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คํานํา
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี หรือทีเ่ รียกว่า
มาตรฐาน HA/HPH 2006 จัดทําเสร็จสิน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2549 มีเนื้อหาหลักในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยและระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
โดยรวม
เพือ่ ให้โรงพยาบาลสามารถทําความเข้าใจเนื้อหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จึงได้จดั ทําคูม่ อื SPAขึน้
เป็ นการขยายความกิจกรรมทีค่ วรดําเนินการสําหรับมาตรฐานแต่ละข้อ โดยอธิบายให้เห็นรูปธรรมของการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นขัน้ ตอน และให้แนวทางการประเมินตนเองอย่างกระชับซึง่ มุง่ ให้ตอบเนื้อหาทีไ่ ด้จากผลของการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐาน
SPA in Action (Part II) นี้เป็ นการนําคูม่ อื SPA สําหรับมาตรฐานตอนที่ II ระบบงานสําคัญขององค์กร มา
จัดทําเป็ นคําถามเริม่ ต้นเพือ่ ให้โรงพยาบาลเข้าใจบริบทของตนเอง และนําไปสูก่ ารดําเนินการปรับปรุงทีม่ คี วาม
เฉพาะเจาะจงสําหรับโรงพยาบาล ทัง้ นี้ผนู้ ําไปปฏิบตั คิ วรนึกถึงวงล้อของระบบงานทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัน
ได้แก่ PDCA หรือ DALI (Design-Action-Learning-Improvement) อันได้แก่การออกแบบระบบ การปฏิบตั ติ าม
ระบบทีอ่ อกแบบไว้ การกํากับติดตาม/ทบทวน/เรียนรู้ และการปรับปรุง การถามหาระบบการกํากับติดตามในเรือ่ ง
ต่างๆ นับว่าเป็ นส่วนสําคัญทีจ่ ะทําให้วงล้อนี้หมุนไปอย่างต่อเนื่อง
สรพ.หวังว่าความเข้าใจและการนํามาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
ความปลอดภัยยิง่ ขึน้ รวมทัง้ จะมีขอ้ มูลเชิงปฏิบตั ติ ่างๆ เกิดขึน้ มากมาย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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II-1 การบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ
II - 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1)
มีการพัฒนาคุณภาพที่ ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ.

ก. การสนับสนุ นจากผูน้ ํ า
(1) ผูน้ ําระดับสูงกําหนดนโยบาย เป้าประสงค์ ลําดับความสําคัญ และความคาดหวังในเรือ่ งคุณภาพและความ
ปลอดภัย
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือประเด็นการพัฒนาคุณภาพทีส่ าํ คัญ
กระตุน้ ให้แต่ละหน่วยงาน แต่ละทีมงานคิดว่าจะทํา
(priorities) ในปจั จุบนั ของ รพ.
อะไรบ้างในประเด็นดังกล่าว, พิจารณาว่าใน
ภาพรวมจะขับเคลือ่ นร่วมกันอย่างมีพลังได้อย่างไร
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพทีส่ าํ คัญข้างต้นเป็ นส่วน ทําให้มคี วามสอดคล้องกันทัง้ เป้าหมายและ
หนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ รพ.ในข้อใด
แผนการปฏิบตั ิ
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพทีส่ าํ คัญในอนาคตจะ
ทบทวนสถานการณ์ทงั ้ ภายนอกภายในเพือ่ เตรียม
เปลีย่ นไปอย่างไร
ปรับ priorities
(2) ผูน้ ําระดับสูงสร้างหลักประกันว่าบริการทีจ่ ดั ให้ผปู้ ว่ ยมีความปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ความเสีย่ งหรือโอกาสทีจ่ ะเกิดความไม่ปลอดภัย
ผูน้ ําระดับสูงใช้ PDSA เพือ่ สร้างหลักประกันความ
หรือความด้อยคุณภาพทีส่ าํ คัญคืออะไร
ปลอดภัยสําหรับสถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ ะไม่
ปลอดภัยหรือด้อยคุณภาพ คือตรวจสอบว่ามีการ
ออกแบบระบบทีร่ ดั กุมหรือไม่ บุคลากรมีความ
พร้อมและนําไปปฏิบตั หิ รือไม่ ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ monitor
ความเสีย่ งดังกล่าวมีอะไรบ้าง ผลลัพธ์เป็ นอย่างไร
(3) ผูน้ ําทุกระดับให้การสนับสนุน และติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคืออะไร
ผูน้ ําร่วมกันหาวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์ในการขจัด
อุปสรรคเหล่านัน้
ระบบบริหารอะไรทีท่ าํ ให้การปรับปรุงระบบงาน
ผูน้ ําพิจารณาปรับระบบบริหารเหล่านัน้ ด้วยแนวคิด
ต่างๆ เป็ นไปอย่างล่าช้า
ใหม่
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอืน่ ๆ ทีห่ น่วยงาน ผูน้ ําพิจารณาให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม
และทีมงานต่างๆ ต้องการจากผูน้ ําคืออะไร
การพัฒนาเรือ่ งใดบ้างทีม่ โี อกาสไม่เป็ นไปตาม
ผูน้ ําพิจารณาระบบการกํากับติดตามทีเ่ หมาะสม
เป้าหมายหรือมีความล่าช้า
(4) ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของการมุง่ เน้นผูร้ บั ผลงาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู.้
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
การมุง่ เน้นผูร้ บั ผลงานทีผ่ ปู้ ว่ ยอยากได้ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้มกี ารกระทําดังกล่าวร่วมกัน
ทุกคนสามารถทําได้โดยง่าย และทําได้เป็ นปกติ
ประจํามีอะไรบ้าง
แต่ละระบบงาน แต่ละกลยุทธ์ แต่ละโรคทีใ่ ห้การ
จะทําอย่างไรให้สว่ นทีย่ งั ไม่ม ี ได้มตี วั กระตุน้ เหล่านี้
ดูแล มีการจัดทําพิมพ์เขียวของการพัฒนา ตัวชีว้ ดั ส่วนทีม่ กี ลไกเหล่านี้อยูแ่ ล้ว เกิดการพัฒนาอย่าง
สําคัญ และกลไกรับฟงั เสียงสะท้อน เพือ่ เป็ น
ต่อเนื่องหรือไม่
ตัวกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว
หรือไม่ ส่วนใดทีม่ แี ล้ว ส่วนใดทีย่ งั ไม่ม ี
การเรียนรูท้ ไ่ี ม่เป็ นทางการเกิดขึน้ ในลักษณะ
จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูด้ งั กล่าวให้มากขึน้ ได้
ใดบ้าง
อย่างไร จะกระตุน้ การตัง้ คําถามเพือ่ จุดประกาย
การเรียนรูจ้ ากงานประจําได้อย่างไร
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ข. การเชือ่ มโยงและประสานงาน
(1) มีการกําหนดความหมายของคําว่า “ความเสีย่ ง” และ “คุณภาพ” ทีจ่ ะใช้ในการทํางานขององค์กร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในคําต่อไปนี้ คําใดเป็ นคําทีเ่ ข้าใจยากหรือมีความ กําหนดคําจํากัดความ สร้างการเปรียบเทียบที่
สับสน: “ความเสีย่ ง” “อุบตั กิ ารณ์” “เหตุการณ์ไม่พงึ เข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่าง (ถ้าสามารถเชือ่ มโยง
ประสงค์” “sentinel event” “harm” “error” “near
ในเหตุการณ์เดียวกันได้ยงิ่ ดี), ส่งเสริมให้แต่ละ
miss”
หน่วยงานหาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานของ
ตนเอง
อะไรคือความหมายของคุณภาพที่ รพ.ใช้ทาํ ความ สร้างความเชือ่ มโยงระหว่าง “ความต้องการของ
เข้าใจกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ลูกค้า” “คุณค่า” "ข้อกําหนดในคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน”
“มาตรฐานวิชาชีพ”, ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงาน
กําหนดคุณค่าของงานทีต่ นรับผิดชอบในมุมมอง
ของผูร้ บั บริการ
อะไรคืออุบตั กิ ารณ์ทน่ี ํามาสูก่ ารเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ ทบทวนว่าลักษณะดังกล่าวจะนําไปสูว่ ฒ
ั นธรรม
และพฤติกรรมทีส่ าํ คัญในองค์กร
ความปลอดภัยหรือไม่ จะส่งเสริมให้เกิดมากขึน้ ได้
อย่างไร
(2) โปรแกรมการบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ขององค์กร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ขององค์กร ระบุประเด็นเกีย่ วกับความ ทบทวนความชัดเจนของเป้าหมาย ทบทวน
เสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพไว้อย่างไร
ความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมาย
(3) มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเสีย่ ง การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในทุกขัน้ ตอนของการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผล.
ดู II-2.1 ข. (1)
(4) มีโครงสร้างคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิผลและเหมาะสมกับองค์กรเพือ่ ประสานและช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพ. มีการกําหนดความรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ในการพัฒนาคุณภาพและการ
พัฒนาผลการดําเนินงาน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพทีใ่ ช้อยู่ มี พิจารณาว่าจะเสริมจุดอ่อนอย่างไร ควบรวมเพือ่ ลด
จุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร
ความซํ้าซ้อนอย่างไร เสริมเพิม่ เพือ่ เติมจุดอ่อน
อย่างไร
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
อะไรคือ priorities ของการพัฒนาคุณภาพ, ใคร
บ้างเป็ นผูก้ าํ หนด, มีเรือ่ งสําคัญใดทีข่ าดหายไป
บ้าง
เส้นทางการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเป็ น
อย่างไร มีการสรุปสาระสําคัญเป็ นลําดับชัน้ สู่
ผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างไร

การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทีเ่ ป็ นความ
ต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ านมีอะไรบ้าง
ผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละคนมีหน้าทีใ่ นเรือ่ งการพัฒนา
คุณภาพอย่างไร

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละคนมีหน้าทีใ่ นเรือ่ งการ
พัฒนาคุณภาพอย่างไร

ทีมนําระดับกลางหรือคณะกรรมการคร่อมสายงาน
แต่ละคณะมีหน้าทีใ่ นเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพ
อย่างไร
ผูบ้ ริหารระดับสูง (ผอ., รอง ผอ., ผช.ผอ. และ
ผูบ้ ริหารทีม่ รี ะดับสูงกว่าหัวหน้าฝา่ ย/แผนก) มี
หน้าทีใ่ นเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพอย่างไร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ดําเนิ นการปรับปรุง
ทบทวน alignment ของ priorities ดังกล่าว รวมทัง้
การรับรูแ้ ละให้ความเห็นชอบกับ priorities
ดังกล่า ว
เติมเต็มในเรือ่ งสําคัญทีไ่ ม่ถกู กําหนดเป็ น priorities
ทบทวนว่ารายงานจากแต่ละหน่วยงาน/ระบบงาน
ควรมีอะไรบ้าง มีความถีข่ องการรายงานอย่างไร
ก่อนถึงคณะกรรมการบริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
จะต้องมีการสรุปสาระสําคัญในภาพรวมโดยใคร
บ้าง ประเด็นสําคัญทีต่ อ้ งนําเสนอคืออะไร แล้ววาง
ระบบตรวจสอบเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
ดําเนินการสํารวจ (ถ้ายังไม่ม)ี นําความต้องการไป
พิจารณาให้การสนับสนุนและติดตามประเมินซํ้า
กําหนดและสือ่ สารความคาดหวังให้ชดั เจน เช่น
การร่วมกิจกรรมทบทวนของหน่วยงาน, กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ, กิจกรรม 5 ส., การรายงานความ
เสีย่ งและการละเมิดหลักจริยธรรม ฯลฯ รวมทัง้
ติดตามประเมินการมีสว่ นร่วมของเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละ
คน
กําหนดและสือ่ สารความคาดหวังให้ชดั เจน เช่น
การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาหน่วยงานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร, การกระตุน้ การ
พัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน, การสร้างการเรียนรู้
และนวตกรรมในหน่วยงาน, การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ฯลฯ รวมทัง้ ติดตาม
ประเมินการทําหน้าทีด่ งั กล่าว
กําหนดและสือ่ สารความคาดหวังให้ชดั เจน (ควรมี
อยูแ่ ล้วในคําสังแต่
่ งตัง้ ) ให้ทมี หรือคณะกรรมการ
แต่ละชุดทบทวนการทําหน้าทีด่ งั กล่าว
ทบทวนและสือ่ สารความคาดหวังให้ชดั เจน
ร่วมกันหาวิธกี ารทีจ่ ะขับเคลื่อนการพัฒนาของทัง้
องค์กรอย่างเป็ นระบบ
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ค. การทํางานเป็ นทีม
(1) มีการสือ่ สารและการแก้ปญั หาทีไ่ ด้ผล ทัง้ ภายในหน่วยงาน / วิชาชีพ, ระหว่างหน่วยงาน / วิชาชีพ, ระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูบ้ ริหาร, และระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ประเด็นสําคัญทีต่ อ้ งสือ่ สารกันภายในหน่วยงานคือ นําจุดแข็งไปขยายผล
อะไร มีจุดแข็งจุดอ่อนในการสือ่ สารอะไรบ้าง
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
ในการทํางานประจํา ประเด็นสําคัญทีต่ อ้ งสือ่ สาร
กันระหว่างหน่วยงานคืออะไร มีจุดแข็งจุดอ่อนใน
การสือ่ สารอะไรบ้าง
ในการทํางานประจํา ประเด็นสําคัญทีต่ อ้ งสือ่ สาร
กันระหว่างวิชาชีพคืออะไร มีจุดแข็งจุดอ่อนในการ
สือ่ สารอะไรบ้าง
ประเด็นสําคัญทีต่ อ้ งสือ่ สารกันระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
กับผูบ้ ริหารคืออะไร มีจุดแข็งจุดอ่อนในการสือ่ สาร
อะไรบ้าง
(2) บุคลากรร่วมมือกันให้บริการและดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง โดยตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อ
ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย (ทีมในงานปกติประจํา).
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในเรือ่ งการตรวจเยีย่ ม นําจุดแข็งไปขยายผล
ผูป้ ว่ ยร่วมกันมีอะไรบ้าง
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในเรือ่ งการวางแผน
ดูแลผูป้ ว่ ยร่วมกันมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการร่วมกันให้
ข้อมูลแก่ผปู้ ว่ ยมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการใช้ขอ้ มูลของแต่
ละวิชาชีพมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการให้ขอ้ เสนอแนะ
แก่กนั และกันมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการทํางานเป็ น ทบทวนและเรียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้
ทีมมีอะไรบ้าง
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(3) องค์กรส่งเสริมให้มที มี พัฒนาคุณภาพทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทีมทีร่ วมตัวกันเองและทีมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย, ทีม
ภายในหน่วยงานและทีมคร่อมสายงาน / สหสาขาวิชาชีพ, ทีมทางด้านคลินิกและด้านอืน่ ๆ (ทีมพัฒนา
คุณภาพ).
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการรวมตัวเป็ น
นําจุดแข็งไปขยายผล
ทีมพัฒนาคุณภาพโดยกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านมีอะไรบ้าง หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการจัดตัง้ ทีม
พัฒนาคุณภาพตามประเด็นสําคัญของหน่วยงานมี
อะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการจัดตัง้ ทีม
พัฒนาคุณภาพตามเข็มมุง่ ขององค์กร
(4) องค์กรจัดให้มที มี คร่อมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทําหน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการพัฒนา กําหนด
ทิศทาง ให้การสนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น ทีมนําทาง
คลินกิ ทีมทีร่ บั ผิดชอบระบบงานสําคัญขององค์กร (ทีมกํากับดูแลภาพรวม).
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของทีมนําทางคลินิก นําจุดแข็งไปขยายผล
มีอะไรบ้าง
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของ ทีมนําระดับกลาง นําจุดแข็งไปขยายผล
ทีด่ แู ลระบบงานสําคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
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ง. การประเมินตนเอง
(1) มีการใช้เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมเพือ่ ค้นหาโอกาสพัฒนา ตัง้ แต่ใช้วธิ กี ารเชิง
คุณภาพ ไปถึง การประเมินทีเ่ ป็ นระบบโดยใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณ หรือการวิจยั .
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ทีมต่างๆ รวมตัวกันเพือ่ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนใน ส่งเสริมให้ทมี ประเมินตนเองอย่างเรียบง่ายบ่อย
การพัฒนาของทีมบ่อยเพียงใด
เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ นําบทเรียนมาแลกเปลีย่ นและ
ประมวลเป็ นภาพใหญ่ของ รพ.
มีการหาโอกาสพัฒนาจากการวิเคราะห์
สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานและทุกระบบงาน
กระบวนการของหน่วยงานและทีมงานต่างๆ มาก วิเคราะห์กระบวนการหลักเพือ่ หาโอกาสพัฒนาปี ละ
น้อยเพียงใด
ครัง้ เช่น ใช้ประเด็น NEWS (customers’ need,
scientific evidence, safety, waste)
มีการใช้แบบสํารวจเพือ่ ประเมินความก้าวหน้าของ นําแบบสํารวจสําเร็จรูปหรือแบบสํารวจทีอ่ อกแบบ
การพัฒนาในเรือ่ งใดบ้าง
เองมาใช้เพือ่ ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
มีการนําเป้าหมายของระบบงานมาหาวิธกี าร
เรียนรูท้ จ่ี ะประเมินผลระบบงานตามเป้าหมายอย่าง
ประเมินความสําเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวในเรือ่ ง ค่อยเป็ นค่อยไป แล้วนําผลการประเมินมาพัฒนา
อะไรบ้าง
ระบบ
มีการทํา R2R ในเรือ่ งอะไรบ้างทีส่ ามารถนํามาใช้ ส่งเสริมการนําผล R2R มาใช้ประโยชน์ และ
ในการประเมินผล
ส่งเสริมให้มกี ารนํา R2R ให้มากขึน้
(2) มีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับความต้องการของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและ
มาตรฐานอืน่ ๆ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร / หน่วยงาน ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากลตาม
ความเหมาะสม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผลการสํารวจความต้องการของผูป้ ว่ ยเป็ นอย่างไร หาวิธรี บั รูค้ วามต้องการของผูป้ ว่ ยทีล่ กึ ซึง้ มากขึน้
รพ.ตอบสนองความต้องการได้ดเี พียงใด
รวมถึงระดับการยอมรับได้ของผูป้ ว่ ยในด้านต่างๆ
และนําความต้องการดังกล่าวมาประเมินว่า รพ.
สามารถตอบสนองได้ในระดับใด
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดทีม่ คี วามต้องการและความคาดหวัง รับรูค้ วามต้องการและประเมินการตอบสนองความ
เฉพาะทีแ่ ตกต่างจากผูป้ ว่ ยทัวไป
่
ต้องการดังกล่าว
วัตถุประสงค์ทส่ี าํ คัญของ รพ.คืออะไร ข้อใดที่
วางแผนและสือ่ สารในข้อทีย่ งั ต้องพัฒนาอีกมาก
ประสบความสําเร็จสูง ข้อใดทีย่ งั ต้องพัฒนาอีกมาก
มาตรฐาน HA ในเรือ่ งใดทีท่ าํ ได้ดี เรือ่ งใดทีต่ อ้ ง
วางแผนและสือ่ สารในเรือ่ งทีย่ งั ต้องพัฒนาอีกมาก
พัฒนาอีกมาก
ตัวชีว้ ดั ใดที่ รพ.ทําได้ดเี มือ่ เปรียบเทียบกับ รพ.อืน่ ถอดบทเรียนเพือ่ นําจุดแข็งไปใช้ประโยชน์
ตัวชีว้ ดั ใดที่ รพ.ทําได้ไม่ดเี มือ่ เปรียบเทียบกับ รพ.อืน่ วางแผนว่าจะต้องปรับปรุงในกระบวนการใดบ้าง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(3) มีการใช้วธิ กี ารประเมินตนเองทีห่ ลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การเขียนบันทึก
ความก้าวหน้าและแบบประเมินตนเอง การใช้ตวั ตามรอยทางคลินิก การเยีย่ มสํารวจหรือตรวจสอบภายใน
การนําเสนอเพือ่ รับฟงั ข้อวิพากษ์ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวชีว้ ดั .
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการใช้การ
นําตัวอย่างทีด่ ไี ปขยายผล
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ ประเมินตนเองมีอะไรบ้าง
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการใช้ SAR ใน
การประเมินตนเองมีทมี งานหรือระบบงานใดบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาการใช้ตวั ตามรอยทาง
คลินกิ มีอะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการเยีย่ มสํารวจ
ภายในมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการทํา AAR มี
อะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการติดตามและ
ทบทวนตัวชีว้ ดั มีอะไรบ้าง
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II - 1.2 ระบบบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)
มีระบบบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่ มีประสิ ทธิ ผลและประสาน
สอดคล้องกัน รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ.

ก. ระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัย
(1) มีการประสานงานและประสานความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งต่างๆ,
รวมทัง้ การบูรณาการระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารความเสีย่ ง.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีการนําข้อมูลจากอุบตั กิ ารณ์ไป เติมเต็มเพือ่ ให้มกี ารใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ใช้ในการอบรมพัฒนาบุคลากร การนิเทศงาน การ อุบตั กิ ารณ์ให้มากขึน้
ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างไร
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีการวางแผนเพือ่ ทํากิจกรรม
หาโอกาสในการลดความซํ้าซ้อนของการทํา
เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งร่วมกันอย่างไร เช่น กิจกรรม หรือการทํากิจกรรมแบบแยกส่วน
การตรวจเยีย่ มในสถานทีจ่ ริง การฝึกอบรม การ
รายงาน
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการประสานความ นําตัวอย่างทีด่ ไี ปขยายผล
ร่วมมือระหว่างระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
ความเสีย่ งมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการบูรณาการ
นําตัวอย่างทีด่ ไี ปขยายผล
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารความเสีย่ งมี
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
อะไรบ้าง
(2) มีการค้นหาความเสีย่ งทางด้านคลินิกและความเสีย่ งทัวไป
่ ในทุกหน่วยงานและในทุกระดับ จัดลําดับ
ความสําคัญ เพือ่ กําหนดเป้าหมายความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
รพ.มีวธิ ใี นการสรุปภาพรวมของความเสีย่ งทัง้ หมด พยายามใช้ risk matrix เพือ่ จําแนกแยกแยะความ
อย่างไร เพือ่ ให้งา่ ยในการจัดการกับความเสีย่ งที่
เสีย่ งตามตามความถีแ่ ละความรุนแรงของความ
สําคัญ
เสีย่ ง ทัง้ ในภาพรวมของ รพ. และในแต่ละ
หน่วยงาน/ระบบงาน
(3) มีการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม สือ่ สารและสร้างความตระหนักอย่างทัวถึ
่ ง เพือ่ ให้
เกิดการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ผล.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือตัวอย่างของมาตรการป้องกันความเสีย่ งที่ ทบทวนว่าปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดความสําเร็จคืออะไร
ได้ผล
เพือ่ นําไปประยุกต์ใช้กบั เรือ่ งอืน่ ๆ
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
อะไรคือตัวอย่างของมาตรการป้องกันความเสีย่ งที่
ไม่คอ่ ยได้ผล

ดําเนิ นการปรับปรุง
ทบทวนว่าจะนําแนวคิดการออกแบบต่างๆ มาใช้
เพือ่ ให้งา่ ยต่อการปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร เช่น การเขียน
ฉลาก, สัญญาณเตือน, แบบบันทึก, เครือ่ งช่วย
ตัดสินใจ
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการสือ่ สารและ
นําตัวอย่างทีด่ ไี ปขยายผล
สร้างความตระหนักเกีย่ วกับมาตรการป้องกันความ หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
เสีย่ งมีอะไรบ้าง
(4) มีระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดทีเ่ หมาะสม. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําข้อมูลไปใช้
เพือ่ การประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการรายงาน
นําตัวอย่างทีด่ ไี ปขยายผล
อุบตั กิ ารณ์และเหตุเกือบพลาด มีอะไรบ้าง
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการส่งเสริมให้ม ี
การรายงาน มีอะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการรับรูอ้ บุ ตั กิ ารณ์
และเหตุเกือบพลาดด้วยวิธอี น่ื ๆ นอกจากรายงาน
มีอะไรบ้าง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และนําข้อมูลไปใช้ มีอะไรบ้าง
(5) มีการวิเคราะห์สาเหตุทแ่ี ท้จริง (root cause) เพือ่ ค้นหาปจั จัยเชิงระบบทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง และนําไปสูก่ าร
แก้ปญั หาทีเ่ หมาะสม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ลองนําอุบตั กิ ารณ์ขน้ึ มากรณีหนึ่ง แล้ววิเคราะห์ว่า นําข้อมูลทีไ่ ด้มาพิจารณาว่าจะออกแบบระบบงาน
มีขนั ้ ตอนใดทีห่ ากมีการเปลีย่ นแปลงการกระทํา
ในเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ ป้องกันอุบตั กิ ารณ์ในลักษณะ
ดังกล่าวได้อย่างไร ทดลองทําในหลายๆ กรณีให้
หรือการตัดสินใจแล้วอาจจะทําให้ผลลัพธ์
เปลีย่ นแปลงไป พูดคุยกับผูเ้ กีย่ วข้องในเหตุการณ์ เกิดความชํานาญ
หรือผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ว่ามีการรับรู้ ความรูส้ กึ
ความต้องการ อะไรบ้าง
ั ยเชิงระบบเหล่านี้จะ หาบทสรุปว่าทัง้ สองวิธนี ้ีได้ผลต่างกันอย่างไร วิธใี ด
ใช้กรณีเดิม วิเคราะห์วา่ ปจจั
เป็ นสาเหตุเพียงใด: IEC (Information, Education, เหมาะสมกับเหตุการณ์แบบไหน
Communication), ศักยภาพของบุคลากร, ภาระ
งาน, การนิเทศงาน, สิง่ แวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน,
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เทคโนโลยี, การออกแบบ
ระบบงานและการควบคุมกํากับ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

10

(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ และนําไปสูก่ าร
ปรับปรุงให้ดยี ง่ิ ขึน้ .
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ให้ประเมินโดยใช้ความรูส้ กึ อะไรเป็ นจุดแข็งและ
นําข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปออกแบบการประเมินผลโดยใช้
จุดอ่อนของระบบบริหารความเสีย่ งของ รพ.
ข้อมูลเชิงปริมาณเพือ่ ยืนยันความเห็นทีไ่ ด้รบั
ให้ประเมินโดยใช้ความรูส้ กึ ผลงานของ รพ.ในเรือ่ ง
ต่อไปนี้อยูใ่ นระดับดีเพียงใด: วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย, การระบุความเสีย่ ง, การออกแบบและ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน, การรายงาน
อุบตั กิ ารณ์, การเรียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์, การลดลง
ของความเสีย่ ง
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ข. คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
(1) มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดูแล และค้นหาโอกาสพัฒนา.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวนขณะ นําตัวอย่างทีด่ ไี ปขยายผล
ดูแลผูป้ ว่ ยหรือการทบทวนข้างเตียงทีผ่ สมผสาน
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
เข้ากับงานประจํา
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวน
เวชระเบียน
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวน
อุบตั กิ ารณ์ ภาวะแทรกซ้อน การเสียชีวติ ทีค่ วรทํา
เร็วทีส่ ดุ และครอบคลุมมากทีส่ ดุ
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวนการ
ใช้ทรัพยากร รวมทัง้ ความเหมาะสมในการใช้ยา
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวนคํา
ร้องเรียนของผูป้ ว่ ย
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวนโดย
ผูช้ าํ นาญกว่า รวมทัง้ การประเมินความรู้
ความสามารถและทักษะ
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวนการ
ส่งต่อผูป้ ว่ ยเพือ่ พิจารณาศักยภาพและความ
เหมาะสมในการดูแล
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวนการ
ใช้เลือด
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวนการ
ติดเชือ้ ใน รพ.
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทบทวน
ตัวชีว้ ดั ของหน่วยงาน/ทีมงาน
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(2) ทีมดูแลผูป้ ว่ ยกําหนดกลุ่มประชากรทางคลินิก เป็ นเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนา กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ.
(3) ทีมดูแลผูป้ ว่ ยกําหนดตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มเป้าหมาย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวอย่างทีด่ ขี องการเลือกกลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ ง วางแผนทีจ่ ะพัฒนาต่อ
สูงมาพัฒนา และกลุ่มทีค่ วรเป็ นเป้าหมายต่อไป
ตัวอย่างทีด่ ขี องการเลือกกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง วางแผนทีจ่ ะพัฒนาต่อ
มาพัฒนา และกลุ่มทีค่ วรเป็ นเป้าหมายต่อไป
ตัวอย่างทีด่ ขี องการเลือกกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ริมาณมาก วางแผนทีจ่ ะพัฒนาต่อ
มาพัฒนา และกลุ่มทีค่ วรเป็ นเป้าหมายต่อไป
ตัวอย่างทีด่ ขี องการเลือกกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
วางแผนทีจ่ ะพัฒนาต่อ
หลากหลายในวิธกี ารรักษามาพัฒนา และกลุ่มที่
ควรเป็ นเป้าหมายต่อไป
ตัวอย่างทีด่ ขี องการเลือกกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ลลัพธ์การ วางแผนทีจ่ ะพัฒนาต่อ
ดูแลยังไม่น่าพอใจมาพัฒนา และกลุ่มทีค่ วรเป็ น
เป้าหมายต่อไป
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการกําหนด
นําตัวอย่างทีด่ ไี ปขยายผล
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมและติดตามผลการดูแลผูป้ ว่ ย
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
อย่างต่อเนื่อง
(4) ทีมดูแลผูป้ ว่ ยใช้กจิ กรรมและวิธกี ารทีห่ ลากหลายร่วมกันในการปรับปรุงการดูแลผูป้ ว่ ย เช่น ความร่วมมือ
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถอี งค์รวม การใช้ขอ้ มูลวิชาการ การวิเคราะห์ root cause นวัตกรรม การ
เปรียบเทียบกับผูท้ ท่ี าํ ได้ดที ส่ี ดุ . การปรับปรุงการดูแลผูป้ ว่ ยควรครอบคลุมมิตดิ า้ นการป้องกัน สร้างเสริม
รักษา ฟื้นฟู ตามความเหมาะสม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการตามรอย
นําตัวอย่างทีด่ ไี ปขยายผล
กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าไปดูในสถานทีจ่ ริง
หาทางพัฒนาในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทํา clinical
CQI โดยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทํา clinical
CQI ทีค่ าํ นึงถึงการดูแลอย่างเป็ นองค์รวม
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทํา clinical
CQI โดยใช้ขอ้ มูลวิชาการ
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทํา clinical
CQI โดยใช้นวตกรรม
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทํา clinical
CQI โดยปรับวิกฤติของอุบตั กิ ารณ์
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทํา clinical
CQI โดยการเปรียบเทียบกับผูท้ ท่ี าํ ได้ดกี ว่า
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทํา clinical
CQI ทีท่ าํ ให้ผลลัพธ์ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่องหรือมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน
ตัวอย่างทีด่ แี ละโอกาสพัฒนาของการทํา clinical
CQI ทีค่ รอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค
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II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II - 4.1 ระบบการควบคุมและป้ องกันการติ ดเชื้อ (IC.1)
ระบบการป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อขององค์กร ได้รบั การออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบั การ
สนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานที่ ดี.

ก. การออกแบบระบบ
(1) มีการกําหนดเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการในการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ที่
เหมาะสมกับขนาดขององค์กร บริการทีจ่ ดั และผูป้ ว่ ยทีใ่ ห้บริการ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ลักษณะของบริการและลักษณะผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ลต่อ
ทบทวนวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการที่
โอกาสเกิด HAI มีอะไรบ้าง
เหมาะสม
โอกาสรับผูป้ ว่ ยติดเชือ้ จากสถานพยาบาลอืน่ มี
ทบทวนวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการที่
อะไรบ้าง
เหมาะสม
การติดเชือ้ ทีม่ โี อกาสแพร่กระจายในสถานพยาบาล ทบทวนวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการที่
มีอะไรบ้าง
เหมาะสม
(2) มีการกําหนดการติดเชือ้ ทีม่ คี วามสําคัญทางระบาดวิทยา (Epidemiological important infections)รวมทัง้
ตําแหน่งทีม่ กี ารติดเชือ้ และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นจุดเน้นของการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
การติดเชือ้ ทีม่ คี วามสําคัญทางระบาดวิทยามี
ทบทวนว่ามีการกําหนดการติดเชือ้ ดังกล่าวเป็ น
อะไรบ้าง โดยพิจารณาจากข้อมูลการเฝ้าระวังการ จุดเน้นของการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
ติดเชือ้ ทีผ่ า่ นมา, ข้อมูลการระบาดหรือโอกาสเกิด หรือไม่
การติดเชือ้ รุนแรงทีแ่ พร่กระจายง่าย, เชือ้ ดือ้ ยา,
การติดเชือ้ ทีย่ ากต่อการรักษา
(3) ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทท่ี นั สมัย การปฏิบตั ซิ ง่ึ
เป็ นทีย่ อมรับ เป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎหมาย และจัดทําแนวทางปฏิบตั ไิ ว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
Evidence ใหม่ๆ เกีย่ วกับงาน IC มีอะไรบ้าง
ทบทวนว่ามีการนํา evidence ดังกล่าวไปกําหนด
เป็ นแนวทางปฏิบตั ขิ อง รพ.อย่างไร
Evidence ทีม่ อี ยูใ่ นแนวทางปฏิบตั ขิ อง รพ. แต่ย งั ทบทวนว่าจะส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั มิ ากขึน้ ได้
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
มีการปฏิบตั กิ นั น้อย มีอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
อย่างไร

(4) ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการแก่ผปู้ ว่ ย บุคลากร และผูม้ าเยือน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
พืน้ ทีซ่ ง่ึ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ หรือเกีย่ วข้องกับการ
มอบหมายให้ ICN หรือผูม้ คี วามรูด้ า้ น IC ตรวจ
ปนเปื้ อนทีใ่ ดบ้างที่ ICN ยังไม่เข้าไปมีบทบาทใน เยีย่ มพืน้ ทีด่ งั กล่าว และร่วมวางแนวทางป้องกัน
การดูแล
การแพร่กระจาย การปนเปื้ อน และการติดเชือ้
โอกาสติดเชือ้ เนื่องจากการทํางานในบุคลากรมี
ร่วมกันปรับปรุงโครงสร้าง อุปกรณ์ป้องกัน และ
อะไรบ้าง เช่น วัณโรค ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วย
แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ในบุคลากร
ซักฟอก
(5) กระบวนการควบคุมการติดเชือ้ เชือ่ มประสานเป็ นส่วนหนึ่งของระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ขององค์กรโดยรวม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
รพ.มีเป้าหมายความปลอดภัยเกีย่ วกับการติดเชือ้
ติดตามการบรรลุเป้าหมาย พัฒนาต่อเนื่อง
อะไรบ้าง
กําหนดเป็ นเป้าหมายความปลอดภัยถ้ายังไม่ม ี
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเกีย่ วกับการป้องกันและ
ทําให้มนใจว่
ั ่ ามาตรการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการ
ควบคุมการติดเชือ้ ในรอบปี ทผ่ี า่ นมามีอะไรบ้าง
พัฒนายังคงได้รบั การปฏิบตั ิ พิจารณาโอกาสทํา
กิจกรรมพัฒนาเพิม่ เติม
ตัวชีว้ ดั ของระบบ IC มีอะไรบ้าง
ทบทวนการใช้ประโยชน์จากตัวชีว้ ดั
เคยมีการตามรอยระบบ IC หรือไม่ เมือ่ ใด
ทบทวนการนําผลของการตามรอยไปใช้ปรับปรุง
เคยมีการนําเวชระเบียนทีส่ งสัยว่าจะมีการติดเชือ้
ทบทวนแนวทางการวินิจฉัยการติดเชือ้
แต่ไม่ครบเกณฑ์การวินิจฉัย มาทบทวนหรือไม่
(6) มีการประสานกระบวนการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ซึง่ ได้รบั การนําไปปฏิบตั โิ ดยบุคลากรทุกคนทัวทั
่ ง้
องค์กรอย่างสมํ่าเสมอ และอาจรวมถึงบ้านของผูป้ ว่ ย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มาตรการสําคัญทีเ่ ป็ นจุดเน้นในการป้องกันและ
ทบทวนแนวทางการประสานงาน การสร้างความรู้
ควบคุมการติดเชือ้ ในรอบปี ทผ่ี า่ นมาคืออะไร
ความเข้าใจ และประเมินการนําไปปฏิบตั ใิ น
หน่วยงานต่างๆ
การติดเชือ้ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทีบ่ า้ นของผูป้ ว่ ยมีอะไรบ้าง ประเมินการนําไปปฏิบตั โิ ดยผูป้ ว่ ยและครอบครัว
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ข. การจัดการและทรัพยากร
(1) มีบุคคลหรือคณะกรรมการได้รบั มอบให้ทาํ หน้าทีก่ าํ กับดูแลระบบงาน กําหนดนโยบายและมาตรการ การ
วางแผน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานรวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา คณะกรรมการ IC มีการตัดสินใจ ทบทวนว่าคณะกรรมการทําหน้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว้
ทีส่ าํ คัญอะไรบ้าง
ครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดตาม
ประเมินผล
(2) มีพยาบาลควบคุมการติดเชือ้ (ICN) ในจํานวนทีเ่ หมาะสมกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล ทําหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานระบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ . ผูท้ าํ หน้าทีน่ ้มี คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม ผ่าน
การศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ และมีการกําหนดบทบาททีช่ ดั เจน โดยมีอาํ นาจทีจ่ ะใช้มาตรการควบคุม
การติดเชือ้ หรือดําเนินการศึกษาเมือ่ รับรูว้ า่ จะมีอนั ตรายเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
บทบาทที่ ICN ทําได้ดมี อี ะไรบ้าง
รักษาการมีบทบาทดังกล่าว นําประสบการณ์มา
พัฒนาผูท้ จ่ี ะมารับงานต่อในอนาคต
บทบาทที่ ICN ยังทําได้น้อยมีอะไรบ้าง
พัฒนาความสามารถและความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่ ทําหน้าทีด่ งั กล่าวให้มากขึน้
ICN ได้รบั การศึกษาอบรมเฉพาะทางหรือไม่ อย่าง วางแผนเข้ารับการอบรม พัฒนาตัวเองอย่าง
น้อย ICN ใน รพ.ขนาดตํ่ากว่า 90 เตียงควรได้รบั
ต่อเนื่อง
การอบรมในหลักสูตร 2 สัปดาห์
(3) มีทรัพยากรทีเ่ พียงพอสําหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ .
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ทรัพยากรทีย่ งั ไม่เพียงพอ หรือมีขอ้ ติดขัดในการใช้ วางแผนจัดหา
งานเพือ่ การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ มีอะไรบ้าง
(4) ระบบสารสนเทศขององค์กรสนับสนุนระบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ .
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ข้อมูลและความรูเ้ กีย่ วกับงาน IC เช่น นโยบาย
พิจารณานํา IT มาใช้เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงได้งา่ ย
แนวทางปฏิบตั ิ อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ ข้าถึงง่ายหรือไม่
มีการนํา IT มาใช้ในการเฝ้าระวังโรคติดเชือ้ และ
พิจารณาพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมมาใช้งาน
การรายงานอย่างไร
ฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยกับฐานข้อมูลห้องปฏิบตั กิ ารและ พัฒนาให้เชือ่ มโยงเข้าหากันและใช้ประโยชน์เพือ่
ฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเชือ่ มโยงเข้าหากันได้ การเฝ้าระวังโรคติดเชือ้
หรือไม่
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

17

คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
มีการประมวลผลภาพรวมของสถานการณ์การติด
เชือ้ ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้โดยง่ายหรือไม่

ดําเนิ นการปรับปรุง
พัฒนาระบบและศักยภาพเพือ่ ให้สามารถ
ประมวลผลตามทีต่ อ้ งการได้ทกุ เมือ่

(5) บุคลากรได้รบั อบรมความรูอ้ ย่างต่อเนื่องเกีย่ วกับความเสีย่ งของการติดเชือ้ นโยบายขององค์กร และ
บทบาทของบุคลากรในการป้องกันการติดเชือ้ .
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ปญั หาทีพ่ บบ่อยจากการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ IC มี นําข้อมูลต่างๆ มาวางแผนให้ความรูแ้ ก่บุคลากร
อะไรบ้าง
นโยบายหรือมาตรการสําคัญทีม่ กั จะถูกละเลยมี
อะไรบ้าง
ความรูท้ เ่ี ปลีย่ นแปลงไปเกีย่ วกับงาน IC มี
อะไรบ้าง
การติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นจุดเน้นในการป้องกันมีอะไรบ้าง
ข้อมูลสําคัญจากการเฝ้าระวังการติดเชือ้ มีอะไรบ้าง
(6) มีการให้ขอ้ มูลและเสริมพลังแก่ครอบครัว / ชุมชน ถึงวิธกี ารลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ และป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ ในครัวเรือน / ชุมชน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
การติดเชือ้ ของผูป้ ว่ ยซึง่ สามารถกระจายสูส่ มาชิก วางระบบให้ขอ้ มูลและเสริมพลังแก่ผปู้ ว่ ยและ
ในครัวเรือนหรือมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก ครอบครัวแต่ละราย พัฒนาสือ่ การเรียนรูอ้ ย่าง
โรคติดเชือ้ ได้มอี ะไรบ้าง
ต่อเนื่อง
วัสดุอปุ กรณ์ทจ่ี าํ เป็ นในการป้องกันการติดเชือ้ ที่
จัดเตรียมเพือ่ ให้งา่ ยและเหมาะสมในการใช้งาน
ควรจัดหาเพือ่ อํานวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ว่ ยมี
พร้อมทัง้ คูม่ อื การใช้
อะไรบ้าง
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II - 4.2 การป้ องกันการติ ดเชื้อ (IC.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิ บตั ิ ท่ี เหมาะสมเพื่อการป้ องกันการติ ดเชื้อในโรงพยาบาล.

ก. การป้องกันการติดเชือ้
(1) มีการระบุความเสีย่ งจากการติดเชือ้ ในหัตถการและกระบวนการต่างๆ และมีการดําเนินการตามกลยุทธ์เพือ่
ลดความเสีย่ งจากการติดเชือ้ ดังต่อไปนี้:
-การใช้ standard precautions และ isolation precautions
-การทําความสะอาด การทําลายเชือ้ และการทําให้ปราศจากเชือ้
-การจัดการ (สัมผัส จัดเก็บ กําจัด) กับสิง่ ทีป่ นเปื้ อนเชือ้ โรค
-การส่งเสริมการล้างมือและสุขอนามัยของบุคคล
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
การปฏิบตั ติ าม standard precautions และ
ปรับปรุงระบบ จัดหาสิง่ อํานวยความสะอวด สร้าง
isolation precautions มีปญั หา/โอกาสพัฒนา
ความตื่นตัวหรือมีขอ้ ความเตือนใจในจุดทีจ่ าํ เป็ น
อะไรบ้าง มีสง่ิ อํานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม่ จัดให้มกี ารรณรงค์อย่างสมํ่าเสมอสําหรับมาตรการ
การจัดสถานทีเ่ หมาะสมหรือไม่ ผูป้ ฏิบตั เิ ข้าใจ
บางอย่าง
หรือไม่ ปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนเพียงใด
การทําความสะอาด ทําลายเชือ้ ทําให้ปราศจากเชือ้
มีปญั หา/โอกาสพัฒนาอะไรบ้าง มีสงิ่ อํานวยความ
สะดวกเพียงพอหรือไม่ ผูป้ ฏิบตั เิ ข้าใจหรือไม่
ปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนเพียงใด
การจัดการกับสิง่ ทีป่ นเปื้ อนเชือ้ โรค มีปญั หา/
โอกาสพัฒนาอะไรบ้าง
การส่งเสริมการล้างมือและสุขอนามัยของบุคคลมี
ปญั หา/โอกาสพัฒนา อะไรบ้าง มีสงิ่ อํานวยความ
สะดวกเพียงพอหรือไม่ ปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนเพียงใด
(2) มีการควบคุมสิง่ แวดล้อมเพือ่ ลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายและการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม
-การจัดโครงสร้าง การระบายอากาศ และบํารุงรักษาอาคารสถานทีเ่ พือ่ ป้องกันการแพร่กระจายสิง่ ปนเปื้ อน
และเชือ้ โรค
-การจัดให้มสี ถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกในการล้างมือ การทําความสะอาด และการแยกบริเวณใช้งาน
ทีส่ ะอาดจากบริเวณปนเปื้ อน
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ใน รพ.มีจดุ ไหนบ้างทีค่ วรปรับปรุงเพือ่ แยกพืน้ ทีใ่ ช้ ร่วมกันปรับปรุงโครงสร้างให้เป็ นสัดส่วนทีช่ ดั เจน
งานทีต่ อ้ งการความสะอาดจากบริเวณปนเปื้ อน
ใน รพ.มีจุดไหนบ้างทีค่ วรจัดสิง่ อํานวยความ
ร่วมกันพิจารณาจัดให้มสี งิ่ อํานวยความสะดวกใน
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
สะดวกในการล้างมือเพิม่ ขึน้
การทําความสะอาดอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
มีโอกาสพัฒนาเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้
โรคอย่างไร
จุดใดบ้างใน รพ.ทีม่ โี อกาสแพร่กระจายเชือ้ โรคทาง
อากาศ
ห้องทีอ่ อกแบบให้เป็ น positive pressure หรือ
negative pressure สามารถใช้การได้ตามที่
ออกแบบไว้หรือไม่
ผลการเฝ้าระวังการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม เช่น
นํ้า, cooling tower เป็ นอย่างไร

ดําเนิ นการปรับปรุง
จุดทีเ่ หมาะสม
ร่วมกันพัฒนาระบบและการตรวจสอบ
ร่วมกันปรับปรุงโครงสร้างเพือ่ ป้องกัน
ตรวจสอบและบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ ปรับปรุง
แก้ไขถ้าไม่สามารถใช้การได้
ทําให้มนใจว่
ั ่ ามีการเฝ้าระวังอย่างสมํ่าเสมอ และ
ปรับปรุงแก้ไขเมือ่ พบปญั หา

(3) มีการระบุพน้ื ทีท่ าํ งานทีต่ อ้ งใส่ใจในการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ และดําเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อ
การติดเชือ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีต่ ่อไปนี้: ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด, หอผูป้ ว่ ยวิกฤติ, หน่วยซักฟอก,
หน่วยจ่ายกลาง, โรงครัว, หน่วยกายภาพบําบัด, ห้องเก็บศพ
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
ดําเนินการปรับปรุงตามโอกาสทีพ่ บ
โอกาสพัฒนาด้าน IC อะไรบ้าง ทีห่ อ้ งผ่าตัด
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
ดําเนินการปรับปรุงตามโอกาสทีพ่ บ
โอกาสพัฒนาด้าน IC อะไรบ้าง ทีห่ อ้ งคลอด
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
ดําเนินการปรับปรุงตามโอกาสทีพ่ บ
โอกาสพัฒนาด้าน IC อะไรบ้าง ทีห่ อผูป้ ว่ ยวิกฤติ
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
ดําเนินการปรับปรุงตามโอกาสทีพ่ บ
โอกาสพัฒนาด้าน IC อะไรบ้าง ทีห่ น่วยซักฟอก
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
ดําเนินการปรับปรุงตามโอกาสทีพ่ บ
โอกาสพัฒนาด้าน IC อะไรบ้าง ทีห่ น่วยจ่ายกลาง
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
ดําเนินการปรับปรุงตามโอกาสทีพ่ บ
โอกาสพัฒนาด้าน IC อะไรบ้าง ทีโ่ รงครัว
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
ดําเนินการปรับปรุงตามโอกาสทีพ่ บ
โอกาสพัฒนาด้าน IC อะไรบ้าง ทีห่ น่วย
กายภาพบําบัด
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
ดําเนินการปรับปรุงตามโอกาสทีพ่ บ
โอกาสพัฒนาด้าน IC อะไรบ้าง ทีห่ อ้ งเก็บศพ
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(4) มีการดําเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ ทีส่ าํ คัญขององค์กร เช่น การติดเชือ้ แผลผ่าตัด การติดเชือ้
ระบบทางเดินหายใจ การติดเชือ้ ระบบทางเดินปสั สาวะ การติดเชือ้ จากการให้สารนํ้าและการติดเชือ้ ในกระแสเลือด.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อัตราการติดเชือ้ SSI ในการผ่าตัดสําคัญเป็ น
กําหนดเป้าหมาย พัฒนา และขยายการติดตาม
อย่างไร
ไปสูก่ ารผ่าตัดอืน่ ๆ (พยายามวัดอัตราเฉพาะ
สําหรับการผ่าตัดแต่ละหัตถการ)
อัตราการติดเชือ้ VAP เป็ นอย่างไร
กําหนดเป้าหมาย พัฒนา และขยายการติดตาม
ไปสูก่ ารผ่าตัดอืน่ ๆ
อัตราการติดเชือ้ UTI เป็ นอย่างไร
กําหนดเป้าหมาย พัฒนา และขยายการติดตาม
ไปสูก่ ารผ่าตัดอืน่ ๆ
อัตราการติดเชือ้ BSI เป็ นอย่างไร
กําหนดเป้าหมาย พัฒนา และขยายการติดตาม
ไปสูก่ ารผ่าตัดอืน่ ๆ
(5) มีนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิตและผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานตํ่า การ
จัดการกับการติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยาและการติดเชือ้ ทีอ่ บุ ตั ขิ น้ึ ใหม่.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
รพ.รับผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ซึง่ ติดต่อทางโลหิต เช่น HIV, ร่วมกันวางแนวทางเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจาย
hepatitis B & C ไว้ใน รพ.หรือไม่
เชือ้
รพ.รับผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานตํ่า เช่น HIV, ผูป้ ว่ ยที่ ร่วมกันวางแนวทางเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าผูป้ ว่ ยจะไม่เกิด
ได้รบั เคมีบาํ บัด, ผูป้ ว่ ยโรคเลือด ไว้ใน รพ.หรือไม่ การติดเชือ้ ระหว่างทีอ่ ยูใ่ น รพ.
รพ.มีโอกาสรับผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ดือ้ ยาไว้ใน รพ.หรือไม่ ร่วมกันวางแนวทางปฏิบตั ทิ ร่ี ดั กุมและเตรียมความ
พร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
รพ.มีโอกาสทีจ่ ะรับหรือคัดกรองแล้วส่งต่อผูป้ ว่ ยติด วางแนวทางปฏิบตั ทิ ร่ี ดั กุมและเตรียมความพร้อม
เชือ้ ทีอ่ บุ ตั ใิ หม่ เช่น Bird Flu, SARS หรือไม่
ของสถานที่ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
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II - 4.3 การเฝ้ าระวัง ติ ดตามกํากับ และควบคุมการระบาด (IC.3)
องค์กรใช้วิธีการที่ เหมาะสมในการเฝ้ าระวังและติ ดตามกํากับ เพื่อค้นหาและควบคุมการติ ดเชื้อ และ
จัดการกับสถานการณ์ ท่ี มีการระบาดของการติ ดเชื้อในโรงพยาบาล.

ก. การเฝ้าระวังและติดตามกํากับ
(1) มีการเฝ้าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง. องค์กรติดตามความเสีย่ ง
อัตรา และแนวโน้มของการติดเชือ้ ในเชิงรุก.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีการเฝ้าระวังในลักษณะ targeted surveillance
พิจารณาความเหมาะสม ถูกต้อง และความง่ายใน
สําหรับการติดเชือ้ อะไรบ้าง ผลลัพธ์เป็ นอย่างไร
การเฝ้าระวังและวินจิ ฉัยการติดเชือ้ และปรับปรุง
มีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพือ่
พัฒนาระบบเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าสามารถตรวจพบ HAI
เพิม่ ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังอย่างไร
ได้อย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะเมือ่ มีการย้ายผูป้ ว่ ย หรือการติดเชือ้ อาจ
เกิดขึน้ หลังจําหน่าย
โอกาสทีจ่ ะเกิด underreport ในเรือ่ ง HAI อย่างไร พิจารณาว่าจะใช้การทบทวนเสริมอย่างไรเพือ่ ให้ม ี
บ้าง
การวินิจฉัยและการรายงานทีส่ มบูรณ์ขน้ึ
สําหรับ รพ.ขนาดเล็กซึง่ อัตราการติดเชือ้ ตํ่า มีการ จัดให้มกี ารเฝ้าระวังทีเ่ หมาะสมและนําผลการเฝ้า
เฝ้าระวังกระบวนการอะไรบ้าง เช่น สุขนิสยั ในการ ระวังไปพัฒนา
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ทางอากาศที่ OPD
(2) มีการติดตามเฝ้าดูการเกิดปญั หาการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีร่ นุ แรง ในการดูแลผูป้ ว่ ยซึง่ ไม่ได้มรี ะบบการ
เฝ้าระวังไปข้างหน้าในข้อ (1).
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีการติดเชือ้ ใน รพ.ทีร่ นุ แรงซึง่
ทบทวนว่ารับทราบการติดเชือ้ ดังกล่าวได้อย่างไร มี
ไม่ได้อยูใ่ นข่าย targeted surveillance อะไรบ้าง
การรายงานอย่างไร มีการตอบสนองและปรับปรุง
ระบบงานอย่างไร
(3) มีการติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพ และความไวของเชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพ (ถ้าเป็ นไปได้) และสือ่ สารให้บคุ คล
และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
รพ.ทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยา:
พิจารณาว่าสามารถแยกแยะข้อมูลการติดเชือ้ ทีเ่ กิด
antibiogram ของเชือ้ โรคต่างๆ เป็ นอย่างไร
จากชุมชนและการติดเชือ้ ใน รพ.ได้หรือไม่,
ทบทวนว่ามีการสือ่ สารเพือ่ ให้แพทย์ใช้
ประกอบการตัดสินใจในการสังใช้
่ ยาต้านจุลชีพ
อย่างไร, มีการปรับปรุงข้อมูลบ่อยเพียงใด
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
รพ.ทีไ่ ม่มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยา: ใช้ขอ้ มูล
ความไวของเชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพเพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการตัดสินใจอย่างไร
ยาต้านจุลชีพทีก่ ารใช้ยามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ได้แก่
อะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
พิจารณาใช้ขอ้ มูลของ รพ.ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง หรือ
หาทางส่งเพาะเชือ้ จาก รพ.ของตนและนํามาสร้าง
ฐานข้อมูลของ รพ.เอง
ร่วมกันกําหนดมาตรการเพือ่ ส่งเสริมการใช้ยาที่
เหมาะสม

(4) มีการนําสารสนเทศจากการติดตามเฝ้าระวังมาใช้ในการวางแผน ค้นหาการระบาด ให้ความรู้ ประเมินผล
และปรับปรุงระบบงาน รวมทัง้ ตอบสนองต่อปญั หาของผูป้ ว่ ยเฉพาะราย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
คณะกรรมการ IC ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเฝ้าระวัง ทําให้มนใจว่
ั ่ ามีการใช้ประโยชน์เพือ่ การวางแผน
การติดเชือ้ อย่างไร
ค้นหาการระบาด ให้ความรู้ ประเมินและปรับปรุง
ระบบงาน ตามความเหมาะสม
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั ทราบข้อมูลจากการเฝ้าระวังการ ส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอและ
ติดเชือ้ บ่อยเพียงใด นําไปใช้ประโยชน์อะไร
ทันการณ์ ติดตามการนําไปใช้ประโยชน์
(5) องค์กรทํางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรอืน่ และชุมชน เพือ่ ค้นหาและตอบสนองต่อการอุบตั ขิ องเชือ้ โรค
ใหม่และเชือ้ โรคทีด่ อ้ื ยา.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ถ้าจะลดการใช้ยาต้านจุลชีพทีจ่ ่ายจากนอก รพ.
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
จะต้องประสานความร่วมมือกับใครบ้าง
รณรงค์ลดการจ่ายยา เช่น รพ.สต. ร้านขายยา
้ องกันและควบคุม
ถ้าจะสร้างความมันใจในการป
่
สร้างความร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ วางระบบที่
การระบาดของโรคไข้หวัดนก จะต้องประสานความ รัดกุม
ร่วมมือกับใครบ้าง
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ข. การควบคุมการระบาด
(1) มีการบ่งชีก้ ารเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของการติดเชือ้ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเฝ้าระวัง,
รับทราบข้อมูลจากบุคลากรทางคลินิกอย่างสมํ่าเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยาเพือ่
ตรวจหาการเพิม่ ขึน้ ผิดปกติของเชือ้ บางชนิดอย่างสมํ่าเสมอ (ถ้าเป็ นไปได้).
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีการระบาดของ HAI อะไรบ้าง ทบทวนบทเรียนในการตรวจพบการระบาดว่าทําได้
รวดเร็วเพียงใด
กรณีทไ่ี ม่มกี ารระบาด จุดทีจ่ ะเป็ นสัญญาณเตือนว่า ร่วมกันซักซ้อมความเข้าใจและจัดให้มชี อ่ งทางการ
มีการระบาดอยูท่ ใ่ี ดบ้าง
สือ่ สาร/รายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(2) เมือ่ มีการระบาดเกิดขึน้ ทีมผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมการติดเชือ้ มีทรัพยากรและอํานาจในการสืบค้นและใช้
มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสม อย่างรอบด้านและทันกาล.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีการระบาดของ HAI อะไรบ้าง ทบทวนว่าการควบคุมการระบาดเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม รอบด้าน และทันกาลเพียงใด
กรณีทไ่ี ม่มกี ารระบาด มีการเตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้องเป็ นระยะ
อย่างไร
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II-5 ระบบเวชระเบียน
II - 5.1 ระบบบริ หารเวชระเบียน (MRS.1)
องค์กรจัดให้มีระบบบริ หารเวชระเบียนที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ าย.

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
(1) มีการกําหนดเป้าหมายของการบันทึกเวชระเบียนร่วมกันโดยทุกวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง. เป้าหมายครอบคลุม
การสือ่ สาร ความต่อเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
เมือ่ พิจารณาเป้าหมายของการใช้เวชระเบียนเพือ่
ทบทวนการบันทึกข้อมูลดังกล่าวในเวชระเบียน
การสือ่ สารระหว่างทีมผูใ้ ห้บริการ เนื้อหาสําคัญที่ ออกแบบเพือ่ ให้งา่ ยต่อการบันทึกและใช้ขอ้ มูลที่
สมาชิกทีมต้องการมีอะไรบ้าง รูปแบบทีง่ า่ ยต่อการ ต้องการ
ทําความเข้าใจควรเป็ นอย่างไร
แพทย์ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลอะไรจากบันทึกของ
ร่วมกันออกแบบบันทึกเพือ่ ตอบสนองความ
พยาบาล พยาบาลต้องการใช้ขอ้ มูลอะไรจากบันทึก ต้องการของสมาชิกทีมดูแลผูป้ ว่ ย
ของแพทย์ วิชาชีพอืน่ ๆ ต้องการใช้ขอ้ มูลอะไรจาก
บันทึกของแพทย์และพยาบาล แพทย์และพยาบาล
ต้องการใช้ขอ้ มูลอะไรจากบันทึกของวิชาชีพอืน่
(ทันตแพทย์ เภสัชกร ภายภาพบําบัด นักกําหนด
อาหาร นักเทคนิคการแพทย์)
เมือ่ พิจารณาเป้าหมายของการใช้เวชระเบียนเพือ่
ทบทวนการบันทึกข้อมูลดังกล่าวในเวชระเบียน
ความต่อเนื่องในการดูแลรักษา ข้อมูลสําคัญที่
ออกแบบเพือ่ ให้งา่ ยต่อการบันทึกทีเ่ อือ้ ต่อความ
จะต้องบันทึกคืออะไร
ต่อเนื่องในการดูแลรักษา
ถ้าต้องการประเมินคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยต่อไปนี้ ทดลองนําเวชระเบียนมาประเมินคุณภาพ พิจารณา
จากเวชระเบียน จะดูการบันทึกตรงส่วนใด
ว่าข้อมูลทีม่ อี ยูส่ ามารถประเมินคุณภาพได้หรือไม่
-การประเมินทีค่ รอบคลุมปญั หาสําคัญ
ร่วมกันพิจารณาว่าจะปรับปรุงการบันทึกเวช
-การวินิจฉัยโรคทีช่ ดั เจนโดยมีขอ้ มูลสนับสนุน
ระเบียนอย่างไรเพือ่ ให้สามารถประเมินคุณภาพได้
-การกําหนดเป้าหมายการดูแลทีช่ ดั เจน
ดีขน้ึ
-การเฝ้าระวังอาการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ย
-การให้การดูแลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา
-การเสริมพลังผูป้ ว่ ยและการสร้างเสริมสุขภาพ
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ศึกษากรณีการฟ้องร้องทางกฎหมายในคดีท่ี
ใกล้เคียงกับบริบทของ รพ. แล้วพิจารณาว่าข้อมูล
อะไรบ้างทีม่ คี วามจําเป็ นเพือ่ เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมายทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงการดูแลอย่าง
เหมาะสม ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
สุม่ เวชระเบียนมา 5 ฉบับ ศึกษาเวชระเบียน
ดังกล่าวแล้วพิจารณาว่าทีมงานสามารถเรียนรูอ้ ะไร
ได้จากเวชระเบียนดังกล่าว มีขอ้ มูลอะไรทีค่ วร
บันทึกเพิม่ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการเรียนรูข้ อง
ทีมงาน
คิดถึงโครงการวิจยั ทางคลินิกอย่างง่ายๆ สักหนึ่ง
โครงการ เลือกเวชระเบียนของผูป้ ว่ ยดังกล่าวมา
ทบทวนว่ามีขอ้ มูลอะไรทีจ่ ะสนับสนุนการวิจยั ที่
ต้องการ

ดําเนิ นการปรับปรุง
ร่วมกันทบทวนการบันทึกข้อมูลของ รพ.แล้ว
ปรับปรุงแนวทางการบันทึก โดยเฉพาะในกรณีทม่ี ี
ความไม่แน่นอนทางการแพทย์สงู หรือมีโอกาสทีจ่ ะ
ถูกฟ้องร้อง
ร่วมกันพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนเพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรูข้ องทีมงาน

พิจารณาว่าควรมีการปรับปรุงการบันทึกเวชระเบียน
อย่างไรเพือ่ ประโยชน์ในการดูแลผูป้ ว่ ยและสามารถ
ใช้เพือ่ การวิจยั ไปพร้อมกันด้วย

(2) การออกแบบระบบเวชระเบียนเป็ นผลจากการประเมินความต้องการของผูใ้ ห้บริการ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ บุคคล
และหน่วยงานภายนอก.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
จากคําถามในข้อ (1) อะไรคือความต้องการสําคัญ ติดตามการปรับปรุงตามแผน
ของทีมผูใ้ ห้บริการ มีการมอบหมายให้ทมี งานใดไป
ปรับปรุง
ผูบ้ ริหารต้องการอะไรจากระบบเวชระเบียนและ
ข้อมูลในเวชระเบียน
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวต้องการอะไรจากระบบเวชระเบียน
และข้อมูลในเวชระเบียน
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวสามารถมีสว่ นร่วมอย่างไรใน
การเพิม่ เติมความสมบูรณ์ให้แก่เวชระเบียน
หน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเวชระเบียน
และการบันทึกมีอะไรบ้าง หน่วยงานเหล่านัน้
ต้องการอะไรจากระบบเวชระเบียนและข้อมูลใน
เวชระเบียน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกเวชระเบียนมีขอ้ ดี
และข้อจํากัด/ข้อเสียอะไรบ้าง
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
การบันทึกข้อมูลทีม่ คี วามซํ้าซ้อนและเป็ นการเพิม่
ภาระโดยไม่จาํ เป็ นมีอะไรบ้าง
มีการใช้ check list อะไรบ้างในการบันทึกเวช
ระเบียน

บันทึกส่วนทีข่ าดความสมบูรณ์มากทีส่ ดุ คืออะไร

มีโอกาสทีจ่ ะใช้ภาพ แผนภูม ิ เส้นกราฟ ให้เป็ น
ประโยชน์ในการแปลความหมายหรือบ่งบอกการ
เปลีย่ นแปลงสภาวะการเจ็บปว่ ยของผูป้ ว่ ย
อะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ร่วมกันพิจารณาลดทอนการบันทึกทีซ่ ้าํ ซ้อน หรือ
บูรณาการเข้ามาเป็ นหนึ่งเดียวกัน โดยกําหนด
หน้าทีท่ ช่ี ดั เจน
ทบทวนข้อดีขอ้ เสียจากการใช้ check list ดังกล่า ว
และปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสม (อาจจะลด check
list บางส่วนทีไ่ ม่จาํ เป็ นหรือทําให้เกิดการบันทึก
เพียงเพือ่ ให้สมบูรณ์โดยมิได้ใส่ใจปญั หาของผูป้ ว่ ย
หรือเพิม่ check list บางส่วนเพือ่ ลดการบันทึกที่
เป็ น routine)
พิจารณาใช้ความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบบันทึก
เช่น การบันทึกเทป, การ capture ข้อมูลการ
ปรึกษาผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการบันทึก
เวชระเบียน โดยใช้ประโยชน์จากภาพ แผนภูม ิ
เส้นกราฟ

(3) องค์กรมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับเวชระเบียนผูป้ ว่ ยทีเ่ หมาะสม ในด้านการบันทึก การแก้ไข การ
รับคําสัง่ การใช้รหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเข้าถึง และการทําลาย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ปญั หาการบันทึกอะไรทีส่ ามารถป้องกันได้ดว้ ยการ ทบทวนว่ามีแนวทางดังกล่าวหรือยัง แนวทาง
มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน เช่น ผูม้ ี
ดังกล่าวได้รบั การปฏิบตั เิ พียงใด จะทําให้งา่ ยต่อ
สิทธิบนั ทึก สิง่ ทีต่ อ้ งบันทึก แบบฟอร์มมาตรฐาน การปฏิบตั อิ ย่างไร
การระบุชอ่ื วันที่ เวลา
ปญั หาการแก้ไขเวชระเบียนทีท่ าํ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
ทบทวนว่ามีแนวทางป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว
ความเสีย่ ง หรือผูใ้ ห้การดูแลเสีย่ งต่อการไม่ได้รบั
อย่างไร หากจะแก้ไขจะต้องมีการลงนามและเวลา
ความไว้วางใจมีอะไรบ้าง เช่น การแก้ไขคําสัง่
กํากับอย่างไร เมือ่ ใดทีไ่ ม่ควรแก้ไขหรือเพิม่ เติม
แพทย์ การแก้ไขบันทึกทีอ่ ยูใ่ นกระดาษหรือ
ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ การเพิม่ เติมข้อมูลย้อนหลังหลังจาก
เกิดอุบตั กิ ารณ์
การรับคําสังด้
่ วยวาจาจะเกิดขึน้ ในกรณีใดบ้าง มี
ทบทวนแนวทางในการรับคําสังด้
่ วยวาจาในแต่ละ
โอกาสทีจ่ ะเกิดปญั หาอะไรบ้าง
กรณีให้มคี วามรัดกุม ทัง้ ในขัน้ ตอนของการอ่าน
ทวน การบันทึก และการรับรองยืนยัน ตามความ
เหมาะสม
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
การใช้สญ
ั ลักษณ์และคําย่อทีม่ กั เป็ นปญั หาในการ
บันทึกเวชระเบียนมีอะไรบ้าง
การให้รหัสโรคและหัตถการทีย่ งั ไม่ตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพ เช่น ข้อมูลไม่
น่าเชือ่ ถือหรือไม่ชดั เจน มีอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ การสือ่ สาร การสรุปปญั หา
และสะท้อนกลับ
พิจารณาว่าจะปรับปรุงการให้รหัสโรคและหัตถการ
ให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างไร

(4) ข้อมูลในบันทึกเวชระเบียนได้รบั การบันทึกรหัสและจัดทําดัชนีเพือ่ นําไปประมวลผลเป็ นสารสนเทศการดูแล
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี ณ
ุ ภาพในเวลาทีเ่ หมาะสม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา CLT/PCT ได้รบั ข้อมูลจากการ ทบทวนว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ นําไปใช้ใน
วิเคราะห์ของฝา่ ยสารสนเทศอะไรบ้าง
การพัฒนาอะไรบ้าง ต้องการให้ปรับปรุงการบันทึก
รหัสและการวิเคราะห์อย่างไร
พิจารณาโอกาสพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยที่
สือ่ สารและวางแผนร่วมกับฝา่ ยสารสนเทศเพือ่ ให้ม ี
เป็ นเป้าหมายของ CLT/PCT ระบุความต้องการ
ข้อมูลดังกล่าว อาจะเป็ นการประมวลเป็ นครัง้ คราว
ข้อมูลทีส่ ามารถวิเคราะห์ได้จากระบบสารสนเทศ หรือเป็ นการประจํา
(5) องค์กรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ สร้างความมันใจว่
่ าระบบตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรและผูป้ ว่ ย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
รพ.ใช้ตวั ชีว้ ดั อะไรบ้างเพือ่ การกํากับดูแลและ
พิจารณาว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
ประเมินผลระบบบริหารเวชระเบียน
ประสิทธิภาพของระบบงานอย่างไรบ้าง
นอกเหนือจากตัวชีว้ ดั ข้างต้น รพ.มีการประเมิน
กําหนดเป้าหมายเพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพของ
ประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียนใน
ระบบบริหารเวชระเบียนและดําเนินการพัฒนา
ประเด็นต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร: ความเหมาะสม
ขยายขอบเขตการประเมินให้ครอบคลุมประเด็น
ของแบบบันทึก, การตอบสนองความต้องการของ ต่างๆ
ผูใ้ ช้เวชระเบียน, การปฏิบตั ติ ามนโยบาย แนวทาง
ปฏิบตั ิ กฎหมาย, การจัดเก็บและค้นหาเวชระเบียน
, ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน,
คุณภาพการให้รหัส
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ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ
(1) เวชระเบียนได้รบั การป้องกันการสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแก้ไขดัดแปลง เข้าถึง หรือใช้
โดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจหน้าที.่
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
เข้าไปดูในสถานทีจ่ ริง พิจารณาว่ามีโอกาสที่
ปรับปรุงตามโอกาสพัฒนาทีพ่ บ
เวชระเบียนจะเกิดการสูญหาย ความเสียหายทาง
กายภาพ และการเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจหน้าที่
อย่างไร
จากเส้นทางเดินของเวชระเบียนในบริบทต่างๆ มี ออกแบบมาตรการป้องกันการสูญหายของเวชระเบียน
โอกาสทีเ่ วชระเบียนจะสูญหายในขัน้ ตอนใดบ้าง
เช่น การมีเอกสารหรือทะเบียนหรือ bar code คุมการ
เคลื่อนทีห่ รือยืมเวชระเบียน, การป้องกันการเข้าถึง
โดยผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง
ถ้ามีการบันทึกเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ มี ร่วมกันพิจารณาหามาตรการและเทคโนโลยีต่างๆ
โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ได้ในลักษณะใด เพือ่ ป้องกันปญั หาทีร่ ะบุไว้
หรือด้วยเหตุใด: ข้อมูลสูญหาย, การเข้าถึง/ใช้/
แก้ไข โดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจหน้าที่
(2) องค์กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ จ่ี าํ เป็ นเพือ่ รักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผูป้ ว่ ยใน
เวชระเบียน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
กลุ่มผูป้ ว่ ยในความรับผิดชอบของ รพ.ทีต่ อ้ งมีการ ทบทวนมาตรการรักษาความลับของข้อมูลในผูป้ ว่ ย
รักษาความลับอย่างยิง่ ยวดมีอะไรบ้าง เช่น ผูต้ ดิ
กลุ่มดังกล่าว และปรับปรุงให้มคี วามรัดกุมสูงสุด
เชือ้ HIV, ผูป้ ว่ ยทีถ่ กู ข่มขืน, การตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่พงึ
ประสงค์
ประสบการณ์เกีย่ วกับอุบตั กิ ารณ์ทข่ี อ้ มูลของผูป้ ว่ ย วิเคราะห์ขนั ้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องและวางมาตรการ
ไม่ถกู เก็บเป็ นความลับมีอะไรบ้าง
ป้องกันทีร่ ดั กุม
ประสบการณ์เกีย่ วกับ dilemma หรือความ
เชิญผูเ้ กีย่ วข้องและผูร้ มู้ าร่วมสนทนากลุ่มเพือ่ วาง
ยากลําบากในการตัดสินใจในการเปิ ดเผยข้อมูล
แนวทางในการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม
ผูป้ ว่ ยมีอะไรบ้าง เช่น การแจ้งการวินิจฉัยโรคที่
รักษาไม่หาย, การให้ขอ้ มูลแก่บริษทั ประกัน
โอกาสทีผ่ ไู้ ม่เกีย่ วข้องจะเข้าถึงข้อมูลผูป้ ว่ ยในเวช ทบทวนมาตรการป้องกันและปรับปรุงให้รดั กุม
ระเบียนมีอะไรบ้าง (ทัง้ ทีเ่ ป็ นกระดาษและในระบบ
คอมพิวเตอร์)
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(3) องค์กรให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรอย่างต่อเนื่องเกีย่ วกับความรับผิดชอบในการรักษาความลับ วิธกี ารจัดการเมือ่ มี
การขอให้เปิ ดเผยข้อมูลซึง่ เป็ นการละเมิดการรักษาความลับ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
แนวทางปฏิบตั ทิ ค่ี วรมีการให้ความรูแ้ ก่บุคลากร
จัดกิจกรรมเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม จัดเวทีแลกเปลีย่ น
หรือการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการรักษา
ร่วมกันค้นหาวิธกี ารทีร่ ดั กุมยิง่ ขึน้ ปลูกจิตสํานึกใน
ความลับทีพ่ บบ่อย มีอะไรบ้าง
ความรับผิดชอบต่อการรักษาความลับ และมีระบบ
ติดตามการปฏิบตั ิ
(4) องค์กรมีกระบวนการให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได้ โดยมีเจ้าหน้าทีท่ ่ี
ได้รบั มอบหมายร่วมอยูด่ ว้ ย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีกรณีใดบ้างทีผ่ ปู้ ว่ ยหรือญาติ ต้องการดูขอ้ มูลใน วางแนวทางในการให้คาํ อธิบายแก่ผปู้ ว่ ยหรือญาติ
เวชระเบียนของผูป้ ว่ ย เช่น มีขอ้ สงสัย มีความไม่ ในแต่ละกรณี เน้นการทําความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ
พึงพอใจ หรือมีการร้องเรียนเกิดขึน้
ทีบ่ นั ทึกไว้ รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ต่างๆ
จากการอธิบายข้อมูลให้ผปู้ ว่ ยหรือญาติฟงั หรือ
ดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม
การทีเ่ วชระเบียนถูกนําไปใช้อา้ งอิงในศาล มี
จุดอ่อนในการบันทึกอะไรบ้างทีค่ วรปรับปรุง
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II - 5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2)
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่ อง การเรียนรู้ การวิ จยั
การประเมิ นผล และการใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย.
(1) บันทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับ:
-การระบุตวั ผูป้ ว่ ย
-มีขอ้ มูลสนับสนุนการวินจิ ฉัยโรค
-ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา
-ทราบความเป็ นไป การเปลีย่ นแปลง และผลการรักษา
-เอือ้ ต่อความต่อเนื่องในการดูแล
-ให้รหัสได้อย่างถูกต้อง
-การใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย
-การประเมินคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
คําถามเพื่อสุ่มตรวจสอบเวชระเบียน
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีขอ้ มูลรายละเอียดผูป้ ว่ ยและผูท้ จ่ี ะต้องติดต่อใน
นําประเด็นทีเ่ ป็ นจุดอ่อนหรือโอกาสพัฒนามา
กรณีฉุกเฉินในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยแต่ละรายชัดเจน ร่วมกันพิจารณาว่าจะปรับปรุงแนวทางการบันทึกที่
เพียงใด
ทุกฝา่ ยร่วมมือกันปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร
มีขอ้ มูลรายละเอียดผูป้ ว่ ยในเอกสารทุกหน้าถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงใด
การวินิจฉัยโรคทีใ่ ห้ไว้ในแต่ละช่วงนัน้ มีขอ้ มูล
สนับสนุนอย่างเหมาะสมเพียงใด (ประวัตคิ รบถ้วน
เพียงใด การตรวจร่างกายครบถ้วนเพียงใด มีการ
ตรวจ investigate ทีจ่ าํ เป็ นหรือไม่ การวินิจฉัยเกิน
กว่าข้อมูลสนับสนุนทีม่ อี ยูห่ รือไม่)
การดูแลทีใ่ ห้แก่ผปู้ ว่ ยเหมาะสมหรือไม่ โดย
พิจารณาจากความรวดเร็วในการรับรูป้ ญั หา การ
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ การดูแลอย่างเป็ นองค์
รวม การพิจารณาใช้ evidence/guideline
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงทีส่ งั เกตเห็นได้จากสัญญาณ
ชีพ บันทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลทีอ่ ธิบายการ
เปลีย่ นแปลงหรือประเมินการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
หรือไม่
บันทึกเวชระเบียนทําให้ทราบการเปลีย่ นแปลงทาง
คลินกิ หรือผลลัพธ์ของการรักษาต่างๆ (ยา
หัตถการ ฯลฯ) หรือไม่ เพียงใด
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คําถามเพื่อสุ่มตรวจสอบเวชระเบียน
วิธกี ารบันทึกเวชระเบียน เอือ้ ต่อการดูแลต่อเนื่อง
ของแพทย์เวรทีม่ ไิ ด้เป็ นเจ้าของไข้เพียงใด
วิธกี ารบันทึกเวชระเบียน เอือ้ ต่อการดูแลต่อเนื่อง
ระหว่างเวรเพียงใด
วิธกี ารบันทึกเวชระเบียน เอือ้ ต่อการดูแลเมือ่ มีการ
เปลีย่ นหอผูป้ ว่ ยหรือหน่วยดูแลเพียงใด
วิธกี ารบันทึกเวชระเบียน เอือ้ ต่อการดูแลทีม่ แี พทย์
หลายสาขาดูแลร่วมกันอย่างไร
ถ้ามีการฟ้องร้องเกิดขึน้ ตรงไหนคือจุดทีเ่ ป็ น
โอกาสถูกฟ้องร้อง ข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้เพียงพอ
หรือไม่ทจ่ี ะแสดงให้เห็นการดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพในช่วง
นัน้
ประเด็นคุณภาพ ความเสีย่ ง ความคลาดเคลื่อน
เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ยรายนี้คอื อะไร
ข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ พียงพอหรือไม่ทจ่ี ะแสดงให้เห็นว่า
ผูด้ แู ลได้ให้การดูแลด้วยความระมัดระวัง มี
มาตรฐานวิชาชีพ

ดําเนิ นการปรับปรุง

(2) มีการทบทวนเวชระเบียนเป็ นระยะเพือ่ ประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และการบันทึกในเวลาทีก่ าํ หนด.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในรอบ 1-2 ปี ทผ่ี า่ นมา มีการตัง้ เป้าหมายพัฒนา
ทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาหากผลการพัฒนาไม่เป็ นไป
ความสมบูรณ์และคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียน ตามเป้าหมาย
อะไรบ้าง ผลของการพัฒนาเป็ นอย่างไร
นําประเด็นทีเ่ ป็ นโอกาสพัฒนาจากการตอบคําถาม
ในข้อ (1) มาดําเนินการพัฒนา
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II - 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสํารองยา (MMS.1)
องค์กรสร้างความมันใจในระบบการจั
่
ดการด้านยาที่ ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทัง้ การมียาที่
มีคณ
ุ ภาพสูงพร้อมใช้สาํ หรับผูป้ ่ วย.

ก. การวางแผนและการจัดการ
(1) มีคณะกรรมการหรือกลุ่มบุคคลทีม่ าจากสหสาขาวิชาชีพ ทําหน้าทีก่ าํ หนดทิศทางและส่งเสริมให้เกิดระบบ
การจัดการด้านยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
บทบาททีโ่ ดดเด่นของคณะกรรมการคืออะไร
ธํารงบทบาทดังกล่าวต่อไป
บทบาททีค่ ณะกรรมการควรมีเพิม่ ขึน้ คืออะไร
ร่วมกันวางแผนเพือ่ เพิม่ บทบาทดังกล่าวอย่าง
สร้างสรรค์
(2) มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพือ่ จํากัดให้มรี ายการยาเท่าทีจ่ าํ เป็ น มีการทบทวนบัญชียาอย่างน้อยปี ละ
ครัง้ มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับยาใหม่ทม่ี โี อกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง รวมทัง้ มี
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมในการขอใช้ยาทีอ่ ยูน่ อกบัญชียาเมือ่ จําเป็ น
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
บัญชียาของ รพ.เป็ นไปตามเป้าหมายของการมี
ทบทวนกระบวนการพิจารณารายการยาในบัญชียา
รายการยาทีจ่ าํ เป็ นในจํานวนทีเ่ หมาะสมและ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีต่ อ้ งนําเสนอ หลักเกณฑ์
พอเพียงหรือไม่
การพิจารณา และการพิจารณาโดยอิงข้อมูล
ยารายการใดทีม่ ปี ริมาณการใช้น้อยหรือไม่มกี ารใช้ ทบทวนรายการยาในบัญชียา
เลย ยังจําเป็ นต้องมีอยูใ่ นบัญชียาหรือไม่
ยารายการใดทีม่ คี วามซํา้ ซ้อนเกินจําเป็ น
ยารายการใดทีม่ โี อกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทาง กําหนดมาตรการในการป้องกันความคลาดเคลื่อน
ยาสูง
ทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา เช่น
แบบฟอร์ม แนวทางการสังใช้
่ ระบบตรวจสอบ
ยารายการใดทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์จากยาได้สงู หรือต้องมีความระมัดระวังใน ระบบเตือนใจ การบริหาร การเก็บรักษา การ
ติดตามผล
การใช้สงู (HAD)
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีการขอใช้ยานอกบัญชียา
ทบทวนขัน้ ตอนการดําเนินการว่าเป็ นไปอย่าง
อะไรบ้าง
เหมาะสม รัดกุม ปลอดภัย หรือไม่
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(3) การจัดหายาเป็ นไปตามบัญชียาทีผ่ า่ นการรับรอง.
ยาทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วน
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีการจัดหายาทีไ่ ม่อยูใ่ นบัญชียา
อะไรบ้าง
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีปญั หายาขาดแคลนในยาตัว
ใดบ้าง เป็ นช่วงเวลานานเท่าไร

ั
มีกระบวนการในการจัดการกับปญหายาขาดแคลนและ

ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีเหตุการณ์ทต่ี อ้ งจัดหายาที่
จําเป็ นเร่งด่วนในยาตัวใดบ้าง
มีเหตุการณ์อะไรบ้างทีอ่ าจทําให้ปริมาณความ
ต้องการใช้ยาบางประเภทเพิม่ ขึน้ ในปริมาณสูง
อย่างฉับพลัน ยาดังกล่าวคืออะไร

ดําเนิ นการปรับปรุง
ทบทวนเหตุผลของการจัดหาดังกล่าว และกําหนด
มาตรการทีเ่ หมาะสม
ทบทวนแนวทางการสือ่ สารกับผูเ้ กีย่ วข้อง การใช้
ยาทดแทน วิธกี ารจัดหา แนวทางการป้องกันใน
อนาคต
ทบทวนวิธกี ารจัดหาและแนวทางการป้องกันใน
อนาคต
วางแผนเพือ่ ให้พร้อมรับสถานการณ์ ตัง้ แต่การรับรู้
สถานการณ์ การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

(4) องค์กรระบุยาซึง่ มีความเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู , ออกแบบกระบวนการทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัยในการจัดหา เก็บรักษา สังใช้
่ ถ่ายทอดคําสัง่ จัดเตรียม จ่าย ให้ และติดตามกํากับยา เพือ่ ลดความ
เสีย่ งในการใช้ยาเหล่านี้.
(5) องค์กรกําหนดนโยบายการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา และนําสู่
การปฏิบตั .ิ มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
ทีเ่ กิดขึน้ หรือทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ .
6.2 ก.(3) องค์กรจัดทํานโยบายเพือ่ ป้องกันความผิดพลัง้ / คลาดเคลื่อน และเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการสัง่
ใช้ยาและการถ่ายทอดคําสัง่ พร้อมทัง้ นําสูก่ ารปฏิบตั ,ิ ครอบคลุมการระบุรายละเอียดทีจ่ าํ เป็ นในคําสังใช้
่ ยา,
การระมัดระวังเป็ นพิเศษสําหรับยาทีด่ คู ล้ายกันหรือชือ่ เรียกคล้ายกัน, มาตรการเพือ่ ป้องกันคําสังใช้
่ ยาทีม่ ี
โอกาสเกิดปญั หา และการป้องกันการใช้คยู่ าทีม่ อี นั ตรกิรยิ ารุนแรง
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ยาทีเ่ สีย่ งต่อการใช้ผดิ วัตถุประสงค์มอี ะไรบ้าง (เช่น ทบทวนแนวทางป้องกันการใช้ผดิ วัตถุประสงค์
ยาเสพติด ยาควบคุมพิเศษ)
ยาทีพ่ บรายงานการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ทบทวนแนวทางป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อน
หรือเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บบ่อยใน รพ.มี
ทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ โดยเน้นความ
ั
อะไรบ้าง
เฉพาะเจาะจงกับโอกาสเกิดปญหาของยาแต่
ละตัว
สร้างเครือ่ งมือช่วย สือ่ สารกับผูป้ ฏิบตั ิ มีระบบ
ยาทีต่ อ้ งมีความระมัดระวังในการใช้สงู อืน่ ๆ มี
ตรวจสอบและติดตาม
อะไรบ้าง
ลักษณะและสาเหตุของความคลาดเคลือ่ นทางยาที่ ทบทวนแนวทางป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อน
พบในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีอะไรบ้าง
ทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ โดยเน้น
มาตรฐานวิชาชีพสําหรับขัน้ ตอนต่างๆ เช่น การ
ลักษณะและสาเหตุของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
จากยาทีพ่ บในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ระบุรายละเอียดทีจ่ าํ เป็ นในใบสังยา,
่ การป้องกัน
ความคลาดเคลือ่ นสําหรับ LASA, การป้องกันคําสัง่
ใช้ยาทีม่ โี อกาสเกิดปญั หา, การตรวจสอบทีจ่ าํ เป็ น
ฯลฯ สือ่ สารกับผูป้ ฏิบตั ิ มีระบบติดตาม
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีตวั อย่างความคลาดเคลื่อนทาง ทบทวนว่าในเหตุการณ์ดงั กล่าวมีการตอบสนองที่
ยาทีม่ คี วามรุนแรงสูงอะไรบ้าง
เหมาะสมทันการณ์เพียงใด และนํามาสูก่ าร
ปรับปรุงอะไร
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีตวั อย่าง ADR ทีไ่ ม่เกิดจาก
ความคลาดเคลือ่ นทางยาอะไรบ้าง
ตัวอย่างการปรับปรุงระบบโดยใช้แนวคิด human เรียนรูเ้ พือ่ ขยายแนวคิดไปใช้ให้มากขึน้
factor engineering มีอะไรบ้าง
รูปแบบทีไ่ ด้ผลในการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเกีย่ วกับ
ทบทวนและหาวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์ในการสือ่ สาร
เรือ่ งความคลาดเคลือ่ นและเหตุการณ์ไม่พงึ
ข้อมูลเพือ่ สร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรม
ประสงค์จากยามีอะไรบ้าง มีโอกาสทีจ่ ะทําอะไร
เพิม่ ได้อกี
(6) ผูป้ ระกอบวิชาชีพได้รบั การประเมินและเพิม่ ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบยา และการใช้ยาทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัยก่อนเริม่ ต้นปฏิบตั งิ านและเป็ นประจําทุกปี.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมามีการปฐมนิเทศ การอบรมหรือ ทบทวนความสอดคล้องของเนื้อหากับโอกาสพบ
เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบยาและ ปญั หา และความครอบคลุมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
การใช้ยาอะไรบ้าง
จัดกิจกรรมเพิม่ เติมตามความเหมาะสม
(7) องค์กรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านยาเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ของระบบ มีการ
ทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ ป่ี ระสบความสําเร็จและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่ วกับระบบจัดการด้านยา
อย่างสมํ่าเสมอ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ความพร้อมใช้และคุณภาพของยาใน รพ.เป็ น
นําข้อมูลมาร่วมกันพิจารณาปรับปรุงตามความ
อย่างไร
เหมาะสม
ประสิทธิภาพของการเก็บสํารองยาทัง้ ในคลังใหญ่
และในหอผูป้ ว่ ยเป็ นอย่างไร
ความเหมาะสมของการสังใช้
่ ยาเป็ นอย่างไร
แนวโน้มการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาเป็ นอย่างไร
วิธกี ารและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่ วกับระบบจัดการ
ด้านยาทีท่ บทวนได้มอี ะไรบ้าง
6

6
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ข. การเก็บสํารองยา
(1) ยาทุกรายการได้รบั การเก็บสํารองอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพือ่ สร้างความมันใจว่
่ าจะมียาใช้อย่าง
เพียงพอ, มีคณ
ุ ภาพและความคงตัว, พร้อมใช้, ป้องกันการเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจหน้าที,่ ป้องกันความคลาด
เคลือ่ นทางยาและผลไม่พงึ ประสงค์จากยา, สามารถทวนกลับถึงแหล่งทีม่ า, มีการตรวจสอบบริเวณทีเ่ ก็บยา
อย่างสมํ่าเสมอ, โดยมีการปฏิบตั เิ พือ่ เป้าหมายดังกล่าวทัวทั
่ ง้ องค์กร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ยาทีต่ อ้ งอยูใ่ นระบบห่วงโซ่ความเห็น หรือต้อง
ทบทวนข้อกําหนดการตรวจสอบ การปฏิบตั ใิ นการ
ตรวจสอบคุณภาพการขนส่งเป็ นพิเศษ มีอะไรบ้าง ตรวจสอบ การบันทึก และการจัดการเมือ่ พบปญั หา
ผลการตรวจสอบการเก็บสํารองยาทีค่ ลังยาของ
ดําเนินการปรับปรุงถ้าพบปญั หาทีส่ ง่ ผลต่อ
เภสัชกรรมเป็ นอย่างไร (ทัง้ ในด้านสิง่ แวดล้อมและ คุณภาพและความคงตัวของยา
ลักษณะการจัดเก็บ)
รพ.มีนโยบายเกีย่ วกับการห้ามสํารองอิเล็คโทรไลต์ ถ้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ครบถ้วน หาแนวทางที่
ความเข้มข้นสูงทีห่ อผูป้ ว่ ยอย่างไร ปฏิบตั ติ ามได้ จะลดการใช้ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ และหาแนวทางใน
ครบถ้วนหรือไม่
การป้องกันความเสีย่ ง
ผลการตรวจสอบการเก็บสํารองยาทีห่ อผูป้ ว่ ยเป็ น ดําเนินการปรับปรุงถ้าพบภาวะทีเ่ ป็ นความเสีย่ ง
อย่างไร ทัง้ ในแง่รายการ จํานวน คุณภาพ ความ
พร้อมใช้
ระบบบันทึกการเบิกจ่ายและการเบิกจ่าย เอือ้ ต่อ
การเรียกคืนยาตาม lot no. ได้ดเี พียงใด
(2) มีการจัดให้มยี า และ / หรือ เวชภัณฑ์ฉุกเฉินทีจ่ าํ เป็ นในหน่วยดูแลผูป้ ว่ ยต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา, มีระบบ
ควบคุม และดูแลให้เกิดความปลอดภัย, และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากทีใ่ ช้ไป
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
การทบทวนรายการยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินใน
ควรทบทวนอย่างน้อยปี ละครัง้ (ทัง้ รายการและ
หน่วยดูแลผูป้ ว่ ยต่างๆ กระทําเมือ่ ใด
จํานวน) โดยนําข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและปญั หาทีเ่ กิด
ขึน้ มาพิจารณา
มาตรการสําคัญของระบบการควบคุมยาและ
ทบทวนว่ามีการปฏิบตั ติ ามมาตรการ และบรรลุ
เวชภัณฑ์ฉุกเฉินมีอะไรบ้าง เพือ่ เป้าหมายอะไร
ตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการหรือไม่ นําไปปรับปรุงตาม
มีระบบการตรวจสอบอย่างไรว่ามีการจัดยาทดแทน ความเหมาะสม
ทันที มียาตามจํานวนทีก่ าํ หนดไว้ และยาทีส่ าํ รอง
ไว้ยงั ไม่หมดอายุ
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(3) มีระบบทีจ่ ะจ่ายยาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูป้ ว่ ยอย่างปลอดภัยในเวลาทีห่ อ้ งยาปิ ด
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในกรณีทห่ี อ้ งยาไม่ได้เปิ ด 24 ชัวโมง
่ อะไรคือ
ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ติ ามเพือ่
ปญั หา/อุบตั กิ ารณ์ทเ่ี คยเกิดหรือมีโอกาสเกิดจาก
ป้องกันปญั หาหรืออุบตั กิ ารณ์ทร่ี ะบุ
การจ่ายยาเมือ่ ห้องยาปิ ด
(4) มีการจัดการกับยาทีส่ ง่ คืนมาทีห่ อ้ งยาอย่างเหมาะสม เช่น ยาทีแ่ พทย์สงหยุ
ั ่ ดใช้
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีการคืนยาทีแ่ พทย์สงหยุ
ั ่ ดใช้มาทีห่ อ้ งยาประมาณ ร่วมกันวางแนวทางเพือ่ ให้มกี ารคืนยาทีแ่ พทย์สงั ่
ร้อยละเท่าใด
หยุดใช้ หรือยาทีต่ อ้ งคืนด้วยเหตุผลอืน่ อย่าง
ครบถ้วน
มีการนํายาเม็ดเปลือยทีส่ ง่ คืนมาทีห่ อ้ งยามาใช้ต่อ วางแนวทางการทําลายยาอย่างเหมาะสม
หรือไม่
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II - 6.2 การใช้ยา (MMS.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการสังใช้
่ ยาและการให้ยาที่ ปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล.

ก. การสังใช้
่ ยาและถ่ายทอดคําสัง่
(1) ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับระบบยาสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ว่ ยแต่ละราย ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ การวินิจฉัยโรค
หรือข้อบ่งชีใ้ นการใช้ยา, และข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าํ เป็ น
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในการสังยาผู
่ ป้ ว่ ยนอก แพทย์ผสู้ งใช้
ั ่ ยาต้องการ
ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลสําคัญใน OPD card หรือ
เห็นข้อมูลอะไรเกีย่ วกับผูป้ ว่ ยบ้าง ข้อมูลเหล่านัน้ มี ระบบการแสดงผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ให้
พร้อมให้ดไู ด้โดยสะดวกหรือไม่
สามารถเห็นได้โดยง่าย
ในการจ่ายยาผูป้ ว่ ยใน แพทย์ผสู้ งใช้
ั ่ ยาสามารถ
ปรับปรุงการบันทึกในเวชระเบียนหรือระบบการ
เข้าถึงข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นเกีย่ วกับผูป้ ว่ ยได้โดยง่าย
แสดงผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้แพทย์สามารถ
หรือไม่
เข้าถึงข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นได้โดยง่าย เช่น มีขอ้ มูลการ
แพ้ยาในใบ order ใหม่ทกุ ใบ
ในการจ่ายยาผูป้ ว่ ย เภสัชกรสามารถตรวจสอบ
พัฒนาระบบให้เภสัชกรสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
ข้อมูลการวินิจฉัยโรค ข้อบ่งชีก้ ารใช้ยา ผลการ
โดยง่าย เช่น แพทย์บนั ทึกข้อมูลเหล่านี้ในใบสังยา
่
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารได้หรือไม่ อย่างไร
หรือระบบคอมพิวเตอร์ทเ่ี ชือ่ มโยงถึงข้อมูลเหล่านี้
(2) มีขอ้ มูลยาทีจ่ าํ เป็ นในรูปแบบทีใ่ ช้งา่ ย ในขณะสังใช้
่ จัด และให้ยาแก่ผปู้ ว่ ย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ข้อมูลยาทีแ่ พทย์ควรเข้าถึงได้ในขณะสังใช้
่ ยามี
สร้างสือ่ ทีง่ า่ ยต่อการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ
อะไรบ้าง
เช่น บัตรยา บันทึก โปสเตอร์ คูม่ อื ฐานข้อมูลใน
ข้อมูลยาทีเ่ ภสัชกรหรือผูช้ ว่ ยเภสัชกรควรเข้าถึงได้ คอมพิวเตอร์
ในกระบวนการจัดจ่ายยามีอะไรบ้าง
ข้อมูลยาทีพ่ ยาบาลควรเข้าถึงได้ในกระบวนการ
บริหารยามีอะไรบ้าง
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(3) องค์กรจัดทํานโยบายเพือ่ ป้องกันความผิดพลัง้ / คลาดเคลือ่ น และเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการสังใช้
่ ยา
และการถ่ายทอดคําสัง่ พร้อมทัง้ นําสูก่ ารปฏิบตั ,ิ ครอบคลุมการระบุรายละเอียดทีจ่ าํ เป็ นในคําสังใช้
่ ยา, การ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษสําหรับยาทีด่ คู ล้ายกันหรือชือ่ เรียกคล้ายกัน, มาตรการเพือ่ ป้องกันคําสังใช้
่ ยาทีม่ โี อกาส
เกิดปญั หา และการป้องกันการใช้คยู่ าทีม่ อี นั ตรกิรยิ ารุนแรง [ยกไปพิจารณารวมใน 6.1 ก(5)]
(4) มีการเขียนคําสังใช้
่ ยาอย่างชัดเจนและถ่ายทอดคําสังอย่
่ างถูกต้อง. มีการกําหนดมาตรฐานการสือ่ สารคําสัง่
ใช้ยาเพือ่ ลดโอกาสเสีย่ งต่อความคลาดเคลือ่ น มีการทบทวนและปรับปรุงคําสังใช้
่ ยาทีจ่ ดั พิมพ์ไว้ลว่ งหน้าให้
ทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ยาทีต่ อ้ งระบุขอ้ บ่งใช้ในการสังใช้
่ ยามีอะไรบ้าง
ทบทวนการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนด ทบทวน
มีแนวทางอย่างไรในการลดการคัดลอกคําสังใช้
่ ยา ความเหมาะสมของมาตรการทีก่ าํ หนดไว้ ร่วมกัน
กําหนดเป้าหมายเพือ่ ลดระดับปญั หา
และเภสัชกรสามารถข้าถึงคําสังใช้
่ ยาโดยตรง
สถิตคิ วามคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่ม LASA เป็ น
อย่างไร
สถิตคิ วามคลาดเคลื่อนทางยาทีเ่ กิดจากการใช้ตวั
ย่อมีอะไรบ้าง
กลุ่มโรคหรือกลุ่มผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งระบุน้ําหนักผูป้ ว่ ยใน
การสังยามี
่ อะไรบ้าง
ปญั หาเกีย่ วกับการเขียนคําสังใช้
่ ยาอืน่ ๆ มี
อะไรบ้าง
ปญั หาเกีย่ วกับการถ่ายทอดคําสังใช้
่ ยาอืน่ ๆ มี
อะไรบ้าง
ปญั หาเกีย่ วกับการรับคําสังการรั
่
กษาด้วยวาจาหรือ
ทางโทรศัพท์มอี ะไรบ้าง
(5) มีกระบวนการในการระบุ จัดทํารายการยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั หรือมีการใช้อยูใ่ นปจั จุบนั อย่างถูกต้องแม่นยํา และ
ใช้บนั ทึกรายการยานี้ในการสังใช้
่ ยาทีถ่ กู ต้องแก่ผปู้ ว่ ยในทุกจุดของการให้บริการ. มีการเปรียบเทียบบันทึก
รายการยาของผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้อยูใ่ นปจั จุบนั กับคําสังแพทย์
่
ทกุ ครัง้ เมือ่ มีการรับไว้ ย้ายหอผูป้ ว่ ย และ / หรือ
จําหน่าย. (Admission, transfer, and discharge medication reconciliation)
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดบ้างที่ รพ.กําหนดให้มกี ารทํา
ติดตามประเมินผล สร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั ิ
medication reconciliation
อย่างสมบูรณ์ พิจารณาขยายกลุ่มผูป้ ว่ ยหรือกลุ่ม
ยาตามความเหมาะสม
ยากลุ่มใดบ้างที่ รพ.กําหนดให้มกี ารทํา
medication reconciliation
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ข. การเตรียม การจัดจ่าย และการให้ยา
(1) มีการทบทวนคําสังใช้
่ ยาทุกรายการเพือ่ ความมันใจในความเหมาะสมและความปลอดภั
่
ย
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
กรณีทม่ี กี ารจ่ายยาขณะทีเ่ ภสัชกรไม่ได้ขน้ึ
นําข้อมูลมาสะท้อนกลับให้ผเู้ กีย่ วข้อง และร่วมกัน
ปฏิบตั งิ าน มีระบบการทบทวนย้อนหลังหรือไม่ ผล วางแนวทางตรวจสอบเพือ่ ป้องกันปญั หา
การทบทวนเป็ นอย่างไร
ปญั หาทีพ่ บจากการทบทวนคําสังใช้
่ ยาทีต่ อ้ ง
นําข้อมูลมาสะท้อนกลับให้ผเู้ กีย่ วข้องและวาง
ระมัดระวังสูงมีอะไรบ้าง
แนวทางป้องกันปญั หา
ปญั หาทีพ่ บจากการทบทวนคําสังใช้
่ ยา IV
นําข้อมูลมาสะท้อนกลับให้ผเู้ กีย่ วข้องและวาง
admixture มีอะไรบ้าง โดยเฉพาะความเหมาะสม แนวทางป้องกันปญั หา
ของสารละลายทีใ่ ช้เจือจาง
ข้อมูลปญั หาทีพ่ บจากการทบทวนคําสังใช้
่ ยาอืน่ ๆ พิจารณาว่าการทบทวนทีท่ าํ อยูน่ นั ้ ครอบคลุมผูป้ ว่ ย
มีอะไรบ้าง
เพียงใด ครอบคลุมประเด็นสําคัญทีค่ วรตรวจสอบ
เพียงใด นําข้อมูลสะท้อนกลับให้ผเู้ กีย่ วข้อง และ
ร่วมวางแนวทางเพือ่ ป้องกันปญั หา
(2) มีการจัดเตรียมยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย แผนกเภสัชกรรมเป็ นผูเ้ ตรียมยาสําหรับผูป้ ว่ ยเฉพาะราย
หรือยาทีไ่ ม่มจี าํ หน่ายในท้องตลาด โดยใช้วธิ กี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐาน
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผลการประเมินความเหมาะสมปลอดภัยของการ
นําผลการประเมินมาปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิง่
จัดเตรียมยาในหน่วยดูแลผูป้ ว่ ยเป็ นอย่างไร
ในประเด็นการป้องกันการปนเปื้ อน การมีแสงสว่าง
เพียงพอ การไม่ถูกรบกวนสมาธิ และการกําจัดขยะ
อันตราย
แผนกเภสัชกรรมมีการเตรียมยาอะไรบ้าง
ประเมินว่าระบบการเตรียมยาดังกล่าวเป็ นไปตาม
มาตรฐานเพียงใด บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบมีความรู้
และทักษะอย่างไร มีระบบการควบคุมกํากับที่
เหมาะสมหรือไม่
(3) ยาได้รบั การติดฉลากอย่างเหมาะสม ชัดเจนและอ่านง่ายติดทีภ่ าชนะบรรจุยาทุกประเภท และมีฉลากยาติด
จนถึงจุดทีใ่ ห้ยาแก่ผปู้ ว่ ย โดยระบุชอ่ื ผูป้ ว่ ย ชือ่ ยา ความเข้มข้น และขนาดยา
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการระบุความเข้มข้น นําปญั หา/โอกาสพัฒนาต่างๆ มาร่วมกันทบทวน
และขนาดยาบนฉลากยา มีอะไรบ้าง
เพือ่ วางแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการติดฉลากยาจนถึง
จุดทีใ่ ห้ยาแก่ผปู้ ว่ ย มีอะไรบ้าง
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
การติดฉลากยาในกรณีทม่ี กี ารจัดเตรียมแล้วไม่ได้
ยาแก่ผปู้ ว่ ยทันที มีความเหมาะสมเพียงใด
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการระบุวนั /เวลา
หมดอายุบนฉลากยา มีอะไรบ้าง
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการเขียนฉลากยา
สําหรับ IV admixture, สารนํ้าทีใ่ ห้ทางหลอดเลือด
ดํา มีอะไรบ้าง
ปญั หา/โอกาสพัฒนา เกีย่ วกับการตรวจสอบชือ่ ยา
ณ จุดทีใ่ ห้ยาแก่ผปู้ ว่ ย มีอะไรบ้าง
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการเตรียมยาสําหรับ
ใช้กบั ผูป้ ว่ ยซึง่ ไม่ได้ระบุชอ่ื แน่นอน มีอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง

(4) มีการส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ว่ ยในลักษณะทีป่ ลอดภัย รัดกุม และพร้อมให้ใช้ ในเวลาทีท่ นั ความต้องการ
ของผูป้ ว่ ย
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ปญั หา/โอกาสพัฒนาในเรือ่ งการส่งมอบยาให้หอ
นําปญั หา/โอกาสพัฒนาต่างๆ มาร่วมกันทบทวน
ผูป้ ว่ ย ในเรือ่ งความถูกต้อง ปลอดภัย รัดกุม มี
เพือ่ วางแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
อะไรบ้าง
ปญั หา/โอกาสพัฒนาในเรือ่ งการส่งมอบยาให้หอ
ผูป้ ว่ ย ในเรือ่ งความพร้อมใช้ มีอะไรบ้าง
ปญั หา/โอกาสพัฒนาในเรือ่ งการส่งมอบยาให้หอ
ผูป้ ว่ ย ในเรือ่ งเร็วทันความต้องการ มีอะไรบ้าง
(5) การส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ว่ ยทําโดยเภสัชกรหรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายและได้รบั การฝึกอบรม มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนทีจ่ ะส่งมอบ และมีการให้คาํ แนะนําการใช้ยาอย่างเหมาะสม
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
โอกาสพัฒนาในเรือ่ งบุคลากรผูส้ ง่ มอบยาอะไรบ้าง นําข้อมูลมาปรับปรุงระบบและเสริมความรูบ้ ุคลากร
ข้อมูล pre-dispensing error ทีส่ ามารถนําไปใช้
นําข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงระบบ
ประโยชน์ในการพัฒนาได้มอี ะไรบ้าง
ข้อมูลเกีย่ วกับ dispensing error ในการจ่ายยา
ทบทวนว่าข้อมูลดังกล่าวได้มาอย่างไร รพ.มีระบบ
ผูป้ ว่ ยนอกมีอะไรบ้าง
ในการตรวจสอบเสริมอะไรบ้าง (โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั ยาหลายรายการหรือผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง) นําข้อมูล
ทีไ่ ด้มาปรับปรุงระบบ
ยาผูป้ ว่ ยจําเป็ นต้องได้รบั คําแนะนํามีอะไรบ้าง
ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิผลของการให้
คําแนะนํา
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(6) การสังใช้
่ คัดลอกคําสัง่ จัดเตรียม จัดจ่าย และให้ยา กระทําในสิง่ แวดล้อมทางกายภาพซึง่ มีความสะอาด มี
พืน้ ทีแ่ ละแสงสว่างพอเพียง และเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพมีสมาธิกบั การใช้ยาโดยไม่มกี ารรบกวน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ปญั หา/โอกาสพัฒนา เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทาง
ดําเนินการปรับปรุงโดยเน้นความสะอาด การ
กายภาพสําหรับการจัดเตรียมและจัดจ่ายยามี
ป้องกันการปนเปื้ อน ระบบไหลเวียนของงาน ความ
อะไรบ้าง
เพียงพอของพืน้ ทีแ่ ละแสงสว่าง การปราศจาก
สิง่ รบกวนทางกายภาพ
(7) มีการให้ยาแก่ผปู้ ว่ ยอย่างปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและอุปกรณ์การให้ยาทีไ่ ด้
มาตรฐาน, โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของยา คุณภาพยา ข้อห้ามในการใช้ และเวลา / ขนาดยา /
วิธกี ารให้ยา ทีเ่ หมาะสม ผูส้ งใช้
ั ่ ยาได้รบั การรายงานเมือ่ มีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาหรือความ
คลาดเคลือ่ นทางยา
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีการกําหนดคุณสมบัตขิ องบุคลากรทีส่ ามารถ
กําหนดให้ชดั เจนถ้ายังไม่มกี ารกําหนด ทําให้มนใจ
ั่
บริหารยาประเภทต่างๆ ไว้อย่างไร เช่น การฉีดยา ว่าไม่มกี ารปฏิบตั เิ กินกว่าขอบเขตทีไ่ ด้รบั อนุญาต
เข้ากล้ามเนื้อ การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดํา การฉีด
ยาเข้าไขสันหลัง การให้ยาเคมีบาํ บัด การใช้สารทึบ
รังสี
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับคุณวุฒิ ความรู้ และ นําข้อมูลมาปรับปรุงระบบงาน ระบบการกํากับดูแล
ทักษะของบุคลากรผูใ้ ห้ยาแก่ผปู้ ว่ ยมีอะไรบ้าง
และเสริมความรูบ้ ุคลากร
มียาอะไรบ้างทีต่ อ้ งใช้อปุ กรณ์การให้ยาพิเศษ
ทําให้มนใจว่
ั ่ ามีอปุ กรณ์พร้อมใช้และทํางานได้อย่าง
ถูกต้อง
ข้อมูลเกีย่ วกับ dispensing error ในการจ่ายยา
นําข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงระบบ
ผูป้ ว่ ยในมีอะไรบ้าง
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการบันทึกและการใช้ นําปญั หา/โอกาสพัฒนาต่างๆ มาร่วมกันทบทวน
MAR มีอะไรบ้าง
เพือ่ วางแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการบ่งชีต้ วั ผูป้ ว่ ยและ
การให้ยาทีถ่ กู ต้อง มีอะไรบ้าง
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการรายงาน
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาและความ
คลาดเคลือ่ นทางยามีอะไรบ้าง
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(8) ผูป้ ว่ ยและครอบครัวได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับยาทีต่ นได้รบั และร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแล เพือ่
เป้าหมายความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้ยา
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาเรือ่ ง drug adherence คือผูป้ ว่ ย ร่วมกันทบทวนแนวทางการให้ความรูแ้ ละติดตาม
กลุ่มใดบ้าง
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
ยาทีม่ ปี ญั หาเรือ่ ง drug adherence คือยากลุ่ม
ใดบ้าง
ยาทีม่ อี าการไม่พงึ ประสงค์ทส่ี าํ คัญ คือยากลุ่ม
ใดบ้าง
ยาทีม่ เี ทคนิคการใช้พเิ ศษซึง่ ต้องให้คาํ แนะนําเป็ น
พิเศษ คือยากลุ่มใดบ้าง
ยากลุ่มใดบ้างทีค่ วรมีฉลากช่วย
ทบทวนความครอบคลุมของการใช้ฉลากช่วย
ผูป้ ว่ ยทีน่ อน รพ.มีโอกาสมีสว่ นร่วมในกระบวนการ จัดระบบให้ผปู้ ว่ ยทีม่ ศี กั ยภาพได้มสี ว่ นร่วม
ดูแลอย่างไรบ้าง เช่น การตรวจสอบความถูกต้อง
การมีสว่ นร่วมในการบริหารยา การวางแผน
จําหน่าย
(9) ผูป้ ว่ ยได้รบั การติดตามผลการบําบัดรักษาด้วยยาและบันทึกไว้ในเวชระเบียน เพือ่ สร้างความมันใจในความ
่
เหมาะสมของเภสัชบําบัดและลดโอกาสเกิดผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ยาทีแ่ พทย์หวังผลการรักษาในระยะสัน้ มีอะไรบ้าง วางแนวทางติดตามการตอบสนองของผูป้ ว่ ย
ยาทีม่ ี therapeutic ratio แคบทีม่ ใี ช้ใน รพ.มี
วางแนวทางติดตามอาการข้างเคียง
อะไรบ้าง
ยาทีม่ ผี ลข้างเคียงต่อการทํางานของตับ ไต หัวใจ วางแนวทางติดตามอาการข้างเคียง
มีอะไรบ้าง
การส่ง specimen เพือ่ เพาะเชือ้ จะได้ทราบผลใน
วางแนวทางติดตามการตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพ
เวลากีว่ นั
และข้อบ่งชีใ้ นการตัดสินใจเปลีย่ นยา
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมามียาใหม่ทต่ี อ้ งระมัดระวัง
ทบทวนแนวทางการติดตามการตอบสนองและ
อะไรบ้าง
อาการข้างเคียง
(10) มีการจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ว่ ยและครอบครัวนําติดตัวมา เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและสอดคล้องกับแผนการ
ดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นปจั จุบนั
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ปญั หา/โอกาสพัฒนาเกีย่ วกับยาทีผ่ ปู้ ว่ ยนําติดตัว นําปญั หา/โอกาสพัฒนาต่างๆ มาร่วมกันทบทวน
มามีอะไรบ้าง
เพือ่ วางแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
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II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II – 8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการติ ดตามเฝ้ าระวังเพื่อค้นหาการเกิ ดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และดําเนิ นการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิ ดการแพร่ระบาดได้.
ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร
(1) มีนโยบายเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการแก่ผปู้ ว่ ย บุคลากร และประชาชน.
(2) มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับปญั หาโรคและภัยสุขภาพในพืน้ ที.่
(3) มีระบบในการกํากับดูแล กําหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงกระบวนการเฝ้าระวัง.
(4) มีบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะ ทําหน้าทีเ่ ฝ้าระวังและสอบสวนโรค ในจํานวนทีเ่ หมาะสม.
(5) มีงบประมาณและทรัพยากรอืน่ ๆ ทีเ่ พียงพอ มีการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม สําหรับการเฝ้าระวัง สอบสวน
และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ.
(6) มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในด้านแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
รพ.มีระบบในการขึน้ ทะเบียนและรายงานผูป้ ว่ ยวัณโรค วางระบบให้มนใจว่
ั ่ าผูป้ ว่ ยทุกรายทีไ่ ด้รบั การ
อย่างไร
วินิจฉัยวัณโรค ไม่ว่าโดยหน่วยใด ทีจ่ ุดใด ได้รบั
การขึน้ ทะเบียน มีการรายงานโรคติดต่อ มีการนัด
ติดตามอย่างต่อเนื่องจนกินยาครบ
โรคติดต่ออืน่ ๆ ทีต่ อ้ งรายงานซึง่ รพ.มีโอกาสพบ สร้างความมันใจว่
่ ามีการรายงานอย่างครบถ้วน
ผูป้ ว่ ยมีอะไรบ้าง
โรคและภัยสุขภาพทีม่ ลี กั ษณะเฉียบพลันที่ รพ.เคย ทบทวนความรวดเร็วในการวินิจฉัยและรายงาน
พบมีอะไรบ้าง
วางแนวทางการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
โรคและภัยสุขภาพทีม่ ลี กั ษณะเฉียบพลันที่ รพ.มี ทบทวนความพร้อมในการวินจิ ฉัยและรายงาน วาง
โอกาสพบมีอะไรบ้าง
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
โรคและภัยสุขภาพทีม่ ลี กั ษณะค่อยเป็ นค่อยไปที่
ประสานความร่วมมือกับทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
รพ.มีโอกาสพบมีอะไรบ้าง
วางแผนป้องกันร่วมกัน
โรคและภัยสุขภาพสําคัญทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตการเฝ้า จัดทําแผนการเฝ้าระวังสําหรับโรคและภัยสุขภาพ
ระวังของ รพ.มีอะไรบ้าง
ดังกล่าว รวมทัง้ เตรียมพร้อมในการตรวจพบโรค
และภัยสุขภาพทีม่ ไิ ด้คาดการณ์ไว้กอ่ น
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
คณะกรรมการทีม่ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแล กําหนด
นโยบาย ประสานงาน และติดตามประเมินผลใน
เรือ่ งนี้คอื ใคร
ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ทาํ หน้าทีเ่ ฝ้าระวังและ
สอบสวนโรคมีใครบ้าง
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวัง
อย่างไร

ประเด็นทีบ่ ุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้มคี วามรู้
ความเข้าใจค่อนข้างดีมอี ะไรบ้าง
ประเด็นทีบ่ ุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้ยงั ขาด
ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องมีอะไรบ้าง
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ดําเนิ นการปรับปรุง
เสริมสร้างการทําหน้าทีข่ องคณะกรรมการให้
สมบูรณ์
ทบทวนความเพียงพอ การได้รบั การฝึกอบรม
ความรูแ้ ละทักษะ
ทบทวนโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตามความรูใ้ หม่ๆ การทําฐานข้อมูลความรูเ้ พือ่
การสืบค้น การสือ่ สารข้อมูล การเฝ้าระวัง การ
รายงานผล การประมวลผล
สร้างความมันใจว่
่ ามีการใช้ความรูค้ วามเข้าใจ
ดังกล่าวในการปฏิบตั งิ าน
วางแผนสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย
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ข. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้าระวัง
(1) มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ตดิ ต่อและปญั หาสุขภาพอืน่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพปญั หาของ
พืน้ ที่ องค์กร และตามทีก่ ฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด.
(2) ผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล ผูป้ ฏิบตั งิ านการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร มีสว่ นร่วมในการเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ.
ั บนั ครบถ้วน ถูกต้อง
(3) มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง. ข้อมูลมีความเป็ นปจจุ
ทันเวลา และเปรียบเทียบกับข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้.
(4) มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูลการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยใช้วธิ กี าร
ทางระบาดวิทยา.
(5) มีการค้นหาการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของโรค ทัง้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเฝ้าระวัง รับทราบ
ข้อมูลจากบุคลากรทางคลินิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างสมํ่าเสมอ.
ั บ นั .
(6) มีการติดตามเฝ้าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ ฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเป็ นปจจุ
(7) มีการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคทีส่ าํ คัญ เพือ่ ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันควบคุมโรค.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตามแผนการเฝ้าระวังทีก่ าํ หนดไว้ มีการเฝ้าระวังใน ร่วมกันจัดทําแผนถ้ายังไม่มแี ผน ร่วมกันพิจารณา
ส่วนใดทีย่ งั ทําได้น้อยหรือไม่เป็ นไปตามแผน
ปรับปรุงเพือ่ ให้มกี ารดําเนินการตามแผน
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา แพทย์มบี ทบาทอะไรบ้างในการ ทบทวนประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั และบทบาททีค่ วรมี
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพทีเ่ กิดในชุมชน
เพิม่ ขึน้
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา พยาบาลมีบทบาทอะไรบ้างใน ทบทวนประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั และบทบาททีค่ วรมี
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพทีเ่ กิดในชุมชน
เพิม่ ขึน้
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา ห้องปฏิบตั กิ ารมีบทบาท
ทบทวนประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั และบทบาททีค่ วรมี
อะไรบ้างในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพทีเ่ กิดใน เพิม่ ขึน้
ชุมชน
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีการพบโรคและภัยสุขภาพ
ทบทวนบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้อง ทบทวนความ
อะไรบ้างทีเ่ ป็ นผลจากการเฝ้าระวัง
รวดเร็วของการวินิจฉัยการระบาดและการ
ตอบสนอง
จากการพบโรคและภัยสุขภาพใน รพ.อืน่ หรือ
ทบทวนความพร้อมของ รพ.ว่าหากเกิดโรคหรือภัย
รายงานการเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุข สุขภาพดังกล่าวในชุมชน รพ.จะสามารถวินจิ ฉัยได้
มีโรคและภัยสุขภาพอะไรทีอ่ าจเกิดขึน้ ในชุมชนที่ และรับสถานการณ์ได้หรือไม่
รพ.รับผิดชอบ
ใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการให้คาํ ปรึกษา, การรับ
ทบทวนความชัดเจนในการมอบหมายหน้าที่
รายงาน, และการตัดสินใจ take action
ผลการตามรอยเพือ่ ดูการเก็บบันทึกและจัดเก็บ
นําประเด็นทีพ่ บมาทบทวนจุดแข็งจุดอ่อน และ
ข้อมูลเป็ นอย่างไร ในประเด็นความชัดเจน ความ ตอบสนองตามความเหมาะสม
เป็ นปจั จุบนั ความครบถ้วน ความทันเวลา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเฝ้าระวังโรคใดบ้างทีม่ วี เิ คราะห์
เพือ่ ให้ได้ความรูท้ างระบาดวิทยาเกีย่ วกับโรคนัน้
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา มีการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการ
ระบาดของโรคอะไรบ้าง
ในปจั จุบ นั มีโรคหรือภัยสภาพอะไรบ้างทีต่ อ้ ง
ติดตามเฝ้าดูสถานการณ์
มีการนําข้อมูลการเฝ้าระวังไปใช้วางแผนป้องกัน
อย่างไร
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ดําเนิ นการปรับปรุง
เลือกโรคทีม่ กี ารรายงานบ่อยมาวิเคราะห์ (ถ้ายัง
ไม่ได้ทาํ ) นําข้อมูลทีว่ เิ คราะห์แล้วมานําเสนอให้
ผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ทบทวนว่ามีการใช้ประโยชน์จากระบบการเฝ้าระวัง
อย่างไร มีความรวดเร็วในการวินิจฉัยการระบาด
เพียงใด
ทําให้มนใจว่
ั ่ าผูเ้ กีย่ วข้องมีความตระหนักในการเฝ้า
ระวังภาวะดังกล่าว
จัดลําดับความสําคัญเพือ่ การวางแผนป้องกัน
วางแผน และดําเนินการตามแผน
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ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
(1) มีทมี เฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (SRRT) จากสหสาขาวิชาชีพทําหน้าทีต่ อบสนองต่อการระบาดของโรค
และภัยสุขภาพ.
(2) มีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และมีการเตรียมพร้อมในการรองรับตลอดเวลา.
(3) มีการกําหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค.
(4) มีชอ่ งทางและบุคลากรทีส่ ามารถรับรายงานผูป้ ว่ ยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลินิก
ตลอด 24 ชัวโมง.
่
(5) มีการดําเนินการสอบสวนผูป้ ว่ ยเฉพาะราย เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที.
(6) เมือ่ มีการระบาดเกิดขึน้ ทีมผูร้ บั ผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบค้นและ
ใช้มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมอย่างรอบด้านและทันกาล.
(7) มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณ์ผดิ ปกติ การปว่ ยเป็ นกลุ่มก้อน หรือพบแนวโน้มทีบ่ ่งบอกว่าอาจมีการ
ระบาด เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างทันท่วงที.
(8) มีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชน ส่วนราชการ และองค์กรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างทันเวลา.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
SRRT ในพืน้ ทีป่ ระกอบด้วยใครบ้าง
ทบทวนว่าอยูใ่ นความรับผิดชอบของใคร มีระบบ
ประสานงานระหว่าง SRRT กับ รพ.อย่างไร
เคยมีเหตุการณ์ระบาดของโรคทีจ่ าํ เป็ นต้องมีการใช้ ทบทวนประสิทธิภาพในการทําหน้าทีส่ อบสวนโรค
SRRT อะไรบ้าง
ของ SRRT
เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ทีม่ ี
อะไรบ้าง ทีร่ ะบบบริการปกติอาจไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ตอบสนอง
การระบาดของโรคทีเ่ คยเกิดขึน้ หรือทีม่ โี อกาส
เกิดขึน้ ในอนาคต มีโรคอะไรบ้าง
ใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบรับรายงานผูป้ ว่ ยหรือภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีชอ่ งทางในการรายงาน
อย่างไร
ผูป้ ว่ ยรายสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การสอบสวนโรคคือใคร
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ทบทวนแผนรองรับและความพร้อมในการ
ตอบสนอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กําลังคน ทรัพยากร
ทีจ่ าํ เป็ น ระบบการสือ่ สาร และระบบงานทีต่ อ้ ง
ปรับเปลีย่ นในสถานการณ์ดงั กล่าว
ทบทวนมาตรการป้องกันควบคุมเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าจะ
สามารถควบคุมการระบาดอย่างได้ผล
ทําให้มนใจว่
ั ่ าช่องทางและบุคคลทีร่ บั รายงานมี
ความพร้อมตลอด 24 ชัวโมง
่ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ แจ้งข่าวแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
อย่างทัวถึ
่ ง
ทบทวนผลการสอบสวนโรคในผูป้ ว่ ยรายดังกล่าว
ว่าเป็ นไปตามข้อบ่งชีแ้ ละแนวทางทีก่ าํ หนดไว้
หรือไม่ ข้อมูลทีไ่ ด้นนั ้ นํามาใช้ประโยชน์อย่างไรใน
การควบคุมแหล่งแพร่เชือ้ และป้องกันการระบาด มี
ความรวดเร็วในการสอบสวนโรคเพียงใด
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
การระบาดของโรคในชุมชนที่ รพ.ตรวจพบครัง้
ล่าสุดคืออะไร

ดําเนิ นการปรับปรุง
ทบทวนว่ามีการสืบค้นและใช้มาตรการควบคุม
อย่างไร มาตรการดังกล่าวเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ทันกาล และรอบด้านเพียงใด มีการแจ้งเตือนไปยัง
ชุมชน ส่วนราชการ และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างไร
แล้วดําเนินการปรับปรุงตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั

ง. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและเตือนภัย
ั บนั เกีย่ วกับโรคและภัย
(1) มีการจัดทํารายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นปจจุ
สุขภาพทีเ่ ฝ้าระวัง การระบาด และการดําเนินการสอบสวนควบคุมโรค.
(2) มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ กฎอนามัยระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับอืน่ ๆ.
(3) มีการเผยแพร่สารสนเทศการเกิดโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสือ่
สาธารณะ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพือ่ การวางแผนป้องกันและควบคุมโรค.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
การทํางานเรือ่ งนี้ทาํ ให้มขี อ้ มูลทีส่ มควรเผยแพร่
ทบทวนว่าได้มกี ารนําข้อมูลดังกล่าวมาจัดทํา
อะไรบ้าง
รายงานและเผยแพร่อย่างไร, ถ้าทําแล้ว รายงาน
นัน้ มีคณ
ุ ค่าและมีประโยชน์ในการวางแผนป้องกัน
อย่างไร, ถ้ายังไม่ได้ทาํ สมควรจะทําหรือไม่
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II-9 การทํางานกับชุมชน
II - 9.1 การจัดบริ การสร้างเสริ มสุขภาพสําหรับชุมชน (COM.1)
ที มผูใ้ ห้บริ การร่วมมือกับชุมชน จัดให้มีบริ การสร้างเสริ มสุขภาพที่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชนที่ รบั ผิ ดชอบ.
(1) ทีมผูใ้ ห้บริการกําหนดชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ, ประเมินความต้องการ และศักยภาพของชุมชน, และกําหนด
กลุ่มเป้าหมายสําคัญในชุมชน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ชุมชนทีอ่ งค์กรรับผิดชอบพืน้ ทีด่ แู ลสุขภาพอย่าง
รับรูค้ วามต้องการและศักยภาพของชุมชน ทบทวน
ครอบคลุมผสมผสานตัง้ แต่ระดับปฐมภูมคิ อื อะไร
บทบาทขององค์กรสําหรับชุมชนดังกล่าว และ
โอกาสทีจ่ ะทําให้มากขึน้
ชุมชนทีอ่ งค์กรรับผิดชอบพืน้ ทีด่ แู ลสุขภาพในระบบ รับรูค้ วามต้องการและศักยภาพของชุมชน ทบทวน
ส่งต่อ และเป็ นพีเ่ ลีย้ งแก่สถานพยาบาลอืน่ คืออะไร บทบาทขององค์กรสําหรับชุมชนดังกล่าว และ
โอกาสทีจ่ ะทําให้มากขึน้
สถานพยาบาลและศูนย์สขุ ภาพชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ ทบทวนบทบาทขององค์กรในการสนับสนุนการ
การดูแลขององค์กรมีอะไรบ้าง
พัฒนาความสามารถของสถานพยาบาลดังกล่าว
ชุมชนทีเ่ ป็ น self-help group ทีอ่ งค์กรให้การ
รับรูค้ วามต้องการและศักยภาพของชุมชน ทบทวน
สนับสนุนมีอะไรบ้าง
บทบาทขององค์กรสําหรับชุมชนดังกล่าว และ
โอกาสทีจ่ ะทําให้มากขึน้
(2) ทีมผูใ้ ห้บริการวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับชุมชนเพือ่ ตอบสนองความต้องการและ
ปญั หาของชุมชน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ร่วมกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาว่าผูป้ ว่ ยหรือกลุ่ม
วางแผนและออกแบบบริการทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ย/
ผูป้ ว่ ยในชุมชนทีค่ วรได้รบั การดูแลสุขภาพอย่าง
กลุ่มผูป้ ว่ ยดังกล่าว
เป็ นองค์รวมในชุมชนมีอะไรบ้าง
ร่วมกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาว่ากลุ่มเสีย่ งในชุมชนมี วางแผนและออกแบบกิจกรรมเพือ่ ลดปจั จัยเสีย่ ง
อะไรบ้าง
และลดพฤติกรรมเสีย่ งของกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาโอกาสสร้างเสริม
วางแผนและออกแบบกิจกรรมเพือ่ สร้างเสริม
สุขภาพสําหรับกลุ่มบุคคลทัวไปในวั
่
ยต่างๆ
สุขภาพสําหรับกลุ่มวัยต่างๆ
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(3) ทีมผูใ้ ห้บริการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยร่วมมือกับองค์กรและผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ั ยส่งเสริมอะไร และ
ทบทวนว่ากิจกรรมใดทีด่ าํ เนินการได้ตามแผน
สร้างการเรียนรูร้ ว่ มกันว่ามีปจจั
นําไปใช้ประโยชน์สาํ หรับกิจกรรมอืน่ ๆ
ทบทวนว่ากิจกรรมใดทีป่ ระสบปญั หาในระหว่าง
วิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ ป็ นอุปสรรค และร่วมกันหาทาง
การดําเนินการ
ออกทีส่ ร้างสรรค์
ทบทวนว่ากิจกรรมใดทีม่ ไิ ด้นําแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ วิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ ป็ นอุปสรรค และร่วมกันหาทาง
ออกทีส่ ร้างสรรค์
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ั ยส่งเสริมอะไร และ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายทีก่ าํ หนด กิจกรรมใดที่ สร้างการเรียนรูร้ ว่ มกันว่ามีปจจั
บรรลุเป้าหมายหรือทําได้ดกี ว่าเป้าหมาย
นําไปใช้ประโยชน์สาํ หรับกิจกรรมอืน่ ๆ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายทีก่ าํ หนด กิจกรรมใดทีไ่ ม่ วิเคราะห์สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมายและ
สามารถบรรลุเป้าหมาย
วางแผนปรับปรุงร่วมกับชุมชนสําหรับการ
ดําเนินงานขัน้ ต่อไป
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II - 9.2 การเสริ มพลังชุมชน (COM.2)
ที มผูใ้ ห้บริ การทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุง
สุขภาพและความเป็ นอยู่ท่ี ดีของชุมชน.
(1) องค์กรส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและการสร้างเครือข่ายของชุมชน รวมทัง้ การเป็ นคูพ่ นั ธมิตร ทีเ่ ข้มแข็งกับ
ชุมชน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ตัวอย่างชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมเป็ นคูพ่ นั ธมิตรที่
เข้มแข็ง แก้ปญั หาสุขภาพของชุมชนด้วยตนเอง
ได้แก่ชมุ ชนใดบ้าง
ตัวอย่างชุมชนทีม่ โี อกาสพัฒนาให้มคี วามเข้มแข็ง
ในอนาคต ได้แก่ชมุ ชนใดบ้าง
ตัวอย่างชุมชนทีพ่ ร้อมให้ความร่วมมือ แต่ยงั ขาด
ศักยภาพในการแก้ปญั หาด้วยตนเอง ได้แก่ชมุ ชน
ใดบ้าง
กิจกรรมทีใ่ ช้ในการสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนที่
ได้ผลดีคอื อะไร
ภาพรวมของการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพืน้ ที่
รับผิดชอบเป็ นอย่างไร

ดําเนิ นการปรับปรุง
ทบทวนบทบาทของ รพ.ในการส่งเสริมการเป็ นคู่
พันธมิตรทีเ่ ข้มแข็ง และการเป็ นผูน้ ําในการสร้าง
เครือข่ายของชุมชน
วางแผนการทํางานเพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน เช่น การคืนข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ ฯลฯ
และร่วมมือกับชุมชนอืน่ เป็ นเครือข่าย
วางแผนการทํางานเพือ่ เรียนรูก้ ารแก้ปญั หาร่วมกัน
และส่งเสริมการร่วมมือกับชุมชนอืน่ เป็ นเครือข่าย
ทบทวนแนวคิดของกิจกรรม และต่อยอดหรือขยาย
ผลอย่างสร้างสรรค์
วางแผนขยายผลด้วยจังหวะก้าวทีเ่ หมาะสม
กําหนดเป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ รพ.
ทีมงานปรับบทบาทจากการดําเนินการให้ ไปสูก่ าร
ทํางานร่วมกันในลักษณะคูพ่ นั ธมิตร

(2) องค์กรมีสว่ นร่วมในการชีแ้ นะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพด้วยการสร้างความสัมพันธ์
ร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้อง และแลกเปลีย่ นสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ปญั หาสุขภาพทีส่ ามารถคลีค่ ลายได้ดว้ ยมาตรการ
เชิงสังคมโดยชุมชนมีอะไรบ้าง
ปญั หาสุขภาพทีส่ ามารถป้องกันหรือลดขนาด
ปญั หาได้โดยการทําหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐมี
อะไรบ้าง
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ดําเนิ นการปรับปรุง
สร้างความร่วมมือและนําข้อมูลมาแลกเปลีย่ นกัน
เพือ่ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และส่งเสริม
ให้ชมุ ชนกําหนดมาตรการเชิงสังคม
สร้างความร่วมมือและนําข้อมูลมาแลกเปลีย่ นกัน
เพือ่ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และส่งเสริม
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดําเนินการตามหน้าทีข่ อง
ตน
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพทีต่ ราเป็ นกฎหมาย
บังคับแล้วมีอะไรบ้าง
นอกเหนือจากทีต่ ราเป็ นกฎหมายแล้ว นโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพทีม่ ปี ระกาศไว้ชดั เจนแล้วใน
ระดับชาติมอี ะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
กระตุน้ หรือตรวจสอบหรือเน้นยํา้ ให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
วิเคราะห์ปญั หาในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
สร้างความร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ หาทางออกที่
เป็ นไปได้ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวให้มากขึน้

(3) องค์กร ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพือ่ ดําเนินการแก้ปญั หาทีช่ มุ ชนให้
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ร่วมกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาว่ากลุ่มต่างๆ ทีม่ ี
ส่งเสริมให้กลุ่มวิเคราะห์ปญั หาทีส่ นใจ ทดลอง
ศักยภาพในการแก้ปญั หาของชุมชนมีอะไรบ้าง
แก้ปญั หา ร่วมกันทบทวนว่ากลุ่มต้องการพัฒนา
ความสามารถด้านใด และส่งเสริมให้ได้รบั การ
พัฒนาเพือ่ ให้สามารถแก้ปญั หาได้
(4) องค์กร ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล (รวมถึงความรู้ เจตคติ ความเชือ่
ค่านิยม) ซึง่ มีความสําคัญต่อสุขภาพของแต่ละคน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ร่วมกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาว่าใครทีเ่ ป็ นบุคคล
เรียนรูแ้ ละหาทางส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมี
ตัวอย่างในชุมชนทีม่ พี ฤติกรรมสุขภาพทีด่ มี าอย่าง พฤติกรรมดังกล่าวมากขึน้
สมํ่าเสมอ
ร่วมกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาว่าใครเป็ นบุคคล
เรียนรูแ้ ละหาทางส่งเสริมให้มกี ารลด ละ เลิก
ตัวอย่างในชุมชนทีส่ ามารถลด ละ เลิกพฤติกรรม พฤติกรรมเสีย่ งดังกล่าวให้แพร่หลายขึน้
เสีย่ งได้
ร่วมกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาว่าใครเป็ นบุคคล
เรียนรูเ้ ส้นทางการพัฒนาทักษะดังกล่าว ร่วมกับ
ตัวอย่างในชุมชนทีพ่ ฒ
ั นาทักษะทีจ่ าํ เป็ นจน
ชุมชนค้นหาผูป้ ว่ ยทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการ
สามารถดูแลตนเองหรือคนในครอบครัวได้
พัฒนาทักษะของผูด้ แู ลหรือผูป้ ว่ ยเอง และส่งเสริม
การพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เป็ น
ร่วมกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาว่าใครเป็ นบุคคล
ถอดบทเรียนเพือ่ นําไปส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ตัวอย่างในชุมชนทีม่ สี ขุ ภาพจิตดี ใครเป็ นบุคคลใน การจัดการความเครียดให้แก่สมาชิกอืน่ ๆ ในชุมชน
ชุมชนทีเ่ คยมีประสบการณ์จดั การกับความเครียด
ในชีวติ ประจําวันได้ดี
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(5) องค์กร ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมให้มสี งิ่ แวดล้อมทางกายภาพในชุมชนทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ชุมชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบมีโอกาสพบปญั หาการ
ร่วมมือกับชุมชนในการจัดระบบเฝ้าระวัง สร้าง
ปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมอะไรบ้าง เช่น สารเคมี
ความตระหนัก วางมาตรการป้องกัน และลดปญั หา
การเกษตร ฝุน่ ควัน โลหะหนัก
การปนเปื้ อน
ชุมชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบมีโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วมใน ร่วมมือกับชุมชนในการหาวิธกี ารอนุรกั ษ์
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้าง เช่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปา่ ชุมชน ศาลปูต่ า แหล่งนํ้า การกําจัดมูลสัตว์ การ
ทําถังหมักชีวภาพ ฯลฯ
ชุมชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบมีโอกาสสร้างสิง่ แวดล้อม สนับสนุนชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันสร้าง
เพือ่ สันทนาการ การพบปะ การพักผ่อน การออก สิง่ แวดล้อมดังกล่าว
กําลัง อะไรบ้าง เช่น ลานชุมชน สนามกีฬา มุม
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
(6) องค์กร ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมให้มบี ริการช่วยเหลือทางสังคม และสร้างสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการ
มีสขุ ภาพดี
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ร่วมมือกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาบุคคลผูต้ อ้ งการ
ส่งเสริมให้ชมุ ชนและผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องในองค์กร
ความช่วยเหลือทางสังคม
ต่างๆ จัดให้ความช่วยเหลือทางสังคมตามความ
เหมาะสม
ร่วมมือกับผูน้ ําชุมชน พิจารณาโอกาสสร้าง
ส่งเสริมให้ชมุ ชนและผูม้ ศี กั ยภาพในองค์กรต่างๆ
สิง่ แวดล้อมทางสังคมทีด่ ี
ร่วมกันพัฒนาสิง่ แวดล้อมทางสังคม
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