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ค�ำน�ำ
ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ในปี 2560 โดยมาตรฐานฉบับดังกล่าวได้รับการรับรองจากองค์กรสากลคือ
The International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA)
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพของประเทศไทย
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ทางการแพทย์ รวมทัง้ แนวคิดในการบริหารองค์กร การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย และเป็นไปเพือ่ การต่อ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
หวังว่ามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับนี้จะช่วยชี้น�าการพัฒนาระบบงานและการดูแล
ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับบริการต้องการ ภายใต้บริบทของตนเอง เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร น�าไปสู่องค์กรที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน
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เป้าหมายของการใช้มาตรฐาน
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบงานที่เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จนองค์กรสามารถแสดงผลการด�าเนินงานในระดับที่เป็นที่ยอมรับ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี และเห็นโอกาส
พัฒนาไปสู่ระดับที่เป็นเลิศ

ขอบเขตและเนื้อหาของมาตรฐาน
มาตรฐานนี้ใช้สา� หรับการพัฒนาและการประเมินโรงพยาบาลทั้งองค์กร ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรงพยาบาล
ทุกระดับ โดยเนือ้ หาในมาตรฐานแบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ I ภาพรวมการบริหารองค์กร ตอนที่ II
ระบบงานที่ส�าคัญของโรงพยาบาล ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย ตอนที่ IV ผลลัพธ์ เนื้อหาในมาตรฐาน
ทั้ง 4 ตอนได้มีการแบ่งเป็นบท โดยเรียงล�าดับแต่ละบทตามตัวเลขอารบิกตามหลังด้วยเลขโรมัน ดังนี้
มาตรฐานตอนที่ I ประกอบด้วยมาตรฐานบทที่ I-1 ถึง I-6 ครอบคลุมการบริหารองค์กรตัง้ แต่การน�าองค์กร
การก�าหนดกลยุทธ์ การค�านึงผู้ป่วยและผู้รับผลงาน การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ บุคลากร
และการปฏิบัติการ
มาตรฐานตอนที่ II ประกอบด้วย มาตรฐานตอนที่ II-1 ถึง II-9 ครอบคลุมระบบงานทีส่ า� คัญของโรงพยาบาล
ดังนี้ การบริหารคุณภาพ ความเสี่ยงและความปลอดภัย การก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแล
ผู้ป่วย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบการจัดการด้านยา การตรวจสอบเพื่อ
การวินิจฉัยโรค การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ และการท�างานกับชุมชน
l

l
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แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
มาตรฐานตอนที่ III ประกอบด้วย บทที่ III-1 ถึง III-6 เริ่มตั้งแต่ กระบวนการเข้าถึงและเข้ารับบริการ
การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและการเสริมพลัง จนถึงการดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานตอนที่ IV จะเป็นการแสดงถึงผลลัพธ์ บทที่ IV-1 ถึง IV-6 ประกอบด้วยผลด้านต่างๆ ดังนี้
ผลด้านการดูแลสุขภาพ การมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน บุคลากร การน�าและการก�ากับดูแล ประสิทธิผล
ของกระบวนการท�างานส�าคัญ และผลด้านการเงิน
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

ตอนที่ IV ผลลัพธ์

บริบทองค์กร

I-1
การน�า

I-5
I-2
บุคลากร
กลยุทธ์
I-3 ผู้ป่วย/
I-6
ผู้รับผลงาน
การปฏิบัติการ
I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

IV
ผลลัพธ์

IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย
และผู้รับผลงาน
IV-3 ผลด้านบุคลากร
IV-4 ผลด้านการน�าและการก�ากับดูแล
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�างานส�าคัญ
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย
II-2 การก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคและบริการที่เกี่ยวข้อง
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การท�างานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
III-2 การประเมินผู้ป่วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดูแลผู้ป่วย
III-5 การให้ข้อมูลและการเสริม
พลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
III-6 การดูแลต่อเนื่อง

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
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แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
หน้าแรกของแต่ละบท ได้มีการสรุปเนื้อหาจัดท�าเป็นแผนภาพไว้ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาภายในบทนั้นๆ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดหมวดหมู่ของทุกส่วนในมาตรฐาน มีการก�าหนด
หัวข้อหลัก และข้อย่อย โดยเรียงล�าดับ แต่ละตอน บท และข้อก�าหนด เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษา สร้างการ
เรียนรู้ และการสืบค้น
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5 ได้มีการปรับรูปแบบและวิธีการเขียนบางประการ
การใช้สัญลักษณ์ รวมถึงการเพิ่มค�าขยายความที่ส�าคัญ ตามเสียงสะท้อนที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นและ
การทดลองใช้เพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจในมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นดังนี้
1. รูปแบบการเขียนให้เป็นลักษณะหัวข้อที่เข้าใจง่าย โดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆ
ดังนี้
เครื่องหมายมหัพภาค (.) ใช้เพื่อแสดงการจบเนื้อหาของประโยค
เครื่องหมายทวิภาค (:) ใช้ต่อท้ายค�าอธิบาย ซึ่งอาจเป็นล�าดับขั้น ตัวอย่าง หรือประเด็นที่หลากหลาย
ในข้อก�าหนดย่อย (multiple re uirement)
เลขโรมัน i, ii, iii . เป็นอนุข้อย่อย แสดงถึงประเด็นที่จะช่วยให้ข้อก�าหนดย่อยประสบความส�าเร็จ
โดยพิจารณาตามบริบทของโรงพยาบาลซึ่งอาจไม่ต้องท�าทุกข้อ
เครือ่ งหมายอัฒภาค ( ) ใช้ตามหลังอนุขอ้ ย่อยว่ายังมีขอ้ ต่อไปแสดงถึงความเชือ่ มโยงของเนือ้ หามาตรฐาน
เครื่องหมายทับ (/) ระหว่างค�าสองค�าที่ต่อเนื่องกัน หมายความถึงค�าว่าหรือในค�าที่มีความหมายอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน
l
l

l

l
l
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แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
2. ปรับภาษาและการเขียนค�าที่เข้าใจง่าย โดยอ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ปรับการขึ้นต้นประโยคด้วยค�านามหรือกริยา ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละหัวข้อ
4. การอธิบายค�าทีม่ คี วามหมายเฉพาะ หรือยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ การน�าไปปฏิบตั ิ ในเชิงอรรถ (footnote)
เนื้อหาของเกณ ์ในมาตรฐานฉบับที่ 5 ได้มีการปรับเปลี่ยนจากฉบับที่ 4 ในหลายประเด็น โดยเนื้อหา
ทีป่ รับเปลีย่ นหรือเพิม่ เติมจะแสดงด้วยตัวอักษรสีมว่ ง ผูใ้ ช้มาตรฐานสามารถดูหวั ข้อหลักของเกณ ใ์ นมาตรฐาน
ฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4 ได้จากตารางเปรียบเทียบในภาคผนวก
มาตรฐานฉบับนีส้ ามารถใช้กบั สถานพยาบาลอืน่ ๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาลได้ โดยเน้นการน�าข้อก�าหนด
ในตอนที่ 1 และตอนที่ 4 มาใช้ และเลือกข้อก�าหนดในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เท่าที่เกี่ยวข้องมาใช้

สิ่งที่ต้อง ้ควบคูกับมาตร าน
1. การพิจารณาบริบทขององค์กรและหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหา ความท้าทาย และความเสีย่ ง ทีส่ า� คัญ
2. การใช้ค่านิยมและแนวคิดหลัก (core values concepts) ของการพัฒนาคุณภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพ
ทิศทางน�า: visionary leadership, system perspective, agility
ผู้รับผล: patient customer focus, focus on health, community responsi ility
คนท�างาน: value on staff, individual commitment, teamwork, ethic professional standard
l
l
l
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แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
การพัฒนา: creativity innovation, management y fact, continuous process improvement,
focus on results, evidence- ased approach
พาเรียนรู้: learning, empowerment
3. วงล้อการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ (Plan-Do-Study-Act หรือ Purpose-Process-Performance)
4. แนวทางการประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Scoring Guideline)
l

l

การ ้มาตร านที่กอ ห้ กิดค คา
1. ท�าความเข้าใจเป้าหมายและค�าส�าคัญ (key words) ของมาตรฐานให้กระจ่างชัด ส�าหรับข้อความหรือศัพท์ท่ี
เข้าใจได้ยากหรือนึกถึงวิธนี า� ไปปฏิบตั ไิ ม่ออก จะมีคา� อธิบายหรือตัวอย่างการปฏิบตั เิ ขียนไว้ทเี่ ชิงอรรถ (footnote)
2. เน้นการใช้เพื่อการเรียนรู้และยกระดับผลการด�าเนินงาน
3. เน้นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบ (ศึกษาและท�าความเข้าใจเส้นที่เชื่อมต่อองค์
ประกอบต่างๆ ในแผนภูมิ) และการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานต่างๆ
4. เน้นการน�ามาตรฐานไปเรียนรู้และทบทวนการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในที่ท�างาน หรือที่ข้างเตียงผู้ป่วย
5. เน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ระบบงาน กลุ่มผู้ป่วย หน่วยงาน) อย่างเชื่อมโยง
6. ประยุกต์ใช้มาตรฐานอย่างเหมาะสม เช่น ประยุกต์ใช้มาตรฐานตอนที่ 1 กับระดับหน่วยงานด้วย ประยุกต์
มาตรฐานว่าด้วยการจัดการกระบวนการในทุกเรื่อง
7. เน้นการทบทวนประเมินผลในระดับภาพรวม และการบรรลุเป้าหมายของแต่ละระบบ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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การประยกต์แนวคิด 3C P S
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แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ถอดรหัสมาตรฐาน อะไรคือเป้าหมายและคุณค่าของมาตรฐาน ใครได้ ใครท�า ต้องท�าอะไร
รับรู้ รู้สถานการณ์จากของจริง (ตามรอย) จากค�าพูดของผู้ป่วย (ตามเงา สัมภาษณ์เชิงลึก)
วิเคราะห์ เก็บข้อมูล ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หาความหมายจากข้อมูล จัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งที่ต้องท�า
ตั้งเป้า วาดภาพให้ชัดว่าอยากเห็นอะไร เปลี่ยน concept เป็นตัวชี้วัด
เฝ้าดู หา aseline ของตัวชี้วัดที่ก�าหนด แล้วติดตามต่อเนื่อง
ออกแบบ ใช้แนวคิด human-centered design, human factor engineering ร่วมกับการจัดท�าคู่มือ
อย่างง่าย มีมาตรฐานคู่กับความยืดหยุ่น
สื่อสาร ใช้การสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ณ จุดปฏิบัติ
ปฏิบัติ สนับสนุนและท�าให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบที่ออกแบบ กระตุ้นให้เกิดต่อมเอะในผู้ปฏิบัติงาน
ติดตาม/เรียนรู้ มีผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล ตามรอย เฝ้าระวัง ประมวลผล สร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย
ปรับปรุง ตามโอกาสที่พบ เพื่อบรรลุเป้าหมายและผลงานที่ดีขึ้น
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กิ กรรมการ รียนรู้คูกับมาตร าน H
การเรียนรู้ (Study หรือ Learning) เป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นการพัฒนา การเรียนรูใ้ นทีน่ คี้ รอบคลุม
การทบทวนและติดตามประเมินผลในทุกรูปแบบ ซึ่งมีวิธีการมากมาย เช่น
1) การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (knowledge sharing) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรูท้ เี่ กิดจากการปฏิบตั ซิ งึ่ จะให้
ค�าตอบว่าท�าอย่างไรให้ความรูใ้ นต�ารามาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง และในกรณีทไี่ ม่สามารถท�าตามแนวทางที่
ควรจะเป็นได้ จะท�าอย่างไรให้ปลอดภัยทีส่ ดุ
2) การอภิปรายกลุม่ (group discussion learning) เมือ่ มีเรือ่ งใหม่เข้ามาซึง่ ยังไม่เป็นทีเ่ ข้าใจกันอย่าง
กว้างขวาง การมอบหมายให้มผี ไู้ ปศึกษาและน�ามาอภิปรายในกลุม่ จะท�าให้เกิดการเรียนรูใ้ นสิง่ เหล่านัน้
และเป็นการจุดประกายให้นา� ไปปฏิบตั ิ
3) สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นการเรียนรูข้ องกลุม่ ทีไ่ ด้ผลทัง้ ในด้านความเข้าใจผูอ้ นื่ ความเข้าใจตนเอง
ก่อให้เกิดความสุขและมีพลังในการทีจ่ ะก้าวต่อไปข้างหน้า
4) การน�าเสนอเพ่อรับ งข้อคิดเหนหรอข้อวิพาก ์ (presentation) เมือ่ มีบางหน่วยงานได้ทดลองปฏิบตั ิ
บางสิง่ บางอย่างแล้ว อาจจะจัดเวทีให้ทมี งานได้นา� เสนอ เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิพากษ์ อันจะน�า
ไปสูก่ ารต่อยอดความคิด หรือการปรับทิศทางการท�างานให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
5) การเขียนบันทกความก้าวหน้า (portfolio) จะท�าให้ผู้เขียนได้ตกผลึกความคิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การเขียนบันทึกอาจจะเป็นการเขียนอย่างอิสระ ไม่ต้องมีรูปแบบ หรืออาจจะเป็นการเขียนตาม
ประเด็นที่กา� หนดไว้ เช่น service pro le, CQI story
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
6) การใช้ตัวตามรอย (tracer) เป็นการติดตามสิ่งที่เราคุ้นเคย สามารถสังเกตเห็นและติดตามไปตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ ได้ง่าย ตัวตามรอยอาจจะเป็นผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มโรค ข้อมูล
ข่าวสาร ยา สิง่ ส่งตรวจ ล การตามรอยช่วยให้เราเข้าไปท�าความเข้าใจในสถานการณ์จริง ช่วยให้
เราเห็นความเชื่อมโยงของระบบที่เกี่ยวข้องกัน
7) การเยีย่ มส�ารวจ/ตรวจสอบภายใน (internal survey/audit) เป็นการประเมินด้วยคนภายในกันเอง
โดยเข้าไปดูในสถานทีจ่ ริง เจตคติของการเข้าไปควรเพือ่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือมากกว่าเพือ่ การประเมิน
เสมือนผู้เยี่ยมส�ารวจภายนอก การเข้าไปพร้อมๆ กันจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายจะให้ผลได้ดีกว่า
8) การทบทวนหลังท�ากิจกรรม (after action review) ทุกครัง้ หลังจากท�ากิจกรรม ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรม
เล็กหรือใหญ่ ทีมงานทีร่ ว่ มกิจกรรมมาทบทวนร่วมกันว่าสิง่ ทีท่ า� ลงไปนัน้ บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้แต่แรก
หรือไม่ อะไรคือความส�าเร็จหรือคุณค่าที่ควรรักษา อะไรคือจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงในโอกาสต่อไป
9) การติดตามตัวชีวัด การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการประเมินการบรรลุเปาหมาย (indicator monitoring,
data analysis, goal achievement assessment) เป็นการเรียนรู้จากข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะ
ท�าให้ทราบแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลง และระดับการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างจากเป้าหมาย ควรให้ความ
ส�าคัญให้มากกับการวิเคราะห์และการเชือ่ มโยงข้อมูล ขณะเดียวกันพึงระวังข้อจ�ากัดหรือผลเสียของ
การวัดและการประเมินเชิงปริมาณ ซึ่งจะต้องน�าเอาการประเมินด้านอื่นๆ มาประกอบด้วย
10) การท�ากิ กรรมทบทวนคุณภาพ ( uality review activities) เป็นการเรียนรูจ้ ากจุดอ่อน ความเสีย่ ง
เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ และเสียงสะท้อนต่างๆ เพือ่ น�าไปสูก่ ารปรับปรุงระบบให้มคี วามรัดกุมยิง่ ขึน้
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
พึงระวังว่าจะไม่ใช่การทบทวนเพือ่ เป็นการจับผิดตัวบุคคลเป็นเป้าหมายแรก แต่มงุ่ เรียนรูส้ ถานการณ์
เพื่อช่วยเหลือบุคคล การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ได้ย้อนรอยบอกเล่าความรู้สึกและ
ความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ จะช่วยให้เห็นโอกาสพัฒนาในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานได้ง่ายขึ้น
11) การประเมินตนเองตามมาตรฐานและประเมินระดับการป บิ ตั ติ ามมาตรฐาน (self assessment of
standard compliance) มาตรฐานเป็นเครื่องมือช่วยให้เราได้มองเห็นว่าระบบงานที่วางไว้นั้นมี
ความรัดกุมเหมาะสมดีแล้วหรือไม่ มีการน�าวงล้อ PDSA มาปฏิบตั อิ ย่างไร สามารถบอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายในแต่ละระบบหรือกระบวนการได้เพียงใด
12) การทบทวนเวชระเบียน (medical record review) การทบทวนเวชระเบียนในขัน้ พืน้ ฐานคือการทบทวน
ความสมบูรณ์ของการบันทึก หากจะให้การทบทวนนัน้ มีผลถึงคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย ควรจะทบทวนให้
เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย และทบทวนว่าเกิดเหตุการณ์
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์อะไรบ้างจากการดูแลนัน้ โดยมีเป้าหมายเพือ่ การปรับปรุง มิใช่การกล่าวโทษหรือหา
ผูก้ ระท�าผิด
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ำรบร ำร ค ร

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
บริบทองค์กร

I-1
การน�า

I-5
บุคลากร

I-2
กลยุทธ์
I-3 ผู้ป่วย/
I-6
ผู้รับผลงาน
การปฏิบัติการ
I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

ตอนที่ IV ผลลัพธ์
IV
ผลลัพธ์

IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย
และผู้รับผลงาน
IV-3 ผลด้านบุคลากร
IV-4 ผลด้านการน�าและการก�ากับดูแล
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�างานส�าคัญ
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย
II-2 การก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคและบริการที่เกี่ยวข้อง
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การท�างานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
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ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
III-2 การประเมินผู้ป่วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดูแลผู้ป่วย
III-5 การให้ข้อมูลและการเสริม
พลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
III-6 การดูแลต่อเนื่อง
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-1

การน�า (Leadership)
I-1.1 การน�าองค์กรโดยผู้น�าระดับสูง (Senior Leadership)

ผู้น�าระดับสูงชี้น�าและท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ ผ่านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม การสื่อสารที่ได้ผล
การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อความส�าเร็จ และการท�าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง.
ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จริยธรรม
1

ชี้น�าด้วยพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอด
เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามค่านิยม

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

2

ก�าหนดแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์
ใช้หลักจริยธรรมชี้น�าการตัดสินใจ

3

มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข. การสื่อสาร
สื่อสาร สร้างความผูกพัน กับบุคลากร ผู้ป่วยและผู้รับผลงาน
สร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ บุคลากร
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ค. ความส�าเร็จขององค์กร
1
2
3

สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส�าเร็จ

บรรลุพันธกิจ เป็นองค์กรที่คล่องตัว การเรียนรู้ของบุคคล/
องค์กร นวัตกรรม ความผูกพัน ผู้น�าในอนาคต

การปฏิบัติอย่างจริงจัง (กลยุทธ์ พัฒนา สร้างคุณค่า)
ระบุการปฏิบัติที่จ�าเป็น ก�าหนดความคาดหวัง
ภาระรับผิดชอบของผู้นา�

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ล�าดับความส�าคัญ ส่งเสริมวัฒนธรรม ทบทวนและติดตาม

น�าไปปฏิบัติ
องค์กรประสบความส�าเร็จ
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-1.2 การก�ากับดูแลองค์กรและการท�าประโยชน์ให้สังคม
(Governance and Societal Contributions)
องค์กรท�าให้มนั่ ใจในระบบการก�ากับดูแลกิจการทีม่ คี วามรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มีจริยธรรม และการเป็นองค์กรทีท่ า�
ประโยชน์ให้สงั คม
ก. การก�ากับดูแลองค์กร

ข. กฎหมายและจริยธรรม

ระบบก�ากับดูแลที่มีความรับผิดชอบ

1

ทิศทาง การบริหารของผูน้ า� ระดับสูง การบริหารการเงิน
ความโปร่งใส การตรวจสอบ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

การประเมินผลการด�าเนินการ
ผู้นา� ระดับสูง ระบบการน�า
ระบบก�ากับดูแลองค์กร

2

ปรับปรุง
ประสิทธิผล

1

2

ระบบก�ากับดูแลทางคลินิก

3

สร้างหลักประกันผลลัพธ์การดูแลที่มีคุณภาพ

3
ค. การท�าประโยชน์ให้สังคม
1
2

องค์กรมีส่วนท�าประโยชน์ให้สังคม
พัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนส�าคัญ
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การปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัย
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ความกังวลของสาธารณะ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริม
พฤติกรรมที่มี
จริยธรรม

ติดตามก�ากับ
ด�าเนินการต่อ
การฝ่าฝืน

ประเด็นจริยธรรมที่ยากในการตัดสินใจ
กลไกรับรู้และจัดการ

องค์กรมีระบบก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และท�าประโยชน์ให้สังคม
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I 1 1 การน�าองค์กรโดยผู้นา� ระดับสูง (Senior ea ers ip)
ผู้น�าระดับสูงชีน�าและท�าให้องค์กรประสบความส�าเร ผ่านการก�าหนดวิสัยทั น์ พันธกิจและค่านิยม
การส่อสารที่ ด้ผล การสร้างสิ่งแวดล้อมเพ่อความส�าเร และการท�าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง.

ก วิสัยทั น์ พันธกิ ค่านิยม และ ริยธรรม (Vision

ission Values and t ics)

(1) ผู้นา� ระดับสูงชี้นา� องค์กร:
(i) ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เป็นลายลักษณ์อักษร และถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ลงสู่การปฏิบัติ1
(ii) เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร และการท�างานเป็นทีม.
(2) ผู้นา� ระดับสูงส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม:
(i) ก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่พึงประสงค์ (codes of conduct) ขององค์กรที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรม2
(ethical principles) เป็นลายลักษณ์อักษร

1

2
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การถ่ายทอดลงสูก่ ารปฏิบตั ิ หมายถึง การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ไปยังบุคลากร ผูส้ ง่ มอบ พันธมิตรทีส่ า� คัญ ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
หลักจริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความประพฤติปฏิบตั ชิ อบ ซึง่ มีรากฐานอยูบ่ นหลักค�าสอนของศาสนา ปรัชญา และขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็นหลักประพฤติปฏิบัติตนเพื่อบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าที่พึงประสงค์ และไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(ii) ส่งเสริมการใช้หลักจริยธรรม ชี้น�าการตัดสินใจและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย3/ผู้รับผลงาน4
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม.
(3) ผู้นา� ระดับสูงมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามก หมาย5.
ข การส่อสาร (Co unication)
(1) ผูน้ า� ระดับสูงใช้การสือ่ สารอย่างได้ผลและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กร และผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
ที่ส�าคัญ:
(i) สื่อสารสองทิศทาง อย่างเปิดเผย และเข้าใจง่าย กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ii) สื่อสารการตัดสินใจที่สา� คัญและความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลงกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ตามความ
จ�าเป็น
3

4

5

ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่มารับบริการสุขภาพในการดูแลรักษาโรค การบาดเจ็บ หรืออาการที่ไม่ปกติต่างๆ ทางสุขภาพ และครอบคลุมถึงผู้รับ
บริการด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น รับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ผู้รับผลงาน หมายถึง ผู้รับบริการด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านบริการสุขภาพ และผู้รับผลงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับบริการ เช่น ครอบครัวของผู้ป่วย
ผู้มาเยี่ยม ชุมชนที่สถานพยาบาลไปเสริมพลัง ต�ารวจที่มาขอชันสูตร และสื่อมวลชนที่ต้องการข่าว เป็นต้น
กฎหมาย หมายถึง ก ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของสถานพยาบาล ครอบคลุม กลุ่มก หมายเกี่ยวกับการปกครอง
กลุม่ ก หมายเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการคลัง กลุม่ ก หมายเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสาร กลุม่ ก หมายเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ กลุม่ ก หมาย
เกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์ และกลุ่มก หมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(iii) สร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ เพื่อให้บุคลากรสร้างผลการด�าเนินการที่ดีและให้ความส�าคัญกับผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน

ค ความส�าเร ขององค์กร ( rgani ation s success)

(1) ผู้นา� ระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อม6 ที่ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ:
(i) ท�าให้องค์กรบรรลุพันธกิจ และเป็นองค์กรที่คล่องตัว
(ii) ปลูกฝังการเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากรแต่ละคน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(iii) มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความผูกพันกับผู้ป่วย/ผู้รับผลงานและบุคลากร
(iv) มีการพัฒนาและเตรียมผู้นา� ในอนาคตขององค์กร.
(2) ผู้นา� ระดับสูงท�าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Focus on Action):
(i) ก�าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพ และการปฏิบัติที่จ�าเป็นเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร
(ii) ก�าหนดความคาดหวังต่อผลการด�าเนินการขององค์กร และจุดมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน.
(iii) แสดงให้เห็นถึงภาระรับผิดชอบของผู้น�า (personnel accounta ility) ต่อการด�าเนินการขององค์กร.
6

18

ผูน้ า� ระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อม หมายถึง ผูน้ า� ระดับสูงก�าหนดแนวทางการท�างานทีท่ า� ให้องค์กรประสบความส�าเร็จ เช่น วิธกี ารตอบสนอง
ขององค์กร, ระบบการน�า (โครงสร้าง การสื่อสาร การตัดสินใจ), การตอบสนองของคนท�างาน

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(3) ผู้นา� ระดับสูงสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย:
(i) ก�าหนดนโยบาย เป้าประสงค์ ล�าดับความส�าคัญ และความคาดหวัง ในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัย
(ii) ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย การเน้นคนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้
(iii) ทบทวนและก�ากับติดตามผลการด�าเนินการ และความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งรวมทัง้ ช่วย
แก้ไขปัญหาอุปสรรค.
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I 1 2 การก�ากับดูแลองค์กรและการท�าประโย น์ ห้สังคม7 ( overnance an Societal Contri utions)
องค์กรท�าให้มนั่ ใ ในระบบการก�ากับดูแลกิ การทีม่ คี วามรับผิดชอบ ป บิ ตั ติ ามก หมาย มี ริยธรรม และ
การเปนองค์กรที่ท�าประโยชน์ให้สังคม

ก การก�ากับดูแลองค์กร ( rgani ational Go ernance)

(1) องค์กรท�าให้มั่นใจว่ามีระบบก�ากับดูแลกิจการ ที่มีความรับผิดชอบในประเด็นต่อไปนี้:
(i) ทิศทาง วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
(ii) การบริหารงาน (operational management)8 ของผู้น�าระดับสูง
(iii) การบริหารทางการเงิน ( nancial management)9และงบประมาณ
7

8

9
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การท�าประโยชน์ให้สังคม (societal contri ution) หมายถึง การที่องค์กรค�านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติประจ�า ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี การปฏิบัติตามก ระเบียบและข้อบังคับ และการสนับสนุนชุมชน โดยมีการก�าหนดชุมชน
และเรือ่ งทีบ่ คุ ลากรในองค์กรจะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามขนาดและความสามารถขององค์กร ซึง่ การท�าประโยชน์
ให้สังคมขององค์กรอาจเป็นตัวขับเคลื่อนความผูกพันของผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากร
การบริหารงาน (operational anage ent) หมายถึง การด�าเนินนโยบาย การก�าหนดเป้าประสงค์หรือเป้าหมายในอนาคตส�าหรับ
บริการต่างๆ ขององค์กรผ่านการวางแผนและการก�าหนดงบประมาณ การสร้างกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น การจัดสรร
ทรัพยากรและท�าให้มั่นใจว่าจะบรรลุตามแผน
การบริหารทางการเงิน ( nancial management) หมายถึง การวางแผน การตรวจสอบ การจัดระเบียบและการควบคุม การเงินและ
สินทรัพย์ขององค์กร

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(iv) ผลการด�าเนินการขององค์กรและความโปร่งใสในการด�าเนินการ
(v) การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผล
(vi) การพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
(2) องค์กรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลการด�าเนินการของ:
(i) ผู้น�าระดับสูง
(ii) ระบบการน�า
(iii) ระบบก�ากับดูแลองค์กร.
(3) องค์กรวางระบบก�ากับดูแลทางคลินิก10 ที่มีประสิทธิผล
(i) ก�าหนดให้มคี ณะผูก้ า� กับดูแลทางคลินกิ 11ก�ากับดูแลองค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ การทบทวนการดูแลผูป้ ่วย
หรือการตรวจสอบทางคลินกิ ผลสัมฤทธิใ์ นการดูแลผูป้ ว่ ย ประสบการณ์ของผูป้ ว่ ย การบริหารความเสีย่ ง
การวิจัยและพัฒนา การเปิดเผยข้อมูล12 การจัดการสารสนเทศ การศึกษาและฝกอบรมต่อเนื่องของ
10

11
12

การก�ากับดูแลทางคลินิก (clinical governance) หมายถึง กรอบที่สถานพยาบาลใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการธ�ารงคุณภาพและ
มาตรฐานในงานบริการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้การจัดการงานคลินกิ บริการอย่างเหมาะสม และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ
คณะผูก้ า� กับดูแลทางคลินกิ หมายถึง คณะกรรมการทีอ่ งค์กรมอบหมายให้กา� กับดูแลกระบวนการและผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพและความปลอดภัย
ในการดูแลผู้ป่วยทุกแง่มุมโดยมีผู้บริหารสูงสุดทางด้านการแพทย์เป็นประธาน เป็นอย่างน้อย
การเปดเผยข้อมูล (openness) หมายถึง การเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยและ
ญาติมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลรักษา ตลอดจนการจัดให้มีช่องทางที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียน
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
ผู้ประกอบวิชาชีพ และการผลิต/ร่วมผลิตบุคลากร
(ii) คณะผู้ก�ากับดูแลทางคลินิกได้รับรายงานอย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับผลการด�าเนินการและกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพในการดูแลผูป้ ว่ ย และแสดงความรับผิดชอบในการสร้างหลักประกันผลลัพธ์การดูแลผูป้ ว่ ย
ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพและติดตามก�ากับ.

ข การป ิบัติตามก หมายและพ ติกรรมที่มี ริยธรรม ( egal and t ical e a ior)
(1) องค์กรส่งเสริมการปฏิบัติตามก หมาย และก ระเบียบ ประกอบด้วย:
(i) การปฏิบัติตามก หมายและระเบียบด้านความปลอดภัย
(ii) การปฏิบัติตามก หมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง13
(iii) การคาดการณ์และเตรียมการเชิงรุกต่อการด�าเนินการหรือการปฏิบัติการที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
และความกังวลของสาธารณะ14 รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
13

14
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ก หมายและระเบียบ (Law and regulation) ควรครอบคลุมถึง ก หมายและระเบียบทีค่ มุ้ ครองการจ้างงานผูพ้ กิ าร อาชีวอนามัย โครงสร้าง
อาคาร การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย พรบ.โรคติดต่อที่ต้องรายงาน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ความปลอดภัยด้านอาหาร
ผลิตภัณ ์สุขภาพ ก หมายของวิชาชีพ การขึ้นทะเบียนวิชาชีพ มาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์
ความกังวลของสาธารณะ (pu lic concerns) อาจรวมถึงความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย ค่าใช้จา่ ย การเข้าถึงทีเ่ ท่าเทียมและทันกาล สิง่ คุกคาม
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และการจัดการกับของเสียจากการให้บริการทางการแพทย์ (medical waste)
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(2) องค์กรส่งเสริมการมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม:
(i) ส่งเสริมและท�าให้มั่นใจว่าจะมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม15 ในปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี
(ii) มีการติดตามก�ากับและด�าเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝนหลักจริยธรรม.
(3) องค์กรจัดให้มีกลไกเพื่อการรับรู้และจัดการกับประเด็นทางจริยธรรมที่ยากล�าบากในการตัดสินใจ16ด้วยวิธี
การและระยะเวลาที่เหมาะสม.

ค การท�าประโยชน์ให้สังคม (Societal Contri ution)

(1) องค์กรมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ให้สังคม.
(2) องค์กรก�าหนดชุมชนที่สา� คัญ (key communities) เพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน17.
15
16

17

พ ติกรรมที่มี ริยธรรม ครอบคลุมจริยธรรมทางการแพทย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น ความตรงไปตรงมากับคู่ค้าหรือผู้ส่งมอบ
การประเมินผลงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เป็นต้น
ประเดนทาง ริยธรรมทีย่ ากล�าบากต่อการตัดสินใ (ethical dilemma) หมายถึง ประเด็นทางจริยธรรมทีย่ ากต่อการตัดสินใจเนือ่ งจากมีฐาน
ความคิดทางจริยธรรมทีข่ ดั แย้งกัน หากตัดสินใจบนฐานความคิดหนึง่ ก็อาจขัดแย้งกับอีกฐานความคิดหนึง่ ได้ ซึง่ ควรมีความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่หลากหลาย โดยผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจไม่ให้การรักษาหรือยุติการรักษา การให้การรักษาที่
จ�าเป็นแต่ขัดกับความประสงค์ของผู้ป่วย การรับผู้ป่วยวิกฤตรายใหม่เข้าไปในหอผู้ป่วยวิกฤตซึ่งจ�าเป็นต้องย้ายผู้ป่วยหนักที่มีอยู่เดิมออก
สร้างความเข้มแขงของชุมชน หมายถึง ความร่วมมือในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในงานบริการ การศึกษา
สุขอนามัย และการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

23

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-2
I-2.1 การจัดท�ากลยุทธ์ (Strategy Development)
องค์กรวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพ ตอบสนองความท้าทาย และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การด�าเนินการขององค์กร.
ก. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

1

ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม กรอบเวลา
การใช้ข้อมูลจากผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
บุคลากร ชุมชน
คามจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลงและความคล่องตัว

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1
2

วิเคราะห์ข้อมูล

2
3
4
24

ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
สมรรถนะหลักขององค์กร
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงส�าคัญ โอกาสเชิงกลยุทธ์
โอกาสเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม จุดบอดในการวางแผน
ความสามารถในการน�าแผนไปปฏิบัติ

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
การตัดสินใจเรื่องระบบงาน

3

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์ ก�าหนดเวลา
ตอบสนองความท้าทายขององค์กร

ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์

ตอบสนองความจ�าเป็นด้านสุขภาพ
ความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน การสร้างเสริมสุขภาพ

การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ [I-2.2]
สร้างความเข้มแข็งให้กับการด�าเนินการขององค์กร
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I-2.2 การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
องค์กรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์.
ก. การจัดท�าแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ [I-2.1]
ข. การทบทวนแผนปฏิบัติการ

1

แผนปฏิบัติการ
ระยะสั้น ระยะยาว

3

4

ทรัพยากร

การเงินและด้านอื่นๆ

2

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

แผนด้านบุคลากร
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

บุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตร

ก�าหนด KPI

ทบทวนและปรับปรุง

5

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
การด�าเนินการขององค์กร

ติดตามความก้าวหน้า
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I 2 1 การ ัดท�ากลยทธ์ (Strategy evelopment)
องค์กรวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพ่อตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพ ตอบสนองความท้าทาย และสร้าง
ความเข้มแขงให้กับการด�าเนินการขององค์กร

ก กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic lanning rocess)
(1) องค์กรมีกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม:
(i) มีกระบวนการ ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม และกรอบเวลา ที่เหมาะสม
(ii) มีการใช้ข้อมูลจากผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ครอบครัว บุคลากร และข้อมูลจากชุมชนตามความเหมาะสม
ในการวางแผนระบบบริการ
(ii) มีการพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว.
(2) องค์กรวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้ในการจัดท�ากลยุทธ์:
(i) ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของ ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน ครอบครัว ชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ และผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียอื่นๆ
(ii) สมรรถนะหลักขององค์กร
(iii) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ส�าคัญ และโอกาสเชิงกลยุทธ์
(iv) โอกาสเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
(v) จุดบอดที่อาจมีในกระบวนการวางแผน
26
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(vi) ความสามารถในการน�าแผนไปปฏิบัติ.
(3) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขององค์กร.
(4) องค์กรตัดสินใจ18เรื่องระบบงานขององค์กรว่ากระบวนการท�างานใดที่จะด�าเนินการเองได้ กระบวนการ
ท�างานใดทีจ่ ะให้ผสู้ ง่ มอบหรือพันธมิตรท�า และกระบวนการท�างานใดจะสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก.

ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic

ecti es)

(1) องค์กรระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ เป้าประสงค์ (goals) ที่วัดได้และก�าหนดเวลาที่จะบรรลุ.
(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์.
(3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองต่อความจ�าเป็นทางสุขภาพ (health needs) ความต้องการบริการ
สุขภาพของชุมชนหรือกลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ.19

18

19

การตัดสินใจพิจารณาจากสมรรถนะหลักขององค์กร การบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกเพื่อความยั่งยืนและประสิทธิภาพขององค์กร.
การสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน บุคลากร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการ
เยียวยา (healthy and healing environment).
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I 2 2 การน�ากลยทธ์ ปป ิบัติ (Strategy Implementation)
องค์กรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ปสู่การป ิบัติ และติดตามความก้าวหน้าเพ่อให้มั่นใ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ก การ ดั ท�าแผนป บิ ตั กิ ารและถ่ายทอดสูก่ ารป บิ ตั ิ (Action lan e elop ent and eplo ent)
(1) องค์กรจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดย:
(i) มีกระบวนการในการจัดท�าและอนุมัติแผนสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรภายในกรอบเวลา
ที่ก�าหนด
(ii) จัดท�าแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(iii) มีแผนปฏิบัติการที่ระบุวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการ.20
(2) องค์กรถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ:
(i) ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการกับบุคลากรขององค์กร เพื่อให้บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมีส่วนร่วม
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ii) ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการกับผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่ร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์.
20

28

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินการควรครอบคลุม วัตถุประสงค์ของระบบบริการต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับ จ�านวนและประเภทของกิจกรรมการบริการ
ที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปยังแผนอื่นๆ ภายในองค์กร เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ความเสี่ยง การสื่อสาร และแผนทางการเงิน
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(3) องค์กรจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและด้านอืน่ ๆ อย่างเพียงพอเพือ่ ให้แผนปฏิบตั กิ ารประสบความส�าเร็จ และ
มีการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กรจะสามารถรักษาความมัน่ คงทางการเงิน ( nancial via ility).
(4) องค์กรจัดท�าแผนด้านบุคลากร21เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ.
(5) องค์กรก�าหนดตัวชีว้ ดั ผลการด�าเนินการทีส่ า� คัญเพือ่ ใช้ตดิ ตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร.

ข. การทบทวนแผนป ิบัติการ (Action lan e ie )
องค์กรมีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจหลัก และน�าแผนทีป่ รับเปลีย่ น
ถ่ายทอดและน�าไปสู่การปฏิบัติ ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนดหรือตามความจ�าเป็น.

21

แผนด้านบุคลากร ครอบคลุมเรือ่ งการท�าแผนเพือ่ ก�าหนดจ�านวนบุคลากร กลุม่ บุคลากรทีม่ คี วามสามารถความเชีย่ วชาญเฉพาะ ทักษะหรือความรู้
เฉพาะหรือผสมผสานทีต่ อ้ งพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้สามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร
รวมถึงระบบบริการที่ส�าคัญให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

29

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-3

รับ

ำน

I-3.1 ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
(Patient/Customer Needs and Expectations)
องค์กรรับฟังและเรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานอืน่ และก�าหนดบริการสุขภาพเพือ่ ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวัง.
ก. การรับฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงาน
รับฟัง สังเกต มีปฏิสัมพันธ์
วิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ

1

ข้อมูลที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้
ความต้องการและความคาดหวัง

การรับฟังข้อมูลป้อนกลับทันที
สร้างวัฒนธรรม
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง

1

ใช้
ก�าหนดทิศทาง
วางแผนกลยุทธ์
ออกแบบระบบบริการ
ปรับปรุงบริการ
สนับสนุนการตัดสินใจ
การวางแผนกลยุทธ์
[I-2.1 ก]
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ข. บริการสุขภาพ

การออกแบบและ
ปรับปรุงบริการ [I-6.1]

2

ก�าหนด
กลุ่มผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน

ก�าหนด
กลุ่มที่ให้
ความส�าคัญ

ลักษณะส�าคัญของบริการสุขภาพ
โดยรวม ตามสาขาการให้บริการ
ตามความต้องกาของผู้ป่วย
การให้บริการเชิงรุก
บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวัง
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I-3.2 ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Patient/Customer Engagement)
องค์กรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และประเมินความพึงพอใจ/ความผูกพัน.
ก. ประสบการณ์ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
สร้างและจัดการความสัมพันธ์

1
2
3

เกื้อหนุนผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
สืบค้นสารสนเทศ การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การดูแลตนเอง

รับข้อร้องเรียน

ตรวจสอบและแก้ไข ทันท่วงที มีประสิทธิผล
รวบรวมและวิเคราะห์

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

1
2

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

การปรับปรุงใน
ภาพรวมขององค์กร
[I-6.1, II-1]

ความพึงพอใจ
และความผูกพัน
ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
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I-3.3 สิทธิผู้ป่วย (Patient Rights)
องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย.
ก. ค�าประกาศสิทธิผู้ป่วย
l

l
l

l
l

l
l
l

l

สิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ &
ไม่เลือกปฏิบัติ
ได้รับข้อมูลเพียงพอ ชัดเจน
ได้รับการช่วยเหลือทันทีเมื่อเสี่ยง
อันตรายถึงชีวิต
ทราบชื่อผู้ให้บริการ
ขอความเห็นที่สองและขอเปลี่ยน
ตัวผู้ให้บริการ
ปกปิดข้อมูลโดยเคร่งครัด
ได้รับข้อมูลในการเข้าร่วมวิจัย
ได้รับทราบข้อมูลของตนในเวช
ระเบียน
การใช้สิทธิแทนเด็กหรือผู้บกพร่อง
ทางกาย/จิต

ข. กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

1
2

ค. การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ

องค์กรสร้างหลักประกัน

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ผู้ปฏิบัติงานตระหนัก
ระบบพร้อมตอบสนอง

1

ผู้รับบริการได้รับข้อมูล

ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง

สิทธิและหน้าที่

ลักษณะการคุ้มครอง
3
4
5
6
7

สิทธิและศักดิ์ศรี ข้อบังคับ
กฎหมาย ความเชื่อ วัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม

ทุกกิจกรรมการดูแล
สวัสดิภาพและความปลอดภัย
ความเป็นส่วนตัว ศักดิ์ศรี ค่านิยม
เท่าเทียมตามปัญหาและความรุนแรง
การเข้าร่วมงานวิจัยทางคลินิก

2

เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

3

ผู้ที่ต้องแยกตัว/ถูกผูกยึด

4

ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการดูแลตามกฎหมาย

ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรี
32
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I 3 1 ความต้องการและความคาดหวังของผูป้ ว่ ย ผูร้ บั ผลงาน (Patient Customer ee s an

pectations)

องค์กรรับ งและเรียนรู้ ากผูป้ วย ผูร้ บั ผลงาน และก�าหนดบริการสุขภาพเพ่อตอบสนองความต้องการ และ
ความคาดหวัง

ก การรับ งผู้ปวยและผู้รับผลงาน22( atient Custo er istening)
(1) องค์กรรับฟัง สังเกต และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน เพื่อให้มีข้อมูลที่น�าไปใช้ประโยชน์:
(i) น�าข้อมูลที่ได้มาเรียนรู้/วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง
(ii) มีวิธีการรับฟังที่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ
(iii) ค้นหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอย่างทันท่วงทีและสามารถน�าไปใช้ต่อได้
(iv) น�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ การออกแบบระบบบริการปรับปรุง
กระบวนการท�างาน และสนับสนุนการตัดสินใจในการด�าเนินการ
(v) ใช้ข้อมูลจากการรับฟังสร้างวัฒนธรรมที่เน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง (people-centred or
patient/customer focused culture).
22

การรับฟังผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน หมายถึง การรับฟังเสียงทีส่ ะท้อนหรือแสดงออกถึงความรูส้ กึ นึกคิด ความคาดหวัง ความต้องการ ของผูป้ ว่ ย/
ผู้รับผลงาน ซึ่งอาจเกิดจากการพูด การตอบแบบสอบถาม การส่งข้อความ การแสดงออก และการกระท�า เป็นต้น โดยอาจใช้กระบวนการ
รับฟังโดยตรง หรือการสังเกต
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ข บริการสุขภาพ (Healt Ser ice ffering)
(1) องค์กรก�าหนดกลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และกลุ่มที่ให้ความส�าคัญในการจัดบริการสุขภาพ.
(2) องค์กรก�าหนดลักษณะส�าคัญของบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองความจ�าเป็นด้านสุขภาพ/ความต้องการ
ความคาดหวัง ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน การก�าหนดลักษณะส�าคัญครอบคลุม:
(i) บริการสุขภาพในภาพรวม23
(ii) บริการสุขภาพตามสาขาการให้บริการ24
(iii) บริการสุขภาพตามความต้องการทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน25
(iv) บริการสุขภาพเชิงรุกตามสถานที่/จุดบริการ/ช่องทางการให้บริการ26.

23
24
25

26

34

บริการสุขภาพในภาพรวม เช่น บริการผูป้ ว่ ยนอก บริการผูป้ ว่ ยใน บริการในคลินกิ บริการทัว่ ไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
บริการสุขภาพตามสาขาการให้บริการ เช่น บริการสุขภาพสาขาเฉพาะทางต่างๆ และบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ
บริการสุขภาพตามความต้องการด้านสุขภาพของผูป้ วย ผูร้ บั ผลงาน หมายถึง บริการสุขภาพทีค่ า� นึงถึงความเฉพาะของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
ในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยแต่ละแผนก เช่น บริการโรคเรื้อรัง บริการผู้สูงอายุ และบริการอาชีวเวชกรรม
บริการสุขภาพเชิงรุกตามสถานที/่ จุดบริการ/ช่องทางการให้บริการ เช่น บริการเยีย่ ม/ดูแลทีบ่ า้ น บริการเชิงรุกในชุมชน/สถานประกอบการ
และการให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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I 3 2 ความผูกพันของผู้ป่วย ผู้รับผลงาน (Patient Customer ngagement)
องค์กรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปวย ผู้รับผลงาน และประเมินความพงพอใ ความผูกพัน

ก ประสบการณ์ของผู้ปวย ผู้รับผลงาน ( atient Custo er

perience)

(1) องค์กรสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน โดยเคารพในความชอบส่วนบุคคล (respect
personal preferences) เพื่อตอบสนองความคาดหวังและเพิ่มความผูกพันกับองค์กร.
(2) องค์กรเกือ้ หนุนผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน ให้สามารถสืบค้นข้อมูล/สารสนเทศ และรับการช่วยเหลือ: (ดู II-1.1 ก.(9)
ร่วมด้วย)
(i) ข้อมูลและสารสนเทศ27เกี่ยวกับบริการที่มีและวิธีการเข้าถึง
(ii) สนับสนุนผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ให้มีความสะดวกในการเข้าถึงและรับบริการด้านสุขภาพ และการจัดการ
ด้านสุขภาพตนเองและครอบครัว.
(3) องค์กรจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล:
(i) องค์กรจัดให้มีกระบวนการร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไปและมีการสื่อสารกระบวนการดังกล่าว
แก่สาธารณะ
27

ข้อมูลและสารสนเท หมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศทีส่ บื ค้นเพือ่ การเข้าถึงและเข้ารับบริการส�าหรับผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน และประชาชน ควร
มีหลายภาษาที่ตอบสนองความต้องการ ความหลากหลายของกลุ่มประชากรและชุมชน โดยค�านึงถึงอายุและความสามารถในการเข้าถึงและ
ค้นหาข้อมูลดังกล่าว รวมถึงควรมีการสื่อสารและเผยแพร่ต่อสาธารณะที่ชัดเจน เช่น การเผยแพร่ผ่าน we site
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(ii) องค์กรมีกระบวนการในการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน ภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด
(iii) องค์กรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงในภาพรวมขององค์กร.

ข การประเมินความพงพอใ และความผูกพันของผูป้ วย ผูร้ บั ผลงาน ( eter ination of atient
Custo er Satisfaction and ngage ent)
(1) องค์กรประเมินความพึงพอใจ และความไม่พงึ พอใจของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ ต่างๆ.
(2) องค์กรประเมินความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ.
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I 3 3 สิทธิผู้ป่วย (Patient Rig ts)
องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ปวย

ก ค�าประกา สิทธิผู้ปวย ( atient C arter)

(1) ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองตามค�าประกาศสิทธิผู้ป่วยขององค์กรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข28.
28

ค�าประกา สิทธิผปู้ วย ข้อมูลจากค�าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูป้ ว่ ย พ.ศ. 2558 ได้แก่ 1. ผูป้ ว่ ยทุกคนมีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานทีจ่ ะได้รบั การรักษา
พยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผูป้ ว่ ยทีข่ อรับการรักษาพยาบาลมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นจริงและเพียงพอเกีย่ วกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากตรวจ
การรักษา จากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยภาษาทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้าใจได้งา่ ย เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยนิ ยอมให้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบตั ติ อ่ ตน เว้นแต่ในกรณีฉกุ เฉิน อันจ�าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวติ 3. ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งอันตรายถึงชีวติ
มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การช่วยเหลือรีบด่วนจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ�าเป็นแก่กรณี โดยไม่คา� นึงว่าผูป้ ว่ ยจะร้องขอความช่วยเหลือ
หรือไม่ 4. ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิได้รบั ทราบชือ่ สกุล และวิชาชีพของผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลแก่ตน 5. ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิขอความเห็นจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
อืน่ ทีม่ ไิ ด้เป็นผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลแก่ตน และมีสทิ ธิในการขอเปลีย่ นผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือสถานพยาบาลได้ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามหลักเกณ ์
ของสิทธิการรักษาของผูป้ ว่ ยทีม่ อี ยู่ 6. ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิได้รบั การปกปิดข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง เว้นแต่ผปู้ ว่ ยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพือ่ ประโยชน์โดยตรงของผูป้ ว่ ยหรือตามก หมาย 7. ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสิน
ใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผูเ้ ข้าร่วมหรือผูถ้ กู ทดลองในการท�าวิจยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 8. ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ ว
กับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนทีป่ รากฏในเวชระเบียนเมือ่ ร้องขอตามขัน้ ตอนของสถานพยาบาลนัน้ ทัง้ นีข้ อ้ มูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผูอ้ นื่ 9. บิดา มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม อาจใช้สทิ ธิแทนผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นเด็กอายุยงั ไม่เกินสิบแปดปีบริบรู ณ์
ผูบ้ กพร่องทางกายหรือจิต ซึง่ ไม่สามารถใช้สทิ ธิดว้ ยตนเองได้
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ข กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้ปวย ( atient ig ts rotection rocess)
(1) องค์กรสร้างหลักประกันว่าผูป้ ฏิบตั งิ านมีความตระหนักและเคารพสิทธิผปู้ ว่ ย และมีระบบพร้อมทีจ่ ะตอบสนอง
เมื่อผู้ป่วยขอใช้สิทธิ.
(2) ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่29 ในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย.
(3) องค์กรค�านึงถึงสิทธิผู้ป่วยในทุกกิจกรรมของการดูแลผู้ป่วย.
(4) องค์กรจัดการเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย. ผู้ป่วยได้รับการปกป้องจากการถูกท�าร้าย
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม.
(5) ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัว ความแตกต่างทางเพศ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคล.
(6) องค์กรสร้างหลักประกันในการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยความเป็นธรรม ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาและความรุนแรงของโรคเหมือนกัน
จะได้รับการดูแลในลักษณะเดียวกัน.
(7) ผู้ป่วยที่เข้าร่วมงานวิจัยทางคลินิกได้รับการคุ้มครองสิทธิ.

29

38

หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ตามประกาศของแพทยสภา ที่ 50/2563
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ค การดูแลผู้ปวยที่มีความต้องการเฉพาะ (Care for atients it Speci c eeds)
(1) ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการให้ การคงไว้ หรือการยุตกิ ารรักษาเพือ่ ยืดชีวติ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับหรือก หมาย
ความเชื่อและวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว.
(2) ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม.
(3) ผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องแยกตัว หรือต้องถูกผูกยึด ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม.
(4) ผู้ป่วยที่มีอาจเกิดผลกระทบจากการจัดการดูแลตามก หมายเฉพาะ ควรได้รับการดูแลที่เหมาะสม30.

30

เช่น ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
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I-4

ำร ั

ำร ครำ

ำร ั ำรค ำ ร

I-4.1 การวัด การวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินการขององค์กร
(Measurement, Analysis and Improvement of Organizational Performance)
องค์กรเลือก รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสม ใช้ผลการทบทวนเพือ่ ปรับปรุงผลการด�าเนินการขององค์กรและส่งเสริมการเรียนรู.้
ก. การวัดผลการด�าเนินการ

1

2
3

ข้อมูล/สารสนเทศ

วิเคราะห์ข้อมูล

ใช้ในการติดตาม

เลือก รวบรวม เชื่อมโยง
ท�าให้สอดคล้องกัน

การปฏิบัติงานประจ�าวัน
ความก้าวหน้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และแผน
ผลการด�าเนินการโดยรวม

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

สนับสนุน
การตัดสินใจ

เลือกและใช้

ข. การวิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนินการ

ระบบวัดผลที่คล่องตัว

ให้ข้อมูลทันท่วงที
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว/ไม่คาดคิด

1

ประเมิน

ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ความส�าเร็จขององค์กร ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการ/สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ค. การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินการ

1

จัดความส�าคัญ

ของการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กร

การปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม [I-6.1, II, III]
การเรียนรู้

40
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I-4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ (Information and Knowledge Management)
องค์กรมีข้อมูล สารสนเทศ สินทรัพย์ความรู้ ที่จา� เป็น ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน และมีการจัดการความรู้ที่ดี มีการปลูกฝัง
การเรียนรู้เข้าไปในงานประจ�า.
ก. ข้อมูลและสารสนเทศ
1

คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
ตรวจสอบและท�าให้มั่นใจในความถูกต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คงสภาพ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน

2

ข. ความรู้ขององค์กร
ความรู้จากการปฏิบัติ
รวบรวมและถ่ายทอด

1

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ใช้

2
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สร้างความรู้ใหม่

ผสมผสาน เชื่อมโยง ประมวล
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

ส�าหรับบุคลากร ผู้บริหาร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
หน่วยงานภายนอก
ง่ายต่อการใช้งานและทันเหตุการณ์

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูลและความรู้

ใช้ความรู้

สร้างนวัตกรรม
วางแผนกลยุทธ์

หน่วยงานที่
มีผลงานดี

3

วิธีปฏิบัติที่ดี
ระบุ แลกเปลี่ยน

น�าไปปฏิบัติ
ในส่วนอื่นๆ ขององค์กร

ท�าให้การเรียนรู้ฝังลึกในวิถีปฏิบัติงาน
ใช้ความรู้และทรัพยากรขององค์กร

41

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I

1 การวัด การวิ คราะห์ และ ้ข้อมูล พ่อปรับปรงผลการด�า นินการขององค์กร
(Measurement nalysis an Improvement o Organizational Per ormance)

องค์กรเลอก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม ใช้ผลการทบทวนเพ่อปรับปรุงผลการด�าเนินการ
ขององค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้

ก การวัดผลการด�าเนินการ ( erfor ance easure ent)

(1) องค์กรใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินการขององค์กร ในลักษณะที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน:
(i) ติดตามการปฏิบัติงานประจ�าวัน
(ii) ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
(iii) ติดตามผลการด�าเนินการโดยรวม ครอบคลุมผลลัพธ์ด้านบริการสุขภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการ
ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย31 ผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน ผลการด�าเนินการ
ของระบบบริการ32 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน�าและการก�ากับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ด้าน
31
32

42

ครอบคลุมข้อมูลทีไ่ ด้จากกระบวนการตรวจสอบ (audit information) ข้อมูลจากการประเมินความเสีย่ ง (risk assessment) ข้อมูลอุบตั กิ ารณ์
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (patient safety incidents/adverse events)
ครอบคลุมข้อมูลที่ได้จาก การร้องเรียน (complaint) ค�าชมเชยและข้อเสนอแนะ (compliment and concerns) ตัววัดผลลัพธ์ที่รายงาน
โดยผู้ป่วย (patient reported outcome measures) รายงานความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ (patient/service user s satisfaction)
รายงานการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพของบริการ (utilization and e ciency of services)
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การเงิน ตลาด และกลยุทธ์. (ดูตอนที่ IV ร่วมด้วย)
(2) องค์กรเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ33 ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง.
(3) ระบบการวัดผลการด�าเนินการขององค์กรมีความคล่องตัว และสามารถให้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีเพื่อตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่คาดคิด.

ข การวิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนินการ ( erfor ance Anal sis and e ie )
(1) องค์กรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการด�าเนินการและขีดความสามารถขององค์กร:
(i) ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
(ii) ความส�าเร็จขององค์กร
(iii) ขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการขององค์กรและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป.

ค การใช้ข้อมูลเพ่อปรับปรุงผลการด�าเนินการ ( sing ata for erfor ance

pro e ent)

(1) องค์กรน�าผลการทบทวนผลการด�าเนินการมาใช้จดั ล�าดับความส�าคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและโอกาส
สร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร. (ดู II-1.1ก.(6) ร่วมด้วย)
33

แหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอาจมาจากระดับผลงานทีเ่ ป็นเลิศ, ระดับผลงานเฉลีย่ ในกิจการบริการสุขภาพ, ผลงานของคูแ่ ข่ง,
ผลงานขององค์กรที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
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I

2 การ ัดการสารสน ท และการ ัดการความรู้ (In ormation an Knowle ge Management)
องค์กรมีข้อมูล (data) สารสนเท (infor ation) สินทรัพย์ความรู้ ( no ledge asset) ที่ า� เปน ที่มี
คุณภาพและพร้อมใช้งาน และมีการ ัดการความรู้ที่ดี มีการปลูก งการเรียนรู้เข้า ปในงานประ �า

ก ข้อมูลและสารสนเท ( ata and nfor ation)
(1) องค์กรตรวจสอบข้อมูลและท�าให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ. ในด้านต่างๆ ดังนี้:
(i) ความถูกต้อง (accuracy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (validity)
(ii) ความคงสภาพ34(integrity) เชื่อถือได้ (relia ility)
(iii) ความเป็นปัจจุบัน (current).
(2) องค์กรท�าให้มนั่ ใจว่าข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ า� เป็นมีความพร้อมใช้สา� หรับบุคลากร ผูบ้ ริหาร ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
และหน่วยงานภายนอก ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและทันต่อเหตุการณ์.

34

44

ความคงสภาพ (integrity) หมายถึง คุณสมบัติของการจัดการข้อมูลที่ต้องสามารถรักษาความถูกต้องครบถ้วนไว้ได้ เมื่อมีการน�าข้อมูลไปใช้
หรือประมวลผล สาเหตุที่ท�าให้ข้อมูลขาดการคงสภาพ มักเกิดจากฐานข้อมูลที่มีความซ�้าซ้อนกัน ปัญหาจากการอ้างอิงเวลาต้องมีการเชื่อม
โยงข้อมูล หรือเมื่อต้องมีการปรับปรุงข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล
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ข ความรู้ขององค์กร ( rgani ational no ledge)

(1) องค์กรสร้างและจัดการความรู้ขององค์กร. ประกอบด้วย:
(i) รวบรวมและถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติของบุคลากร
(ii) ผสมผสาน เชื่อมโยง และประมวลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่
(iii) รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรม และวางแผนกลยุทธ์
(iv) การน�าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการและเทคโนโลยีส�าหรับบริการสุขภาพ
(healthcare intervention technology) มาประยุกต์ใช้.
(2) องค์กรแลกเปลี่ยนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่ดี (good practice) ขององค์กร. ดังนี้:
(i) ระบุหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลงานดี
(ii) ระบุวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อการแลกเปลี่ยน
(iii) น�าวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติในส่วนอื่นๆ ขององค์กร.
(3) องค์กรใช้ความรู้และทรัพยากรขององค์กร ท�าให้การเรียนรู้ฝังลึกไปในวิถีการปฏิบัติงาน35ขององค์กร.
35

การเรียนรู้ฝังลึกไปในวิถีการปฏิบัติงาน หมายถึง การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการท�างานที่เป็นการปฏิบัติจริงอย่างเป็น
ประจ�า มี 2 รูปแบบ คือ 1. การฝังวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ�าวันที่ท�าจนเป็นกิจวัตร และส่งผลต่อการ
แก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุโดยตรงหรือเห็นโอกาสในการเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามส�าคัญ 2. การสร้างองค์ความรูแ้ ละการแบ่งปันองค์ความรูท้ วั่ ทัง้ องค์กร
เช่น การฝังสินทรัพย์ความรู้ (knowledge assets) ทีไ่ ด้จากการเรียนรูเ้ ข้าไปในการท�างานประจ�า จนเกิดการปฏิบตั จิ ริง เช่น การมีคมู่ อื การมี
work instruction ที่มีการปรับปรุงจากการเรียนรู้และน�าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่น�าไปใช้ในองค์กร
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I-5

บค ำ ร
I-5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment)

องค์กรบริหารขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากรเพือ่ ให้งานขององค์กรบรรลุผลส�าเร็จ องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อม
ในการท�างานและบรรยากาศที่เอื้อต่อสวัสดิภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของบุคลากร.
1
2
3
4

ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร
แผนบุคลากร

ขีดความสามารถและบุคลากรที่ต้องการเพื่อ ตอบสนองพันธกิจ แผนกลยุทธ์ และจัดบริการ

บุคลากรใหม่

สรรหา ตรวจสอบ ว่าจ้าง บรรจุ

เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ด�าเนินการได้ต่อเนื่อง ป้องกันการลด ลดผลกระทบ

จัดระบบการท�างานและบริหารบุคลากร
ขอบเขตการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่
ประสานงาน ก�ากับดูแล

ข. การสนับสนุนและสวัสดิภาพ
1 การเข้าถึงสิ่งที่จ�าเป็นในการท�างาน
สวัสดิภาพและความปลอดภัย
2
ประเมินและปกป้อง

3

46

ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูแล

ชั่วโมงการท�างาน

l
l
l

งานขององค์กรบรรลุผลส�าเร็จ
สนับสนุนการมุ่งเน้นผู้ป่วย
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก
ขององค์กร

1

ป้องกันอันตรายจากการติดเชื้อ ของมีคม สารเคมี ปัจจัยกายภาพอื่นๆ การยศาสตร์,
มี PPE เหมาะสมเพียงพอ, ป้องกันโรค

การตรวจสุขภาพ

2

แรกเข้าท�างาน  ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานเป็นระยะตามลักษณะงาน

3

ประเมินและดูแลผู้เจ็บป่วย/บาดเจ็บ ดูแลผู้สัมผัสเชื้อ: ประเมิน จ�ากัดหน้าที่ ดูแล

4

การเป็นแบบอย่าง: ระดับองค์กรและบุคคลการเรียนรู้และปฏิบัติของบุคลากร

งานขององค์กร
บรรลุผลส�าเร็จ
สุขภาพดีและ
ปลอดภัย

ค. สุขภาพและความปลอดภัย
โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัย

1
2

การดูแลผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากงาน
การสร้างเสริมสุขภาพ

ง. ชีวิตและความเป็นอยู่
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร
นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์
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I-5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร มีระบบจัดการผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อรักษาบุคคลไว้ และให้
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี.
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

1
2

ประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

3

สร้างความผูกพัน จูงใจให้บุคลากรสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี

ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน

1

สื่อสารความคาดหวัง

ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

บริหารค่าตอบแทน รางวัล ยกย่องชมเชย แรงจูงใจ

ข. วัฒนธรรมองค์กร

ระบบการเรียนรู้และพัฒนา

2

วัฒนธรรมที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี

1

การสื่อสารที่เปิดกว้าง การท�างานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี
น�าวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรไปใช้ เสริมพลังบุคลากร
เห็นคุณค่าและความหมายของคน/งาน

ด�าเนินการกับผู้ที่มีผลการ ปฏิบัติงานต�่ากว่าเกณฑ์

สนับสนุนความต้องการขององค์กร และการพัฒนาตนเองของบุคลากร
พิจารณาสมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
นวัตกรรม จริยธรรม ข้อก�าหนดเพื่อการต่อใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ, การดูแลที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การสร้างเสริมสุขภาพ การใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน สิ่งที่หัวหน้างานก�าหนด

ประเมินระบบการเรียนรู้และพัฒนา

3

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับความผูกพัน/ผลการปฏิบัติงาน

4

ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สร้างผู้น�าในอนาคต

บุคลากรที่ผูกพันและมีแรงจูงใจ

บุคลากรที่มีความสามารถ
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
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I 5 1 สภาพแวดล้อมของบคลากร36 ( or orce nvironment)
องค์กรบริหารขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากรเพ่อให้งานขององค์กรบรรลุผลส�าเร องค์กร
ดั ให้มสี ภาพแวดล้อมในการท�างานและบรรยากา ทีเ่ ออต่อสวัสดิภาพ37 สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพ
ชีวติ ของบุคลากร

ก ขีดความสามารถ38 และความเพียงพอของบุคลากร39 ( or force Capa ilit and Capacit )
(1) องค์กรจัดท�าแผนบุคลากร:
36
37

38

39
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บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจ�า พนักงานชัว่ คราว พนักงานทีท่ า� งานไม่เต็มเวลา พนักงานตามสัญญาจ้าง ผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ และอาสาสมัคร
สวัสดิภาพ (security) หมายถึง การปราศจากภยันตราย มั่นคง ปลอดภัย ปราศจากการบาดเจ็บ หรือตาย รวมทั้งการสูญเสียทรัพย์สิน
ของมีค่าหรือเสียเวลาไป รวมถึง การด�ารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และมีการเตรียมป้องกัน
ภัยไว้ล่วงหน้า อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสม�่าเสมอ ในสถานที่ท�างาน
ขีดความสามารถของบุคลากร (workforce capa ility) หมายถึง ขีดความสามารถขององค์กรในการจัดการขีดความสามารถของบุคลากรให้
บรรลุผลส�าเร็จของงานด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญของบุคลากร ขีดความสามารถอาจรวมถึงความสามารถในการ
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน การสร้างนวัตกรรมและปรับเปลีย่ นสูเ่ ทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาผลิตภัณ ์ บริการ และ
กระบวนการท�างานใหม่ และความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ความเพียงพอของบุคลากร (workforce capacity) หมายถึง ความสามารถขององค์กรทีท่ า� ให้มนั่ ใจว่ามีจา� นวนบุคลากรเพียงพอในการบรรลุผล
ส�าเร็จของงาน และส่งมอบผลิตภัณ ์และบริการให้ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานได้ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองต่อระดับความต้องการตาม
ฤดูกาลและตามความผันแปรของความต้องการ
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(i) ก�าหนดระดับอัตราก�าลังและทักษะทีต่ อ้ งการเพือ่ การจัดบริการและการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจ โดยพิจารณา
ข้อแนะน�าขององค์กรวิชาชีพ
(ii) แผนบุคลากรตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์.
(2) องค์กรมีวิธีการที่มีประสิทธิผล ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และดูแลบุคลากรใหม่:
(i) การรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ
การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ์
(ii) การจัดให้บคุ ลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านใหม่ ได้รบั การปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ ได้รบั การฝกอบรมและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน.
(3) องค์กรเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการขององค์กรที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดบุคลากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบุคลากรไม่เพียงพอ.
(4) องค์กรจัดระบบการท�างานและบริหารบุคลากรเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลส�าเร็จ สนับสนุนการดูแล
ที่มุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร:
(i) ก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพและและผู้ปฏิบัติงานอื่น
(ii) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และข้อก�าหนดในก หมาย
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(iii) กลไกการท�างานและแนวทางสนับสนุน40 การประสานงานภายใน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
และการประสานงานกับบริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(iv) มีการก�ากับดูแล สนับสนุน และให้ค�าแนะน�าอย่างเหมาะสม.
(v) ทบทวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุณสมบัติ และสิทธิการดูแลรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพอย่าง
สม�่าเสมอ อย่างน้อยทุก 3 ปี.

ข การสนับสนุนการท�างานและสวัสดิภาพของบุคลากร ( or force or Support and Securit )
(1) องค์กรสร้างความมั่นใจในการปรับปรุงและสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรเข้าถึงสิ่งจ�าเป็นในการท�างานได้อย่าง
สะดวกและตอบสนองต่อความต้องการที่จา� เป็น.
(2) องค์กรท�าให้มั่นใจว่าสถานที่ท�างานมีสวัสดิภาพส�าหรับบุคลากร มีการประเมินความปลอดภัยของสถานที่
ท�างาน มีมาตรการปกป้องคนท�างานจากความรุนแรง การกลั่นแกล้ง การคุกคาม และการล่วงละเมิด.
(3) องค์กรก�าหนดจ�านวนชั่วโมงการท�างานโดยค�านึงถึงสุขภาพ ความเครียด และประสิทธิภาพของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน.
40

50

กลไกการท�างานและแนวทางสนับสนุน เช่น ข้อตกลงความร่วมมือ/มาตรการทีใ่ ช้รว่ มกันและ/หรือคณะกรรมการส�าหรับการวางแผนการก�ากับ
ดูแลบุคลากร ในแต่ละหน่วยงาน
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ค สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ( or force Healt and Safet )
(1) องค์กรจัดให้มีโปรแกรมเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร โดยมีการประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ส�าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์ภัยพิบัติ/
ภาวะฉุกเฉิน (ดู I-6.2 ค ร่วมด้วย):
(i) มีการป้องกันการติดเชือ้ จากการท�างาน โดยเฉพาะ วัณโรค โรคติดต่อทางเดินหายใจ หรือ โรคอุบตั ใิ หม่
ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และ เอชไอวี
(ii) มีการป้องกันอันตรายจากเข็มและของมีคม รวมทั้งการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
(iii) มีการป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ยาดมสลบ และยาเคมีบา� บัด
(iv) มีการป้องกันอันตรายจากปัจจัยกายภาพอื่นๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง รังสี
(v) มีการป้องกันอันตรายจากปัจจัยด้านการยศาสตร์ 41
(vi) มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective E uipment: PPE) ที่เหมาะสม
เพียงพอ
(vii) มีการให้วัคซีน ยา หรือหัตถการที่เหมาะสมแก่บุคลากรเพื่อการป้องกันโรค.
41

การย าสตร์ (Ergonomics) หมายถึง ศาสตร์ทศี่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างคน เครือ่ งจักร สิง่ แวดล้อม และระบบ แล้วท�าการออกแบบ หรือ
ปรับระบบ สิง่ แวดล้อม หรือเครือ่ งจักรเหล่านัน้ ให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัยเหมาะสมกับบุคคล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการปฏิบตั งิ าน
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(2) บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ.
(i) บุคลากรทุกคนได้รับการประเมินสุขภาพแรกเข้าท�างานและมีข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน
(ii) บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อประเมินสมรรถภาพการท�างาน และเพื่อประเมินการ
เจ็บป่วยหรือการติดเชื้อเนื่องจากการท�างาน ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ.
(3) บุคลากรที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการท�างาน.
(i) บุคลากรที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการท�างานได้รับการประเมินและดูแลอย่างเหมาะสม
(ii) องค์กรจัดท�าแนวปฏิบตั สิ า� หรับการประเมินโอกาสแพร่กระจายเชือ้ การจ�ากัดการปฏิบตั หิ น้าที่ และการ
ดูแลบุคลากรที่สัมผัสเชื้อ.
(4) องค์กรเป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ.
(i) องค์กรมีนโยบายและวิถีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ
(ii) บุคลากรแต่ละคนมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ
(iii) บุคลากรมีส่วนร่วม เรียนรู้ ตัดสินใจ และปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม ของตน.
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ง ชีวิตและความเปนอยู่ของบุคลากร ( or force ife and ell eing)
(1) องค์กรส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร:
(i) กระบวนการเพือ่ ส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ี เช่น การจัดการความเครียด (stress management) การป้องกัน
และจัดการภาวะหมดไฟในการท�างาน ( urnout syndrome) การติดตามวัดระดับภาระงาน (workload
monitoring) การจัดการความสมดุลชีวติ และการท�างาน (management of work-life alance) การปรับ
แบบแผนการด�าเนินชีวติ 42(lifestyle) และแผนวิถชี วี ติ สุขภาพดี (health lifestyle programmes)43 เป็นต้น
(ii) บุคลากรได้รับการดูแล สนับสนุนและค�าแนะน�าที่เหมาะสม.
(2) องค์กรให้การดูแลและเกื้อหนุนบุคลากรอย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม. ด้วยมาตรการต่อไปนี้:
(i) การประกาศนโยบาย
(ii) การจัดบริการ
(iii) การให้สิทธิประโยชน์.
42

43

แบบแผนการด�าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ใช้เวลา ใช้เงิน ของบุคคล ซึ่งแสดงออกมาซ�า้ ๆ กัน ใน 4 มิติ คือ
ลักษณะกลุม่ คนทีเ่ ข้าไปมีสว่ นร่วม (demographics) กิจกรรมทีเ่ ข้าไปมีสว่ นร่วม (activities) ความสนใจ (interest) และการแสดงความคิดเห็น
(opinion) ตัวอย่าง การปรับแบบแผนการด�าเนินชีวติ ในปัจจุบนั ทีส่ ง่ เสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ี คือ การใช้วถิ ชี วี าเวชศาสตร์ หรือ Lifestyle Medicine
วิถชี วี ติ สุขภาพดี (health lifestyle programmes) หมายถึง โปรแกรมทีอ่ อกแบบและปรับเปลีย่ นเฉพาะตัวบุคคลให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ เพือ่
สุขภาพที่ดี แข็งแรงและมีความสุข โดยให้ความส�าคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6 องค์ประกอบ คือ การออกก�าลังกาย การรับประทาน
อาหาร การนอนหลับ ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน การท�างาน และการพักผ่อน
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I 5 2 ความผูกพันของบคลากร ( or orce ngagement)

องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร44 มีระบบ ัดการผลการป ิบัติงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อรัก าบุคคล ว้ และให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี.

ก การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assess ent of or force ngage ent)
(1) องค์กรก�าหนดปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดความผูกพันของบุคลากร ในแต่ละกลุ่ม.
(2) องค์กรประเมินความผูกพัน45และความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่ม.
(3) องค์กรน�าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะ
สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี.

44

45
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ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับของมุง่ มัน่ ทัง้ ทางอารมณ์และสติปญ
ั ญาของบุคลากร เพือ่ ให้งาน พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ขององค์กร
บรรลุผล
การประเมินความผูกพัน หมายถึง การประเมินปัจจัยทีข่ บั เคลือ่ นความผูกพันและประเมินระดับความผูกพัน ประกอบด้วย 1 วิธกี ารประเมิน
เป็นทางการ หมายถึง วิธกี ารประเมินทีม่ กี ารวางรูปแบบอย่างเป็นระบบ มีการสือ่ สารวิธกี ารประเมิน/ผลการประเมิน และมีการน�าผลการประเมิน
ไปใช้ในวงกว้าง 2 วิธีการประเมิน ม่เปนทางการ หมายถึง วิธีการประเมินในลักษณะกิจกรรมเสริม เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา การสร้าง
ความสัมพันธ์ หรือการค้นหาข้อมูลเบือ้ งต้น สูก่ ารวางแผนเชิงระบบ เช่น การท�า focus group หรือ การท�า exit interview เป็นต้น
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ข วัฒนธรรมองค์กร ( rgani ational Culture)
(1) องค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร:
(i) มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง
(ii) มีการท�างานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี
(iii) เอื้อต่อการน�าวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรไปใช้
(iv) เสริมพลังบุคลากร
(v) เห็นคุณค่าและความหมายของคนและงาน.46

ค การ ัดการผลการป ิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร ( erfor ance
e elop ent)

anage ent and

(1) ระบบการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน (performance management system) ของบุคลากร เพือ่ สร้างผลงานทีด่ ี
พัฒนาความรูค้ วามสามารถให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ หนุนเสริมการมุง่ เน้นผูป้ ว่ ย และน�าแผนไปปฏิบตั ิ
ให้ส�าเร็จผล:
46

การเหนคุณค่าและความหมายของคนและงาน หมายถึง การที่บุคลากรได้รับการฝกฝนให้เติบโตด้านในหรือรับรู้ชีวิตด้านใน (Inner life)
เห็นคุณค่าของตัวเอง เพือ่ นร่วมงาน และคนรอบข้าง รับรูแ้ ละเข้าใจว่าทุกคนมีความหมาย มีการท�างานด้วยความตระหนักในคุณค่าและความ
หมายของงานกับตัวเอง กับเพื่อนร่วมงาน กับองค์กรมีส�านึกร่วมกับชุมชน และมีพลังศรัทธาในงานและชีวิต การสร้างวัฒนธรรมดังกล่าว
อาจใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อรับรู้ความรู้สึกของคนท�างานและสร้างเป้าหมายร่วมกัน
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(i) การสื่อสารความคาดหวังและช่วยเหลือให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม�า่ เสมอ
(ii) การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่สัมพันธ์กับภาระงานเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละครั้ง
(iii) การบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชยหรือการสร้างแรงจูงใจในการท�างานของ
บุคลากร
(iv) มีแนวทางทีช่ ดั เจนส�าหรับการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิผลกับกลุม่ บุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านต�า่ กว่า
เกณ ์.
(2) ระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนา สนับสนุนความต้องการขององค์กรและการพัฒนาตนเองของบุคลากร ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพอิสระ อาสาสมัคร ผู้บริหาร และผู้น�า โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้:
(i) สมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การบรรลุผลส�าเร็จของแผนปฏิบัติการ
(ii) การปรับปรุงผลการด�าเนินการ/การพัฒนาคุณภาพขององค์กร ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย การเปลีย่ นแปลง
ขององค์กร และนวัตกรรม
(iii) จริยธรรมในการให้บริการสุขภาพ จริยธรรมวิชาชีพ และจริยธรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพันธกิจองค์กร
(iv) การทบทวนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพ.
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(v) การดูแลที่ยึดมิติคนเป็นศูนย์กลาง47 มิติทางสังคมและจิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วย รับรู้คุณค่าและ
ความหมายของงานที่ทา� และมีการเติบโตจากภายใน
(vi) การสร้างเสริมสุขภาพ
(vii) การใช้ความรูแ้ ละทักษะใหม่ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
(viii) ความจ�าเป็นและความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพ และสิ่งที่หัวหน้างานและ
ผู้บริหารระบุ.
(3) องค์กรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนา โดยพิจารณาเชือ่ มโยงกับผลการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และผลการด�าเนินการขององค์กรร่วมด้วย.
(4) องค์กรจัดการเรือ่ งความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร วางแผนการสร้างผูบ้ ริหารและผูน้ า� ในอนาคต.

47

การดูแลที่ยดมิติคนเปน ูนย์กลาง (people-centred care) หมายถึง การดูแลที่ค�านึงถึงปัจจัย ความส�าคัญ ความต้องการ และข้อจ�ากัด
ของแต่ละคนเป็นหลักในการดูแล เช่น การมุ่งเน้นบูรณาการการดูแลผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร การให้ข้อมูลและลงนามยินยอมรับการดูแลรักษา ความเชื่อทางวัฒนธรรม และความต้องการที่แตกต่าง
กันของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ แต่ละกลุ่ม
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I-6

ำร บั ำร
I-6.1 กระบวนการท�างาน (Work Processes)

องค์กรออกแบบ จัดการ และปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพ/กระบวนการท�างานทีส่ า� คัญ มีการจัดการเครือข่ายอุปทาน และมีการ
จัดการนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ.
ก. การออกแบบบริการสุขภาพและกระบวนการ

1

ข้อก�าหนดของบริการสุขภาพที่ส�าคัญ

2

กระบวนการที่สา� คัญและข้อก�าหนด

3

ออกแบบบริการสุขภาพและกระบวนการ

หลักฐานทางวิชาการ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของวิชาชีพ
เทคโนโลยี ความรู้ขององค์กร คุณค่าในมุมมองผู้ป่วย
ความคล่องตัว ความปลอดภัย มิติคุณภาพอื่นๆ

ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
องค์กรประสบความส�าเร็จ

ข. การน�ากระบวนการสู่การปฏิบัติและปรับปรุง

1

ใช้ข้อมูล/ตัวชี้วัด

เพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ

2

ระบบควบคุมเอกสารส�าคัญ

3

สนับสนุนสัมฤทธิผลของบริการสุขภาพ
และความต้องการขององค์กร

4
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ท�าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจ�าวัน
เป็นไปตามข้อก�าหนดของกระบวนการ

การจัดท�า อนุมัติ ทบทวน ปรับปรุง

กระบวนการสนับสนุน

การปรับปรุงกระบวนการท�างาน

ปรับปรุงบริการสุขภาพ ยกระดับผลการด�าเนินการ
เสริมสมรรถนะหลัก ลดความแปรปรวน
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I-6.1 กระบวนการท�างาน (Work Processes)
องค์กรออกแบบ จัดการ และปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพ/กระบวนการท�างานที่ส�าคัญ มีการจัดการเครือข่ายอุปทาน และมี
การจัดการนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ.
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน

1

เลือกผู้ส่งมอบ
ข้อก�าหนด

วัด ประเมินผล
การด�าเนินการ
ของผู้ส่งมอบ

จ. การจัดการด้านการเรียนการสอนทางคลินิก
ให้ข้อมูลป้อนกลับ
จัดการกับผู้ที่มี
ผลงานไม่ดี

ง. การจัดการนวัตกรรม
I-2.1 ก (3)

1

สนับสนุนการเงิน
และทรัพยากรอื่นๆ
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การบริหารจัดการและก�ากับดูแล

เนื้อหาตามหลักสูตร/แผนการฝึกอบรม ระบบการจัดการและ
ก�ากับดูแลเพียงพอ เป็นต้นแบบที่ดีของระบบคุณภาพ
ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณภาพ/ความปลอดภัย

คุณภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย

โอกาสเชิงกลยุทธ์
โอกาสสร้าง
นวัตกรรมอื่นๆ

1

ได้รับความรู้เหมาะสม
ตามแผน

เจตคติที่ดีเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย
นวัตกรรม
ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
องค์กรประสบความส�าเร็จ
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I-6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operation Effectiveness)
องค์กรท�าให้มนั่ ใจว่ามีการบริหารจัดการในการปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิผล เพือ่ ส่งมอบคุณค่าแก่ผปู้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน และท�าให้
องค์กรประสบความส�าเร็จ.
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

1

ควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ

ป้องกัน AE/ความผิดพลาด/การท�างานซ�้า ลดค่าใข้จ่ายในการ
ตรวจสอบและทดสอบ พิจารณาเรื่องรอบเวลา/ผลิตภาพ/ปัจจัยอื่นๆ

ข. การจัดการระบบสารสนเทศ

1

3
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1
2

ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ

2

ค. ความปลอดภัยในภาวะภัยพิบัติ/ฉุกเฉิน

รักษาความลับ/ก�าหนดการเข้าถึง เทคโนโลยีและ
ระบบปฏิบัติการ ความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่าย เฝ้าระวังภัยคุกคาม
ตรวจจับ/ตอบสนอง/ฟื้นฟู/กู้คืน จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

การสื่อสารข้อมูลผู้ป่วยโดยสื่อสังคมออนไลน์
และการแพทย์ทางไกล
การรักษาความลับ การระบุตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

3
4

สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการที่ปลอดภัย
การป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ต้นเหตุ
การฟื้นสู่สภาพเดิม

วิเคราะห์

ระบุภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/ฟื้นฟูจากภัยพิบัติ/ความต่อเนื่องของกิจการ
การป้องกันภัยพิบัติ การบริหารความต่อเนื่องของบริการสุขภาพและระบบสารสนเทศ
การเคลื่อนย้าย/ทรัพยากร/โครงสร้าง การฟื้นสู่สภาพเดิมหรือปรับปรุงสู่ระบบใหม่

การฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
องค์กรประสบความส�าเร็จ
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I

1 กระบวนการท�างาน ( or Processes)
องค์กรออกแบบ ัดการ และปรับปรุงการ ัดบริการสุขภาพ กระบวนการท�างานที่ส�าคั มีการจัดการ
เครอข่ายอุปทาน48 และมีการ ดั การนวัตกรรม เพ่อส่งมอบคุณค่าแก่ผปู้ วย ผูร้ บั ผลงาน และท�าให้องค์กร
ประสบความส�าเร

ก การออกแบบบริการสุขภาพและกระบวนการท�างาน (Healt care Ser ice and rocesses esign)
(1) องค์กรระบุข้อก�าหนดบริการสุขภาพที่สา� คัญ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากร.
(2) องค์กรระบุกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ และระบุข้อก�าหนดที่ส�าคัญของกระบวนการเหล่านี้.
(3) องค์กรออกแบบบริการสุขภาพและกระบวนการท�างานให้ตอบสนองต่อข้อก�าหนดโดยน�าหลักฐานทางวิชาการ
ก หมาย แนวทางปฏิบตั ขิ องวิชาชีพ เทคโนโลยี ความรูข้ ององค์กร คุณค่าในมุมมองของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
ความคล่องตัว ความปลอดภัย และมิติคุณภาพต่างๆ มาใช้.

48

เครอข่ายอุปทาน (supply network) หมายถึง ความสัมพันธ์ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันในการส่งมอบผลิตภัณ ์หรือ
ระบบบริการ จากผู้ส่งมอบไปยังองค์กร ตามแนวคิดระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องมีการประสานกับผู้ส่งมอบ
จ�านวนมาก หรือองค์กรอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ซับซ้อน โดยมีความเชื่อมโยงและพึ่งพาซึ่งกันและกันมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น
ตรงที่เป็นห่วงโซ่ง่ายๆ เหมือนห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในอดีต
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ข. การน�ากระบวนการ ปสู่การป ิบัตแิ ละปรับปรุงกระบวนการ
( rocess anage ent and pro e ent)
(1) องค์กรท�าให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจ�าวันของกระบวนการท�างานต่างๆ เป็นไปตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญ
ของกระบวนการ. มีการใช้ข้อมูล/ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท�างาน.
(2) องค์กรจัดท�า อนุมัต49ิ ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด�าเนินงานและ
ระเบียบปฏิบัติส�าหรับหน้าที่ส�าคัญขององค์กรตามระยะเวลาที่ก�าหนด.
(3) องค์กรมีกระบวนการสนับสนุนทีเ่ อือ้ ต่อการบรรลุสมั ฤทธิผลของบริการสุขภาพและความต้องการส�าคัญของ
องค์กร.
(4) องค์กรปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อ:
(i) ปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพและยกระดับผลการด�าเนินการขององค์กร
(ii) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร
(iii) ลดความแปรปรวนของกระบวนการ.

49

62

การอนุมัติ อาจอยู่ในรูปแบบการลงนามโดยผู้มีอ�านาจอนุมัติ นโยบาย/แผน/เอกสาร หรืออยู่ในรูปแบบรายงานการประชุมที่บันทึกมติการ
อนุมัติของคณะกรรมการก�ากับดูแล
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ค การ ัดการเครอข่ายอุปทาน (Suppl

et or

anage ent)

(1) องค์กรจัดการเครือข่ายอุปทาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กรจะได้รบั บริการสุขภาพทีไ่ ม่ได้ดา� เนินการเอง50/ผลิตภัณ ์
พัสดุ และบริการอื่น51 ที่มีคุณภาพสูง โดย:
(i) เลือกผู้ส่งมอบ ที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
(ii) มีการจัดท�าข้อก�าหนดที่ชัดเจนและรัดกุมเพื่อน�าไปใช้ก�ากับติดตามและประเมินผู้ส่งมอบ
(iii) มีการวัดและประเมินผลการด�าเนินการของผู้ส่งมอบ
(iv) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
(v) จัดการกับผู้ส่งมอบที่มีผลการด�าเนินการไม่ตรงตามข้อก�าหนดที่ตกลงกันไว้.

50

51

บริการสุขภาพที่ไม่ได้ด�าเนินการเอง หมายถึง บริการสุขภาพที่องค์กรให้หน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นมาให้บริการสุขภาพในสถาน
พยาบาล โดยองค์กรเป็นผู้อนุญาตให้ด�าเนินการในองค์กร หรือบริการสุขภาพที่องค์กรบริหารจัดการให้ไปรับบริการภายนอกองค์กร
ผลิตภัณ ์ พัสดุและบริการอ่น เช่น เวชภัณ ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ น�้ายาตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วัสดุการแพทย์ที่จ�าเป็น
ขาดแคลน เช่น N95, surgical mask, gown, alcohol และบริการอืน่ ๆ เช่น งานท�าความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานบริการอาหาร
ระบบขนส่งคมนาคมระหว่างองค์กร เป็นต้น
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ง การ ัดการนวัตกรรม ( nno ation anage ent)

(1) องค์กรส่งเสริมให้นา� โอกาสเชิงกลยุทธ์และโอกาสสร้างนวัตกรรมอืน่ ๆ มาพัฒนานวัตกรรม52 มีการสนับสนุน
การเงินและทรัพยากรอื่นๆ ที่จ�าเป็น.

จ. การจัดการด้านการเรียนการสอนและการ กอบรมทางคลินิก
(Clinical ducation and raining anage ent)
(1) การจัดการเรียนการสอนทางคลินกิ ต้องค�านึงถึงการบริหารจัดการและการก�ากับดูแลทีส่ ง่ เสริมให้เกิดคุณภาพ
และความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน/ผูฝ้ ก/ผูเ้ รียน และการได้รบั ความรู/้ ประสบการณ์ของผูฝ้ ก/ผูเ้ รียน
อย่างเหมาะสม. ดังนี้:
(i) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรหรือแผนการฝกอบรม
(ii) มีระบบการบริหารจัดการและการก�ากับดูแลที่เพียงพอส�าหรับแต่ละระดับของนักศึกษาและผู้รับการ
ฝกอบรม เพือ่ ให้มนั่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของการดูแลผูป้ ว่ ยโดยค�านึงถึงสิทธิผปู้ ว่ ย และการ
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา/ผู้รับการฝกอบรมที่ใกล้เคียงกัน
(iii) มีการบันทึกหลักฐานของการก�ากับดูแลนักศึกษาหรือผู้รับการฝกอบรม
52

64

นวัตกรรมที่พัฒนาควรค�านึง คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและระบบบริการ ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับในระบบบริการ และ
โอกาสพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยที่สามารถขยายผลได้ในอนาคต
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(iv) องค์กรสร้างเจตคติทดี่ ใี นเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัยแก่นกั ศึกษาและผูร้ บั การฝกอบรมเป็นต้นแบบ
ที่ดีของระบบคุณภาพ เช่น องค์กรแพทย์ ความปลอดภัยในการใช้ยา การเรียนรู้จากความผิดพลาด
ระบบบริหารความเสีย่ ง ล . นักศึกษาและผูร้ บั การฝกอบรมเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของระบบคุณภาพ
และความปลอดภัย.
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I

2 ประสิทธิผลของการป ิบัติการ (Operation

ectiveness)

องค์กรท�าให้มนั่ ใ ว่ามีการบริหาร ดั การในการป บิ ตั กิ ารอย่างมีประสิทธิผล เพ่อส่งมอบคุณค่าแก่ผปู้ วย
ผู้รับผลงาน และท�าให้องค์กรประสบความส�าเร

ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ( rocess

cienc and ffecti eness)

(1) องค์กรควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบตั กิ าร ด้วยการป้องกันอุบตั กิ ารณ์ ความผิดพลาด และการท�างานซ�า้ ,
การลดค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบและทดสอบ, การน�าเรือ่ งของรอบเวลา ผลิตภาพ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณากระบวนการท�างาน.

ข การ ัดการระบบสารสนเท ( nfor ation S ste

anage ent)

(1) องค์กรท�าให้มั่นใจในความเชื่อถือได้ (relia ility) ของระบบสารสนเทศ.
(2) องค์กรท�าให้มนั่ ใจในการรักษาความมัน่ คงและปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล/สารสนเทศ และระบบ
การปฏิบัติการที่ส�าคัญ ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ารั่วไหลแล้วจะเกิดผลกระทบได้มาก.
โดยมีการด�าเนินการดังนี้:
(i) มีระบบการรักษาความลับและก�าหนดการเข้าถึงทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ตามสิทธิทเี่ หมาะสม
(ii) ระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบตั กิ ารทีส่ า� คัญ เพือ่ ให้มคี วาม
ปลอดภัย
66
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(iii) ดูแลความมั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศในกรณีเกิดภัยพิบัติ
(iv) ท�าให้มั่นใจว่าบุคลากร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน พันธมิตร และผู้ส่งมอบ เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนในด้านความปลอดภัยและการรักษาความความมั่นคงทางโลกไซเบอร์
(v) เฝ้าระวังภัยคุกคามความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่
(vi) ป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการที่ส�าคัญจากเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ตรวจจับ ตอบสนอง ฟนฟูระบบสารสนเทศและกู้คืนจากการถูกโจมตีทาง
ไซเบอร์.
(3) กรณีทมี่ กี ารสือ่ สารข้อมูลของผูป้ ว่ ยโดยใช้สอื่ สังคมออนไลน์ ระบบบริการการแพทย์ทางไกล53 (telemedicine
and information-sharing platforms) เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย องค์กรพึงก�าหนดแนวปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นการรักษาความลับของผูป้ ว่ ยโดยยังคงการระบุตวั ผูป้ ว่ ยอย่างถูกต้องไว้ และมีการด�าเนินการทีส่ อดคล้อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
53

ระบบบริการการแพทย์ทาง กล (Telemedicine and information-sharing platforms) หมายถึง ระบบงานที่มีการน�าดิจิทัลมาใช้ในการ
ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ต่างสถานที่ด้วยวิธีการส่งสัญญาณข้อมูลภาพ และเสียง หรือวิธีการอื่นใด ในการให้บริการการ
แพทย์และสาธารณสุขของสถานพยาบาลแก่ผู้ขอรับบริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรึกษา การ
ตรวจ การวินิจฉัย การรักษา การพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟนฟูสภาพร่างกาย และเพื่อประโยชน์สา� หรับการ
ศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

ค การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยในภาวะภัยพิบัติ54และภาวะฉุกเฉิน55
(Safet and ergenc isaster reparedness)

(1) องค์กรท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมของการปฏิบตั กิ ารทีป่ ลอดภัย โดยค�านึงถึงการป้องกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสอบ
การวิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลว และการท�าให้ฟนคืนสู่สภาพเดิม.
(2) องค์กรด�าเนินการวิเคราะห์ความเสีย่ งต่อการเกิดอันตราย เพือ่ ระบุภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
และส่งผลต่อความต้องการด้านบริการสุขภาพในพื้นที่.
(3) องค์กรจัดท�าและทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/แผนฟนฟูจากภัยพิบตั ิ แผนบริหารความต่อเนือ่ งขององค์กร
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการเตรียมความพร้อมของระบบงาน บุคลากรและสถานทีใ่ นการด�าเนินการ56 โดยค�านึงถึง:
54

55

56
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ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเป็น
วงกว้าง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น�า้ ท่วม, แผ่นดินไหว, พายุและการระบาด
ของโรคติดต่อ 2. ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้าง เช่น อัคคีภัยในพื้นทีหรือชุมชน, อุบัติเหตุจากอุตสาหกรรม, และการก่อการร้ายทางชีวภาพ
ภาวะฉุกเฉิน (emergency) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่ได้มีการคาดคิดล่วงหน้า มีผลสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดูแลผู้ป่วย ท�าให้บริการผู้ป่วยต้องหยุดชะงัก เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไม่สามารถใช้การได้ หรือเหตุการณ์ท�าให้ต้องปรับระบบ
บริการหรือเกิดความต้องการบริการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน เพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรปลอดภัย เช่น อุบัติเหตุหมู่ การประท้วง การเดินขบวน
การบุกรุกสถานที่ การขู่วางระเบิดในสถานพยาบาล
การด�าเนินการ ควรครอบคลุมการดูแลผูป้ ว่ ย การแยกผูป้ ว่ ยและการจัดการสิง่ ปนเปอน กิจกรรมช่วยเหลือเจ้าหน้าทีแ่ ละครอบครัว การจัดหา
วัสดุอปุ กรณ์ทจี่ า� เป็น ระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การสือ่ สาร การเคลือ่ นย้าย การขนส่ง การจัดเตรียมอาหาร การจัดเตรียม
สถานที่สา� รอง การประสานงานกับองค์กรอื่น และการรายงาน

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(i) การป้องกันภัยพิบัต57ิ
(ii) การบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่อง58ของระบบบริการ และระบบสารสนเทศ
(iii) การเคลื่อนย้าย ทรัพยากรและโครงสร้าง
(iv) การฟนฟูให้กลับสู่สภาพเดิมหรือการปรับปรุงสู่ระบบใหม่.
(4) องค์กรด�าเนินการฝกซ้อมอย่างสม�า่ เสมอ เพื่อทดสอบการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ.

57
58

การป้องกันภัยพิบัติ หมายถึง การป้องกันผลกระทบอันเกิดจากภัยพิบัติที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร และการด�าเนินการขององค์กร
การบริหาร ดั การให้เกิดความต่อเน่อง หมายถึง การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการเผชิญกับภาวะฉุกเฉินโดยมีการจัดท�าแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) โดยต้องมีการซ้อมแผนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง
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น

ร บบ ำนส�ำคัญ

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
บริบทองค์กร

I-1
การน�า

I-5
บุคลากร

I-2
กลยุทธ์
I-3 ผู้ป่วย/
I-6
ผู้รับผลงาน
การปฏิบัติการ
I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

ร

ำบำ
ตอนที่ IV ผลลัพธ์

IV
ผลลัพธ์

IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย
และผู้รับผลงาน
IV-3 ผลด้านบุคลากร
IV-4 ผลด้านการน�าและการก�ากับดูแล
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�างานส�าคัญ
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย
II-2 การก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคและบริการที่เกี่ยวข้อง
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การท�างานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
III-2 การประเมินผู้ป่วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดูแลผู้ป่วย
III-5 การให้ข้อมูลและการเสริม
พลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
III-6 การดูแลต่อเนื่อง
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ตอนที่ II ร บบงาน าค ของ รงพ าบา

II-1

ำรบร ำร ำนค ำ ค ำ ส
คำ
(Quality, Risk and Safety Management)

ั

II-1.1 การบริหารงานคุณภาพ ( uality Management)
องค์กรมีการบริหารงานคุณภาพ ที่ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ.
ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ

น�าระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยง
ไปสู่การปฏิบัติที่มีการประสานงานและบูรณาการ
นิยาม ท�าให้สอดคล้อง/เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์
ประสานและบูรณาการ โครงสร้างงานคุณภาพ

2

3

การท�างานเป็นทีม

การสื่อสารและแก้ปัญหา การปฏิบัติงานประจ�าวัน
ทีมพัฒนาคุณภาพ ทีมน�าทางคลินิก ทีมน�าระบบ

การประเมินตนเอง

1

การสนับสนุน
ของผู้นา�
ระดับสูง
[I-1.1ค(3)]

องค์ประกอบของการบริหารงานคุณภาพ
Context

Purpose

4

Action

Concepts
Design

Learning

Criteria/Knowledge

6

Improve

9
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เผยแพร่ข้อมูล

ผลการด�าเนินการ
ขององค์กรและบริการ

8

น�าแผนพัฒนา
ไปด�าเนินการ

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย

4

1

2

ทบทวนการดูแลผู้ป่วย

7

เทคนิคประเมินต่างๆ พิจารณาความต้องการ
และข้อก�าหนดต่างๆ
ผู้ป่วย วิชาชีพ องค์กร มาตรฐาน A

5

จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ

น�าไปปฏิบตั ิ

ทบทวนและ
ชี้น�าการพัฒนา
ผลการด�าเนินการ
ขององค์กรและบริการ

แผนพัฒนา

ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

3

ก�าหนดและติดตามผลการดูแลผู้ป้วย
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ตอนที่ II ร บบงาน าค ของ รงพ าบา

II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน เพื่อจัดการความเสี่ยงและสร้าง
ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน บุคลากร และผู้มาเยือน.
กลยุทธ์ความปลอดภัยที่มีหลักฐานอ้างอิง

ก. ข้อก�าหนดทั่วไป

3
1

ด�าเนินการ RMS

2

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการจัดการความเสี่ยง
และทะเบียนจัดการความเสี่ยง

Thailand Patient and Personnel Safety Goals,
ค�าแนะน�าขององค์กรวิชาชีพ
P
,

4

กรอบงานการบริหารความเสีย่ ง

ขอบเขต วัตถุประสงค์ เกณฑ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายการความเสี่ยงขององค์กร
การรายงาน
แผนความเสี่ยง
การสื่อสาร
การเรียนรู้และพัฒนา

การจัดการอุบัติการณ์ที่ได้ผล

การรายงาน การสืบค้น การวิเคราะห์สาเหตุ A
การปรับปรุง การสื่อสาร การฝึกอบรม
การช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ

Action
Design

process
Improve

Learning

5

ประเมินและพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยง
และความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล

ข. ข้อก�าหนดจ�าเพาะ
โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร (I-5.2 ค และ ง)
การจัดการอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสถานที่ (II-3.1)
การจัดการวัสดุ ครุภัณ ์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ (II-3.2)

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ยาและเวชภัณ ์ (II-6)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (II-4)
เวชระเบียนและข้อมูลของผู้ป่วย (II-5)
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ตอนที่ II ร บบงาน าค ของ รงพ าบา

II 1 1 การบริหารงานค ภาพ ( uality Management)
องค์กรมีการบริหารงานคุณภาพ ที่ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ

ก ระบบบริหารงานคุณภาพ ( ualit

anage ent S ste )

(1) องค์กรน�าระบบบริหารคุณภาพสู่การปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบส�าคัญเพื่อสนับสนุนการออกแบบ การน�าสู่
การปฏิบัติ การธ�ารง การเรียนรู้ และการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพ.
(i) มีการบริหารคุณภาพตามหลักการหรือแนวคิดของการบริหารคุณภาพ (concept) โดยค�านึงถึงบริบท
จ�าเพาะขององค์กร (context) รวมถึงความต้องการของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณ ์ แนวปฏิบัติ ความรู้ชัดแจ้งและความรู้ในตัวบุคคล (criteria)
(ii) มีการก�าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ (o ective/purpose) ที่ใช้ติดตามประเมินผลได้
(iii) น�าไปสู่การออกแบบ (design) ระบบ/กระบวนการที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง (people-centered) เพื่อน�า
ไปสู่การปฏิบัติ (action) ที่ได้ผล โดยมีการก�ากับติดตาม ประเมินผล และการเรียนรู้ (learning) อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบ/กระบวนการ (improve) การสร้างนวัตกรรม การบูรณาการ
รวมถึงการออกแบบใหม่ (re-design) อย่างเป็นระบบ
(2) องค์กรน�าระบบการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยง ไปสู่การปฏิบัติที่มีการประสานงานและ
บูรณาการ ดังต่อไปนี้:
74
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(i) ก�าหนดนิยาม ความเสี่ยง และ คุณภาพ เพื่อน�าไปปฏิบัติและสื่อสารในองค์กรให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน
(ii) ก�าหนดให้การบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยง สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของแผน
กลยุทธ์ขององค์กร
(iii) ผูน้ า� ทุกระดับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย โดยทบทวนและก�ากับติดตามผลและความ
ก้าวหน้าการด�าเนินการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค
(iv) มีการประสานและบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมทัง้ หมดเกีย่ วกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสีย่ ง
ในทุกขั้นตอนของการวางแผน การด�าเนินการ และการประเมินผล
(v) มีการจัดโครงสร้างงานคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิผลและเหมาะสมกับลักษณะองค์กร เพือ่ สนับสนุนและประสาน
แผนงานต่างๆ. มีการก�าหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (accounta ility responsi ility) ในการพัฒนา
คุณภาพและการพัฒนาผลการด�าเนินการ.
(3) องค์กรส่งเสริมการท�างานเป็นทีมในทุกระดับ:
(i) มีการสือ่ สารและการแก้ปญ
ั หาทีไ่ ด้ผล ทัง้ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวิชาชีพ ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร และระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
(ii) มีความร่วมมือกันในกลุม่ บุคลากร ในการปฏิบตั งิ านประจ�าด้วยการดูแลผูป้ ว่ ยและให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
โดยตระหนักในความปลอดภัยและความรับผิดชอบของวิชาชีพ
(iii) ส่งเสริมให้มีทีมพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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(iv) จัดให้มีทีมคร่อมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพท�าหน้าที่ดูแลภาพรวมของการพัฒนา ก�าหนดทิศทาง
ให้การสนับสนุน ติดตามก�ากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น ทีมน�าทางคลินกิ
ทีมน�าของระบบงานส�าคัญขององค์กร.
(4) องค์กรใช้การประเมินตนเองเพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนา:
(i) มีการใช้เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา ตั้งแต่วิธีการ
เชิงคุณภาพ ไปถึง การประเมินที่เป็นระบบโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ หรือการวิจัย
(ii) มีการประเมินกระบวนการที่ออกแบบระบบบริการเทียบกับความต้องการของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
(iii) มีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินการกับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน แนวปฏิบัติ
ที่มีหลักฐานวิชาการรองรับ มาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐานอื่นๆ และตัวเทียบ ( enchmark)
ในระดับชาติหรือระดับสากลที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ59
(iv) มีการใช้วิธีการประเมินตนเองที่หลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การเขียน
บันทึกความก้าวหน้าและรายงานการประเมินตนเอง การใช้ตวั ตามรอยทางคลินกิ การเยีย่ มส�ารวจภายใน
การส�ารวจและสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย การทบทวนเชิงคุณภาพ การตรวจสอบและป้อนกลับข้อมูล การน�าเสนอ
เพื่อรับฟังข้อวิพากษ์ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวชี้วัด.
59
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องค์กรสามารถเข้าร่วมโปรแกรมตัวชี้วัดเปรียบเทียบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรง
พยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program: THIP)
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(5) องค์กรรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการด�าเนินการขององค์กรและผลการด�าเนินการของบริการ. (ดูเพิม่ เติม
ในเกณ ์ข้อ I-4.1 และตอนที่ IV)
(6) องค์กรน�าข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองและการวัดผลการด�าเนินการมาใช้ในการทบทวนและชี้น�าการ
พัฒนาคุณภาพ. (ดูเพิ่มเติมในเกณ ์ข้อ I-4.1ค.)
(7) องค์กรจัดท�าแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อโอกาสพัฒนาที่ระบุไว้:
(i) มีการก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
(ii) ระบุกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
(iii) ครอบคลุมการพัฒนาของทั้งองค์กร
(iv) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(v) ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ
(vi) สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้.
(8) องค์กรสื่อสารแผนพัฒนาคุณภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง น�าแผนไปด�าเนินการ โดยมีการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา.
(9) องค์กรเผยแพร่ข้อมูลผลการด�าเนินการขององค์กรและผลการด�าเนินการของบริการต่อสาธารณะ.
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ข คุณภาพการดูแลผู้ปวย ( atient Care ualit )

(1) ทีมดูแลผูป้ ว่ ยทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ว่ ย60 อย่างสม�า่ เสมอ เพือ่ ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการดูแล และค้นหาโอกาสพัฒนา.
(2) ทีมดูแลผูป้ ว่ ยก�าหนดกลุม่ ประชากรทางคลินกิ 61 ทีจ่ ะเป็นเป้าหมายในการพัฒนา รวมถึงมีการก�าหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพด้วย.
(3) ทีมดูแลผู้ป่วยก�าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามผลการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย.
(4) ทีมดูแลผูป้ ว่ ยจัดท�าแผนพัฒนาการดูแลผูป้ ว่ ยและน�าแผนไปด�าเนินการ โดยใช้กจิ กรรมและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
ในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย เช่น ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองค์รวม การใช้ข้อมูลวิชาการ
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า การสร้างนวัตกรรม การเปรียบเทียบกับผูท้ ที่ า� ได้ดที สี่ ดุ . การปรับปรุงการดูแล
ผู้ป่วยควรครอบคลุมมิติดา้ นการป้องกัน สร้างเสริม รักษา ฟนฟู ตามความเหมาะสม.
60
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การทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ วย ได้แก่ การทบทวนขณะดูแลผูป้ ว่ ย การทบทวนเวชระเบียน/การตรวจสอบทางคลินกิ /การทบทวน
โดยเพื่อนร่วมวิชาชีพ การทบทวนอุบัติการณ์/ภาวะแทรกซ้อน/การเสียชีวิต การทบทวนการใช้ทรัพยากร การทบทวนค�าร้องเรียนของผู้ป่วย
การประเมินความรูค้ วามสามารถและทักษะ การทบทวนการส่งต่อผูป้ ว่ ย การทบทวนการใช้ยา การทบทวนการใช้เลือด การทบทวนการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล การทบทวนตัวชี้วัด โดยผู้ป่วยครอบคลุมถึงผู้รับบริการสุขภาพด้านสร้างเสริมและป้องกัน
กลุม่ ประชากรทางคลินกิ (clinical population) หมายถึง กลุม่ ผูป้ ว่ ยด้วยภาวะใดภาวะหนึง่ หรือได้รบั การรักษาด้วยวิธใี ดวิธหี นึง่ เช่น ผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวาน ทารกแรกเกิด ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้รับการผ่าตัดสมอง หรือ กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น กลุ่มสตรี และ
เด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) กลุม่ เด็กวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) กลุม่ เด็กวัยรุน่ (อายุ15-21 ปี) กลุม่ วัยท�างาน (อายุ 15-59 ปี) กลุม่ วัยผูส้ งู อายุ
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) หรือกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น แรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้พิการ/ด้อยโอกาส เป็นต้น
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II 1 2 ระบบบริหารความ สี่ยง (Ris Management System)
องค์กรมีระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน เพ่อ ดั การ
ความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปวย ผู้รับผลงาน บุคลากรและผู้มาเยอน

ก ข้อก�าหนดทั่ว ป (General e uire ents)
(1) องค์กรก�าหนดกรอบงานการบริหารความเสีย่ ง (risk management framework) ซึง่ สนับสนุนการออกแบบ
ระบบ การน�าไปปฏิบัติ การธ�ารง และการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการทั้งเชิง
รุกและเชิงรับ. กรอบงานการบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย:
(i) ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง และเกณ ์ส�าหรับการประเมินความเสี่ยง
(ii) หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
(iii) รายการความเสีย่ งขององค์กร อย่างน้อยครอบคลุม ด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ด้านคลินกิ (clinical
risk) ด้านการปฏิบัติการ (operational risk) และด้านการเงิน ( nancial risk)
(iv) กระบวนการรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณ์62
(v) สรุปแผนความเสี่ยง (risk plan) ส�าหรับความเสี่ยงที่ส�าคัญ (ma or risk)
62

องค์กรอาจเข้าร่วมโปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ของประเทศ (National Reporting and Learning System: NRLS) โดยบูรณาการข้อมูล
รายงานอุบัติการณ์ขององค์กรกับภาพรวมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเชิงระบบของประเทศ
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(vi) กระบวนการสื่อสารความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(vii) ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเรื่องการบริหารความเสี่ยง.
(2) องค์กรสนับสนุนการด�าเนินการตามกรอบงานของการบริหารความเสี่ยง โดย:
(i) นโยบายการบริหารความเสีย่ งแสดงความมุง่ มัน่ ขององค์กรในการบริหารความเสีย่ งและแสดงทิศทางใน
การด�าเนินการ
(ii) แผนบริหารความเสี่ยงอธิบายถึงความรับผิดชอบและกรอบเวลาส�าหรับการรายงาน การทบทวนและ
การติดตามความเสี่ยง
(iii) กระบวนการจัดการความเสี่ยง (risk management process) เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้
กับผูป้ ว่ ย ผูร้ บั ผลงาน บุคลากรและผูม้ าเยือน63ประกอบด้วย การระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
จากโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงหรือผลที่จะตามมา การจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยงแต่ละ
ชนิด แผนรับมือหรือป้องกันความเสีย่ ง การก�ากับติดตามและทบทวนความเสีย่ ง โดยใช้ทะเบียนจัดการ
ความเสี่ยง (risk register) ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสม�่าเสมอ.

63

80

ตัวอย่างความเสี่ยงของผู้มาเยือน เช่น ญาติผู้ป่วยลื่นหกล้มในโรงพยาบาล การติดเชื้อ COVID-19 ของญาติผู้ป่วย เป็นต้น
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(3) องค์กรก�าหนดและน�ากลยุทธ์ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคลากรทีม่ หี ลักฐานอ้างอิงและเหมาะสมมาใช้ใน
การดูแลผู้ป่วย.
(i) ค�าแนะน�าตามเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรประเทศไทย (Thailand Patient and
Personnel Safety Goals64)
(ii) ค�าแนะน�าขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(iii) ค�าแนะน�าทีม่ หี ลักฐานอ้างอิงอืน่ ๆ เช่น ความท้าทายระดับโลกเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย (WHO Glo al
Patient Safety Challenges)65 และก บัตรเรือ่ งความปลอดภัยของบุคลากร (WHO Charter on Health
Worker Safety) ที่เผยแพร่ โดยองค์การอนามัยโลก เป็นต้น.
64

65

ailand atient and ersonnel Safet Goals หมายถึง เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรประเทศไทย ที่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคลากรประเทศไทย ประกอบด้วยหัวข้อหลัก Patient Safety: S-Safe
surgery, I-Infection prevention control, M-Medication and Blood Safety, P-Process of Care, L-Line, Tu e, and Catheter
La oratory, E-Emergency Response และ Personnel Safety: S-Security of information and Social media, I-Infection Exposure,
M-Mental Health and Mediation, P-Process of Work, L-Lane and Legal, E-Environment Safety
Glo al atient Safet C allenge หมายถึง ประเด็นความท้าทายเกีย่ วกับความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยทีอ่ งค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) ก�าหนดขึน้ และประกาศเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทัว่ โลกร่วมกันขับเคลือ่ น ประกอบด้วย Clean Care is Safer Care (2005) ,
Safe Surgery Saves Lives (2008) , Medication without Harms (2017)
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(4) องค์กรใช้กระบวนการจัดการอุบตั กิ ารณ์ (incident management) ทีไ่ ด้ผล. โดยกระบวนการอาจประกอบด้วย:
(i) การบันทึกและรายงานอุบัติการณ์66 ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเหตุการณ์เกือบพลาดที่ส่ง
ผลกระทบต่อผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน บุคลากร หรือผู้มาเยือน
(ii) การตรวจสอบ สืบค้น วิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ67 (root cause analysis) และตอบสนองต่ออุบตั กิ ารณ์
(iii) การน�าข้อมูลหรือสาเหตุที่ได้จาการวิเคราะห์อุบัติการณ์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อป้องกัน/
ลดอุบัติการณ์การเกิดซ�้าหรือบรรเทาความรุนแรงและเสียหาย
(iv) การสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
(v) การอบรมบุคลากรเรือ่ งการระบุความเสีย่ ง การรายงานอุบตั กิ ารณ์ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การวิเคราะห์
สาเหตุเชิงระบบ และวิธีการสื่อสารเมื่อเกิดอุบัติการณ์
(vi) การดูแลช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ.
(5) องค์กรประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ เพื่อน�าข้อมูลไป
ใช้ในการพัฒนา.

66
67
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ให้ความส�าคัญกับอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัย (safety incidents)
การวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ (root cause analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ถงึ สาเหตุตงั้ ต้นทีส่ มั พันธ์กบั การบริหารจัดการในเชิงกระบวนการ
หรือระบบ โดยหากสามารถจัดการหรือควบคุมได้ จะลดหรือจะป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ดังกล่าวซ�้า
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ข ข้อก�าหนด �าเพาะ (Speci c e uire ents)
ระบบบริหารความเสี่ยงด�าเนินการแบบบูรณาการไปกับระบบงานที่เป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กร
อย่างมีประสิทธิผล:
(1) โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
(2) การจัดการอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสถานที่
(3) การจัดการ วัสดุ ครุภัณ ์ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
(4) ยาและเวชภัณ ์
(5) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
(6) เวชระเบียนและข้อมูลต่างๆของผู้ป่วย.
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II-2

ำร �ำ ับ

ำน ำ

II-2.1 การก�ากับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล (Nursing Governance)
องค์กรมีระบบบริหารการพยาบาลที่รับผิดชอบต่อการจัดบริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร.
ก. การบริหารการพยาบาล

1

ผูน้ า� ทีมการพยาบาล

2

มีความรูค้ วามสามารถ จ�านวนเพียงพอ
ก�ากับดูแลมาตรฐาน/จริยธรรม
นิเทศ/ก�ากับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยการมอบหมายงาน
ส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล
ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินกิ และ
การใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ควบคุมดูแลนักศึกษา/ผูอ้ ยูใ่ นช่วงเวลาฝึกอบรม
จัดการความรูแ้ ละวิจยั

การจัดการความเสีย่ ง ความปลอดภัย คุณภาพ

5
84

ประสานความร่วมมือกับ คกก.ระดับองค์กร

การก�ากับดูแลทางคลินกิ การดูแลผูป้ ว่ ย การใช้ยา การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
การสร้างเสริมสุขภาพ งานคุณภาพและความปลอดภัย

บุคลากรด้านการพยาบาล
โครงสร้างและกลไก

3

4

สอดคล้อง สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร
มาตรฐาน/จริยธรรมวิชาชีพ

ข. ปฏิบัติการพยาบาล

2

สิทธิผปู้ ว่ ย จริยธรรม

3

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
มาตรฐานวิชาชีพ

1

4

ภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วย

บันทึกทางการพยาบาล

เพือ่ การสือ่ สาร ดูแลต่อเนือ่ ง
ประเมินคุณภาพ วิจยั

ใช้กระบวนการพยาบาล
ครบถ้วน เป็นองค์รวม

5

ปรับปรุง

6

เป้าหมายของ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล

ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
การบรรเทาความทุกข์ทรมาน
การได้รบั ข้อมูลและเรียนรูข้ องผูป้ ว่ ย
ความสามารถในการดูแลตนเอง
การเสริมพลัง ความพึงพอใจ

ติดตาม ประเมิน
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II-2.2 การก�ากับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์ (Medical Staff Governance)
องค์กรมีการจัดตัง้ องค์กรแพทย์ ท�าหน้าทีส่ ง่ เสริมและก�ากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์ เพือ่ บรรลุ
พันธกิจขององค์กร.
2
1

3

ให้ค�าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
และร่วมวางแผนกับผู้บริหาร

ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และมารตฐานวิชาชีพ
เคารพสิทธิผู้ป่วย เป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ

การติดต่อสื่อสารและแก้ปัญหา

4

จัดตั้งองค์กรแพทย์
ในระดับโรงพยาบาล

5

ประสานความร่วมมือกับ
คกก.ระดับองค์กร

7

ท�าให้มั่นใจในคุณภาพบริการทางการแพทย์

การก�ากับดูแลทางคลินิก การใช้ยา
การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
การสร้างเสริมสุขภาพ
งานคุณภาพและความปลอดภัย

6

8

ภายในวิชาชีพแพทย์ ระหว่างแพทย์กับผู้ปฏิบัติงานหรือ หน่วยงานอื่น
ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

การท�าหน้าที่ส�าคัญ

การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย์ การก�าหนดสิทธิการดูแลรักษา
การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรม การทบทวนและพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย การพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
การตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การก�าหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย

บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพสูง

ข้อตกลงและแนวปฏิบัติ

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม
คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาความรู้ความสามารถ บันทึกและการจัดท�าเอกสาร

ก�ากับติดตาม ประเมินผล พัฒนาผลงานขององค์กรแพทย์
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II 2 1 การก�ากับดูแลวิ า ีพด้านการพยาบาล ( ursing overnance)
องค์กรมีระบบบริหารการพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบต่อการ ดั บริการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เพ่อบรรลุพนั ธกิ
ขององค์กร

ก การบริหารการพยาบาล ( ursing Ad inistration)
(1) ผูน้ า� สูงสุดและผูน้ า� ทีมการพยาบาลทุกระดับเป็นพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์
เพียงพอ ทั้งในด้านการบริหาร68และการปฏิบัติการพยาบาล.
(2) มีระบบบริหารการพยาบาลทีส่ ร้างความมัน่ ใจว่าจะมีบคุ ลากรด้านการพยาบาลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ69 และ
จ�านวนเพียงพอ70 เหมาะสมกับบริการทีอ่ งค์กรจัดให้มี โดยครอบคลุมทัง้ บุคลากรขององค์กรและผูป้ ฏิบตั งิ าน
68
69

70
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เช่น การน�าด้วยวิสัยทัศน์ การเป็นโค้ช การมีทักษะการสื่อสารที่ดี การมีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การสร้างความมัน่ ใ ด้านความรูค้ วามสามารถ หมายถึง กิจกรรมทีด่ า� เนินการเพือ่ ให้มบี คุ ลากรทางการพยาบาลมีความรูค้ วามสามารถ และ
ทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบและประเมินผลคุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่มอบหมาย การก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ การส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างความมัน่ ใ ด้านความเพียงพอ หมายถึง กิจกรรมทีด่ า� เนินการเพือ่ ให้มบี คุ ลากรทางการพยาบาลในจ�านวนทีเ่ พียงพอต่อการดูแลผูป้ ว่ ย
อย่างปลอดภัย และบุคลากรปลอดภัย เช่น การก�าหนดหลักเกณ /์ แนวทางการจัดอัตราก�าลังอย่างเหมาะสมในการดูแลผูป้ ว่ ยตามความหนักเบา
หรือระดับความต้องการดูแล (Patient acuity) แนวทางการบริหารจัดการอัตราก�าลังในภาวะฉุกเฉิน การบริหารจัดการให้มบี คุ ลากรทางการพยาบาล
ปฏิบตั งิ านเพียงพอกับความต้องการของผูป้ ว่ ย การวางแผนอัตราก�าลังระยะสัน้ ระยะยาว ทีส่ อดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ หรือยุทธศาสตร์องค์กร
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ที่มาจากภายนอก.
(3) มีระบบบริหารการพยาบาลที่มีโครงสร้างและกลไกการท�าหน้าที่ส�าคัญต่อไปนี้อย่างได้ผล:
(i) การก�ากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
(ii) การนิเทศ ก�ากับดูแล และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทางการพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยและบุคลากร
(iii) การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
(iv) การส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพผู้ป่วย
(v) การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(vi) การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและพยาบาลที่อยู่ในช่วงเวลาการฝกอบรมในโรงพยาบาล
(vii) การจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ.
(4) มีระบบบริหารการพยาบาลที่ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับองค์กรที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแล
ทางคลินิก การดูแลผู้ป่วย การใช้ยา การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ งานคุณภาพและความปลอดภัย.
(5) มีการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ที่สอดคล้องและสนับสนุน
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กร และมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ.
(6) มีการประเมินการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ในองค์ประกอบด้านความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
การบรรเทาความทุกข์ทรมาน การได้รับข้อมูลและการเรียนรู้ของผู้ป่วย ความสามารถในการดูแลตนเอง
การเสริมพลัง ความพึงพอใจ และน�าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารการพยาบาลและ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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การปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง.

ข การป ิบัติการพยาบาล ( ursing ractices)
(1) ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และ
บริบททางสังคมของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน โดยมีการประสานการท�างานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ผู้ป่วย/
ผู้รับผลงานและครอบครัว ตลอดจนวางแผนให้การดูแลต่อเนื่องตั้งแต่แรกรับจนจ�าหน่าย เพื่อให้ผู้ป่วย/
ผู้รับผลงานได้รับบริการที่มีคุณภาพสูง ครอบคลุม ครบถ้วน (comprehensive) และเป็นองค์รวม.
(2) ให้การพยาบาลโดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ.
(3) ให้การพยาบาลบนพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาลทีท่ นั สมัย.
(4) บันทึกและรายงานทางการพยาบาลแสดงถึงการพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ใน
การสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพการพยาบาล และการวิจัย.
(5) มีการติดตามประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
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II 2 2 การก�ากับดูแลวิ า ีพด้านการแพทย์ (Me ical Sta

overnance)

องค์กรมีการ ัดตังองค์กรแพทย์ ท�าหน้าที่ส่งเสริมและก�ากับดูแลมาตรฐานและ ริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์ เพ่อบรรลุพันธกิ ขององค์กร
(1) องค์กรจัดตัง้ องค์กรแพทย์ในระดับโรงพยาบาลเพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าจะให้บริการทางการแพทย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
และด้วยความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพ.
(2) องค์กรแพทย์ให้คา� ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนกับผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการก�ากับดูแลทางคลินกิ และ
การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง.
(3) องค์กรแพทย์สร้างความมัน่ ใจว่าการให้บริการทางการแพทย์อยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
และมาตรฐานวิชาชีพ เคารพในสิทธิผู้ป่วยและเป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ.
(4) องค์กรมีโครงสร้างและกลไกเพือ่ ส่งเสริมการติดต่อสือ่ สารและการแก้ปญ
ั หาภายในวิชาชีพแพทย์ ระหว่างแพทย์
กับผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานอื่น และระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน.
(5) องค์กรแพทย์ทา� หน้าทีส่ า� คัญ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั บริการทีม่ มี าตรฐาน ครอบคลุมครบถ้วน (comprehensive)
และเป็นองค์รวม อย่างได้ผลดังต่อไปนี้:
(i) การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย์
(ii) การก�าหนดสิทธิการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยของแพทย์แต่ละคน เพือ่ เป็นหลักประกันว่าแพทย์ปฏิบตั งิ านทีต่ นเอง
มีความรู้ ความช�านาญหรือเชี่ยวชาญ
(iii) การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตามที่องค์กรวิชาชีพแนะน�า และ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(iv) การให้คา� แนะน�า ปรึกษา และ/หรือควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทอี่ ยูข่ ณะการ
ฝกอบรม แพทย์จบใหม่ และแพทย์เวรที่ไม่ใช่แพทย์ประจ�า
(v) การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
(vi) การส่งเสริมการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เพื่อความถูกต้องของการวินิจฉัยโรค/การ
ตัดสินใจทางคลินกิ การตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ย การใช้ evidence- ased การคาดการณ์
และจัดการความเสี่ยง และการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(vii) การส่งเสริมให้แพทย์มีบทบาทและเป็นผู้น�าในการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
(viii) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
(ix) การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(x) การก�าหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย.
(6) องค์กรมีขอ้ ตกลงและแนวปฏิบตั ใิ นการท�างานของแพทย์ทที่ กุ คนยึดถือและน�าไปปฏิบตั ิ ครอบคลุมเรือ่ งของ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประเด็นทางจริยธรรม/ก หมาย/สังคม คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการบันทึกและการจัดท�าเอกสาร.
(7) องค์กรแพทย์ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับองค์กรทีเ่ กีย่ วกับการก�ากับดูแลทางคลินกิ การใช้ยา
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.
(8) องค์กรแพทย์มีการก�ากับติดตามและประเมินผลงาน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง.
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II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Environment of Care)
II-3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (Physical Environment and Safety)
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน.
องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่าผูอ้ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าคารสถานทีจ่ ะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของเสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอืน่ ๆ
ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

1

ค. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

โครงสร้างอาคารสถานที่

เป็นไปตามกฎหมาย ปลอดภัย สะดวกสบาย เป็นส่วนตัว ประสิทธิภาพ

2

ระบบบริหารอาคารสถานที่
และ รปภ.

4

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ประเมิน ท�าแผน น�าไปปฏิบัติ

การตรวจสอบ

3

ค้นหาความเสีย่ งและ
การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ปลอดภัย

5

การให้ความรู้
และฝึกอบรม

ข. วัสดุและของเสียอันตราย
กระบวนการที่ปลอดภัย

ระบุ เลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนย้าย ใช้ ก�าจัด
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ความปลอดภัย ความผาสุก
ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

1

แผนความปลอดภัยจากอัคคีภัย
จัดท�าและน�าไปปฏิบัติ:
ส�ารวจ ป้องกัน ลดความเสี่ยง
ตรวจจับ ดับเพลิง เคลื่อนย้าย/ขนย้าย

ให้ความรู้/ฝึกซ้อม

2

สร้างความตระหนัก ฝึกซ้อม
ประเมินความพร้อมใช้
ประสิทธิผลของการฝึกอบรม ความรู้ของบุคลากร

3

ระบบและเครื่องมือป้องกัน/ควบคุม
ตรวจสอบ ทดสอบ บ�ารุงรักษา
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II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (Equipment and Utility System)
องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่ามีเครือ่ งมือทีจ่ า� เป็น พร้อมใช้งาน ท�าหน้าทีไ่ ด้เป็นปกติ และมีระบบสาธารณูปโภคทีจ่ า� เป็น พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา.
ก. เครื่องมือ

ข. ระบบสาธารณูปโภค

แผนบริหารเครือ่ งมือ

1

(ได้ผล ปลอดภัย เชือ่ ถือได้)
คัดเลือก/จัดหา จัดท�าบัญชีรายการ ทดสอบก่อนใช้งานครัง้ แรก
ตรวจสอบ ทดสอบ บ�ารุงรักษา ให้ความรูผ้ ใู้ ช้
แนวปฏิบตั ฉิ กุ เฉินเมือ่ ไม่สามารถใช้งาน

แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค

1

(ได้ผล ปลอดภัย เชือ่ ถือได้)
จัดท�าบัญชีรายการ แผนผังต�าแหน่งทีต่ งั้ ตรวจสอบ
ทดสอบ บ�ารุงรักษา แนวทางปฏิบตั ฉิ กุ เฉิน cooling tower
ระบบน�า้ อุปโภคบริโภค ระบบระบายอากาศ

2

มีเครือ่ งมือทีจ่ า� เป็นพร้อมใช้

2

ระบบไฟฟ้า/แก๊สทางการแพทย์สา� รอง
บ�ารุงรักษา ทดสอบ ตรวจสอบ

3

ติดตาม/รวบรวมข้อมูล  วางแผนปรับปรุง
หรือจัดหาทดแทน

3

ติดตาม/รวบรวมข้อมูล  วางแผนปรับปรุง
หรือสร้างทดแทน

ระบบทีพ่ ร้อมใช้งาน
เชือ่ ถือได้ ปลอดภัย
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II-3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(Environment for Health Promotion and Environment Protection)
องค์กรแสดงความมุ่งมั่นในการที่จะท�าให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การเรียนรู้
การสร้างความสัมพันธ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.
ก. การสร้างเสริมสุขภาพ
1

สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี

2

สถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้
และพัฒนาทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ

ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

3

สิง่ แวดล้อมเพือ่ การเยียวยาและสร้างความสัมพันธ์

4

การเข้าถึงอาหาร/ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

5

การใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ
สถานทีป่ ลอดภัย เอือ้ ต่อสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ การเรียนรู้
การสร้างความสัมพันธ์ และพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ข. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
1
2
3
4

ระบบบ�าบัดน�า้ เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ศักยภาพ เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ล การตรวจคุณภาพน�า้
น�า้ ทีผ่ า่ นการบ�าบัดมีคา่ มาตรฐาน

ลดปริมาณของเสีย

น�ามาใช้ซา�้ ลดการใช้ แปรรูป ลดการใช้วสั ดุทที่ า� ลายสิง่ แวดล้อม

ระบบก�าจัดขยะ

ภาชนะรองรับ การแยกรับ/ขนย้าย/จัดทีพ่ กั ขยะ
การฝึกอบรม การก�าจัดขยะติดเชือ้ /ขยะอันตราย
การตรวจสอบผูร้ บั ช่วง

พิทกั ษ์ ปกป้อง ปรับปรุง สิง่ แวดล้อม

ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอืน่ ๆ ประเมินและรับฟังเสียงสะท้อน
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II-3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (Physical Environment and Safety)
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอือ้ ต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน เจ้าหน้าที่
และผูม้ าเยือน. องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่าผูอ้ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าคารสถานทีจ่ ะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของ
เสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ.

ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ (Safety and Security)
(1) โครงสร้ำงอำคำรสถำนที่ขององค์กรเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดในกำรตรวจสอบอำคำร
สถำนที่ และมำตรฐำนวิชำชีพ. กำรออกแบบและกำรจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยของอำคำรเอื้อต่อควำมปลอดภัย
ควำมสะดวกสบำย ควำมเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย และกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ.
(2) องค์กรมอบหมำยผู้รับผิดชอบให้ก�ำกับดูแลระบบบริหำรอำคำรสถำนที่ ควำมปลอดภัย และกำรรักษำควำม
ปลอดภัย. มีกำรติดตำมและปรับปรุงระบบดังกล่ำวในทุกแง่มุม.
(3) องค์กรตรวจสอบอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นหำควำมเสี่ยงและกำรปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยด้ำน
สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อยทุก 6 เดือนในพื้นที่ที่ให้บริกำรผู้ป่วย/ผู้รับผลงำน และทุกปีในพื้นที่อื่นๆ.
(4) องค์กรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมเชิงรุก71 มีกำรจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
น�ำไปปฏิบตั ิ เพือ่ ลดควำมเสีย่ งทีพ่ บ ป้องกันกำรเกิดอันตรำย ธ�ำรงไว้ซงึ่ สภำพแวดล้อมทีส่ ะอำดและปลอดภัย
ส�ำหรับผู้ป่วย ผู้มำเยือน และเจ้ำหน้ำที่.
71
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(5) บุคลำกรทุกคนได้รับควำมรู้และกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบำทในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อ
กำรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล.

ข. วัสดุและของเสียอันตราย (Hazardous Materials and Waste)

(1) องค์กรจัดกำรวัสดุและของเสียอันตรำย72 อย่ำงปลอดภัย ด้วยกำรระบุรำยกำรวัสดุและของเสียอันตรำยที่
ใช้หรือที่เกิดขึ้น ใช้กระบวนกำรที่ปลอดภัยในกำรคัดเลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนย้ำย ใช้ และก�ำจัดวัสดุ
และของเสียอันตรำยดังกล่ำว.

ค. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety)
(1) องค์กรจัดท�ำแผนควำมปลอดภัยจำกอัคคีภยั และน�ำไปปฏิบตั .ิ แผนครอบคลุมกำรส�ำรวจพืน้ ทีเ่ สีย่ ง กำรป้องกัน/
กำรลดควำมเสี่ยงจำกอัคคีภัย กำรตรวจจับแต่เริ่มแรก กำรดับเพลิง และกำรเคลื่อนย้ำย/ขนย้ำยออกจำก
อำคำรอย่ำงปลอดภัย เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภำวะฉุกเฉิน.
(2) องค์กรให้ควำมรู้เพื่อสร้ำงควำมตระหนักทั่วทั้งองค์กร และด�ำเนินกำรฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยอย่ำงสม�่ำเสมอ.
มีกำรค้นหำจุดอ่อนและโอกำสพัฒนำ. มีกำรประเมินควำมพร้อมใช้ของเครื่องมืออุปกรณ์ตำ่ งๆ ประสิทธิผล
ของกำรฝึกอบรมและควำมรู้ของบุคลำกรจำกกำรฝึกซ้อมเพื่อรองรับอัคคีภัย.
72

วัสดุและของเสียอันตราย (hazardous materials and waste) ได้แก่ สำรเคมี ยำเคมีบ�ำบัด สำรกัมมันตภำพรังสี ขยะที่ติดเชื้อ รวมทั้ง
ของมีคม
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(3) องค์กรตรวจสอบ ทดสอบ บ�ำรุงรักษำระบบและเครื่องมือต่ำงๆ ในกำรป้องกันและควบคุมอัคคีภัย73 อย่ำง
สม�่ำเสมอ.

73

96

ระบบและเครือ่ งมือในการป้องกันและควบคุมอัคคีภยั ได้แก่ เครือ่ งตรวจจับควัน เครือ่ งแจ้งสัญญำณไฟไหม้ ระบบดับเพลิง (ท่อน�ำ้ สำรเคมี
ดับเพลิง ระบบฉีดน�้ำ) อุปกรณ์ผจญเพลิง
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II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (Equipment and Utility System)
องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่ามีเครือ่ งมือทีจ่ า� เป็น พร้อมใช้งาน ท�าหน้าทีไ่ ด้เป็นปกติ และมีระบบสาธารณูปโภค
ที่จ�าเป็น พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา.

ก. เครื่องมือ (Equipment)
(1) องค์กรจัดท�ำแผนบริหำรเครื่องมือเพื่อกำรใช้งำนที่ได้ผล ปลอดภัย และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งน�ำไปปฏิบัติ ซึ่ง
แผนประกอบด้วย:
(i) กระบวนกำรคัดเลือกและจัดหำเครื่องมือ;
(ii) กำรจัดท�ำบัญชีรำยกำรเครื่องมือที่ครอบคลุมอยู่ในแผน;
(iii) กำรทดสอบสมรรถนะและควำมปลอดภัยของเครื่องมือก่อนใช้งำนครั้งแรก;
(iv) กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ�ำรุงรักษำเครื่องมือ อย่ำงเหมำะสมตำมช่วงเวลำที่ก�ำหนด;
(v) กำรให้ควำมรู้แก่ผู้ใช้ และกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ในกำรใช้เครื่องมือได้อย่ำงปลอดภัย;
(vi) แนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อเครื่องมือไม่สำมำรถใช้งำนได้.
(2) องค์กรมีเครื่องมือแพทย์ที่จ�ำเป็น พร้อมใช้ เพื่อให้กำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัย. เครื่องมือที่ซับซ้อนต้องใช้
โดยผู้ที่ได้รับอนุญำตกำรใช้จำกองค์กร และผ่ำนกำรฝึกฝนจนเกิดควำมช�ำนำญ.
(3) องค์กรติดตำมและรวบรวมข้อมูลของระบบบริหำรเครื่องมือ และน�ำข้อมูลไปใช้เพื่อกำรวำงแผนปรับปรุง
หรือจัดหำทดแทนในระยะยำว.
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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ข. ระบบสาธารณูปโภค74 (Utility Systems)

(1) องค์กรจัดท�ำแผนบริหำรระบบสำธำรณูปโภคเพื่อกำรใช้งำนที่ได้ผล ปลอดภัย พร้อมใช้ตลอดเวลำ และ
เชื่อถือได้ พร้อมทั้งน�ำไปปฏิบัติ ซึ่งแผนนี้ประกอบด้วย:
(i) กำรจัดท�ำบัญชีรำยกำรองค์ประกอบของระบบสำธำรณูปโภค;
(ii) แผนผังต�ำแหน่งที่ตั้งต่ำงๆ ของระบบสำธำรณูปโภค;
(iii) กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ�ำรุงรักษำ อย่ำงเหมำะสมตำมเวลำที่ก�ำหนด;
(iv) แนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบสำธำรณูปโภคไม่สำมำรถใช้งำนได้;
(v) กำรดูแลบ�ำรุงรักษำและตรวจสอบเฝ้ำระวังระบบ cooling tower และกำรป้องกันและควบคุมปริมำณ
เชื้อโรคในระบบน�้ำอุปโภค/บริโภค;
(vi) ประสิทธิภำพของระบบระบำยอำกำศเพื่อควบคุมกำรปนเปื้อนในอำกำศ.
(2) องค์กรจัดให้มีระบบไฟฟ้ำส�ำรองและระบบส�ำรองส�ำหรับก๊ำซที่ใช้ทำงกำรแพทย์ให้แก่จุดบริกำรที่จ�ำเป็น
ทั้งหมด75 โดยมีกำรบ�ำรุงรักษำ ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ.
(3) องค์กรติดตำมและรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับระบบสำธำรณูปโภค เพื่อใช้วำงแผนปรับปรุงหรือสร้ำงทดแทน.
74
75
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ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้ำ ระบบน�้ำประปำ ระบบระบำยอำกำศและปรับอำกำศ ระบบก๊ำซที่ใช้ในทำงกำรแพทย์และระบบ
สุญญำกำศ ระบบขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบไอน�้ำ ระบบติดต่อสื่อสำร ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร
จุดบริการทีจ่ า� เป็นต้องมีไฟฟ้าส�ารอง ได้แก่ ระบบเตือนภัย ไฟทำงออก ป้ำยบอกทำงออก ระบบสือ่ สำรฉุกเฉิน ทีเ่ ก็บเลือด/กระดูก/เนือ้ เยือ่ /
ยำทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมิ ห้องฉุกเฉิน ลิฟต์ (มีอย่ำงน้อย 1 ตัวส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สำมำรถเดินได้) เครือ่ งอัดอำกำศทำงกำรแพทย์ ระบบสุญญำกำศ
จุดที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยชีวิต ห้องผ่ำตัด ห้องพักฟื้น ห้องคลอด หน่วยทำรกแรกเกิด
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II-3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(Environment for Health Promotion and Environment Protection)
องค์กรแสดงความมุ่งมั่นในการที่จะท�าให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ท่ีปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพ การเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.

ก. การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
(1) องค์กรจัดให้มสี ภำพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อกำรมีสขุ ภำพทีด่ ี ทัง้ ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ ส�ำหรับ
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงำน ครอบครัว และบุคลำกร.
(2) องค์กรจัดให้มีสถำนที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพส�ำหรับ
บุคลำกร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงำน และประชำชนทั่วไป.
(3) องค์กรจัดให้มสี ถำนทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อกำรเยียวยำ และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงำน
และญำติ กับบุคลำกร.
(4) องค์กรส่งเสริมกำรเข้ำถึง กำรบริโภค อำหำร/ผลิตภัณฑ์สร้ำงเสริมสุขภำพที่เหมำะสมโดยค�ำนึงถึงวิถีชีวิต
และไม่มีกำรใช้หรือจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ.
(5) องค์กรส่งเสริมให้มีกำรใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรำยต่อสุขภำพ.
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ข. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Protection)
(1) องค์กรมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีประสิทธิภำพ:
(i) มีศักยภำพในกำรบ�ำบัดเหมำะสมกับปริมำณน�้ำทิ้งของโรงพยำบำล;
(ii) มีกำรดูแลรักษำระบบโดยผู้ที่ได้รับกำรฝึกอบรม;
(iii) มีกำรตรวจคุณภำพของน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดตำมข้อก�ำหนดของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง;
(iv) น�้ำทิ้งที่ผำ่ นกำรบ�ำบัดในช่วงเวลำที่ระบบรับภำระมำกที่สุดมีค่ำมำตรฐำนตำมที่หน่วยรำชกำรก�ำหนด.
(2) องค์กรจัดกำรเพือ่ ลดปริมำณของเสียโดยจัดให้มรี ะบบกำรน�ำมำใช้ซำ�้ (reuse) กำรลดปริมำณกำรใช้ (reduction)
กำรแปรรูป (recycle) และลดกำรใช้วัสดุที่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม.
(3) องค์กรมีระบบและวิธีกำรก�ำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ:
(i) มีภำชนะรองรับขยะที่เหมำะสม และเพียงพอ;
(ii) มีกระบวนกำรแยกรับ/ขนย้ำย/จัดที่พัก ส�ำหรับ ขยะทั่วไป/ขยะติดเชื้อ/ขยะอันตรำย ที่รัดกุม;
(iii) มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยและก�ำจัดของเสียอย่ำงถูกวิธี;
(iv) มีกระบวนกำรในกำรก�ำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรำยอย่ำงเหมำะสม;
(v) มีกำรตรวจสอบกำรก�ำจัดขยะติดเชื้อของผู้รับช่วง.
(4) องค์กรร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ ด�ำเนินกำรพิทักษ์ปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม. องค์กรประเมิน
และฟังเสียงสะท้อนในกำรก�ำจัดของเสียของโรงพยำบำลที่มีผลกระทบต่อชุมชน.
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II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control)
II-4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control Program)
องค์กรจัดให้มรี ะบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ รวมถึงระบบเฝ้าระวังและติดตาม ทีเ่ หมาะสมกับบริบท ได้รบั การสนับสนุน
อย่างเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี.
ก. ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

1
2
5

6

1

การสนับสนุนขององค์กร

บุคลากร ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
ก�าหนดเป้าประสงค์ ออกแบบ วางแผน
ประสานงาน ติดตามประเมินผล สือ่ สาร

วิเคราะห์ความเสี่ยง/โอกาสติดเชื้อ
ทุกบริการ ทุกพื้นที่ การจ้างเหมาภายนอก
พิจารณางาน ผู้ป่วย หัตถกการ สิ่งแวดล้อม

4

ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ (IPC)

2

ความร่วมมือและการประสานงาน

การติดเชิ้อที่ตา� แหน่งจ�าเพาะ เชื้อดื้อยา
โรคติดเขื้ออุบัติใหม่ ผู้ที่มีภูมิต้านทานต�่า
การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง วัคซีน

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ

จ�านวน คุณสมบัติ บทบาท อ�านาจหน้าที่
รับผิดชอบด�าเนินการระบบ IPC

ทั่วทั้งองค์กร IPC เป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัย

การให้ความรู้

บุคลากร ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล

7
8

การเฝ้าระวังเชิงรุก

การติดเชื้อส�าคัญ การดื้อยาของเชื้อจุลชีพ
ประสานกับระบบรายงานโรคตามกฎหมาย

การวินจิ ฉัย
การติดเชือ้ อืน่ ๆ

ใช้ผลการเฝ้าระวัง

3

ให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ห้การดูแล บ่งชีก้ ารระบาด
ปรับปรุง IPC ปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ิ ให้ความรู้

4

บ่งชีก้ ารระบาดและสือ่ สาร

5

มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ ให้อา� นาจตัดสินใจ ทรัพยากร
ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

6

รับรูส้ ถานการณ์โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่

ความรู้วิชาการ การปฏิบัติที่ยอมรับ สอดคล้องกับปัญหาการติดเชื้อส�าคัญ

นโยบายและเกณฑ์ปฏิบัติ

3

ข. การเฝ้าระวังการติดเชือ้ และควบคุมการแพร่กระจายเชือ้

จัดการและควบคุมการระบาด

ลดการติดเชือ้ จากบริการสุขภาพ
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II-4.2 การปฏิบัติเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention Practices)
องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ.
ก. การป้องกันการติดเชื้อทั่วไป

ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มจ�าเพาะ

ลดความเสีย่ งจากการติดเชือ้

1

standard precautions, transmission-based precautions,
การท�าความสะอาด ท�าให้ปราศจากเชือ้ และท�าลายเชือ้
การจัดการกับวัสดุทหี่ มดอายุ การใช้ single-use devices

2

การก่อสร้างและปรับปรุงพืน้ ที่ การควบคุมทางวิศวกรรม
การจัดพืน้ ทีแ่ ละเส้นทางเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย การแยกบริเวณใช้งาน
ทีส่ ะอาดออกจากบริเวณปนเปือ้ น การท�าความสะอาดพืน้ ผิว

การควบคุมสิง่ แวดล้อม

การลดความเสีย่ งในพืน้ ทีท่ คี่ วรให้ความส�าคัญ

3

OR, LR, ICU, หอผูป้ ว่ ยทีแ่ ออัด, ER, OPD
ส�าหรับผูท้ คี่ วามต้านทานต�า่ /วัณโรคทีร่ กั ษาไม่เพียงพอ/เด็ก,
ห้องแยกผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ อันตราย, หน่วยทันตกรรม, หน่วยไตเทียม,
หน่วยงานเตรียมยา, หน่วยจ่ายกลาง, โรงครัว, PT, X-ray

การติดเชือ้ ทีส่ า� คัญขององค์กร

1

เช่น การติดเชือ้ แผลผ่าตัด การติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ
การติดเชือ้ ระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชือ้ จากการให้สารน�า้
การติดเชือ้ ในกระแสเลือด

2

การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต�า่

3

การจัดการเชือ้ ดือ้ ยา

4

การรับมือโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่/อุบตั ซิ า�้

5

การดูแลบุคลากรทีส่ มั ผัสเลือด/สารคัดหลัง่
expose to blood/secretion of patients

ลดการติดเชือ้ จากบริการสุขภาพ
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II-4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control Program)
องค์กรจัดให้มรี ะบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ รวมถึงระบบเฝ้าระวังและติดตาม ทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี.

ก. ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control Program)

(1) ผูน้ ำ� องค์กรสนับสนุนระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชือ้ โดยจัดให้มบี คุ ลำกรทีม่ คี วำมสำมำรถ76 มีทรัพยำกร
เพียงพอ และมีระบบสำรสนเทศที่รองรับกำรท�ำงำน.
(2) องค์กรจัดให้มคี ณะกรรมกำรทีป่ ระกอบด้วยสหวิชำชีพทีส่ อดคล้องกับภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและควบคุมกำร
ติดเชื้อ เช่น แพทย์77 พยำบำล เภสัชกร เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร นักระบำดวิทยำ และนักจัดกำรด้ำน
สิง่ แวดล้อม เป็นต้น เข้ำมำมีสว่ นร่วม เพือ่ เป็นกลไกด�ำเนินงำนและประสำนงำนกิจกรรมป้องกันและควบคุม
กำรติดเชื้อ. โดยให้ท�ำหน้ำที่ตำ่ งๆ ดังนี้:
76

77

ผูน้ า� ควรสร้างเสริมความสามารถของบุคลากร โดยสนับสนุนให้แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทีท่ ำ� งำนเกีย่ วข้อง ได้รบั กำรอบรมหรือศึกษำ
ด้ำนกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชือ้ ในโรงพยำบำล เพือ่ ให้บคุ ลำกรดังกล่ำวมีควำมรู้ เข้ำใจและสำมำรถร่วมกันพัฒนำและวำงระบบป้องกัน
และควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลได้
แพทย์ ควรเป็นแพทย์ที่รับผิดชอบเรื่องกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล โดยมีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวจำกกำรปฏิบัติ หรือ
กำรศึกษำข้อมูลวิชำกำร ควรได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล รวมถึงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
โดยเฉพำะกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพอย่ำงเหมำะสมที่จัดขึ้นโดยองค์กรมำตรฐำน และควรมีกำรฟื้นฟูควำมรู้อย่ำงสม�่ำเสมอ.
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(i) ก�ำหนดเป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร ในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ;
(ii) ออกแบบ/ก�ำกับดูแลระบบกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ;
(iii) วำงแผน ประสำนงำน ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ;
(iv) สรุปผลกำรด�ำเนินกำรและสือ่ สำรกับทุกภำคส่วนในองค์กรเพือ่ น�ำมำปรับปรุงนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ
เพื่อป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล.
(3) องค์กรก�ำหนดนโยบำยและเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชือ้ เป็นลำยลักษณ์อกั ษร ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้:
(i) กำรติดเชื้อที่ต�ำแหน่งจ�ำเพำะ/เกี่ยวกับอุปกรณ์จ�ำเพำะ เช่น กำรติดเชื้อแผลผ่ำตัด กำรติดเชื้อระบบ
ทำงเดินหำยใจ กำรติดเชื้อระบบทำงเดินปัสสำวะ กำรติดเชื้อจำกกำรใช้สำยสวนหลอดเลือดชนิดต่ำงๆ
และกำรติดเชื้อในกระแสเลือด;
(ii) มำตรกำรเพื่อจัดกำรและควบคุมกำรแพร่กระจำยของเชื้อดื้อยำ78 รวมถึงมีมำตรกำรก�ำกับดูแลกำรใช้
ยำต้ำนจุลชีพให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ตำมแนวทำงในข้อ II-6.1 ก(5);
(iii) มำตรกำรรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำ;
(iv) กำรดูแลและป้องกันกำรติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภูมิตำ้ นทำนต�่ำ;
78

องค์ประกอบหลักของการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา ได้แก่ กำรเฝ้ำระวังและติดตำมอัตรำกำรพบเชื้อดื้อยำ กำรแยกผู้ป่วย
ตำมกลไกกำรแพร่กระจำยเชือ้ รวมทัง้ กำรท�ำควำมสะอำดมืออย่ำงถูกต้อง กำรก�ำกับดูแลกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ กำรท�ำควำมสะอำดสิง่ แวดล้อม
ของผู้ป่วย และระบบบริหำรจัดกำรแบบสหสำขำวิชำชีพ
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(v) กำรป้องกันกำรสัมผัสเลือดและสำรคัดหลั่งในระหว่ำงปฏิบัติงำน กำรดูแลบุคลำกรที่สัมผัสเลือดสำร
คัดหลั่ง หรือโรคติดต่อ เช่น วัณโรคและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และมีมำตรกำรที่ป้องกันไม่ให้เกิด
กำรแพร่กระจำยของเชื้อในวงกว้ำง (ในกรณีเป็นโรคที่ระบำดได้งำ่ ย);
(vi) กำรให้บุคลำกรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตำมมำตรฐำนที่แนะน�ำโดยองค์กรวิชำชีพ.
(4) องค์กรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง/โอกำสเกิดกำรติดเชื้อที่ครอบคลุมทุกบริกำรและทุกพื้นที่ ที่มีผลต่อผู้ป่วย/
ผู้รับผลงำน และบุคลำกร โดยค�ำนึงถึงลักษณะของงำน ลักษณะของกลุ่มผู้ป่วย หัตถกำร และสิ่งแวดล้อม
กำรวิเครำะห์ควรครอบคลุมถึงหน่วยงำนจ้ำงเหมำภำยนอก และกำรติดเชือ้ ทีม่ คี วำมส�ำคัญทำงระบำดวิทยำ.
(5) องค์กรออกแบบระบบและแนวทำงปฏิบัติในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นที่
บริกำร และกลุม่ เป้ำหมำยทัง้ ในผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงำน และบุคลำกร บนพืน้ ฐำนของควำมรูว้ ชิ ำกำรและกำรปฏิบตั ิ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหำกำรติดเชื้อส�ำคัญขององค์กร.
(6) องค์กรมีพยำบำลควบคุมกำรติดเชื้อ (Infectious Control Nurse: ICN) อย่ำงน้อยหนึ่งคน โดย ICN ควร
มีจ�ำนวนที่เหมำะสมกับจ�ำนวนเตียงของโรงพยำบำล ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรระบบป้องกันและ
ควบคุมกำรติดเชื้อ ผู้ท�ำหน้ำที่นี้มีคุณสมบัติที่เหมำะสม ผ่ำนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประสบกำรณ์ และมีกำร
ก�ำหนดบทบำททีช่ ดั เจน โดยมีอำ� นำจทีจ่ ะใช้มำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชือ้ หรือด�ำเนินกำรศึกษำ
เมื่อรับรู้วำ่ จะมีอันตรำยเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือบุคลำกรของโรงพยำบำล79.
79

นอกจำก ICN แล้ว องค์กรควรพิจำรณำให้มี infection control practitioner ซึ่งเป็นแพทย์/นักเทคนิคกำรแพทย์ ที่เข้ำใจเรื่องกำรป้องกัน
และควบคุมกำรติดเชื้อ เพื่อเข้ำมำร่วมท�ำงำนเป็นทีมกับ ICN
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(7) ระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมกำรพัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัย ซึ่งมี
ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนที่ดีภำยในทั่วทั้งองค์กร ร่วมกับพันธมิตร ผู้ป่วย และครอบครัว.
(8) องค์กรให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชือ้ แก่บคุ ลำกร แพทย์ ผูป้ ว่ ย ครอบครัว และผูด้ แู ล
ผูป้ ว่ ยอย่ำงสม�ำ่ เสมอ โดยองค์กรท�ำให้มนั่ ใจได้วำ่ บุคลำกรมี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักและมีกำรปฏิบตั ิ
ตำมหลักกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้ออย่ำงเป็นวัฒนธรรม.

ข. การเฝ้าระวังการติดเชือ้ และควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ (Infection Surveillance and Control)
(1) องค์กรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อจำกบริกำรสุขภำพในเชิงรุกจำกล�ำดับควำมส�ำคัญที่ระบุไว้ โดยใช้ค�ำจ�ำกัดควำม
ที่เป็นมำตรฐำน วิธีกำรเฝ้ำระวังและกำรวิเครำะห์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทำงวิชำกำรและสอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร ครอบคลุมตลอดภำวะต่อเนื่องของกำรดูแล รวมทั้งติดตำมแบบแผนกำรดื้อยำของเชื้อจุลชีพ และ
ประสำนกับระบบรำยงำนโรคตำมที่กฎหมำยก�ำหนด.
(2) องค์กรมีกระบวนกำรในกำรวินิจฉัยและยืนยันเมื่อสงสัยกำรติดเชื้อจำกบริกำรสุขภำพอย่ำงรวดเร็ว ส�ำหรับ
ผู้ป่วยซึ่งไม่ได้มีระบบกำรเฝ้ำระวังไปข้ำงหน้ำในข้อ (1).
(3) องค์กรใช้ผลของกำรเฝ้ำระวังเพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ห้กำรดูแลผูป้ ว่ ย เพือ่ บ่งชีก้ ำรระบำด ปรับปรุงระบบกำรป้องกัน
และควบคุมกำรติดเชื้อ ปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติและป้องกันกำรติดเชื้อในลักษณะเดียวกัน และเพื่อให้ควำมรู้
แก่บุคลำกร.
106
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(4) องค์กรจัดท�ำแนวทำงกำรบ่งชี้กำรระบำดของโรคหรือเชื้อก่อโรคที่เป็นปัญหำส�ำคัญ และน�ำไปปฏิบัติ มีกำร
ระบุกำรระบำดในลักษณะของบุคคล สถำนที่ เวลำ และสื่อสำรข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง.
(5) องค์กรมอบหมำยผู้รับผิดชอบพร้อมด้วยทรัพยำกรและอ�ำนำจตัดสินใจที่เพียงพอ เพื่อจัดกำรและควบคุม
กำรระบำด โดยร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง.
(6) องค์กรมีวธิ กี ำรในกำรรับรูส้ ถำนกำรณ์โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่ทเี่ ป็นระบบและเชือ่ มโยงกับหน่วยงำนสำธำรณสุข
ภำยนอกและชุมชน และมีกำรสื่อสำรภำยในองค์กรได้ทันต่อสถำนกำรณ์.
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II-4.2 การปฏิบัติเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention Practices)
องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ.

ก. การป้องกันการติดเชื้อทั่วไป (General Infection Prevention Practices)
(1) มีกำรจัดท�ำระเบียบ/แนวทำงปฏิบัติในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรติดเชื้อและน�ำไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้:
(i) กำรปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันกำรติดเชือ้ และควบคุมกำรแพร่กระจำยเชือ้ จำกผูป้ ว่ ยสูผ่ ปู้ ว่ ย บุคลำกร ญำติ และ
สิง่ แวดล้อม (isolation precautions) ซึ่งประกอบด้วย standard precautions และ transmissionbased precautions80;
(ii) กำรท�ำควำมสะอำด ท�ำลำยเชื้อ และท�ำให้ปรำศจำกเชื้อ ส�ำหรับอุปกรณ์ที่สำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ได้

80

Standard precautions หมำยถึง ชุดของกำรปฏิบัติพื้นฐำนเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่กระจำยเชื้อ ที่ใช้ในกำรดูแลผู้ป่วยทุกรำย ไม่ว่ำ
ผู้ป่วยนั้นจะมีกำรติดเชื้อหรือมีอำกำรหรือไม่ อำทิ กำรท�ำควำมสะอำดมือ (hand hygiene) กำรใช้เสื้อผ้ำและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อ
คำดว่ำจะมีกำรสัมผัสแหล่งโรค กำรป้องกันกำรถูกเข็มหรือวัสดุมีคมอื่นทิ่มต�ำ สุขอนำมัยเกี่ยวกับกำรไอจำม กำรท�ำควำมสะอำดสิ่งแวดล้อม
กำรจัดกำรเสือ้ ผ้ำและเครือ่ งนอนผูป้ ว่ ย กำรจัดกำรขยะ กำรจัดกำรเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรดูแลผูป้ ว่ ย ส่วน transmission-based precautions
แบ่งออกเป็น contact, droplet, vector และ airborne transmission

108

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล
(iii) กำรจัดกำรกับวัสดุที่หมดอำยุ และกำรน�ำอุปกรณ์กำรแพทย์ที่ออกแบบเพื่อใช้ครั้งเดียวแต่มีรำคำแพง
หรือจัดหำได้ยำกกลับมำใช้ใหม่ (ถ้ำสำมำรถน�ำมำใช้ได้)81.
(2) มีกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่กระจำยเชื้อโรคและกำรปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม:
(i) กำรก่อสร้ำงและปรับปรุงพื้นที่ภำยในองค์กร ต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อและผลกระทบ
อืน่ ทีเ่ กิดจำกงำนก่อสร้ำง ตกแต่งปรับปรุง และรือ้ ท�ำลำยสิง่ ก่อสร้ำง แล้ววำงมำตรกำรเพือ่ ลดควำมเสีย่ ง
ที่จะเกิดขึ้น;
(ii) องค์กรจัดโครงสร้ำงอำคำรสถำนที่ วำงระบบกำรควบคุมสภำพแวดล้อมและระบบสำธำรณูปโภคโดยใช้
วิธกี ำรและอุปกรณ์ทเี่ หมำะสม82 และบ�ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ เพือ่ ป้องกันกำรแพร่กระจำยสิง่ ปนเปือ้ น
และเชื้อโรค;
(iii) องค์กรจัดให้มีพื้นที่แยกโรค (zoning) และเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำย (patient flow) ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็น
โรคที่อำจจะมีกำรแพร่ระบำดได้ง่ำย;
81

82

กำรใช้งำนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ซำ�้ อำจท�ำได้ภำยใต้เงือ่ นไขทีส่ อดคล้องกับค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนจำกผูผ้ ลิตและมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ กำรจัดกำรครอบคลุมถึง: กำรก�ำหนดชนิดของวัสดุอปุ กรณ์ทอี่ นุญำตให้ใช้งำนซ�ำ้ ได้ จ�ำนวนครัง้ สูงสุดทีจ่ ะใช้ซำ�้ ได้ ลักษณะทำง
กำยภำพทีบ่ ง่ ชีว้ ำ่ วัสดุอปุ กรณ์นนั้ ไม่ควรน�ำมำใช้ซำ�้ แล้ว กระบวนกำรท�ำควำมสะอำดวัสดุอปุ กรณ์นนั้ ระบบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
วัสดุอุปกรณ์นั้น
การควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น ห้องแยกระบบควำมดันอำกำศเป็นบวก ห้องแยกผูป้ ว่ ยโรคทีแ่ พร่เชือ้ ทำงอำกำศ biological safety cabinet
กำรจัดระบบระบำยอำกำศและปรับอำกำศ
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(iv) องค์กรแยกบริเวณใช้งำนที่สะอำดจำกบริเวณปนเปื้อน.
(v) กำรท�ำควำมสะอำดพื้นผิวของอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยด้วยควำมเหมำะสม เช่น
กรณีผู้ป่วยเชื้อดื้อยำ ซึ่งต้องมีควำมเข้มงวดในกำรท�ำควำมสะอำดด้วยน�้ำยำฆ่ำเชื้อเป็นพิเศษ.
(3) มีกำรระบุพนื้ ทีท่ ำ� งำนทีต่ อ้ งใส่ใจในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชือ้ และมีกำรด�ำเนินกำรเพือ่ ลดควำมเสีย่ ง
ต่อกำรติดเชื้อตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด โดยพื้นที่ที่ควรให้ควำมส�ำคัญ ได้แก่:
ห้องผ่ำตัด;
ห้องคลอด;
หอผู้ป่วยวิกฤติ;
หอผู้ป่วยอำยุรกรรม ศัลยกรรม กุมำรเวชกรรม โดยเฉพำะพื้นที่ที่มีควำมแออัด;
หน่วยบริกำรฉุกเฉิน;
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยเฉพำะส�ำหรับผู้ป่วยควำมต้ำนทำนต�่ำ ผู้ป่วยวัณโรคที่ยังไม่ได้รับ
กำรรักษำเพียงพอ และผู้ป่วยเด็ก;
ห้องแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้ออันตรำย;
หน่วยงำนทันตกรรม;
หน่วยไตเทียม;
หน่วยงำนเตรียมยำ;
หน่วยจ่ำยกลำง;
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
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l
l
l

โรงครัว;
หน่วยกำยภำพบ�ำบัด;
หน่วย X-RAY.

ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มจ�าเพาะ (Specific Infection Prevention Practices)
(1) มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรติดเชื้อที่ส�ำคัญขององค์กร เช่น กำรติดเชื้อแผลผ่ำตัด กำรติด
เชื้อระบบทำงเดินหำยใจ กำรติดเชื้อระบบทำงเดินปัสสำวะ กำรติดเชื้อจำกกำรให้สำรน�้ำ และกำรติดเชื้อ
ในกระแสเลือด ตำมแนวทำงปฏิบัติที่องค์กรก�ำหนด.
(2) มีกำรด�ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบัติในกำรดูแลผู้ป่วยที่มีภูมิต้ำนทำนต�่ำ.
(3) มีกระบวนกำรในกำรจัดกำรเชื้อที่ดื้อยำตำมองค์ประกอบหลักดังกล่ำวข้ำงต้น และมีกำรติดตำมประเมินผล
กำรด�ำเนินกำรอย่ำงสม�ำ่ เสมอ โดยมุง่ เน้นกำรควบคุมเชือ้ ดือ้ ยำทีม่ ผี ลกระทบสูงต่อภำวะสุขภำพและผลกำร
รักษำ เช่น เชื้อดื้อยำที่พบบ่อย มีอัตรำตำยสูง.
(4) มีแผนปฏิบัติกำรและมีกำรซ้อมแผนรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ�้ำ.
(5) มีกำรด�ำเนินกำรตำมแนวทำง/ขั้นตอนในกำรดูแลบุคลำกรที่สัมผัสเลือด/สำรคัดหลั่งจำกผู้ป่วยหรือเจ็บป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อจำกกำรท�ำงำนและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน. มีกำรจัดให้บุคลำกรได้รับวัคซีนที่จ�ำเป็นตำม
ควำมเหมำะสม บุคลำกรมีกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรป้องกันไมให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชือ้ ต่อจำกบุคลำกร
ผู้ติดเชื้อ.
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II-5 ระบบเวชระเบียน (Medical Record System)
II-5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (Medication Record Management System)
องค์กรจัดให้มีระบบบริหารเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย.
ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
เป้าหมายของการบันทึกเวชระเบียน

1
2

การสื่อสาร ความต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพ

ประเมินความต้องการ

4

5

112

ออกแบบระบบ

ผู้ให้บริการ ผู้บริหาร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
และหน่วยงานภายนอก

บันทึกรหัส จัดท�าดัชนี
ประมวลเป็นสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ

ประเมิน
และปรับปรุง

3

ข้อก�าหนดการบันทึก
ผู้มีสิทธิบันทึก สัญลักษณ์และค�าย่อ
การทบทวนสอบค�าสั่งด้วยวาจา/
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รหัสมาตรฐาน
วิธีการบันทึก การป้องกันความคลาดเคลื่อน
ในการบันทึก EMR การแจ้งเตือนข้อมูลส�าคัญ
แผนการดูแล บันทึกความก้าวหน้า
บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญ

ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ
การจัดเก็บเวชระเบียน

1

เหมาะสม รักษาความลับ ป้องกันจากการสูญหาย/ความเสียหายทางกายภาพ
ป้องกันการแก้ไขดัดแปลง/ข้าถึง/ใช้โดยผู้ไม่มีหน้าที่
การเก็บรักษาและท�าลายตามกฎหมาย/ระเบียบ

2

ผู้มีสิทธิเข้าถึง ข้อมูลที่เข้าถึงได้ ข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์
การเปิดเผยข้อมูลผูป้ ว่ ย หน้าทีใ่ นการรักษาความลับของผูเ้ ข้าถึงข้อมูล
วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด

การรักษาความลับ

การให้ความรู้แก่บุคลากร

3

ความรับผิดชอบในการรักษาความลับ confidentiality

4

การให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียนของตน

การด�าเนินการ
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II-5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (Paient Medical Record)
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ การวิจัย การประเมินผล
และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย.

1
บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับ
การระบุตัวผู้ป่วย
มีข้อมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและแผนการดูแลรักษา
ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา
ทราบความเป็นไป และผลการรักษา
เอื้อต่อความต่อเนื่องในการดูแล
ให้รหัสได้อย่างถูกต้อง
การใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย







2
ทบทวนเวชระเบียน
ประเมินความสมบูรณ์
ความถูกต้อง
การบันทึกในเวลาที่ก�าหนด
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
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II-5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน83 (Medication Record Management System)
องค์กรจัดให้มรี ะบบบริหารเวชระเบียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย.

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ (Planning and Design)
(1) องค์กรก�ำหนดเป้ำหมำยของกำรบันทึกเวชระเบียนร่วมกันโดยทุกวิชำชีพทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป้ำหมำยครอบคลุม
กำรสื่อสำร กำรใช้งำน ควำมต่อเนื่องในกำรดูแลรักษำ และกำรประเมินคุณภำพ.
(2) กำรออกแบบระบบเวชระเบียนเป็นผลจำกกำรประเมินควำมต้องกำรของผูใ้ ห้บริกำร ผูบ้ ริหำร รวมทัง้ ผูป้ ว่ ย/
ผู้รับผลงำน และหน่วยงำนภำยนอก.
83

เวชระเบียน หมำยถึง บันทึกทำงกำรแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องรำวประวัติของผู้ป่วย เอกสำรกำรยินยอมให้ท�ำกำร
รักษำพยำบำล ข้อมูลบ่งชี้เฉพำะของบุคคล กำรรักษำพยำบำล ค่ำรักษำพยำบำล ผลกำรตรวจจำกห้องปฏิบัติกำร ผลกำรชันสูตรบำดแผล
หรือผลกำรชันสูตรพลิกศพ ผลกำรบันทึก รูปภำพหรือเครื่องหมำยอื่นใด จำกอุปกรณ์เครื่องมือในสถำนพยำบำล หรือเอกสำรกำรบันทึก
กำรกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นกำรสัง่ กำรรักษำ กำรปรึกษำเพือ่ กำรรักษำพยำบำล กำรส่งต่อผูป้ ว่ ยไปท�ำกำรรักษำทีอ่ นื่ กำรรับผูป้ ว่ ยรักษำต่อ กำรกระท�ำ
ตำมค�ำสั่งของผู้มีอ�ำนำจในกำรรักษำพยำบำลตำมที่สถำนพยำบำลก�ำหนดไว้ เอกสำรอื่นๆ ที่ใช้ประกอบเพื่อกำรตัดสินใจทำงกำรแพทย์ เพื่อ
กำรประสำนงำนในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย และเอกสำรอื่นใดที่สถำนพยำบำลก�ำหนดไว้ว่ำเป็นเอกสำรทำงเวชระเบียน นอกจำกนี้ยังรวมถึง
เอกสำรทำงกำรแพทย์ทอี่ ยูใ่ นรูปแบบสือ่ ดิจทิ ลั หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record: EMR) ซึง่ เป็นรูปแบบของเวชระเบียน
ที่มีกำรพัฒนำขึ้นในปัจจุบัน
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(3) เวชระเบียนผู้ป่วยมีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่สูญหำยง่ำย เพื่อสนับสนุนกำรดูแลรักษำ
ผูป้ ว่ ยอย่ำงต่อเนือ่ งและปลอดภัย ครอบคลุมกำรบันทึกเวชระเบียนทำงอิเล็กทรอนิกส์84 (Electronic Medical
Record). กำรบันทึกเวชระเบียนควรเป็นไปตำมข้อก�ำหนดต่อไปนี้:
(i) กำรก�ำหนดผู้มีสิทธิบันทึกในเวชระเบียน;
(ii) กำรใช้สัญลักษณ์และค�ำย่อที่เป็นมำตรฐำน;
(iii) กำรรับและทวนสอบค�ำสั่งกำรรักษำด้วยวำจำ หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์;
(iv) กำรใช้รหัสกำรวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถกำรที่เป็นมำตรฐำน;
(v) กำรบันทึกด้วยลำยมือที่อ่ำนออก ระบุวันเวลำ แล้วเสร็จในเวลำที่ก�ำหนด และมีกำรลงนำมที่ชัดเจน;
(vi) กรณีเป็นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ควรมีกำรออกแบบกำรบันทึกเพื่อป้องกันควำมคลำดเคลื่อนของ
ข้อมูลซึ่งครอบคลุมข้อมูลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ เช่น ข้อมูลรูปภำพ ออกแบบกำรสอบทำน และกำร
ลงนำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและสื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจตรงกันในองค์กร;
(vii) กำรแจ้งเตือนข้อมูลส�ำคัญ;
(viii) บันทึกควำมก้ำวหน้ำ สิ่งที่สังเกตพบ รำยงำนกำรให้ค�ำปรึกษำ ผลกำรตรวจวินิจฉัย และมีแผนกำร
ดูแลรักษำที่ทุกวิชำชีพใช้ร่วมกัน;
84

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง เอกสำรเวชระเบียนผูป้ ว่ ยทัง้ แฟ้มทีถ่ กู บันทึกข้อมูลบริกำร ข้อมูลทำงกำรแพทย์ และข้อมูลเฉพำะส�ำหรับ
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(ix) เหตุกำรณ์ส�ำคัญ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงอำกำรของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำน และกำรตอบสนองต่อกำรดูแล
รักษำ รวมถึงเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น85.
(4) ข้อมูลในบันทึกเวชระเบียนได้รับกำรบันทึกรหัสและจัดท�ำดัชนีเพื่อน�ำไปประมวลผลเป็นสำรสนเทศกำรดูแล
ผู้ป่วยที่มีคุณภำพในเวลำที่เหมำะสม.
(5) องค์กรประเมินและปรับปรุงระบบบริหำรเวชระเบียนอย่ำงสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำระบบตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรขององค์กรและผู้ป่วย.

ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ (Security and Confidentiality)
(1) กำรจัดเก็บเวชระเบียนทั้งในรูปแบบเอกสำรและอิเล็กทรอนิกส์:
(i) มีกำรจัดเก็บอย่ำงเหมำะสม;
(ii) มีกำรจัดเก็บที่รักษำควำมลับได้;
(iii) มีกำรจัดเก็บทีป่ ลอดภัย ได้รบั กำรป้องกันจำกกำรสูญหำย ควำมเสียหำยทำงกำยภำพ รวมถึงกำรโจมตี
ทำงไซเบอร์ กำรแก้ไขดัดแปลง เข้ำถึง หรือใช้โดยผู้ไม่มีอ�ำนำจหน้ำที่;
(iv) ถูกเก็บรักษำและถูกท�ำลำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง.
85

การบันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในเวชระเบียน เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ป่วยและทีมผู้ให้กำรรักษำ ในกำรติดตำม เฝ้ำระวัง และให้กำร
ดูแลรักษำผู้ป่วยเพื่อควำมปลอดภัย
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(2) องค์กรก�ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติที่จ�ำเป็นเพื่อรักษำควำมปลอดภัยและควำมลับของข้อมูลและ
สำรสนเทศของผู้ป่วยในเวชระเบียน ได้แก่:
(i) กำรก�ำหนดผู้มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูล;
(ii) กำรระบุข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละระดับสำมำรถเข้ำถึงได้;
(iii) มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมลับของข้อมูลผู้ป่วยที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์;
(iv) กำรอนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย;
(v) หน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของผู้ที่เข้ำถึงข้อมูล;
(vi) วิธีปฏิบัติเมื่อมีกำรละเมิด.
(3) องค์กรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบในกำรรักษำควำมลับ วิธีกำรจัดกำรเมื่อ
มีกำรขอให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งอำจเป็นกำรละเมิดกำรรักษำควำมลับ.
(4) องค์กรมีกระบวนกำรให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและสำรสนเทศในเวชระเบียนของตนหรือผู้ได้รับมอบ
อ�ำนำจตำมกฎหมำยได้ โดยมีกำรท�ำควำมเข้ำใจในเนือ้ หำและข้อจ�ำกัดของสิง่ ทีบ่ นั ทึกอย่ำงถูกต้องเหมำะสม.
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II-5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (Paient Medical Record)
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ การวิจัย
การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
(1) บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ ส�ำหรับ:
(i) สื่อสำรระหว่ำงผู้ให้บริกำรในกำรระบุตัวผู้ป่วย;
(ii) สนับสนุนกำรวินิจฉัยโรคและแผนกำรดูแลรักษำ;
(iii) ประเมินควำมเหมำะสมของกำรดูแลรักษำ;
(iv) ทรำบควำมเป็นไปของกำรรักษำและผลกำรรักษำ;
(v) เอื้อต่อควำมต่อเนื่องในกำรดูแล;
(vi) ให้รหัสได้อย่ำงถูกต้อง;
(vii) ใช้เป็นหลักฐำนทำงกฎหมำย;
(viii) ประเมินคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วย.
(2) มีกำรทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพือ่ ประเมินควำมสมบูรณ์ ควำมถูกต้อง กำรบันทึกในเวลำทีก่ ำ� หนด และ
กำรทบทวนเวชระเบียนเพื่อเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพบริกำร.
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา (Medication Management System)
II-6.1 การก�ากับดูแลด้านยาและสิง่ แวดล้อมสนับสนุน (Medication Oversight and Supportive Environment)
องค์กรสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล รวมทั้งการมียา ที่มีคุณภาพสูง พร้อมใช้
ส�าหรับผู้ป่วย ผ่านกลไกก�ากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน.
ก. การก�ากับดูแลการจัดการด้านยา
2

จ�ากัดให้มีรายการยาเท่าที่จ�าเป็น พิจารณาความปลอดภัยและความคุ้มค่า
ก�าหนดมาตรการความปลอดภัยส�าหรับยาใหม่หรือการใช้ยานอกบัญชียา

คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ�าบัด (PTC)

1

ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน
1
2
3
4
5
6

บัญชียาโรงพยาบาล

ออกแบบ
ก�ากับดูแลระบบการจัดการด้านยา
เพือ่ ความปลอดภัย
การใช้ยาสมเหตุผล ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ

3

4
5

ยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง (HAD)
ก�าหนดรายการ
กระบวนการที่เหมาะสม

แผนงานการใช้ยาสมเหตุผล
และดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ

ติดตามตัววัด วิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง

การใช้ยาทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัย ได้ผล

6

ยามีคณ
ุ ภาพสูง
พร้อมใช้
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การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ว่ ย
ข้อมูลยาทีจ่ า� เป็น
ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุน การส่งสัญญาณเตือน
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
บริการเภสัชกรรมทางไกล

ค. การจัดหาและเก็บรักษายา

การป้องกัน ME/ADE

จัดท�านโยบายและระเบียบปฏิบัติ
น�าสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบ ทีมผู้ให้บริการตอบสนองต่อ
ME/ADE ที่เกิดหรือมีโอกาสเกิดอย่างเหมาะสม

ความรูค้ วามสามารถ (ระบบยา การใช้ยา)

1

3

จัดหายา

ยาในบัญชี ยาขาดแคลน
ยาจ�าเป็นเร่งด่วน

ยาและเวชภัณฑ์
ฉุกเฉินทีจ่ า� เป็น

จัดการยาทีส่ ง่ คืน

5

เก็บส�ารองเหมาะสมปลอดภัย 2
การจ่ายยาในเวลาที่
ห้องยาปิด

4
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II-6.2 การปฏิบัติในการใช้ยา (Medication Use Practices)
องค์กรท�าให้มั่นใจในความปลอดภัย ความถูกต้อง ความเหมาะสม และประสิทธิผลของกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การ
สั่งใช้ยาจนถึงการบริหารยา.
ก. การสั่งใช้และถ่ายทอดค�าสั่ง

1

2

3

การสัง่ และถ่ายทอดค�าสัง่

ชัดเจน ถูกต้อง ปฏิบตั ติ ามนโยบายเรือ่ งค�าสัง่ ทีห่ า้ มใช้
การปฏิบตั ติ อ่ ค�าสัง่ ด้วยวาจา/ผ่านสือ่ อิเล็คทรอนิกส์
ค�าสัง่ ใช้ยาเคมีบา� บัดเกณฑ์พจิ ารณาค�าสัง่ ทีย่ อมรับได้

ความถูกต้อง ณ ช่วงรอยต่อ/ส่งต่อ
(Medication reconciliation)

มาตรฐานการบันทึกข้อมูลยาของผูป้ ว่ ย บัญชีรายการยา
ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การส่งมอบรายการยา ณ ช่วงรอยต่อ
การเปรียบเทียบรายการยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั กับค�าสัง่ ใช้ยา
การตัดสินใจและสือ่ สาร

การสัง่ จ่ายยา
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (CPOE)
ออกแบบเพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ น
ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสัง่ ใช้ยา

ข. การเตรียม เขียนฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา
การทบทวนค�าสัง่ ใช้ยา

1

ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ขนาดยา

2

เหมาะสม ปลอดภ้ย สถานที/่ สิง่ แวดล้อม หลีกเลีย่ งการสัมผัส
เตรียมใน laminar air flow cabinet

3

เหมาะสม ชัดเจน อ่านง่าย

ค. การบริหารยา

4

การจัดเตรียมยา

1

ฉลากยา

5

ทบทวนความถูกต้อง

ยา คุณภาพยา ข้อห้าม เวลา ขนาด วิธกี ารให้

บริหารถูกต้องปลอดภัย

ผูใ้ ห้ อุปกรณ์ บันทึก ตรวจสอบซ�า้ (HAD)
รายงานผูส้ งั่ ใช้เมือ่ เกิด ME/ADR

การส่งมอบให้หน่วยดูแล

4

ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยน�าติดตัวมา

จัดการให้ปลอดภัย สอดคล้องกับแผน
ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยบริหารเอง

ปลอดภัย รัดกุม พร้อมใช้ ทันเวลา
ป้องกันอันตรายจากยาเคมีบา� บัด/
ยาอันตราย ยาทีส่ ง่ คืน

ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยา

การส่งมอบให้ผปู้ ว่ ย
ตรวจสอบ แนะน�า

2

แก่ผปู้ ว่ ย ครอบครัว ผูด้ แู ล  เป็นส่วนหนึง่
ของการดูแล

3

ติดตามผลการบ�าบัดด้วยยา
ติดตามและบันทึก

การใช้ยาทีป่ ลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม ได้ผล
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II-6.1 การก�ากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน (Medication Oversight and Supportive Environment)
องค์กรสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล รวมทั้งการมียา86
ที่มีคุณภาพสูง พร้อมใช้ ส�าหรับผู้ป่วย ผ่านกลไกก�ากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน.

ก. การก�ากับดูแลการจัดการด้านยา (Medication Management Oversight)

(1) องค์กรจัดตั้งคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัด (Pharmaceutical and Therapeutic CommitteePTC) จำกสหสำขำวิชำชีพ ท�ำหน้ำที่ออกแบบและก�ำกับดูแลระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ87 ครอบคลุมกำรให้
บริกำรเภสัชกรรมทำงไกล88 (telepharmacy) ให้มีควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีกำรใช้ยำอย่ำง
86

87

88

ยา นิยำมตำมพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 หมำยถึง วัตถุที่รับรองไว้ในต�ำรำยำที่รัฐมนตรีประกำศ (ซึ่งครอบคลุม ต�ำรำยำ
แผนปัจจุบัน เช่น ต�ำรำยำของประเทศไทย ต�ำรำยำมำตรฐำนสมุนไพรไทย และต�ำรำยำแผนโบรำณ) วัตถุที่มุ่งหมำยส�ำหรับใช้ในกำรวินิจฉัย
บ�ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค หรือควำมเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูป หรือ
วัตถุที่มุ่งหมำยส�ำหรับให้เกิดผลแก่สุขภำพ โครงสร้ำง หรือกำรกระท�ำหน้ำที่ใดๆ ของร่ำงกำยมนุษย์หรือสัตว์
ก�ำกับดูแลยำทุกชนิดในโรงพยำบำล ทัง้ สำรทึบรังสีหรือสำรทีใ่ ช้ในกำรวินจิ ฉัยโรค ยำทีใ่ ช้ในห้องผ่ำตัด วัคซีน รวมถึงสมุนไพรและยำแผนไทย
ทีม่ ใี ช้ในโรงพยำบำล โดยอำจแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชำญด้ำนยำแต่ละประเภทเข้ำเป็นคณะกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรภำยใต้ PTC และมีกำรติดตำมผล
กำรใช้ยำดังกล่ำวในระบบของโรงพยำบำล เช่น กำรแพ้ยำ ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ เป็นต้น
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) หมำยถึง กำรบริบำลทำงเภสัชกรรม (pharmaceutical care) และกำรให้บริกำรที่
เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับผลงำน โดยผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมสำมำรถสื่อสำรกับผู้ป่วยหรือผู้รับผลงำนได้ด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
(telecommunication) รวมทั้งกำรส่งมอบยำถึงบ้ำนผู้ป่วย
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สมเหตุผล89 มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ.
(2) คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัดจัดท�ำบัญชียำโรงพยำบำลเพื่อจ�ำกัดให้มีรำยกำรยำเท่ำที่จ�ำเป็น90.
มีกำรทบทวนบัญชียำอย่ำงน้อยปีละครัง้ โดยน�ำข้อมูลควำมปลอดภัยด้ำนยำและควำมคุม้ ค่ำมำประกอบกำร
พิจำรณำ. มีกำรก�ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัยส�ำหรับยำใหม่ที่มีโอกำสเกิดควำมคลำดเคลื่อนสูง91 และ
กำรขอใช้ยำที่อยู่นอกบัญชียำเมื่อจ�ำเป็น92.
(3) คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัดก�ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ กำรป้องกันควำมคลำดเคลือ่ น
ทำงยำและเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำ93 แล้วน�ำสู่กำรปฏิบัติ และมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ. ทีมผู้ให้
บริกำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสมต่อเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำและควำมคลำดเคลื่อนทำงยำที่เกิดขึ้น
89

90
91
92
93

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมำยถึง กำรจัดวำงระบบและกระบวนกำรจัดกำรด้ำนยำ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยำทีเ่ หมำะสมกับข้อบ่งชี้
ทำงคลินกิ ในปริมำณทีส่ อดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล ในระยะเวลำทีเ่ พียงพอต่อกำรรักษำโรคนัน้ และเกิดควำมคุม้ ค่ำสูงสุดทัง้ ต่อตัว
ผู้ป่วยและต่อสังคม
การจ�ากัดให้มรี ายการยาเท่าทีจ่ า� เป็น ท�ำโดยใช้เกณฑ์คดั เลือก ซึง่ ประกอบด้วยข้อบ่งชี้ ประสิทธิผล ข้อมูลควำมปลอดภัย ควำมเสีย่ ง และต้นทุน
มาตรการความปลอดภัย เช่น แบบฟอร์มสัง่ ยำมำตรฐำน แนวทำงกำรสัง่ ใช้ยำ ระบบตรวจสอบ ระบบเตือนควำมจ�ำ ข้อจ�ำกัดในกำรใช้ กำรบริหำรยำ
และกำรเก็บรักษำยำ ตลอดจนกำรติดตำมอุบตั กิ ำรณ์ไม่พงึ ประสงค์สำ� หรับยำทีต่ อ้ งติดตำมควำมปลอดภัย (safety monitoring program)
กรณีทจี่ า� เป็นต้องใช้ยาทีอ่ ยูน่ อกบัญชียา มีกระบวนกำรในกำรอนุญำตและจัดหำโดยพิจำรณำ ควำมจ�ำเป็น ผลข้ำงเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ควำมเสีย่ ง
และควำมสำมำรถในกำรติดตำมผล
นโยบายการป้องกันความคลาดเคลือ่ นทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา เช่น มำตรกำรเพือ่ ป้องกันค�ำสัง่ ใช้ยำทีม่ โี อกำสเกิดปัญหำ
กำรป้องกันกำรสั่งใช้คู่ยำที่มีอันตรกิริยำรุนแรง กำรส่งเสริมกำรใช้ชื่อสำมัญทำงยำ
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หรือที่มีโอกำสเกิดขึ้น.
(4) คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัดก�ำหนดรำยกำรยำทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงหรือต้องมีควำมระมัดระวังในกำร
ใช้สูง94 และสร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วยซึ่งใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือต้องมีควำม
ระมัดระวังในกำรใช้สงู ด้วยกระบวนกำรทีเ่ หมำะสมในกำรจัดหำ เก็บรักษำ สัง่ ใช้ ถ่ำยทอดค�ำสัง่ จัดเตรียม
จ่ำยยำ บริหำรยำ บันทึกข้อมูล และติดตำมก�ำกับกำรใช้ยำ.
(5) องค์กรสนับสนุนทรัพยำกรที่จ�ำเป็นและมีนโยบำยที่เอื้ออ�ำนวยให้ คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัด
สำมำรถติดตำมก�ำกับ กำรด�ำเนินกำรแผนงำนใช้ยำสมเหตุผล (Rational Drug Use Program) และแผนงำน
ดูแลกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ (Antimicrobial Stewardship Program) ด้วยมำตรกำรร่วมกันหลำยประกำร
ให้มีกำรใช้อย่ำงเหมำะสม95.
(6) คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัดมีกำรวิเครำะห์ ติดตำมตัวชีว้ ดั เชิงกระบวนกำรและผลลัพธ์ เพือ่ ประเมิน
และปรับปรุงระบบจัดกำรด้ำนยำ. มีกำรทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ ปี่ ระสบควำมส�ำเร็จและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบจัดกำรด้ำนยำอย่ำงสม�่ำเสมอ.
94

95

ยาทีต่ อ้ งมีความระมัดระวังในการใช้สงู (high-alert medication) หมำยถึง ยำทีม่ โี อกำสเกิดควำมเสีย่ งต่อกำรใช้ผดิ วัตถุประสงค์ มีโอกำสเกิด
ควำมคลำดเคลือ่ นทำงยำหรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์จำกยำสูง อำจรวมถึงยำทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำทดลอง ยำทีต่ อ้ งควบคุม ยำทีไ่ ม่อยูใ่ นบัญชียำ
โรงพยำบำล ยำทีม่ พี สิ ยั กำรบ�ำบัดแคบ (narrow therapeutic range) ยำทำงจิตเวช ยำทำงวิสญ
ั ญี ยำทีม่ ชี อื่ คล้ำยกันหรือออกเสียงคล้ำยกัน
เช่น กำรให้ยำต้ำนจุลชีพเฉพำะเพือ่ กำรรักษำโรคติดเชือ้ หรือใช้เพือ่ ป้องกันกำรติดเชือ้ ตำมค�ำแนะน�ำมำตรฐำน กำรไม่ให้ยำต้ำนจุลชีพเพือ่ ป้องกัน
กำรติดเชือ้ แผลผ่ำตัดนำนเกินกว่ำ 24 ชัว่ โมง เป็นต้น รวมทัง้ มีกำรวัดผลกำรปฏิบตั งิ ำน และมีกำรสือ่ สำรผลกำรปฏิบตั งิ ำนสูผ่ เู้ กีย่ วข้องสม�ำ่ เสมอ
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ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน (Supportive Environment)

(1) ผูป้ ระกอบวิชำชีพ96ได้รบั กำรประเมินและฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ควำมรูค้ วำมสำมำรถเกีย่ วกับระบบยำ97 กำรใช้ยำ
ที่เหมำะสมและปลอดภัยก่อนเริ่มต้นปฏิบัติงำนและเป็นประจ�ำทุกปี.
(2) ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับระบบยำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเฉพำะของผูป้ ว่ ยแต่ละรำย ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป98 กำรวินจิ ฉัยโรค
หรือข้อบ่งชี้ในกำรใช้ยำ และข้อมูลทำงห้องปฏิบัติกำรที่จ�ำเป็น99.
(3) องค์กรมีข้อมูลยำที่จ�ำเป็น100 ในรูปแบบที่ใช้งำ่ ย ในขณะสั่งใช้ จัด และให้ยำแก่ผู้ป่วย.
(4) องค์กรมีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรใช้ยำ โดยมีกำรเตือนอย่ำงเหมำะสม ส�ำหรับ
อันตรกิรยิ ำระหว่ำงยำ กำรแพ้ยำ ขนำดต�ำ่ สุดและสูงสุดส�ำหรับยำทีต่ อ้ งใช้ควำมระมัดระวังสูง และมีแนวทำง
ส�ำหรับกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำณเตือนเมื่อมีข้อบ่งชี้.
(5) กำรสัง่ ใช้ คัดลอกค�ำสัง่ จัดเตรียม จัดจ่ำย บริหำรยำ และผลิตยำ กระท�ำในสิง่ แวดล้อมทำงกำยภำพซึง่ สะอำด
มีพื้นที่และแสงสว่ำงพอเพียง และเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบวิชำชีพมีสมำธิกับเรื่องยำโดยไม่มีกำรรบกวน.
96
97

98
99
100

ผู้ประกอบวิชำชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร เทคนิคกำรแพทย์ พยำบำล และวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบยา เช่น ระบบยำของโรงพยำบำล ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรด�ำเนินกำรเพื่อลดควำมคลำดเคลื่อน
ทำงยำ และบทบำทหน้ำที่ของแพทย์ในเรื่องยำ
ข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญ เช่น กำรแพ้ยำ กำรตั้งครรภ์ น�้ำหนักตัว พื้นที่ผิวเมื่อต้องใช้ค�ำนวณขนำดยำ
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่จ�าเป็น เช่น กำรท�ำหน้ำที่ของตับและไต ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยำที่ต้องระมัดระวังสูง
เช่น บัญชียำโรงพยำบำล ข้อมูลควำมคงตัวของยำ ควำมเข้ำกันไม่ได้ระหว่ำงยำ-ยำ หรือ ยำ-สำรละลำย กำรเก็บรักษำยำแต่ละชนิดอย่ำงถูกต้อง

124

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล
(6) คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัดมีกำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบตั แิ ละสนับสนุนทรัพยำกรในกำรให้บริกำร
เภสัชกรรมทำงไกลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ101

ค. การจัดหาและเก็บรักษายา (Medication Procurement and Storage)

(1) กำรจัดหำยำเป็นไปตำมบัญชียำทีผ่ ำ่ นกำรรับรอง. มีกระบวนกำรในกำรจัดกำรกับปัญหำยำขำดแคลน102 และ
ยำที่จ�ำเป็นเร่งด่วน103.
(2) ยำทุกรำยกำรได้รบั กำรเก็บส�ำรองอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย เพือ่ ให้ควำมมัน่ ใจในด้ำนควำมเพียงพอ ควำม
ปลอดภัย มีคุณภำพและควำมคงตัว104 พร้อมใช้ ป้องกันกำรเข้ำถึงโดยผู้ไม่มีอ�ำนำจหน้ำที่ สำมำรถทวน
กลับถึงแหล่งทีม่ ำ มีกำรตรวจสอบบริเวณทีเ่ ก็บยำอย่ำงสม�ำ่ เสมอ โดยมีกำรปฏิบตั เิ พือ่ เป้ำหมำยดังกล่ำวทัว่
ทัง้ องค์กร. มีระบบกำรเก็บยำ กำรแยกยำทีม่ ชี อื่ พ้องมองคล้ำย ยำชนิดเดียวกันทีม่ คี วำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน
101
102

103

104

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรก�ำหนดมำตรฐำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรเภสัชกรรมทำงไกล (Telepharmacy)
การจัดการกับปัญหายาขาดแคลน ได้แก่ กำรจัดหำ กำรสื่อสำรกับผู้สั่งใช้ยำและเจ้ำหน้ำที่ กำรจัดท�ำแนวทำงกำรใช้หรือจ่ำยยำทดแทน
กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ
การจัดหายาทีจ่ า� เป็นเร่งด่วน ได้แก่ ยำช่วยชีวติ ยำฉุกเฉิน วัคซีน เซรุม่ หรือยำอืน่ ๆ ทีอ่ งค์กรก�ำหนดให้เป็นยำส�ำคัญในภำวะฉุกเฉิน รวมทัง้
กำรจัดหำในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ
การสร้างความมั่นใจว่ายามีความคงตัว ได้แก่ กำรแยกยำหมดอำยุหรือยำเสื่อมสภำพออกไว้ต่ำงหำกอย่ำงชัดเจน; กำรดูแลสิ่งแวดล้อม
ที่เหมำะสมในด้ำนอุณหภูมิ แสงสว่ำง ควำมชื้น กำรถ่ำยเทอำกำศ ส�ำหรับยำที่มีควำมไวต่ออุณหภูมิหรือแสง
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ยำทีต่ อ้ งใช้ควำมระมัดระวังสูง ยำหมดอำยุหรือยำทีถ่ กู เรียกคืน แยกเป็นสัดส่วน. ไม่มกี ำรเก็บสำรอิเล็กโทร
ไลต์เข้มข้นที่จะเป็นอันตรำยต่อผู้ป่วยไว้ในหน่วยดูแลผู้ป่วย. ยำเคมีบ�ำบัด ก๊ำซและสำรละลำยที่ระเหยง่ำย
ส�ำหรับกำรระงับควำมรู้สึกได้รับกำรเก็บในพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศได้ดี.
(3) องค์กรจัดให้มยี ำและ/หรือเวชภัณฑ์ฉกุ เฉินทีจ่ ำ� เป็นในหน่วยดูแลผูป้ ว่ ยต่ำงๆ อยูต่ ลอดเวลำ. มีระบบควบคุม105
และดูแลให้เกิดควำมปลอดภัย และมีกำรจัดทดแทนโดยทันทีหลังจำกที่ใช้ไป.
(4) องค์กรมีระบบที่จะจ่ำยยำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัยในเวลำที่ห้องยำปิด.
(5) องค์กรจัดกำรกับยำที่ส่งคืนมำที่ห้องยำอย่ำงเหมำะสม เช่น ยำที่แพทย์สั่งหยุดใช้.

105

ระบบควบคุมยาฉุกเฉิน เช่น มีกำรจัดเก็บยำฉุกเฉินในลักษณะที่สำมำรถระบุได้ว่ำยำที่บรรจุในภำชนะนั้นยังมีครบถ้วนและไม่หมดอำยุ
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II-6.2 การปฏิบัติในการใช้ยา (Medication Use Practices)
การใช้ยามีความปลอดภัย ความถูกต้อง ความเหมาะสม และประสิทธิผลของกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่
การสั่งใช้ยาจนถึงการบริหารยา.

ก. การสั่งใช้และถ่ายทอดค�าสั่ง (Ordering and Transcribing)
(1) ผูส้ งั่ ใช้ยำเขียนค�ำสัง่ ใช้ยำอย่ำงชัดเจนและถ่ำยทอดค�ำสัง่ อย่ำงถูกต้อง. มีกำรสือ่ สำรค�ำสัง่ ใช้ยำทีเ่ ป็นมำตรฐำน
เพือ่ ลดควำมเสีย่ งต่อควำมผิดพลำด. มีกำรจัดท�ำ น�ำไปปฏิบตั ิ และตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและระบียบ
ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้:
(i) “ค�ำสั่งใช้ยำ” ที่หำ้ มใช้106;
(ii) กำรปฏิบัติต่อค�ำสั่งใช้ยำทำงโทรศัพท์ ค�ำสั่งด้วยวำจำ และค�ำสั่งผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์;
(iii) ค�ำสั่งใช้ยำที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้ำ (pre-printed order) และจัดท�ำข้อปฏิบัติ (protocol) ส�ำหรับค�ำสั่ง
ใช้ยำเคมีบ�ำบัด;
(iv) เกณฑ์พิจำรณำค�ำสั่งใช้ยำที่ยอมรับได้.
(2) คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัดจัดวำงกระบวนท�ำงำนที่ประกันควำมถูกต้องของยำที่ผู้ป่วยได้รับใน
ช่วงรอยต่อหรือกำรส่งต่อกำรดูแล (medication reconciliation):
106

“ค�าสั่งใช้ยา” ที่ห้ามใช้ เช่น ใช้ตัวย่อที่ไม่เป็นสำกล สั่งยำเป็น ซีซี. เพรำะอำจจะมองเป็นเลขศูนย์ได้ เป็นต้น
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(i) พัฒนำระบบกำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้ำนยำที่เป็นปัจจุบันของผู้ป่วยแต่ละรำย โดยใช้มำตรฐำน
เดียวกันทั้งองค์กร;
(ii) ระบุบัญชีรำยกำรยำที่ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับ107 อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ และใช้บัญชีรำยกำรนี้ในทุกจุดของ
กำรให้บริกำร;
(iii) ส่งมอบรำยกำรยำล่ำสุดของผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ในรพ. ยำทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องใช้ตอ่ และยำทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องรับประทำนทีบ่ ำ้ น
ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีหน้ำที่ในกำรดูแลผู้ป่วยในขั้นตอนถัดไป108
(iv) เปรียบเทียบรำยกำรยำทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั อยูก่ บั รำยกำรยำทีส่ งั่ ให้ผปู้ ว่ ย เพือ่ ค้นหำยำทีต่ กหล่น สัง่ ซ�ำ้ ไม่เข้ำ
กับสภำพของผูป้ ว่ ย ผิดขนำด มีโอกำสเกิดอันตรกิรยิ ำระหว่ำงกัน ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำทีก่ ำ� หนด;
(v) มีกำรตัดสินใจทำงคลินิกอย่ำงเหมำะสมตำมข้อมูลที่พบ และสื่อสำรกำรตัดสินใจแก่ทีมงำนและผู้ป่วย.
(3) ในกรณีที่มีกำรสั่งจ่ำยยำผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ (Computerised Physician Ordering Entry system:
CPOE) ระบบดังกล่ำวมีกำรออกแบบเพื่อลดข้อคลำดเคลื่อนในกำรสั่งใช้ยำ และมีฐำนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่
ช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรสั่งใช้ยำ.

107
108

การระบุบัญชีรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ได้แก่ ชื่อยำ ขนำดยำ ควำมถี่ และวิธีกำรบริหำรยำ วันเวลำที่ใช้ยำครั้งสุดท้ำย (last dose taken)
เช่น กำรส่งมอบรำยกำรยำล่ำสุด เพื่อรับผู้ป่วยนอนโรงพยำบำล ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยำบำลอื่น จ�ำหน่ำยผู้ป่วย ส่งผู้ป่วยในมำตรวจที่ตึกผู้
ป่วยนอก เป็นต้น
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ข. การเตรียม การเขียนฉลาก การจัดจ่าย และการส่งมอบยา
(Preparing, Labelling, Dispensing, and Delivery)

(1) ทีมผู้ให้บริกำรมีกำรทบทวนค�ำสั่งใช้ยำทุกรำยกำรเพื่อควำมมั่นใจในควำมถูกต้อง ควำมเหมำะสมและควำม
ปลอดภัยก่อนกำรบริหำรยำครั้งแรกของยำแต่ละขนำน หรือทบทวนเร็วที่สุดหลังบริหำรยำในกรณีฉุกเฉิน.
มีกำรตรวจสอบซ�้ำส�ำหรับกำรค�ำนวณขนำดยำในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยไตบกพร่องรุนแรง และผู้ป่วยที่รับยำ
เคมีบ�ำบัด. เภสัชกรติดต่อกับผู้สั่งใช้ยำถ้ำมีข้อสงสัย.
(2) ทีมผูใ้ ห้บริกำรมีกำรจัดเตรียมยำอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยในสถำนทีท่ สี่ ะอำดและเป็นระเบียบ มีกำรระบำย
อำกำศ อุณหภูมิ และแสงสว่ำงที่เหมำะสม. แผนกเภสัชกรรมเป็นผู้เตรียมยำส�ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำย หรือ
ยำที่ไม่มีจ�ำหน่ำยในท้องตลำด โดยใช้วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำน. ทีมเภสัชกรรมหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสยำ
โดยตรงระหว่ำงกำรจัดเตรียม รวมทั้งเวชภัณฑ์และสำรละลำยปรำศจำกเชื้อได้รับกำรเตรียมในตู้ปลอดเชื้อ
ที่ควบคุมกำรไหลของม่ำนอำกำศเป็นทิศทำงเดียว (laminar air flow cabinet).
(3) ยำได้รบั กำรติดฉลำกอย่ำงเหมำะสม ชัดเจนและอ่ำนง่ำย ติดทีภ่ ำชนะบรรจุยำทุกประเภท.109 มีฉลำกยำติด
จนถึงจุดที่ให้ยำแก่ผู้ป่วย โดยระบุชื่อผู้ป่วย ชื่อยำ ควำมเข้มข้น และขนำดยำ.
(4) ทีมผู้ให้บริกำรมีกำรส่งมอบยำให้หน่วยงำนที่ดูแลผู้ป่วยในลักษณะที่ปลอดภัย รัดกุม และพร้อมใช้ ในเวลำ
ทีท่ นั ควำมต้องกำรของผูป้ ว่ ย. มีกำรปกป้องสุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกรทีส่ มั ผัสยำเคมีบำ� บัดและ
ยำอันตรำยอื่นๆ มีกำรจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดยำหรือสำรอันตรำยหกกระเด็น (hazardous
109

การติดฉลากทีภ่ าชนะบรรจุยา รวมทัง้ syringe ส�ำหรับฉีดยำและ flush; สำยน�ำ้ เกลือทีเ่ ตรียมนอกห้องผูป้ ว่ ยหรือไกลจำกเตียงผูป้ ว่ ยทัง้ หมด
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drug spill kit) ทีส่ ำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก. ยำทีถ่ กู ส่งคืนได้รบั กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ กำรคงสภำพ
และได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม.
(5) กำรส่งมอบยำให้แก่ผู้ป่วยท�ำโดยเภสัชกรหรือบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยและได้รับกำรฝึกอบรม มีกำรตรวจ
สอบควำมถูกต้องของยำก่อนที่จะส่งมอบ และมีกำรให้ค�ำแนะน�ำกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม110 โดยผู้ป่วยมี
ส่วนร่วม ครอบคลุมกำรพิจำรณำวิธีกำรหรือแนวทำงกำรส่งมอบยำที่ถูกต้องเหมำะสมและปลอดภัยในกำร
ส่งยำในรูปแบบอื่นๆตำมบริบทที่เปลี่ยนแปลง.

ค. การบริหารยา (Administration)
(1) ทีมผู้ให้บริกำรมีกำรให้ยำแก่ผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมและอุปกรณ์
กำรให้ยำที่ได้มำตรฐำน โดยมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของยำ คุณภำพยำ ข้อห้ำมในกำรใช้ และเวลำ/
ขนำดยำ/วิธีกำรให้ยำ ที่เหมำะสม. มีกำรตรวจสอบซ�้ำโดยอิสระ111 ก่อนให้ยำที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังสูง
110

111

การให้ค�าแนะน�าการใช้ยาแก่ผู้ป่วย มีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ ควำมปลอดภัย ควำมถูกต้อง ควำมสำมำรถในกำรบริหำรยำและ
มุง่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดจำกกำรใช้ยำนัน้ ๆ ควรครอบคลุมอย่ำงน้อยในกลุม่ ยำเด็ก ยำทีม่ ชี ว่ งกำรรักษำทีแ่ คบ ยำทีม่ โี อกำสเกิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์
ส�ำคัญ ยำที่มีเทคนิคกำรใช้พิเศษ เช่น ยำสูดพ่น
การตรวจสอบซ�า้ โดยอิสระ หมำยถึง กำรสอบควำมถูกต้องของยำ คุณภำพยำ ข้อห้ำมในกำรใช้ และเวลำ/ขนำดยำ/วิธกี ำรให้ยำ ทีเ่ หมำะสม
โดยผู้ตรวจสอบคนละคน ที่เป็นอิสระต่อกัน หำกกรณีมีข้อจ�ำกัดมีบุคลำกรส�ำหรับกำรตรวจสอบเพียงคนเดียว ต้องท�ำกำร double check
โดยกำรดูซ�้ำอีกครั้ง และเป็นกำรใช้ cognitive review ไม่ใช่เพียงท�ำตำมขั้นตอน
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ณ จุดให้บริกำร. มีกำรบันทึกเวลำทีใ่ ห้ยำจริงส�ำหรับกรณีกำรให้ยำล่ำช้ำหรือลืมให้. ผูส้ งั่ ใช้ยำได้รบั กำรรำยงำน
เมื่อมีเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำหรือควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ.
(2) ทีมผูใ้ ห้บริกำรให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยำด้วยวำจำหรือเป็นลำยลักษณ์อกั ษร แก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว รวมถึงผูด้ แู ล
ผู้ป่วยในชุมชน เช่น อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) เพื่อให้สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรดูแลโดยใช้ยำอย่ำงปลอดภัยและได้ผล. ข้อมูลทีใ่ ห้พจิ ำรณำตำมควำมเหมำะสมอำจรวมถึงชือ่ ยำ
เป้ำหมำยกำรใช้ ประโยชน์และผลข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึ้น วิธีกำรใช้ยำอย่ำงปลอดภัยและเหมำะสม วิธีกำร
ป้องกันควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ และสิ่งที่พึงท�ำเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำ.
(3) ผู้ป่วยได้รับกำรติดตำมผลกำรบ�ำบัดรักษำด้วยยำและบันทึกไว้ในเวชระเบียน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในควำม
เหมำะสมของเภสัชบ�ำบัดและลดโอกำสเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริกำรมีกำรจัดกำรกับยำทีผ่ ปู้ ว่ ยและครอบครัวน�ำติดตัวมำ เพือ่ ให้เกิดควำมปลอดภัยและสอดคล้อง
กับแผนกำรดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน. ทีมผู้ให้บริกำรจัดให้มีกระบวนกำรเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับยำที่ผู้ป่วย
สำมำรถบริหำรเองได้ ว่ำเป็นยำตัวใด กับผู้ป่วยรำยใด วิธีกำรเก็บรักษำยำโดยผู้ป่วย กำรให้ควำมรู้ และ
กำรบันทึก.
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II-7 การตรวจทดสอบเพือ่ การวินจิ ฉัยโรค112 และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
(Diagnostic Investigation and Related Services)
II-7.1 บริการรังสีวิทยา/ภาพทางการแพทย์ (Radiology/Medical Imaging Services)
บริการรังสีวทิ ยา/ภาพทางการแพทย์ ใช้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องน่าเชือ่ ถือเพือ่ วินจิ ฉัยโรคและการรักษาทีเ่ หมาะสม โดยมีอนั ตรายต่อผูป้ ว่ ย
และเจ้าหน้าทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ .
ข. การให้บริการรังสีวิทยา

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
การวางแผน

2

3

ผูม้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์

4

5

เครือ่ งมือ

พร้อมใช้ ตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย

6

เทคโนโลยีสารสนเทศรังสี

7

บริการทีส่ ง่ ตรวจภายนอก

8

การสือ่ สารกับผูใ้ ช้

1

เป้าประสงค์ ขอบเขต ทรัพยากร ระดับผลงานทีค่ าดหวัง
ท�าการตรวจวินจิ ฉัย/รักษาทางรังสีวทิ ยา

ประเมิน คัดเลือก ติดตามคุณภาพ

บุคลากร

เพียงพอ มีความรูค้ วามสามารถ

พืน้ ทีใ่ ช้สอย

เครือข่าย เก็บภาพ จอแสดงภาพ
ข้อบ่งชี้ วิธกี ารตรวจ การแปลผล

2
112

ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย

การระบุผปู้ ว่ ย/อวัยวะ/ต�าแหน่ง/การตรวจถูกต้อง การแพ้สารทึบรังสี สตรีมคี รรภ์ การติดเชือ้ อุบตั เิ หตุ/AE การช่วยฟืน้ คืนชีพ

การป้องกันอันตรายจากรังสี

3

เพียงพอ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย

ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

1

1
2

เจ้าหน้าทีด่ า้ นความปลอดภัย คูม่ อื อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตราย การวัดและควบคุมปริมาณรังสี การให้ความรู้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ปอ้ งกัน การก�าจัดสาร/กาก/ขยะรังสี

ระบบบริหารคุณภาพ

3

ผูร้ บั ผิดชอบระบบ นโยบายและคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
ระบบประกันคุณภาพ การดูแลรักษาเครือ่ งมือ
แผนบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน การจัดหาและทดแทน
การก�ากับดูแลวิชาชีพ การบริหารความเสียง
การติดตามและประเมินผล การรับฟังความเห็น
การพัฒนาคุณภาพต่อเนือ่ ง

ใบค�าขอตรวจและข้อบ่งชี้
การให้ขอ้ มูลและเตรียมผูป้ ว่ ย
ได้รบั บริการในเวลาทีเ่ หมาะสม
มีระบบทางด่วน
การดูแลระหว่างรับบริการรังสีวทิ ยา

4

ประเมินและเฝ้าติดตาม กลุม่ ทีต่ อ้ งให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ

5

วิธกี ารตรวจ การตัง้ ค่า การฉีดสารทึบรังสี

6
7

การแปลผล การปรึกษา การสือ่ สาร

กระบวนการถ่ายภาพรังสี

การแสดงข้อมูลส�าคัญบนภาพรังสี

ข้อมูลทีถ่ กู ต้องน่าเชือ่ ถือ
เพือ่ การวินจิ ฉัยโรค และการรักษาทีเ่ หมาะสม

บริการตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบริกำรห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์/พยำธิวิทยำคลินิก/พยำธิวิทยำกำยวิภำค;
บริกำรตรวจทำงรังสีวิทยำ/medical imaging; บริกำรตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เช่น กำรส่องกล้อง กำรตรวจกำรท�ำหน้ำที่ของอวัยวะต่ำงๆ
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II-7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก
(Medical Laboratory/Clinical Pathology Service)
บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/พยาธิวิทยากายวิภาค ให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเพื่อวินิจฉัยโรคและ
การรักษาที่เหมาะสม.
ข. การให้บริการ

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ

1
2
4
6

การวางแผน

1

เป้าประสงค์ ขอบเขตบริการ ทรัพยากร ระดับผลงานทีค่ าดหวัง

พืน้ ทีใ่ ช้สอย

3

ออกแบบเพือ่ ประสิทธิภาพและปลอดภัย

เครือ่ งมือและอุปกรณ์

พร้อมใช้ บ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน สอบเทียบ

ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ตรวจต่อ/ทีป่ รึกษา
ประเมิน คัดเลือก ติดตามความสามารถ

บุคลากร

เพียงพอ มีความรูค้ วามสามารถ

2

วัสดุ น�า้ ยา บริการ

5

คัดเลือก ตรวจสอบ (verify)
ประเมิน คุมคลัง

7

สือ่ สารกับผูใ้ ช้

3
4

ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
ระบบบริหารคุณภาพ

1

ชีบ้ ง่ ปัญหา/โอกาสพัฒนา บันทึกความผิดพลาด
และรายงานอุบตั กิ ารณ์ ติดตามตัวชีว้ ดั ส�าคัญ
ปฏิบตั กิ ารแก้ไข/ป้องกัน ติดตามปัจจัย
ทีม่ ผี ลกระทบตลอดกระบวนการตรวจวิเคราะห์
ควบคุมเอกสาร เป้าหมายความปลอดภัย
ประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ

2

3

โปรแกรมทดสอบ
ความช�านาญระหว่าง
ห้องปฏิบตั กิ าร
ระบบควบคุมคุณภาพ

4

Laboratory
accreditation

การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจ

จัดเก็บ สัมผัส ภาชนะบรรจุ เขียนฉลาก ชีบ้ ง่
รักษาสภาพ น�าส่ง ประเมิน ทวนสอบ (traceable)

การตรวจวิเคราะห์

เหมาะสม ได้มาตรฐาน สอบทวน (validated)

รายงาน

ถูกต้อง เวลาเหมาะสม รักษาความลับ ค่าวิกฤติ
เก็บส�าเนารายงานทีส่ บื ค้นได้

สิง่ ส่งตรวจหลังการวิเคราะห์

เก็บเพือ่ ตรวจเพิม่ เติม ก�าจัดอย่างปลอดภัย

ข้อมูลทีถ่ กู ต้องน่าเชือ่ ถือ
เพือ่ การวินจิ ฉัยโรค และการรักษาทีเ่ หมาะสม

ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์
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II-7.3 พยาธิวิทยากายวิภาค, เซลล์วิทยา, นิติเวชศาสตร์และนิติเวชคลินิก
(Anatomical Pathology, Cell Cytology and Forensic Clinic Service)
1 ปฏิบัติตามมาตรฐานที่จัดท�าโดยองค์กรวิชาชีพ มีการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต (Blood Bank and Transfusion Service)
1

ปฏิบัติตามมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ที่จัดท�าโดย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทย มีการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

II-7.5 บริการตรวจวินจิ ฉัยอืน่ ๆ (Other Diagnostic Investigation)

134

1

การจัดการผู้ป่วย
ประเมินก่อนตรวจ เตรียมผู้ป่วย ให้ข้อมูล ขอความยินยอมในบริการที่เสี่ยงสูง

2

แปลผลโดยผู้มีคุณวุฒิ
การบันทึก การสื่อสาร
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II-7.1 บริการรังสีวิทยา/ภาพทางการแพทย์ (Radiology/Medical Imaging Services)
บริการรังสีวทิ ยา/ภาพทางการแพทย์ ใช้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องน่าเชือ่ ถือเพือ่ วินจิ ฉัยโรคและการรักษาทีเ่ หมาะสม
โดยมีอันตรายต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด.

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ (Planning, Resource and Management)
(1) องค์กรวำงแผนและกำรจัดบริกำรรังสีวทิ ยำทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและลักษณะของผูป้ ว่ ยที่
ให้กำรดูแล. แผนจัดบริกำรครอบคลุมขอบเขตของบริกำร ทรัพยำกรทีต่ อ้ งกำร113 และระดับผลงำนทีค่ ำดหวัง.
มีกำรบริหำรและก�ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและกฎหมำย. ผูป้ ว่ ยสำมำรถเข้ำรับบริกำรรังสีวทิ ยำ
ได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม โดยบริกำรขององค์กรหรือได้รับกำรส่งต่อ.
(2) องค์กรมีบคุ ลำกรทีเ่ พียงพอและมีควำมรูค้ วำมสำมำรถรับผิดชอบงำนแต่ละด้ำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีกำร
พัฒนำและเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง.
(3) กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำทำงรังสีวิทยำหรือภำพทำงกำรแพทย์อื่นๆ ท�ำโดยผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์.
มีระบบกำรปรึกษำรังสีแพทย์ และทบทวนควำมถูกต้องของกำรอ่ำนผลกำรตรวจทำงรังสีวิทยำตำมควำม
เหมำะสม.

113

ทรัพยากรที่ต้องการ ครอบคลุมบุคลำกร พื้นที่บริกำร เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงรังสีวิทยำ ที่เพียงพอและเหมำะสม
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(4) บริกำรรังสีวิทยำมีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ เอื้อต่อกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัย114.
(5) บริกำรรังสีวทิ ยำมีเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทำงรังสีพร้อมให้บริกำร ให้หลักประกันในกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี
และได้รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมที่กฎหมำยก�ำหนด115.
(6) องค์กรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงรังสีวิทยำ (Radiology Information Technology) ที่เหมำะสม
กับขอบเขตบริกำร116.
(7) องค์กรประเมิน คัดเลือก และติดตำมคุณภำพของบริกำรรังสีวนิ จิ ฉัยทีส่ ง่ ผูป้ ว่ ยไปรับกำรตรวจตำมข้อตกลง.
(8) องค์กรสื่อสำรที่ดีกับผู้ใช้บริกำรรังสีวิทยำด้วยกำรประชุมอย่ำงสม�่ำเสมอและด้วยวิธีกำรอื่นๆ ได้แก่ กำรให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ กำรแปลผลกำรตรวจ กำรปรึกษำทำงวิชำกำร กำรตรวจเยี่ยมทำงคลินิก กำร
แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรตรวจ.
114

115

116

พืน้ ทีใ่ ช้สอย ควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี:้ กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี กำรปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบข้อบังคับและกำรตรวจสอบ กำรแบ่งพืน้ ที่
ปฏิบตั กิ ำรและจัดเก็บอย่ำงเหมำะสม ควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน กำรแยกพืน้ ทีร่ อส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั กำรฉีดสำรกัมมันตรังสี และป้ำยเตือน
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
เช่น กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยจำกส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข, ใบอนุญำตผลิต มี
ไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก�ำเนิดรังสี จำกส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวิทยา ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ (1) มีกำรจัดกำรเครือข่ำยระบบสำรสนเทศที่เหมำะสมและด�ำเนินงำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง (2) มีระบบจัดเก็บส�ำรองภำพทำงรังสีและกำรกู้คืนข้อมูล (3) จอแสดงภำพทำงรังสีเพื่อกำรแปลผลภำพของรังสีแพทย์ต้องให้
ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำควำมละเอียดของภำพที่ได้จำกเครื่องตรวจทำงรังสีนั้นๆ
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ข. การให้บริการรังสีวิทยา (Radiology Service Provision)
(1) ผูป้ ว่ ยมีใบค�ำขอส่งตรวจรักษำทำงรังสีจำกแพทย์ผสู้ ง่ ตรวจ. ค�ำขอส่งตรวจระบุขอ้ บ่งชีใ้ นกำรส่งตรวจทีช่ ดั เจน
เป็นข้อบ่งชีท้ เี่ หมำะสมบนพืน้ ฐำนของหลักฐำนวิชำกำรและข้อแนะน�ำขององค์กรวิชำชีพ. กำรส่งตรวจค�ำนึง
ถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงข้อห้ำมในกำรส่งตรวจ.
(2) ผู้ให้บริกำรมีกำรให้ข้อมูลและเตรียมผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม. มีกำรให้ข้อมูลผู้ป่วยอย่ำงเพียงพอและลงนำม
ยินยอมในกรณีที่เป็นกำรตรวจที่มีควำมเสี่ยงสูง. มีกำรเตรียมผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้มั่นใจว่ำผลกำร
ตรวจมีคุณภำพตำมที่ต้องกำร และป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์.
(3) ผู้ป่วยได้รับบริกำรรังสีวิทยำในเวลำที่เหมำะสมตำมล�ำดับควำมเร่งด่วน พิจำรณำจำกระดับควำมรุนแรง
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจ และโอกำสเกิดอันตรำยจำกกำรรอคอย. มีระบบทำงด่วน (fast track) ส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรตรวจอย่ำงเร่งด่วน.
(4) ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมในขณะได้รับบริกำรรังสีวิทยำ. มีกำรประเมินและเฝ้ำติดตำมอำกำรของ
ผู้ป่วยในช่วงก่อน ระหว่ำง และหลังตรวจหรือท�ำหัตถกำร. ให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษกับผู้ป่วยหนัก ผู้สูงอำยุ
เด็กเล็ก ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยหลังได้รับยำที่มีผลต่อระบบประสำท.
(5) กระบวนกำรถ่ำยภำพรังสีเป็นไปอย่ำงเหมำะสม. ผูป้ ว่ ยได้รบั ค�ำอธิบำยขัน้ ตอนต่ำงๆ. วิธกี ำรตรวจ กำรจัดท่ำ
กำรใช้อปุ กรณ์ กำรแสดงเครือ่ งหมำย เป็นไปอย่ำงถูกต้อง. มีกำรตัง้ ค่ำเทคนิคกำรเอกซเรย์ทเี่ หมำะสมตำมหลัก
วิชำกำรและควำมปลอดภัยของผู้ป่วย. กรณีที่มีกำรฉีดสำรทึบรังสี (contrast media) ต้องมีกำรเฝ้ำระวัง
ภำวะแทรกซ้อนหรือเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ ควรซักประวัติกำรแพ้ยำ และตรวจดูค่ำกำรท�ำงำนของไต
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เพื่อระวังกำรเกิดภำวะ contrast-induced nephropathy.
(6) ผู้ให้บริกำรมีกำรแสดงข้อมูลส�ำคัญบนภำพรังสี117. โดยเครื่องมือที่สำมำรถแสดงค่ำปริมำณรังสีบนจอภำพ
ของเครือ่ งมือ มีกำรแสดงข้อมูลนัน้ บนภำพรังสีหรือใน PACS และมีขอ้ มูลปริมำณรังสีรวมทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั จำก
กำรตรวจทำงรังสี.
(7) กำรแปลผลภำพรังสีทำ� โดยรังสีแพทย์หรือแพทย์ทไี่ ด้รบั มอบหมำยซึง่ ผ่ำนกำรอบรมเฉพำะทำงนัน้ ๆ. มีระบบ
กำรปรึกษำรังสีแพทย์และทบทวนควำมถูกต้องของกำรอ่ำนผลกำรตรวจทำงรังสีวิทยำตำมควำมเหมำะสม.
มีกำรสื่อสำรระหว่ำงรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ส่งตรวจ ในกรณีที่ผลกำรวินิจฉัยผิดปกติ มีอำกำรรุนแรงหรือมี
ควำมเร่งด่วนในกำรตรวจรักษำ.

ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (Quality and Safety Management)
(1) ผูใ้ ห้บริกำรมีกำรค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผูป้ ว่ ยต่อไปนีข้ ณะให้บริกำรรังสีวทิ ยำ: กำรระบุตวั ผูป้ ว่ ย อวัยวะ
ที่ตรวจ ต�ำแหน่งที่ตรวจ และกำรตรวจทำงรังสีที่ถูกต้องก่อนกำรตรวจ, กำรแพ้สำรทึบรังสี, กำรได้รับรังสี
โดยไม่จำ� เป็นในสตรีมคี รรภ์, กำรป้องกันกำรติดเชือ้ , อุบตั เิ หตุหรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์ขณะรอรับบริกำร
ขณะรับบริกำร และขณะเคลื่อนย้ำย, ควำมพร้อมในกำรช่วยฟื้นคืนชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ.
117

ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล อำยุ เพศ เลขที่โรงพยำบำล วันที่ท�ำกำรตรวจ ชื่อสถำนพยำบำล ท่ำที่ถ่ำย มีสัญลักษณ์บอกต�ำแหน่งซ้ำยหรือขวำ
ปริมำณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ หรือ exposure factor.
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(2) ผู้ให้บริกำรมีกำรจัดกำรเพื่อป้องกันอันตรำยจำกรังสี (radiation protection) ประกอบด้วย: เจ้ำหน้ำที่ด้ำน
ควำมปลอดภัยจำกรังสี (radiation safety officer), กำรมีและกำรปฏิบตั ติ ำมคูม่ อื แนวทำงป้องกันอันตรำย
จำกรังสี118, กำรมีและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกรังสีเพียงพอตำมควำมจ�ำเป็น119, กำรวัดและควบคุม
ปริมำณรังสีทผี่ ปู้ ฏิบตั งิ ำนได้รบั , กำรให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีแก่เจ้ำหน้ำทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ ำน
ด้ำนรังสี, กำรบริหำรจัดกำรเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี, กำรก�ำจัดสำร
กัมมันตรังสี กำกรังสี และขยะทำงรังสีอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย.
(3) องค์กรมีระบบบริหำรคุณภำพ ประกอบด้วย: ผู้รับผิดชอบระบบ, เอกสำรนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบัติงำน,
ระบบประกันคุณภำพของภำพรังสี เครื่องมือ อุปกรณ์, กำรดูแลรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำน
พร้อมทั้งบันทึกประวัติ, แผนบ�ำรุงรักษำเชิงป้องกัน รวมทั้งแผนกำรจัดหำและทดแทนส�ำหรับเครื่องมือ
และอุปกรณ์, ระบบก�ำกับและตรวจสอบกำรท�ำงำนตำมมำตรฐำนของแต่ละวิชำชีพ, กำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ดู II-1.2), กำรติดตำมและประเมินผลระบบงำน, กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อร้องเรียน จำกผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงำน
และผู้ร่วมงำน, แผนงำนและกิจกรรมพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง.

118

119

ศึกษำเพิม่ เติมได้จำกแนวทำงกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีเพือ่ ควำมปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคลำกรตำมเกณฑ์และแนวทำงกำรพัฒนำงำนรังสี
วินิจฉัย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2558
เช่น lead apron, thyroid shield, gonad shield, collimator
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II-7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก
(Medical Laboratory/Clinical Pathology Service)
บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/พยาธิวิทยากายวิภาค ให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อ
ถือเพื่อวินิจฉัยโรคและการรักษาที่เหมาะสม.

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ (Planning, Resources, and Management)
(1) องค์กรวำงแผนจัดบริกำรตำมเป้ำประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร โดยแผนจัดบริกำร
ครอบคลุมขอบเขตของบริกำร ทรัพยำกรที่ต้องกำร และระดับผลงำนที่คำดหวัง120.
(2) ห้องปฏิบัติกำรมีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ โดยมีกำรออกแบบเพื่อกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัย
มีกำรแยกส่วนปฏิบัติกำร ธุรกำรและสถำนที่จัดเก็บตัวอย่ำงที่เหมำะสม โดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจส่ง
ผลกระทบต่อกำรตรวจทดสอบ121.
(3) ห้องปฏิบัติกำรมีบุคลำกรที่เพียงพอและมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนที่ต้องกำร.

120
121

ระดับผลงานทีค่ าดหวัง เช่น accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, turn-around time
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการทดสอบ ได้แก่ ควำมปรำศจำกเชื้อ ฝุ่นละออง กำรรบกวนจำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รังสี ควำมชื้น ไฟฟ้ำ อุณหภูมิ
สำรเคมีที่เป็นพิษ กลิ่น ระดับเสียงและกำรสั่นสะเทือน
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(4) ห้องปฏิบัติกำรมีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมส�ำหรับท�ำกำรตรวจทดสอบที่ต้องกำร ในสภำพกำรท�ำงำนที่
ปลอดภัย122 โดยมีระบบบ�ำรุงรักษำเชิงป้องกัน. มีกำรพิจำรณำผลกำรสอบเทียบ และกำรใช้ผลกำรสอบ
เทียบอย่ำงเหมำะสม. เครื่องมือผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด (ถ้ำมี).
(5) องค์กรคัดเลือกและตรวจสอบมำตรฐำนของงำนบริกำรจำกภำยนอก เครื่องมือวิทยำศำสตร์ วัสดุ น�้ำยำ
ซึ่งมีผลต่อคุณภำพของบริกำรห้องปฏิบัติกำรอย่ำงระมัดระวัง. มีกำรประเมินผู้จัดจ�ำหน่ำยน�้ำยำ วัสดุ และ
บริกำรที่มีควำมส�ำคัญสูง. มีระบบควบคุมคลังพัสดุพร้อมด้วยบันทึกที่เหมำะสม.
(6) องค์กรประเมิน คัดเลือก และติดตำมควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรที่รับตรวจต่อ รวมทั้งมีกำรประเมิน
ผู้ให้ค�ำปรึกษำหรือให้ข้อคิดเห็นส�ำหรับกำรทดสอบบำงอย่ำง.
(7) องค์กรสื่อสำรที่ดีกับผู้ใช้ห้องปฏิบัติกำร มีกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นหรือข้อมูลอย่ำงสม�่ำเสมอด้วยวิธีกำร
ต่ำงๆ ได้แก่ กำรให้ค�ำแนะน�ำ กำรแปลผลกำรตรวจ กำรปรึกษำทำงวิชำกำร กำรประชุม กำรตรวจเยี่ยม
ทำงคลินิก กำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรตรวจ.

122

สภาพการท�างานที่ปลอดภัย ครอบคลุมถึง มำตรกำรกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำ รังสี สำรเคมี จุลชีพ อุปกรณ์ป้องกันที่จ�ำเป็น รวมทั้ง
กำรก�ำจัดของเสียอันตรำยต่ำงๆ
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ข. การให้บริการ (Service Provision)
(1) ห้องปฏิบัติกำรมีกำรจัดกำรกับสิ่งส่งตรวจที่ดี ได้แก่ กำรจัดเก็บ กำรสัมผัส ภำชนะบรรจุ กำรเขียนฉลำก
กำรชี้บ่ง กำรรักษำสภำพ (preservation) กำรน�ำส่งพร้อมใบส่งตรวจ. มีกำรประเมินคุณสมบัติของสิ่งส่ง
ตรวจตำมเกณฑ์. สำมำรถทวนสอบสิ่งส่งตรวจและตัวอย่ำงที่แบ่งมำตรวจได้.
(2) องค์กรมีกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ที่มั่นใจว่ำผลกำรตรวจมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยกำรใช้วิธีวิเครำะห์
มำตรฐำนทีเ่ หมำะสมซึง่ ได้รบั กำรสอบทวน (validate) ว่ำให้ผลลัพธ์ตำมทีต่ อ้ งกำร. มีกำรตรวจสอบ (verify)
ว่ำ น�้ำยำ วิธีวิเครำะห์ เครื่องมือ เครื่องวิเครำะห์เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเหมำะกับกำรใช้งำน.
(3) ผูใ้ ห้บริกำรส่งมอบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ทถี่ กู ต้องแก่ผใู้ ช้บริกำรในเวลำทีเ่ หมำะสม โดยค�ำนึงถึงกำร
รักษำควำมลับ ค่ำวิกฤติทอี่ ำจเป็นอันตรำยต่อผูป้ ว่ ย และกำรจัดเก็บส�ำเนำข้อมูลกำรตรวจวิเครำะห์ในระบบ
ที่สำมำรถสืบค้นได้.
(4) องค์กรจัดกำรกับสิ่งส่งตรวจหลังกำรตรวจวิเครำะห์ได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถท�ำกำรตรวจวิเครำะห์
เพิ่มเติมได้เมื่อจ�ำเป็น และมีกำรก�ำจัดสิ่งส่งตรวจที่เหลือจำกกำรวิเครำะห์อย่ำงปลอดภัย.
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ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (Quality and Safety Management)
(1) ห้องปฏิบตั กิ ำรมีโปรแกรม/ระบบบริหำรคุณภำพซึง่ ครอบคลุมบริกำรห้องปฏิบตั กิ ำรทุกด้ำน และประสำนกับ
ส่วนอื่นๆ ในองค์กร โดยโปรแกรม/ระบบบริหำรคุณภำพครอบคลุม:
(i) กำรชี้บ่งปัญหำ/โอกำสพัฒนำ;
(ii) บันทึกควำมผิดพลำดและกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์;
(iii) กำรติดตำมตัวชี้วัดส�ำคัญ;
(iv) กำรแก้ไข/ป้องกันปัญหำ;
(v) กำรติดตำมปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบคุณภำพตลอดกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ (Pre-analytical and
Post-analytical);
(vi) กำรควบคุมเอกสำร;
(vii) เป้ำหมำยควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลำกร;
(viii) กำรประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม/ระบบบริหำรคุณภำพ.
(2) ห้องปฏิบัติกำรเข้ำร่วมโปรแกรมทดสอบควำมช�ำนำญระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร (proficiency testing-PT)
ตำมขอบเขตและควำมซับซ้อนของกำรตรวจวิเครำะห์ที่ให้บริกำร หรือจัดให้มีระบบประเมินควำมน่ำเชื่อถือ
ของกำรตรวจวิเครำะห์ด้วยวิธีอื่น. มีหลักฐำนว่ำมีกำรน�ำปัญหำทั้งหมดที่พบจำกกำรทดสอบควำมช�ำนำญ
หรือระบบประเมินอื่นมำแก้ไขโดยเร็ว.
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(3) ห้องปฏิบัติกำรวำงระบบควบคุมคุณภำพเพื่อติดตำม performance ของกำรวิเครำะห์โดยมีกำรก�ำหนดช่วง
ค่ำควำมคลำดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้ น�ำผลกำรควบคุมคุณภำพและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องมำประกอบกำรแก้ไขปัญหำ
รวมทัง้ มีวธิ กี ำรยืนยันควำมน่ำเชือ่ ถือของผลกำรตรวจวิเครำะห์ กรณีทไี่ ม่มกี ำรสอบเทียบหรือไม่มสี ำรควบคุม.
(4) ห้องปฏิบัติกำรที่มีควำมพร้อมในกำรวำงระบบคุณภำพและเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองตำมมำตรฐำนที่เป็นที่
ยอมรับ มีกำรน�ำมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับมำใช้ประโยชน์ และขอรับกำร
ประเมินจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ISO 15189) สภำเทคนิคกำรแพทย์
หรือรำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย123.

123

รำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทยมีกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร พยำธิวทิ ยำคลินกิ พยำธิวทิ ยำกำยวิภำค เซลล์วทิ ยำ
นิติเวชศำสตร์ นิติเวชคลินิก และธนำคำรเลือด/บริกำรโลหิต
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II-7.3 พยาธิวิทยากายวิภาค, ลล ทยา นต าสตร ละนต คลน
(Anatomical Pathology, Cell Cytology and Forensic Clinic Service)
(1) องค์กรน�ำมำตรฐำนพยำธิวทิ ยำกำยวิภำค, เซลล์วทิ ยำ, นิตเิ วชศำสตร์และนิตเิ วชคลินกิ ทีจ่ ดั ท�ำโดยองค์กรวิชำชีพ
เช่น รำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำน และมีกำรบริหำรคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยในระบบบริกำร.

II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต (Blood Bank and Transfusion Service)
(1) องค์กรน�ำมำตรฐำนธนำคำรเลือดและงำนบริกำรโลหิต ทีจ่ ดั ท�ำโดยศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย
หรือรำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และมีกำรบริหำรคุณภำพ
และควำมปลอดภัยในระบบบริกำร.

II-7.5 บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ (Other Diagnostic Investigation)
(1) ในกำรตรวจทดสอบที่กระท�ำกับผู้ป่วยโดยตรง มีกำรประเมินผู้ป่วยก่อนส่งตรวจและก่อนเข้ำรับกำรตรวจ
มีกำรเตรียมผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์ ลดอันตรำยต่อผู้ป่วย และมั่นใจว่ำผลกำร
ตรวจมีคณ
ุ ภำพตำมทีต่ อ้ งกำร. มีกำรให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยอย่ำงเพียงพอและลงนำมยินยอมในกรณีทเี่ ป็นกำรตรวจ
ที่มีควำมเสี่ยงสูง.
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(2) มีกำรแปลผลกำรตรวจโดยผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ บันทึกสรุปสิ่งที่พบ124 หรือกำรวินิจฉัยที่ชัดเจน.
มีกำรสื่อสำรผลกำรตรวจให้แก่แพทย์เจ้ำของไข้เป็นลำยลักษณ์อักษรในเวลำที่เหมำะสม.

124

สรุปสิ่งที่พบ ควรครอบคลุม ค�ำอธิบำยต่อประเด็นทำงคลินิกที่ระบุไว้โดยผู้ส่งตรวจ กำรเปรียบเทียบกับผลกำรตรวจที่ผ่ำนมำ รวมทั้งกำร
วินิจฉัยแยกโรคหรือข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรตรวจเพิ่มเติมเมื่อจ�ำเป็น
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II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Disease and Health Hazard Surveillance)
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Disease and Health Hazard Surveillance)
องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีระบบเฝ้าระวังเพื่อติดตาม ค้นหา การเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด�าเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้.
1

ระบบเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ โรคไม่ตดิ ต่อ ภัยสุขภาพ
โรคทีก่ ฎหมายก�าหนด

4

บันทึกและจัดเก็บข้อมูล

3

2 เป็นปัจจุบนั ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เปรียบเทียบได้

3
4
5

แผน ประสานงาน
ติดตามประเมินผล ปรับปรุง
บุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะ
งบประมาณและทรัพยากร
สร้างความรู้ เข้าใจ

ข. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
แปลผลข้อมูล

ติดตามสถานการณ์ตอ่ เนือ่ ง
คาดการณ์แนวโน้ม  วางแผนป้องกันและควบคุม

ท�าแผน เตรียมพร้อม
1
2
ตัง้ SRRT
3 มาตรการป้องกันและควบคุม

ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร
1
นโยบาย

2

ค้นหาการเพิม่ ผิดปกติ
จากการเฝ้าระวัง จากบุคลากร
จากห้องปฏิบตั กิ าร

1

ช่องทางรับรายงาน

5 สอบสวนเฉพาะราย

ง. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย
2
3

รายงาน สร้างความตระหนัก
ร่วมมือกับผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
ชุมชน สาธารณะ
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4

วินจิ ฉัยการระบาด

รายงาน เผยแพร่สถานการณ์
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และสือ่ สาธารณะ

5
6

ค. การตอบสนองต่อการระบาด
ของโรคและภัยสุขภาพ
6
สอบสวนและควบคุมโรค

รายงานโรค
ตามกฎหมาย

โรคและ
ภัยสุขภาพ
ได้รบั การควบคุม
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II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Disease and Health Hazard Surveillance)
องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีระบบเฝ้าระวังเพื่อติดตาม ค้นหา การเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติอย่าง
มีประสิทธิภาพ และด�าเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้.

ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร (Management and Resources)

(1) องค์กรมีนโยบำยเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพครอบคลุมพืน้ ทีภ่ ำยในองค์กร125 และพืน้ ทีช่ มุ ชนทีอ่ งค์กรรับผิดชอบ.
(2) องค์กรมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหำโรคและภัยสุขภำพในพื้นที่. มีกำร
ประสำนงำน ติดตำมประเมินผล และปรับปรุงกระบวนกำรเฝ้ำระวังโรค.
(3) องค์กรมีบุคลำกรที่มีควำมรู้และทักษะ ท�ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง สอบสวน และควบคุมโรค ในจ�ำนวนที่เหมำะสม.
(4) องค์กรมีงบประมำณและทรัพยำกรอื่นๆ ที่เพียงพอ มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม ส�ำหรับกำรเฝ้ำระวังโรค
สอบสวนโรค และควบคุมโรคอย่ำงมีประสิทธิภำพ.
(5) องค์กรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ในด้ำนแนวคิด นโยบำย แผน และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพส�ำหรับบุคลำกรในโรงพยำบำลทุกระดับ.

125

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในเกณฑ์ข้อ I-5.1 ค.สุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกร และ II-4.1 ข. กำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรติดเชื้อ
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ข. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การเฝ้าระวัง (Data Collection and Analysis for Surveillance)
(1) องค์กรมีระบบกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภำพอื่นๆ อย่ำงต่อเนื่อง เหมำะสมกับสภำพ
ปัญหำของพื้นที่ องค์กร และเป็นไปตำมกฎระเบียบที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด.
(2) ทีมผูใ้ ห้บริกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนือ่ ง. ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบนั ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันเวลำ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้.
(3) ทีมผูใ้ ห้บริกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบ แปลควำมหมำยข้อมูลกำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ โดยใช้
วิธีกำรทำงระบำดวิทยำ.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริกำรค้นหำและตรวจจับกำรเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือกำรระบำดของโรค126 ทัง้ จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำก
กำรเฝ้ำระวัง รับทรำบข้อมูลจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และทบทวนรำยงำนผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติ
กำรอย่ำงสม�่ำเสมอ.
(5) องค์กรติดตำมเฝ้ำดูสถำนกำรณ์และแนวโน้มของโรคที่ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน.
(6) องค์กรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเกิดโรคที่ส�ำคัญ เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนป้องกันควบคุมโรค.
126

การระบาด แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ (1) Epidemic หมำยถึง กำรเกิดโรคมำกผิดปกติเกินกว่ำจ�ำนวนทีเ่ คยมีในช่วงระยะเวลำเดียวกันของปีกอ่ นๆ
(mean +/- 2 S.D.) มักเกิดกับโรคที่พบบ่อยๆ เป็นโรคประจ�ำถิ่น เช่น กำรระบำดของโรคหัด (2) Outbreak หมำยถึง โรคที่มีผู้ป่วยตั้งแต่
2 รำยขึน้ ไปในระยะเวลำอันสัน้ หลังจำกร่วมกิจกรรมด้วยกันมำ (common activity) มักเกิดกับโรคทีพ่ บประปรำย แต่จำ� นวนไม่มำก (sporadic
disease) เช่น กำรระบำดของอำหำรเป็นพิษ ในกรณีที่เป็นโรคติดต่ออันตรำยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในชุมชนนั้นมำก่อน หรือเคยเกิดมำนำนแล้ว
และกลับมำเป็นอีก ถึงแม้มีผู้ป่วยเพียง 1 รำยก็ถือว่ำเป็นกำรระบำด
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ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ127
(Response to an Epidemic of Diseases and Health Hazards)
(1) องค์กรมีแผนกำรตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข และมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับ
ตลอดเวลำ.
(2) องค์กรมีทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team-SRRT) จำก
สหสำขำวิชำชีพท�ำหน้ำที่ตอบสนองต่อกำรระบำดของโรคและภัยสุขภำพ.
(3) องค์กรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค.
(4) องค์กรมีชอ่ งทำงและบุคลำกรทีส่ ำมำรถรับรำยงำนผูป้ ว่ ยหรือภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขได้ตลอด 24 ชัว่ โมง.
(5) องค์กรด�ำเนินกำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำย เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคอย่ำงทันท่วงที.
(6) ทีมผู้รับผิดชอบในกำรสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยำกรและอ�ำนำจตำมกฎหมำยในกำรตรวจสอบและใช้
มำตรกำรควบคุมโรคที่เหมำะสมและทันเหตุกำรณ์เมื่อมีกำรระบำดเกิดขึ้น.

127

ภัยสุขภาพ หมำยถึง สภำวะ สิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ สำรเคมี/สำรอื่นๆทั้งสถำนะของเหลว ของแข็ง ก๊ำซ หรือเป็นองค์ประกอบร่วมกัน
ที่มีโอกำสส่งผลกระทบต่อ สุขภำพ สุขภำวะ หรือก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ สูญเสีย ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ต่อบุคคลใดๆ เช่น กำรบริโภค
ยำสูบ กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน กำรจมน�้ำ และภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
เช่น ภัยจำกภำคอุตสำหกรรม/เกษตรกรรม ภัยจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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ง. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย (Information Dissemination and Alert)
(1) องค์กรจัดให้มที มี ทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งกำรสือ่ สำรควำมเสีย่ งต่อโรคและภัยสุขภำพเพือ่ สือ่ สำรข้อมูล สร้ำงควำม
ตระหนัก ควำมเข้ำใจ และสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมในกำรป้องกันโรคและภัยสุขภำพ กับผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงำนชุมชน
และสังคม.
(2) องค์กรจัดท�ำรำยงำนและเผยแพร่สถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพทั้งในด้ำนกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดที่
เกิดขึน้ และกำรด�ำเนินกำรสอบสวนควบคุมโรค ไปยังหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องและสือ่ สำธำรณะ อย่ำงต่อเนือ่ ง
และสม�่ำเสมอ.
(3) องค์กรรำยงำนโรคไปยังส�ำนักงำนสำธำรณสุขในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องตำมพระรำชบัญญัตโิ รคติดต่อ
พ.ศ. 2558 กฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 และกฎข้อบังคับอื่นๆ.

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

151

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล

II-9 การท�างานกับชุมชน (Working with Communities)
II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับชุมชน (Health Promotion for the Communities)
องค์กรร่วมกับชุมชน จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน.
1
ก�าหนดชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ
เก็บข้อมูลสุขภาพ
ของชุมชน

ประเมินความต้องการ
และศักยภาพ

2
วางแผนและออกแบบ
บริการสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมกับชุมชน
การดูแล การช่วยเหลือสนับสนุน
การพัฒนาทักษะสุขภาพ

ระบุกลุม่ เป้าหมายและบริการสุขภาพทีจ่ า� เป็น

3

ร่วมมือกับองค์กร
และผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ

จัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพส�าหรับชุมชน

4 ประเมินและปรับปรุง
บริการสร้างเสริมสุขภาพ
ทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชน
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II-9.2 การเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment)
องค์กรท�างานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของชุมชน.

ส่งเสริมชุมชน

ส่งเสริมสิง่ แวดล้อมและนโยบาย
สาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี

2

ส่งเสริมให้ชมุ ชนสามารถแก้ปญ
ั หาของตน

ลดการปนเปือ้ นทางกายภาพและเคมี
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมเพือ่ สันทนาการ
การฟักผ่อน สมดุลของชีวติ กิจกรรมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ

3

ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมและ
ทักษะสุขภาพของครอบครัวและชุมชน

1

การมีสว่ นร่วม การสร้างศักยภาพ
การสร้างเครือข่าย การเป็นคูพ่ นั ธมิตร
ใช้ตน้ ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน

พฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี ลดพฤติกรรมเสีย่ ง
ปกป้องบุคคลจากความเสีย่ ง การจัดการความเครียด

สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ

4

สิง่ แวดล้อมทาสังคม

การช่วยเหลือทางสังคม การสร้างเครือข่ายทางสังคม
ปฏิสมั พันธ์ทดี่ ใี นทีท่ า� งานและชุมชน

สนับสนุนนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
สร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือ แลกเปลีย่ นข้อมูล

สุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องชุมชน
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II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับชุมชน (Health Promotion for the Communities)
องค์กรร่วมกับชุมชน128 จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน.

(1) องค์กรก�ำหนดชุมชนทีร่ บั ผิดชอบและท�ำควำมเข้ำใจบริบทของชุมชน มีกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพ
และศักยภำพของชุมชน129 และระบุกลุ่มเป้ำหมำยและบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่จ�ำเป็นส�ำหรับชุมชน.
(2) องค์กรร่วมกับชุมชนวำงแผนและออกแบบบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ130 ทีต่ อบสนองควำมต้องกำรและปัญหำ
ของชุมชน.
(3) องค์กรร่วมมือกับภำคีที่เกี่ยวข้อง จัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพส�ำหรับชุมชน.
(4) องค์กรติดตำมประเมินผล ตลอดจนแลกเปลีย่ นข้อมูลและร่วมกับชุมชนในกำรปรับปรุงบริกำรสร้ำงเสริมสุข
ภำพในชุมชน.

128

ชุมชน อำจจะเป็นชุมชนทำงภูมิศำสตร์ หรือชุมชนที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีเป้ำหมำยเดียวกัน

129

การประเมินความต้องการของชุมชน ครอบคลุมถึงกำรเก็บรวบรวมสำรสนเทศเกี่ยวกับสุขภำพของชุมชน เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพ สถำนะสุขภำพ ศักยภำพ
และควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพในชุมชน

130

บริการสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับชุมชน อำจครอบคลุมกำรดูแล กำรช่วยเหลือสนับสนุน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำทักษะสุขภำพ
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ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล

II-9.2 การเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment)
องค์กรท�างานร่วมกับชุมชนเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน.
(1) องค์กรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม กำรสร้ำงศักยภำพ และกำรสร้ำงเครือข่ำยของชุมชน รวมทั้งกำรเป็น
คู่พันธมิตร131 ที่เข้มแข็งกับชุมชน.
(2) องค์กรร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมควำมสำมำรถของกลุ่มต่ำงๆ ในชุมชน เพื่อด�ำเนินกำรแก้ปัญหำที่ชุมชนให้
ควำมส�ำคัญโดยใช้ต้นทุนทำงสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำของชุมชน.
(3) องค์กรร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมและทักษะสุขภำพของบุคคล132 และครอบครัว.
(4) องค์กรส่งเสริมกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ133 และทำงสังคม134 ที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำพดี รวมทั้งกำร
ชี้แนะและสนับสนุนนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน
สำรสนเทศกับผู้เกี่ยวข้อง.
131
132
133
134

องค์กรท�ำงำนเป็นคู่พันธมิตรกับชุมชนด้วยกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศ ควำมรู้ ทักษะ และทรัพยำกร
พฤติกรรมและทักษะส่วนบุคคลทีส่ า� คัญ ได้แก่ พฤติกรรมสุขภำพทีด่ ี (กำรออกก�ำลัง กำรผ่อนคลำย อำหำร) กำรลดพฤติกรรมทีม่ คี วำมเสีย่ ง
ต่อสุขภำพ กำรปกป้องส่วนบุคคลให้พ้นจำกควำมเสี่ยง กำรจัดกำรกับควำมเครียดในชีวิตประจ�ำวัน
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพในชุมชนทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี ได้แก่ กำรลดสิง่ ปนเปือ้ นทำงกำยภำพและสำรเคมี เช่น ฝุน่ , ละอองในอำกำศ, สำรพิษ
หรือสำรตกค้ำงในอำหำร, เสียง, กำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ, สิง่ แวดล้อมเพือ่ สันทนำกำร กำรพักผ่อน สมดุลของชีวติ และกิจกรรมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภำพ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ได้แก่ กำรช่วยเหลือทำงสังคมในกลุ่มเป้ำหมำย (เช่น ผู้ที่ด้อยโอกำสทำงสังคม), กำรสร้ำง
เครือข่ำยทำงสังคม, ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมที่ส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีในที่ท�ำงำนและชุมชน
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
บริบทองค์กร

I-1
การน�า

I-5
บุคลากร

I-2
กลยุทธ์
I-3 ผู้ป่วย/
I-6
ผู้รับผลงาน
การปฏิบัติการ
I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

ตอนที่ IV ผลลัพธ์
IV
ผลลัพธ์

IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย
และผู้รับผลงาน
IV-3 ผลด้านบุคลากร
IV-4 ผลด้านการน�าและการก�ากับดูแล
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�างานส�าคัญ
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย
II-2 การก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคและบริการที่เกี่ยวข้อง
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การท�างานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
III-2 การประเมินผู้ป่วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดูแลผู้ป่วย
III-5 การให้ข้อมูลและการเสริม
พลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
III-6 การดูแลต่อเนื่อง
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access and Entry)
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access and Entry)
องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่าผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานสามารถเข้าถึงบริการทีจ่ า� เป็นได้โดยสะดวก มีกระบวนการรับผูป้ ว่ ยทีเ่ หมาะกับปัญหา
สุขภาพ/ความต้องการของผูป้ ว่ ยอย่างทันเวลา มีการประสานงานทีด่ ี ภายใต้ระบบงานและสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิผล.
ก. การจัดบริการ

1
2

ก�าหนดและจัดบริการทีจ่ า� เป็น

รวบรวม/วิเคราะห์ความต้องการบริการในปัจจุบนั และอนาคต

จัดช่องทางการเข้าถึงบริการ

1

การรับเข้าหน่วยบริการวิกฤติ/บริการพิเศษ
ตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด

การให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ย/ครอบครัว

2

สภาพการเจ็บป่วย การดูแลทีจ่ ะได้รบั ผลลัพธ์และค่าใช้จา่ ย
ผูป้ ว่ ยเข้าใจและมีเวลาพิจารณาก่อนตัดสินใจ

3

เคารพการตัดสินใจกรณีปฏิเสธการรักษา

1

อุปสรรคต่อการเข้าถึงน้อยทีส่ ดุ

กายภาพ ภาษา วัฒนธรรม จิตวิญญาณ เทคโนโลยี
ช่วงเวลาให้บริการ ระยะเวลารอคอย

4

การผ่าตัดและหัตถการรุกล�า้ การระงับความรูส้ กึ
การท�าให้สงบระดับปานกลาง/ลึก บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
การวิจยั การถ่ายภาพหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์

2
3
4
5

ประสานงานเพือ่ การส่งต่อ

5

การบ่งชีผ้ ปู้ ว่ ยอย่างถูกต้อง

เหมาะสม ปลอดภัย ลดการแพร่กระจายเชือ้

ข. การเข้าถึง
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ค. การเข้ารับบริการ

เวลาเหมาะสม ปลอดภัย

คัดกรองโดยการซักประวัติ ตรวจสัญญาณชีพ
คัดแยก (triage)  ให้การดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
เกณฑ์การรับผูป้ ว่ ย การช่วยเหลือกรณีสง่ ต่อ

ขอความยินยอมหลังได้รบั ข้อมูล

เข้าถึงสะดวก รับไว้ดแู ลทันเวลา
ระบบมีประสิทธิผล
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access and Entry)

องค์กรสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วย/ผู้รับผลงานสามารถเข้าถึงบริการที่จ�าเป็น ได้โดยสะดวก มีกระบวนการ
รับผู้ป่วยที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผู้ป่วย อย่างทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้
ระบบงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีประสิทธิผล.

ก. การจัดบริการ (Service Provision)

(1) ทีมผูใ้ ห้บริกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ปญ
ั หำรวมทัง้ เป็นควำมต้องกำรบริกำรของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงำน และ
ชุมชน ในปัจจุบันและอนำคต เพื่อก�ำหนดและจัดบริกำรที่จ�ำเป็น.
(2) องค์กรจัดช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วย135 โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสม ควำมปลอดภัย และลด
กำรแพร่กระจำยเชื้อในกรณีโรคติดต่อ.

ข. การเข้าถึง (Access)

(1) ผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรได้โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด.
(i) โครงสร้ำง อำคำร สถำนที่เกี่ยวกับบริกำร สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
ลดข้อจ�ำกัดทำงกำยภำพส�ำหรับกำรเข้ำถึงบริกำร136;
135
136

ช่องทำงกำรเข้ำถึงของผูป้ ว่ ย เช่น กำรมำรับบริกำรด้วยตนเอง กำรมำด้วยระบบ EMS กำรใช้ tele-health หรือ telemedicine กำรเยีย่ มบ้ำน
กำรจัดบริกำรที่บ้ำน เป็นต้น
เช่น สิง่ อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับผูส้ งู อำยุ ผูพ้ กิ ำร ทำงลำดส�ำหรับผูป้ ว่ ยรถเข็น ป้ำยบอกทำงทีช่ ดั เจน หรือระบบเทคโนโลยีในกำรนัดหมำย เป็นต้น
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
(ii) ทีมผูใ้ ห้บริกำรพยำยำมลดอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงบริกำร ในด้ำนภำษำ วัฒนธรรม จิตวิญญำณ เทคโนโลยี
และอุปสรรคอื่นๆ;
(iii) ทีมผู้ให้บริกำรจัดช่วงเวลำที่เหมำะสมส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละประเภท;
(iv) ระยะเวลำรอคอยเพื่อเข้ำถึงบริกำรเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำน และสอดคล้องกับควำมจ�ำเป็น
ของโรคและสภำวะของผู้ป่วย เช่น โรคมะเร็งระยะต่ำงๆ.
(2) องค์กรประสำนงำนทีด่ รี ะหว่ำงองค์กรกับหน่วยงำนทีส่ ง่ ผูป้ ว่ ยมำ137 เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั กำรส่งต่อในระยะเวลำ
ที่เหมำะสมและปลอดภัย.
(3) ผู้ป่วยได้รับกำรคัดกรอง (screen) โดยกำรซักประวัติ ตรวจสัญญำณชีพที่จำ� เป็นเบื้องต้น เพื่อจ�ำแนกกลุ่ม
กำรให้บริกำรตรวจรักษำในช่องทำงที่เหมำะสมและปลอดภัย.
(4) ผู้ป่วยได้รับกำรคัดแยก (triage) ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว. ผู้ป่วยที่จำ� เป็นต้องได้รับกำรดูแลฉุกเฉินหรือ
เร่งด่วนได้รับกำรดูแลรักษำเป็นอันดับแรก โดยบุคลำกรที่มีศักยภำพและอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมำะสม.
(5) ผู้ให้บริกำรมีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรับผู้ป่วยไว้ดูแลตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้. ในกรณีที่ไม่สำมำรถให้
บริกำรแก่ผู้ป่วยได้ ทีมผู้ให้บริกำรจะให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นอย่ำงเหมำะสม อธิบำยเหตุผลที่ไม่สำมำรถ
รับผู้ป่วยไว้ และช่วยเหลือผู้ป่วยในกำรหำสถำนบริกำรสุขภำพที่เหมำะสมกว่ำ.

137

เช่น โรงพยำบำลอื่น สถำนีต�ำรวจ รพ.สต. หน่วยให้บริกำรผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น
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ค. การเข้ารับบริการ (Entry)
(1) กำรรับเข้ำหรือย้ำยเข้ำหน่วยบริกำรวิกฤตหรือหน่วยบริกำรพิเศษเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้.
(2) ในกำรรับผู้ป่วยไว้ดูแล ผู้ให้บริกำรมีกำรให้ข้อมูลที่เหมำะสมและเข้ำใจง่ำยแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว.
(i) ข้อมูลที่ให้อย่ำงน้อยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:
สภำพกำรเจ็บป่วย;
กำรดูแลที่จะได้รับ;
ผลลัพธ์และค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น.
(ii) องค์กรท�ำให้มั่นใจว่ำผู้ป่วย/ครอบครัวได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอด้วยควำมเข้ำใจ สำมำรถขอ
ควำมเห็นเพิ่มเติมจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพอื่นโดยอิสระ และมีเวลำพิจำรณำที่เพียงพอก่อนจะ
ตัดสินใจ.
(3) องค์กรเคำรพกำรตัดสินใจของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำน หำกมีกำรปฏิเสธกำรดูแลรักษำ.
(4) ผูใ้ ห้บริกำรมีกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลควำมยินยอมจำกผูป้ ว่ ย/ครอบครัวไว้ในเวชระเบียนก่อนทีจ่ ะให้บริกำร
หรือให้เข้ำร่วมกิจกรรมต่อไปนี้:
(i) กำรท�ำผ่ำตัดและหัตถกำรรุกล�ำ้ (invasive procedure) กำรระงับควำมรูส้ กึ และกำรท�ำให้สงบในระดับ
ปำนกลำง/ระดับลึก;
(ii) บริกำรที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์;
l
l
l
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
(iii) กำรเข้ำร่วมในกำรวิจัยหรือกำรทดลอง;
(iv) กำรถ่ำยภำพหรือกิจกรรมประชำสัมพันธ์ ซึง่ ในกรณีนี้ กำรยินยอมควรมีกำรระบุระยะเวลำหรือขอบเขต
ที่ให้ควำมยินยอมไว้.
(5) องค์กรจัดท�ำและน�ำแนวทำงกำรบ่งชี้ผู้ป่วยอย่ำงถูกต้องไปปฏิบัตใิ นทุกขั้นตอนของกระบวนกำรดูแลรักษำ.
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III-2 การประเมินผู้ป่วย (Patient Assessment)
III-2 การประเมินผู้ป่วย (Patient Assessment)
ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความต้องการ ปัญหาสุขภาพและความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากกระบวนการดูแลรักษา
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม.
ก. การประเมินผู้ป่วย

2

3

การประเมินแรกรับ

ประวัตสิ ขุ ภาพ ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
ตรวจร่างกาย การรับรู้ ความชอบ
จิตใจสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สมรรถนะ ความเสีย่ ง

การประเมินผูป้ ว่ ย

โดยผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ
วิธเี หมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละราย
สิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย
ทรัพยากรเพียงพอ
ใช้แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินกิ

4

ในเวลาทีเ่ หมาะสม
บันทึกข้อมูล

ข. การส่งตรวจเพื่อการวินิฉัยโรค

1
2
3
4

การตรวจทีจ่ า� เป็น
โดยองค์กรหรือส่งต่อ

ทบทวนความสอดคล้อง
ระหว่างผลกับผูป้ ว่ ย
การสือ่ สารและบันทึก
การตรวจเพิม่ เติม
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ให้การดูแล (III-4)

ประเมินซ�า้

ประสานงาน
และร่วมมือ

5

1

แผนการดูแล (III-3)

วิเคราะห์
เชือ่ มโยง

ระบุความต้องการ
การดูแลทีเ่ ร่งด่วน/ส�าคัญ

1/2
4
3

การวินจิ ฉัยโรค

บันทึก ถูกต้อง ข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ

ทบทวน

6

อธิบายผลแก่ผปู้ ว่ ย

วินจิ ฉัยภาวะติดนิโคติน

5

PSG: ลดข้อผิดพลาด
ในการวินจิ ฉัยโรค

ความถูกต้อง สอดคล้อง

ค. การวินิจฉัยโรค
ความต้องการและปัญหาสุขภาพที่ถูกต้อง
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III-2 การประเมินผู้ป่วย (Patient Assessment)

ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความต้องการ ปัญหาสุขภาพและความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจาก
กระบวนการดูแลรักษา อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม.

ก. การประเมินผู้ป่วย (Patient Assessment)

(1) กำรประเมินผู้ป่วยมีกำรประสำนงำนและร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องในกำรประเมินผู้ป่วย:
(i) ประเมินผู้ป่วยครอบคลุมรอบด้ำนร่วมกันและลดควำมซ�้ำซ้อน;
(ii) วิเครำะห์และเชื่อมโยงผลกำรประเมิน;
(iii) ระบุปัญหำและควำมต้องกำรที่เร่งด่วน/ส�ำคัญ.
(2) กำรประเมินแรกรับของผู้ป่วยแต่ละรำยประกอบด้วย:
ประวัติสุขภำพ;
ประวัติกำรสูบบุหรี่;
กำรตรวจร่ำงกำย;
กำรรับรู้ควำมต้องกำรของตนโดยตัวผู้ป่วยเอง;
ควำมชอบส่วนบุคคลของผู้ป่วย138;
l
l

l
l
l

138

ความชอบส่วนบุคคลของผู้ป่วย (preferences of patients) เช่น จะเรียกขำนตัวบุคคลว่ำอย่ำงไร, ตัวเลือกในกำรดูแลและวิธีรักษำผู้ป่วย
(their care and treatment options), ผลกระทบจำกกำรเรียกขำน เสื้อผ้ำและกำรดูแลตนเองที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจ�ำ อำหำร/เครื่องดื่ม
และมื้ออำหำร กิจกรรม/ควำมสนใจ/ควำมเป็นส่วนตัว/ผู้มำเยือน
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กำรประเมินปัจจัยด้ำนจิตใจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญำณ และเศรษฐกิจ;
กำรประเมินควำมสำมำรถหรือสมรรถนะในกำรประกอบชีวิตประจ�ำวัน (functional assessment).
กำรประเมินเพือ่ ระบุผมู้ คี วำมเสีย่ งสูงทีจ่ ะได้รบั อันตรำยระหว่ำงกระบวนกำรดูแลรักษำ139มำกกว่ำผูป้ ว่ ย
ทั่วไป เพื่อวำงแผนกำรดูแลที่เหมำะสม.
(3) กำรประเมินผูป้ ว่ ยด�ำเนินกำรโดยบุคลำกรทีม่ คี ณ
ุ วุฒ.ิ มีกำรใช้วธิ กี ำรประเมินทีเ่ หมำะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละรำย
ภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและทรัพยำกรที่เพียงพอ140. มีกำรใช้แนวทำงปฏิบัติทำงคลินิกที่เหมำะสมกับ
ผู้ป่วยและทรัพยำกรที่มีอยู่ในกำรประเมินผู้ป่วย (ถ้ำมีแนวทำงดังกล่ำวอยู่).
(4) ผูป้ ว่ ยได้รบั กำรประเมินภำยในเวลำทีเ่ หมำะสมตำมทีอ่ งค์กรก�ำหนด. มีกำรบันทึกข้อมูลของผูป้ ว่ ยทีค่ รบถ้วน
ตำมข้อก�ำหนดขององค์กรในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยและพร้อมทีจ่ ะให้ผเู้ กีย่ วข้องในกำรดูแลได้ใช้ประโยชน์จำกกำร
ประเมินนั้น.
(5) ผู้ป่วยทุกรำยได้รับกำรประเมินซ�ำ้ ตำมช่วงเวลำที่เหมำะสม เพื่อประเมินกำรตอบสนองต่อกำรดูแลรักษำ.
l
l
l

139

140

ครอบคลุมกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับ กำรจัดกำรด้ำนยำ กำรพลัดตกหกล้ม โอกำสในกำรติดเชื้อ โภชนำกำร ผลจำกภำวะเจ็บป่วยใน
ระยะยำว เช่น แผลกดทับ และกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปรำะบำง เป็นต้น
ทรัพยากรในการประเมินผู้ป่วย แพทย์ควรพิจำรณำถึง เทคโนโลยี บุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล
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ข. การส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic Investigation)
(1) ผู้ป่วยได้รับกำรตรวจเพื่อกำรวินิจฉัยโรคที่จำ� เป็นตำมศักยภำพขององค์กร และได้รับกำรส่งต่อไปตรวจที่อื่น
ตำมควำมเหมำะสม.
(2) มีกำรทบทวนควำมสอดคล้องระหว่ำงผลกำรตรวจเพื่อกำรวินิจฉัยโรคกับสภำวะโรคของผู้ป่วย.
(3) ระบบสือ่ สำรและบันทึกผลกำรตรวจเพือ่ กำรวินจิ ฉัยโรค มีประสิทธิผล ท�ำให้มนั่ ใจว่ำแพทย์ได้รบั ผลกำรตรวจ
ในเวลำที่เหมำะสม. ผลกำรตรวจสำมำรถสืบค้นได้ง่ำย ไม่สูญหำย และมีกำรรักษำควำมลับอย่ำงเหมำะสม.
(4) ทีมผู้ให้บริกำรพิจำรณำกำรส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมเมื่อพบว่ำมีควำมจ�ำเป็นเพื่อกำรวินิจฉัยที่ถูกต้อง
ชัดเจน โดยอธิบำยเหตุผลควำมจ�ำเป็นกับผู้ป่วย/ญำติ.

ค. การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
(1) ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลที่บันทึกเพียงพอที่สนับสนุนกำรวินิจฉัย.
(2) มีกำรบันทึกกำรวินิจฉัยโรคภำยในเวลำที่ก�ำหนดไว้ และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงกำรวินิจฉัยโรคเมื่อมีข้อมูล
เพิ่มเติม.
(3) ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ได้รับกำรบันทึกกำรวินิจฉัยโรคภำวะติดนิโคติน (nicotine dependence).
(4) ทีมผูใ้ ห้บริกำรทบทวนควำมถูกต้องและครบถ้วนของกำรวินจิ ฉัยโรค และควำมสอดคล้องของกำรวินจิ ฉัยโรค
ของแต่ละวิชำชีพในทีมผู้ให้บริกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ.
166
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(5) องค์กรก�ำหนดเรื่องกำรลดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยโรคเป็นเป้ำหมำยควำมปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเข้มข้น มีกำรปรับปรุงและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง.
(6) ทีมผู้ให้บริกำรอธิบำยผลกำรประเมิน ผลกำรตรวจเพื่อกำรวินิจฉัยโรค และผลกำรวินิจฉัยโรคให้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัวด้วยภำษำที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย.
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III-3 การวางแผน (Planning)
III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย (Planning of Care)
ทีมผู้ให้บริการจัดท�าแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการ
ด้านสุขภาพของผู้ป่วย และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์.
ประเมินผูป้ ว่ ย [III-2]
เชือ่ มโยงและประสานกัน

1

ระหว่างวิชาชีพ แผนก หน่วยบริการ

3

วางแผนป้องกัน AE
จากการดูแล

4

หลักฐานวิชาการ
หรือแนวปฏิบตั ิ

5

ผูป้ ว่ ยและครอบครัว
ร่วมตัดสินใจ
ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว
[III-1ค(2), III-5]
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2

6

แผนการดูแลผูป้ ว่ ย

เป้าหมาย
บริการทีจ่ ะให้

ตอบสนองปัญหาครบถ้วน

สือ่ สาร/ประสานงาน

7

ระหว่างสมาชิกของทีมและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

8

ทบทวน ปรับแผน

ให้การดูแล
[III-4.1]
เฝ้าติดตาม
[III-4.1(8)]

ประเมินซ�า้
[III-2ก(5)]
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-3.2 การวางแผนจ�าหน่าย (Discharge Planning)
ทีมผู้ให้บริการวางแผนจ�าหน่ายผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ความต้องการหลังจ�าหน่ายออกจากองค์กร.
1

2

3

ก�าหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้
และกลุม่ เป้าหมายส�าคัญ
ส�าหรับการวางแผน
จ�าหน่าย

ประเมินความจ�าเป็น
ในการวางแผนจ�าหน่าย
ตัง้ แต่ระยะแรก
ของการดูแล

แพทย์ พยาบาล
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูป้ ว่ ย ครอบครัว

4

ผูม้ สี ว่ นร่วม

ประเมินความต้องการ
ทีจ่ ะเกิดหลังจ�าหน่าย
ประเมินซ�า้ เป็นระยะ

แผนจ�าหน่าย
บตั ติ ามแผนจ�าหน่าย
5 ปฏิ
เชือ่ มโยงกับแผนการดูแลผูป้ ว่ ย
ใช้หลักการเสริมพลัง

6

ประเมินและปรับปรุง
กระบวนการวางแผนจ�าหน่าย

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ผูป้ ว่ ยสามารถดูแล
ตนเอง ความต้องการ
ของผูป้ ว่ ยได้รบั การ
ตอบสนอง
แผนการ
ดูแลผูป้ ว่ ย
[III-3.1]

เสริมพลัง [III-3.5]
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III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย (Planning of Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการจัดท�าแผนการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับปัญหา/
ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์141.
(1) กำรวำงแผนดูแลผูป้ ว่ ยเป็นไปอย่ำงเชือ่ มโยงและประสำนกันระหว่ำงวิชำชีพ แผนก และหน่วยบริกำรต่ำงๆ.
(2) แผนกำรดูแลผู้ป่วยตอบสนองอย่ำงครบถ้วนต่อปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ป่วยที่ได้จำกกำรประเมินและ
กำรตรวจวินิจฉัย142.
(3) ทีมผูใ้ ห้บริกำรวำงแผนเพือ่ ป้องกันเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์จำกกำรดูแลรักษำในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั กำรประเมิน
ว่ำมีควำมเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรำยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั่วไป.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริกำรน�ำหลักฐำนวิชำกำรหรือแนวทำงปฏิบตั ิ ทีเ่ หมำะสมมำใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรดูแลผูป้ ว่ ย.
(5) ผู้ป่วยและครอบครัวมีโอกำสร่วมตัดสินใจเลือกวิธีกำรรักษำ143 และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรดูแล:
141

142
143

เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ หมำยถึง เหตุกำรณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดอันตรำยต่อผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดจำกกระบวนกำรดูแลรักษำ ครอบคลุมถึงกำรเกิดโรค ภำวะแทรกซ้อน
กำรบำดเจ็บ ควำมทุกข์ทรมำน ควำมพิกำร และกำรเสียชีวติ และอำจจะเป็นอันตรำยทำงด้ำนสังคม หรือจิตใจ ซึง่ มุง่ เน้นในเหตุกำรณ์ทสี่ ำมำรถ
ป้องกันได้เชิงระบบ (preventable harms)
รวมถึงวำงแผนกำรเลิกบุหรี่ โดยวิธกี ำรต่ำงๆ เช่น กำรให้ควำมรู้ กำรเข้ำร่วมโครงกำรเลิกบุหรี่ หรือกำรพิจำรณำกำรใช้ยำเลิกบุหรีต่ ำมควำมเหมำะสม
ร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา หมำยถึง ผู้ป่วยและญำติร่วมแลกเปลี่ยนและรับรู้ข้อมูลทั้งวิธีกำร ประโยชน์และควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจำก
วิธีกำรรักษำกับทีมผู้ให้บริกำร โดยข้อมูลต่ำงๆ ควรมีควำมพร้อมในหลำยภำษำและรูปแบบเพื่อควำมเข้ำใจและเกิดประโยชน์ในกำรรับรู้และ
ร่วมตัดสินใจเลือกวิธีกำรรักษำ
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
(i) วิธีกำร/ทำงเลือกในกำรดูแลและรักษำ144หลังจำกได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
(ii) กำรพิจำรณำควำมเชื่อและควำมชอบส่วนบุคคล
(iii) กำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีโอกำสเกิดกับผู้ป่วย
(6) แผนกำรดูแลผูป้ ว่ ยมีกำรระบุเป้ำหมำยทีต่ อ้ งกำรบรรลุ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว และบริกำร
ที่จะให้.
(7) ทีมผู้ให้บริกำรสื่อสำร/ประสำนงำนระหว่ำงสมำชิกของทีมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงได้ผล เพื่อให้มี
กำรน�ำแผนกำรดูแลผูป้ ว่ ยไปสูก่ ำรปฏิบตั ไิ ด้ในเวลำทีเ่ หมำะสม. สมำชิกของทีมผูใ้ ห้บริกำรมีควำมเข้ำใจบทบำท
ของผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ.
(8) ทีมผูใ้ ห้บริกำรทบทวนและปรับแผนกำรดูแลผูป้ ว่ ยเมือ่ มีขอ้ บ่งชีจ้ ำกสภำวะหรืออำกำรของผูป้ ว่ ยทีเ่ ปลีย่ นไป.

144

ทำงเลือกกำรรักษำครอบคลุมทั้งรูปแบบ/วิธีกำรรักษำเพื่อกำรดูแลรักษำและกำรดูแลในระยะสุดท้ำยของชีวิตตำมควำมต้องกำรของผู้ป่วย
และญำติ
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III-3.2 การวางแผนจ�าหน่าย (Discharge Planning)
ทีมผูใ้ ห้บริการ วางแผนจ�าหน่ายผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแลตนเอง และได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม
กับสภาพปัญหา ความต้องการ หลังจ�าหน่ายออกจากองค์กร.
(1) ทีมผู้ให้บริกำรก�ำหนดแนวทำง ข้อบ่งชี้ และโรคที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส�ำคัญส�ำหรับกำรวำงแผนจ�ำหน่ำย.
(2) ทีมผูใ้ ห้บริกำรพิจำรณำควำมจ�ำเป็นในกำรวำงแผนจ�ำหน่ำยส�ำหรับผูป้ ว่ ยแต่ละรำย ตัง้ แต่ระยะแรกของกำร
ดูแลรักษำ.
(3) แพทย์ พยำบำล และวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนจ�ำหน่ำย145.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริกำรประเมินและระบุปญ
ั หำ/ควำมต้องกำรของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจ�ำหน่ำย และประเมินซ�ำ้ เป็น
ระยะในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลอยู่ในโรงพยำบำล.
(5) ทีมผู้ให้บริกำรปฏิบัติตำมแผนจ�ำหน่ำยในลักษณะที่เชื่อมโยงกับแผนกำรดูแลระหว่ำงอยู่ในโรงพยำบำล ตำม
หลักกำรเสริมพลัง เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวมีศกั ยภำพและควำมมัน่ ใจในกำรจัดกำรดูแลสุขภำพของตนเอง.
(6) ทีมผูใ้ ห้บริกำรประเมินผลและปรับปรุงกระบวนกำรวำงแผนจ�ำหน่ำย โดยใช้ขอ้ มูลจำกกำรติดตำมผูป้ ว่ ยและ
ข้อมูลสะท้อนกลับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง.

145

รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมวำงแผนจ�ำหน่ำยของทีมดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน.
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III-4 การดูแลผู้ป่วย (Patient Care Delivery)
III-4.1 การดูแลทั่วไป (General Care Delivery)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
3

ตระหนักถึงโอกาสเกิด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้

2

ค�านึงถึงศักดิศรีและความเป็นส่วนตัว
สะดวกสบาย สะอาด ป้องกันอันตราย/
ความเครียด/เสียง/สิง่ รบกวนต่างๆ

6

การสือ่ สาร/ประสานงานในทีม
การเข้าถึง อ�านวยความสะดวก
ตอบสนองความต้องการ วัฒนธรรม
ความเชือ่ จิตวิญญาณ

จัดการภาวะแทรกซ้อน
ภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉิน
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

1

เพือ่ การดูแลอย่างสอดคล้องและต่อเนือ่ ง

ตอบสนองด้านจิตวิญญาณ

7

4

5

8

การดูแลผูป้ ว่ ย

เหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผมู้ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม ใช้หลักปฏิบตั ซิ งึ่ เป็นทีย่ อมรับ

ติดตาม
ความก้าวหน้า

การดูแล
อย่างทันท่วงที
ปลอดภัย
เหมาะสม

ครอบครัวมีสว่ นร่วม

ความคาดหวังของครอบครัว ครอบคลุม
ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

ปรับแผนการดูแลผูป้ ว่ ยและเป้าหมายการรักษา
[III-3.1(2)(6)]
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III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง
(High-Risk Patients and High-Risk Services)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง การให้บริการและหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ได้อย่างทันท่วงที
ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
ม่ ผูป้ ว่ ย บริการ
1 หัก�าตหนดกลุ
ถการ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง

3

จัดท�าแนวทางเพือ่
ลดความเสีย่ ง

สิง่ แวดล้อมในการให้บริการ
หรือท�าหัตถการ

4

สถานทีเ่ หมาะสม เครือ่ งมือพร้อม
มีผชู้ ว่ ยทีจ่ า� เป็นพร้อม

5

2

ฝึกอบรม

เฝ้าระวัง

แก้ไข
ปรับแผนการรักษา

RRT มาช่วยอย่างทันท่วงที
เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการทรุดลงหรือเข้าสูภ่ าวะวิกฤติ

ผูป้ ว่ ยทีเ่ สีย่ งสูง
ได้รบั การดูแล
อย่างทันท่วงที
ปลอดภัย เหมาะสม

ประเมิน ดูแลให้อาการคงที่ สือ่ สาร ให้ความรู้ ย้ายผูป้ ว่ ย

ปรับปรุง
6 กระบวนการดู
แล

174

ใช้ดแู ลผูป้ ว่ ย

ติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มของ
ภาวะแทรกซ้อนหรือ AE

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Speci c Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ า� คัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
1

และพร้อมแก้ภาวะฉุกเฉิน

ประเมินผูป้ ว่ ยก่อนระงับความรูส้ กึ

2

ค้นหาความเสีย่ ง วางแผน ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ

3

ได้รบั ข้อมูล ร่วมเลือก เตรียมร่างกายและจิตใจ

4

เตรียมผูป้ ว่ ย/ครอบครัว

5
1
2
3

ก. การระงับความรู้สึก

เตรียมความพร้อมการระงับความรูส้ กึ ทีป่ ลอดภัย เหมาะสม

แผนการดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัด

4

สือ่ สารกับผูป้ ว่ ย/ครอบครัว

5

บันทึการวินจิ ฉัยโรคก่อนผ่าตัดและแผนการผ่าตัด
ประเมินความเสีย่ งและประสานผูเ้ กีย่ วข้อง
ความจ�าเป็นของการผ่าตัด ทางเลือก
โอกาสใช้เลือด ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้

การเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัด

ร่างกาย จิตใจ ลดความเสีย่ งจากการผ่าตัด/ติดเชือ้

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

กระบวนการระงับความรูส้ กึ

ราบรืน่ ปลอดภัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ

ติดตามและบันทึกข้อมูล

6

จ�าหน่ายจากบริเวณรอฟน

ตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด
ส่งต่อข้อมูลให้ทมี ผูด้ แู ลหลังผ่าตัด

ระหว่างระงับความรูส้ กึ และรอฟืน้

ข. การผ่าตัด

ป้องกันการผ่าตัดผิด

ผิดคน ผิดข้าง ผิดต�าแหน่ง ผิดหัตถการ

ผ่าตัดภายใต้สภาวะทีพ่ ร้อม

7

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย

6

การดูแลหลังผ่าตัด

ติดตาม ดูแล เหมาะสมกับ
สภาวะของผูป้ ว่ ย/หัตถการ

บันทึกการผ่าตัด

ในเวลาทีเ่ หมาะสม
เพือ่ การสือ่ สารและความต่อเนือ่ ง
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Speci c Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ า� คัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
ค. อาหารและโภชนบ�าบัด
1
2

อาหารทีเ่ หมาะสม

3

เพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การเตรียมและบริโภคอาหาร

ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาด้านโภชนาการ

4

การผลิตอาหาร จัดเก็บ ส่งมอบ จัดการกับภาชนะ/
อุปกรณ์/ของเสีย/เศษอาหาร

คุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ ระบบบริการอาหารทีด่ ี
วิเคราะห์และป้องกันความเสีย่ ง
ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบ�าบัด ดูแลตามแผน

1

ตระหนักในความต้องการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ

2

อาการ การตอบสนองต่อการบ�าบัด
ความต้องการด้านจิตใจ/สังคม/จิตวิญญาณ

ประเมิน/ประเมินซ�า้

4

แผนการดูแล

7

ระบบดูแลผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย

176

ปลอดภัย หลักปฏิบตั ทิ ยี่ อมรับ ลดความเสีย่ ง

ง. การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
ประสานเพือ่ การดูแลต่อเนือ่ ง

ระหว่างสมาชิกทีม กับการดูแลทีบ่ า้ น/ชุมชน

5
3

ให้ความรูด้ า้ นอาหาร โภชนาการ โภชนบ�าบัด

จัดท�า/สือ่ สาร แผนดูแลล่วงหน้า
และหนังสือแสดงเจตนาเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาล
ในวาระสุดท้ายของชีวติ

6

การดูแลในช่วงใกล้เสียชีวติ

บรรเทาอาการ ตอบสนองความต้องการ
ด้านจิตใจ/สังคม/จิตวิญญาณ
ผูป้ ว่ ย/ครอบครัวมีสว่ นร่วมตัดสินใจ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Speci c Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ า� คัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
จ. การจัดการความปวด

ฉ. การฟนฟูสภาพและสมรรถภาพ

1

การคัดกรองและประเมินความปวด

2

multi-modality, เฝ้าระวังการตอบสนองและ AE,
ประเมินซ�า้ และปรับการรักษา

3

ความรุนแรงและลักษณะของความปวด

ประเมิน  วางแผนฟนฟูทคี่ รบองค์รวม

1

ประเมินด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ
องค์รวม: ร่างกาย กิจกรรม สิง่ แวดล้อม ปัจจัยส่วนบุคคล

2

มีคณ
ุ ภาพ/ปลอดภัย ตามปัญหาของผูป้ ว่ ย/หลักฐานวิชาการ
วัดผลลัพธ์ดว้ ยเครืองมือมาตรฐาน

การจัดการความปวด

บริการฟนฟูสภาพและสมรรถภาพ

ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว

โอกาสเกิดความปวด ทางเลือก ผลข้างเคียงและข้อพึงระวัง ความร่วมมือทีค่ าดหวัง

4

ดูแลโดยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามช�านาญ

5

ให้ความรูแ้ ละสนับสนุนผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ล

สือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว

3

ให้ขอ้ มูลเพียงพอเพือ่ การตัดสินใจ ทักษะเพือ่ การดูแลตนเอง

4

ให้บริการโดยบุคลากรทีม่ คี วามรู/้ ทักษะ/ความเชีย่ วชาญ
ตามมาตรฐาน/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ

ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
เป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ทิ ไี่ ด้มาตรฐาน
ในบริบทและทรัพยากรของโรงพยาบาล

1

บริการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม

2

ได้รบั การรับรองจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม (ตรต )
ก�ากับดูแลกรณีดา� เนินการโดยบริษทั ภายนอก
monitor & supervise if outsourced

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Speci c Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ า� คัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

1
4
1

178

ประเมินและวางแผนดูแล
ค้นหาและเฝ้าระวังความเสีย่ ง
ทีอ่ าจเกิด ส่งต่อเหมาะสม

องค์ความรูด้ า้ นแพทย์แผนไทย ผูใ้ ห้บริการทีเ่ หมาะสม

3

แนวปฏิบตั ิ กลุม่ ผูป้ ว่ ย/โรค
สนับสนุนทรัพยากร

6

การให้บริการแพทย์แผนไทย

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินจิ ฉัยโรค วางแผน ให้บริการ ให้คา� แนะน�า

ติดตาม บันทึกข้อมูล เตรียมพร้อมแก้ไข
ภาวะฉุกเฉิน จ�าหน่ายตามเกณฑ์
วางระบบบริการ
การแพทย์ทางไกล

ซ. การแพทย์แผนไทย

กลไกก�ากับดูแลมาตรฐาน ความปลอดภัย

2

2

ประเมิน คัดกรอง
ให้ขอ้ มูล

5
7

ประเมินความเหมาะสม
ให้ขอ้ มูลวิธกี าร/ข้อจ�ากัด

4

เข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียน

5

สอดคล้องกับค�าแนะน�าขององค์กรวิชาชีพ
และข้อก�าหนดของกฎหมาย

สือ่ สารและสร้างสัมพันธภาพ
เพือ่ การดูแลต่อเนือ่ ง เป็นองค์รวม
กับผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน สหสาขาวิชาชีพ

ก�ากับดูแลให้ถกู ต้อง ปลอดภัย เหมาะสม
การท�าหัตถการ การใช้เครือ่ งมือ ยาจากสมุนไพร

. การแพทย์ทางไกล

กรณีเสีย่ งต่อการเกิดเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์
ให้ขอ้ มูล ให้คา� แนะน�า หรือส่งต่อ

ให้บริการการแพทย์ทางไกล

สะดวก ทันกาล ผูป้ ว่ ยยินยอม

ประเมิน วินจิ ฉัย วางแผน ดูแลรักษา

3

6

สร้างความมัน่ ใจว่า
ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลรักษา
ตามแผน

บันทึกในเวชระเบียน

เพือ่ การสือ่ สาร การดูแลต่อเนือ่ ง

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Speci c Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ า� คัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
ญ. การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้าน
คัดกรองและประเมิน

1

ความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสม
ในการดูแลทีบ่ า้ น

2

ประเมินความพร้อม

สิง่ แวดล้อม
การดูแลประจ�าวันทีจ่ า� เป็น
ความพร้อมด้านอืน่ ๆ

7 กรณีเสีย่ งต่อการเกิดเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์

ให้ขอ้ มูลช่องทางการติดต่อ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม
แนะน�าหรือส่งต่อ

3
4
8

การเข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียน

ตอบสนองความต้องการ
ทางสุขภาพ สอดคล้องกับ
ค�าแนะน�าขององค์กรวิชาชีพ

ง่าย สะดวก ทันเวลา

องค์ประกอบของทีม

สอดคล้องกับความต้องการและแผนการดูแล

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ได้รบั การดูแลทีบ่ า้ น
อย่างครอบคลุม

5

6

ติดตามให้มนั่ ใจว่า
ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแล
รักษาตามแผน

บันทึกข้อมูล

เพือ่ การสือ่ สาร การดูแลต่อเนือ่ ง
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.1 การดูแลทั่วไป (General Care Delivery)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
(1) กำรดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย ทันเวลำ โดยมอบหมำยควำมรับผิดชอบในกำรดูแลผู้ป่วย
ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม. กำรดูแลในทุกจุดบริกำรเป็นไปตำมหลักปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน.
(2) องค์กรมีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อกำรดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภำพ โดยค�ำนึงถึงศักดิศรีและควำมเป็นส่วนตัวของผูป้ ว่ ย ควำม
สะดวกสบำยและควำมสะอำด กำรป้องกันอันตรำย/ควำมเครียด/เสียง/สิ่งรบกวนต่ำงๆ.
(3) ทีมผู้ให้บริกำรดูแลผู้ป่วยด้วยควำมตระหนักและค�ำนึงถึงโอกำสเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วย/
ผู้รับผลงำน และผู้ให้บริกำร.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริกำรจัดกำรกับภำวะแทรกซ้อน ภำวะวิกฤติ ภำวะฉุกเฉิน หรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์ อย่ำงเหมำะ
สมและปลอดภัย.
(5) ทีมผู้ให้บริกำรประเมินควำมคำดหวังของครอบครัวในกำรมีส่วนร่วมกับกำรดูแลผู้ป่วย ที่ครอบคลุมทั้งด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ.
(6) ทีมผูใ้ ห้บริกำรสือ่ สำรแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสำนกำรดูแลผูป้ ว่ ยภำยในทีม เพือ่ ควำมสอดคล้องและควำม
ต่อเนื่องในกำรดูแล.
(7) ทีมผูใ้ ห้บริกำรจัดช่องทำงกำรเข้ำถึง อ�ำนวยควำมสะดวก และจัดบริกำรเฉพำะเพือ่ ตอบสนองควำมต้องกำร
ด้ำนสุขภำพ บริบทเชิงวัฒนธรรม ควำมเชื่อ และควำมต้องกำรด้ำนจิตวิญญำณของผู้ป่วย.
(8) ทีมผู้ให้บริกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ที่คำดหวัง.
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III-4.2 การดูแลผูป้ ว่ ยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (High-Risk Patients and High-Risk Services)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง การให้บริการและหัตถการทีม่ คี วาม
เสี่ยงสูง ได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
(1) ทีมผู้ให้บริกำรก�ำหนดกลุ่มผูป้ ่วย146 กำรดูแลรักษำ/บริกำร147 และหัตถกำร148 ที่มีควำมเสี่ยงสูงเพื่อร่วมกัน
จัดท�ำแนวทำงหรือกระบวนกำรดูแลเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว149.
146

147

148

149

กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กอำยุน้อย (0-5 ปี) ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยฉุกเฉินที่สับสนหรือไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยที่ได้รับบำดเจ็บหลำยอวัยวะ
ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
การดูแล/บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น บริกำรทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งมือทีซ่ บั ซ้อนเพือ่ รักษำภำวะทีค่ กุ คำมต่อชีวติ ธรรมชำติของกำรรักษำทีม่ คี วำมเสีย่ ง
หรือบริกำรที่มีโอกำสเกิดอันตรำยต่อผู้ป่วย เช่น กำรฟอกเลือด กำรช่วยฟื้นคืนชีพ กำรใช้เครื่องผูกยึด กำรให้ยำเพื่อให้หลับลึก (moderate
and deep sedation) หรือทีมผู้ดูแลที่หลำกหลำยและประสบกำรณ์ต่ำงกัน เช่น กำรร่วมดูแลโดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์หลำยคน หรือกำร
ดูแลผู้ป่วยของนักศึกษำแพทย์/นักศึกษำสำยวิชำชีพทำงด้ำนสำธำรณสุข เป็นต้น รวมถึง กำรใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด กำรใช้รังสี
ชนิดก่อไอออน ไอโซโทปกัมมันตรังสี และเวชศำสตร์นวิ เคลียร์ กำรใช้ยำทีเ่ ป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxic drugs) และกำรใช้ยำทีค่ วบคุม กำรวิจยั
และกำรทดลองทำงคลินิก เครื่องมือหรืออุปกรณ์จี้ไฟฟ้ำ กำรใช้เลเซอร์ และกำรดูแล/บริกำรในภำวะฉุกเฉิน
หัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หมำยถึง หัตถกำรทีม่ คี วำมซับซ้อนมีองค์ประกอบและรูปแบบทีม่ คี วำมเฉพำะ หรือกำรผ่ำตัดและหัตถกำรทีม่ กี ำรรุกล�ำ้
(surgical and invasive procedures) ทุกชนิดที่ต้องท�ำในภำวะเร่งรีบหรือภำวะฉุกเฉิน
การลดความเสี่ยง ครอบคลุมถึงกำรส่งต่อผู้ป่วยหรือกำรงดท�ำหัตถกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง กรณีที่สถำนพยำบำลไม่มีควำมพร้อม
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(2) ทีมผูใ้ ห้บริกำรได้รบั กำรฝึกอบรม ฝึกปฏิบตั ิ และน�ำแนวทำงกำรดูแลผูป้ ว่ ยในสถำนกำรณ์ทมี่ คี วำมเสีย่ งสูง150
มำใช้ในกำรดูแลผู้ป่วย.
(3) กำรให้บริกำรหรือท�ำหัตถกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง ต้องท�ำในสถำนที่ที่เหมำะสม มีควำมพร้อมทั้งด้ำนเครื่องมือ
และผู้ช่วยที่จ�ำเป็น.
(4) ผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงสูง หรือผู้ป่วยที่ได้รับบริกำรหรือท�ำหัตถกำรที่มีควำมเสี่ยงสูงได้รับกำรเฝ้ำระวังกำร
เปลีย่ นแปลงอย่ำงเหมำะสมกับควำมรุนแรงของกำรเจ็บป่วย151 และด�ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับเปลีย่ นแผนกำร
รักษำได้ทันท่วงที.
(5) เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอำกำรทรุดลงหรือเปลีย่ นแปลงเข้ำสูภ่ ำวะวิกฤติ มีควำมช่วยเหลือจำกผูเ้ ชีย่ วชำญกว่ำ152 มำช่วย
ทีมผู้ให้บริกำรอย่ำงทันท่วงทีในกำรประเมินและดูแลผูป้ ว่ ยให้มีอำกำรคงที่ มีกำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และ
กำรย้ำยผู้ป่วยถ้ำจ�ำเป็น.
(6) ทีมผูใ้ ห้บริกำรติดตำมและวิเครำะห์แนวโน้มของภำวะแทรกซ้อนหรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ยเหล่ำนี้
เพื่อน�ำมำปรับปรุงกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยให้เกิดควำมปลอดภัย.
150
151

152

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ภำวะฉุกเฉินต่ำงๆ และสถำนกำรณ์โรคระบำด เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง เช่น กรำฟบันทึกสัญญำณชีพที่มีแถบสีแสดงถึงระดับสัญญำณชีพที่ต้องมีกำรทบทวน
(แถบสีเหลือง) หรือมีกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว (แถบสีแดง) ดูตวั อย่ำง SAGO (Standard Adult General Observation) chart ของออสเตรเลีย
อำจเรียกระบบนีว้ ำ่ Rapid Response System ซึง่ องค์ประกอบส�ำคัญได้แก่ Rapid Response Team (RRT) หรือ Medical Emergency
Team ซึง่ จะน�ำควำมเชีย่ วชำญในกำรดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤติของตนไปทีข่ ำ้ งเตียงผูป้ ว่ ยทันทีทเี่ จ้ำหน้ำทีซ่ งึ่ รับผิดชอบผูป้ ว่ ยร้องขอควำมช่วยเหลือ
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III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Speci c Care)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะที่ส�าคัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และ
เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

ก. การระงับความรู้สึก (Anesthesia Care)
(1) ทีมผู้ให้บริกำรเตรียมควำมพร้อมกำรระงับควำมรู้สึกให้ปลอดภัย และเหมำะสม โดยมีแนวทำงที่ชัดเจน
มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อแก้ไขภำวะฉุกเฉินขณะกำรระงับควำมรู้สึก153และระหว่ำงรอฟื้น มีกำรซ้อมรับ
ภำวะฉุกเฉิน และมีกำรเตรียม/ใช้เครื่องมือ วัสดุ และยำ ตำมที่องค์กรวิชำชีพด้ำนวิสัญญีแนะน�ำ.
(2) ทีมผู้ให้บริกำรประเมินผู้ป่วยก่อนกำรระงับควำมรู้สึก เพื่อค้นหำควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นขณะกำรระงับ
ควำมรูส้ กึ และน�ำข้อมูลจำกกำรประเมินมำวำงแผนกำรระงับควำมรูส้ กึ ทีเ่ หมำะสม รวมทัง้ ปรึกษำผูเ้ ชีย่ วชำญ
ในสำขำที่เกี่ยวข้อง.
(3) ผูป้ ว่ ย/ครอบครัวได้รบั ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับกำรระงับควำมรูส้ กึ และอำจมีสว่ นร่วมในกำรเลือกวิธกี ำรระงับ
ควำมรู้สึก. ผู้ป่วยได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจก่อนกำรระงับควำมรู้สึก.
(4) กระบวนกำรระงับควำมรู้สึกเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและปลอดภัยตำมมำตรฐำนแห่งวิชำชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ำ
ดีที่สุดภำยใต้สถำนกำรณ์ของโรงพยำบำล โดยบุคลำกรที่มีคุณวุฒิ.
(5) ผู้ป่วยได้รับกำรติดตำมและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยขณะระงับควำมรู้สึกและในช่วงรอฟื้น.
153

เช่น กำรใส่ท่อช่วยหำยใจได้ยำก ภำวะอุณหภูมิขึ้นสูงอย่ำงอันตรำย กำรแพ้ยำ
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(6) ผู้ป่วยได้รับกำรจ�ำหน่ำยจำกบริเวณรอฟื้นโดยผู้มีคุณวุฒิ ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้. และมีกำรส่งต่อข้อมูลไปให้
ทีมผู้ดูแลหลังผ่ำตัดเพื่อเกิดกำรดูแลต่อเนื่อง.

ข. การผ่าตัด (Surgical Care)
(1) ทีมผูใ้ ห้บริกำรวำงแผนกำรดูแลส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีจ่ ะรับกำรผ่ำตัดแต่ละรำยโดยน�ำข้อมูลจำกกำรประเมินผูป้ ว่ ย
ทั้งหมดมำพิจำรณำ. มีกำรบันทึกแผนกำรผ่ำตัดและกำรวินิจฉัยโรคก่อนกำรผ่ำตัดไว้ในเวชระเบียน. มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงและประสำนกับผู้ประกอบวิชำชีพในสำขำที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรดูแลที่ปลอดภัย.
(2) ทีมผู้ให้บริกำรอธิบำยควำมจ�ำเป็น ทำงเลือกของวิธีกำรผ่ำตัด โอกำสที่จะต้องใช้เลือด ควำมเสี่ยง ภำวะ
แทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้น ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วย.
(3) ทีมผูใ้ ห้บริกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของผูป้ ว่ ยก่อนกำรผ่ำตัด เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีควำมพร้อม
ลดควำมเสีย่ งจำกกำรผ่ำตัดและกำรติดเชือ้ ทัง้ ในกรณีผำ่ ตัดฉุกเฉินและกรณีผำ่ ตัดทีม่ กี ำ� หนดนัดล่วงหน้ำ.
(4) ทีมผู้ให้บริกำรมีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรป้องกันกำรผ่ำตัดผิดคน ผิดข้ำง ผิดต�ำแหน่ง ผิดหัตถกำร.
(5) ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลและผ่ำตัดภำยใต้สภำวะที่มีควำมพร้อม มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย154.
154

การดูแลและการผ่าตัดภายใต้สภาวะที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย หมำยถึง กำรจัดแบ่งพื้นที่ กำรก�ำหนดกำรไหลเวียน
และกำรป้องกันกำรปนเปื้อนในห้องผ่ำตัด กำรท�ำควำมสะอำดบริเวณห้องผ่ำตัดและเตียงผ่ำตัด กำรท�ำควำมสะอำดเครื่องมือ/อุปกรณ์ผ่ำตัด
และท�ำให้ปรำศจำกเชื้อ กำรเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์/เจ้ำหน้ำที่ช่วยผ่ำตัด ส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละรำย กำรดูแลระหว่ำงรอผ่ำตัด กำรตรวจนับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ กำรจัดกำรกับชิ้นเนื้อที่ออกมำจำกผู้ป่วย กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดภำวะวิกฤติกับผู้ป่วย
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(6) ทีมผู้ให้บริกำรบันทึกรำยละเอียดกำรผ่ำตัดในเวชระเบียนผู้ป่วยในเวลำที่เหมำะสมเพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรที่ดี
ระหว่ำงทีมงำนผู้ให้บริกำรและเกิดควำมต่อเนื่องในกำรดูแลรักษำ.
(7) ทีมผู้ให้บริกำรติดตำมดูแลหลังผ่ำตัดที่เหมำะสมกับสภำวะของผู้ป่วยและลักษณะกำรท�ำหัตถกำร.

ค. อาหารและโภชนบ�าบัด (Food and Nutrition Therapy)
(1) ผู้ป่วยได้รับอำหำรที่เหมำะสม มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพียงพอกับควำมต้องกำรพื้นฐำนของผู้ป่วย โดยมี
ระบบบริกำรอำหำรที่ดี. มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรอำหำรและโภชนำกำร155
ตลอดจนมีกำรด�ำเนินมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสม.
(2) ผู้ป่วยที่มีปัญหำหรือควำมเสี่ยงด้ำนโภชนำกำรได้รับกำรประเมินภำวะโภชนำกำร วำงแผนโภชนบ�ำบัด และ
ได้รับอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพียงพอ.
(3) ผูป้ ว่ ย/ครอบครัวได้รบั ควำมรูท้ ำงด้ำนวิชำกำรอำหำร โภชนำกำรและโภชนบ�ำบัด เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัว
สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรเตรียมและบริโภคอำหำรให้เหมำะสมกับโรคที่เป็นอยู่.
(4) กำรผลิตอำหำร กำรจัดเก็บ กำรส่งมอบ และกำรจัดกำรกับภำชนะ/อุปกรณ์/ของเสีย/เศษอำหำร เป็นไป
อย่ำงปลอดภัยตำมหลักปฏิบตั ทิ ยี่ อมรับทัว่ ไป เพือ่ ลดควำมเสีย่ งจำกกำรปนเปือ้ น กำรเน่ำเสีย กำรเกิดแหล่ง
พำหะน�ำโรค และกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค.
155

ความเสีย่ งจากการให้บริการอาหารและโภชนาการ เช่น ผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั อำหำรในเวลำทีเ่ หมำะสม กำรจัดอำหำรทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอำกำรแพ้ให้ผปู้ ว่ ย
กำรเตรียมอำหำรที่ไม่เหมำะสมให้ผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยอำจส�ำลักได้
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ง. การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative care)
(1) ทีมดูแลผู้ป่วย มีควำมตระหนักในควำมต้องกำรของผู้ป่วยระยะประคับประคองที่มีลักษณะเฉพำะโดยค�ำนึง
ถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน.
(2) ผู้ป่วย/ครอบครัว ได้รับกำรประเมิน/ประเมินซ�้ำ เกี่ยวกับอำกำรของผู้ป่วย กำรตอบสนองต่อกำรบ�ำบัด
อำกำร ควำมต้องกำรด้ำนจิตใจ สังคม156 จิตวิญญำณ157.
(3) ทีมดูแลผู้ป่วยมีกำรน�ำผลกำรประเมินที่ได้ มำวำงแผนดูแลเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป่วยและ
ครอบครัว.
(4) องค์กรประสำนเชือ่ มต่อกำรดูแลผูป้ ว่ ยระหว่ำงทีมและระหว่ำงหน่วยบริกำรกับกำรดูแลทีบ่ ำ้ นหรือชุมชนเพือ่
ให้เกิดกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง.
(5) องค์กรให้มกี ำรท�ำแผนดูแลล่วงหน้ำ (advance care planning) และกำรท�ำหนังสือแสดงเจตนำไม่ประสงค์
จะรับบริกำรสำธำรณสุข โดยเป็นไปตำมควำมประสงค์/ควำมต้องกำรของผู้ป่วยและครอบครัว และในกรณี
ที่มีกำรจัดท�ำ ให้มีกำรสื่อสำรให้ผู้เกี่ยวข้องในกำรดูแลผู้ป่วยได้รับทรำบ.
(6) ทีมผู้ให้บริกำรให้กำรดูแลระยะสุดท้ำย (end of life) หรือในช่วงใกล้เสียชีวิต (terminal care) อย่ำง
เหมำะสมทั้งในด้ำนกำรบรรเทำอำกำร ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนจิตใจ/สังคม/จิตวิญญำณ โดยให้ผู้ป่วย
และครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ.
156
157

ความต้องการด้านสังคม เช่น กำรอยู่ร่วมกัน กำรยอมรับ กำรมีส่วนร่วม ครอบคลุมถึงควำมพร้อมทำงเศรษฐำนะ
ความต้องการด้านจิตวิญญาณ เช่น กำรเชื่อในศำสนำและวัฒนธรรมของผู้ป่วย
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(7) องค์กรมีระบบดูแลผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย (care for carer) เพือ่ ให้สำมำรถท�ำหน้ำทีไ่ ด้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
ผู้ป่วย.

จ. การจัดการความปวด (Pain Management)
(1) ผูป้ ว่ ยได้รบั กำรคัดกรองเรือ่ งควำมปวดทัง้ ควำมปวดเฉียบพลันและควำมปวดเรือ้ รัง. เมือ่ พบว่ำผูป้ ว่ ยมีควำม
ปวด ผู้ป่วยได้รับกำรประเมินควำมปวดอย่ำงครอบคลุม ทั้งควำมรุนแรงของควำมปวด และลักษณะของ
ควำมปวด.
(2) ผู้ป่วยแต่ละรำยได้รับกำรจัดกำรควำมปวด โดยวิธีกำรใช้ยำและไม่ใช้ยำเพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่พึงปรำรถนำที่
เป็นไปได้ ผู้ป่วยได้รับกำรเฝ้ำระวังทั้งกำรตอบสนองต่อกำรจัดกำรควำมปวดและเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ มี
กำรประเมินซ�้ำและมีกำรปรับกำรรักษำที่เหมำะสม.
(3) ทีมผู้ให้กำรรักษำให้ข้อมูลที่จำ� เป็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมปวดแก่ผู้ป่วยและ/หรือ ครอบครัว เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในกำรตัดสินใจและกำรจัดกำรควำมปวด ข้อมูลที่ให้ประกอบด้วย:
(i) โอกำสเกิดควำมปวดจำกกำรตรวจรักษำ;
(ii) ทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมปวด;
(iii) ผลข้ำงเคียงและข้อพึงระวัง;
(iv) ควำมร่วมมือที่คำดหวังจำกผู้ป่วย.
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(4) ผูป้ ว่ ยได้รบั กำรดูแลเรือ่ งกำรจัดกำรควำมปวดจำกบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมช�ำนำญตำมมำตรฐำนวิชำชีพหรือ
ภำยใต้กำรก�ำกับของบุคลำกรดังกล่ำว.
(5) ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับควำมรู้และกำรสนับสนุนเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมปวด หลังจำกจ�ำหน่ำยทั้งผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก.

ฉ. การฟนฟูสภาพและสมรรถภาพ (Rehabilitation Services)

(1) ทีมผู้ให้บริการ158 น�ำข้อมูลจำกกำรประเมินผู้ป่วย159 ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ ของผู้ป่วย
แต่ละรำย มำวำงแผนกำรฟืน้ ฟูสภำพและสมรรถภำพทีจ่ ำ� เป็นและครบองค์รวมด้ำนสุขภำพ160 ให้สอดคล้อง
ไปในทิศทำงเดียวกัน และบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในระยะเวลำที่เหมำะสม.
158
159

160

ทีมผูใ้ ห้บริการ หมำยถึง ทีมสหสำขำวิชำชีพ (Multidiciplinary team) ประกอบด้วย แพทย์เวชศำสตร์ฟน้ื ฟู/แพทย์ พยำบำล นักกำยภำพบ�ำบัด
นักกิจกรรมบ�ำบัด นักกำยอุปกรณ์หรือช่ำงกำยอุปกรณ์ นักแก้ไขกำรพูด นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์หรือตำมบริบทของสถำนบริกำรนัน้ ๆ
การประเมินผู้ป่วย มีกำรประเมินแรกรับและประเมินซ�้ำที่ครอบคลุมรวมถึงระดับควำมสำมำรถหรือสมรรถนะในกำรประกอบชีวิตประจ�ำวัน
เพือ่ ให้สำมำรถระบุระดับควำมสำมำรถทีค่ ำดหวังหลังท�ำกำรฟืน้ ฟูสมรรถภำพ (expected functional level) และระยะเวลำทีค่ วรท�ำกำรฟืน้ ฟู
(duration of rehabilitation needed) รวมถึง แผนกำรฟื้นฟูสภำพและสมรรถภำพ (Rehabilitation plan) ที่จ�ำเป็น
องค์รวมด้านสุขภาพ โดยองค์รวมด้ำนสุขภำพวำงอยูบ่ นพืน้ ฐำนของหลักกำรบัญชีสำกลเพือ่ กำรจ�ำแนกกำรท�ำงำน ควำมพิกำร และสุขภำพ
(International Classification of unctioning, Disability and Health: IC ) ซึง่ หมำยรวมถึง มิตดิ ำ้ นกำรท�ำงำนและโครงสร้ำงของร่ำงกำย
(Body functions and structure), มิตดิ ำ้ นกิจกรรมและกำรมีสว่ นร่วม (Activity and Participation), ปัจจัยด้ำนสิง่ แวดล้อม (Environmental
factors) และปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors)
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(2) ทีมผู้ให้บริกำร ให้บริกำรฟื้นฟูสภำพและสมรรถภำพของผู้ป่วย161ตำมปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย
อย่ำงมีคุณภำพ ปลอดภัย และอยู่บนพื้นฐำนหลักฐำนวิชำกำร และมีกำรวัดผลลัพธ์กำรฟื้นฟูอย่ำงเป็นรูป
ธรรมด้วยเครื่องมือที่เป็นมำตรฐำน.
(3) ทีมผู้ให้บริกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและครอบครัวอย่ำงมีประสิทธิผล:
(i) ให้ข้อมูลเพียงพอ162ส�ำหรับกำรตัดสินใจ.
(ii) เสริมควำมรู้และทักษะที่จำ� เป็นส�ำหรับกำรดูแลตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ163.
(4) กำรให้บริกำรฟืน้ ฟูสภำพและสมรรถภำพ เป็นไปเพือ่ บรรลุเป้ำหมำยของกำรฟืน้ ฟูสมรรถภำพและควำมปลอดภัย
ตำมมำตรฐำนบริกำร มำตรฐำนวิชำชีพ กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบุคลำกรทีม่ คี วำมรู้ ทักษะ
และควำมเชี่ยวชำญ.

161

162

163

การบริการฟนฟูสภาพและสมรรถภาพ ครอบคลุมถึงกำรจัดหำอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำรที่เหมำะสม ตลอดจนกระบวนกำรส่งต่ออย่ำง
เป็นระบบเพื่อกำรดูแลต่อเนื่อง และติดตำมผลกำรฟื้นฟูระยะยำว ทั้งระหว่ำงหน่วยบริกำรและสู่ชุมชน
ข้อมูลที่เพียงพอ ครอบคลุมถึงเป้ำหมำย แผน และบริกำร กำรฟื้นฟูสภำพและสมรรถภำพที่จ�ำเป็นต้องได้รับ เพื่อใช้ประโยชน์ตลอด
กระบวนกำรฟื้นฟู ช่วยให้ผู้ป่วยเข้ำสู่สังคมตำมศักยภำพ ด�ำรงวิถีชีวิตอิสระและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
การดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมำยถึง กำรดูแลตนเองได้ที่สำมำรถพัฒนำต่อเนื่อง และสำมำรถฟื้นตัวได้อย่ำงเต็มศักยภำพใน
ระดับที่เหมำะสม หรือคงระดับสมรรถภำพทำงร่ำงกำย กลับเข้ำสู่สังคมตำมศักยภำพ ด�ำรงวิถีชีวิตอิสระและมีคุณภำพชีวิตที่ดี
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ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Care of Patients ith Chronic idney Diseases)

(1) กำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง164 ให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติที่ได้มำตรฐำนในบริบทและทรัพยำกรของ
โรงพยำบำล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัย.
(2) ในกรณีที่โรงพยำบำลมีกำรให้บริกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศูนย์ไตเทียม หรือ หน่วยไตเทียมของ
โรงพยำบำล หรือของหน่วยงำนภำยนอก (outsource) ต้องได้รับกำรรับรองจำกคณะอนุกรรมกำรตรวจ
รับรองมำตรฐำนกำรรักษำโดยกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) และในกรณีที่มีกำรด�ำเนินกำรโดย
บริษัทภำยนอก โรงพยำบำลต้องมีกำรก�ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเช่นเดียวกับของโรงพยำบำล.

ซ. การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
(1) ทีมผู้ให้บริกำรประเมินผู้ปว่ ย/ผูร้ บั ผลงำนเพื่อค้นหำและเฝ้ำระวังควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึน้ ระหว่ำงกำรดูแล
และน�ำข้อมูลจำกกำรประเมินมำวำงแผนกำรดูแลรักษำ รวมทัง้ กำรส่งต่อผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงำนได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม.
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(2) องค์กรมีกลไกก�ากับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยของการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทย โดยบุคคลที่
เหมาะสม165.
(3) ทีมผูใ้ ห้บริการ ให้บริการแพทย์แผนไทยโดยการประเมิน ซักประวัต166
ิ ตรวจร่างกาย วินจิ ฉัยโรค167 วางแผน
การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา168 การฟื้นฟูสภาพและการให้ค�าแนะน�าผู้ป่วย/ผู้รับผลงานโดยน�าหลัก
ธรรมานามัย เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการติดตามและบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานให้มคี วามครบถ้วน และเฝ้าระวัง การเตรียมความ
พร้อมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน และมีการจ�าหน่ายผู้ป่วย/ผู้รับผลงานตามเกณฑ์ที่เหมาะสม.
(5) องค์กรมีกลไกในการก�ากับดูแลการท�าหัตถการ การใช้เครือ่ งมือ และยาจากสมุนไพรตามศาสตร์การแพทย์
แผนไทยให้ถกู ต้อง มีความปลอดภัย เหมาะสมกับผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานเฉพาะราย.
(6) องค์กรสือ่ สารและสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน และสหสาขาวิชาชีพเพือ่ การดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ ง
และเป็นองค์รวม.
165

166
167
168

บุคคลทีใ่ ห้บริการการแพทย์แผนไทย หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพจากสภาการแพทย์แผนไทย หรือท�างานภายใต้
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ซักประวัติที่มีความจ�าเพาะเพิ่มเติม เช่น ธาตุเจ้าเรือน สมุฏฐาน มูลเหตุการเกิดโรค
การวินิจฉัยด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ตามธาตุ 42 ประการ ตามตรีธาตุ ตามเบญจอินทรีย์ ตามหมอสมมุติ
การรักษา เช่น การใช้ยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย ยาต�ารับ ยาเดี่ยว การนวด การประคบ การอบไอน�า้ สมุนไพร การทับหม้อเกลือ และการ
ให้บริการหัตถการอื่น
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ฌ. การแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine)
(1) องค์กรวางระบบ แนวทางปฏิบตั ิ ก�าหนดกลุม่ ผูป้ ว่ ย/โรค รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรส�าหรับการแพทย์ทางไกล.
(2) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแลโดยการแพทย์ทางไกล จะได้รบั การประเมิน คัดกรอง ความเหมาะสมเพือ่ เข้ารับบริการ
และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแล/ข้อจ�ากัด ก่อนแสดงความยินยอมในการรับบริการ.
(3) ผูป้ ว่ ยได้รบั บริการการแพทย์ทางไกล ในกระบวนการประเมิน วินจิ ฉัย วางแผน หรือดูแลรักษา ตามแนวทางปฏิบตั ิ
โดยข้อมูลการให้บริการได้รับการบันทึกในระบบเวชระเบียนเพื่อการสื่อสารที่เอื้อต่อการดูแลต่อเนื่อง.
(4) ผู้ให้บริการการดูแลผู้ป่วยการแพทย์ทางไกล สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จ�าเป็นของผู้ป่วยในระบบ
เวชระเบียนได้ง่าย สะดวก และทันกาล โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย.
(5) ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลการแพทย์ทางไกลในแนวทางทีส่ อดคล้องกับองค์กรวิชาชีพทีเ่ ป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้แนะน�า และ
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�าหนด เช่น การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล.
(6) ทีมผู้ให้บริการมีวิธีการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลผ่านทางการแพทย์ทางไกลจะ
ได้รับการรักษา ยา เวชภัณฑ์ การท�าหัตถการ หรือการรักษาต่อเนื่องอื่นตามที่ได้มีการวางแผน หรือสั่งการ
รักษาไว้.
(7) ในกรณีทคี่ าดว่าการตรวจวินจิ ฉัยหรือให้การรักษาผ่านทางการแพทย์ทางไกลอาจท�าให้เกิดหรือมีเหตุอนั ท�าให้
เชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วย. ผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับทางเลือกในการดูแลผ่านทางวิธีการอื่น หรือได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาด้วยวิธี
การอื่นอย่างเหมาะสม.
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ญ. การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้าน (Home-based care)
(1) ผู้ป่วยได้รับการประเมิน คัดกรองความเหมาะสมและความจ�าเป็นในการเป็นผู้ป่วยที่สามารถดูแลสุขภาพ
ที่บ้าน.
(2) ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมินด้านสิง่ แวดล้อม การดูแลประจ�าวัน และความพร้อมในการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นในด้านอืน่ ๆ
เพื่อให้สามารถได้รับการดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย.
(3) ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นในแนวทางทีต่ อบสนองต่อความต้องการทางสุขภาพของผูป้ ว่ ยอย่างครอบคลุม
และสอดคล้องกับแนวทางหรือค�าแนะน�าขององค์กรวิชาชีพ.
(4) ผูใ้ ห้บริการการดูแลสุขภาพของผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพทีจ่ า� เป็นของผูป้ ว่ ยในระบบเวชระเบียน
ได้ง่าย สะดวก และทันเวลา.
(5) ข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินผูป้ ว่ ย การวินจิ ฉัย การวางแผน และการดูแลรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ได้รบั การบันทึก
ในระบบเวชระเบียนเพื่อการสื่อสารที่เอื้อต่อการดูแลต่อเนื่อง รวมถึงการส่งผู้ป่วยกลับเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล.
(6) ทีมผูใ้ ห้บริการมีวธิ กี ารทีส่ ามารถสร้างความมัน่ ใจได้วา่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นจะได้รบั การรักษา
ยา เวชภัณฑ์ การท�าหัตถการ การฟืน้ ฟูสภาพและสมรรถภาพ หรือการรักษาต่อเนือ่ งอืน่ ตามทีไ่ ด้มกี ารวางแผน
หรือสั่งการรักษา โดยมีระบบการติดตามประเมินผล.
(7) ในกรณีทคี่ าดว่าการตรวจวินจิ ฉัยหรือให้การรักษาผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นอาจท�าให้เกิดหรือมีเหตุอนั ท�าให้เชือ่ ได้วา่ ผูป้ ว่ ย
มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลมีช่องทางในการติดต่อทีมผู้ให้บริการ
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ทีส่ ะดวกและทันกาล ผูใ้ ห้บริการตอบสนองในแนวทางและกรอบเวลาทีเ่ หมาะสม ผูป้ ว่ ยได้รบั ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
และได้รบั ค�าแนะน�าเกีย่ วกับทางเลือกในการดูแลผ่านทางวิธกี ารอืน่ หรือได้รบั การส่งต่อไปรับการรักษาด้วย
วิธีการอื่นอย่างเหมาะสม.
(8) มีองค์ประกอบของทีมผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางสุขภาพและแผนการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วย.
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III-5 การให้ขอ้ มูลและการเสริมพลังแก่ผปู้ ว่ ย/ครอบครัว
(Information Provision and Empowerment for Patients/Families)
III-5 การให้ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
(Information Provision and Empowerment for Patients/Families)
ทีมผูใ้ ห้บริการให้ขอ้ มูลและจัดกิจกรรมทีว่ างแผนไว้เพือ่ เสริมพลังผูป้ ว่ ย/ครอบครัวให้มคี วามสามารถและรับผิดชอบในการจัดการ
สุขภาพของตนเองให้คงสุขภาพและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งเชื่อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกขั้นตอนของการดูแลเพื่อให้
ผู้ป่วย/ครอบครัวสามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของตนเอง.
1

ก�าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้

ตามปัญหาและขีดความสามารถ
ของผูป้ ว่ ย/ครอบครัว

2
3

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้ขอ้ มูลทีจ่ า� เป็น การดูแลตนเอง
พฤติกรรมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ เหมาะสม
ทันเวลา ชัดเจน เข้าใจง่าย

ให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์จติ ใจ
และให้คา� ปรึกษา

4

แผนการดูแลตนเอง

5

กิจกรรมเสริมทักษะ

การประเมินผูป้ ว่ ย [III-2]
การวางแผนการดูแล [III-3]
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ประเมิน

การรับรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถในการ
น�าไปปฏิบตั ิ

ติดตาม

ปรับปรุง

6

ผูป้ ว่ ย/ครอบครัว
สามารถดูแลตนเอง
และควบคุมปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของตน

ประเมิน
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III-5 การให้ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
(Information Provision and Empowerment for Patients/Families)
ทีมผูใ้ ห้บริการให้ขอ้ มูล และจัดกิจกรรมทีว่ างแผนไว้เพือ่ เสริมพลังผูป้ ว่ ย/ครอบครัวให้มคี วามสามารถและ
รับผิดชอบในการจัดการสุขภาพของตนเองให้คงสุขภาพและสุขภาวะทีด่ ี รวมทัง้ เชือ่ มโยงการสร้างเสริมสุขภาพ
เข้าในทุกขัน้ ตอนของการดูแลเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย/ครอบครัวสามารถควบคุมปัจจัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาวะของตนเอง.
(1) ทีมผูใ้ ห้บริการก�าหนดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างครอบคลุมปัญหา/ความต้องการของผูป้ ว่ ย169 และสอดคล้อง
กับผลการประเมินและวางแผนดูแลผู้ป่วย (จาก III-2, III-3) และขีดความสามารถของผู้ป่วย/ครอบครัว
(2) ทีมผู้ให้บริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ป่วยและครอบครัว:
(i) ให้ข้อมูลที่จา� เป็น.
(ii) ช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรูส้ า� หรับการดูแลตนเองและการมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพและ
สุขภาวะดี170.

169

170

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วย เช่น โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ค�าแนะน�าการจัดการความเครียด การใช้ยา
การปรับสภาพแวดล้อม แนวทางการออกก�าลังกายและควบคุมอาหาร และการจัดการกับยาเสพติด เป็นต้น.
ผลลัพธ์ของการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและครอบครัว ท�าให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับโรค วิถีชีวิต และวิธีการยกระดับสุขภาพในขณะที่ยังมีโรคและ
ในสภาพแวดล้อมที่บ้าน
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(iii) กิจกรรมเหมาะสมกับปัญหา ทันเวลา มีความชัดเจนและเป็นที่เข้าใจง่าย171.
(iv) มีการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการน�าข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติ.
(3) ทีมผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์จิตใจและค�าปรึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว172.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการและผูป้ ว่ ย/ครอบครัว ร่วมกันก�าหนดแผนการดูแลตนเอง (self-care plan) ทีเ่ หมาะสมส�าหรับ
ผูป้ ว่ ย173 รวมทัง้ ติดตามเพิม่ ปัจจัยเอือ้ และลดปัญหาอุปสรรคเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวสามารถจัดการสุขภาพ
ของตนเองได้.
(5) ทีมผูใ้ ห้บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทีจ่ า� เป็นให้แก่ผปู้ ว่ ย/ครอบครัว และสร้างความมัน่ ใจว่าผูป้ ว่ ย/ครอบครัว
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง.
(6) ทีมผู้ให้บริการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้และการเสริมพลังผู้ป่วย/ครอบครัว.

171

172

173

กระบวนการให้ข้อมูลควรเป็นไปอย่างเปิดกว้างและยืดหยุ่น ยอมรับความเชื่อ ค่านิยม ระดับการรู้หนังสือ ภาษา ความสามารถทางร่างกาย
ของผู้ป่วยและครอบครัว
การช่วยเหลือด้านอารมณ์จิตใจ เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นมิตรในแต่ละพื้นที่บริการของโรงพยาบาล, มีการประเมิน
ความเครียดเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือวิกฤติที่ผู้ป่วยต้องเผชิญและช่วยเหลือให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ด้วยวิธีการเชิงบวก
แผนการดูแลตนเอง (self-care plan) ควรด�าเนินการควบคู่กับการกระตุ้นผู้ป่วยให้มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนโดยช่วยสร้าง
ความเข้าใจในบทบาท ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการท�าหน้าที่ สอนพฤติกรรมเชิงบวก และอธิบายผลที่ตามมาหากไม่สามารถท�าหน้าที่ดังกล่าว
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III-6 การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care)
III-6 การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่ให้ผลดี.
ก. การจ�าหน่าย ติดตาม และดูแลตามนัด
1

มีและปฏิบตั ติ ามแนวทาง
การ D/C & FU
สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ
และความจ�าเป็นของผูป้ ว่ ย

ยมผูป้ ว่ ย/ครอบครัว
2 แจ้งและเตรี
นัดหมาย ให้ความรู้ ช่วยเหลือ

3

Reconcile

ยา น�า้ ยา วัสดุการแพทย์

4

สร้างความร่วมมือและประสานงาน
เพือ่ ความต่อเนือ่ งในการติดตามดูแล
และบูรณาการกิจกรรม HPสร้างเสริมสุขภาพ

เวชระเบียนเอือ้ ต่อการดูแลต่อเนือ่ ง

5

สรุปจ�าหน่ายผูป้ ว่ ยใน สรุปแนวทางการดูแลรักษา
ในผูป้ ว่ ยนอกทีซ่ บั ซ้อน

6

สือ่ สารข้อมูลผูป้ ว่ ยแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ในการดูแลต่อเนือ่ ง

7

ติดต่อเพือ่ ตรวจสอบว่า
ความต้องการของผูป้ ว่ ย
ได้รบั การตอบสนอง

8

ติดตามผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สมัครอยู่

การติดตามและดูแลผูป้ ว่ ย
ต่อเนือ่ งทีใ่ ห้ผลดี
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III-6 การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่ให้ผลดี.
ข. การส่งต่อผู้ป่วย

5

ให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยและครอบครัว
ข้อบ่งชี้ ความเร่งด่วน ก�าหนดเวลา
หน่วยทีจ่ ะรับดูแลต่อ ความเสีย่ ง

แนวทางการส่งต่อการดูแล

3

การประสานงาน การสือ่ สาร การติดตามข้อมูล

1

2

6

ใช้ขอ้ ข.มูลการส่
ป้อนกลั
งต่อบผูเพื้ปอ่ วปรั
ย บปรุง
จากผูป้ ว่ ย ครอบครัว หน่วยทีร่ บั ดูแลต่อ

วางแผนการส่งต่อผูป้ ว่ ย

ตามสภาวะและความต้องการของผูป้ ว่ ย
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวมีสว่ นร่วม

ประสานกับหน่วยงานทีจ่ ะรับการส่งต่อ

4

บันทึกข้อมูลทีส่ า� คัญ
ส�าหรับการดูแลต่อเนือ่ ง

เพือ่ การส่งต่อการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัย

ค. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
1
3

ควบคุมภาวะคุกคามชีวติ ให้ผปู้ ว่ ย
อยูใ่ นสภาพคงทีก่ อ่ นส่งต่อ

2

การดูแลขณะเคลือ่ นย้าย

โดยบุคลากรทีม่ คี วามพร้อมและสมรรถนะ
มีการติดตามและสือ่ สารข้อมูลทีเ่ หมาะสม

4

ทบทวนอุบตั กิ ารณ์/
ความเสีย่ ง

หลักประกันคุณภาพและความปลอดภัยขณะเคลือ่ นย้าย
ตามกฎหมายและข้อบังคับ พาหนะได้มาตรฐานความปลอดภัย
มีอปุ กรณ์การแพทย์/ยา/เวชภันฑ์พร้อม สามารถสือ่ สารได้สะดวก
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III-6 การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่ให้ผลดี.

ก. การจ�าหน่าย การติดตาม และการดูแลตามนัด (Discharge, and Follow-up)
(1) ทีมผู้ให้บริการมีและปฏิบัติตามแนวทางการจ�าหน่าย การติดตาม และการดูแลตามนัด ที่สอดคล้องสภาวะ
สุขภาพของผู้ป่วย (health status) และความต้องการในการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยแต่ละราย.
(2) ทีมผู้ให้บริการแจ้งและเตรียม ผู้ป่วยและครอบครัวส�าหรับการจ�าหน่าย
(i) แจ้งในเวลาที่เหมาะสม.
(ii) ให้ข้อมูลแก่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจากการจ�าหน่าย และการดูแลต่อเนื่อง.
(iii) มีระบบนัดหมายและติดตามผู้ป่วยกลับมารับการรักษาต่อเนื่องเมื่อมีข้อบ่งชี้.
(iv) ให้คา� แนะน�าเกีย่ วกับความรูใ้ นการปฏิบตั ติ วั และการมาตามนัด ในรูปแบบและภาษาทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้าใจได้งา่ ย
รวมทั้งทวนสอบความเข้าใจในประเด็นส�าคัญ.
(v) มีระบบช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา ภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม.
(3) ทีมผู้ให้บริการตรวจสอบและท�าให้มั่นใจว่ายา น�้ายา หรือ วัสดุการแพทย์ ที่ผู้ป่วยได้รับเมื่อมีการจ�าหน่าย
เป็นไปตามแผนการรักษาล่าสุดของแพทย์และปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วย.
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(4) องค์กรสร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพ องค์กร ชุมชน รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา และบูรณาการกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพเข้าในกระบวนการดูแลผู้ป่วย.
(5) บันทึกเวชระเบียนเอื้อต่อการดูแลต่อเนื่องที่ได้ผล
(i) ทีมผู้ให้บริการบันทึกการจ�าหน่ายผู้ป่วยในเวชระเบียนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล.
(ii) เวชระเบียนผู้ป่วยในมีสรุปรายงานจ�าหน่ายที่มีรายละเอียดเพียงพอส�าหรับการดูแลต่อเนื่อง.
(iii) มีสรุปแนวทางการดูแลรักษา (profiles of medical care) ในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอกทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย
โรคหรือมีการดูแลที่ซับซ้อน ที่ทีมผู้ให้บริการสามารถใช้ส�าหรับการดูแลต่อเนื่องได้.
(6) ทีมผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลของผู้ป่วย การติดตาม และดูแลตามนัด ให้แก่หน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่
เกี่ยวข้องในการดูแลต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วย.
(7) หลังการจ�าหน่าย ทีมผู้ให้บริการติดต่อกับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าความต้องการของ
ผู้ป่วยได้รับการตอบสนอง และน�าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ.
(8) องค์กรมีกระบวนการในการติดตามผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจอยู่รับการรักษาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และ
น�าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงบริการ.
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ข. การส่งต่อผู้ป่วย174 (Patient Referral)
(1) ทีมผูใ้ ห้บริการวางแผนการส่งต่อผูป้ ว่ ยตามสภาวะและความต้องการของผูป้ ว่ ย โดยการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ย
และครอบครัว.
(2) ทีมผูใ้ ห้บริการประสานงานกับหน่วยงาน/สถานพยาบาลทีจ่ ะรับการส่งต่อการดูแลผูป้ ว่ ย175 (transfer of care)
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย.
(3) ทีมผู้ให้บริการมีแนวทางการส่งต่อการดูแล การประสานงาน การสื่อสารข้อมูลของผู้ป่วยให้แก่หน่วยงาน/
สถานพยาบาลทีร่ บั การส่งต่อเพือ่ ให้มนั่ ว่าได้รบั ข้อมูลสรุปเกีย่ วกับสภาวะทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยและการดูแลรักษา
ที่ครบถ้วน และมีแนวทางการติดตามข้อมูลหลังการส่งต่อ.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการบันทึกข้อมูลทีส่ า� คัญต่อการดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ ง ทัง้ ในเวชระเบียนและเอกสารการส่งต่อ เพือ่ ใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อและเมื่อไปถึงหน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วย.
174

175

การส่งต่อผู้ป่วย (Patient Referral) หมายถึง การส่งผู้ป่วยไปรับการวินิจฉัย การรักษา การรักษาต่อเนื่อง หรือการดูแลต่อเนื่อง ไปยัง
หน่วยงานอื่นในสถานพยาบาลเดียวกัน หรือไปยังสถานพยาบาลอื่นตามวัตถุประสงค์ของการส่งต่อ ซึ่งต้องมีการประสานการดูแลและส่งต่อ
ข้อมูลความต้องการที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงาน/สถานพยาบาลที่ส่งต่อและรับผู้ป่วย
การส่งต่อการดูแลผูป้ ว่ ย (transfer of care) หมายถึง การส่งมอบความรับผิดชอบในการดูแลผูป้ ว่ ยในเรือ่ งต่างๆ เช่น การดูแลช่วยเหลือชีวติ
การดูแลที่มีความซับซ้อน การดูแลระยะประคับประคอง การดูแลระยะฟื้นฟูสภาพ/สมรรถภาพ และการดูแลต่อเนื่อง จากทีมผู้ให้บริการที่
ส่งต่อการดูแลไปยังทีมผู้ให้บริการที่รับดูแลต่อ
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(5) ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมูลที่สา� คัญเกี่ยวกับการส่งต่อแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุมข้อบ่งชี้ ความเร่งด่วน
ก�าหนดเวลา หน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่จะรับดูแลต่อ และความเสี่ยง.
(6) ทีมผู้ให้บริการใช้ข้อมูลป้อนกลับ จากผู้ป่วย ครอบครัว หรือหน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่รับดูแลต่อ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งต่อและการดูแลก่อนการส่งต่อ.

ค. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย176 (Patient Transport)
(1) ทีมผูใ้ ห้บริการให้การรักษาพยาบาลเพือ่ ควบคุมภาวะคุกคามชีวติ ให้มนั่ ใจว่าผูป้ ว่ ยอยูใ่ นสภาพคงที่ (stabilization)
ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย.
(2) การดูแลขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด�าเนินการโดยบุคลากรที่มีสมรรถนะ/ขีดความสามารถ มีการเฝ้าติดตาม177
และสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม.
(3) องค์ ก รมี ห ลั ก ประกั น ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของการเคลื่ อ นย้ า ยผู ้ ป ่ ว ยระหว่ า ง
สถานพยาบาล:
176

177

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Patient Transport) หมายถึงกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากหน่วยงาน/สถานพยาบาลที่ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
หน่วยงาน/สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ดูแล
การดูแลและเฝ้าติดตามที่เหมาะสม ประกอบด้วย การเฝ้าระวังสัญญาณชีพของผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับ ยา สารน�้า เลือด
ออกซิเจน และสารอื่นๆ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลต่างๆ
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
(i) บริการขนส่งผู้ป่วยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง;
(ii) ยานพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้มาตรฐานความปลอดภัย มีอุปกรณ์การแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์
ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย สามารถสื่อสารและปรึกษากับสถานพยาบาลที่ส่งต่อหรือที่
จะรับผู้ป่วยได้สะดวก.
(4) องค์กรมีระบบตรวจสอบหรือการทบทวนอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับอุบตั กิ ารณ์หรือความเสีย่ งในการเคลือ่ นย้าย
ผู้ป่วย.
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อ

ผลลัพ

องค์กรแสดงให้เหนผลการด�าเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเดนส�าคัญ ได้แก่
ผลด้านการดูแลสุขภาพ/การดูแลทางคลินกิ การสร้างเสริมสุขภาพ ผลด้านการมุง่ เน้น
ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น ผลด้านบุคลากร ผลด้านการน�าและการก�ากับดูแล ผลด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ และผลด้านการเงิน.
ขีดความสามารถ อัตราก�าลัง
บรรยากาศการท�างาน
สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ
ความผูกพันและความพึงพอใจ
การพัฒนาบุคลากรและผูน้ า�

IV-3
ผลด้านบุคลากร
IV-4
ผลด้านการน�า/ก�ากับดูแล
การบรรลุผลตามกลยุทธ์
การสือ่ สารและความผูกพัน
การก�ากับดูแล
ความรับผิดชอบทางการเงิน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
จริยธรรมและความเชือ่ มัน่
การท�าประโยชน์ให้สงั คม

IV-1
ผลด้าน
การดูแลสุขภาพ

IV-5
ผลด้านประสิทธิผล
ของกระบวนการท�างาน

IV-2
ผลด้านการมุ่งเน้น
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

ผลงานของกระบวนการท�างานส�าคัญ
และกระบวนการสนับสนุน
ความพร้อมต่อภัยพิบตั /ิ ภาวะฉุกเฉิน
ผลงานด้านห่วงโซ่อปุ ทาน

ความพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจ
คุณค่า การคงอยู่ การแนะน�า
การสร้างความสัมพันธ์
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การดูแลผูป้ ว่ ย
ผลลัพธ์ กระบวนการ
ความปลอดภัย u tio al tatu
การสร้างเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ

IV-6
ผลด้านการเงิน
ผลการด�าเนินการด้านการเงิน
ผลตอบแทนทางการเงิน
ความอยูร่ อดทางการเงิน
ผลด้านการงบประมาณ
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ตอนที่ IV ผลลัพธ์

IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Results)

(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั ส�าคัญด้านการดูแลผูป้ ว่ ย178/ผูร้ บั ผลงาน การดูแล
ทางคลินิก179 ทั้งในด้านผลลัพธ์ กระบวนการ ความปลอดภัย และ functional status.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั ส�าคัญเกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ
ของกลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับผลงานที่ส�าคัญ ประชากรในชุมชน.

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน (Patient and Other Customer-Focused Results)
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั ส�าคัญเกีย่ วกับความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ คุณค่าจาก
มุมมองของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน การคงอยู่ การแนะน�า และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน.

178

179

ตัวชีว้ ดั ด้านการดูแลผูป้ ว่ ย ได้มาจากการวิเคราะห์โรคส�าคัญทีโ่ รงพยาบาลให้การดูแล ซึง่ แต่ละโรคควรจะมีชดุ ของตัวชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนประเด็น
ส�าคัญของโรคนั้นๆ อย่างครบถ้วน
ตัวชี้วัดด้านการดูแลทางคลินิก ได้มาจากการวิเคราะห์ระบบงานส�าคัญและระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย เช่น ระบบป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ ระบบยา ระบบเวชระเบียน ระบบบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นต้น
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I -3 ผลด้า บคลากร ( orkforce Res lts)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับขีดความสามารถ ระดับอัตราก�าลัง
การรักษาไว้ และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับบรรยากาศการท�างาน สุขอนามัย
ความปลอดภัย สวัสดิภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ สิทธิประโยชน์และบริการของบุคลากร.
(3) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรและ
ความผูกพันของบุคลากร.
(4) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและผู้น�า.

IV-4 ผลด้านการน�าและการก�ากับดูแล (Leadership and Governance Results)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับการบรรลุผลตามกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ า� คัญของการด�าเนินการของผูน้ า� ระดับสูงในเรือ่ งการสือ่ สารและการสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรและผู้รับผลงาน.
(3) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ า� คัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ การก�ากับดูแลทางคลินกิ และความรับผิดชอบ
ด้านการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร180.
180

ผลของความรับผิดชอบทางการเงิน เช่น รายงานการตรวจสอบทางการเงิน ข้อแนะน�าของผู้ตรวจสอบ การตอบสนองของผู้บริหาร
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(4) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส�าคัญด้านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกว่าข้อก�าหนดด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบ.
(5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส�าคัญด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น�าระดับสูง และการก�ากับดูแลกิจการ.
(6) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส�าคัญด้านการท�าประโยชน์และการสนับสนุนชุมชนที่ส�าคัญ.

I -5 ผลด้า ประสิท ิผลของกระบว การทางา สาคั ( e

ork Process Effectiveness Res lts)

(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับผลการด�าเนินการของกระบวนการ
ท�างานส�าคัญ (ตามมาตรฐานตอนที่ I และ II) และกระบวนการสนับสนุนส�าคัญ ครอบคลุมตัวชี้วัด
ด้านผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมิติคุณภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญของประสิทธิผลระบบความปลอดภัยของ
องค์กร การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และผลการด�าเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน.

IV-6 ผลด้านการเงิน (Financial Results)
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั ส�าคัญของผลการด�าเนินการด้านการเงิน รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั
ด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และผลการด�าเนินการด้านการใช้งบประมาณ.
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าคผ วก
Scoring Guideline
ค�าชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring

แนวคิด
HA Scoring เป็นเครือ่ งมือส�าหรับการประเมิน maturity ของระบบคุณภาพ ในการพัฒนาโรงพยาบาล
รวมถึงใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน HA ในการยกระดับการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งจัดท�าขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนไปดังนี้
1) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Healthcare Standards) ประกอบไปด้วยมาตรฐาน
4 ตอน (part) โดยแต่ละตอนมีการแบ่งบท (chapter) บางบทจะมีการจัดหมวดหมู่ (section) โดยแต่ละ
บทของมาตรฐานจะมีข้อก�าหนด (re uirement) 3 ระดับ คือ ข้อก�าหนดพื้นฐาน (basic re uirements)
ข้อก�าหนดในภาพรวม (overall re uirements) และข้อก�าหนดย่อย (multiple re uirements)
2) คณะกรรมการสถาบันก�าหนดให้มีเกณฑ์ที่จ�าเป็นต่อความปลอดภัย (essential criteria for safety) ของ
ผู้ป่วย/บุคลากร โดยเลือกจากข้อก�าหนดที่มีในมาตรฐาน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลตามทีค่ ณะกรรมการสถาบันประกาศในแต่ละช่วงเวลา เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและบุคคลากรมีความมัน่ ใจ
ในระบบบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพแความปลอดภัยในประเด็นทีส่ า� คัญ โดยโรงพยาบาลต้องมีการด�าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมตามที่ก�าหนด
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209

ผน
3) คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานก�าหนดให้มเี กณฑ์หลักเพือ่ ความยัง่ ยืน (core criteria for sustainability)
ของระบบคุณภาพของสถานพยาบาล โดยเลือกจากข้อก�าหนดที่มีในมาตรฐาน เพื่อโรงพยาบาลและ
ผู้เยี่ยมส�ารวจได้ใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นการพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้เป็นรพ.ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยเลือกข้อก�าหนด ที่มีพลังในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
( uality culture) สะท้อนการพัฒนาที่สอดคล้องกับค่านิยม (core value) และการด�าเนินการตาม
ข้อก�าหนดดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเชิงระบบและเกิดการด�าเนินการในข้อก�าหนดอื่นๆ ร่วมด้วย
ซึ่งมีการก�าหนดรวมเป็นหัวข้อส�าหรับการประเมินตนเองใน HA Scoring จ�านวน 27 ข้อ จากจ�านวน
ทั้งหมด 100 ข้อ
4) การเยี่ยมส�ารวจคือการทบทวนโดยมิตรจากภายนอก (external peer revie ) เพื่อรับรู้ระดับ maturity
ของระบบคุณภาพที่พัฒนา และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) ผู้เยี่ยมส�ารวจมีหน้าที่ในการ
รับรู้บริบทและผลงานการพัฒนาของโรงพยาบาล
สร้างกระบวนการเรียนรู้จากผลงานของโรงพยาบาล
ร่วมกับโรงพยาบาลในการจัดท�าประเด็นในแผนการพัฒนา (Issues for Improvement-IFI) ทีเ่ หมาะสม
และสมบูรณ์
ใช้ประโยชน์จากข้อก�าหนดทีเ่ ป็นเกณฑ์ทจี่ า� เป็นต่อความปลอดภัย (essential criteria for safety) ในการ
วางระบบเพื่อความปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วยและบุคลากร
l
l
l

l
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ใช้ประโยชน์จากข้อก�าหนดที่เป็นเกณฑ์หลักเพื่อความยั่งยืน (core criteria for sustainability) ในการ
ยกระดับการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6) โรงพยาบาลมีหน้าที่ในการ
ใช้ HA Scoring ในการประเมินตนเองและจัดท�าร่างประเด็นในแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับ maturity
และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในโรงพยาบาล
พาผู้เยี่ยมส�ารวจตามรอยระบบงานต่างๆ ของโรงพยาบาล
ใช้ประโยชน์จากข้อก�าหนดทีเ่ ป็นเกณฑ์ทจี่ า� เป็นต่อความปลอดภัย (essential criteria for safety) ในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย และข้อก�าหนดทีเ่ ป็นเกณฑ์หลักเพือ่ ความยัง่ ยืน (core criteria for sustainability)
ในการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณภาพในสถานพยาบาลให้มีความอย่างยั่งยืน
7) การผ่านการรับรองจะมีระดับต่างๆ ซึ่งรับรู้กันเป็นการภายใน และมีผลต่อความเข้มข้นของการติดตามดังนี้
ระดับพอผ่าน เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่าง 2.5-2.
ระดับดี เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่าง 3.0-3.4
ระดับดีมาก เมื่อ mode ของ score อยูระหว่าง 3.5-3.
ระดับดีเยี่ยม เมื่อ mode ของ score มากกว่า 4.0
8) การใช้ HA Scoring ส�าหรับการพัฒนาระบบงานของสถานพยาบาล ควรมุ่งเพื่อยกระดับ maturity ของ
ระบบคุณภาพ ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งไปสูค่ วามยัง่ ยืน มิใช่เพียงคาดหวังคะแนน
ผ่านเกณฑ์การรับรองเท่านั้น
l

l

l
l

l
l
l
l
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แนวทางการใช้ HA Scoring 2022 ส�าหรับโรงพยาบาล
1) ศึกษามาตรฐานและแนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเพื่อเรียนรู้ท�าความเข้าใจ
2) ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบหรือเกีย่ วข้องกับมาตรฐานเรือ่ งนัน้ ร่วมกันประเมินความสมบูรณ์ของระบบคุณภาพ ในการ
พัฒนาโรงพยาบาล ตาม Scoring Guideline ในที่นี้หมายถึงการประเมินระดับการพัฒนาที่โรงพยาบาล
สามารถด�าเนินการได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของข้อก�าหนดของแต่ละกลุ่มหัวข้อตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ซึ่งแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งแบ่งเป็นคะแนนกระบวนการ (process) และคะแนนผลลัพธ์ (result)
โดยใช้แนวทางทีก่ า� หนดประเมินการด�าเนินงานในประเด็นต่างๆของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ว่าการออกแบบ
แนวทางปฏิบตั ิ และการถ่ายทอดแนวทางไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้บรรลุผล ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ การวัดผลทบทวน
และปรับปรุงการด�าเนินการ จนสามารถเป็นแบบอย่างได้ ตลอดจนการแสดงผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้วา่ อยูร่ ะดับใด
หากมีความเห็นที่แตกต่างกัน ให้ระบุจุดแข็งและโอกาสพัฒนาในมุมมองของแต่ละคนออกมาให้มากที่สุด
น�าโอกาสพัฒนาไปด�าเนินการแล้วจึงกลับมาร่วมกันประเมินใหม่
3) ให้ความส�าคัญกับ ข้อก�าหนดที่เป็นเกณฑ์ที่จ�าเป็นต่อความปลอดภัย (essential criteria for safety) และ
ข้อก�าหนดที่เป็นเกณฑ์หลักเพื่อความยั่งยืน (core criteria for sustainability) ในการสร้างการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ
4) ร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับ maturity ของระบบคุณภาพ ที่ท�าได้ของแต่ละข้อก�าหนด และให้จัดท�า
แผนการพัฒนา เพื่อยกระดับ maturity สู่ score 3 หรือ 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี
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5) ประเมิน score ในแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เขียนสิง่ ทีส่ ามารถท�าได้ดตี ามมาตรฐาน
และแผนการพัฒนาในสื่งที่เป็นโอกาสพัฒนา เพื่อการติดตามในการพัฒนาต่อเนื่องและเรียนรู้ร่วมกับทีม
6) เมื่อสถานพยาบาลมีความพร้อมในการรับการประเมิน ส่งเอกสารแบบประเมินตนเองมายังสรพ. เพื่อเข้าสู่
กระบวนการขอการรับรองคุณภาพ ส่ง score และแผนการพัฒนา พร้อมเอกสารตามที่สรพ.ก�าหนด มายัง
สรพ.เพื่อขอรับการเยี่ยมส�ารวจ
7) จัดเตรียมเอกสารส�าหรับการ verify การปฏิบตั หิ รือผลการประเมินต่างๆ ไว้ทโี่ รงพยาบาลอย่างเป็นหมวดหมู่
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แ วทางการกาห ดระดับคะแ
Score
1
2
3
4
5

181

Scoring g ideline

Process
ออกแบบและเริ่มต้นปฏิบัติ
Design early stage of implementation
มีการปฏิบัติได้บางส่วน แต่ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญ181
Partial implementation
มีการปฏิบัติที่ครอบคลุมและได้ผล
Effective implementation
มีการปรับปรุงกระบวนการต่อเนื่อง
Continuous improvement
มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
Role model, good practices, innovation

Result
มีการวัดผล
Measure
ติดตามตัวชี้วัดที่ตรงเป้าหมายตามประเด็นที่ส�าคัญ
Relevant and valid measure
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด
Get use of measures
มีผลลัพธ์ในเกณฑ์ดี (สูงกว่าค่าเฉลี่ย)
Good results (better than average)
มีผลลัพธ์ที่ดีมาก (25 สูงสุด)
ery good results (top uartile)

ประเด็นส�าคัญหมายถึง 1) ประเด็นส�าคัญตามมาตรฐาน 2) ประเด็นส�าคัญตามบริบทโรงพยาบาล 3) ประเด็นส�าคัญตามระดับศักยภาพโรงพยาบาล
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1) พิจารณาตามระดับ maturity ของระบบคุณภาพของการพัฒนา
1.1 มาตรฐานหมวดกระบวนการ (Process)
คะแนน 1 Design early stage of implementation เริ่มมีการน�ามาตรฐานไปปฏิบัติ เช่น
มีการก�าหนดโครงสร้างทีเ่ กีย่ วข้อง วางแผน วางแนวทางปฏิบตั ิ (ใช้เป็นแนวทางการประเมินระดับ
Score 1 กับมาตรฐานในส่วนนี่ทุกข้อ)
คะแนน 2 Partial implementation แนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดมีความเหมาะสมกับบริบท เริ่มมี
การน�าแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ความครอบคลุมอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ต้องครอบคลุมข้อก�าหนด
ที่เป็นเกณฑ์ที่จ�าเป็นต่อความปลอดภัย และประเด็นที่ส�าคัญ (ใช้เป็นแนวทางการประเมินระดับ
Score 2 กับมาตรฐานในส่วนนี้ทุกข้อ)
คะแนน 3 Effective implementation มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดอย่างครอบคลุมและ
ได้ผล บรรลุเป้าหมายในประเด็นส�าคัญ
คะแนน 4 Continuous improvement มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส�าคัญ มีการ
เชื่อมโยงกับกระบวนการ/ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
คะแนน 5 Role model, good practices, innovation เป็นแบบอย่างทีด่ ี มีการถอดองค์ความรู้
มีการใช้นวัตกรรมที่ส่งผลดี
l

l

l

l

l
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1.2 มาตรฐานหมวดผลลัพธ์ (Result)
คะแนน 1 Measure มีการออกแบบการวัดผล
คะแนน 2 Relevant and valid measure มีการติดตามตัวชีว้ ดั ทีต่ รงเป้าหมายตามประเด็นทีส่ า� คัญ
คะแนน 3 Get use of measures มีการวัดทีต่ รงประเด็นตามเป้าหมายมาตรฐาน และครอบคลุม
ประเด็นส�าคัญเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการใช้ประโยชน์จากการติดตามตัววัดเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาต่อเนือ่ ง
คะแนน 4 Good results (better than average) ตัววัดตามประเด็นส�าคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในบริบทเดียวกัน หรือมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คะแนน 5 ery good results (top uartile) ตัววัดตามประเด็นส�าคัญอยูใ่ นระดับ top uartile
2) พิจารณาตามระดับความยากง่ายในการด�าเนินการ
2.1 อาจจะน�าข้อก�าหนดในมาตรฐานแต่ละประเด็นมาพิจารณาว่าประเด็นใดที่ท�าได้ง่ายที่สุด และยากขึ้น
เป็นล�าดับขั้น โดยพยายามให้สอดคล้องกับแนวทางในข้อ 1)
2.2 อาจจะพิจารณาระดับความยากง่ายตามศักยภาพของโรงพยาบาล
3) พิจารณาตามล�าดับขั้นตอนที่โรงพยาบาลต้องด�าเนินการก่อนหลัง
3.1 อาจพิจารณาว่าในความเป็นจริง มี se uence ของการด�าเนินการวางระบบงานอย่างไรบ้าง เช่น เริ่ม
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบระบบ การฝึกอบรม การน�าสู่การปฏิบัติ เป็นต้น
4) พยายามให้มีการพิจารณาในภาพรวม ให้มีรายละเอียดเท่าที่จ�าเป็น ไม่ต้องคัดลอกมาจากมาตรฐานทั้งหมด
l
l
l

l

l
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แนวทางการรวมคะแนนในการประเมิน
โรงพยาบาลที่มี performance เกินกว่าระดับ 1 ขึ้นมา สามารถน�าส่วนของคะแนนตั้งแต่ระดับ 2-5
มารวมกันได้โดยไม่ตอ้ งให้ระดับขัน้ ทีต่ า�่ กว่าสมบูรณ์ เช่น ถ้าท�า 2 ได้สมบูรณ์ 3 ได้ครึง่ หนึง่ และ 4 ได้ครึง่ หนึง่
ก็สามารถน�าครึ่งหนึ่งของ 4 มารวมกับครึ่งหนึ่งของ 3 เท่ากับว่าได้คะแนนเป็น 3
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าคผ วก
Core Values and Concepts of Hospital Accreditation
ค่านิยมและแนวคิดหลัก หรือหลักคิดที่กระบวนการ HA น�ามาใช้ เกิดจากการผสมผสานหลักคิดของ
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เกิดจากการ
ประยุกต์แนวคิด T M การสะสมหลักคิดทีเ่ กิดจากการด�าเนินการพัฒนาในแต่ละขัน้ ตอน และมาผสมผสานกับ
ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาองค์กรที่ประสบความส�าเร็จที่ MB A น�ามาใช้
หลักคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยก�ากับวิธีการคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรม ซึ่งสามารถใช้ประยุกต์ได้ใน
ทุกมาตรฐาน ทุกสถานการณ์ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วระดับหนึ่ง และสามารถพัฒนาให้มีมากขึ้นได้
หลักคิดหรือปรัชญาของ T M ที่น�ามาใช้ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้แก่ ลูกค้า
ส�าคัญที่สุด (customer focus), จุดความฝันร่วมกัน (common vision), ทีมงานสัมพันธ์ (team or ),
มุง่ มัน่ กระบวนการ (process focus), สานด้วยอริยสัจสี่ (problem solving), ดีทผี่ นู้ า� (visionary leadership),
ท�าดีอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)
เมื่อน�ามาตรฐานโรงพยาบาลฉบับแรกมาใช้ หลักคิดที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่เกิดผลอย่างแท้จริง
ได้แก่ individual commitment, team wor , customer focus
การพัฒนาคุณภาพตามบันได 3 ขัน้ สู่ HA ได้ขอ้ สรุปของหลักคิดในบันไดขัน้ ที่ 1 ว่า ท�างานประจ�าให้ด,ี
มีอะไรให้คุยกัน, ขยันทบทวน และหลักคิดในบันไดขั้นที่ 2 ว่า เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด
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V

เมื่อผสมผสานหลักคิดทั้งหมดเข้าด้วยกันและจัดเป็นหมวดหมู่ จะได้เป็น 5 หมวด ดังนี้
1. ทิ ทางน�า visionary leadership, systems perspective, agility
2. ผู้รับผล patient customer focus, focus on health, community responsibility
3. คนท�างาน value on staff, individual commitment, team or , ethic professional
standard
4. การพั นา creativity innovation, management by fact, continuous process improvement, focus on results, evidence-based approach
5. พาเรียนรู้ learning, empo erment
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1. ทิศทางน�า
.

V

isionary eadership

คืออะไร
ผู้น�าที่มีสายตากว้างไกล เปลี่ยนแปลงสังคม มองภาพใหญ่ คิดเชิงกลยุทธ์
น�าเสนอความท้าทาย จูงใจให้คนเก่งมารวมตัวกัน สู่เป้าหมายที่สูงกว่า
ท�ำไม
ผู้น�าคือผู้ก�าหนดทิศทาง เป็นแบบอย่าง อนุญาตและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ท�ำอย่ำงไร
ก�าหนดทิศทาง สร้างค่านิยม ตั้งความคาดหวัง
ก�าหนดกลยุทธ์ ระบบงาน วิธีการไปสู่เป้าหมาย กระตุ้นนวัตกรรม
น�าค่านิยมและกลยุทธ์มาชี้น�ากิจกรรมและตัดสินใจ
มองเห็นโอกาสในปัญหาอุปสรรค
กระตุ้น จูงใจ สนับสนุน ส่งเสริมให้คนในองค์กรมี innovator s D A
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้กระบวนทัศน์ใหม่ เช่น องค์กรที่มีชีวิต
l
l
l
l
l
l
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V

. Systems Perspective

คืออะไร
การมองภาพรวมอย่างครบถ้วนครอบคลุมทุกองค์ประกอบ เห็นการเชื่อมต่อภายใน
การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล
การพิจารณาวงรอบของปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และระบบสะท้อนกลับ
ท�ำไม
การบริหารและพัฒนาแบบแยกส่วน ไม่ก่อให้เกิดความส�าเร็จอย่างคุ้มค่า และท�าให้สมาชิกในองค์กร
สับสน อ่อนล้า
ท�ำอย่ำงไร
สังเคราะห์ (synthesis) มองภาพรวมขององค์กรใช้ความต้องการหลักขององค์กร เป้าหมายเชิง
กลยุทธ์และแผนงานเป็นพื้นฐาน
มุง่ ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ท�าให้เป้าหมาย แผนงาน กระบวนการ ตัวชีว้ ดั และกิจกรรม
ต่างๆ สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
บูรณาการ (integration) เชื่อมโยงแนวคิด องค์ประกอบและระบบต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน
l

l

l
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V

. Agility

คืออะไร
ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น
การตอบสนองผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
ท�ำไม
สังคมคาดหวังที่จะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
การปรับตัวที่ว่องไวคือการก้าวไปข้างหน้าก่อนผู้อื่น
ท�ำอย่ำงไร
ลดความซับซ้อนของกระบวนการท�างาน ยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จ�าเป็น
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น ตรงความต้องการเฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับอ�านาจในการตัดสินใจ ภายใต้มาตรฐานที่จ�าเป็น
การออกแบบระบบบริการที่ได้ผล ประหยัด ให้คุณค่ากับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย
ให้ความส�าคัญกับการวัดและลดวงรอบเวลา ควบคู่ไปกับการปรับปรุงด้านอื่นๆ
l
l
l
l
l
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2. ผู้รับผล

V

. Patient and Customer Focus

คืออะไร
สนองความต้องการ ใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี
ผูร้ บั ผลงานมีทงั้ เพือ่ นร่วมงานซึง่ เป็นผูร้ บั ผลงานภายใน และผูป้ ว่ ย ครอบครัว ล ทีเ่ ป็นผูร้ บั ผลงานภายนอก
ท�ำไม
หน้าที่หลักของระบบบริการสุขภาพคือการมีสุขภาพดีของประชาชน ครอบครัว ชุมชน
ท�ำอย่ำงไร
รับรู้ปัญหา/ความต้องการ ทั้งระดับบุคคล กลุ่มโรค ทั่วไป ชุมชน
ตอบสนอง ให้บริการที่ตรงปัญหา ได้ผล ปลอดภัย ใส่ใจ เคารพสิทธิ/ศักดิ์ศรี ใช้มาตรฐานวิชาชีพ
ดูแลด้วยความระมัดระวัง ดูแลอย่างเต็มความสามารถ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
รับเสียงสะท้อน
l
l

l
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V

. Focus on Health

คืออะไร
แนวคิดเรื่องสุขภาพคือดุลยภาพ
การน�าภาวะที่เป็นปกติของบุคคลมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ท�ำไม
การเจ็บป่วยจ�านวนมาก ไม่รู้สาเหตุ แต่สามารถดูแลให้มีความสุขได้
สุขภาวะ พบได้ทั้งในยามเจ็บป่วยหรือแม้ยามจะเสียชีวิต
ผู้ป่วย มีทั้งส่วนที่ป่วยและไม่ป่วย ในตัวคนเดียวกัน
ท�ำอย่ำงไร
ใช้แนวคิด focus on health กับผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วย
หาโอกาสสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยทุกราย
พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพอย่างครอบคลุม
สร้างสมดุลของการสร้างสุขภาวะ และการบ�าบัดรักษา
ใช้แนวคิดสุขภาวะก�าเนิด (salutogenesis)
ฝึกอยู่กับปัจจุบัน แบ่งปันพลังบวกให้ผู้ป่วย
l
l
l
l
l
l
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. Community Responsibility

คืออะไร
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ช่วยเหลือและ
ดูแลสุขภาพชุมชน
ท�ำไม
บริการสุขภาพอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
องค์กรบริการสุขภาพมีหน้าที่ดูแลสุขภาพชุมชนนอกเหนือจากบริการในที่ตั้ง
ท�ำอย่ำงไร
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อนุรักษ์ทรัพยากรและการลดความสูญเปล่าตั้งแต่ต้นทาง
คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านสถานที่ การใช้รังสี/สารเคมี อันตรายด้านชีวภาพ และ
วางแผนป้องกันความเสี่ยง/อันตรายที่จะเกิดขึ้น
ตอบสนองอย่างเปิดเผยเมื่อเกิดปัญหา
การให้บริการสุขภาพแก่ชุมชน ค้นหาศักยภาพในชุมชนและสนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการ
ดูแลปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง
l
l
l

l
l
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3. ค ทางา
.

V

alue on Staff

คืออะไร
ส่งเสริมการมีและการใช้ศักยภาพ มีแรงจูงใจท�างานให้ได้ผลดี มีความสุข
ท�ำไม
คนคือทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
systems approach ได้ผลดีกว่าการกล่าวโทษ
ท�ำอย่ำงไร
มีกัลยาณมิตร/ศรัทธา ใช้วิธีการแห่งปัญญา คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล
ผู้น�าแสดงความมุ่งมั่น ยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างสิ่งแวดล้อมให้กล้าคิดกล้าท�า
จัดวิธีท�างานที่ยืดหยุ่น มีสมรรถนะ หลากหลาย
ใช้ systems approach ในการแก้ปัญหาความผิดพลั้ง
ถามคนท�างานว่า อะไรคือสิ่งส�าคัญที่สุดที่ต้องการให้ปรับปรุง และตอบสนอง
l
l
l
l
l
l
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. Individual Commitment

คืออะไร
คือการที่แต่ละคนมีความมุ่งมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยึดถือเป้าหมายและความส�าเร็จขององค์กร
เป็นหลักในการท�างาน
ท�ำไม
ความส�าเร็จขององค์กรเป็นผลรวมของความพยายามของทุกคน
คุณภาพต้องเริ่มที่แต่ละคน ท�าทันที ท�าต่อเนื่อง ท�าเรื่องใกล้ตัว
ท�ำอย่ำงไร
แต่ละคนท�างานประจ�าให้ดี ท�าเต็มความสามารถ ระมัดระวัง เอื้ออาทร
พัฒนางานของตน ร่วมพัฒนากับผู้อื่น
ผู้น�าก�าหนดความคาดหวังที่เหมาะสม ให้การสนับสนุน เสริมพลัง เป็นแบบอย่าง
l
l
l
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V

. Teamwor

คืออะไร
การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมท�า ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน/วิชาชีพ ระหว่างผูบ้ ริหารกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
การเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรต่างๆ
ท�ำไม
บริการสุขภาพมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างกว้างขวาง
ท�ำอย่ำงไร
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ มีความยืดหยุ่น การตอบสนอง การแลกเปลี่ยนความรู้
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานที่ดีในการปฎิบัติงานประจ�า
ท�างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามโอกาสพัฒนาที่พบ
มีกลไกดูภาพรวม ก�าหนดทิศทางการพัฒนา ติดตามก�ากับการพัฒนาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยหรือระบบงานหลัก
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพหรือทีมคร่อมสายงาน
ขยายไปสู่ความร่วมมือกับภายนอก
l
l
l
l

l
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. Ethical and Professional Practice

คืออะไร
การตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
การก�ากับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน
ท�ำไม
การตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพมีความส�าคัญต่อผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
สังคมมีความคาดหวังสูงต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพ และรับไม่ได้กบั ผลไม่พงึ ประสงค์ซงึ่ เกิดจากการละเลยหรือ
การปฏิบัติที่ปราศจากจริยธรรมและมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพจ�าเป็นต้องมีอิสระในการตัดสินใจ ความมีอิสระนั้นต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ป่วยในการให้ค�าแนะน�าหรือพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสมส�าหรับผู้ป่วย
ท�ำอย่ำงไร
ผูป้ ระกอบวิชาชีพแต่ละคนมีจติ ส�านึกในการปฏิบตั งิ านบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็น
ด้วยหลักง่ายๆ ว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือ ดูแลดุจญาติมิตร จะช่วยป้องกันปัญหาได้มาก
มีกลไกทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพจะควบคุมก�ากับกันเองทัง้ ในลักษณะของการป้องปรามและด�าเนินการเมือ่
เกิดปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการและวิชาชีพอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
l

l
l

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

229

ผน

4. การพัฒนา

V

. Creativity and Innovation

คืออะไร
การเปลี่ยนแปลงที่ใช้วิธีการและแนวคิดใหม่
ท�ำไม
หัวใจส�าคัญของนวัตกรรมคือจินตนาการ
การพัฒนาด้วยวิธีเดิมๆ ไม่อาจใช้การได้ผลอีกต่อไป
สถานการณ์ที่ค�าตอบไม่ชัดเจน เป็นโอกาสเปิดส�าหรับจินตนาการและนวัตกรรม
ท�ำอย่ำงไร
จัดการให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและงานประจ�า
ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ทดลองความคิดใหม่ๆ ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการจัดบริการ
l
l

l
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. Management by Fact

คืออะไร
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
ท�ำไม
ข้อมูลข่าวสารทีด่ ที า� ให้ทราบระดับปัญหาทีแ่ ท้จริง ล�าดับความส�าคัญ สาเหตุของปัญหา ข้อดีขอ้ เสียของ
ทางเลือกต่างๆ
ท�ำอย่ำงไร
คัดเลือกและใช้ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนสิ่งที่มีความส�าคัญทางคลินิก สุขภาพของชุมชน และการบริหาร
จัดการขององค์กร โดยวัดอย่างสมดุลในทุกด้าน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้ม คาดการณ์ และดูความเป็นเหตุเป็นผล
ประเมินและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัดเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าประสงค์ยิ่งขึ้น
สร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในทุกระดับ
l

l
l
l
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. Continuous Process Improvement

คืออะไร
การหาโอกาสพัฒนา และด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง มีการขยับเป้าหมายของ
ผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้
ท�ำไม
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ความคาดหวังของผู้รับผลงานที่เพิ่มขึ้น
มีโอกาสท�าให้เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้นเสมอ
ท�ำอย่ำงไร
วัฒนธรรมการค้นหาโอกาสพัฒนาและด�าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ: บุคคล โครงการ
หน่วยงาน องค์กร
ใช้กลยุทธ์ในการค้นหาโอกาสพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การทบทวนผลงาน การรับฟังผู้รับผลงาน
การเปรียบเทียบกับข้อก�าหนด/มาตรฐาน มีทีมงานจากสหสาขาวิชาชีพมามองภาพรวม
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนา
l

l

l
l
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. Focus on Results

คืออะไร
การก�าหนดเป้าหมายของงาน/การพัฒนาที่ผลลัพธ์และคุณค่าที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ
ท�ำไม
การมุ่งเน้นผลลัพธ์ท�าให้มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน เชื่อมโยงแผนงานและกิจกรรมได้
การมุง่ เน้นผลลัพธ์ทา� ให้เกิดการจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา และใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญจะท�าให้เกิดความศรัทธาต่อองค์กร
ท�ำอย่ำงไร
วัดผลการด�าเนินการขององค์กรโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ส�าคัญ
ใช้ตวั ชีว้ ดั ผลเชิงกระบวนการและเชิงผลลัพธ์ ร่วมกันอย่างสมดุล เพือ่ สือ่ ส�าดับความส�าคัญ ติดตามผล
การด�าเนินการ และน�าไปสู่การปรับปรุงผลลัพธ์
รักษาสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ ได้แก่ ผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่
ชุมชน ผู้จ่ายเงิน ธุรกิจ นักศึกษา ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ผู้ลงทุน และสาธารณะ
l
l

l
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. Evidence-based Approach

คืออะไร
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
การใช้ข้อมูลวิชาการในการให้บริการสุขภาพ/ดูแลผู้ป่วย
ท�ำไม
บริการสุขภาพทีป่ ลอดภัย ได้ผล มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูลวิชาการ
ซึ่งพิสูจน์ประสิทธิผลของวิธีการตรวจรักษาต่างๆ
บริการสุขภาพต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ มากมาย การใช้ดลุ ยพินจิ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพควบคู่
กับการใช้ข้อมูลวิชาการจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น
ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของเทคโนโลยีบริการสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้ความรู้ที่เขียน
ไว้ในต�าราก็อาจจะล้าสมัยเร็วเกินกว่าที่คิด
ท�ำอย่ำงไร
น�า CPG ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย
Gap Analysis
น�าศาสตร์ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและเศรษฐศาสตร์คลินิกมาช่วยในการตัดสินใจ
น�าข้อมูลวิชาการมาใช้ประกอบกับเครือ่ งมือและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอืน่ ๆ โดยอาศัยกลุม่ ผูป้ ว่ ย
และปัญหาส�าคัญในผู้ป่วยดังกล่าวเป็นตัวตั้ง
l
l
l
l
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earning

คืออะไร
การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง ปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพ
ท�ำไม
สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด องค์กรก็เปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิต
ท�ำอย่ำงไร
ให้การศึกษา ฝึกอบรม ให้โอกาสพัฒนา สร้างแรงจูงใจ
เรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วม
หาโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและท�าให้ดีขึ้น
ปลูกฝังการเรียนรู้เข้าไปในวิถีการท�างานปกติประจ�าวัน
ใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วย การให้บริการ สถานที่สิ่งแวดล้อม สร้างการเรียนรู้
l
l
l
l
l
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. Empowerment

คืออะไร
ให้พลังทุกคนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ให้พลังเจ้าหน้าที่แก้ปัญหา พัฒนางานด้วยตนเอง
ท�ำไม
การเสริมพลังท�าให้เกิดความรับผิดชอบ ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องพึ่งพิง ขยายวงกว้าง
ท�ำอย่ำงไร
ผู้มีอ�านาจเห็นประโยชน์ เต็มใจลดอัตตาและการผูกขาดอ�านาจของตน
ผู้บริหารกระจายอ�านาจและเพิ่มพลังการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพพยายามให้ผู้ป่วย ประชาชน สามารถดูแลตนเอง
มีการสื่อสารที่ดี มีข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม มีการประเมินและสะท้อนกลับ
l
l
l
l
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าคผ วก
ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
ส�าหรับหัวข้อที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ในฉบับที่ 5 จะมีระบุไว้ในรหัสอ้างอิงของฉบับที่ 4 ว่า ใหม่
เกณ ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
I- การน�า
I-1.1 การน�าองค์กรโดยผู้น�าระดับสูง

I-1.2 การก�ากับดูแลองค์กรและการท�าประโยชน์ให้สังคม

I- กลยุทธ์
I-2.1 การจัดท�ากลยุทธ์
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รหัสอ้างอิงในฉบับที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่

ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และจริยธรรม
ข. การสื่อสาร
ค. ความส�าเร็จขององค์กร
ก. การก�ากับดูแลองค์กร
ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและ
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ค. การท�าประโยชน์ให้สังคม

ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และจริยธรรม
ข. การสื่อสาร
ค. ผลการด�าเนินงานขององค์กร
ก. การก�ากับดูแลองค์กร
ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและ
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ก. กระบวนการจัดท�ากลยุทธ์
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
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เกณ ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
I-2.2 การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
I- ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
I-3.1 ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน
I-3.2 ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

ั อ อ ต

ต

น ั ที่

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ก. การจัดท�าแผนปฏิบัติการและ ก. การจัดท�าแผนปฏิบัติการและ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ข. การทบทวนแผนปฏิบัติการ ข. การปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ าร
ก. การรับฟังผู้ป่วยและ
ผู้รับผลงาน
ข. บริการสุขภาพ
ก. ประสบการณ์ของผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน

ข. การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน
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ที

ก. การรับฟังผู้ป่วยและ
ผู้รับผลงานอื่น
ใหม่
ก. การใช้ข้อมูลเพื่อจัดบริการ
และอ�านวยความสะดวกแก่
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
ข. ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน
I-3.1 เสียงของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
ข. การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของผู้ป่วย/
ผู้รับผลงานอื่น

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ผน

ต

ี ที

เกณ ใ์ นมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
I-3.3 สิทธิผู้ป่วย

I- การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
I-4.1 การวัด การวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผล
การด�าเนินการขององค์กร

I-4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้
I- บุคลากร
I-5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ั อ อ ต

ต

น ั ที่

ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ก. ค�าประกาศสิทธิผู้ป่วย
ข. กระบวนการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วย
ค. การดูแลผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการเฉพาะ

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ก. ค�าประกาศสิทธิผู้ป่วย
ข. กระบวนการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วย
ค. การดูแลผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการเฉพาะ

ก. การวัดผลการด�าเนินการ

ก. การวัดผลการด�าเนินการ

ข. การวิเคราะห์และประเมิน
ผลการด�าเนินการ
ค. การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ผลการด�าเนินการ
ก. ข้อมูลและสารสนเทศ
ข. ความรู้ขององค์กร

ข. การวิเคราะห์และทบทวน
ผลการด�าเนินการ
ค. การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ผลงาน
ก. ข้อมูลและสารสนเทศ
ค. ความรู้ขององค์กร

ก. ขีดความสามารถ และ
ความเพียงพอของบุคลากร

ก. ขีดความสามารถ และ
ความเพียงพอของก�าลังคน
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เกณ ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

I-5.2 ความผูกพันของบุคลากร

I- การป ิบัติการ
I-6.1 กระบวนการท�างาน
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ั อ อ ต

ต

น ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ข. การสนับสนุนการท�างานและ
สวัสดิภาพของบุคลากร
ค. สุขภาพและความปลอดภัย
ของบุคลากร
ง. ชีวิตและความเป็นอยู่ของ
บุคลากร
ก. การประเมินความผูกพัน
ของบุคลากร
ข. วัฒนธรรมองค์กร
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาบุคลากร
ก. การออกแบบบริการสุขภาพ
และกระบวนการท�างาน
ข. การน�ากระบวนการไปสู่
การปฏิบัติและปรับปรุง
กระบวนการ

ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ข. บรรยากาศการท�างานของ
ก�าลังคน
ค. สุขภาพและความปลอดภัย
ของก�าลังคน
ใหม่
ก. ความผูกพันและผลการ
ปฏิบัติงานของก�าลังคน
ใหม่
ก. ความผูกพันและผลการ
ปฏิบัติงานของก�าลังคน
ข. การพัฒนาก�าลังคนและผู้น�า
ก. การออกแบบบริการและ
กระบวนการ
ข. การจัดการและปรับปรุง
กระบวนการ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ผน

ต

ี ที

เกณ ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

I-6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

ั อ อ ต

ต

น ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน
ง. การจัดการนวัตกรรม
จ. การจัดการด้านการเรียน
การสอนและการฝึกอบรม
ทางคลินิก
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ข. การจัดการระบบสารสนเทศ
ค. การเตรียมพร้อมด้านความ
ปลอดภัยในภาวะภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ค. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ง. การจัดการนวัตกรรม
จ. การจัดการด้านการเรียน
การสอนทางคลินิก
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการ
I-4.2 การจัดการความรู้และ
สารสนเทศ
ข. การจัดการระบบสารสนเทศ
ข. การเตรียมพร้อมด้านความ
ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
II-3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และความปลอดภัย
ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
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ั อ อ ต

ต

น ั ที่

เกณ ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล
II- การบริหารงานคุณภาพ ความเสีย่ ง และความปลอดภัย
II-1.1 การบริหารงานคุณภาพ
ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ
ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง
ก. ข้อก�าหนดทั่วไป
ข. ข้อก�าหนดจ�าเพาะ
II- การก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ
II-2.1 การก�ากับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล
ก. การบริหารการพยาบาล
ข. การปฏิบัติการพยาบาล
II-2.2 การก�ากับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์
การก�ากับดูแลวิชาชีพด้านการ
แพทย์
II- สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ข. วัสดุและของเสียอันตราย
ค. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค
ก. เครื่องมือ
ข. ระบบสาธารณูปโภค
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ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ
ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ก. ข้อก�าหนดทั่วไป
ข. ข้อก�าหนดจ�าเพาะ
ก. การบริหารการพยาบาล
ข. ปฏิบัติการพยาบาล
การก�ากับดูแลวิชาชีพด้านการ
แพทย์
ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ข. วัสดุและของเสียอันตราย
ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ก. เครื่องมือ
ข. ระบบสาธารณูปโภค

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ผน

ต

ี ที

ั อ อ ต

ต

น ั ที่

เกณ ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
รหัสอ้างอิงในฉบับที่
II-3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์ ก. การสร้างเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
ข. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
II- การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ก. ระบบการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ
ข. การเฝ้าระวังการติดเชื้อและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
II-4.2 การปฏิบัติเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ
ก. การป้องกันการติดเชื้อทั่วไป
ข. การป้องกันการติดเชื้อ
ในกลุ่มจ�าเพาะ
II- ระบบเวชระเบียน
II-5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน
ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
ข. การรักษาความปลอดภัยและ
ความลับ
II-5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย
เวชระเบียนผู้ป่วย

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ก. การสร้างเสริมสุขภาพ
ข. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ก. ระบบการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ
ข. การเฝ้าระวังและควบคุม
การติดเชื้อ
ก. การป้องกันการติดเชื้อทั่วไป
ข. การป้องกันการติดเชื้อ
ในกลุ่มเฉพาะ
ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
ข. การรักษาความปลอดภัยและ
ความลับ
เวชระเบียนผู้ป่วย
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เกณ ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
II- ระบบการจัดการด้านยา
II-6.1 การก�ากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน

II-6.2 การปฏิบตั ใิ นการใช้ยา

II- การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค และบริการที่
เกี่ยวข้อง
II-7.1 บริการรังสีวิทยา/ภาพทางการแพทย์

II 7.2 บริการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินกิ
244

ั อ อ ต

ต

น ั ที่

ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่

ก. การก�ากับดูแลการจัดการ
ด้านยา
ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน
ค. การจัดหาและเก็บรักษายา
ก. การสั่งใช้และถ่ายทอดค�าสั่ง
ข. การเตรียม การเขียนฉลาก
การจัดจ่าย และการส่งมอบยา
ค. การบริหารยา

ก. การก�ากับดูแลการจัดการ
ด้านยา
ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน
ค. การจัดหาและเก็บรักษายา
ก. การสั่งใช้และถ่ายทอดค�าสั่ง
ข. การเตรียม เขียนฉลาก
จัดจ่าย และส่งมอบยา
ค. การบริหารยา

ก. การวางแผน ทรัพยากร และ ก. การวางแผน ทรัพยากร และ
การจัดการ
การจัดการ
ข. การให้บริการรังสีวิทยา
ข. การให้บริการรังสีวิทยา
ค. การบริหารคุณภาพและ
ค. การบริหารคุณภาพและ
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ก. การวางแผน ทรัพยากร
ก. การวางแผน ทรัพยากร
และการจัดการ
และการจัดการ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ผน

ต

ี ที

เกณ ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

II 7.3 พยาธิวิทยากายวิภาค, เซลล์วิทยา, นิติเวชศาสตร์
และนิติเวชคลินิก
II 7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
II-7.5 บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
II การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ั อ อ ต

ต

น ั ที่

ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ข. การให้บริการ
ค. การบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัย
พยาธิวิทยากายวิภาค,
เซลล์วิทยา, นิติเวชศาสตร์และ
นิติเวชคลินิก
ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
ข. การให้บริการ
ค. การบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัย
พยาธิวิทยากายวิภาค

ก. การบริหารจัดการและ
ทรัพยากร
ข. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการเฝ้าระวัง
ค. การตอบสนองต่อการระบาด
ของโรคและภัยสุขภาพ
ง. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และเตือนภัย

ก. การบริหารจัดการและ
ทรัพยากร
ข. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการเฝ้าระวัง
ค. การตอบสนองต่อการระบาด
ของโรคและภัยสุขภาพ
ง. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และเตือนภัย

ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
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II การท�างานกับชุมชน
II- .1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับชุมชน
II- .2 การเสริมพลังชุมชน
ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
III- การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

ั อ อ ต

ต

น ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่

ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ส�าหรับชุมชน
ส�าหรับชุมชน
การเสริมพลังชุมชน
การเสริมพลังชุมชน
ก. การจัดบริการ
ข. การเข้าถึง
ค. การเข้ารับบริการ

การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

ก. การประเมินผู้ป่วย
ข. การส่งตรวจเพื่อการ
วินิจฉัยโรค
ค. การวินิจฉัยโรค

ก. การประเมินผู้ป่วย
ข. การส่งตรวจเพื่อการ
วินิจฉัยโรค
ค. การวินิจฉัยโรค

การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
การวางแผนจ�าหน่าย

การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
การวางแผนจ�าหน่าย

III- การประเมินผู้ป่วย

III- การวางแผน
III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
III-3.2 การวางแผนจ�าหน่าย
246

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ผน

ต

ี ที

เกณ ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
III- การดูแลผู้ป่วย
III-4.1 การดูแลทั่วไป
III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง
III-4.3 การดูแลเฉพาะ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ั อ อ ต

ต

น ั ที่

ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่

การดูแลทั่วไป
การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง
ก. การระงับความรู้สึก
ข. การผ่าตัด
ค. อาหารและโภชนบ�าบัด
ง. การดูแลผู้ป่วยระยะประคับ
ประคอง
จ. การจัดการความปวด
ฉ. การฟื้นฟูสภาพและ
สมรรถภาพ
ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ซ. การแพทย์แผนไทย
. การแพทย์ทางไกล
ญ. การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
ที่บ้าน

การดูแลทั่วไป
การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง
ก. การระงับความรู้สึก
ข. การผ่าตัด
ค. อาหารและโภชนบ�าบัด
ง. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จ. การจัดการความปวด
ฉ. การฟื้นฟูสภาพ
ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ใหม่
ใหม่
ใหม่
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ั อ อ ต

ต
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รหัสอ้างอิงในฉบับที่
III- การให้ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว การให้ข้อมูลและการเสริมพลัง
แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
III- การดูแลต่อเนื่อง
ก. การจ�าหน่าย การติดตาม
และการดูแลตามนัด
ข. การส่งต่อผู้ป่วย
ค. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ตอนที่ I ผลลัพธ์
I -1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
I -1
I -2
I -2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย
และผู้รับผลงาน
I -3
I -3 ผลด้านบุคลากร
I -4
I -4 ผลด้านการน�าและการ
ก�ากับดูแล
I -5
I -5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�างานส�าคัญ
I -6
I -6 ผลด้านการเงิน
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ที

ั

ั ที่

รหัสอ้างอิงในฉบับที่
การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
การดูแลต่อเนื่อง
การดูแลต่อเนื่อง
การดูแลต่อเนื่อง
I -1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
I -2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย
และผู้รับผลงานอื่น
I -3 ผลด้านก�าลังคน
I -4 ผลด้านการน�า
I -5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�างานส�าคัญ
I -6 ผลด้านการเงิน

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

จุดเด่นในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
1. การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่กว้างขวาง ครอบคลุมทั้งภาควิชาการและผู้ใช้มาตรฐาน ประกอบด้วย องค์กรด้านสาธารณสุข
องค์กรวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เยี่ยมส�ารวจ โรงพยาบาล และประชาชน
2. การน�ามาตรฐานต่างประเทศและหลักการพัฒนามาตรฐานขององค์กรในระดับสากล The International Society for
Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) มาเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม
3. การบูรณาการบทเรียนและประสบการณ์ของโรงพยาบาลในการตอบสนองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19
และวิถีหรือแนวปฏิบัติใหม่ๆ (new normal) ที่โรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยน
4. การคาดการณ์แนวโน้มการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อชี้น�าและส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
5. การบูรณาการเอกลักษณ์ของไทย เช่น มิตจิ ติ วิญญาณ (SHA) การแพทย์แผนไทย การสร้างเสริมสุขภาพ การรณรงค์ลดการสูบบุหรี่
6. การเรียบเรียงเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเพื่อน�าไปใช้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเป็นหลัก ไม่ใช่เพียงเพื่อการ
ประเมินรับรอง
คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

รา า 500 บาท

