคัญในหน่วยงานต่างๆ ผลการติดตามประเมินการปฏิบตั โิ ดยหัวหน้าหน่วยงาน และการ
ปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
 สิง่ ทีม่ กี ารเชื่อมประสานระหว่างงาน IC และงานคุณภาพ/ความปลอดภัย และผลงานทีเ่ กิดขึน้
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(6) การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีบ่ ริการสาหรับผูป้ ่ วย บุคลากร และผูม้ าเยือน รวมไปถึงการ
จัดการสิง่ แวดล้อม.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันวิเคราะห์ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นพืน้ ที่
ให้บริการผูป้ ่ วยและพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของบุคลากร
o พืน้ ทีใ่ นทีน่ ้คี รอบคลุมโอกาสต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ เช่น อาชีวอ
นามัยของบุคลากร โอกาสเกิดการบาดเจ็บหรือได้รบั การติดเชือ้ จากการปฏิบตั งิ าน
 กาหนดมาตรการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ทีเ่ หมาะสมในแต่ละพืน้ ทีด่ งั กล่าว
 ติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันในพืน้ ทีต่ ่างๆ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทีส่ าคัญ และมาตรการป้ องกันการติดเชือ้ ที่กาหนดขึน้
 ผลการตรวจติดตามการปฏิบตั ิ
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(7) ผูน้ าสนับสนุ นระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ โดยจัดให้มบี ุคลากรทีม่ คี วามสามารถ มีทรัพยากรเพียงพอ
และมีระบบสารสนเทศทีร่ องรับการทางาน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
ทรัพยากร
 คณะกรรมการ IC วิเคราะห์ทรัพยากรทีจ่ าเป็ นสาหรับระบบ IC เช่น บุคลากรทีม่ คี วามสามารถ, PPE,
alcohol handrub, antiseptic, ระบบทาให้ปราศจากเชือ้ ห้องแยกโรค ฯลฯ
 ICN ร่วมกับสมาชิกในคณะกรรมการ IC สารวจการมีหรือการเข้าถึงทรัพยากรทีจ่ าเป็ นสาหรับระบบ IC
ของหน่วยงานต่างๆ วางแผนปรับปรุงร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง
 ICN ร่วมกับคณะกรรมการ IC วางแผนการเตรียมสารองอุปกรณ์และทรัพยากรทีจ่ าเป็ นให้พร้อม (พิจารณา
ทัง้ จานวน ขนาด) หากมีการระบาดของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล หรือการระบาดของโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่
หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินอืน่ ๆ
 ควรมีการทา Fit test/fit check ในบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการสวม mask N95
ระบบสารสนเทศ
 คณะกรรมการ IC ร่วมกับทีมสารสนเทศ สารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับระบบ IC เช่น
o ข้อมูลและความรูท้ ช่ี ว่ ยให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นโยบาย, แนวทางปฏิบตั ,ิ
scientific evidence และ guideline ต่างๆ
o การใช้ระบบสารสนเทศเพือ่ การเฝ้ าระวังโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลและการรายงาน
o การเชือ่ มโยงฐานข้อมูลผูป้ ่ วยเข้ากับฐานข้อมูลทางห้องปฏิบตั แิ ละฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
o ข้อมูลสถานการณ์การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทัง้ ในภาพรวมและข้อมูลของส่วนย่อย
ต่างๆ (ซึง่ จะเอือ้ ต่อการประมวลผลเป็ นตัวชีว้ ดั ทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการ)
 ICN (หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ IC) ร่วมกับทีมสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
ตอบสนองความต้องการข้างต้น
 ICN (หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ IC) ร่วมกับทีมสารสนเทศติดตามประเมินการตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศในระบบ IC
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการสารวจการมีหรือการเข้าถึงทรัพยากรทีจ่ าเป็ นและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
 ระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ในระบบ IC
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(8) องค์กรให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ แก่บุคลากร แพทย์ ผูป้ ่ วย ครอบครัว และผูด้ แู ล
ผูป้ ่ วย.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
การให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากร
 คณะกรรมการ IC กาหนด training need ในเรือ่ ง IC สาหรับบุคลากรประเภทต่างๆ โดยอาศัยปั ญหาทีพ่ บ
จากการปฏิบตั เิ ป็ นตัวชีน้ า และครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี้
o ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ สาคัญในจุดต่างๆ ทีม่ โี อกาสจะเกิดขึน้ และเป็ นจุดเน้นขององค์กร รวมทัง้
ข้อมูลจากการเฝ้ าระวัง
o นโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ขององค์กร
o บทบาทของบุคลากรในการป้ องกันการติดเชือ้ ในส่วนทีแ่ ต่ละคนต้องรับผิดชอบ
 ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรูต้ าม training need
 ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของผูร้ บั ผิดชอบงานหน่วยงานกลางเป็ นพิเศษ
 ประเมินการนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน และนาปั ญหาทีพ่ บมากาหนดรูปแบบการฝึกอบรม
ใหม่
การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วย ครอบครัว และผูด้ แู ล
 คณะกรรมการ IC ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง กาหนดกลุม่ เป้ าหมาย ข้อมูลทีค่ วรรู้ และแนวทางการให้ขอ้ มูลแก่
ผูป้ ่ วย ครอบครัว ผูด้ แู ล และชุมชน ในวิธกี ารลดความเสีย่ งและป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในครัวเรือน/
ชุมชน
o ผูป้ ่ วยและครอบครัวของผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคติดต่อซึง่ สามารถแพร่กระจายสูส่ มาชิกในครัวเรือน หรือมี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชือ้ ได้
o ชุมชนทัวไป
่
 ผูเ้ กีย่ วข้องให้ขอ้ มูลตามแนวทางทีก่ าหนดไว้
 ประเมินประสิทธิผลของการให้ขอ้ มูล เพือ่ นามาปรับปรุงวิธกี ารให้ขอ้ มูล
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ความเชือ่ มโยงระหว่างปั ญหาทีพ่ บจากการปฏิบตั งิ าน, training need, การฝึกอบรม, การประเมินผล, และ
การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรม
 กลุม่ เป้ าหมายสาคัญและแนวทางการให้ขอ้ มูลได้มกี ารปรับปรุง
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(9) องค์กรจัดให้มกี ลไกดาเนินงานและประสานงานกิจกรรมป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อทัง้ หมด โดยมีแพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร และนักจัดการด้านสิง่ แวดล้อม เข้ามามีสว่ นร่วม.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ IC และ ICN ร่วมกันกาหนดกลไกดาเนินงานและประสานกิจกรรมการป้ องกันและควบคุม
การติดเชือ้ ครอบคลุมความร่วมมือในการจัดทาคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน การเผยแพร่และฝึกอบรม การกากับดูแล
การปฏิบตั ิ การควบคุมสิง่ แวดล้อม การออกแบบระบบสารสนเทศ การเฝ้ าระวัง การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ตัวอย่างความสาเร็จของความร่วมมือ
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(10) มีพยาบาลควบคุมการติดเชือ้ (ICN) อย่างน้อยหนึ่งคน โดย ICN ควรมีจานวนทีเ่ หมาะสมกับจานวนเตียงของ
โรงพยาบาล ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบการดาเนินงานระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ . ผูท้ าหน้าทีน่ ้ีมคี ณ
ุ สมบัตทิ ่ี
เหมาะสม ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ และมีการกาหนดบทบาททีช่ ดั เจน โดยมีอานาจทีจ่ ะใช้
มาตรการควบคุมการติดเชือ้ หรือดาเนินการศึกษาเมือ่ รับรูว้ า่ จะมีอนั ตรายเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยหรือบุคลากรของ
โรงพยาบาล.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 มอบหมายให้มผี ทู้ าหน้าที่ ICN ในจานวนทีเ่ หมาะสมกับจานวนเตียงของโรงพยาบาล
o การที่ ICN จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลาหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั จานวนเตียงของโรงพยาบาล
o จานวน ICN ทีค่ วรมีคอื 1 คนต่อ 200 เตียง
 สนับสนุ นให้ ICN ได้รบั การศึกษาอบรมเกีย่ วกับการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลในระดับที่
มีความรูเ้ พียงพอสาหรับการปฏิบตั หิ น้าที่ ถ้าเป็ นไปได้ควรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร 4 เดือน (ICN ใน
โรงพยาบาลขนาดต่ากว่า 90 เตียง อย่างน้อยควรได้รบั การอบรมในหลักสูตร 2 สัปดาห์)
 กาหนดบทบาทหน้าทีข่ อง ICN ให้ชดั เจน และกาหนด performance ทีจ่ ะใช้ประเมินความสาเร็จในการทา
หน้าที่ บทบาทหน้าทีข่ อง ICN ควรประกอบด้วย
o ประสานนโยบาย กลวิธี และกิจกรรมการดาเนินงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
o ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และมาตรการต่างๆ
o พัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ นด้าน IC
o เป็ นทีป่ รึกษาให้กบั หน่วยงานต่างๆ ในด้าน IC
o เฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลและการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม รวบรวม ตรวจสอบ และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้ าระวังฯ และแปลผลข้อมูล นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ IC
o ค้นหาการระบาดและสอบสวนการระบาดของ NI
 ICN ควรมีอานาจทีจ่ ะใช้มาตรการควบคุมการติดเชือ้ หรือดาเนินการศึกษาเมือ่ รับรูว้ า่ จะมีอนั ตรายเกิด
ขึน้ กับผูป้ ่ วยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล เช่น การระบาดของเชือ้ ดือ้ ยา การป้ องกันการแพร่กระจายของ
การติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 จานวน ICN และการศึกษาอบรมของ ICN แต่ละคน
 จุดเน้นในการทางานของ ICN แต่ละปี ในช่วง 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
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ข. การเฝ้ าระวังและควบคุมการติดเชือ้
(1) องค์กรเฝ้ าระวังการติดเชือ้ จากบริการสุขภาพในเชิงรุกจากลาดับความสาคัญทีร่ ะบุไว้ โดยใช้คาจากัดความทีเ่ ป็ น
มาตรฐาน วิธกี ารเฝ้ าระวังและการวิเคราะห์ซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับทางวิชาการและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร
ครอบคลุมตลอดภาวะต่อเนื่องของการดูแล รวมทัง้ ติดตามแบบแผนการดือ้ ยาของเชือ้ จุลชีพ และประสานกับ
ระบบรายงานโรคตามทีก่ ฎหมายกาหนด.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
การเฝ้ าระวังการติ ดเชื้อ
 คณะกรรมการ IC ทบทวนวิธกี ารเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ทีเ่ หมาะสมกับโรงพยาบาล เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้
และไม่เป็ นภาระในการเก็บข้อมูลมากเกินไป
 ข้อแนะนาจาก สรพ.
o ใช้การเฝ้ าระวังแบบจาเพาะเจาะจง (priority directed, targeted surveillance) คือเฝ้ าระวังการติด
เชือ้ ในตาแหน่งทีเ่ ป็ นปั ญหา (โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดเชือ้ เนื่องจากการสอดใส่อุปกรณ์หรือการ
ทาหัตถการ) และการติดเชือ้ ทีม่ คี วามสาคัญทางระบาดวิทยาในทุกหน่ วยงานทีม่ โี อกาสรับผูป้ ่ วย
ดังกล่าว
o ไม่ตอ้ งรายงานอัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลโดยรวมทุกตาแหน่งทีไ่ ด้จากการเฝ้ าระวังให้ สรพ.
ทราบ (ยกเว้นเป็ นอัตราทีไ่ ด้จากการทา prevalence survey ใน รพ.ขนาดใหญ่)
o ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นมาตรฐานซึง่ อ้างอิงจาก CDC หรือชมรมโรคติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาลร่วมกับกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
o ผูเ้ กีย่ วข้องมีโอกาสใช้เกณฑ์วนิ ิจฉัยการติดเชือ้ ได้สะดวก ใช้เครือ่ งมือทีง่ า่ ยต่อการนาเกณฑ์การ
วินิจฉัยการติดเชือ้ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และเปิ ดโอกาสให้ผดู้ แู ลทุกวิชาชีพร่วมกันประเมินผูป้ ่ วยเพือ่ ให้
ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ทส่ี ุดทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยการติดเชือ้
o การเฝ้ าระวัง SSI ควรเฝ้ าระวังตามประเภทของการผ่าตัดทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ สูง ควบคูไ่ ป
กับการรายงานการติดเชือ้ เป็ นรายกรณีสาหรับการผ่าตัดทีไ่ ม่ได้มกี ารเฝ้ าระวัง
o ประสานงานกับ OPD ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบการติดเชือ้ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากผูป้ ่ วยกลับบ้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ OPD สูตนิ รีเวชและศัลยกรรม อาจใช้ IT เข้ามาช่วยในการรายงานและ
เชือ่ มโยงข้อมูล หากสามารถประสานต่อได้ถงึ สถานพยาบาลใกล้บา้ นได้จะยิง่ เป็ นการดี
o กาหนดเกณฑ์คดั กรองเพือ่ ให้หน่วยเวชระเบียนเลือกเวชระเบียนทีม่ โี อกาสพบการติดเชือ้ ให้ ICN
ทบทวนเพือ่ วินิจฉัยการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล (ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นเป้ าหมายการเฝ้ าระวังและไม่อยูใ่ น
เป้ าหมาย)
o นาเวชระเบียนทีส่ งสัยว่าอาจจะมีการติดเชือ้ แต่ไม่สามารถวินิจฉัยว่าติดเชือ้ ได้ตามเกณฑ์ มา
ทบทวนโดยใช้มมุ มองของการเกิด adverse event หากพบว่ามี adverse event ให้ถอื ว่าผูป้ ่ วย
กลุม่ นี้เป็ นกลุม่ ทีอ่ าจจะก่อให้เกิด under report ในอัตราการติดเชือ้ ของ รพ.
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 สาหรับ รพ.ชุมชนทีม่ อี ตั ราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลต่า อาจจะเน้นความสาคัญไปทีก่ ารเฝ้ าระวังในด้าน
กระบวนการ และโอกาสแพร่กระจายเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจทีห่ น่วยผูป้ ่ วยนอก
 ICN วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเฝ้ าระวังเพือ่ ดูแนวโน้มของอัตราการติดเชือ้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ใน
ภาพรวมของโรงพยาบาลและจาแนกตามระบาดวิทยา (หน่วยงาน, เวลา, บุคคล-กรณี SSI)
 ทา point prevalence survey ปี ละครัง้ ใน รพ.ขนาดใหญ่
 เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบโดยทันที (หน่วยดูแลผูป้ ่ วยควรรับทราบอัตราการติดเชือ้ ใน
หน่วยงานของตนเทียบกับหน่วยงานอื่นและของ รพ.ภายใน 1 เดือน)
การติ ดตามแบบแผนการดือ้ ยา
 ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์วเิ คราะห์ความไวของเชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพ ทัง้ ของปี ทผ่ี า่ นมาและแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้แพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการสังใช้
่ ยาต้านจุลชีพ หากสามารถแยกแยะเชือ้ ที่
เกิดจากชุมชนและเชือ้ ทีเ่ กิดจากการติดต่อในโรงพยาบาลได้กย็ งิ่ ดี
 คณะกรรมการ IC ร่วมกับหน่วยเภสัชกรรมและผูเ้ กีย่ วข้อง ติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพภายในโรงพยาบาล
แนวโน้มการเพิม่ ของการใช้ยาแต่ละตัว เทียบกับความไวของเชือ้ ต่อยาดังกล่าว และการคาดการณ์ปัญหา
เชือ้ ดือ้ ยาทีจ่ ะเกิดขึน้
 สือ่ สารแนวโน้มการใช้ยาต้านจุลชีพและการคาดการณ์ปัญหาให้องค์กรแพทย์ คณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบาบัด เพือ่ ร่วมกันกาหนดมาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม และอาจรวมไปถึงการทา Drug
Use Evaluation
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 แนวทางการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ของโรงพยาบาล มาตรการต่างๆ ทีจ่ ะรับทราบโอกาสเกิด under report
 อัตราการติดเชือ้ ในตาแหน่งทีม่ กี ารเฝ้ าระวัง และโอกาสเกิด under report
 ตัวอย่างรายงานทีส่ ง่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องและการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้
 แนวโน้มการใช้ยาต้านจุลชีพทีส่ าคัญ แนวโน้มการดือ้ ยา และการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้
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(2) องค์กรมีกระบวนการในการวินิจฉัยและยืนยันเมือ่ สงสัยการติดเชือ้ จากบริการสุขภาพอย่างรวดเร็ว สาหรับผูป้ ่ วย
ซึง่ ไม่ได้มรี ะบบการเฝ้ าระวังไปข้างหน้าในข้อ (1).
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ IC กาหนดแนวทางการรายงานการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีร่ ุนแรงหรือมีความสาคัญ แต่
ไม่ได้อยูใ่ นเป้ าหมายการเฝ้ าระวังในข้อ (1) เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการรับรูก้ ารติดเชือ้ อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
 ICN รวบรวมข้อมูลและรายงานให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ โดยใช้สถิ ติจานวนผูป้ ่ วยเป็ นหลัก หากสามารถ
คานวณอัตราได้ไม่ยากและได้อตั ราทีม่ คี วามหมาย ก็อาจจะนาเสนอข้อมูลอัตราการติดเชือ้ ในตาแหน่งนัน้
ร่วมด้วยเมือ่ ครบรอบปี
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ข้อมูลการติดเชือ้ ในตาแหน่งทีไ่ ม่ได้เป็ นเป้ าหมายของการเฝ้ าระวังในข้อ (1) และการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้
(3) องค์กรใช้ผลของการเฝ้ าระวังเพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ห้การดูแลผูป้ ่ วย เพือ่ บ่งชีก้ ารระบาด ปรับปรุงระบบการป้ องกัน
และควบคุมการติดเชือ้ ปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั แิ ละป้ องกันการติดเชือ้ ในลักษณะเดียวกัน และเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่
บุคลากร.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN ประเมินกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ กี ารติดเชือ้ ในโรงพยาบาลแต่ละราย ให้
ข้อเสนอแนะต่อผูเ้ กีย่ วข้อง และรวบรวมเพือ่ ทาแผนปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยในภาพรวม
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันศึกษาข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ได้จากการติดตามเฝ้ าระวังอย่างสม่าเสมอ
o ใช้ประโยชน์โดยคณะกรรมการ IC เช่น บ่งชีก้ ารระบาด ปรับปรุงระบบการป้ องกันและควบคุมการ
ติดเชือ้ ปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั แิ ละป้ องกันการติดเชือ้ ในลักษณะเดียวกัน
o เผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้องใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง
o ให้ความรูแ้ ก่บุคลากร
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปความรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์การติดเชือ้ ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการปรับปรุงระบบงานทีเ่ กิดขึน้
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(4) องค์กรจัดทาแนวทางการบ่งชีก้ ารระบาดและนาไปปฏิบตั ิ มีการระบุการระบาดในลักษณะของบุคคล สถานที่
เวลา และสือ่ สารข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันวิเคราะห์การระบาดของการติดเชือ้ ทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ใน รพ. เช่น การติด
เชือ้ MRSA, การติดเชือ้ ใน NICU
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันทบทวนบทเรียนในการตรวจพบการระบาดของการติดเชือ้ ว่าสามารถทา
ได้รวดเร็วทันการณ์เพียงใด มีโอกาสจะปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อย่างไร
 ในกรณีท่ี รพ.ไม่เคยมีประสบการณ์การระบาดของการติดเชือ้ ให้รว่ มกันวางแผนว่าจุดทีม่ สี ญ
ั ญาณเตือนว่า
มีการระบาดอยูท่ ใ่ี ดบ้าง ร่วมกันซักซ้อมความเข้าใจและจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร/รายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
o การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเฝ้ าระวัง ระบุการระบาดในลักษณะของบุคคล สถานที่ เวลา
o การรับทราบข้อมูลจากแพทย์ พยาบาล และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ
o การทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยา
 กาหนดแนวทางการสอบสวนทางระบาดวิทยาเพือ่ วินิจฉัยว่ามีการระบาดเกิดขึน้ และแนวทางการสือ่ สารไป
ยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การบ่งชีก้ ารเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของการติดเชือ้ ในรอบ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
(5) องค์กรมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบพร้อมด้วยทรัพยากรและอานาจตัดสินใจทีเ่ พียงพอ เพือ่ จัดการและควบคุมการ
ระบาด โดยร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ อี านาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันกาหนดปั ญหาการอุบตั ขิ องเชือ้ โรคใหม่และเชือ้ โรคดือ้ ยาทีโ่ รงพยาบาล
ต้องเผชิญ พร้อมทัง้ วิเคราะห์สว่ นราชการ องค์กร และชุมชนทีโ่ รงพยาบาลควรไปสร้างความร่วมมือในการ
ทางาน เช่น
o ความร่วมมือกับสถานีอนามัยและร้านขายยาชุมชนในการลดจ่ายยาต้านจุลชีพให้แก่ประชาชนโดย
ไม่มขี อ้ บ่งชี้ โดยเฉพาะในกรณีการติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน บาดแผลจากของมีคม ท้องร่วง
o ความร่วมมือกับภาคการเกษตรและปศุสตั ว์ในการป้ องกันและควบคุมการระบาดของไข้หวัดนก
o ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงในการยืนยันการวินิจฉัยโรคและ
การรับผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ อุบตั ใิ หม่
 ICN, คณะกรรมการ IC และผูเ้ กีย่ วข้อง ร่วมกันจัดทา
o แนวทางควบคุมเมือ่ เกิดการระบาดของการติดเชือ้ ในองค์กร
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o แผนเตรียมความพร้อมรับการระบาด ระบุทรัพยากรทีต่ อ้ งการ การสืบค้นและมาตรการควบคุมที่
จาเป็ นในสถานการณ์ต่างๆ ผูม้ อี านาจหน้าทีใ่ นการดาเนินการดังกล่าว
o แนวทางการขอความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
 ซักซ้อมความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้องเป็ นระยะ
 ดาเนินการตามแผน จัดทารายงาน และเฝ้ าระวังต่อเนื่องจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มปี ั ญหา
 ทบทวนบทเรียนและผลลัพธ์ของความร่วมมือเพือ่ ปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สถานการณ์ท่ี รพ.มีโอกาสประสบ และแผนรองรับสถานการณ์ดงั กล่าว
 ความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อมูลทีแ่ สดงถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือ
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SPA II - 4.2 การปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันการติ ดเชื้อ (IC.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิ บตั ิ ที่เหมาะสมเพื่อการป้ องกันการติ ดเชื้อจากบริ การสุขภาพ.

ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่
(1) มีการระบุความเสีย่ งจากการติดเชือ้ ในหัตถการและกระบวนการต่างๆ และมีการดาเนินการตามกลยุทธ์เพือ่ ลด
ความเสีย่ งจากการติดเชือ้ ดังต่อไปนี้:
-การใช้ standard precautions และ isolation precautions
-การทาความสะอาด การทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจากเชือ้
-การจัดการ (สัมผัส จัดเก็บ กาจัด) กับสิง่ ทีป่ นเปื้ อนเชือ้ โรค
-การส่งเสริมการล้างมือและสุขอนามัยของบุคคล
-การ reprocess กล้องส่องอวัยวะต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวินิจฉัยและรักษาเพือ่ นากลับมาใช้ใหม่
-การจัดการกับวัสดุทห่ี มดอายุ และการนาอุปกรณ์การแพทย์ทอ่ี อกแบบเพือ่ ใช้ครัง้ เดียวกลับมาใช้ใหม่ (ถ้า
สามารถนามาใช้ได้)
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ IC ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้องทบทวนมาตรการลดความเสีย่ งจากการติดเชือ้ ทีส่ าคัญว่าเป็ นไปตาม
scientific evidence ทีท่ นั สมัย (ใช้ gap analysis ช่วยตรวจสอบ) มีสงิ่ อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ติ าม
มาตรการดังกล่าวเพียงพอ (ใช้แนวคิด human factors engineering) และโครงสร้างทางกายภาพเอือ้ ต่อ
การป้ องกันการติดเชือ้
 ICN ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้องวิเคราะห์ความเสีย่ งทีจ่ ะมีการติดเชือ้ ในการทาหัตถการและขัน้ ตอนหรือกระบวนการ
ทางานต่างๆ และสร้างความตื่นตัวหรือจัดให้มขี อ้ ความเตือนใจ (reminder) ทีจ่ าเป็ นในจุดทีจ่ ะเกิดความ
เสีย่ ง
 ใช้ FMEA วิเคราะห์โอกาสและลักษณะทีจ่ ะไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ าหนดไว้ ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสม (เช่น การทาความสะอาดเครือ่ งมือทีม่ ี lumen)
 ใช้การรณรงค์อย่างสม่าเสมอสาหรับมาตรการบางอย่าง เช่น การส่งเสริมการล้างมือ
 ศึกษาและออกแบบกระบวนการทางานอย่างระมัดระวังในประเด็นที่ controversy เช่น การนาอุปกรณ์
การแพทย์ทอ่ี อกแบบเพือ่ การใช้ครัง้ เดียวกลับมาใช้ใหม่
o สอดคล้องกับคาแนะนาการใช้งานจากผูผ้ ลิตและมาตรฐานการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นทีย่ อมรับ
o ระบุให้ชดั เจนในประเด็นต่อไปนี้: การกาหนดชนิดของวัสดุอุปกรณ์ทอ่ี นุ ญาตให้ใช้งานซ้าได้
จานวนครัง้ สูงสุดทีจ่ ะใช้ซ้าได้ ลักษณะทางกายภาพทีบ่ ง่ ชีว้ า่ วัสดุอุปกรณ์นนั ้ ไม่ควรนามาใช้ซ้าแล้ว
กระบวนการทาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์นนั ้ ระบบเฝ้ าระวังความปลอดภัยในการใช้งานวัสดุ
อุปกรณ์นนั ้
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 ติดตามประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีส่ าคัญเป็ นระยะ ทัง้ ด้วยการทา focus group / สัมภาษณ์
ผูป้ ฏิบตั งิ าน และ การสังเกตการทางาน
o Standard precaution : มีสงิ่ อานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม่ ปฏิบตั คิ รบถ้วนเพียงใด
 การทาความสะอาดมือ (hand hygiene) การใช้เสือ้ ผ้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การ
ป้ องกันการถูกเข็มหรือวัสดุมคี มอื่นทิม่ ตา สุขอนามัยเกีย่ วกับการไอจาม การทาความ
สะอาดสิง่ แวดล้อม การจัดการเสือ้ ผ้าและเครือ่ งนอนผูป้ ่ วย การจัดการขยะ การจัดการ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
o Transmission-based (Isolation) precaution : มีสงิ่ อานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม่ การจัด
สถานทีเ่ หมาะสมหรือไม่ ผูป้ ฏิบตั เิ ข้าใจหรือไม่ ปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนเพียงใด
o การทาความสะอาด การทาลายเชือ้ การทาให้ปราศจากเชือ้ : มีสงิ่ อานวยความสะดวกเพียงพอ
หรือไม่ ผูป้ ฏิบตั เิ ข้าใจหรือไม่ ปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนเพียงใด
o การส่งเสริมการล้างมือและอนามัยส่วนบุคคล : มีสงิ่ อานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม่ ปฏิบตั ไิ ด้
ครบถ้วนเพียงใด
o การ reprocess กล้องส่องอวัยวะต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวินิจฉัยและรักษาเพือ่ นากลับมาใช้ใหม่ : เป็ นไป
ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตหรือไม่
o การจัดการกับวัสดุทห่ี มดอายุ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการติดตามประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีส่ าคัญและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
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(2) มีการควบคุมสิง่ แวดล้อมเพือ่ ลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายเชือ้ โรคและการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม:
- จัดโครงสร้างอาคารสถานที่ วางระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสม และ
บารุงรักษาอาคารสถานที่ เพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายสิง่ ปนเปื้ อนและเชือ้ โรค;
- ประเมินความเสีย่ งในการติดเชือ้ และผลกระทบอื่นทีเ่ กิดจากงานก่อสร้าง ตกแต่งปรับปรุง และรือ้ ทาลาย
สิง่ ก่อสร้าง แล้ววางมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ;
- แยกบริเวณใช้งานทีส่ ะอาดจากบริเวณปนเปื้ อน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ IC ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง ดาเนินการในเรือ่ งต่อไปนี้
o การวางระบบการควบคุมสภาพแวดล้อม พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
 positive & negative pressure ventilation system
 biological hoods in laboratories
 การจัดการการไหลของอากาศ
o ประเมินความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เนื่องจากโครงสร้างและสิง่ แวดล้อมในจุดต่างๆ และดาเนินการ
ปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแยกบริเวณใช้งานทีส่ ะอาดจากบริเวณปนเปื้ อน
o จัดให้มสี ถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวกในการล้างมือ (เช่น อ่างล้างมือ, alcohol handrub, ผ้า
เช็ดมือ) การทาความสะอาดอาคารสถานที่
o กาหนดแนวทางการบารุงรักษาและทาความสะอาดอาคารสถานที่ (รวมทัง้ เตียงผูป้ ่ วย) เพือ่ ป้ องกัน
การแพร่กระจายสิง่ ปนเปื้ อนและเชือ้ โรค และนาสูก่ ารปฏิบตั ิ
o ตรวจสอบโอกาสทีจ่ ะมีการแพร่กระจายเชือ้ ในระบบระบายอากาศ และดาเนินการปรับปรุง เช่น
 การควบคุมฝุ่ นละอองในอากาศ (โดยเฉพาะระหว่างการก่อสร้าง ตกแต่งปรับปรุง รือ้
ทาลาย)
 การติดตามประสิทธิผลของการกรองอากาศ
 การป้ องกันการปนเปื้ อนทางอากาศ (airborne contamination) ในห้องผ่าตัดเมือ่ มีการ
ผ่าตัดผูป้ ่ วยติดเชือ้ วัณโรค
 การติดตามความดันอากาศในห้องทีใ่ ช้ negative airflow หรือ positive airflow
o ตรวจสอบ endotoxin ในน้ าทีใ่ ช้สาหรับ hemodialysis ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต
o การจัดการขยะ (การแยกทิง้ ขยะ การจัดการกับขยะมีคม)
o การควบคุมแมลงและสัตว์
 ICN ดาเนินการเฝ้ าระวังการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เช่น น้ าดืม่ น้ าใช้, น้ ายาฆ่าเชือ้ , cooling
tower ฯลฯ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมิน/ตรวจสอบ และการปรับปรุงทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้ว
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(3) มีการระบุพน้ื ทีท่ างานทีต่ อ้ งใส่ใจในการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ และมีการดาเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อ
การติดเชือ้ ตามมาตรการทีก่ าหนด โดยพืน้ ทีท่ ค่ี วรให้ความสาคัญ ได้แก่: ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด, หอผูป้ ่ วยวิกฤติ,
หอผูป้ ่ วยอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามแออัด, หน่วยบริการฉุกเฉิน, หน่วย
ตรวจผูป้ ่ วยนอก โดยเฉพาะสาหรับผูป้ ่ วยความต้านทานต่า ผูป้ ่ วยวัณโรคทีย่ งั ไม่ได้รบั การรักษาเพียงพอ และ
ผูป้ ่ วยเด็ก, หน่วยซักฟอก, หน่วยจ่ายกลาง, โรงครัว, หน่วยกายภาพบาบัด, ห้องเก็บศพ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ICN ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันจัดทาแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้
ในหน่วยงานต่างๆ และจัดทา check list เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ จัดทาข้อเสนอแนะ
เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างในส่วนทีจ่ าเป็ น
 ตัวอย่าง check list เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบ
o ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหน่วยซักฟอก










การบรรจุถุงผ้าเปื้ อนทีจ่ ุดใช้งาน
การขนส่งผ้าเปื้ อนโดยพาหนะทีเ่ หมาะสม
การทาความสะอาดพาหนะใส่ผา้ อย่างสม่าเสมอ
การแบ่งโซน
การดูแลบริเวณทีร่ บั ผ้าเปื้ อนเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนไปยังบริเวณทีส่ ะอาด
การแยกผ้าเปื้ อนและผ้าสะอาด
การรักษาความสะอาด ป้ องกันฝุ่ นและสิง่ สกปรกระหว่างการเคลื่อนย้ายและรับส่งผ้าสะอาด
การป้ องกันบุคลากรทีต่ อ้ งสัมผัสผ้าเปื้ อน
การล้างมือหลังจากสัมผัสกับผ้าเปื้ อน

o ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหน่วยจ่ายกลาง











การมีสถานทีแ่ ยกเฉพาะ
การมีพน้ื ทีท่ างานเพียงพอและออกแบบพืน้ ทีท่ างานเหมาะสม
การจราจรแบบเดินทางเดียว
การจากัดบุคคลทีจ่ ะเข้ามาในหน่วยงาน
การไหลเวียนของอากาศจากบริเวณสะอาดไปสูบ่ ริเวณทีป่ นเปื้ อน
การล้างมือ
การดาเนินการทาลายเชือ้ และทาให้ปราศจากเชือ้ ตามมาตรฐาน
การติดตามประสิทธิภาพของการเตรียมอุปกรณ์และการทาให้ปราศจากเชือ้
การขนส่งของสะอาด
การมีบุคลากรทีเ่ พียงพอและได้รบั การฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

o ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในโรงครัว (สามารถใช้แบบประเมินงานสุขาภิบาลอาหารของกรม
อนามัย)
 การให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเตรียมอาหารและสุขอนามัยส่วนบุคคล
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การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การจับต้องอาหารทีย่ งั ไม่ได้ปรุง
การปรุงอาหาร
การทาความสะอาดบริเวณทีเ่ ตรียมอาหาร
การเก็บอาหาร
การควบคุมอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ปรุงอาหารและเก็บอาหาร
การลดการปนเปื้ อน,อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ทาความสะอาดภาชนะ
การทาความสะอาดเครือ่ งทาน้ าแข็ง
การล้างมือ
การจัดการกับเศษอาหาร
การกาจัดแมลง
สุขอนามัยของเจ้าหน้าที่
การสอบสวนโรคเมือ่ มีการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร

o ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหน่วยกายภาพบาบัด
 การทาความสะอาดและทาลายเชือ้ อุปกรณ์ธาราบาบัด
 การล้างมือ
 การทาความสะอาดอุปกรณ์ออกกาลังกาย
o ห้องเก็บศพ
 ระบบระบายอากาศ
 การใช้ PPE ทีเ่ หมาะสม

ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแนวทางเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหน่วยงานต่างๆ
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ข. การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุ่มเฉพาะ
(1) มีการดาเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ ทีส่ าคัญขององค์กร เช่น การติดเชือ้ แผลผ่าตัด การติดเชือ้
ระบบทางเดินหายใจ การติดเชือ้ ระบบทางเดินปั สสาวะ การติดเชือ้ จากการให้สารน้ า และการติดเชือ้ ในกระแส
เลือด.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ IC ร่วมกันทบทวนการติดเชือ้ ทีส่ าคัญขององค์กร
 มอบหมายให้มที มี รับผิดชอบในการทา clinical CQI เพือ่ ลดอัตราการติดเชือ้ ดังกล่าว (อาจใช้ model ตัง้
เป้ า-เฝ้ าดู-ปรับเปลีย่ น) ควรรวมพลังในการพัฒนาเข้าด้วยกันแทนทีจ่ ะต่างคนต่างทาในแต่ละหอผูป้ ่ วยเพือ่
ลดความซ้าซ้อน
 ดาเนินการปรับเปลีย่ นโดยใช้แนวคิดและเครือ่ งมือคุณภาพทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ evidencebased practice (ด้วยการทา gap analysis), การทา RCA จากอุบตั กิ ารณ์ทพ่ี บ, การเรียนรู้ good practice
จากทีอ่ ่นื , การใช้ human factors engineering เน้นการทดลองหลายๆ เรือ่ ง และทาหลายๆ รอบ
 ในการใช้ evidence หากมี guideline อยูแ่ ล้ว ควรนามาใช้ทงั ้ bundle คือพัฒนาทุกองค์ประกอบทีม่ ี
ความสาคัญ (ดูตวั อย่างใน HA Patient Safety Goals: SIMPLE) มิใช่เลือกมาทาเพียงบางประเด็น
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การปรับเปลีย่ นต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ลดอัตราการติดเชือ้ ทีส่ าคัญ และผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ (ควรนาเสนอด้วย
control chart)
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(2) มีระเบียบปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิตและผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต่า การจัดการกับการ
ติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยาและการติดเชือ้ ทีอ่ ุบตั ขิ น้ึ ใหม่.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ IC ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง ระบุกลุม่ ผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทีต่ อ้ งดูแลด้วยความระมัดระวังสูงเป็ นพิเศษ ที่
โรงพยาบาลมีโอกาสรับไว้
o ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิต เช่น HIV, hepatitis B & C
o ผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต่า เช่น HIV, ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด, ผูป้ ่ วยโรคเลือด
o ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ดือ้ ยา เช่น MRSA, VRE
o ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ทีอ่ ุบตั ขิ น้ึ ใหม่ เช่น Bird Flu, SARS
 จัดทาแนวทางปฏิบตั แิ ละจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม และเพือ่
ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรค
 สร้างความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้องและซ้อมปฏิบตั เิ ป็ นระยะ
 ทบทวนปั ญหาอุปสรรคทีเ่ คยเกิดขึน้ ร่วมกับการทา FMEA เพือ่ วิเคราะห์โอกาสและลักษณะทีแ่ นวทาง
ดังกล่าวจะไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั แิ ล้วไม่ได้ผล และดาเนินการปรับปรุง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ปั ญหาอุปสรรคทีพ่ บในการดูแลผูป้ ่ วย การซ้อมปฏิบตั ิ การทา FMEA และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
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(3) มีการกาหนดขัน้ ตอนในการดูแลเจ้าหน้าทีท่ ส่ี มั ผัสเลือด/สารคัดหลังจากผู
่
ป้ ่ วย หรือเจ็บป่ วยด้วยโรคจากการ
ทางาน. มีมาตรการป้ องกันไมให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ้ ต่อจากเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ .
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
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SPA II-6 ระบบการจัดการด้านยา
SPA II - 6.1 การกากับดูแลและสิ่ งแวดล้อมสนับสนุน (MMS.1)
องค์กรสร้างความมันใจในระบบการจั
่
ดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล รวมทัง้ การมียาที่มี
คุณภาพสูงพร้อมใช้สาหรับผูป้ ่ วย ผ่านกลไกกากับดูแลและสิ่ งแวดล้อมสนับสนุน.

ก. การกากับดูแลการจัดการด้านยา
(1) องค์กรจัดตัง้ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (Pharmaceutical and Therapeutic Committee - PTC)
จากสหสาขาวิชาชีพ ทาหน้าทีก่ ากับดูแลระบบการจัดการด้านยาให้มคี วามปลอดภัย มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูงทบทวนการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือกลุม่ บุคคลทีท่ าหน้าทีก่ าหนดทิศทางและส่งเสริมให้เกิด
ระบบการจัดการด้านยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
o ลักษณะของคณะกรรมการควรสอดคล้องกับบริบทขององค์กร เช่น
 ใน รพ.ขนาดเล็กอาจจะควบกับคณะกรรมการอื่น
 ใน รพ.ขนาดใหญ่อาจตัง้ เป็ นคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC) หรืออาจแยก
เป็ นคณะกรรมการหรืออนุ กรรมการ เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยทางยา
คณะอนุ กรรมการตามประเภทกลุม่ ยา
 ควรมีแนวทางทีช่ ดั เจนในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ อนุ กรรมการและทีม
พัฒนาคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
o คณะกรรมการฯ ควรประกอบด้วยบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ เช่น
 ผูอ้ านวยการหรือผูท้ ผ่ี อู้ านวยการมอบหมายเป็ นประธาน
 เภสัชกร 1-2 คน ทาหน้าทีก่ รรมการและเลขานุ การ และ/หรือผูช้ ว่ ยเลขานุ การ
 แพทย์ผแู้ ทนจากสาขาหลัก และทันตแพทย์ ตามความเหมาะสม
 หัวหน้าฝ่ าย/กลุ่มงานการพยาบาล
 บุคลากรสายสนับสนุ นทางการแพทย์ทเ่ี หมาะสมเช่น เทคนิคการแพทย์
o คณะกรรมการฯ ควรมีหน้าทีก่ าหนดทิศทาง
 เพือ่ บรรลุเป้ าหมายความปลอดภัย การมียาเพียงพอพร้อมใช้ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใช้ยา
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 ครอบคลุมกระบวนทีเ่ กีย่ วข้องกับทัง้ หมดในระบบยา ได้แก่ การวางแผน การคัดเลือก
การจัดหา การเก็บสารองยา เพือ่ ให้ได้ยาทีม่ คี ุณภาพสูง ให้เพียงพอและพร้อมใช้, การสัง่
ใช้ยา การเตรียม จัดจ่าย และให้ยา เพือ่ การใช้ยาทีป่ ลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล
o คณะกรรมการฯ ควรกาหนดแนวทางการประเมินผล และสนับสนุ นให้มกี ารติดตามการ
เปลีย่ นแปลงอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ การรายงานตามวงรอบเวลาทีก่ าหนด
 คณะกรรมการฯ ประเมินบทบาทหน้าทีข่ องตน วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน การใช้เวลา การตัดสินใจ และ
ดาเนินการปรับปรุงเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินการทาบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
(2) องค์กร (โดย PTC) จัดทาบัญชียาโรงพยาบาลเพือ่ จากัดให้มรี ายการยาเท่าทีจ่ าเป็ น. มีการทบทวนบัญชียาอย่าง
น้อยปี ละครัง้ โดยนาข้อมูลความปลอดภัยด้านยาและความคุม้ ค่ามาประกอบการพิจารณา. มีการกาหนด
มาตรการความปลอดภัยสาหรับยาใหม่ทม่ี โี อกาสเกิดความคลาดเคลือ่ นสูง และการขอใช้ยาทีอ่ ยูน่ อกบัญชียาเมือ่
จาเป็ น.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ PTC ทบทวนระบบการจัดทาบัญชียาโรงพยาบาลและปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพ
o เป้ าหมายเพือ่ ให้มยี าเพียงพอสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยทีใ่ ห้บริการ และมีรายการยาเท่าทีจ่ าเป็ น
o กระบวนการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาล
 ข้อมูลทีต่ อ้ งนาเสนอ ซึง่ ควรมีขอ้ มูลทัวไปของยาที
่
น่ าเสนอ ข้อบ่งใช้ ประสิทธิผล อันตร
กิรยิ าของยา ข้อมูลความปลอดภัยและความคุม้ ค่า
 เกณฑ์การคัดเลือกควรพิจารณาความปลอดภัย และความคุม้ ค่าเป็ นอย่างน้อย
o มาตรการเพือ่ ความปลอดภัยและคุม้ ค่า
 มาตรการสาหรับยาใหม่ทม่ี โี อกาสเกิดความคลาดเคลือ่ นสูงหรือเป็ น high alert drug เช่น
แบบฟอร์มสังยามาตรฐาน
่
แนวทางการสังใช้
่ ยา ระบบตรวจสอบ ระบบเตือนใจ ข้อจากัด
ในการใช้ การบริหารยา การเก็บรักษายา การติดตามอุบตั กิ ารณ์ไม่พงึ ประสงค์การให้
ข้อมูลต่อผูป้ ่ วย
 มาตรการสาหรับการขอใช้ยานอกบัญชี เช่น การขออนุ ญาต การจัดหา การเบิกจ่าย การ
ติดตามผล โดยพิจารณาความจาเป็ น ความเสีย่ ง และความสามารถในการติดตามผล
 การทบทวนเมือ่ มีรายงานอุบตั กิ ารณ์รุนแรงจากการใช้ยาในบัญชียาโรงพยาบาล (ทัง้
ภายในองค์กรและจากวารสารทีน่ ่าเชือ่ ถือ) ทีท่ นั ต่อเหตุการณ์
 ยาทีม่ กี ารใช้สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย อาจพิจารณารับเข้าเป็ นยาในโรงพยาบาล แต่ยงั ไม่
ต้องดาเนินการจัดซือ้ มาสารอง ซึง่ จะดาเนินการเมือ่ เกิดความต้องการเป็ นครัง้ คราว
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 คณะกรรมการ PTC กาหนดระบบและรอบเวลาในการทบทวนบัญชียาทีท่ นั ต่อการเปลีย่ นแปลง (อย่างน้อย
ปี ละครัง้ ) และดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้
 คณะกรรมการ PTC ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบัญชียาโรงพยาบาลทีเ่ ป็ น
ปั จจุบนั (เช่น การจัดทาบัญชียา on-line, การระบุขอ้ บ่งใช้ทส่ี าคัญและใช้บอ่ ย ฯลฯ)
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดทาบัญชียา รายการยาประเภทต่างๆ ในบัญชียาโรงพยาบาล
(3) องค์กร (โดย PCT) กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ การป้ องกันความคลาดเคลือ่ นทางยาและเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์จากยา แล้วนาสูก่ ารปฏิบตั ิ และมีการตรวจสอบการปฏิบตั .ิ ทีมผูใ้ ห้บริการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาและความคลาดเคลือ่ นทางยาทีเ่ กิดขึน้ หรือทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ .
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 มีคณะกรรมการทาหน้าทีก่ าหนดนโยบาย มาตรการ ติดตามและกากับดูแล ในเรือ่ งความปลอดภัยด้าน
ยา โดยอาจตัง้ เป็ นคณะกรรมการภายใต้ PTC หรือมอบหมายให้ PTC ทาหน้าทีน่ ้ีดว้ ย
 คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบกาหนดหรือทบทวนนโยบายการป้ องกันความคลาดเคลือ่ นทางยาและ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา ได้แก่
o การป้ องกันการสังใช้
่ คยู่ าทีม่ อี นั ตรกิรยิ ารุนแรง
o การส่งเสริมการใช้ชอ่ื สามัญทางยา
o การป้ องกันคาสังใช้
่ ยาทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหา (เช่น การใช้คาสัง่ PRN การใช้คาสังยื
่ น การใช้คาสัง่
หยุดยาอัตโนมัติ การใช้คาสังเดิ
่ มต่อ การใช้คาสังที
่ ป่ รับขนาดยา การใช้คาสังลดยา
่
การใช้คาสังที
่ ่
ระบุพสิ ยั การสังยาผสมซึ
่
ง่ ไม่มจี าหน่าย การสังใช้
่ อุปกรณ์สาหรับใช้ยา การสังยาที
่ อ่ ยูร่ ะหว่าง
การศึกษาทดลอง การสังยาสมุ
่
นไพร การสังยาเมื
่
อ่ จาหน่าย)
 คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบออกแบบระบบรายงานความคลาดเคลือ่ นทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากยา
o กาหนดความหมายของคาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุบตั กิ ารณ์ เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ หรือความคลาด
เคลือ่ นทีง่ า่ ยต่อการนาลงสูก่ ารปฏิบตั ิ และเป็ นไปตามความหมายทีถ่ ูกต้องในระบบความปลอดภัย
เช่น เหตุการณ์พงึ สังวร (sentinel event) ความคลาดเคลือ่ นทางยาแต่ละประเภท เหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ดา้ นยา อาการไม่พงึ ประสงค์ดา้ นยา เหตุเกือบสูญเสีย (Near miss)
o กาหนดระดับความรุนแรงของอุบตั กิ ารณ์เพือ่ การรายงานอย่างเหมาะสมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในทางคลินิกอาจใช้การแบ่งระดับความรุนแรงของความคลาดเคลือ่ นทางยา 9 ระดับ ตาม NCCMERP และสร้างความเข้าใจร่วมกันทัง้ ระบบ
o กาหนดรูปแบบรายงานหรือการบันทึก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

79

o ทบทวนความรูท้ างวิชาการทีท่ นั สมัย และจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ ค้นหาวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดเพือ่
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
o กาหนดแนวทางการตอบสนองทีเ่ หมาะสมเมือ่ เกิดความคลาดเคลือ่ นทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์จากยา ครอบคลุมการแก้ปัญหาให้ผปู้ ่ วย การให้ขอ้ มูล การสือ่ สารทีเ่ หมาะสมทัน
เหตุการณ์
o มีการป้ อนกลับข้อมูลอย่างเป็ นรูปธรรม และการติดตามประเมินผล ผ่านตัวบ่งชีค้ ุณภาพในระดับ
ต่างๆ
 นาข้อมูลความคลาดเคลือ่ นทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบที่
เกีย่ วข้อง (ใช้หลัก human factors engineering ถ้าเป็ นไปได้)
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ข้อมูลอุบตั กิ ารณ์เกีย่ วกับยา ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง และการปรับปรุงระบบทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง 2
ปี ทผ่ี า่ นมา
 การประเมินความเหมาะสมทันการณ์ในการตอบสนองเมือ่ เกิดความคลาดเคลือ่ นทางยาและเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากยา รวมทัง้ ผลลัพธ์ต่อผูป้ ่ วย
(4) องค์กร (โดย PTC) กาหนดรายการยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู และสร้างความ
มันใจในความปลอดภั
่
ยสาหรับผูป้ ่ วยซึง่ ใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู ด้วย
กระบวนการทีเ่ หมาะสมในการจัดหา เก็บรักษา สังใช้
่ ถ่ายทอดคาสัง่ จัดเตรียม จ่ายยา บริหารยา บันทึกข้อมูล
และติดตามกากับการใช้ยา.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา (Medication Safety Team) กาหนด
รายการยาซึง่ มีความเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู โดยมีแนวทางกว้างๆ ดังนี้
o ลักษณะของยา เป็ นยาที่
 มีโอกาสเกิดความเสีย่ งต่อการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ เช่น ยาเสพติด ยาควบคุมพิเศษบาง
รายการ
 มีรายงานความถีข่ องการเกิดคลาดเคลือ่ นทางยาหรือเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์บอ่ ยใน
องค์กร
 มีรายงานว่าเป็ นปั จจัยสาเหตุ หรือเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์พงึ สังวร (sentinel events) ทัง้
ในวารสารวิชาการ หรือในองค์กร หรืออาจรวมถึงยาทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาทดลอง ยาที่
ต้องควบคุม ยาทีไ่ ม่อยูใ่ นบัญชียาโรงพยาบาล ยาทีม่ พี สิ ยั การบาบัดแคบ (narrow
therapeutic range) ยาทางจิตเวช ยาทีม่ ชี อ่ื คล้ายกันหรือออกเสียงคล้ายกัน (look alikesound alike drugs)
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o วิธกี ารกาหนด
 อยูใ่ นดุลยพินิจของทีมสหสาขา หรือทีมดูแลผูป้ ่ วย ซึง่ อาจแตกต่างกันได้ตามความ
เหมาะสม หรือบริบทของงาน/หอผูป้ ่ วย
 ปั จจัยทีอ่ าจคานึงร่วมด้วยคือแบบแผนการใช้ยาของแต่ละองค์กร ข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ภายใน
องค์กร
 อาจใช้แบบสารวจอย่างง่าย สารวจความคิดเห็นบุคลากร ต่อการจัดประเภทยาทีต่ อ้ ง
ระมัดระวังสูง ร่วมกับการรายงานอุบตั กิ ารณ์
 สาหรับโรงพยาบาลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมทุกรายการ ควรให้ความสาคัญ
พิเศษในกลุม่ heparin, insulin, morphine, potassium chloride และ warfarin
จัดทาแนวทางการจัดการยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูงอย่างเป็ นระบบ
o ครอบคลุมกระบวนการรักษาด้วยยาตัง้ แต่การคัดเลือกยา การจัดหา การเก็บรักษา การสังจ่
่ าย การ
ถ่ายทอดคาสัง่ การเตรียม การกระจาย การส่งมอบ การให้ยา และการติดตาม
o มีสญ
ั ญลักษณ์หรือเครือ่ งหมาย ทีร่ บั รูร้ ว่ มกันทัง้ ระบบว่าเป็ นยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง อาจแยกเก็บ
เป็ นสัดส่วนหรือเป็ นกลุม่ เพือ่ ให้เกิดความระมัดระวังทัง้ ในกระบวนการเก็บรักษา การสารองในแต่
ละจุด
o สร้างสือ่ ความรูท้ ส่ี ามารถนาลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นลักษณะ drug tips ทีง่ า่ ยต่อการนาไปใช้ หรือเพือ่
เป็ นแนวทางให้พยาบาลวางแผนติดตามผูป้ ่ วยภายหลังได้รบั ยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง (โดยอาจแนบ
ไปพร้อมกับยาทีจ่ ดั )
o สร้างระบบการตรวจสอบอิสระซ้าสาหรับยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง โดยเฉพาะในขัน้ ตอนของการรับ
คาสังใช้
่ ยา การกระจาย การส่งมอบ การเตรียม การบันทึก และการให้ยา
ผูบ้ ริหารสนับสนุ นให้มแี หล่งข้อมูลสารสนเทศทางยาอย่างเหมาะสม หรือมีศกั ยภาพในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลทางยา ทัง้ ในส่วนของกลุม่ งาน/ฝ่ ายเภสัชกรรม และในส่วนของหอผูป้ ่ วย หรือหน่วยงานที่
ดูแลผูป้ ่ วยสาคัญ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ และประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดไว้
สาหรับองค์กรทีม่ กี ารศึกษาวิจยั ด้านเภสัชกรรมคลินิก ให้มรี ะบบการจัดการยาดังกล่าวทีช่ ดั เจน แยก
จากยาทีอ่ ยูใ่ นบัญชียาโรงพยาบาล และต้องดาเนินการครอบคลุมระบบการจัดการยาทุกด้าน โดย
ดาเนินการในลักษณะโครงการทีไ่ ด้รบั การรับรองให้มกี ารศึกษาได้ และเป็ นการพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ่ วย

ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 รายการยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู
 ตัวอย่างมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งจากการใช้ยา และผลการตามรอยการปฏิบตั หิ รือการประเมินความรู้
ความเข้าใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
 ผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยากลุ่มนี้
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(5) องค์กร (โดย PTC) ดาเนินการแผนงานใช้ยาสมเหตุผล (Rational Drug Use Program) และ แผนงานดูแลการ
ใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Stewardship Program) ด้วยมาตรการร่วมกันหลายประการ เพือ่ ส่งเสริมการใช้
ยาต้านจุลชีพและยาอื่นๆ อย่างเหมาะสม.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ

ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป

(6) องค์กร (โดย PTC) ติดตามตัวชีว้ ดั เชิงกระบวนการและผลลัพธ์ ประเมินและปรับปรุงระบบจัดการด้านยา. มีการ
ทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ ป่ี ระสบความสาเร็จและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่ วกับระบบจัดการด้านยา
อย่างสม่าเสมอ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 PTC ทบทวนเป้ าประสงค์ของระบบยา กาหนดตัวชีว้ ดั เชิงกระบวนการและผลลัพธ์ ประเมินการบรรลุ
เป้ าประสงค์ของระบบยา และประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านยา
o ความพร้อมใช้ คุณภาพของยา ผลกระทบของการจัดหายาไม่ทนั ต่อผูป้ ่ วย
o ประสิทธิภาพของการเก็บสารองยา
o ความสมเหตุผสมผลของการสังใช้
่ ยา (โดยเฉพาะในกลุม่ ยาใหม่ ยาทีม่ มี ลู ค่าการจัดซือ้ สูง หรือยาที่
มีความเสีย่ งอื่นๆ)
o ความปลอดภัย (การเกิดความคลาดเคลือ่ นทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา รวมทัง้
ความเหมาะสมในการตอบสนอง)
 PTC มอบหมายให้มกี ารทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับระบบการจัดการด้านยาทีป่ ระสบความสาเร็จและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
 PTC สนับสนุ นให้นาผลการประเมินและการทบทวนวรรณกรรมมาปรับปรุงระบบการจัดการด้านยา
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินการบรรลุเป้ าประสงค์ของระบบยา ประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านยา และการ
ปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
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ข. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน
(1) ผูป้ ระกอบวิชาชีพได้รบั การประเมินและฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบยา การใช้ยาที่
เหมาะสมและปลอดภัยก่อนเริม่ ต้นปฏิบตั งิ านและเป็ นประจาทุกปี .
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 PTC และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันกาหนดเนื้อหาความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบยาและการ
ใช้ยาทีเ่ หมาะสมปลอดภัย สาหรับการประเมินและให้ความรูผ้ ปู้ ระกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ (ครอบคลุม
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล) เช่น
o ระบบยาของโรงพยาบาล นโยบาย เป้ าหมาย มาตรการสาคัญ
o ผลการประเมินความรูแ้ ละการปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพ
o ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย การดาเนินการเพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ นทางยา กรณีศกึ ษาความคลาด
เคลือ่ นทางยา เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ
o ระบบข้อมูลข่าวสารและระบบรายงาน
o การสือ่ สาร การทางานเป็ นทีมสหสาขาวิชาชีพ บทบาทหน้าทีข่ องแพทย์ในเรือ่ งยา
 PTC มอบหมายให้ประเมินความรูค้ วามสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชีพในเรือ่ งระบบยาและการใช้ยาที่
เหมาะสมปลอดภัย การประเมินควรครอบคลุมถึงการปฏิบตั จิ ริงด้วย
 PTC จัดให้มกี ารปฐมนิเทศและฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ โดย
เน้นจุดอ่อนจากผลการประเมิน และควรมีทงั ้ การฟื้ นฟูความรูป้ ระจาปี และการสอดแทรกในกิจกรรม
วิชาการต่างๆ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินความรูค้ วามสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชีพ และจุดเน้นของการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้แก่ผู้
ประกอบวิชาชีพในรอบ 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
(2) ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับระบบยาสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละราย ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ การวินิจฉัยโรคหรือ
ข้อบ่งชีใ้ นการใช้ยา และข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าเป็ น.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 PTC และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันพิจารณาประโยชน์ของการใช้ขอ้ มูลเฉพาะของผูป้ ่ วยต่อการ
สังใช้
่ จัดจ่าย และให้ยา
o ข้อมูลทัวไป
่ เช่น การแพ้ยา การตัง้ ครรภ์ น้ าหนักตัว พืน้ ทีผ่ วิ เมือ่ ต้องใช้คานวณขนาดยา
o ข้อมูลการวินิจฉัยโรคหรือข้อบ่งชีใ้ นการใช้ยา
o ข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าเป็ น เช่น การทาหน้าทีข่ องตับและไต ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาทีต่ อ้ ง
ระมัดระวังสูง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

83

 PTC และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันกาหนดหรือพัฒนาวิธกี ารทีจ่ ะเพิม่ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
เช่น
o การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
o การบันทึกข้อมูลทีจ่ าเป็ นในใบสังยา
่ เช่น ข้อมูลการวินิจฉัยโรคหรือข้อบ่งชีใ้ นการใช้ยา
o การบันทึกข้อมูลทีจ่ าเป็ นในใบคาสังการรั
่
กษาทุกใบ เช่น ข้อมูลการแพ้ยา
 PTC มอบหมายให้มกี ารประเมินความพร้อมและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วย และนาไปปรับปรุง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
(3) มีขอ้ มูลยาทีจ่ าเป็ น ในรูปแบบทีใ่ ช้งา่ ย ในขณะสังใช้
่ จัด และให้ยาแก่ผปู้ ่ วย.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ข้อมูลยาทีจ่ าเป็ น เช่น บัญชียาโรงพยาบาล ข้อมูลความคงตัวของยา ความเข้ากันไม่ได้ระหว่างยา-ยา
หรือ ยา-สารละลาย การเก็บรักษายาแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง
 ฝ่ ายเภสัชกรรมวิเคราะห์ความต้องการใช้ขอ้ มูลยาในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ ขณะทีแ่ พทย์สงใช้
ั ่ ยา
เภสัชกรหรือผูช้ ว่ ยเภสัชกรจัดยา และพยาบาลให้ยาแก่ผปู้ ่ วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยาทีต่ อ้ งใช้ความ
ระมัดระวังสูง มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาได้งา่ ย หรือมีเทคนิคการให้ยาทีต่ อ้ งระมัดระวัง
 ฝ่ ายเภสัชกรรมสร้างสือ่ บัตรยา บันทึก โปสเตอร์ คูม่ อื ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทีง่ า่ ยต่อการใช้งานใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น ความเข้ากันได้ของยากับสารละลาย แนวทางการติดตามผูป้ ่ วยซึง่ ได้รบั ยาทีต่ อ้ ง
ระมัดระวังสูง
 ฝ่ ายเภสัชกรรมประเมินว่าข้อมูลทีจ่ ดั ให้มคี วามเหมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานเพียงใด และนาข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงการจัดให้มขี อ้ มูลทีจ่ าเป็ น
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
(4) องค์กรมีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุ นการตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้ยา โดยมีการส่งสัญญาณเตือนในระดับที่
เหมาะสมสาหรับอันตรกิรยิ าระหว่างยา การแพ้ยา ขนาดต่าสุดและสูงสุดสาหรับยาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังสูง
และมีแนวทางสาหรับการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาณเตือนเมือ่ มีขอ้ บ่งชี.้
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

84

ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป

(5) การสังใช้
่ คัดลอกคาสัง่ จัดเตรียม จัดจ่าย และบริหารยา กระทาในสิง่ แวดล้อมทางกายภาพซึง่ สะอาด มีพน้ื ทีแ่ ละ
แสงสว่างพอเพียง และเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพมีสมาธิกบั เรือ่ งยาโดยไม่มกี ารรบกวน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ PTC ร่วมกับคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมหรือผูร้ บั ผิดชอบ กาหนดมาตรฐานสถานทีแ่ ละ
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพสาหรับการสังใช้
่ คัดลอกคาสัง่ จัดเตรียม จัดจ่าย และให้ยา โดยคานึงถึงความ
สะอาด การป้ องกันการปนเปื้ อน ระบบไหลเวียนของงาน ความเพียงพอของพืน้ ทีแ่ ละแสงสว่าง การ
ปราศจากสิง่ รบกวนทางกายภาพ
 หัวหน้าหน่วยดูแลผูป้ ่ วยดาเนินการให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
 คณะกรรมการ PTC จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบประเมินผลอย่างน้อยปี ละครัง้ และสือ่ สารข้อมูลให้
ผูเ้ กีย่ วข้องนาไปดาเนินการปรับปรุง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
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ค. การจัดหาและเก็บรักษา
(1) การจัดหายาเป็ นไปตามบัญชียาทีผ่ า่ นการรับรอง. มีกระบวนการในการจัดการกับปั ญหายาขาดแคลน และยาที่
จาเป็ นเร่งด่วน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 สร้างหลักประกันเรือ่ งความพร้อมใช้
o คณะกรรมการ PTC ร่วมกับทีมดูแลผูป้ ่ วยแต่ละสาขาจาแนกยาในบัญชียาโรงพยาบาลเพือ่ ช่วย
พิจารณาลาดับความสาคัญในการจัดหา เช่น แบ่งเป็ นยาทีจ่ าเป็ นต่อการช่วยชีวติ (vital drug)
ยาทีจ่ าเป็ นในการรักษาโรคทีส่ าคัญ (essential drug) และยาทัวไปที
่ ใ่ ช้ในการบาบัดหรือ
บรรเทา
o จัดสรรงบประมาณโดยคานึงถึงความสาคัญของยาแต่ละประเภท โดยเฉพาะยาทีจ่ าเป็ นต่อการ
ช่วยชีวติ วัคซีน หรือยาจาเป็ นทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูป้ ่ วยปริมาณมากหากเกิดการขาดคลัง
 การจัดหายาทีจ่ าเป็ นเร่งด่วน ได้แก่ ยาช่วยชีวติ ยาฉุกเฉิน วัคซีน เซรุม่ หรือยาอื่นๆ ทีอ่ งค์กร
กาหนดให้เป็ นยาสาคัญในภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้ การจัดหาในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
 การจัดการกับปั ญหายาขาดแคลน
o ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดหายา มีระบบในการสือ่ สารให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบเกีย่ วกับรายการยาที่ขาด
ชัวคราว
่
หรือรายการยาทีไ่ ม่มกี ารผลิตอีก และข้อแนะนาว่าควรดาเนินการอย่างไร
o ฝ่ ายเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทาแนวทางการใช้หรือจ่าย
ยาทดแทนยาในบัญชีทไ่ี ม่สามารถดาเนินการจัดหาได้ทนั
 คณะกรรมการ PTC ร่วมกับฝ่ ายเภสัชกรรม วางระบบทีช่ ดั เจนในการจัดหายาทีจ่ าเป็ นเร่งด่วน เช่น ยา
ช่วยชีวติ ยาฉุกเฉิน วัคซีน เซรุม่ หรือยาอื่นๆ ทีอ่ งค์กรกาหนดให้เป็ นยาสาคัญ รวมทัง้ การจัดหาใน
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ การสร้างระบบเครือข่าย
 มีระบบการติดตามยาทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวมากกว่าปกติ และดาเนินการอย่างเหมาะสม
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดทาบัญชียา รายการยาประเภทต่างๆ ในบัญชียาโรงพยาบาล
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(2) ยาทุกรายการได้รบั การเก็บสารองอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพือ่ ให้ความมันใจในด้
่
านความเพียงพอ ความ
ปลอดภัย มีคุณภาพและความคงตัว พร้อมใช้ ป้ องกันการเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มอี านาจหน้าที่ สามารถทวนกลับถึง
แหล่งทีม่ า มีการตรวจสอบบริเวณทีเ่ ก็บยาอย่างสม่าเสมอ โดยมีการปฏิบตั เิ พือ่ เป้ าหมายดังกล่าวทัวทั
่ ง้ องค์กร.
มีการเก็บแยกยาทีม่ ชี อ่ื พ้องมองคล้าย ยาชนิดเดียวกันทีม่ คี วามเข้มข้นแตกต่างกัน ยาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวัง
สูง ยาหมดอายุหรือยาทีถ่ ูกเรียกคืน แยกเป็ นสัดส่วน. ไม่มกี ารเก็บสารอีเล็คทรอไลท์เข้มข้นทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่อ
ผูป้ ่ วยไว้ในหน่วยดูแลผูป้ ่ วย. ยาเคมีบาบัด แก๊สและสารละลายทีร่ ะเหยง่ายสาหรับการระงับความรูส้ กึ ได้รบั การ
เก็บในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบายอากาศได้ด.ี
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 วางระบบ และ/หรือ ทบทวนระบบการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์
o จัดระบบเพือ่ ป้ องกันการปะปนกับยาทีม่ อี ยูเ่ ดิม ให้คงคุณภาพระหว่างการรอตรวจรับ และ
ดาเนินการตรวจรับให้เร็วทีส่ ุด หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาทีก่ าหนด
o กาหนดรายการยาทีต่ อ้ งมีการตรวจรับ หรือการตรวจสอบคุณภาพการขนส่งเป็ นพิเศษ เช่นยาที่
ต้องอยูใ่ นระบบห่วงโซ่ความเย็น ทัง้ นี้เน้นให้มกี ารตรวจสอบจริง มีการบันทึกผลการตรวจรับ หาก
พบว่าไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด ให้มรี ะบบการจัดการ การเก็บรักษาเพือ่ รอส่งคืนทีช่ ดั เจน
o บันทึกข้อมูลการตรวจรับเข้าคลังหรือการลงบัญชีควบคุม ให้ดาเนินการภายใน 24 ชัวโมงที
่
่
กระบวนการตรวจรับเสร็จสิน้
 วางแนวทาง และ/หรือ ทบทวนแนวทางการเก็บสารองยาทีเ่ ป็ นไปในแนวทางเดียวกันในทุกจุดทีม่ กี าร
เก็บสารองยา
o ยึดข้อมูลความคงตัวของผูผ้ ลิตเป็ นสาคัญ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ เงือ่ นไขด้านอุณหภูม ิ การป้ องกัน
แสง) ในกรณีทไ่ี ม่มขี อ้ เสนอแนะจากผูผ้ ลิตชัดเจน สามารถดาเนินการตามแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือ
o การควบคุมสิง่ แวดล้อม
 คลังยามีการจัดการเรือ่ งอุณหภูมแิ ละความชืน้ ทีเ่ ป็ นไปตามข้อกาหนด มีความสะอาด และ
แข็งแรง มีอุปกรณ์ทช่ี ว่ ยในการจัดเก็บ การเบิก
 ดูแลสิง่ แวดล้อมในด้านอุณหภูม ิ แสงสว่าง ความชืน้ การถ่ายเทอากาศ เป็ นพิเศษ สาหรับ
ยาทีม่ คี วามไวต่ออุณหภูมแิ ละแสง โดยจัดให้มเี ทอร์โมมิเตอร์ทส่ี ามารถระบุอุณหภูมติ ่าสุด
หรือสูงสุดในแต่ละรอบวัน รวมทัง้ ให้มอี ุปกรณ์ตรวจความชืน้ การบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง
และเป็ นประจา
 คลังยามีระบบป้ องกันการโจรกรรมและป้ องกันการเข้าถึงโดยบุคลากรทีไ่ ม่ใช่เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเฉพาะ หลีกเลีย่ งการเปิ ดคลังค้างไว้ทงั ้ วัน การถือกุญแจอาจมีมากกว่า 1 รายที่
ร่วมรับผิดชอบ
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 ตูเ้ ย็นเก็บเวชภัณฑ์เหมาะสม เพียงพอ และมีระบบการติดตามอุณหภูมอิ ย่างสม่าเสมอทุก
วัน มีระบบการสารองไฟท้นทีทไ่ี ฟฟ้ าจากภายนอกดับสาหรับตูเ้ ย็นเก็บวัคซีนหรือยาที่
จาเป็ นต้องควบคุมอุณหภูมเิ ข้มงวด
o ระบบและลักษณะการจัดเก็บ
 คลังยามีระบบการจัดเก็บทีส่ ามารถระบุสถานทีจ่ ดั เก็บ มีความเพียงพอ อยูใ่ นบริเวณ
เดียวกัน หลีกเลีย่ งการเก็บรักษายารายการเดียวกันแยกจากกัน ควรมีบตั รควบคุมทีค่ ลัง
เพือ่ สอบทานกับรายการยาและปริมาณในฐานข้อมูล
 เก็บยาในภาชนะหรือหีบห่อเดิม มีฉลากครบถ้วน และจัดเก็บในระบบ first expired first
out สามารถบอกได้ถงึ กาหนดวันหมดอายุ
 ควบคุมเก็บรักษา ยากลุม่ พิเศษ เช่นยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้
เป็ นไปตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และรัดกุม หลีกเลีย่ งการเข้าถึงโดยง่าย และใน
กระบวนการเบิกจ่ายกลุ่มยาดังกล่าวเภสัชกรจะต้องรับรูก้ ่อนทุกครัง้
 มีการเก็บแยกยาทีม่ ชี อ่ื พ้องมองคล้าย ยาชนิดเดียวกันทีม่ คี วามเข้มข้นแตกต่างกัน ยาที่
ต้องใช้ความระมัดระวังสูง แยกเป็ นสัดส่วน.
 ยาหมดอายุ ยาเสือ่ มสภาพหรือยาทีเ่ รียกเก็บกลับคืนเนื่องจากปั ญหาคุณภาพ ต้องแยก
ออกไว้ต่างหากอย่างชัดเจน และระมัดระวังสาหรับรายการยาทีเ่ สีย่ งต่อการนาไปใช้ในทาง
ทีผ่ ดิ ทัง้ นี้ให้มรี ะบบการบันทึกรายการ ปริมาณทีช่ ดั เจน สาหรับยาทีไ่ ม่สามารถ
แลกเปลีย่ นให้มรี ะบบการกาจัดตามความเหมาะสม เช่น การละลายน้ า การเผา หรือการ
กาจัดโดยวิธเี ฉพาะ
 ยาเคมีบาบัด แก๊สและสารละลายทีร่ ะเหยง่ายสาหรับการระงับความรูส้ กึ ได้รบั การเก็บใน
พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบายอากาศได้ด.ี
o มีระบบการสุม่ ตรวจสอบปริมาณคงคลังอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องทุกวัน กาหนดเป็ นตัวบ่งชี้
คุณภาพ เพือ่ เป็ นการประกันคุณภาพและใช้เป็ นแนวทางการพัฒนา หรือสามารถตรวจพบ
ความคลาดเคลือ่ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ทนั ต่อเหตุการณ์ เช่น ร้อยละความถูกต้องของยาคงคลัง
(ครอบคลุมร้อยละ 10 ของรายการยาทัง้ หมด เป็ นต้น) และการตรวจสอบตามวงรอบปี
o การสารองยาบนหอผูป้ ่ วยหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่หอ้ งยา
 ให้มเี ฉพาะรายการยาทีจ่ าเป็ น กาหนดโดยทีมดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ให้มรี ะบบการ
สารองทีส่ ามารถควบคุมและมีการคืนกลับตามความเหมาะสม เช่น นาคืนกลับตามระบบ
การเบิกจ่ายปกติ
 หลีกเลีย่ งการสารองอิเล็คโทรไลต์ความเข้มข้นสูงบนหอผูป้ ่ วย ยกเว้นรายการทีม่ คี วาม
จาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ทนั ทีเพือ่ ความปลอดภัยผูป้ ่ วย ซึง่ ต้องมีระบบหรือข้อควรระวังในการ
เข้าถึงเพือ่ ป้ องกันการบริหารคลาดเคลือ่ นโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
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 ยาทีส่ ารองนอกหน่วยงานเภสัชกรรม ควรอยูใ่ นรูปทีพ่ ร้อมบริหารทีผ่ ลิตจากผูผ้ ลิต
โดยตรง หรืออยูใ่ นรูปหนึ่งหน่วยการใช้ทม่ี ฉี ลากและข้อมูลครบถ้วน
 การควบคุม เบิกจ่าย เรียกคืน
o เน้นให้มกี ารตรวจสอบ การตัดจ่าย และการอนุ มตั กิ ารเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุฯ ยกเว้น
ในกรณีฉุกเฉิน ซึง่ อาจผ่านการรับรู้ อนุ มตั กิ อ่ นทีจ่ ะมีการตัดจ่าย
o ระบบการเบิกจ่ายจากคลังโดยภาพรวม ควรดาเนินการตัดจ่ายในลักษณะทีเ่ ป็ นกล่องบรรจุ
หลีกเลีย่ งการจ่ายหน่วยย่อย เพราะยากในการควบคุม
o กรณีทม่ี ปี ั ญหาด้านคุณภาพยา ให้มรี ะบบทีส่ ามารถเรียกเก็บกลับคืนยา และหากจาเป็ นจะต้อง
สามารถเรียกเก็บกลับคืนยาทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของผูป้ ่ วยได้ รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลแก่แพทย์
พยาบาล บุคลากรการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง หรือผูป้ ่ วย ถึงเหตุผล ความจาเป็ น
o มีระบบการติดตามรายการยาทีไ่ ม่มกี ารเคลือ่ นไหว โดยต้องประสานแพทย์ผเู้ กีย่ วข้อง เพือ่ รับรู้
เหตุผล หรือปั จจัยสาเหตุ ทีจ่ ะดาเนินการเพือ่ ไม่ให้เกิดการค้างคลังยา หรือความเสียหาย
 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแนวทางการเก็บสารองยาในทุกจุดทีม่ กี ารเก็บสารองยาอย่าง
สม่าเสมอ และนาผลมาปรับปรุงตามความเหมาะสม
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแนวทางการเก็บสารองยา และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
(3) มีการจัดให้มยี า และ/หรือ เวชภัณฑ์ฉุกเฉินทีจ่ าเป็ นในหน่วยดูแลผูป้ ่ วยต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา. มีระบบควบคุม
และดูแลให้เกิดความปลอดภัย และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากทีใ่ ช้ไป.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันกาหนดรายการยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินทีจ่ าเป็ นในหน่วยฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วย
และหน่วยดูแลผูป้ ่ วยอื่นๆ เพือ่ ให้มกี ารสารองไว้ในปริมาณทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาการสารองวัสดุ
การแพทย์หรือส่วนประกอบทีจ่ าเป็ นอื่นๆ ร่วมด้วย
 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันกาหนดระบบควบคุมยาฉุกเฉินให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และนาไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ เช่น
o การจัดเก็บยาฉุกเฉินในลักษณะทีส่ ามารถระบุได้วา่ ยาทีบ่ รรจุในภาชนะนัน้ ยังมีครบถ้วนและไม่
หมดอายุ
o แนวทางในการเติมยาเมือ่ มีการใช้ไป อาจดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นกระเป๋ าฉุกเฉินทีน่ าไปแลก
หรือมีระบบการส่งต่อข้อมูลว่ามีการใช้ โดยฝ่ ายเภสัชกรรมเข้ามาร่วมรับผิดชอบเรือ่ งความพร้อมใช้
 หากเป็ นไปได้ยาฉุกเฉินทีส่ ารองควรอยู่ในรูปทีพ่ ร้อมใช้ทนั ที มีฉลากครอบคลุม และอาจสอดคล้องกับ
กลุม่ อายุผปู้ ่ วย ให้มรี ะบบการขานหรือทวนซ้าชือ่ ยาเพือ่ การรับรูร้ ว่ มกัน เป็ นการตรวจสอบอิสระ เพือ่ ลด
ความเสีย่ งจากการบริหารคลาดเคลือ่ น
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 สนับสนุ นแหล่งข้อมูลยาทีน่ ่าเชือ่ ถือ เนื่องจากความรีบด่วน จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีไว้เพือ่ อ้างอิง เพือ่ ป้ องกัน
ความคลาดเคลือ่ นรุนแรงทีอ่ าจเกิดขึน้
 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแนวทางการเก็บสารองยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินยาอย่างสม่าเสมอ
และนาผลมาปรับปรุงตามความเหมาะสม
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแนวทางการเก็บสารองยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน และการ
ปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้

(3) มีระบบทีจ่ ะจ่ายยาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัยในเวลาทีห่ อ้ งยาปิ ด
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการจ่ายยาในเวลาทีห่ อ้ งยาปิ ดซึง่ รพ.ใช้อยู่ และ
ทางเลือกอื่นๆ โดยพิจารณาความเสีย่ งของทางเลือกต่างๆ และโอกาสทีจ่ ะป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว
เพือ่ เลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุด
 มาตรการทีค่ วรกาหนดเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย เช่น
o คุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะจ่ายยาในเวลาทีห่ อ้ งยาปิ ด
o ระบบการติดตามหรือขอคาปรึกษาจากเภสัชกร
o การกาหนดรายการยาเท่าทีจ่ าเป็ นในการสารองทีจ่ ุดจ่าย โดยอยูใ่ นรูปแบบหรือภาชนะทีพ่ ร้อมจ่าย
o ระบบการควบคุม และการตรวจสอบปริมาณยาทีใ่ ช้ไป
o การตรวจสอบเพือ่ ป้ องกันความคลาดเคลือ่ นทางยา
o แนวทางปฏิบตั ใิ นกรณีทต่ี อ้ งใช้ยาทีไ่ ม่มกี ารสารอง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปวิธกี ารจ่ายยาเมือ่ ห้องยาปิ ด และมาตรการความปลอดภัยทีส่ าคัญ
(4) มีการจัดการกับยาทีส่ ง่ คืนมาทีห่ อ้ งยาอย่างเหมาะสม เช่น ยาทีแ่ พทย์สงหยุ
ั ่ ดใช้
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ฝ่ ายเภสัชกรรมประสานกับหน่วยดูแลผูป้ ่ วยเพือ่ วางระบบให้มกี ารส่งคืนยาทีแ่ พทย์สงหยุ
ั ่ ดใช้ หรือไม่
จาเป็ นต้องใช้มาทีห่ อ้ งยาโดยเร็วทีส่ ุด ตลอดจนการเขียนคาสังหยุ
่ ดใช้ยาทีเ่ หมาะสม
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 ฝ่ ายเภสัชกรรมมีระบบหรือแนวทางการประเมินสภาพของยาทีถ่ ูกส่งคืนว่ามีคุณภาพทีด่ ใี นการนาไปใช้
ต่อ เช่น เม็ดยาเปลือยพิจารณาทาลาย ยาทีอ่ ยู่ในแผงสามารถนามาไว้บริการต่อ รวมถึงแนวทางการ
ทาลายทีเ่ หมาะสม
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปวิธจี ดั การกับยาทีส่ ง่ คืนมาห้องยา
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SPA II - 6.2 การปฏิ บตั ิ ในการใช้ยา (MMS.2)
องค์กรทาให้มนใจในความปลอดภั
ั่
ย ความถูกต้อง ความเหมาะสม และประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
ทัง้ หมดตัง้ แต่การสังใช้
่ ยาจนถึงการบริ หารยา.

ก. การสังใช้
่ และถ่ายทอดคาสัง่
(1) มีการเขียนคาสังใช้
่ ยาอย่างชัดเจนและถ่ายทอดคาสังอย่
่ างถูกต้อง. มีการสือ่ สารคาสังยายาที
่
เ่ ป็ นมาตรฐานเพือ่
ลดความเสีย่ งต่อความผิดพลาด. มีการจัดทา นาไปปฏิบตั ิ และตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายและระบียบ
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่อไปนี้:
- คาสังใช้
่ ยาทีห่ า้ มใช้;
- การปฏิบตั ติ ่อคาสังใช้
่ ยาทางโทรศัพท์และคาสังด้
่ วยวาจา;
- คาสังใช้
่ ยาทีพ่ มิ พ์ไว้ลว่ งหน้าและ protocol สาหรับคาสังใช้
่ ยาเคมีบาบัด;
- เกณฑ์พจิ ารณาคาสังใช้
่ ยาทีย่ อมรับได้.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 PTC และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง กาหนดมาตรฐานเขียนคาสังใช้
่ ยา การสือ่ สารและถ่ายทอดคาสังใช้
่
ยาเพือ่ ป้ องกันความผิดพลาด
o คาสังใช้
่ ยา
 นโยบายหรือแนวทางการเขียนใบสังยาที
่ ส่ มบูรณ์ องค์ประกอบของใบสังยาที
่ ด่ ี
 เงือ่ นไขการสังใช้
่ ยาทีค่ วรระบุชอ่ื การค้าหรือชือ่ ทัวไปร่
่ วมด้วยเพื่อป้ องกันความ
คลาดเคลือ่ น
 เงือ่ นไขทีต่ อ้ งระบุขอ้ บ่งใช้ในการสังใช้
่ ยาบางรายการ ทีม่ ขี อ้ บ่งใช้หลักทีแ่ ตกต่างกัน
โดยเฉพาะขนาดทีใ่ ช้ในการรักษา
 การระบุรายละเอียดทีจ่ าเป็ นในคาสังใช้
่ ยา เช่น การวินิจฉัยโรคหรือข้อบ่งชีใ้ นการใช้ การ
ใช้ชอ่ื สามัญ ขนาดและวิธกี ารใช้ยา
 กาหนดกลุม่ โรค หรือกลุม่ ผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องมีการระบุคา่ ต่างๆทีจ่ าเป็ น เช่น น้ าหนัก
 การส่งเสริมและทบทวนคาสังใช้
่ ยาทีพ่ มิ พ์ไว้ลว่ งหน้าและ protocol สาหรับคาสังใช้
่ ยาเคมี
บาบัด
o มาตรการป้ องกันความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอื่นๆ
 วางระบบเพือ่ ลดการคัดลอกคาสังระหว่
่
างบุคลากรการแพทย์ โดยมุง่ เน้นให้ทุกกลุม่ สาขา
อาชีพ สามารถเข้าถึงคาสังใช้
่ ยา โดยตรง เพือ่ ต้องการลดความคลาดเคลือ่ นทีเ่ กิดขึน้ จาก
การคัดลอกยา อันเป็ นความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนอืน่ ๆ ตามมา
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 มาตรฐานการสือ่ สารคาสังใช้
่ ยาเพือ่ ลดโอกาสเสีย่ งต่อความคลาดเคลือ่ น เช่น การสังโดย
่
วาจาหรือทางโทรศัพท์ จะสามารถทาได้ในกรณีใด และกระบวนการรับคาสังเพื
่ อ่ ลดความ
คลาดเคลือ่ น เช่น การอ่านทวน หรือการสะกดทีละอักษร
o มาตรการเพือ่ ป้ องกันคาสังใช้
่ ยาทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหา เช่น
 คาสังใช้
่ ยาทีม่ กี ารกาหนดปริมาตรชัดเจนในฝั ง่ 24 ชัวโมง
่ ถ้าหมดก่อนจะต้องให้ต่อ
หรือไม่
 การระบุขอ้ บ่งใช้และวัน/เวลาทีส่ น้ิ สุดของคาสัง่ PRN
 การมีคาแนะนาสาหรับการใช้คาสังยื
่ น (standing orders) เกีย่ วกับสถานการณ์ทต่ี อ้ งใช้
อย่างชัดเจน
 การระบุวนั หรือระยะเวลาทีช่ ดั เจนในการใช้คาสังหยุ
่ ดยาอัตโนมัติ (automatic stop
orders)
 การกาหนดช่วงทีย่ นิ ยอมในการใช้คาสังเพื
่ อ่ ปรับขนาดยา (titrating orders) เพือ่ ป้ องกัน
การบริหารยาทีม่ ากเกินขนาด
 การใช้คาสังลดขนาดยา
่
(taper orders) ในปริมาณทีช่ ดั เจน ตามแต่ละช่วงเวลา
 การใช้คาสังที
่ ร่ ะบุเป็ นช่วง (range orders) เป็ นคาสังที
่ ร่ ะบุขนาดยา หรือช่วงระยะเวลาให้
ยา ผันแปรอยูใ่ นช่วงของการสังใช้
่ ขึน้ กับเงือ่ นไข หรือ สภาวะของผูป้ ่ วย
 การระบุความชัดเจนของตัวยาสาคัญหรือยาพืน้ ทีต่ อ้ งการในการสังเตรี
่ ยมยา หรือยาผสม
ซึง่ ไม่มจี าหน่าย
 การสังใช้
่ อุปกรณ์สาหรับใช้ยาตามเงือ่ นไขผูป้ ่ วยทีแ่ ตกต่าง เช่น nebulizers หรือ
catheters
 การกาหนดมาตรการสาหรับสังใช้
่ ยาทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาทดลอง เช่น ผูส้ งใช้
ั ่ แบบ
บันทึกทีเ่ กีย่ วข้อง การรวบรวมข้อมูล และการติดตาม
 การสังยาสมุ
่
นไพร ต้องทราบข้อมูลรายการยาทีม่ ี และเภสัชกรควรตรวจสอบอันตรกิรยิ า
กับยาอื่นๆทีม่ กี ารสังใช้
่ หรือผูป้ ่ วยมีการใช้อยูเ่ องในปั จจุบนั
 การสือ่ สารทีช่ ดั เจนในการสังยาเมื
่
อ่ จาหน่าย หรือการส่งต่อ รวมทัง้ การบันทึกข้อมูลการ
สังใช้
่ ยาครัง้ สุดท้าย หรือยาทีจ่ าหน่ายอย่างถูกต้องลงในเอกสารทีใ่ ช้ในการติดตามผูป้ ่ วย
หรือประวัตใิ นเล่มเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
 ตัวย่อทีไ่ ม่ควรใช้ แนวทางการดาเนินการหากพบว่าไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
o มาตรการป้ องกันความคลาดเคลือ่ นสาหรับยาทีด่ คู ล้ายกันหรือชือ่ เรียกคล้ายกัน
 PTC และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง สือ่ สาร/สร้างความเข้าใจแก่ผเู้ กีย่ วข้องเพือ่ นานโยบายทีก่ าหนดไว้ไปสู่
การปฏิบตั ิ
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 PTC และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องติดตามประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว และตอบสนองผลการ
ประเมิน
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
(2) มีการจัดวางกระบวนทางานทีป่ ระกันความถูกต้องของยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ในช่วงรอยต่อหรือการส่งต่อการดูแล
(medication reconciliation):
- พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านยาทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยใช้มาตรฐานเดียวกันทัง้
องค์กร;
- ระบุบญ
ั ชีรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยแต่ละคนได้รบั อย่างถูกต้องแม่นยา และใช้บญ
ั ชีรายการนี้ในทุกจุดของการ
ให้บริการ;
- ส่งมอบรายการยาของผูป้ ่ วย (รวมถึงยาทีผ่ ปู้ ่ วยรับประทานทีบ่ า้ น ถ้ามี) ให้กบั ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยในขัน้ ตอนถัดไป
(เช่น รับผูป้ ่ วยนอนโรงพยาบาล ส่งต่อผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลอื่น จาหน่ายผูป้ ่ วย ส่งผูป้ ่ วยมาตรวจทีต่ กึ ผูป้ ่ วย
นอก);
- เปรียบเทียบรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั อยูก่ บั รายการยาทีส่ งให้
ั ่ ผปู้ ่ วย เพือ่ ค้นหายาทีต่ กหล่น สังซ
่ ้า ไม่เข้ากับ
สภาพของผูป้ ่ วย ผิดขนาด มีโอกาสเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกัน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด;
- มีการตัดสินใจทางคลิกอย่างเหมาะสมตามข้อมูลทีพ่ บ และสือ่ สารการตัดสินใจแก่ทมี งานและผูป้ ่ วย.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 กาหนดนโยบายการดาเนินการเรือ่ ง การเปรียบเทียบและปรับเปลีย่ นทางยา (medication
reconciliation) วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบตั ิ และการกาหนดงาน กลุม่ ยา กลุม่ โรคทีจ่ ะดาเนินการตาม
ความเหมาะสม
 การกาหนดกลุม่ ยาและกลุม่ ผูป้ ่ วยทีส่ าคัญเพือ่ ดาเนินการเรือ่ งนี้อาจจาแนกได้เป็ น
o กลุม่ ผูป้ ่ วยทีเ่ ฝ้ าระวัง เช่น ผูส้ งู อายุ, เด็กเล็ก, ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน, ผูป้ ่ วยทีร่ บั การผ่าตัดใหญ่,
ผูป้ ่ วยทีก่ ลับมารักษาก่อนกาหนด
o กลุม่ ยาทีเ่ ฝ้ าระวัง เช่น ยาวาร์ฟาริน, ยากล่อมประสาท, ยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูงอื่นๆ, ยาทีม่ กี ารแพ้
หรือมีการรายงาน ADE บ่อย, ยาโครงการพิเศษ
o บริการทีส่ าคัญ เช่น การผ่าตัดในผูป้ ่ วยนอก, คลินิกเคมีบาบัดผูป้ ่ วยนอก, การฟอกไต
 พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านยาทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยใช้มาตรฐาน
เดียวกันทัง้ องค์กร
 ระบุบญ
ั ชีรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยแต่ละคนได้รบั อย่างถูกต้องแม่นยา และใช้บญ
ั ชีรายการนี้ในทุกจุดของการ
ให้บริการ ทบทวนบทบาทและแบบฟอร์มบันทึกประวัตกิ ารใช้ยาทีม่ อี ยูเ่ ดิม และออกแบบบันทึกทีใ่ ช้งาน
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ร่วมกันระหว่างวิชาชีพต่างๆ เพือ่ ลดความซ้าซ้อน และเพือ่ ให้ใช้ประโยชน์ได้มากทีส่ ุด (ข้อมูลควร
ครอบคลุมชือ่ ยา ความแรง ขนาดยา ความถี่ และวิธกี ารบริหารยาทีผ่ ปู้ ่ วยใช้จริง);
 กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการทีเ่ หมาะสม และบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้อง ส่งมอบรายการยาของผูป้ ่ วย
(รวมถึงยาทีผ่ ปู้ ่ วยรับประทานทีบ่ า้ น ถ้ามี) ให้กบั ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยในขัน้ ตอนถัดไป
o กรณีผปู้ ่ วยนอก (เฉพาะในกลุม่ ทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหาสูง)
o กรณีรบั ผูป้ ่ วยใหม่
o กรณีผา่ ตัด day surgery หรือนอนโรงพยาบาลเพือ่ ผ่าตัดเพียง 1-2 วัน
o กรณียา้ ยหอผูป้ ่ วย
o กรณีจาหน่าย
o กรณีสง่ ต่อผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลอื่น
 สร้างความเข้าใจกับทีมดูแลผูป้ ่ วยทุกวิชาชีพถึงแนวคิด เป้ าหมาย และขัน้ ตอนการดาเนินการ โดยยึด
หลัการสาคัญอย่างน้อย 3 ขัน้ ตอน
o จัดทารายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ในปั จจุบนั
o เปรียบเทียบรายการยาทีผ่ ปู้ วยได้รบั ในปั จจุบนั กับยาทีแ่ พทย์สงใช้
ั ่ เพือ่ ค้นหายาทีต่ กหล่น สังซ
่ ้า
ไม่เข้ากับสภาพของผูป้ ่ วย ผิดขนาด มีโอกาสเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกัน ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
o มีการตัดสินใจทางคลิกอย่างเหมาะสมตามข้อมูลทีพ่ บ (ปรับเปลีย่ นหรือแก้ไขความแตกต่าง) และ
สือ่ สารการตัดสินใจแก่ทมี งานและผูป้ ่ วย
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 กลุม่ ผูป้ ่ วย/กลุ่มยาทีก่ าหนดให้มกี ารทา medication reconciliation อย่างสมบูรณ์ และบทบาทหน้าทีข่ อง
ผูเ้ กีย่ วข้อง
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล บทเรียน และ good practice เกีย่ วกับ medication reconciliation
(3) ในกรณีทม่ี กี ารสังจ่
่ ายยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (CPOE) ระบบดังกล่าวมีฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ช่วยสนับสนุ น
การตัดสินใจในการสังใช้
่ ยา.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ

ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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ข. การเตรียม เขียนฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา
(1) มีการทบทวนคาสังใช้
่ ยาทุกรายการเพือ่ ความมันใจในความถู
่
กต้อง ความเหมาะสมและความปลอดภัยก่อนการ
บริหารยา dose แรก (หรือทบทวนเร็วทีส่ ุดหลังบริหารยาในกรณีฉุกเฉิน). มีการตรวจสอบซ้าสาหรับการคานวณ
ขนาดยาในผูป้ ่ วยเด็กและยาเคมีบาบัด. เภสัชกรติดต่อกับผูส้ งใช้
ั ่ ยาถ้ามีขอ้ สงสัย.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันทบทวนโอกาสทีจ่ ะเกิดความไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยในการสังใช้
่ ยา วางระบบ
เพือ่ ติดตามเฝ้ าสังเกตอย่างต่อเนื่อง สือ่ สารข้อมูลให้ผเู้ กีย่ วข้องเพื่อให้เกิดความตระหนักในผูส้ งใช้
ั ่ และผู้
ทบทวนคาสังใช้
่ ยา
 บริการเภสัชกรรมจัดระบบให้มกี ารทบทวนคาสังใช้
่ ยาของแพทย์
o ครอบคลุมทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในทุกรายก่อนทีจ่ ะมีการให้ยาแก่ผปู้ ่ วย dose แรก ยกเว้น
กรณีทล่ี า่ ช้าแล้วอาจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย
o จัดระบบให้มกี ารทบทวนย้อนหลังทันทีสาหรับการจ่ายยาในขณะทีเ่ ภสัชกรไม่ได้ขน้ึ ปฏิบตั งิ าน
 การทบทวนคาสังใช้
่ ยาควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
o ประวัตกิ ารแพ้ยา หรือมีศกั ยภาพทีจ่ ะเกิดความไวต่อยา
o อันตรกิรยิ าหรือโอกาสเกิดอันตรกิรยิ าของยาทีไ่ ด้รบั การสัง่ กับยาเดิมของผูป้ ่ วย
o ความเหมาะสมของยาทีไ่ ด้รบั ขนาด ความถี่ และวิถที างบริหารยา
o การได้รบั ยาซ้าซ้อน
o การได้รบั ยาทีห่ า้ มใช้
o การสังจ่
่ ายยานัน้ ไม่ได้เป็ นไปตามข้อบ่งใช้ทอ่ี งค์กรกาหนด
o ผลกระทบ หรือโอกาสเกิดผลกระทบทีส่ ามารถระบุจากผลทางห้องปฏิบตั กิ าร
 ข้อพิจารณาสาหรับยาเฉพาะกลุ่ม
o มีการตรวจสอบซ้าสาหรับการคานวณขนาดยาในผูป้ ่ วยเด็กและยาเคมีบาบัด.
o ยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง ให้มกี ารกาหนดเกณฑ์ทช่ี ดั เจนในการรับคาสัง่ เช่น ขนาดยาที่
เหมาะสม ต่อครัง้ /ต่อวัน หรือความเข้มข้นของยาทีไ่ ม่มากเกินไป
o ยา IV admixture ให้ทบทวนความเหมาะสมของสารละลายทีใ่ ช้เจือจางทีม่ คี วามเข้ากันได้และ
ก่อให้เกิดความคงต้ว รวมทัง้ แนวทางการเตรียมความเข้มข้นสุดท้ายทีต่ อ้ งการ
 เภสัชกรติดต่อกับผูส้ งใช้
ั ่ ยาถ้ามีขอ้ สงสัย
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ความครอบคลุมของการทบทวนคาสังใช้
่ ยา
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการทบทวนคาสังใช้
่ ยา (เชื่อมโยงกับเป้ าหมายเรือ่ งความเหมาะสม
และความปลอดภัย) รวมทัง้ การปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
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(2) มีการจัดเตรียมยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในสถานทีท่ ส่ี ะอาดและเป็ นระเบียบ มีการระบายอากาศ อุณหภูม ิ
และแสงสว่างทีเ่ หมาะสม. แผนกเภสัชกรรมเป็ นผูเ้ ตรียมยาสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย หรือยาทีไ่ ม่มจี าหน่ายใน
ท้องตลาด โดยใช้วธิ กี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐาน. ทีมเภสัชกรรมหลีกเลีย่ งการสัมผัสยาโดยตรงระหว่างการ
จัดเตรียม และเวชภัณฑ์และสารละลายปราศจากเชือ้ ได้รบั การเตรียมใน laminar air flow hood.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 สถานทีจ่ ดั เตรียมยา เป็ นสถานทีท่ ส่ี ะอาด เป็ นระเบียบ มีการระบายอากาศ อุณหภูมแิ ละแสงสว่าง
เหมาะสม
 การจัดเตรียมยาโดยหน่วยดูแลผูป้ ่ วย
o หัวหน้าหน่วยดูแลผูป้ ่ วย (โดยอาจร่วมมือกับบริการเภสัชกรรม) จัดระบบ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
และเทคนิคทีเ่ หมาะสมปลอดภัยสาหรับการจัดเตรียมยาทีจ่ ะให้แก่ผปู้ ่ วยในความดูแล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การป้ องกันการปนเปื้ อน การมีแสงสว่างเพียงพอ การไม่ถูกรบกวนสมาธิ และการกาจัด
ขยะอันตราย
o คณะกรรมการ PTC ร่วมกับบริการเภสัชกรรม จัดให้มกี ารประเมินความเหมาะสมปลอดภัยของ
การจัดเตรียมยาในหน่วยดูแลผูป้ ่ วยทัง้ หมดเป็ นระยะ และดาเนินการปรับปรุง
 การจัดเตรียมยาโดยบริการเภสัชกรรม
o คณะกรรมการ PTC ร่วมกับบริการเภสัชกรรม พิจารณาโอกาสทีบ่ ริการเภสัชกรรมจะต้อง
จัดเตรียมยาสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) ซึง่ บริการเภสัชกรรมต้อง
เตรียมขึน้ ใช้ในทันที เพือ่ ตอบสนองความต้องการของแพทย์สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย เฉพาะโรค
หรือกลุม่ ทีม่ คี วามสาคัญ เช่น เด็กเล็ก ทารก รวมทัง้ ยาเตรียมปราศจากเชือ้ เช่น ยาฉีด IV
admixtures, Total Parenteral Nutrition, Cytotoxic preparation, ยาหยอดตา หรือยาทีม่ งุ่ หมาย
อื่นๆ ทีต่ อ้ งเตรียมโดยวิธปี ราศจากเชือ้ เช่น dilution ของ heparin
o พิจารณาศักยภาพและความรับผิดชอบโดยรวม
 โรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพและปริมาณงานมากพอ ควรรับผิดชอบในการผสมหรือเตรียมยา
ผสมทีป่ ราศจากเชือ้ เช่น ยาเคมีบาบัด IV admixtures โดยบริการเภสัชกรรม (ยกเว้นราย
ทีล่ า่ ช้าแล้วอาจเป็ นอันตราย หรือความคงตัวของยาสัน้ มาก)
 โรงพยาบาลทีม่ ปี ริมาณการใช้ไม่มาก ให้เป็ นไปตามนโยบายหรือใช้ระบบเครือข่ายในการ
สนับสนุ น
 บริการเภสัชกรรมควรรับผิดชอบจัดเตรียมยาเคมีบาบัดหากมีการใช้มากกว่า 20 ขนานต่อ
เดือน
o บริการเภสัชกรรมออกแบบระบบการเตรียมยาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน (ครอบคลุมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
เทคนิควิธี การติดฉลาก และบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบ) เพือ่ การเตรียมยาทีเ่ หมาะสมปลอดภัย
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ฝึกอบรมบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบให้มคี วามรูแ้ ละทักษะเพียงพอ ควบคุมกากับให้เป็ นไปตามระบบ
และติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
 ทีมเภสัชกรรมหลีกเลีย่ งการสัมผัสยาโดยตรงระหว่างการจัดเตรียม
 เวชภัณฑ์และสารละลายปราศจากเชือ้ ได้รบั การเตรียมใน laminar air flow hood
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ผลการประเมินความเหมาะสมปลอดภัยของการจัดเตรียมยาในหน่วยดูแลผูป้ ่ วยและการปรับปรุงทีก่ ิิดขึน้
 สถิตแิ ละบทเรียนในการจัดเตรียมยาสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะรายโดยบริการเภสัชกรรม
(3) ยาได้รบั การติดฉลากอย่างเหมาะสม ชัดเจนและอ่านง่าย ติดทีภ่ าชนะบรรจุยาทุกประเภท . มีฉลากยาติดจนถึง
จุดทีใ่ ห้ยาแก่ผปู้ ่ วย โดยระบุชอ่ื ผูป้ ่ วย ชือ่ ยา ความเข้มข้น และขนาดยา.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการยา PTC ร่วมกับบริการเภสัชกรรม กาหนดนโยบายและแนวทางการติดฉลากยา
ครอบคลุมทัง้ การติดฉลากโดยบริการเภสัชกรรม และการติดฉลากในหน่วยดูแลผูป้ ่ วยกรณีทม่ี กี าร
จัดเตรียมแล้วไม่ได้ให้ยาแก่ผปู้ ่ วยทันที โดยอาศัยการวิเคราะห์โอกาสเกิดปั ญหาจากการไม่มฉี ลากยาที่
เหมาะสม
 แนวทางสาหรับการระบุขอ้ มูลบนฉลากยา
o ชือ่ ผูป้ ่ วย หอผู้ป่ วย และข้อมูลบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยอื่นๆ ตามความเหมาะสม
o ชือ่ ยา ความเข้มข้นหรือความแรง ขนาดยาหรือปริมาณยา
o วันหมดอายุ หากไม่ได้ใช้ภายใน 24 ชัวโมง
่
o เวลาทีห่ มดอายุเมือ่ อายุยาน้อยกว่า 24 ชัวโมง
่
o วันทีเ่ ตรียม สารละลายทีใ่ ช้เจือจางหรือผสม ชือ่ ผูเ้ ตรียมและผูต้ รวสอบ สาหรับ IV admixture
o สูตรสารอาหารทีใ่ ห้เข้าทางหลอดเลือดดา
o วิธกี ารให้ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ และคาแนะนาหรือข้อควรระวัง
 ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางปฏิบตั ใิ นกรณีต่อไปนี้เป็ นพิเศษ
o การติดฉลากสาหรับยาฉีดและสารละลายสาหรับ flush สายน้ าเกลือทีเ่ ตรียมนอกห้องผูป้ ่ วยหรือ
ไกลจากเตียงผูป้ ่ วย
o การตรวจสอบชือ่ ยาด้วยความมันใจ
่ ณ จุดทีใ่ ห้ยาแก่ผปู้ ่ วย
o การเตรียมยาสาหรับใช้กบั ผูป้ ่ วยซึง่ ไม่ได้ระบุชอ่ื แน่นอน เช่น ยาทีใ่ ช้ในการระงับความรูส้ กึ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 นโยบายและแนวทางการติดฉลากยา
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(4) มีการส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วยในลักษณะทีป่ ลอดภัย รัดกุม และพร้อมใช้ ในเวลาทีท่ นั ความต้องการของ
ผูป้ ่ วย. มีการปกป้ องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทีส่ มั ผัสยาเคมีบาบัด และมีการจัดเตรียม
hazardous spill kit ทีส่ ามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก. ยาทีถ่ ูกส่งคืนได้รบั การตรวจสอบความสมบูรณ์ การคงสภาพ
และได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 บริการเภสัชกรรมร่วมกับหน่วยดูแลผูป้ ่ วย วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการส่งมอบยาหรือการ
กระจายยา
 คณะกรรมการ PTC หรือผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันกาหนดนโยบายการส่งมอบยาหรือการกระจายยาแก่หน่วย
ดูแลผูป้ ่ วยตามบริบทและความพร้อมขององค์กร โดยพิจารณาเป้ าหมายสาคัญต่อไปนี้
o ความปลอดภัยรัดกุม
 การตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องระหว่างยา ฉลากยา และคาสังใช้
่ ยา โดย
เภสัชกร
 ระบบการจัดส่งยาทีร่ ดั กุมหรือแยกจากกันสาหรับยาทีต่ อ้ งแช่เย็น หรือสารเสพติด หรือยา
ทีต่ อ้ งควบคุมเป็ นพิเศษ
 มีการปกป้ องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทีส่ มั ผัสยาเคมีบาบัด และมีการ
จัดเตรียม hazardous spill kit ทีส่ ามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
 ยาทีถ่ ูกส่งคืนได้รบั การตรวจสอบความสมบูรณ์ การคงสภาพ และได้รบั การจัดการอย่าง
เหมาะสม
o ความพร้อมใช้
 รูปแบบของเภสัชภัณฑ์ทพ่ี ร้อมใช้
 ระบบการกระจายยาทีค่ วรเป็ นระบบเดียวกันทัง้ โรงพยาบาล ซึง่ อาจจะเป็ นระบบการจ่าย
ยารายวัน (daily dose) หรือระบบการจ่ายแบบ unit-dose
o ทันความต้องการของผูป้ ่ วย
 การสือ่ สารคาสังใช้
่ ยาไปยังห้องยาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้โทรสารหรือการใช้
intranet
 การประกันรอบเวลาในการส่งมอบยา
 การกาหนดมาตรฐานระยะเวลาในการจ่ายยาครัง้ แรก และการปรับช่วงเวลา
 การจ่ายยาทีแ่ พทย์ตอ้ งการให้ผปู้ ่ วยได้รบั อย่างเร่งด่วน
 คณะกรรมการ PTC หรือผูเ้ กีย่ วข้อง ทบทวนประเมินผลระบบการส่งมอบยาหรือการกระจายยาอย่าง
น้อยปี ละครัง้ และนาผลไปดาเนินกาปรับปรุง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 นโยบายและแนวทางการส่งมอบยาหรือการกระจายยาทีส่ าคัญ
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 การวิเคราะห์ขอ้ มูล บทเรียน และ good practice เกีย่ วกับการส่งมอบยาหรือการกระจายยา
(5) การส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วยทาโดยเภสัชกรหรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายและได้รบั การฝึกอบรม มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของยาก่อนทีจ่ ะส่งมอบ และมีการให้คาแนะนาการใช้ยาอย่างเหมาะสม.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ PTC หรือผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันกาหนดนโยบายและแนวทางการส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วย
o ผูส้ ง่ มอบ
 เภสัชกรเป็ นผูส้ ง่ มอบยาให้กบั ผูป้ ่ วย
 โรงพยาบาลชุมชนทีม่ ปี ั ญหาด้านอัตรากาลัง อาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
หรือบุคลากรระดับรองทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนเป็ นผูส้ ง่ มอบยาแทน ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่
โรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งติดตาม หรือไม่ใช่ผปู้ ่ วยคลินิกพิเศษ หรือไม่ใช่ผปู้ ่ วยทีใ่ ช้ยาทีต่ อ้ ง
ระมัดระวังสูง
o กาหนดแนวทางการส่งมอบทีช่ ดั เจน เช่น คาถามหลักทีใ่ ช้ในการส่งมอบ
o ดูเรือ่ งการให้คาแนะนาการใช้ยา
 ทีมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยนอก ร่วมกันวางระบบตรวจสอบความถูกต้อง (หรือความคลาดเคลือ่ น)
ของยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ก่อนทีจ่ ะออกจากโรงพยาบาล โดยอาจกาหนดเกณฑ์ทจ่ี ะขอให้ผปู้ ่ วยนายาทีไ่ ด้รบั
กลับมาตรวจสอบทีห่ อ้ งตรวจผูป้ ่ วยนอก เช่น ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยามากกว่า x รายการ ผูป้ ่ วยเรือ้ รังทีม่ กี าร
เปลีย่ นรายการยา เป็ นต้น
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล บทเรียน และ good practice เกีย่ วกับการส่งมอบยาแก่ผปู้ ่ วย
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ค. การบริหารยา
(1) มีการให้ยาแก่ผปู้ ่ วยอย่างปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซึง่ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมและอุปกรณ์การให้ยาทีไ่ ด้
มาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของยา คุณภาพยา ข้อห้ามในการใช้ และเวลา/ขนาดยา/วิธกี ารให้ยา
ทีเ่ หมาะสม. มีการตรวจสอบซ้าโดยอิสระก่อนให้ยาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังสูง ณ จุดให้บริการ. มีการบันทึกเวลา
ทีใ่ ห้ยาจริงสาหรับกรณีการให้ยาล่าช้าหรือลืมให้. ผูส้ งใช้
ั ่ ยาได้รบั การรายงานเมือ่ มีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา
หรือความคลาดเคลือ่ นทางยา.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ PTC ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง กาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารยาหรือให้ยาแก่ผปู้ ่ วย
 คุณสมบัตขิ องบุคลากร
o กาหนดคุณสมบัตขิ องบุคลากรทีส่ ามารถบริหารยาประเภทต่างๆ เช่น การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ การ
ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดา การฉีดยาเข้าไขสันหลัง การให้ยาเคมีบาบัด การใช้สารทึบรังสี
o มีการเพิม่ พูนและทดสอบความรูแ้ ละทักษะของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
o มีระบบการกากับหรือดูแลบุคลากรการทีป่ ฏิบตั งิ านภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชดิ
 กาหนดแนวทางการใช้บนั ทึกการบริหารยาผูป้ ่ วย (Medication Administration Record - MAR) เพือ่
เป็ นประกันความถูกต้องในการบริหารยา
o คัดลอกโดยตรงจากใบคาสังการรั
่
กษาของแพทย์โดยผูท้ ต่ี รวจเยีย่ มผูป้ ่ วยร่วมกับแพทย์ และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบันทึกโดยอีกบุคคลหนึ่งทันที
o ข้อมูลทีส่ าคัญบน MAR ประกอบด้วย patient identification และข้อมูลทัวไปที
่ ม่ คี วามสาคัญต่อ
การบริหารยา เช่น ข้อมูลแพ้ยา ข้อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับคานวณขนาดยา (น้ าหนักสาหรับ
โดยเฉพาะเด็ก, ส่วนสูงสาหรับผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาเคมีบาบัดบางรายการ)
o ข้อมูลรายการยาแต่ละรายการควรมีชอ่ื ขนาดยาทีใ่ ห้ วิธบี ริหาร ความถี่ และข้อควรระวังสาคัญ
เช่น อัตราเร็ว ควรแยกบันทึกระหว่างยาทีใ่ ห้วนั เดียวกับยาทีใ่ ห้ต่อเนื่องและบันทึกวันทีใ่ ห้ยาอย่าง
ชัดเจน
o การใช้ MAR
 ใช้ตรวจสอบยาทีร่ บั จากห้องยา
 ใช้ MAR กากับการบริหารยาโดยนาติดตัวไปทีข่ า้ งเตียงผูป้ ่ วย ลงเวลาจริงในการบริหาร
ยาและลายมือชือ่ ผูบ้ ริหารยา (อาจร่วมกับ IT พัฒนาระบบทีส่ ามารถบันทึกได้สะดวก เช่น
การใช้ barcode)
 บันทึกเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ดา้ นยาทีร่ า้ ยแรงทันทีในบริเวณ/ช่องทีก่ าหนดใน MAR
และทาสัญลักษณ์หรือขีดฆ่าทีร่ ายการยาดังกล่าว ส่งต่อข้อมูลให้เภสัชกร เพือ่ ประเมินและ
รวบรวมลงฐานข้อมูล
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 ส่งต่อ MAR เมือ่ มีการย้ายผูป้ ่ วย
 ใช้เป็ นเอกสารหลักชิน้ หนึ่งสาหรับ medication reconciliation
o สร้างแนวทางการกากับ การยืนยันความถูกต้องของการบันทึก เช่น การสุม่ ตรวจสอบว่ามีการลง
เวลาตามทีเ่ ป็ นจริงหรือไม่ หรือการสอบทานระหว่างเวร
 ก่อนการบริหารยาทุกครัง้ ต้องยืนยันผูป้ ่ วยและความถูกต้องครอบคลุม ทัง้ นี้ให้ยดึ บันทึกการบริหารยา
เป็ นหลักในการช่วยทวนสอบ และควรให้ผปู้ ่ วยมีสว่ นร่วมในการช่วยยืนยันความถูกต้อง
o ถูกคน ยืนยันอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้
o ถูกยา พิจารณาฉลากกับบันทึกการบริหารยา พิจารณารูปแบบ ลักษณะภายนอก ตะกอน การ
เปลีย่ นสี ยังไม่หมดอายุ
o ถูกขนาด เป็ นไปตามขนาดทีแ่ พทย์ระบุ หรือคานวณจากน้ าหนัก ไม่เกินขนาดทีส่ ามารถให้ได้
โดยเฉพาะยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง
o ถูกวิธบี ริหาร ระวังยาทีม่ เี ทคนิกพิเศษ หรือยาทีใ่ ห้เข้าไขสันหลัง ให้สร้างระบบการยืนยันซ้าอิสระ
ให้มรี ะบบการประกันความเสีย่ งของอุปกรณ์การแพทย์ทส่ี ามารถเชือ่ มต่อได้ระหว่างการให้ทาง
หลอดเลือด กับความต้องการบริหารโดยวิธอี ่นื เช่น กระบอกฉีดยาสาหรับยารับประทานสามารถ
สวมต่อกับ catheter ทีบ่ ริหารเข้าหลอดเลือด
o ถูกเวลา ทีมดูแลผูป้ ่ วยอาจกาหนดระยะเวลาทีย่ อมรับได้ในการบริหารยาทีไ่ ม่เป็ นไปตาม actual
time เพือ่ ให้พยาบาลสามารถวางระบบ และสามารถบันทึกเวลาในการบริหารจริง
o ถูกเทคนิค โดยเฉพาะยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะก่อให้เกิดเหตุการณ์ขา้ งเคียงเช่น การทาลายเนื้อเยือ่
หากเกิดการแทงทะลุนอกหลอดเลือด
o มีการตรวจสอบซ้าโดยอิสระก่อนให้ยาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังสูง ณ จุดให้บริการ
 ข้อควรพิจารณาอื่นๆ ในการบริหารยา
o หากยังมีขอ้ กังวลใดๆ จะต้องยังไม่บริหารยาจนกว่าข้อกังวลหรือข้อสังเกตนัน้ ได้รบั การแก้ไขหรือ
ทาความเข้าใจ จนมันใจว่
่ าไม่เกิดความคลาดเคลือ่ น
o ก่อนการบริหารยา ควรให้ขอ้ มูลกับผูป้ ่ วยหรือญาติ ถึงความเสีย่ งหรือโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ดา้ นยาทีส่ าคัญ หรือสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสนใจเนื่องจากเป็ นยาใหม่ เป็ นต้น
o มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การให้ยา เช่น infusion pump โดยเฉพาะสาหรับยาทีม่ คี วามเสีย่ งหรือมี
อันตรายสูงหากบริหารยาในอัตราทีไ่ ม่เหมาะสม ให้มรี ะบบการตรวจสอบความเทีย่ ง อย่าง
สม่าเสมอ สุม่ ประเมินระยะเวลาทีย่ าควรหมดกับระยะเวลาทีใ่ ช้ในการบริหารจริง
 หากเกิดความคลาดเคลือ่ นทางยาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา ให้ระงับการบริหารยาที่
เกีย่ วข้องหรือทีส่ งสัยว่าจะเป็ นสาเหตุเป็ นเบือ้ งต้น รีบรายงานแพทย์ผเู้ กีย่ วข้องทันที และดาเนินการตาม
ระบบการรายงาน การจัดการอุบตั กิ ารณ์ทอ่ี งค์กรกาหนด
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

102

 การวิเคราะห์ขอ้ มูล บทเรียน และ good practice เกีย่ วกับการส่งมอบยาแก่ผปู้ ่ วย การใช้ MAR
(2) ทีมผูใ้ ห้บริการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยาแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว (ด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร) เพือ่ ให้สามารถ
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลโดยใช้ยาอย่างปลอดภัยและได้ผล. ข้อมูลทีใ่ ห้อาจรวมถึงชือ่ ยา เป้ าหมายการ
ใช้ ประโยชน์และผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ วิธกี ารใช้ยาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม วิธกี ารป้ องกันความ
คลาดเคลือ่ นทางยา และสิง่ ทีพ่ งึ ทาเมือ่ เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา (ตามความเหมาะสม).
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ PTC ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง กาหนดนโยบายและแนวทางในการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและ
ครอบครัว
 ทีมดูแลผูป้ ่ วยพัฒนาการให้คาแนะนาเพือ่ ให้เกิด drug adherence และป้ องกันภาวะไม่พงึ ประสงค์จาก
ยา
o ข้อมูลทีใ่ ห้อาจรวมถึง
 ชื่อยา เป้ าหมายการใช้ ประโยชน์และผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้
 วิธกี ารใช้ยาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
 วิธกี ารป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
 ข้อบ่งชีเ้ มือ่ ควรขอคาปรึกษาจากเภสัชกร
 สิง่ ทีพ่ งึ ทาเมือ่ เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา
 ข้อบ่งชีท้ ต่ี อ้ งให้คาแนะนาเป็ นพิเศษ สาหรับกลุม่ ยาเด็ก ยาทีม่ ชี ว่ งการรักษาทีแ่ คบ ยาทีม่ ี
อาการอันไม่พงึ ประสงค์สาคัญ ยาทีม่ เี ทคนิคการใช้พเิ ศษ เช่น ยาสูดพ่น
o พิจารณาสถานทีแ่ ละอุปกรณ์สาหรับให้คาแนะนาทีเ่ หมาะสม สาหรับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งใช้ยาทีม่ เี ทค
นิกการใช้พเิ ศษ หรือผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งติดตามต่อเนื่อง
o มีฉลากช่วยหรือแผ่นพับให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับยาทีร่ บั ประทาน การปฏิบตั ติ น ข้อควรระวัง
o มีชอ่ งทางทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถติดต่อได้โดยสะดวกเมือ่ มีปัญหาเกีย่ วกับการใช้ยา
o มีการติดตามประเมินผล drug adherence และ ADE เพือ่ นามาปรับปรุงการให้คาแนะนา
 ทีมดูแลผูป้ ่ วยส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีสว่ นร่วมในกระบวนการดูแลเกีย่ วกับการใช้ยา เช่น
o การมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารยา เช่น การบ่งชีผ้ ปู้ ่ วย การได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับยาทีแ่ พทย์สงั ่ การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการได้รบั ยา รวมทัง้ ระยะเวลาที่
ควรได้รบั ยา
o การได้รบั โอกาสในการทีจ่ ะบริหารยาตนเองก่อนทีจ่ ะจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพือ่ เป็ นการ
สร้างความคุน้ เคย และการเอือ้ อานาจให้ผปู้ ่ วยได้ดแู ลตนเองภายใต้สายตาของบุคลากรการแพทย์
o การร่วมในกระบวนการวางแผนจาหน่ายเพือ่ ให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และสิง่ แวดล้อมของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

103

ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล บทเรียน และ good practice เกีย่ วกับการให้ความรู้ และการมีสว่ นร่วมของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว
(3) ผูป้ ่ วยได้รบั การติดตามผลการบาบัดรักษาด้วยยาและบันทึกไว้ในเวชระเบียน เพือ่ สร้างความมันใจในความ
่
เหมาะสมของเภสัชบาบัดและลดโอกาสเกิดผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ PTC ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง กาหนดนโยบายและแนวทางการติดตามผลการบาบัดรักษาด้วย
ยา และการบันทึกในเวชระเบียน
 ทีมดูแลผูป้ ่ วยวิเคราะห์แนวทางการติดตามผลการบาบัดรักษาด้วยยา และการบ่งชีผ้ ลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
จากยาแต่เนิ่นๆ ในยากลุม่ ต่างๆ ทีม่ คี วามสาคัญ เช่น
o ยาทีม่ ี therapeutic ratio แคบ
o ยาทีแ่ พทย์หวังผลการรักษาในระยะสัน้
o ยาต้านจุลชีพซึง่ เชือ้ อาจจะไม่ไวต่อยาหรือมีการติดเชือ้ ใหม่เพิม่ ขึน้
o ยาทีม่ ผี ลต่อสมดุลของการทาหน้าทีข่ องอวัยวะต่างๆ หรือมีผลต่อความเป็ นความตายของผูป้ ่ วย
o ยาทีม่ ผี ลข้างเคียงต่อการทางานของตับ ไต หัวใจ
o การตอบสนองต่อยาใหม่ทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั เป็ นครัง้ แรก
 ทีมดูแลผูป้ ่ วยร่วมกันกาหนดแนวทางตอบสนองเมือ่ ผลการติดตามการบาบัดรักษาไม่เป็ นไปตามความ
คาดหวังหรือเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ หรือเกิดผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ขน้ึ
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล บทเรียน และ good practice เกีย่ วกับการติดตามผลการบาบัดรักษาด้วยยา
(4) มีการจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยและครอบครัวนาติดตัวมา เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและสอดคล้องกับแผนการดูแล
ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นปั จจุบนั . ทีมผูใ้ ห้บริการจัดให้มกี ระบวนการเพือ่ ตัดสินใจเกีย่ วกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถบริหารเองได้ ว่า
เป็ นยาตัวใด กับผูป้ ่ วยรายใด วิธกี ารเก็บรักษายาโดยผูป้ ่ วย การให้ความรู้ และการบันทึก.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 คณะกรรมการ PTC ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้องกาหนดนโยบายและแนวทางการจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยและ
ครอบครัวนามา
o มีกระบวนการเพือ่ ตัดสินใจเกีย่ วกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถบริหารเองได้ ว่าเป็ นยาตัวใด กับผูป้ ่ วยราย
ใด
o มีแนวทางในการเก็บรักษายาโดยผูป้ ่ วย การให้ความรู้ และการบันทึกการให้ยา
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 องค์ประกอบของการจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยและครอบครัวนามา
o การทาบัญชีรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยใช้และนาติดตัวมา
o เภสัชกรพิจารณาสภาพยาว่ายังสามารถใช้ได้หรือไม่
o แพทย์พจิ ารณาความจาเป็ นในการใช้ยาต่อ และบันทึกในเวชระเบียน
o การให้ยาแก่ผปู้ ่ วย ซึง่ อาจทาได้โดย
 ใช้ยาเดิมของผูป้ ่ วย โดยพยาบาลเป็ นผูจ้ ดั ให้รว่ มกับยาอื่นๆ ทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั
 ใช้ยาเดิมของผูป้ ่ วย โดยนามาทีห่ อ้ งยาและดาเนินการร่วมกับยาอื่นๆ ตามระบบการจ่าย
ยาปกติ
 เก็บยาของผูป้ ่ วย โดยให้ผปู้ ่ วยรับรู้ และใช้ยาของโรงพยาบาลขนานเดียวกันแทนยา
ดังกล่าว
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล บทเรียน และ good practice เกีย่ วกับการจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยและครอบครัวนาติดตัว
มา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

105

SPA II-9 การทางานกับชุมชน
SPA II - 9.1 การจัดบริ การสร้างเสริ มสุขภาพสาหรับชุมชน (COM.1)
องค์กรร่วมกับชุมชน จัดให้มีบริ การสร้างเสริ มสุขภาพที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน.
(1) องค์กรกาหนดชุมชนทีร่ บั ผิดชอบและทาความเข้าใจบริบทของชุมชน มีการประเมินความต้องการด้านสุขภาพ
และศักยภาพของชุมชน และระบุกลุม่ เป้ าหมายและบริการส่งเสริมสุขภาพทีจ่ าเป็ นสาหรับชุมชน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูบ้ ริหารร่วมกับทีมทีร่ บั ผิดชอบ ร่วมกันทาความเข้าใจความหมายของชุมชน ว่าครอบคลุมถึงชุมชนทาง
ภูมศิ าสตร์ และชุมชนทางสังคมทีม่ ารวมตัวกันเพือ่ เป้ าหมายเดียวกัน
 ผูบ้ ริหารร่วมกับทีมทีร่ บั ผิดชอบ กาหนดชุมชนทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
 ทีมผูใ้ ห้บริการร่วมกันทาความเข้าใจบริบทของชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ โดย
o ประเมินความต้องการของชุมชน ซึง่ ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมสารสนเทศเกีย่ วกับสุขภาพของ
ชุมชน เช่น ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ สถานะสุขภาพ ศักยภาพ และความเสีย่ งด้านสุขภาพของ
ชุมชน
o ทบทวน ทาความเข้าใจกับสถานการณ์ และขีดความสามารถในปั จจุบนั ของชุมชน ครอบคลุม
มุมมองด้านการส่งเสริม รักษา ป้ องกัน และฟื้ นฟู
o ประเมินศักยภาพของชุมชน เพือ่ รับรูถ้ งึ ความสามารถสูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้ของชุมชนนัน้ ๆ ถ้าหาก
ชุมชนนัน้ ได้รบั การสนับสนุ น ด้านการบริการ ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม เพิม่ พลังอานาจอย่าง
เต็มที่
o กาหนดกลุม่ เป้ าหมายสาคัญในชุมชน (ซึง่ อาจมีทงั ้ กลุม่ ทีม่ สี ุขภาพดี กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือด้อย
โอกาส กลุม่ ทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพ) และบริการสุขภาพทีจ่ าเป็ นสาหรับชุมชน
o บริการสุขภาพทีเ่ ป็ นไปได้ ได้แก่ การดูแลสุขภาพ การป้ องกันโรค การช่วยเหลือสนับสนุน การส่งเสริม
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะสุขภาพ การชีป้ ระเด็นนโยบายสาธารณะ การสร้างเครือข่าย

ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุม่ เป้ าหมายสาคัญ บริการสุขภาพทีจ่ าเป็ น
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(2) องค์กรร่วมกับชุมชนวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ ทีต่ อบสนองความต้องการและปั ญหาของ
ชุมชน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมผูใ้ ห้บริการร่วมกับชุมชนวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
o ใช้ขอ้ มูลทัง้ ในระดับบุคคล ระดับกลุม่ บุคคล และระดับชุมชน เพือ่ ระบุปัญหาและความต้องการด้าน
สุขภาพ
o พิจารณาบริการสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมกลุ่มสุขภาพดี กลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ ทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพ
o จัดทาแผนบริการสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วยเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ และ
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปแผนงานสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชนจาแนกตามลักษณะบริการต่างๆ และผลคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการและปั ญหาของชุมชน
(3) องค์กรร่วมมือกับภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชน .
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมผูใ้ ห้บริการดาเนินการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชนตามแผนทีก่ าหนดไว้ในข้อ (2)
 ทีมผูใ้ ห้บริการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรและผูใ้ ห้บริการอื่นๆ ในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ สถานีอนามัย ร้านขายยาในชุมชน การแพทย์พน้ื บ้าน เป็ นต้น
 ทบทวนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชน โดยพิจารณาถึงลักษณะการดาเนิน ความครอบคลุม
ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงานทีว่ างไว้ และรูปแบบ ลักษณะ ระดับการมีสว่ นร่วมขององค์กรและผู้
ให้บริการอื่นๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้
o การดูแลสุขภาพ
o การช่วยเหลือสนับสนุ น
o การส่งเสริมการเรียนรู้
o การพัฒนาทักษะสุขภาพ
o การชีป้ ระเด็นนโยบายสาธารณะ
o การสร้างเครือข่าย
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 ความครอบคลุมของการดาเนินงาน, ความร่วมมือกับองค์กรและผูใ้ ห้บริการอื่นๆ
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(4) องค์กรติดตามประเมินผล ตลอดจนแลกเปลีย่ นข้อมูลและร่วมกับชุมชนในการปรับปรุงบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมผูใ้ ห้บริการติดตามประเมินผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เปรียบเทียบกับแผนงานและ
ความต้องการสุขภาพของชุมชน
 ทีมผูใ้ ห้บริการนาสิง่ ทีไ่ ด้จากการทบทวนประเมินผลมาจัดลาดับความสาคัญ สือ่ สารแก่ชุมชนทีม่ สี ว่ นร่วม
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปผลการประเมินและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
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SPA II - 9.2 การเสริ มพลังชุมชน (COM.2)
องค์กรทางานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของชุมชน.
(1) องค์กรส่งเสริมการมีสว่ นร่วม การสร้างศักยภาพ และการสร้างเครือข่าย ของชุมชน รวมทัง้ การเป็ นคูพ่ นั ธมิตร
ทีเ่ ข้มแข็งกับชุมชน.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ผูน้ าระดับสูง ทีมผูใ้ ห้บริการ และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันกาหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรือ่ งการ
ทางานร่วมกับชุมชน การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม การสร้างศักยภาพ และการสนับสนุ นการสร้างเครือข่าย
ของชุมชน ซึง่ ควรเป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ รพ.
 ผูน้ าทุกระดับ ทบทวนบทบาทในการสนับสนุ นการดาเนินการของทีมผูใ้ ห้บริการ ในการดาเนินการเสริม
พลังชุมชน อย่างชัดเจนและสือ่ สารทัวถึ
่ งทัง้ องค์กร
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ทบทวนปรับปรุงบทบาทการทางานให้ลกั ษณะดาเนินการให้ ไปสูก่ ารให้บริการ ในลักษณะคู่
พันธมิตร หุน้ ส่วนทางสุขภาพ ทีเ่ ข้มแข็ง ด้วยการแลกเปลีย่ นสารสนเทศ ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร ที่
จาเป็ นเพือ่ การสนับสนุ นการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี อง
ชุมชน และการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปภาพรวมทีเ่ ป็ นรูปธรรมของการทางานร่วมกับชุมชน การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม การสร้างศักยภาพ การ
สร้างเครือข่ายของชุมชน การเป็ นคูพ่ นั ธมิตรทีเ่ ข้มแข็งกับชุมชน
(2) องค์กรร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมความสามารถของกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน เพือ่ ดาเนินการแก้ปัญหาทีช่ ุมชนให้
ความสาคัญ.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์กลุม่ ต่างๆ ในชุมชนทีจ่ ะมีบทบาทในการแก้ปัญหาของชุมชน เช่น กลุม่ แม่บา้ น กลุม่
พระสงฆ์ กลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ HIV
 ทีมผูใ้ ห้บริการร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมความสามารถของกลุม่ ต่างๆ ทีว่ เิ คราะห์ได้ เพือ่ แก้ปัญหาของ
ชุมชน
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 กลุม่ ต่างๆ ในชุมชนทีอ่ งค์กรเข้าไปส่งเสริมความสามารถ และผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการดาเนินงานของกลุ่ม
ดังกล่าว
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(3) องค์กรร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะสุขภาพของบุคคล และครอบครัว.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ร่วมกับชุมชนทบทวนข้อมูล สถานการณ์ ของปั ญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง
และทักษะสุขภาพส่วนบุคคลของชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ ในปั จจุบนั
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ร่วมกับชุมชน ทบทวนการดาเนินการร่วมกับชุมชนในปั จจุบนั ในการส่งเสริมพฤติกรรมและ
ทักษะสุขภาพส่วนบุคคล ทีม่ คี วามสาคัญต่อสุขภาพของแต่ละคน ในประเด็นดังต่อไปนี้
o พฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี (การออกกาลัง การผ่อนคลาย อาหาร)
o การลดพฤติกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งต่อสุขภาพ
o การปกป้ องส่วนบุคคลให้พน้ จากความเสีย่ ง
o การจัดการกับความเครียดในชีวติ ประจาวัน
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ประเมินผลการสนับสนุ นส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคลร่วมกับชุมชน และ
ประเมินแนวโน้มสุขภาพส่วนบุคคลในภาพรวม ทีเ่ กิดขึน้ หลังมีความร่วมมือกัน
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปภาพรวมของความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ จริง แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรมและทักษะสุขภาพ
ส่วนบุคคล
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(4) องค์กรส่งเสริมการสร้างสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคม ทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี รวมทัง้ การชีแ้ นะและ
สนับสนุ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพด้วยการสร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือ และแลกเปลีย่ นสารสนเทศกับ
ผูเ้ กีย่ วข้อง.
กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ร่วมกับชุมชน ทบทวนข้อมูล สถานการณ์ ของปั ญหาสิง่ แวดล้อมทางกายภาพในชุมชนทีม่ ี
ผลต่อสุขภาพ และผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในองค์กรอื่นๆ ในปั จจุบนั
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ร่วมกับชุมชน ทบทวนการดาเนินการร่วมกับชุมชนและผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบใน
องค์กรอืน่ ๆ ในปั จจุบนั ในการส่งเสริมให้มสี งิ่ แวดล้อมทางกายภาพในชุมชนทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
o การลดสิง่ ปนเปื้ อนทางกายภาพและสารเคมี
o การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
o สิง่ แวดล้อมเพือ่ สันทนาการ การพักผ่อน สมดุลของชีวติ และกิจกรรมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ร่วมกับชุมชนและผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในองค์กรอื่นๆ ประเมินผลการส่งเสริมให้ม ี
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพในชุมชนทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี
สิ่ งแวดล้อมทางสังคม
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ร่วมกับชุมชน ทบทวนข้อมูล สถานการณ์ ของผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือทางสังคม ผูม้ ี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในองค์กรอืน่ ๆ และปั ญหาสิง่ แวดล้อมทางสังคมในชุมชนทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ และผู้
มีสว่ นเกีย่ วข้อง ในปั จจุบนั
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ร่วมกับชุมชน ทบทวนการดาเนินการร่วมกับชุมชนและผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบใน
องค์กรอืน่ ๆ ในปั จจุบนั ในส่งเสริมให้มบี ริการช่วยเหลือทางสังคม และสร้างสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อ
การมีสุขภาพดี ในประเด็นดังต่อไปนี้
o การช่วยเหลือทางสังคมในกลุม่ เป้ าหมาย (เช่น ผูท้ ด่ี อ้ ยโอกาสทางสังคม)
o การสร้างเครือข่ายทางสังคม
o ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมทีส่ ง่ เสริมความเป็ นอยูท่ ด่ี ใี นทีท่ างานและชุมชน
 ทีมผูใ้ ห้บริการ ร่วมกับชุมชนและผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในองค์กรอื่นๆ ประเมินผลการส่งเสริมให้ม ี
บริการช่วยเหลือทางสังคม และสร้างสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
 ผูน้ าระดับสูง ทีมผูใ้ ห้บริการ และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันทาความเข้าใจว่านโยบายสาธารณะ อาจจะมา
จากการกาหนดมาตรการเชิงบังคับโดยส่วนราชการ หรือมาจากมาตรการเชิงสังคมโดยชุมชนก็ได้
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 ผูน้ าระดับสูง ทีมผูใ้ ห้บริการ และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ เพือ่
กาหนดหรือทบทวนประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีอ่ งค์กรควรมีบทบาทในการชีแ้ นะและสนับสนุ น
 ผูน้ าระดับสูง ทีมผูใ้ ห้บริการ และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ ชุมชน องค์กร และบุคคลผูเ้ กีย่ วข้อง
ในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแต่ละประเด็น รวมถึงรูปแบบการมีสว่ นร่วม สารสนเทศทีจ่ าเป็ น และ
ช่องทางการสือ่ สาร
 ผูน้ าระดับสูง ทีมผูใ้ ห้บริการ และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้องและ
สือ่ สารแลกเปลีย่ นสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดความตระหนักในความสาคัญของประเด็นนโยบาย
สาธารณะดังกล่าว และนาไปสูก่ ารกาหนดมาตรการต่างๆ โดยชุมชนหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
 สรุปภาพรวมการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี
 สรุปภาพรวมการส่งเสริมให้มบี ริการช่วยเหลือทางสังคม และสร้างสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการมี
สุขภาพดี
 นโยบายสาธารณะทีอ่ งค์กรขับเคลือ่ น และผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
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