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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
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานกาณ์ต่างๆ ของโลกและประเทศ ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ รวมทัง้ แนวคิดในการบริหารองค์กร การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย และเป็นไปเพือ่ การต่อ
อายุกระบวนการรับรองมาตรฐานในระดับสากลอย่างต่อเนือ่ ง สถาบันจึงปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพขึ้นเป็นมาตรฐานฉบับที่ 5 โดยการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของสถานพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรวิชาชีพ มีการเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความกระชับโดยยังคงสาระหลักเดิมไว้ ขณะเดียวกัน
ก็ได้มีการยกร่างเนื้อหาใหม่ขึ้นอีกจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
หวังว่ามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับนี้จะช่วยชี้น�ำการพัฒนาระบบงานและการดูแล
ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับบริการต้องการ ภายใต้บริบทของตนเอง เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร น�ำไปสู่องค์กรที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ตุลาคม 2564
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ในปี พ.ศ. 2552
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คณะกรรมการสถาบันได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ ร่วมด�ำเนินการก�ำหนด
หลักการ ทิศทาง และพัฒนามาตรฐานของสถาบัน ส่งผลให้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
มีจุดเด่นดังนี้
1. มีการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่กว้างขวางและครอบคลุมทั้งภาควิชาการและผู้ใช้มาตรฐาน ประกอบด้วย
องค์กรด้านสาธารณสุข องค์กรวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เยี่ยมส�ำรวจ โรงพยาบาล ประชาชน มีการทดลอง
ใช้มาตรฐานในสถานพยาบาลและน�ำผลการทดลองใช้มาปรับให้เหมาะสม
2. การน�ำมาตรฐานต่างประเทศ และหลักการพัฒนามาตรฐานขององค์กรในระดับสากล The International
Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) มาเป็นแนวทาง
การพัฒนามาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม
3. การบูรณาการบทเรียนและประสบการณ์ของโรงพยาบาลในการตอบสนองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 และวิถีหรือแนวปฏิบัติใหม่ๆ (new normal) ที่โรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยน
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การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
5. การบูรณาการเอกลักษณ์ของไทย เช่น มิติจิตวิญญาณ (Spiritual Healthcare Appreciation: SHA)
การแพทย์แผนไทย การสร้างเสริมสุขภาพ และการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ ในมาตรฐาน
6. การเรียบเรียงเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ เพือ่ น�ำไปใช้สง่ เสริมการพัฒนาคุณภาพเป็นหลัก ไม่ใช่
เพียงเพื่อการประเมินรับรอง
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เป้าหมายของการใช้มาตรฐาน
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบงานที่เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จนองค์กรสามารถแสดงผลการด�ำเนินงานในระดับที่เป็นที่ยอมรับ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี และเห็นโอกาส
พัฒนาไปสู่ระดับที่เป็นเลิศ

ขอบเขตและเนื้อหาของมาตรฐาน
มาตรฐานนี้ใช้สำ� หรับการพัฒนาและการประเมินโรงพยาบาลทั้งองค์กร ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรงพยาบาล
ทุกระดับ โดยเนือ้ หาในมาตรฐานแบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ I ภาพรวมการบริหารองค์กร ตอนที่ II
ระบบงานที่ส�ำคัญของโรงพยาบาล ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย ตอนที่ IV ผลลัพธ์ เนื้อหาในมาตรฐาน
ทั้ง 4 ตอนได้มีการแบ่งเป็นบท โดยเรียงล�ำดับแต่ละบทตามตัวเลขอารบิกตามหลังด้วยเลขโรมัน ดังนี้
มาตรฐานตอนที่ I ประกอบด้วยมาตรฐานบทที่ I-1 ถึง I-6 ครอบคลุมการบริหารองค์กรตัง้ แต่การน�ำองค์กร
การก�ำหนดกลยุทธ์ การค�ำนึงผู้ป่วยและผู้รับผลงาน การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ บุคลากร
และการปฏิบัติการ
มาตรฐานตอนที่ II ประกอบด้วย มาตรฐานตอนที่ II-1 ถึง II-9 ครอบคลุมระบบงานทีส่ ำ� คัญของโรงพยาบาล
ดังนี้ การบริหารคุณภาพ ความเสี่ยงและความปลอดภัย การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแล
ผู้ป่วย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบการจัดการด้านยา การตรวจสอบเพื่อ
การวินิจฉัยโรค การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ และการท�ำงานกับชุมชน
l

l
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• 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�ำและการก�ำกับดูแล ประสิทธิผล
ของกระบวนการท�ำงานส�ำคัญ และผลด้านการเงิน
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

ตอนที่ IV ผลลัพธ์

บริบทองค์กร

I-1
การน�ำ

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�ำและการก�ำกับดูแล
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�ำงานส�ำคัญ
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย
II-2 การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคและบริการที่เกี่ยวข้อง
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การท�ำงานกับชุมชน
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
4

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
หน้าแรกของแต่ละบท ได้มีการสรุปเนื้อหาจัดท�ำเป็นแผนภาพไว้ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาภายในบทนั้นๆ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดหมวดหมู่ของทุกส่วนในมาตรฐาน มีการก�ำหนด
หัวข้อหลัก และข้อย่อย โดยเรียงล�ำดับ แต่ละตอน บท และข้อก�ำหนด เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษา สร้างการ
เรียนรู้ และการสืบค้น
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5 ได้มีการปรับรูปแบบและวิธีการเขียนบางประการ
การใช้สัญลักษณ์ รวมถึงการเพิ่มค�ำขยายความที่ส�ำคัญ ตามเสียงสะท้อนที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นและ
การทดลองใช้เพื่อท�ำให้เกิดความเข้าใจในมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นดังนี้
1. รูปแบบการเขียนให้เป็นลักษณะหัวข้อที่เข้าใจง่าย โดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆ
ดังนี้
เครื่องหมายมหัพภาค (.) ใช้เพื่อแสดงการจบเนื้อหาของประโยค
เครื่องหมายทวิภาค (:) ใช้ต่อท้ายค�ำอธิบาย ซึ่งอาจเป็นล�ำดับขั้น ตัวอย่าง หรือประเด็นที่หลากหลาย
ในข้อก�ำหนดย่อย (multiple requirement)
เลขโรมัน i, ii, iii…. เป็นอนุข้อย่อย แสดงถึงประเด็นที่จะช่วยให้ข้อก�ำหนดย่อยประสบความส�ำเร็จ
โดยพิจารณาตามบริบทของโรงพยาบาลซึ่งอาจไม่ต้องท�ำทุกข้อ
เครือ่ งหมายอัฒภาค (;) ใช้ตามหลังอนุขอ้ ย่อยว่ายังมีขอ้ ต่อไปแสดงถึงความเชือ่ มโยงของเนือ้ หามาตรฐาน
เครื่องหมายทับ (/) ระหว่างค�ำสองค�ำที่ต่อเนื่องกัน หมายความถึงค�ำว่าหรือในค�ำที่มีความหมายอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน
l
l

l

l
l
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2. ปรับภาษาและการเขียนค�ำที่เข้าใจง่าย โดยอ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ปรับการขึ้นต้นประโยคด้วยค�ำนามหรือกริยา ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละหัวข้อ
4. การอธิบายค�ำทีม่ คี วามหมายเฉพาะ หรือยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ การน�ำไปปฏิบตั ิ ในเชิงอรรถ (footnote)
เนื้อหาของเกณฑ์ในมาตรฐานฉบับที่ 5 ได้มีการปรับเปลี่ยนจากฉบับที่ 4 ในหลายประเด็น โดยเนื้อหา
ทีป่ รับเปลีย่ นหรือเพิม่ เติมจะแสดงด้วยตัวอักษรสีมว่ ง ผูใ้ ช้มาตรฐานสามารถดูหวั ข้อหลักของเกณฑ์ในมาตรฐาน
ฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4 ได้จากตารางเปรียบเทียบในภาคผนวก
มาตรฐานฉบับนีส้ ามารถใช้กบั สถานพยาบาลอืน่ ๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาลได้ โดยเน้นการน�ำข้อก�ำหนด
ในตอนที่ 1 และตอนที่ 4 มาใช้ และเลือกข้อก�ำหนดในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เท่าที่เกี่ยวข้องมาใช้

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

l

การใช้มาตรฐานที่ก่อให้เกิดคุณค่า
1. ท�ำความเข้าใจเป้าหมายและค�ำส�ำคัญ (key words) ของมาตรฐานให้กระจ่างชัด ส�ำหรับข้อความหรือศัพท์ท่ี
เข้าใจได้ยากหรือนึกถึงวิธนี ำ� ไปปฏิบตั ไิ ม่ออก จะมีคำ� อธิบายหรือตัวอย่างการปฏิบตั เิ ขียนไว้ทเี่ ชิงอรรถ (footnote)
2. เน้นการใช้เพื่อการเรียนรู้และยกระดับผลการด�ำเนินงาน
3. เน้นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบ (ศึกษาและท�ำความเข้าใจเส้นที่เชื่อมต่อองค์
ประกอบต่างๆ ในแผนภูมิ) และการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานต่างๆ
4. เน้นการน�ำมาตรฐานไปเรียนรู้และทบทวนการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในที่ท�ำงาน 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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การประยุกต์แนวคิด 3C-PDSA/DALI ในการน�ำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
7

1

8

IEC

Information
Education
Communication

Concepts
รู้หลัก

2
3

Context
รู้โจทย์

1

Criteria
รู้เกณฑ์

4

Purpose

8

Action

Trace
Measure

6

Learning

Design

5 9

Improve
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ถอดรหัสมาตรฐาน อะไรคือเป้าหมายและคุณค่าของมาตรฐาน ใครได้ ใครท�ำ ต้องท�ำอะไร
รับรู้ รู้สถานการณ์จากของจริง (ตามรอย) จากค�ำพูดของผู้ป่วย (ตามเงา สัมภาษณ์เชิงลึก)
วิเคราะห์ เก็บข้อมูล ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หาความหมายจากข้อมูล จัดล�ำดับความส�ำคัญของสิ่งที่ต้องท�ำ
ตั้งเป้า วาดภาพให้ชัดว่าอยากเห็นอะไร เปลี่ยน concept เป็นตัวชี้วัด
เฝ้าดู หา baseline ของตัวชี้วัดที่ก�ำหนด แล้วติดตามต่อเนื่อง
ออกแบบ ใช้แนวคิด human-centered design, human factor engineering ร่วมกับการจัดท�ำคู่มือ
อย่างง่าย มีมาตรฐานคู่กับความยืดหยุ่น
สื่อสาร ใช้การสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ณ จุดปฏิบัติ
ปฏิบัติ สนับสนุนและท�ำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบที่ออกแบบ กระตุ้นให้เกิดต่อมเอ๊ะในผู้ปฏิบัติงาน
ติดตาม/เรียนรู้ มีผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล ตามรอย เฝ้าระวัง ประมวลผล สร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย
ปรับปรุง ตามโอกาสที่พบ เพื่อบรรลุเป้าหมายและผลงานที่ดีขึ้น
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กิจกรรมการเรียนรู้คู่กับมาตรฐาน HA
		 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�ำตอบว่าท�ำอย่างไรให้ความรูใ้ นต�ำรามาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง และในกรณีทไี่ ม่สามารถท�ำตามแนวทางที่
ควรจะเป็นได้ จะท�ำอย่างไรให้ปลอดภัยทีส่ ดุ
2) การอภิปรายกลุม่ (group discussion & learning) เมือ่ มีเรือ่ งใหม่เข้ามาซึง่ ยังไม่เป็นทีเ่ ข้าใจกันอย่าง
กว้างขวาง การมอบหมายให้มผี ไู้ ปศึกษาและน�ำมาอภิปรายในกลุม่ จะท�ำให้เกิดการเรียนรูใ้ นสิง่ เหล่านัน้
และเป็นการจุดประกายให้นำ� ไปปฏิบตั ิ
3) สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นการเรียนรูข้ องกลุม่ ทีไ่ ด้ผลทัง้ ในด้านความเข้าใจผูอ้ นื่ ความเข้าใจตนเอง
ก่อให้เกิดความสุขและมีพลังในการทีจ่ ะก้าวต่อไปข้างหน้า
4) การน�ำเสนอเพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิพากษ์ (presentation) เมือ่ มีบางหน่วยงานได้ทดลองปฏิบตั ิ
บางสิง่ บางอย่างแล้ว อาจจะจัดเวทีให้ทมี งานได้นำ� เสนอ เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิพากษ์ อันจะน�ำ
ไปสูก่ ารต่อยอดความคิด หรือการปรับทิศทางการท�ำงานให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
5) การเขียนบันทึกความก้าวหน้า (portfolio) จะท�ำให้ผู้เขียนได้ตกผลึกความคิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การเขียนบันทึกอาจจะเป็นการเขียนอย่างอิสระ ไม่ต้องมีรูปแบบ หรืออาจจะเป็นการเขียนตาม
ประเด็นที่กำ� หนดไว้ เช่น service profile, CQI story
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แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
6) การใช้ตัวตามรอย (tracer) เป็นการติดตามสิ่งที่เราคุ้นเคย สามารถสังเกตเห็นและติดตามไปตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ ได้ง่าย ตัวตามรอยอาจจะเป็นผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มโรค ข้อมูล
ข่าวสาร ยา สิง่ ส่งตรวจ ฯลฯ การตามรอยช่วยให้เราเข้าไปท�ำความเข้าใจในสถานการณ์จริง ช่วยให้
เราเห็นความเชื่อมโยงของระบบที่เกี่ยวข้องกัน
7) การเยีย่ มส�ำรวจ/ตรวจสอบภายใน (internal survey/audit) เป็นการประเมินด้วยคนภายในกันเอง
โดยเข้าไปดูในสถานทีจ่ ริง เจตคติของการเข้าไปควรเพือ่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือมากกว่าเพือ่ การประเมิน
เสมือนผู้เยี่ยมส�ำรวจภายนอก การเข้าไปพร้อมๆ กันจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายจะให้ผลได้ดีกว่า
8) การทบทวนหลังท�ำกิจกรรม (after action review) ทุกครัง้ หลังจากท�ำกิจกรรม ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรม
เล็กหรือใหญ่ ทีมงานทีร่ ว่ มกิจกรรมมาทบทวนร่วมกันว่าสิง่ ทีท่ ำ� ลงไปนัน้ บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้แต่แรก
หรือไม่ อะไรคือความส�ำเร็จหรือคุณค่าที่ควรรักษา อะไรคือจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงในโอกาสต่อไป
9) การติดตามตัวชีว้ ดั การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการประเมินการบรรลุเป้าหมาย (indicator monitoring,
data analysis, & goal achievement assessment) เป็นการเรียนรู้จากข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะ
ท�ำให้ทราบแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลง และระดับการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างจากเป้าหมาย ควรให้ความ
ส�ำคัญให้มากกับการวิเคราะห์และการเชือ่ มโยงข้อมูล ขณะเดียวกันพึงระวังข้อจ�ำกัดหรือผลเสียของ
การวัดและการประเมินเชิงปริมาณ ซึ่งจะต้องน�ำเอาการประเมินด้านอื่นๆ มาประกอบด้วย
10) การท�ำกิจกรรมทบทวนคุณภาพ (quality review activities) เป็นการเรียนรูจ้ ากจุดอ่อน ความเสีย่ ง
เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ และเสียงสะท้อนต่างๆ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงระบบให้มคี วามรัดกุมยิง่ ขึน้
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

11

แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
พึงระวังว่าจะไม่ใช่การทบทวนเพือ่ เป็นการจับผิดตัวบุคคลเป็นเป้าหมายแรก แต่มงุ่ เรียนรูส้ ถานการณ์
เพื่อช่วยเหลือบุคคล การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ได้ย้อนรอยบอกเล่าความรู้สึกและ
ความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ จะช่วยให้เห็นโอกาสพัฒนาในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท�ำงานได้ง่ายขึ้น
11) การประเมินตนเองตามมาตรฐานและประเมินระดับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน (self assessment of
standard compliance) มาตรฐานเป็นเครื่องมือช่วยให้เราได้มองเห็นว่าระบบงานที่วางไว้นั้นมี
ความรัดกุมเหมาะสมดีแล้วหรือไม่ มีการน�ำวงล้อ 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�ำผิด
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
บริบทองค์กร

I-1
การน�ำ

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�ำและการก�ำกับดูแล
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�ำงานส�ำคัญ
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย
II-2 การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคและบริการที่เกี่ยวข้อง
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การท�ำงานกับชุมชน
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 I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-1

การน�ำ (Leadership)
I-1.1 การน�ำองค์กรโดยผู้น�ำระดับสูง (Senior Leadership)

ผู้น�ำระดับสูงชี้น�ำและท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ ผ่านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม การสื่อสารที่ได้ผล
การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อความส�ำเร็จ และการท�ำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง.
ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จริยธรรม
1

ชี้น�ำด้วยพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอด
เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามค่านิยม

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

2

ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์
ใช้หลักจริยธรรมชี้น�ำการตัดสินใจ

3

มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

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

สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส�ำเร็จ

บรรลุพันธกิจ เป็นองค์กรที่คล่องตัว การเรียนรู้ของบุคคล/
องค์กร นวัตกรรม ความผูกพัน ผู้น�ำในอนาคต

การปฏิบัติอย่างจริงจัง (กลยุทธ์ พัฒนา สร้างคุณค่า)
ระบุการปฏิบัติที่จ�ำเป็น ก�ำหนดความคาดหวัง
ภาระรับผิดชอบของผู้นำ�

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ล�ำดับความส�ำคัญ ส่งเสริมวัฒนธรรม ทบทวนและติดตาม

น�ำไปปฏิบัติ
องค์กรประสบความส�ำเร็จ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-1.2 การก�ำกับดูแลองค์กรและการท�ำประโยชน์ให้สังคม
(Governance and Societal Contributions)
องค์กรท�ำให้มนั่ ใจในระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีม่ คี วามรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มีจริยธรรม และการเป็นองค์กรทีท่ ำ�
ประโยชน์ให้สงั คม
ก. การก�ำกับดูแลองค์กร

ข. กฎหมายและจริยธรรม

ระบบก�ำกับดูแลที่มีความรับผิดชอบ

1

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

การประเมินผลการด�ำเนินการ
ผู้นำ� ระดับสูง ระบบการน�ำ
ระบบก�ำกับดูแลองค์กร

2

ปรับปรุง
ประสิทธิผล

1

2

ระบบก�ำกับดูแลทางคลินิก

3

สร้างหลักประกันผลลัพธ์การดูแลที่มีคุณภาพ

3
ค. การท�ำประโยชน์ให้สังคม
1
2

องค์กรมีส่วนท�ำประโยชน์ให้สังคม
พัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนส�ำคัญ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

การปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัย
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ความกังวลของสาธารณะ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริม
พฤติกรรมที่มี
จริยธรรม

ติดตามก�ำกับ
ด�ำเนินการต่อ
การฝ่าฝืน

ประเด็นจริยธรรมที่ยากในการตัดสินใจ
กลไกรับรู้และจัดการ

องค์กรมีระบบก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และท�ำประโยชน์ให้สังคม
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-1.1 การน�ำองค์กรโดยผู้นำ� ระดับสูง (Senior Leadership)
ผู้น�ำระดับสูงชี้น�ำและท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ ผ่านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
การสื่อสารที่ได้ผล การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อความส�ำเร็จ และการท�ำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง.

ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจริยธรรม (Vision, Mission, Values and Ethics)
(1) ผู้นำ� ระดับสูงชี้นำ� องค์กร:
(i) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เป็นลายลักษณ์อักษร และถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ลงสู่การปฏิบัติ1;
(ii) เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร และการท�ำงานเป็นทีม.
(2) ผู้นำ� ระดับสูงส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม:
(i) ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่พึงประสงค์ (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 ำ� คัญ ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
หลักจริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความประพฤติปฏิบตั ชิ อบ ซึง่ มีรากฐานอยูบ่ นหลักค�ำสอนของศาสนา ปรัชญา และขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็นหลักประพฤติปฏิบัติตนเพื่อบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าที่พึงประสงค์ และไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(ii) ส่งเสริมการใช้หลักจริยธรรม ชี้น�ำการตัดสินใจและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย3/ผู้รับผลงาน4
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม.
(3) ผู้นำ� ระดับสูงมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย5.
ข. การสื่อสาร (Communication)
(1) ผูน้ ำ� ระดับสูงใช้การสือ่ สารอย่างได้ผลและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กร และผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
ที่ส�ำคัญ:
(i) สื่อสารสองทิศทาง อย่างเปิดเผย และเข้าใจง่าย กับทุกกลุ่มเป้าหมาย;
(ii) สื่อสารการตัดสินใจที่สำ� คัญและความจ�ำเป็นในการเปลี่ยนแปลงกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ตามความ
จ�ำเป็น;
3

4

5

ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่มารับบริการสุขภาพในการดูแลรักษาโรค การบาดเจ็บ หรืออาการที่ไม่ปกติต่างๆ ทางสุขภาพ และครอบคลุมถึงผู้รับ
บริการด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น รับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ผู้รับผลงาน หมายถึง ผู้รับบริการด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านบริการสุขภาพ และผู้รับผลงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับบริการ เช่น ครอบครัวของผู้ป่วย
ผู้มาเยี่ยม ชุมชนที่สถานพยาบาลไปเสริมพลัง ต�ำรวจที่มาขอชันสูตร และสื่อมวลชนที่ต้องการข่าว เป็นต้น
กฎหมาย หมายถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของสถานพยาบาล ครอบคลุม กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
กลุม่ กฎหมายเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการคลัง กลุม่ กฎหมายเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสาร กลุม่ กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ กลุม่ กฎหมาย
เกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์ และกลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(iii) สร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ เพื่อให้บุคลากรสร้างผลการด�ำเนินการที่ดีและให้ความส�ำคัญกับผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน

ค. ความส�ำเร็จขององค์กร (Organization’s success)

(1) ผู้นำ� ระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อม6 ที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ:
(i) ท�ำให้องค์กรบรรลุพันธกิจ และเป็นองค์กรที่คล่องตัว;
(ii) ปลูกฝังการเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากรแต่ละคน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม;
(iii) มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความผูกพันกับผู้ป่วย/ผู้รับผลงานและบุคลากร;
(iv) มีการพัฒนาและเตรียมผู้นำ� ในอนาคตขององค์กร.
(2) ผู้นำ� ระดับสูงท�ำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Focus on Action):
(i) ก�ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพ และการปฏิบัติที่จ�ำเป็นเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร;
(ii) ก�ำหนดความคาดหวังต่อผลการด�ำเนินการขององค์กร และจุดมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน.
(iii) แสดงให้เห็นถึงภาระรับผิดชอบของผู้น�ำ (personnel accountability) ต่อการด�ำเนินการขององค์กร.
6

18

ผูน้ ำ� ระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อม หมายถึง ผูน้ ำ� ระดับสูงก�ำหนดแนวทางการท�ำงานทีท่ ำ� ให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ เช่น วิธกี ารตอบสนอง
ขององค์กร, ระบบการน�ำ (โครงสร้าง การสื่อสาร การตัดสินใจ), การตอบสนองของคนท�ำงาน
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(3) ผู้นำ� ระดับสูงสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย:
(i) ก�ำหนดนโยบาย เป้าประสงค์ ล�ำดับความส�ำคัญ และความคาดหวัง ในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัย;
(ii) ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย การเน้นคนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้;
(iii) ทบทวนและก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินการ และความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งรวมทัง้ ช่วย
แก้ไขปัญหาอุปสรรค.
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-1.2 การก�ำกับดูแลองค์กรและการท�ำประโยชน์ให้สังคม7 (Governance and Societal Contributions)
องค์กรท�ำให้มนั่ ใจในระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีม่ คี วามรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มีจริยธรรม และ
การเป็นองค์กรที่ท�ำประโยชน์ให้สังคม

ก. การก�ำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance)

(1) องค์กรท�ำให้มั่นใจว่ามีระบบก�ำกับดูแลกิจการ ที่มีความรับผิดชอบในประเด็นต่อไปนี้:
(i) ทิศทาง วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร;
(ii) การบริหารงาน (operational management)8 ของผู้น�ำระดับสูง;
(iii) การบริหารทางการเงิน (financial management)9และงบประมาณ;
7

8

9
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การท�ำประโยชน์ให้สังคม (societal contribution) หมายถึง การที่องค์กรค�ำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติประจ�ำ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และการสนับสนุนชุมชน โดยมีการก�ำหนดชุมชน
และเรือ่ งทีบ่ คุ ลากรในองค์กรจะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามขนาดและความสามารถขององค์กร ซึง่ การท�ำประโยชน์
ให้สังคมขององค์กรอาจเป็นตัวขับเคลื่อนความผูกพันของผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากร
การบริหารงาน (operational management) หมายถึง การด�ำเนินนโยบาย การก�ำหนดเป้าประสงค์หรือเป้าหมายในอนาคตส�ำหรับ
บริการต่างๆ ขององค์กรผ่านการวางแผนและการก�ำหนดงบประมาณ การสร้างกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น การจัดสรร
ทรัพยากรและท�ำให้มั่นใจว่าจะบรรลุตามแผน
การบริหารทางการเงิน (financial management) หมายถึง การวางแผน การตรวจสอบ การจัดระเบียบและการควบคุม การเงินและ
สินทรัพย์ขององค์กร
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(iv) ผลการด�ำเนินการขององค์กรและความโปร่งใสในการด�ำเนินการ;
(v) การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผล;
(vi) การพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
(2) องค์กรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลการด�ำเนินการของ:
(i) ผู้น�ำระดับสูง;
(ii) ระบบการน�ำ;
(iii) ระบบก�ำกับดูแลองค์กร.
(3) องค์กรวางระบบก�ำกับดูแลทางคลินิก10 ที่มีประสิทธิผล
(i) ก�ำหนดให้มคี ณะผูก้ ำ� กับดูแลทางคลินกิ 11ก�ำกับดูแลองค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ การทบทวนการดูแลผูป้ ่วย
หรือการตรวจสอบทางคลินกิ ผลสัมฤทธิใ์ นการดูแลผูป้ ว่ ย ประสบการณ์ของผูป้ ว่ ย การบริหารความเสีย่ ง
การวิจัยและพัฒนา การเปิดเผยข้อมูล12 การจัดการสารสนเทศ การศึกษาและฝึกอบรมต่อเนื่องของ
10

11
12

การก�ำกับดูแลทางคลินิก (clinical governance) หมายถึง กรอบที่สถานพยาบาลใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการธ�ำรงคุณภาพและ
มาตรฐานในงานบริการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้การจัดการงานคลินกิ บริการอย่างเหมาะสม และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ
คณะผูก้ ำ� กับดูแลทางคลินกิ หมายถึง คณะกรรมการทีอ่ งค์กรมอบหมายให้กำ� กับดูแลกระบวนการและผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพและความปลอดภัย
ในการดูแลผู้ป่วยทุกแง่มุมโดยมีผู้บริหารสูงสุดทางด้านการแพทย์เป็นประธาน เป็นอย่างน้อย
การเปิดเผยข้อมูล (openness) หมายถึง การเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยและ
ญาติมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลรักษา ตลอดจนการจัดให้มีช่องทางที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียน
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
ผู้ประกอบวิชาชีพ และการผลิต/ร่วมผลิตบุคลากร;
(ii) คณะผู้ก�ำกับดูแลทางคลินิกได้รับรายงานอย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับผลการด�ำเนินการและกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพในการดูแลผูป้ ว่ ย และแสดงความรับผิดชอบในการสร้างหลักประกันผลลัพธ์การดูแลผูป้ ว่ ย
ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้จัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพและติดตามก�ำกับ.

ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและพฤติกรรมที่มีจริยธรรม (Legal and Ethical Behavior)
(1) องค์กรส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ประกอบด้วย:
(i) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านความปลอดภัย;
(ii) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง13;
(iii) การคาดการณ์และเตรียมการเชิงรุกต่อการด�ำเนินการหรือการปฏิบัติการที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
และความกังวลของสาธารณะ14 รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
13

14
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กฎหมายและระเบียบ (Law and regulation) ควรครอบคลุมถึง กฎหมายและระเบียบทีค่ มุ้ ครองการจ้างงานผูพ้ กิ าร อาชีวอนามัย โครงสร้าง
อาคาร การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย พรบ.โรคติดต่อที่ต้องรายงาน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ความปลอดภัยด้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กฎหมายของวิชาชีพ การขึ้นทะเบียนวิชาชีพ มาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์
ความกังวลของสาธารณะ (public concerns) อาจรวมถึงความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย ค่าใช้จา่ ย การเข้าถึงทีเ่ ท่าเทียมและทันกาล สิง่ คุกคาม
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และการจัดการกับของเสียจากการให้บริการทางการแพทย์ (medical waste)
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(2) องค์กรส่งเสริมการมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม:
(i) ส่งเสริมและท�ำให้มั่นใจว่าจะมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม15 ในปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี;
(ii) มีการติดตามก�ำกับและด�ำเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหลักจริยธรรม.
(3) องค์กรจัดให้มีกลไกเพื่อการรับรู้และจัดการกับประเด็นทางจริยธรรมที่ยากล�ำบากในการตัดสินใจ16ด้วยวิธี
การและระยะเวลาที่เหมาะสม.

ค. การท�ำประโยชน์ให้สังคม (Societal Contribution)

(1) องค์กรมีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์ให้สังคม.
(2) องค์กรก�ำหนดชุมชนที่สำ� คัญ (key communities) เพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน17.
15
16

17

พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ครอบคลุมจริยธรรมทางการแพทย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น ความตรงไปตรงมากับคู่ค้าหรือผู้ส่งมอบ
การประเมินผลงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เป็นต้น
ประเด็นทางจริยธรรมทีย่ ากล�ำบากต่อการตัดสินใจ (ethical dilemma) หมายถึง ประเด็นทางจริยธรรมทีย่ ากต่อการตัดสินใจเนือ่ งจากมีฐาน
ความคิดทางจริยธรรมทีข่ ดั แย้งกัน หากตัดสินใจบนฐานความคิดหนึง่ ก็อาจขัดแย้งกับอีกฐานความคิดหนึง่ ได้ ซึง่ ควรมีความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่หลากหลาย โดยผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจไม่ให้การรักษาหรือยุติการรักษา การให้การรักษาที่
จ�ำเป็นแต่ขัดกับความประสงค์ของผู้ป่วย การรับผู้ป่วยวิกฤตรายใหม่เข้าไปในหอผู้ป่วยวิกฤตซึ่งจ�ำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยหนักที่มีอยู่เดิมออก
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง ความร่วมมือในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในงานบริการ การศึกษา
สุขอนามัย และการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น
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I-2

กลยุทธ์ (Strategy)
I-2.1 การจัดท�ำกลยุทธ์ (Strategy Development)

องค์กรวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพ ตอบสนองความท้าทาย และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การด�ำเนินการขององค์กร.
ก. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

1

ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม กรอบเวลา
การใช้ข้อมูลจากผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
บุคลากร ชุมชน
คามจ�ำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและความคล่องตัว

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1
2

วิเคราะห์ข้อมูล

24

2

ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
สมรรถนะหลักขององค์กร
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงส�ำคัญ โอกาสเชิงกลยุทธ์
โอกาสเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม จุดบอดในการวางแผน
ความสามารถในการน�ำแผนไปปฏิบัติ

3
4

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
การตัดสินใจเรื่องระบบงาน

3

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์ กำ�หนดเวลา
ตอบสนองความท้าทายขององค์กร

ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์

ตอบสนองความจำ�เป็นด้านสุขภาพ
ความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน การสร้างเสริมสุขภาพ

การนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ [I-2.2]
สร้างความเข้มแข็งให้กับการดำ�เนินการขององค์กร
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I-2.2 การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
องค์กรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์.
ก. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ [I-2.1]
ข. การทบทวนแผนปฏิบัติการ

1

แผนปฏิบัติการ
ระยะสั้น ระยะยาว

3

4

ทรัพยากร

การเงินและด้านอื่นๆ

2

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

แผนด้านบุคลากร
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

บุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตร

ก�ำหนด KPI

ทบทวนและปรับปรุง

5

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
การด�ำเนินการขององค์กร

ติดตามความก้าวหน้า
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I-2.1 การจัดท�ำกลยุทธ์ (Strategy Development)
องค์กรวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพ ตอบสนองความท้าทาย และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการด�ำเนินการขององค์กร.

ก. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)
(1) องค์กรมีกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม:
(i) มีกระบวนการ ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม และกรอบเวลา ที่เหมาะสม;
(ii) มีการใช้ข้อมูลจากผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ครอบครัว บุคลากร และข้อมูลจากชุมชนตามความเหมาะสม
ในการวางแผนระบบบริการ;
(ii) มีการพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว.
(2) องค์กรวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้ในการจัดท�ำกลยุทธ์:
(i) ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของ ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน ครอบครัว ชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ และผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียอื่นๆ;
(ii) สมรรถนะหลักขององค์กร;
(iii) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และโอกาสเชิงกลยุทธ์;
(iv) โอกาสเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม;
(v) จุดบอดที่อาจมีในกระบวนการวางแผน;
26
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(vi) ความสามารถในการน�ำแผนไปปฏิบัติ.
(3) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขององค์กร.
(4) องค์กรตัดสินใจ18เรื่องระบบงานขององค์กรว่ากระบวนการท�ำงานใดที่จะด�ำเนินการเองได้ กระบวนการ
ท�ำงานใดทีจ่ ะให้ผสู้ ง่ มอบหรือพันธมิตรท�ำ และกระบวนการท�ำงานใดจะสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก.

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
(1) องค์กรระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ เป้าประสงค์ (goals) ที่วัดได้และก�ำหนดเวลาที่จะบรรลุ.
(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์.
(3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองต่อความจ�ำเป็นทางสุขภาพ (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�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
องค์กรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์.
ก. การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารและถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ (Action Plan Development and Deployment)
(1) องค์กรจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดย:
(i) มีกระบวนการในการจัดท�ำและอนุมัติแผนสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรภายในกรอบเวลา
ที่ก�ำหนด;
(ii) จัดท�ำแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว;
(iii) มีแผนปฏิบัติการที่ระบุวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินการ.20
(2) องค์กรถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ:
(i) ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการกับบุคลากรขององค์กร เพื่อให้บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมีส่วนร่วม
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์;
(ii) ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการกับผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่ร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์.
20

28

วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินการควรครอบคลุม วัตถุประสงค์ของระบบบริการต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับ จ�ำนวนและประเภทของกิจกรรมการบริการ
ที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปยังแผนอื่นๆ ภายในองค์กร เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ความเสี่ยง การสื่อสาร และแผนทางการเงิน
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(3) องค์กรจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและด้านอืน่ ๆ อย่างเพียงพอเพือ่ ให้แผนปฏิบตั กิ ารประสบความส�ำเร็จ และ
มีการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กรจะสามารถรักษาความมัน่ คงทางการเงิน (financial viability).
(4) องค์กรจัดท�ำแผนด้านบุคลากร21เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ.
(5) องค์กรก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญเพือ่ ใช้ตดิ ตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร.

ข. การทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Review)
		องค์กรมีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจหลัก และน�ำแผนทีป่ รับเปลีย่ น
ถ่ายทอดและน�ำไปสู่การปฏิบัติ ภายในกรอบเวลาที่ก�ำหนดหรือตามความจ�ำเป็น.

21

แผนด้านบุคลากร ครอบคลุมเรือ่ งการท�ำแผนเพือ่ ก�ำหนดจ�ำนวนบุคลากร กลุม่ บุคลากรทีม่ คี วามสามารถความเชีย่ วชาญเฉพาะ ทักษะหรือความรู้
เฉพาะหรือผสมผสานทีต่ อ้ งพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้สามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร
รวมถึงระบบบริการที่ส�ำคัญให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
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I-3

ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Patient/Customer)
I-3.1 ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
(Patient/Customer Needs and Expectations)

องค์กรรับฟังและเรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานอืน่ และก�ำหนดบริการสุขภาพเพือ่ ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวัง.
ก. การรับฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงาน
รับฟัง สังเกต มีปฏิสัมพันธ์
วิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ

1

ข้อมูลที่น�ำไปใช้ประโยชน์ได้
ความต้องการและความคาดหวัง

การรับฟังข้อมูลป้อนกลับทันที
สร้างวัฒนธรรม
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง

1

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

การออกแบบและ
ปรับปรุงบริการ [I-6.1]

2

ก�ำหนด
กลุ่มผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน

ก�ำหนด
กลุ่มที่ให้
ความส�ำคัญ

ลักษณะส�ำคัญของบริการสุขภาพ
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
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[I-6.1, II-1]

ความพึงพอใจ
และความผูกพัน
ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
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I-3.3 สิทธิผู้ป่วย (Patient Rights)
องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย.
ก. ค�ำประกาศสิทธิผู้ป่วย
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 Needs and Expectations)
องค์กรรับฟังและเรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน และก�ำหนดบริการสุขภาพเพือ่ ตอบสนองความต้องการ และ
ความคาดหวัง.

ก. การรับฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงาน22(Patient/Customer Listening)
(1) องค์กรรับฟัง สังเกต และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน เพื่อให้มีข้อมูลที่น�ำไปใช้ประโยชน์:
(i) น�ำข้อมูลที่ได้มาเรียนรู้/วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง;
(ii) มีวิธีการรับฟังที่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ;
(iii) ค้นหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอย่างทันท่วงทีและสามารถน�ำไปใช้ต่อได้;
(iv) น�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ การออกแบบระบบบริการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน และสนับสนุนการตัดสินใจในการด�ำเนินการ;
(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�ำ เป็นต้น โดยอาจใช้กระบวนการ
รับฟังโดยตรง หรือการสังเกต
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ข. บริการสุขภาพ (Health Service Offering)
(1) องค์กรก�ำหนดกลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และกลุ่มที่ให้ความส�ำคัญในการจัดบริการสุขภาพ.
(2) องค์กรก�ำหนดลักษณะส�ำคัญของบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ/ความต้องการ
ความคาดหวัง ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน การก�ำหนดลักษณะส�ำคัญครอบคลุม:
(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 ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน หมายถึง บริการสุขภาพทีค่ ำ� นึงถึงความเฉพาะของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
ในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยแต่ละแผนก เช่น บริการโรคเรื้อรัง บริการผู้สูงอายุ และบริการอาชีวเวชกรรม
บริการสุขภาพเชิงรุกตามสถานที/่ จุดบริการ/ช่องทางการให้บริการ เช่น บริการเยีย่ ม/ดูแลทีบ่ า้ น บริการเชิงรุกในชุมชน/สถานประกอบการ
และการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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I-3.2 ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Patient/Customer Engagement)
องค์กรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และประเมินความพึงพอใจ/ความผูกพัน

ก. ประสบการณ์ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Patient/Customer Experience)
(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

ข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศทีส่ บื ค้นเพือ่ การเข้าถึงและเข้ารับบริการส�ำหรับผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน และประชาชน ควร
มีหลายภาษาที่ตอบสนองความต้องการ ความหลากหลายของกลุ่มประชากรและชุมชน โดยค�ำนึงถึงอายุและความสามารถในการเข้าถึงและ
ค้นหาข้อมูลดังกล่าว รวมถึงควรมีการสื่อสารและเผยแพร่ต่อสาธารณะที่ชัดเจน เช่น การเผยแพร่ผ่าน website
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(ii) องค์กรมีกระบวนการในการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน ภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด;
(iii) องค์กรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงในภาพรวมขององค์กร.

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน (Determination of Patient/
Customer Satisfaction and Engagement)
(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 Rights)
องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย.

ก. ค�ำประกาศสิทธิผู้ป่วย (Patient Charter)

(1) ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองตามค�ำประกาศสิทธิผู้ป่วยขององค์กรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข28.
28

ค�ำประกาศสิทธิผปู้ ว่ ย ข้อมูลจากค�ำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบตั 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�ำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวติ 3. ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งอันตรายถึงชีวติ
มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การช่วยเหลือรีบด่วนจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ�ำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำ� 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 ป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของสิทธิการรักษาของผูป้ ว่ ยทีม่ อี ยู่ 6. ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิได้รบั การปกปิดข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง เว้นแต่ผปู้ ว่ ยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพือ่ ประโยชน์โดยตรงของผูป้ ว่ ยหรือตามกฎหมาย 7. ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสิน
ใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผูเ้ ข้าร่วมหรือผูถ้ กู ทดลองในการท�ำวิจยั 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. กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (Patient Rights Protection Process)
(1) องค์กรสร้างหลักประกันว่าผูป้ ฏิบตั งิ านมีความตระหนักและเคารพสิทธิผปู้ ว่ ย และมีระบบพร้อมทีจ่ ะตอบสนอง
เมื่อผู้ป่วยขอใช้สิทธิ.
(2) ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่29 ในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย.
(3) องค์กรค�ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยในทุกกิจกรรมของการดูแลผู้ป่วย.
(4) องค์กรจัดการเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย. ผู้ป่วยได้รับการปกป้องจากการถูกท�ำร้าย
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. การดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะ (Care for Patients with Specific Needs)
(1) ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการให้ การคงไว้ หรือการยุตกิ ารรักษาเพือ่ ยืดชีวติ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับหรือกฎหมาย
ความเชื่อและวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว.
(2) ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม.
(3) ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องแยกตัว หรือต้องถูกผูกยึด ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม.
(4) ผู้ป่วยที่มีอาจเกิดผลกระทบจากการจัดการดูแลตามกฎหมายเฉพาะ ควรได้รับการดูแลที่เหมาะสม30.

30

เช่น ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
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I-4
		

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management)
I-4.1 การวัด การวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินการขององค์กร
(Measurement, Analysis and Improvement of Organizational Performance)

องค์กรเลือก รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสม ใช้ผลการทบทวนเพือ่ ปรับปรุงผลการด�ำเนินการขององค์กรและส่งเสริมการเรียนรู.้
ก. การวัดผลการด�ำเนินการ

1

2
3

ข้อมูล/สารสนเทศ

วิเคราะห์ข้อมูล

ใช้ในการติดตาม

เลือก รวบรวม เชื่อมโยง
ท�ำให้สอดคล้องกัน

การปฏิบัติงานประจ�ำวัน
ความก้าวหน้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และแผน
ผลการด�ำเนินการโดยรวม

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

สนับสนุน
การตัดสินใจ

เลือกและใช้

ข. การวิเคราะห์และประเมินผลการด�ำเนินการ

ระบบวัดผลที่คล่องตัว

ให้ข้อมูลทันท่วงที
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว/ไม่คาดคิด

1

ประเมิน

ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ความส�ำเร็จขององค์กร ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการ/สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ค. การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินการ

1

จัดความส�ำคัญ

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 ที่จำ� เป็น ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน และมีการจัดการความรู้ที่ดี มีการปลูกฝัง
การเรียนรู้เข้าไปในงานประจ�ำ.
ก. ข้อมูลและสารสนเทศ
1

คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ

ตรวจสอบและท�ำให้มั่นใจในความถูกต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คงสภาพ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน

2

ข. ความรู้ขององค์กร
ความรู้จากการปฏิบัติ
รวบรวมและถ่ายทอด

1
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สร้างความรู้ใหม่

ผสมผสาน เชื่อมโยง ประมวล
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

ส�ำหรับบุคลากร ผู้บริหาร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
หน่วยงานภายนอก
ง่ายต่อการใช้งานและทันเหตุการณ์

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูลและความรู้

ใช้ความรู้

สร้างนวัตกรรม
วางแผนกลยุทธ์

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ใช้

2

หน่วยงานที่
มีผลงานดี

3

วิธีปฏิบัติที่ดี
ระบุ แลกเปลี่ยน

น�ำไปปฏิบัติ
ในส่วนอื่นๆ ขององค์กร

ท�ำให้การเรียนรู้ฝังลึกในวิถีปฏิบัติงาน
ใช้ความรู้และทรัพยากรขององค์กร
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I-4.1 การวัด การวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินการขององค์กร
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)

องค์กรเลือก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม ใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินการ
ขององค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้.

ก. การวัดผลการด�ำเนินการ (Performance Measurement)

(1) องค์กรใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินการขององค์กร ในลักษณะที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน:
(i) ติดตามการปฏิบัติงานประจ�ำวัน;
(ii) ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ;
(iii) ติดตามผลการด�ำเนินการโดยรวม ครอบคลุมผลลัพธ์ด้านบริการสุขภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการ
ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย31 ผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน ผลการด�ำเนินการ
ของระบบบริการ32 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน�ำและการก�ำกับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ด้าน
31
32
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ครอบคลุมข้อมูลทีไ่ ด้จากกระบวนการตรวจสอบ (audit information) ข้อมูลจากการประเมินความเสีย่ ง (risk assessment) ข้อมูลอุบตั กิ ารณ์
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (patient safety incidents/adverse events)
ครอบคลุมข้อมูลที่ได้จาก การร้องเรียน (complaint) ค�ำชมเชยและข้อเสนอแนะ (compliment and concerns) ตัววัดผลลัพธ์ที่รายงาน
โดยผู้ป่วย (patient reported outcome measures) รายงานความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ (patient/service user’s satisfaction)
รายงานการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพของบริการ (utilization and efficiency of services)
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การเงิน ตลาด และกลยุทธ์. (ดูตอนที่ IV ร่วมด้วย)
(2) องค์กรเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ33 ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง.
(3) ระบบการวัดผลการด�ำเนินการขององค์กรมีความคล่องตัว และสามารถให้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีเพื่อตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่คาดคิด.

ข. การวิเคราะห์และประเมินผลการด�ำเนินการ (Performance Analysis and Review)
(1) องค์กรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการด�ำเนินการและขีดความสามารถขององค์กร:
(i) ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ;
(ii) ความส�ำเร็จขององค์กร;
(iii) ขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการขององค์กรและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป.

ค. การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินการ (Using Data for Performance Improvement)
(1) องค์กรน�ำผลการทบทวนผลการด�ำเนินการมาใช้จดั ล�ำดับความส�ำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและโอกาส
สร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร. (ดู II-1.1ก.(6) ร่วมด้วย)
33

แหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอาจมาจากระดับผลงานทีเ่ ป็นเลิศ, ระดับผลงานเฉลีย่ ในกิจการบริการสุขภาพ, ผลงานของคูแ่ ข่ง,
ผลงานขององค์กรที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
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I-4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ (Information and Knowledge Management)
องค์กรมีข้อมูล (data) สารสนเทศ (information) สินทรัพย์ความรู้ (knowledge asset) ที่จำ� เป็น ที่มี
คุณภาพและพร้อมใช้งาน และมีการจัดการความรู้ที่ดี มีการปลูกฝังการเรียนรู้เข้าไปในงานประจ�ำ.

ก. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)
(1) องค์กรตรวจสอบข้อมูลและท�ำให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ. ในด้านต่างๆ ดังนี้:
(i) ความถูกต้อง (accuracy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (validity);
(ii) ความคงสภาพ34(integrity) เชื่อถือได้ (reliability);
(iii) ความเป็นปัจจุบัน (current).
(2) องค์กรท�ำให้มนั่ ใจว่าข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นมีความพร้อมใช้สำ� หรับบุคลากร ผูบ้ ริหาร ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
และหน่วยงานภายนอก ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและทันต่อเหตุการณ์.

34

44

ความคงสภาพ (integrity) หมายถึง คุณสมบัติของการจัดการข้อมูลที่ต้องสามารถรักษาความถูกต้องครบถ้วนไว้ได้ เมื่อมีการน�ำข้อมูลไปใช้
หรือประมวลผล สาเหตุที่ท�ำให้ข้อมูลขาดการคงสภาพ มักเกิดจากฐานข้อมูลที่มีความซ�้ำซ้อนกัน ปัญหาจากการอ้างอิงเวลาต้องมีการเชื่อม
โยงข้อมูล หรือเมื่อต้องมีการปรับปรุงข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล
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ข. ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge)

(1) องค์กรสร้างและจัดการความรู้ขององค์กร. ประกอบด้วย:
(i) รวบรวมและถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติของบุคลากร;
(ii) ผสมผสาน เชื่อมโยง และประมวลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่;
(iii) รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรม และวางแผนกลยุทธ์;
(iv) การน�ำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการและเทคโนโลยีส�ำหรับบริการสุขภาพ
(healthcare intervention & technology) มาประยุกต์ใช้.
(2) องค์กรแลกเปลี่ยนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่ดี (good practice) ขององค์กร. ดังนี้:
(i) ระบุหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลงานดี;
(ii) ระบุวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อการแลกเปลี่ยน;
(iii) น�ำวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติในส่วนอื่นๆ ขององค์กร.
(3) องค์กรใช้ความรู้และทรัพยากรขององค์กร ท�ำให้การเรียนรู้ฝังลึกไปในวิถีการปฏิบัติงาน35ขององค์กร.
35

การเรียนรู้ฝังลึกไปในวิถีการปฏิบัติงาน หมายถึง การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการท�ำงานที่เป็นการปฏิบัติจริงอย่างเป็น
ประจ�ำ มี 2 รูปแบบ คือ 1. การฝังวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ�ำวันที่ท�ำจนเป็นกิจวัตร และส่งผลต่อการ
แก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุโดยตรงหรือเห็นโอกาสในการเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามส�ำคัญ 2. การสร้างองค์ความรูแ้ ละการแบ่งปันองค์ความรูท้ วั่ ทัง้ องค์กร
เช่น การฝังสินทรัพย์ความรู้ (knowledge assets) ทีไ่ ด้จากการเรียนรูเ้ ข้าไปในการท�ำงานประจ�ำ จนเกิดการปฏิบตั จิ ริง เช่น การมีคมู่ อื การมี
work instruction ที่มีการปรับปรุงจากการเรียนรู้และน�ำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่น�ำไปใช้ในองค์กร
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I-5

บุคลากร (Workforce)
I-5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment)

องค์กรบริหารขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากรเพือ่ ให้งานขององค์กรบรรลุผลส�ำเร็จ องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานและบรรยากาศที่เอื้อต่อสวัสดิภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของบุคลากร.
1
2
3
4

ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร
แผนบุคลากร

ขีดความสามารถและบุคลากรที่ต้องการเพื่อ ตอบสนองพันธกิจ แผนกลยุทธ์ และจัดบริการ
สรรหา ตรวจสอบ ว่าจ้าง บรรจุ

เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ด�ำเนินการได้ต่อเนื่อง ป้องกันการลด ลดผลกระทบ

จัดระบบการท�ำงานและบริหารบุคลากร
ขอบเขตการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่
ประสานงาน ก�ำกับดูแล

ข. การสนับสนุนและสวัสดิภาพ
1 การเข้าถึงสิ่งที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน
สวัสดิภาพและความปลอดภัย
2
ประเมินและปกป้อง

3

46

ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูแล

บุคลากรใหม่

ชั่วโมงการท�ำงาน

l
l
l

งานขององค์กรบรรลุผลส�ำเร็จ
สนับสนุนการมุ่งเน้นผู้ป่วย
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก
ขององค์กร

1

ป้องกันอันตรายจากการติดเชื้อ ของมีคม สารเคมี ปัจจัยกายภาพอื่นๆ การยศาสตร์,
มี PPE เหมาะสมเพียงพอ, ป้องกันโรค

การตรวจสุขภาพ

2

แรกเข้าท�ำงาน  ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานเป็นระยะตามลักษณะงาน

3

ประเมินและดูแลผู้เจ็บป่วย/บาดเจ็บ ดูแลผู้สัมผัสเชื้อ: ประเมิน จ�ำกัดหน้าที่ ดูแล

4

การเป็นแบบอย่าง: ระดับองค์กรและบุคคลการเรียนรู้และปฏิบัติของบุคลากร

งานขององค์กร
บรรลุผลส�ำเร็จ
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

สนับสนุนความต้องการขององค์กร และการพัฒนาตนเองของบุคลากร
พิจารณาสมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
นวัตกรรม จริยธรรม ข้อก�ำหนดเพื่อการต่อใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ, การดูแลที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การสร้างเสริมสุขภาพ การใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน สิ่งที่หัวหน้างานก�ำหนด

3

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับความผูกพัน/ผลการปฏิบัติงาน

4

ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สร้างผู้น�ำในอนาคต

วัฒนธรรมที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี

1

การสื่อสารที่เปิดกว้าง การท�ำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี
น�ำวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรไปใช้ เสริมพลังบุคลากร
เห็นคุณค่าและความหมายของคน/งาน

ด�ำเนินการกับผู้ที่มีผลการ ปฏิบัติงานต�่ำกว่าเกณฑ์

ประเมินระบบการเรียนรู้และพัฒนา

บุคลากรที่ผูกพันและมีแรงจูงใจ

บุคลากรที่มีความสามารถ
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
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I-5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร36 (Workforce Environment)
องค์กรบริหารขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากรเพือ่ ให้งานขององค์กรบรรลุผลส�ำเร็จ องค์กร
จัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการท�ำงานและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อสวัสดิภาพ37 สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพ
ชีวติ ของบุคลากร.

ก. ขีดความสามารถ38 และความเพียงพอของบุคลากร39 (Workforce Capability and Capacity)
(1) องค์กรจัดท�ำแผนบุคลากร:
36
37

38

39
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บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจ�ำ พนักงานชัว่ คราว พนักงานทีท่ ำ� งานไม่เต็มเวลา พนักงานตามสัญญาจ้าง ผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ และอาสาสมัคร
สวัสดิภาพ (security) หมายถึง การปราศจากภยันตราย มั่นคง ปลอดภัย ปราศจากการบาดเจ็บ หรือตาย รวมทั้งการสูญเสียทรัพย์สิน
ของมีค่าหรือเสียเวลาไป รวมถึง การด�ำรงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และมีการเตรียมป้องกัน
ภัยไว้ล่วงหน้า อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสม�่ำเสมอ ในสถานที่ท�ำงาน
ขีดความสามารถของบุคลากร (workforce capability) หมายถึง ขีดความสามารถขององค์กรในการจัดการขีดความสามารถของบุคลากรให้
บรรลุผลส�ำเร็จของงานด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญของบุคลากร ขีดความสามารถอาจรวมถึงความสามารถในการ
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน การสร้างนวัตกรรมและปรับเปลีย่ นสูเ่ ทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กระบวนการท�ำงานใหม่ และความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ความเพียงพอของบุคลากร (workforce capacity) หมายถึง ความสามารถขององค์กรทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจว่ามีจำ� นวนบุคลากรเพียงพอในการบรรลุผล
ส�ำเร็จของงาน และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานได้ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองต่อระดับความต้องการตาม
ฤดูกาลและตามความผันแปรของความต้องการ
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(i) ก�ำหนดระดับอัตราก�ำลังและทักษะทีต่ อ้ งการเพือ่ การจัดบริการและการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจ โดยพิจารณา
ข้อแนะน�ำขององค์กรวิชาชีพ;
(ii) แผนบุคลากรตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์.
(2) องค์กรมีวิธีการที่มีประสิทธิผล ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และดูแลบุคลากรใหม่:
(i) การรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ
การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์;
(ii) การจัดให้บคุ ลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านใหม่ ได้รบั การปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ ได้รบั การฝึกอบรมและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน.
(3) องค์กรเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการขององค์กรที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดบุคลากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบุคลากรไม่เพียงพอ.
(4) องค์กรจัดระบบการท�ำงานและบริหารบุคลากรเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลส�ำเร็จ สนับสนุนการดูแล
ที่มุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร:
(i) ก�ำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพและและผู้ปฏิบัติงานอื่น;
(ii) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และข้อก�ำหนดในกฎหมาย;
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(iii) กลไกการท�ำงานและแนวทางสนับสนุน40 การประสานงานภายใน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
และการประสานงานกับบริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง;
(iv) มีการก�ำกับดูแล สนับสนุน และให้ค�ำแนะน�ำอย่างเหมาะสม.
(v) ทบทวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุณสมบัติ และสิทธิการดูแลรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพอย่าง
สม�่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 3 ปี.

ข. การสนับสนุนการท�ำงานและสวัสดิภาพของบุคลากร (Workforce Work Support and Security)
(1) องค์กรสร้างความมั่นใจในการปรับปรุงและสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรเข้าถึงสิ่งจ�ำเป็นในการท�ำงานได้อย่าง
สะดวกและตอบสนองต่อความต้องการที่จำ� เป็น.
(2) องค์กรท�ำให้มั่นใจว่าสถานที่ท�ำงานมีสวัสดิภาพส�ำหรับบุคลากร มีการประเมินความปลอดภัยของสถานที่
ท�ำงาน มีมาตรการปกป้องคนท�ำงานจากความรุนแรง การกลั่นแกล้ง การคุกคาม และการล่วงละเมิด.
(3) องค์กรก�ำหนดจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานโดยค�ำนึงถึงสุขภาพ ความเครียด และประสิทธิภาพของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน.
40

50

กลไกการท�ำงานและแนวทางสนับสนุน เช่น ข้อตกลงความร่วมมือ/มาตรการทีใ่ ช้รว่ มกันและ/หรือคณะกรรมการส�ำหรับการวางแผนการก�ำกับ
ดูแลบุคลากร ในแต่ละหน่วยงาน
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ค. สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร (Workforce Health and Safety)
(1) องค์กรจัดให้มีโปรแกรมเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร โดยมีการประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ส�ำคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์ภัยพิบัติ/
ภาวะฉุกเฉิน (ดู I-6.2 ค ร่วมด้วย):
(i) มีการป้องกันการติดเชือ้ จากการท�ำงาน โดยเฉพาะ วัณโรค โรคติดต่อทางเดินหายใจ หรือ โรคอุบตั ใิ หม่
ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และ เอชไอวี;
(ii) มีการป้องกันอันตรายจากเข็มและของมีคม รวมทั้งการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ;
(iii) มีการป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ยาดมสลบ และยาเคมีบำ� บัด;
(iv) มีการป้องกันอันตรายจากปัจจัยกายภาพอื่นๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง รังสี;
(v) มีการป้องกันอันตรายจากปัจจัยด้านการยศาสตร์;41
(vi) มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ที่เหมาะสม
เพียงพอ;
(vii) มีการให้วัคซีน ยา หรือหัตถการที่เหมาะสมแก่บุคลากรเพื่อการป้องกันโรค.
41

การยศาสตร์ (Ergonomics) หมายถึง ศาสตร์ทศี่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างคน เครือ่ งจักร สิง่ แวดล้อม และระบบ แล้วท�ำการออกแบบ หรือ
ปรับระบบ สิง่ แวดล้อม หรือเครือ่ งจักรเหล่านัน้ ให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัยเหมาะสมกับบุคคล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการปฏิบตั งิ าน
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(2) บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ.
(i) บุคลากรทุกคนได้รับการประเมินสุขภาพแรกเข้าท�ำงานและมีข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน;
(ii) บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อประเมินสมรรถภาพการท�ำงาน และเพื่อประเมินการ
เจ็บป่วยหรือการติดเชื้อเนื่องจากการท�ำงาน ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ.
(3) บุคลากรที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการท�ำงาน.
(i) บุคลากรที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการท�ำงานได้รับการประเมินและดูแลอย่างเหมาะสม;
(ii) องค์กรจัดท�ำแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับการประเมินโอกาสแพร่กระจายเชือ้ การจ�ำกัดการปฏิบตั หิ น้าที่ และการ
ดูแลบุคลากรที่สัมผัสเชื้อ.
(4) องค์กรเป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ.
(i) องค์กรมีนโยบายและวิถีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ;
(ii) บุคลากรแต่ละคนมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ;
(iii) บุคลากรมีส่วนร่วม เรียนรู้ ตัดสินใจ และปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม ของตน.

52
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ง. ชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากร (Workforce Life and Well-being)
(1) องค์กรส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร:
(i) กระบวนการเพือ่ ส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ี เช่น การจัดการความเครียด (stress management) การป้องกัน
และจัดการภาวะหมดไฟในการท�ำงาน (burnout syndrome) การติดตามวัดระดับภาระงาน (workload
monitoring) การจัดการความสมดุลชีวติ และการท�ำงาน (management of work-life balance) การปรับ
แบบแผนการด�ำเนินชีวติ 42(lifestyle) และแผนวิถชี วี ติ สุขภาพดี (health lifestyle programmes)43 เป็นต้น;
(ii) บุคลากรได้รับการดูแล สนับสนุนและค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม.
(2) องค์กรให้การดูแลและเกื้อหนุนบุคลากรอย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม. ด้วยมาตรการต่อไปนี้:
(i) การประกาศนโยบาย;
(ii) การจัดบริการ;
(iii) การให้สิทธิประโยชน์.
42

43

แบบแผนการด�ำเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ใช้เวลา ใช้เงิน ของบุคคล ซึ่งแสดงออกมาซ�ำ้ ๆ กัน ใน 4 มิติ คือ
ลักษณะกลุม่ คนทีเ่ ข้าไปมีสว่ นร่วม (demographics) กิจกรรมทีเ่ ข้าไปมีสว่ นร่วม (activities) ความสนใจ (interest) และการแสดงความคิดเห็น
(opinion) ตัวอย่าง การปรับแบบแผนการด�ำเนินชีวติ 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�ำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6 องค์ประกอบ คือ การออกก�ำลังกาย การรับประทาน
อาหาร การนอนหลับ ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน การท�ำงาน และการพักผ่อน
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I-5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)

องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร44 มีระบบจัดการผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อรักษาบุคคลไว้ และให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี.

ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement)
(1) องค์กรก�ำหนดปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดความผูกพันของบุคลากร ในแต่ละกลุ่ม.
(2) องค์กรประเมินความผูกพัน45และความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่ม.
(3) องค์กรน�ำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะ
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�ำผลการประเมิน
ไปใช้ในวงกว้าง 2. วิธีการประเมินไม่เป็นทางการ หมายถึง วิธีการประเมินในลักษณะกิจกรรมเสริม เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา การสร้าง
ความสัมพันธ์ หรือการค้นหาข้อมูลเบือ้ งต้น สูก่ ารวางแผนเชิงระบบ เช่น การท�ำ focus group หรือ การท�ำ exit interview เป็นต้น
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ข. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
(1) องค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร:
(i) มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง;
(ii) มีการท�ำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี;
(iii) เอื้อต่อการน�ำวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรไปใช้;
(iv) เสริมพลังบุคลากร;
(v) เห็นคุณค่าและความหมายของคนและงาน.46

ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร (Performance Management and
Development)
(1) ระบบการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน (performance management system) ของบุคลากร เพือ่ สร้างผลงานทีด่ ี
พัฒนาความรูค้ วามสามารถให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ หนุนเสริมการมุง่ เน้นผูป้ ว่ ย และน�ำแผนไปปฏิบตั ิ
ให้ส�ำเร็จผล:
46

การเห็นคุณค่าและความหมายของคนและงาน หมายถึง การที่บุคลากรได้รับการฝึกฝนให้เติบโตด้านในหรือรับรู้ชีวิตด้านใน (Inner life)
เห็นคุณค่าของตัวเอง เพือ่ นร่วมงาน และคนรอบข้าง รับรูแ้ ละเข้าใจว่าทุกคนมีความหมาย มีการท�ำงานด้วยความตระหนักในคุณค่าและความ
หมายของงานกับตัวเอง กับเพื่อนร่วมงาน กับองค์กรมีส�ำนึกร่วมกับชุมชน และมีพลังศรัทธาในงานและชีวิต การสร้างวัฒนธรรมดังกล่าว
อาจใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อรับรู้ความรู้สึกของคนท�ำงานและสร้างเป้าหมายร่วมกัน
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(i) การสื่อสารความคาดหวังและช่วยเหลือให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม�ำ่ เสมอ;
(ii) การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่สัมพันธ์กับภาระงานเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละครั้ง;
(iii) การบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชยหรือการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานของ
บุคลากร;
(iv) มีแนวทางทีช่ ดั เจนส�ำหรับการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผลกับกลุม่ บุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านต�ำ่ กว่า
เกณฑ์.
(2) ระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนา สนับสนุนความต้องการขององค์กรและการพัฒนาตนเองของบุคลากร ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพอิสระ อาสาสมัคร ผู้บริหาร และผู้น�ำ โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้:
(i) สมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การบรรลุผลส�ำเร็จของแผนปฏิบัติการ;
(ii) การปรับปรุงผลการด�ำเนินการ/การพัฒนาคุณภาพขององค์กร ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย การเปลีย่ นแปลง
ขององค์กร และนวัตกรรม;
(iii) จริยธรรมในการให้บริการสุขภาพ จริยธรรมวิชาชีพ และจริยธรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพันธกิจองค์กร;
(iv) การทบทวนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพ.
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(v) การดูแลที่ยึดมิติคนเป็นศูนย์กลาง47 มิติทางสังคมและจิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วย รับรู้คุณค่าและ
ความหมายของงานที่ทำ 
� และมีการเติบโตจากภายใน;
(vi) การสร้างเสริมสุขภาพ;
(vii) การใช้ความรูแ้ ละทักษะใหม่ในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน;
(viii) ความจ�ำเป็นและความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพ และสิ่งที่หัวหน้างานและ
ผู้บริหารระบุ.
(3) องค์กรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนา โดยพิจารณาเชือ่ มโยงกับผลการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และผลการด�ำเนินการขององค์กรร่วมด้วย.
(4) องค์กรจัดการเรือ่ งความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร วางแผนการสร้างผูบ้ ริหารและผูน้ ำ� ในอนาคต.

47

การดูแลที่ยึดมิติคนเป็นศูนย์กลาง (people-centred care) หมายถึง การดูแลที่ค�ำนึงถึงปัจจัย ความส�ำคัญ ความต้องการ และข้อจ�ำกัด
ของแต่ละคนเป็นหลักในการดูแล เช่น การมุ่งเน้นบูรณาการการดูแลผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร การให้ข้อมูลและลงนามยินยอมรับการดูแลรักษา ความเชื่อทางวัฒนธรรม และความต้องการที่แตกต่าง
กันของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ แต่ละกลุ่ม
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I-6

การปฏิบัติการ (Operation)
I-6.1 กระบวนการท�ำงาน (Work Processes)

องค์กรออกแบบ จัดการ และปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพ/กระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญ มีการจัดการเครือข่ายอุปทาน และมีการ
จัดการนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ.
ก. การออกแบบบริการสุขภาพและกระบวนการ

1

ข้อก�ำหนดของบริการสุขภาพที่ส�ำคัญ

2

กระบวนการที่สำ� คัญและข้อก�ำหนด

3

ออกแบบบริการสุขภาพและกระบวนการ

หลักฐานทางวิชาการ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของวิชาชีพ
เทคโนโลยี ความรู้ขององค์กร คุณค่าในมุมมองผู้ป่วย
ความคล่องตัว ความปลอดภัย มิติคุณภาพอื่นๆ

ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
องค์กรประสบความส�ำเร็จ

ข. การน�ำกระบวนการสู่การปฏิบัติและปรับปรุง

1

ใช้ข้อมูล/ตัวชี้วัด

เพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ

2

ระบบควบคุมเอกสารส�ำคัญ

3

สนับสนุนสัมฤทธิผลของบริการสุขภาพ
และความต้องการขององค์กร

4
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ท�ำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจ�ำวัน
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกระบวนการ

การจัดท�ำ อนุมัติ ทบทวน ปรับปรุง

กระบวนการสนับสนุน

การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน

ปรับปรุงบริการสุขภาพ ยกระดับผลการด�ำเนินการ
เสริมสมรรถนะหลัก ลดความแปรปรวน

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-6.1 กระบวนการท�ำงาน (Work Processes)
องค์กรออกแบบ จัดการ และปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพ/กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ มีการจัดการเครือข่ายอุปทาน และมี
การจัดการนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ.
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน

1

เลือกผู้ส่งมอบ
ข้อก�ำหนด

วัด ประเมินผล
การด�ำเนินการ
ของผู้ส่งมอบ

จ. การจัดการด้านการเรียนการสอนทางคลินิก
ให้ข้อมูลป้อนกลับ
จัดการกับผู้ที่มี
ผลงานไม่ดี

ง. การจัดการนวัตกรรม
I-2.1 ก (3)

1

สนับสนุนการเงิน
และทรัพยากรอื่นๆ
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การบริหารจัดการและก�ำกับดูแล

เนื้อหาตามหลักสูตร/แผนการฝึกอบรม ระบบการจัดการและ
ก�ำกับดูแลเพียงพอ เป็นต้นแบบที่ดีของระบบคุณภาพ
ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณภาพ/ความปลอดภัย

คุณภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย

โอกาสเชิงกลยุทธ์
โอกาสสร้าง
นวัตกรรมอื่นๆ

1

ได้รับความรู้เหมาะสม
ตามแผน

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

1

ควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ

ป้องกัน AE/ความผิดพลาด/การท�ำงานซ�้ำ ลดค่าใข้จ่ายในการ
ตรวจสอบและทดสอบ พิจารณาเรื่องรอบเวลา/ผลิตภาพ/ปัจจัยอื่นๆ

ข. การจัดการระบบสารสนเทศ

1

3
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1
2

ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ

2

ค. ความปลอดภัยในภาวะภัยพิบัติ/ฉุกเฉิน

รักษาความลับ/ก�ำหนดการเข้าถึง 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�่ำเสมอ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
องค์กรประสบความส�ำเร็จ
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I-6.1 กระบวนการท�ำงาน (Work Processes)
องค์กรออกแบบ จัดการ และปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพ/กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ มีการจัดการ
เครือข่ายอุปทาน48 และมีการจัดการนวัตกรรม เพือ่ ส่งมอบคุณค่าแก่ผปู้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน และท�ำให้องค์กร
ประสบความส�ำเร็จ.

ก. การออกแบบบริการสุขภาพและกระบวนการท�ำงาน (Healthcare Service and Processes Design)
(1) องค์กรระบุข้อก�ำหนดบริการสุขภาพที่สำ� คัญ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากร.
(2) องค์กรระบุกระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ และระบุข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของกระบวนการเหล่านี้.
(3) องค์กรออกแบบบริการสุขภาพและกระบวนการท�ำงานให้ตอบสนองต่อข้อก�ำหนดโดยน�ำหลักฐานทางวิชาการ
กฎหมาย แนวทางปฏิบตั ขิ องวิชาชีพ เทคโนโลยี ความรูข้ ององค์กร คุณค่าในมุมมองของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
ความคล่องตัว ความปลอดภัย และมิติคุณภาพต่างๆ มาใช้.

48

เครือข่ายอุปทาน (supply network) หมายถึง ความสัมพันธ์ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ
ระบบบริการ จากผู้ส่งมอบไปยังองค์กร ตามแนวคิดระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องมีการประสานกับผู้ส่งมอบ
จ�ำนวนมาก หรือองค์กรอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ซับซ้อน โดยมีความเชื่อมโยงและพึ่งพาซึ่งกันและกันมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น
ตรงที่เป็นห่วงโซ่ง่ายๆ เหมือนห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในอดีต
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ข. การน�ำกระบวนการไปสู่การปฏิบัตแิ ละปรับปรุงกระบวนการ
(Process Management and Improvement)
(1) องค์กรท�ำให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจ�ำวันของกระบวนการท�ำงานต่างๆ เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ
ของกระบวนการ. มีการใช้ข้อมูล/ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน.
(2) องค์กรจัดท�ำ อนุมัต49ิ ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด�ำเนินงานและ
ระเบียบปฏิบัติส�ำหรับหน้าที่ส�ำคัญขององค์กรตามระยะเวลาที่ก�ำหนด.
(3) องค์กรมีกระบวนการสนับสนุนทีเ่ อือ้ ต่อการบรรลุสมั ฤทธิผลของบริการสุขภาพและความต้องการส�ำคัญของ
องค์กร.
(4) องค์กรปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพื่อ:
(i) ปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพและยกระดับผลการด�ำเนินการขององค์กร;
(ii) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร;
(iii) ลดความแปรปรวนของกระบวนการ.

49
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การอนุมัติ อาจอยู่ในรูปแบบการลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ นโยบาย/แผน/เอกสาร หรืออยู่ในรูปแบบรายงานการประชุมที่บันทึกมติการ
อนุมัติของคณะกรรมการก�ำกับดูแล
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ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply Network Management)

(1) องค์กรจัดการเครือข่ายอุปทาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กรจะได้รบั บริการสุขภาพทีไ่ ม่ได้ดำ� เนินการเอง50/ผลิตภัณฑ์
พัสดุ และบริการอื่น51 ที่มีคุณภาพสูง โดย:
(i) เลือกผู้ส่งมอบ ที่ตรงกับความต้องการขององค์กร;
(ii) มีการจัดท�ำข้อก�ำหนดที่ชัดเจนและรัดกุมเพื่อน�ำไปใช้ก�ำกับติดตามและประเมินผู้ส่งมอบ;
(iii) มีการวัดและประเมินผลการด�ำเนินการของผู้ส่งมอบ;
(iv) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อให้เกิดการปรับปรุง;
(v) จัดการกับผู้ส่งมอบที่มีผลการด�ำเนินการไม่ตรงตามข้อก�ำหนดที่ตกลงกันไว้.

50

51

บริการสุขภาพที่ไม่ได้ด�ำเนินการเอง หมายถึง บริการสุขภาพที่องค์กรให้หน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นมาให้บริการสุขภาพในสถาน
พยาบาล โดยองค์กรเป็นผู้อนุญาตให้ด�ำเนินการในองค์กร หรือบริการสุขภาพที่องค์กรบริหารจัดการให้ไปรับบริการภายนอกองค์กร
ผลิตภัณฑ์ พัสดุและบริการอื่น เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ น�้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วัสดุการแพทย์ที่จ�ำเป็น
ขาดแคลน เช่น N95, surgical mask, gown, alcohol และบริการอืน่ ๆ เช่น งานท�ำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานบริการอาหาร
ระบบขนส่งคมนาคมระหว่างองค์กร เป็นต้น
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ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

(1) องค์กรส่งเสริมให้นำ� โอกาสเชิงกลยุทธ์และโอกาสสร้างนวัตกรรมอืน่ ๆ มาพัฒนานวัตกรรม52 มีการสนับสนุน
การเงินและทรัพยากรอื่นๆ ที่จ�ำเป็น.

จ. การจัดการด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางคลินิก
(Clinical Education and Training Management)
(1) การจัดการเรียนการสอนทางคลินกิ ต้องค�ำนึงถึงการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแลทีส่ ง่ เสริมให้เกิดคุณภาพ
และความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน/ผูฝ้ กึ /ผูเ้ รียน และการได้รบั ความรู/้ ประสบการณ์ของผูฝ้ กึ /ผูเ้ รียน
อย่างเหมาะสม. ดังนี้:
(i) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรหรือแผนการฝึกอบรม;
(ii) มีระบบการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแลที่เพียงพอส�ำหรับแต่ละระดับของนักศึกษาและผู้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ ให้มนั่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของการดูแลผูป้ ว่ ยโดยค�ำนึงถึงสิทธิผปู้ ว่ ย และการ
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา/ผู้รับการฝึกอบรมที่ใกล้เคียงกัน;
(iii) มีการบันทึกหลักฐานของการก�ำกับดูแลนักศึกษาหรือผู้รับการฝึกอบรม;
52
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นวัตกรรมที่พัฒนาควรค�ำนึง คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและระบบบริการ ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับในระบบบริการ และ
โอกาสพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยที่สามารถขยายผลได้ในอนาคต
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(iv) องค์กรสร้างเจตคติทดี่ ใี นเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัยแก่นกั ศึกษาและผูร้ บั การฝึกอบรมเป็นต้นแบบ
ที่ดีของระบบคุณภาพ เช่น องค์กรแพทย์ ความปลอดภัยในการใช้ยา การเรียนรู้จากความผิดพลาด
ระบบบริหารความเสีย่ ง ฯลฯ. นักศึกษาและผูร้ บั การฝึกอบรมเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของระบบคุณภาพ
และความปลอดภัย.
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I-6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operation Effectiveness)
องค์กรท�ำให้มนั่ ใจว่ามีการบริหารจัดการในการปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิผล เพือ่ ส่งมอบคุณค่าแก่ผปู้ ว่ ย/
ผู้รับผลงาน และท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ.

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness)
(1) องค์กรควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบตั กิ าร ด้วยการป้องกันอุบตั กิ ารณ์ ความผิดพลาด และการท�ำงานซ�ำ้ ,
การลดค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบและทดสอบ, การน�ำเรือ่ งของรอบเวลา ผลิตภาพ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณากระบวนการท�ำงาน.

ข. การจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management)
(1) องค์กรท�ำให้มั่นใจในความเชื่อถือได้ (reliability) ของระบบสารสนเทศ.
(2) องค์กรท�ำให้มนั่ ใจในการรักษาความมัน่ คงและปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล/สารสนเทศ และระบบ
การปฏิบัติการที่ส�ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ารั่วไหลแล้วจะเกิดผลกระทบได้มาก.
โดยมีการด�ำเนินการดังนี้:
(i) มีระบบการรักษาความลับและก�ำหนดการเข้าถึงทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ตามสิทธิทเี่ หมาะสม;
(ii) ระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้มคี วาม
ปลอดภัย;
66
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(iii) ดูแลความมั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศในกรณีเกิดภัยพิบัติ;
(iv) ท�ำให้มั่นใจว่าบุคลากร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน พันธมิตร และผู้ส่งมอบ เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนในด้านความปลอดภัยและการรักษาความความมั่นคงทางโลกไซเบอร์;
(v) เฝ้าระวังภัยคุกคามความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่;
(vi) ป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการที่ส�ำคัญจากเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ตรวจจับ ตอบสนอง ฟื้นฟูระบบสารสนเทศและกู้คืนจากการถูกโจมตีทาง
ไซเบอร์.
(3) กรณีทมี่ กี ารสือ่ สารข้อมูลของผูป้ ว่ ยโดยใช้สอื่ สังคมออนไลน์ ระบบบริการการแพทย์ทางไกล53 (telemedicine
and information-sharing platforms) เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย องค์กรพึงก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นการรักษาความลับของผูป้ ว่ ยโดยยังคงการระบุตวั ผูป้ ว่ ยอย่างถูกต้องไว้ และมีการด�ำเนินการทีส่ อดคล้อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
53

ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine and information-sharing platforms) หมายถึง ระบบงานที่มีการน�ำดิจิทัลมาใช้ในการ
ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ต่างสถานที่ด้วยวิธีการส่งสัญญาณข้อมูลภาพ และเสียง หรือวิธีการอื่นใด ในการให้บริการการ
แพทย์และสาธารณสุขของสถานพยาบาลแก่ผู้ขอรับบริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรึกษา การ
ตรวจ การวินิจฉัย การรักษา การพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และเพื่อประโยชน์สำ� หรับการ
ศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
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ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยในภาวะภัยพิบัติ54และภาวะฉุกเฉิน55
(Safety and Emergency/Disaster Preparedness)

(1) องค์กรท�ำให้เกิดสภาพแวดล้อมของการปฏิบตั กิ ารทีป่ ลอดภัย โดยค�ำนึงถึงการป้องกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสอบ
การวิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลว และการท�ำให้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิม.
(2) องค์กรด�ำเนินการวิเคราะห์ความเสีย่ งต่อการเกิดอันตราย เพือ่ ระบุภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
และส่งผลต่อความต้องการด้านบริการสุขภาพในพื้นที่.
(3) องค์กรจัดท�ำและทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/แผนฟืน้ ฟูจากภัยพิบตั ิ แผนบริหารความต่อเนือ่ งขององค์กร
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการเตรียมความพร้อมของระบบงาน บุคลากรและสถานทีใ่ นการด�ำเนินการ56 โดยค�ำนึงถึง:
54

55

56
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ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเป็น
วงกว้าง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น�้ำท่วม, แผ่นดินไหว, พายุและการระบาด
ของโรคติดต่อ 2. ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้าง เช่น อัคคีภัยในพื้นทีหรือชุมชน, อุบัติเหตุจากอุตสาหกรรม, และการก่อการร้ายทางชีวภาพ
ภาวะฉุกเฉิน (emergency) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่ได้มีการคาดคิดล่วงหน้า มีผลสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดูแลผู้ป่วย ท�ำให้บริการผู้ป่วยต้องหยุดชะงัก เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไม่สามารถใช้การได้ หรือเหตุการณ์ท�ำให้ต้องปรับระบบ
บริการหรือเกิดความต้องการบริการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน เพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรปลอดภัย เช่น อุบัติเหตุหมู่ การประท้วง การเดินขบวน
การบุกรุกสถานที่ การขู่วางระเบิดในสถานพยาบาล
การด�ำเนินการ ควรครอบคลุมการดูแลผูป้ ว่ ย การแยกผูป้ ว่ ยและการจัดการสิง่ ปนเปือ้ น กิจกรรมช่วยเหลือเจ้าหน้าทีแ่ ละครอบครัว การจัดหา
วัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ำ� เป็น ระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การสือ่ สาร การเคลือ่ นย้าย การขนส่ง การจัดเตรียมอาหาร การจัดเตรียม
สถานที่สำ� รอง การประสานงานกับองค์กรอื่น และการรายงาน
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(i) การป้องกันภัยพิบัต57ิ ;
(ii) การบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่อง58ของระบบบริการ และระบบสารสนเทศ;
(iii) การเคลื่อนย้าย ทรัพยากรและโครงสร้าง;
(iv) การฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมหรือการปรับปรุงสู่ระบบใหม่.
(4) องค์กรด�ำเนินการฝึกซ้อมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพื่อทดสอบการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ.

57
58

การป้องกันภัยพิบัติ หมายถึง การป้องกันผลกระทบอันเกิดจากภัยพิบัติที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร และการด�ำเนินการขององค์กร
การบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนือ่ ง หมายถึง การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการเผชิญกับภาวะฉุกเฉินโดยมีการจัดท�ำแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) โดยต้องมีการซ้อมแผนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง
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ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
บริบทองค์กร

I-1
การน�ำ

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�ำและการก�ำกับดูแล
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�ำงานส�ำคัญ
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย
II-2 การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคและบริการที่เกี่ยวข้อง
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การท�ำงานกับชุมชน
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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II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสีย่ ง และความปลอดภัย
		 (Quality, Risk and Safety Management)
II-1.1 การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)
องค์กรมีการบริหารงานคุณภาพ ที่ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ.
ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ

น�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยง
ไปสู่การปฏิบัติที่มีการประสานงานและบูรณาการ
นิยาม ท�ำให้สอดคล้อง/เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์
ประสานและบูรณาการ โครงสร้างงานคุณภาพ

2

3

การท�ำงานเป็นทีม

การสื่อสารและแก้ปัญหา การปฏิบัติงานประจ�ำวัน
ทีมพัฒนาคุณภาพ ทีมน�ำทางคลินิก ทีมน�ำระบบ

การประเมินตนเอง

1

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

องค์ประกอบของการบริหารงานคุณภาพ
Context

Purpose

4

Action

Concepts
Design

Learning

Criteria/Knowledge

6

Improve

9
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เผยแพร่ข้อมูล

ผลการด�ำเนินการ
ขององค์กรและบริการ

8

น�ำแผนพัฒนา
ไปด�ำเนินการ

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย

4

1

2

ทบทวนการดูแลผู้ป่วย

7

เทคนิคประเมินต่างๆ พิจารณาความต้องการ
และข้อก�ำหนดต่างๆ
(ผู้ป่วย วิชาชีพ องค์กร มาตรฐาน HA)

5

จัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพ

น�ำไปปฏิบตั ิ

ทบทวนและ
ชี้น�ำการพัฒนา
ผลการด�ำเนินการ
ขององค์กรและบริการ

แผนพัฒนา

ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

3

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

ก. ข้อก�ำหนดทั่วไป

ด�ำเนินการ RMS

2

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการจัดการความเสี่ยง
และทะเบียนจัดการความเสี่ยง

3
1

Thailand Patient and Personnel Safety Goals,
ค�ำแนะน�ำขององค์กรวิชาชีพ
WHO’s global Patient Safety Challenges,
WHO’s Charter of Health Worker Safety

4

กรอบงานการบริหารความเสีย่ ง

ขอบเขต วัตถุประสงค์ เกณฑ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายการความเสี่ยงขององค์กร
การรายงาน
แผนความเสี่ยง
การสื่อสาร
การเรียนรู้และพัฒนา

การจัดการอุบัติการณ์ที่ได้ผล

การรายงาน การสืบค้น การวิเคราะห์สาเหตุ (RCA)
การปรับปรุง การสื่อสาร การฝึกอบรม
การช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ

Action
Design

RM
process
Improve

Learning

5

ประเมินและพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยง
และความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล

ข. ข้อก�ำหนดจ�ำเพาะ
โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร (I-5.2 ค และ ง)
การจัดการอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสถานที่ (II-3.1)
การจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ (II-3.2)

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ยาและเวชภัณฑ์ (II-6)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (II-4)
เวชระเบียนและข้อมูลของผู้ป่วย (II-5)
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II-1.1 การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)
องค์กรมีการบริหารงานคุณภาพ ที่ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ.

ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
(1) องค์กรน�ำระบบบริหารคุณภาพสู่การปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญเพื่อสนับสนุนการออกแบบ การน�ำสู่
การปฏิบัติ การธ�ำรง การเรียนรู้ และการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพ.
(i) มีการบริหารคุณภาพตามหลักการหรือแนวคิดของการบริหารคุณภาพ (concept) โดยค�ำนึงถึงบริบท
จ�ำเพาะขององค์กร (context) รวมถึงความต้องการของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ความรู้ชัดแจ้งและความรู้ในตัวบุคคล (criteria);
(ii) มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ (objective/purpose) ที่ใช้ติดตามประเมินผลได้;
(iii) น�ำไปสู่การออกแบบ (design) ระบบ/กระบวนการที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง (people-centered) เพื่อน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติ (action) ที่ได้ผล โดยมีการก�ำกับติดตาม ประเมินผล และการเรียนรู้ (learning) อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบ/กระบวนการ (improve) การสร้างนวัตกรรม การบูรณาการ
รวมถึงการออกแบบใหม่ (re-design) อย่างเป็นระบบ;
(2) องค์กรน�ำระบบการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยง ไปสู่การปฏิบัติที่มีการประสานงานและ
บูรณาการ ดังต่อไปนี้:
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(i) ก�ำหนดนิยาม “ความเสี่ยง” และ “คุณภาพ” เพื่อน�ำไปปฏิบัติและสื่อสารในองค์กรให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน;
(ii) ก�ำหนดให้การบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยง สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของแผน
กลยุทธ์ขององค์กร;
(iii) ผูน้ ำ� ทุกระดับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย โดยทบทวนและก�ำกับติดตามผลและความ
ก้าวหน้าการด�ำเนินการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค;
(iv) มีการประสานและบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมทัง้ หมดเกีย่ วกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสีย่ ง
ในทุกขั้นตอนของการวางแผน การด�ำเนินการ และการประเมินผล;
(v) มีการจัดโครงสร้างงานคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิผลและเหมาะสมกับลักษณะองค์กร เพือ่ สนับสนุนและประสาน
แผนงานต่างๆ. มีการก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ในการพัฒนา
คุณภาพและการพัฒนาผลการด�ำเนินการ.
(3) องค์กรส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมในทุกระดับ:
(i) มีการสือ่ สารและการแก้ปญ
ั หาทีไ่ ด้ผล ทัง้ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวิชาชีพ ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร และระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน;
(ii) มีความร่วมมือกันในกลุม่ บุคลากร ในการปฏิบตั งิ านประจ�ำด้วยการดูแลผูป้ ว่ ยและให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
โดยตระหนักในความปลอดภัยและความรับผิดชอบของวิชาชีพ;
(iii) ส่งเสริมให้มีทีมพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย;
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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(iv) จัดให้มีทีมคร่อมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพท�ำหน้าที่ดูแลภาพรวมของการพัฒนา  ก�ำหนดทิศทาง
ให้การสนับสนุน ติดตามก�ำกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น ทีมน�ำทางคลินกิ
ทีมน�ำของระบบงานส�ำคัญขององค์กร.
(4) องค์กรใช้การประเมินตนเองเพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนา:
(i) มีการใช้เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา  ตั้งแต่วิธีการ
เชิงคุณภาพ ไปถึง การประเมินที่เป็นระบบโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ หรือการวิจัย;
(ii) มีการประเมินกระบวนการที่ออกแบบระบบบริการเทียบกับความต้องการของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน;
(iii) มีการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการกับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน แนวปฏิบัติ
ที่มีหลักฐานวิชาการรองรับ มาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐานอื่นๆ และตัวเทียบ (benchmark)
ในระดับชาติหรือระดับสากลที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ59;
(iv) มีการใช้วิธีการประเมินตนเองที่หลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การเขียน
บันทึกความก้าวหน้าและรายงานการประเมินตนเอง การใช้ตวั ตามรอยทางคลินกิ การเยีย่ มส�ำรวจภายใน
การส�ำรวจและสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย การทบทวนเชิงคุณภาพ การตรวจสอบและป้อนกลับข้อมูล การน�ำเสนอ
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�ำเนินการขององค์กรและผลการด�ำเนินการของบริการ. (ดูเพิม่ เติม
ในเกณฑ์ข้อ I-4.1 และตอนที่ IV)
(6) องค์กรน�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองและการวัดผลการด�ำเนินการมาใช้ในการทบทวนและชี้น�ำการ
พัฒนาคุณภาพ. (ดูเพิ่มเติมในเกณฑ์ข้อ I-4.1ค.)
(7) องค์กรจัดท�ำแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อโอกาสพัฒนาที่ระบุไว้:
(i) มีการก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน;
(ii) ระบุกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์;
(iii) ครอบคลุมการพัฒนาของทั้งองค์กร;
(iv) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง;
(v) ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ;
(vi) สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้.
(8) องค์กรสื่อสารแผนพัฒนาคุณภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง น�ำแผนไปด�ำเนินการ โดยมีการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา.
(9) องค์กรเผยแพร่ข้อมูลผลการด�ำเนินการขององค์กรและผลการด�ำเนินการของบริการต่อสาธารณะ.
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ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย (Patient Care Quality)

(1) ทีมดูแลผูป้ ว่ ยทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ว่ ย60 อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการดูแล และค้นหาโอกาสพัฒนา.
(2) ทีมดูแลผูป้ ว่ ยก�ำหนดกลุม่ ประชากรทางคลินกิ 61 ทีจ่ ะเป็นเป้าหมายในการพัฒนา รวมถึงมีการก�ำหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพด้วย.
(3) ทีมดูแลผู้ป่วยก�ำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามผลการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย.
(4) ทีมดูแลผูป้ ว่ ยจัดท�ำแผนพัฒนาการดูแลผูป้ ว่ ยและน�ำแผนไปด�ำเนินการ โดยใช้กจิ กรรมและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
ในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย เช่น ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองค์รวม การใช้ข้อมูลวิชาการ
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า การสร้างนวัตกรรม การเปรียบเทียบกับผูท้ ที่ ำ� ได้ดที สี่ ดุ . การปรับปรุงการดูแล
ผู้ป่วยควรครอบคลุมมิติดา้ นการป้องกัน สร้างเสริม รักษา ฟื้นฟู ตามความเหมาะสม.
60
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78

การทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ว่ ย ได้แก่ การทบทวนขณะดูแลผูป้ ว่ ย การทบทวนเวชระเบียน/การตรวจสอบทางคลินกิ /การทบทวน
โดยเพื่อนร่วมวิชาชีพ การทบทวนอุบัติการณ์/ภาวะแทรกซ้อน/การเสียชีวิต การทบทวนการใช้ทรัพยากร การทบทวนค�ำร้องเรียนของผู้ป่วย
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�ำงาน (อายุ 15-59 ปี) กลุม่ วัยผูส้ งู อายุ
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) หรือกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น แรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้พิการ/ด้อยโอกาส เป็นต้น
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II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
องค์กรมีระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน เพือ่ จัดการ
ความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน บุคลากรและผู้มาเยือน.

ก. ข้อก�ำหนดทั่วไป (General Requirements)
(1) องค์กรก�ำหนดกรอบงานการบริหารความเสีย่ ง (risk management framework) ซึง่ สนับสนุนการออกแบบ
ระบบ การน�ำไปปฏิบัติ การธ�ำรง และการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการทั้งเชิง
รุกและเชิงรับ. กรอบงานการบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย:
(i) ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ส�ำหรับการประเมินความเสี่ยง;
(ii) หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง;
(iii) รายการความเสีย่ งขององค์กร อย่างน้อยครอบคลุม ด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ด้านคลินกิ (clinical
risk) ด้านการปฏิบัติการ (operational risk) และด้านการเงิน (financial risk);
(iv) กระบวนการรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณ์62;
(v) สรุปแผนความเสี่ยง (risk plan) ส�ำหรับความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (major risk);
62

องค์กรอาจเข้าร่วมโปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ของประเทศ (National Reporting and Learning System: NRLS) โดยบูรณาการข้อมูล
รายงานอุบัติการณ์ขององค์กรกับภาพรวมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเชิงระบบของประเทศ
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(vi) กระบวนการสื่อสารความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย;
(vii) ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเรื่องการบริหารความเสี่ยง.
(2) องค์กรสนับสนุนการด�ำเนินการตามกรอบงานของการบริหารความเสี่ยง โดย:
(i) นโยบายการบริหารความเสีย่ งแสดงความมุง่ มัน่ ขององค์กรในการบริหารความเสีย่ งและแสดงทิศทางใน
การด�ำเนินการ;
(ii) แผนบริหารความเสี่ยงอธิบายถึงความรับผิดชอบและกรอบเวลาส�ำหรับการรายงาน การทบทวนและ
การติดตามความเสี่ยง;
(iii) กระบวนการจัดการความเสี่ยง (risk management process) เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้
กับผูป้ ว่ ย ผูร้ บั ผลงาน บุคลากรและผูม้ าเยือน63ประกอบด้วย การระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
จากโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงหรือผลที่จะตามมา การจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยงแต่ละ
ชนิด แผนรับมือหรือป้องกันความเสีย่ ง การก�ำกับติดตามและทบทวนความเสีย่ ง โดยใช้ทะเบียนจัดการ
ความเสี่ยง (risk register) ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสม�่ำเสมอ.

63

80

ตัวอย่างความเสี่ยงของผู้มาเยือน เช่น ญาติผู้ป่วยลื่นหกล้มในโรงพยาบาล การติดเชื้อ COVID-19 ของญาติผู้ป่วย เป็นต้น

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
(3) องค์กรก�ำหนดและน�ำกลยุทธ์ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคลากรทีม่ หี ลักฐานอ้างอิงและเหมาะสมมาใช้ใน
การดูแลผู้ป่วย.
(i) ค�ำแนะน�ำตามเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรประเทศไทย (Thailand Patient and
Personnel Safety Goals64);
(ii) ค�ำแนะน�ำขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง;
(iii) ค�ำแนะน�ำทีม่ หี ลักฐานอ้างอิงอืน่ ๆ เช่น ความท้าทายระดับโลกเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย (WHO Global
Patient Safety Challenges)65 และกฎบัตรเรือ่ งความปลอดภัยของบุคลากร (WHO Charter on Health
Worker Safety) ที่เผยแพร่ โดยองค์การอนามัยโลก เป็นต้น.
64

65

Thailand Patient and Personnel Safety Goals หมายถึง เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรประเทศไทย ที่ก�ำหนด
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, Tube, and Catheter &
Laboratory, 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
Global Patient Safety Challenge หมายถึง ประเด็นความท้าทายเกีย่ วกับความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยทีอ่ งค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) ก�ำหนดขึน้ 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�ำข้อมูลหรือสาเหตุที่ได้จาการวิเคราะห์อุบัติการณ์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อป้องกัน/
ลดอุบัติการณ์การเกิดซ�้ำหรือบรรเทาความรุนแรงและเสียหาย
(iv) การสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์;
(v) การอบรมบุคลากรเรือ่ งการระบุความเสีย่ ง การรายงานอุบตั กิ ารณ์ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การวิเคราะห์
สาเหตุเชิงระบบ และวิธีการสื่อสารเมื่อเกิดอุบัติการณ์;
(vi) การดูแลช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ.
(5) องค์กรประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำข้อมูลไป
ใช้ในการพัฒนา.

66
67

82

ให้ความส�ำคัญกับอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัย (safety incidents)
การวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ (root cause analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ถงึ สาเหตุตงั้ ต้นทีส่ มั พันธ์กบั การบริหารจัดการในเชิงกระบวนการ
หรือระบบ โดยหากสามารถจัดการหรือควบคุมได้ จะลดหรือจะป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ดังกล่าวซ�้ำ
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ข. ข้อก�ำหนดจ�ำเพาะ (Specific Requirements)
ระบบบริหารความเสี่ยงด�ำเนินการแบบบูรณาการไปกับระบบงานที่เป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร
อย่างมีประสิทธิผล:
(1) โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร;
(2) การจัดการอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสถานที่;
(3) การจัดการ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ;
(4) ยาและเวชภัณฑ์;
(5) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ;
(6) เวชระเบียนและข้อมูลต่างๆของผู้ป่วย.
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II-2 การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ (Professional Governance)
II-2.1 การก�ำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล (Nursing Governance)
องค์กรมีระบบบริหารการพยาบาลที่รับผิดชอบต่อการจัดบริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร.
ก. การบริหารการพยาบาล

1

ผูน้ ำ� ทีมการพยาบาล

2

มีความรูค้ วามสามารถ จ�ำนวนเพียงพอ
ก�ำกับดูแลมาตรฐาน/จริยธรรม
นิเทศ/ก�ำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยการมอบหมายงาน
ส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล
ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินกิ และ
การใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ควบคุมดูแลนักศึกษา/ผูอ้ ยูใ่ นช่วงเวลาฝึกอบรม
จัดการความรูแ้ ละวิจยั

การจัดการความเสีย่ ง ความปลอดภัย คุณภาพ

5
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ประสานความร่วมมือกับ คกก.ระดับองค์กร

การก�ำกับดูแลทางคลินกิ 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�ำกับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์ (Medical Staff Governance)
องค์กรมีการจัดตัง้ องค์กรแพทย์ ท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมและก�ำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์ เพือ่ บรรลุ
พันธกิจขององค์กร.
2
1

ให้ค�ำปรึกษา ข้อเสนอแนะ
และร่วมวางแผนกับผู้บริหาร

ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และมารตฐานวิชาชีพ
เคารพสิทธิผู้ป่วย เป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ

การติดต่อสื่อสารและแก้ปัญหา

4

จัดตั้งองค์กรแพทย์
ในระดับโรงพยาบาล

5

ประสานความร่วมมือกับ
คกก.ระดับองค์กร

7

ท�ำให้มั่นใจในคุณภาพบริการทางการแพทย์

3

การก�ำกับดูแลทางคลินิก การใช้ยา
การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
การสร้างเสริมสุขภาพ
งานคุณภาพและความปลอดภัย

6

8

ภายในวิชาชีพแพทย์ ระหว่างแพทย์กับผู้ปฏิบัติงานหรือ หน่วยงานอื่น
ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

การท�ำหน้าที่ส�ำคัญ:

การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย์ การก�ำหนดสิทธิการดูแลรักษา
การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรม การทบทวนและพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย การพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
การตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การก�ำหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย

บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพสูง

ข้อตกลงและแนวปฏิบัติ

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม
คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาความรู้ความสามารถ บันทึกและการจัดท�ำเอกสาร

ก�ำกับติดตาม ประเมินผล พัฒนาผลงานขององค์กรแพทย์
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II-2.1 การก�ำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล (Nursing Governance)
องค์กรมีระบบบริหารการพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบต่อการจัดบริการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เพือ่ บรรลุพนั ธกิจ
ขององค์กร.

ก. การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)
(1) ผูน้ ำ� สูงสุดและผูน้ ำ� ทีมการพยาบาลทุกระดับเป็นพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์
เพียงพอ ทั้งในด้านการบริหาร68และการปฏิบัติการพยาบาล.
(2) มีระบบบริหารการพยาบาลทีส่ ร้างความมัน่ ใจว่าจะมีบคุ ลากรด้านการพยาบาลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ69 และ
จ�ำนวนเพียงพอ70 เหมาะสมกับบริการทีอ่ งค์กรจัดให้มี โดยครอบคลุมทัง้ บุคลากรขององค์กรและผูป้ ฏิบตั งิ าน
68
69

70
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เช่น การน�ำด้วยวิสัยทัศน์ การเป็นโค้ช การมีทักษะการสื่อสารที่ดี การมีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การสร้างความมัน่ ใจด้านความรูค้ วามสามารถ หมายถึง กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ให้มบี คุ ลากรทางการพยาบาลมีความรูค้ วามสามารถ และ
ทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบและประเมินผลคุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่มอบหมาย การก�ำหนดขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ การส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างความมัน่ ใจด้านความเพียงพอ หมายถึง กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ให้มบี คุ ลากรทางการพยาบาลในจ�ำนวนทีเ่ พียงพอต่อการดูแลผูป้ ว่ ย
อย่างปลอดภัย และบุคลากรปลอดภัย เช่น การก�ำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดอัตราก�ำลังอย่างเหมาะสมในการดูแลผูป้ ว่ ยตามความหนักเบา
หรือระดับความต้องการดูแล (Patient acuity) แนวทางการบริหารจัดการอัตราก�ำลังในภาวะฉุกเฉิน การบริหารจัดการให้มบี คุ ลากรทางการพยาบาล
ปฏิบตั งิ านเพียงพอกับความต้องการของผูป้ ว่ ย การวางแผนอัตราก�ำลังระยะสัน้ ระยะยาว ทีส่ อดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ หรือยุทธศาสตร์องค์กร
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ที่มาจากภายนอก.
(3) มีระบบบริหารการพยาบาลที่มีโครงสร้างและกลไกการท�ำหน้าที่ส�ำคัญต่อไปนี้อย่างได้ผล:
(i) การก�ำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ;
(ii) การนิเทศ ก�ำกับดูแล และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทางการพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยและบุคลากร;
(iii) การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ;
(iv) การส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพผู้ป่วย;
(v) การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม;
(vi) การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและพยาบาลที่อยู่ในช่วงเวลาการฝึกอบรมในโรงพยาบาล;
(vii) การจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ.
(4) มีระบบบริหารการพยาบาลที่ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับองค์กรที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
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�ำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารการพยาบาลและ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

87

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง.

ข. การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Practices)
(1) ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และ
บริบททางสังคมของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน โดยมีการประสานการท�ำงานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ผู้ป่วย/
ผู้รับผลงานและครอบครัว ตลอดจนวางแผนให้การดูแลต่อเนื่องตั้งแต่แรกรับจนจ�ำหน่าย เพื่อให้ผู้ป่วย/
ผู้รับผลงานได้รับบริการที่มีคุณภาพสูง ครอบคลุม ครบถ้วน (comprehensive) และเป็นองค์รวม.
(2) ให้การพยาบาลโดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ.
(3) ให้การพยาบาลบนพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาลทีท่ นั สมัย.
(4) บันทึกและรายงานทางการพยาบาลแสดงถึงการพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ใน
การสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพการพยาบาล และการวิจัย.
(5) มีการติดตามประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.

88

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล

II-2.2 การก�ำกับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์ (Medical Staff Governance)
องค์กรมีการจัดตั้งองค์กรแพทย์ ท�ำหน้าที่ส่งเสริมและก�ำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์ เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร.
(1) องค์กรจัดตัง้ องค์กรแพทย์ในระดับโรงพยาบาลเพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าจะให้บริการทางการแพทย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
และด้วยความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพ.
(2) องค์กรแพทย์ให้คำ� ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนกับผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลทางคลินกิ และ
การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง.
(3) องค์กรแพทย์สร้างความมัน่ ใจว่าการให้บริการทางการแพทย์อยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
และมาตรฐานวิชาชีพ เคารพในสิทธิผู้ป่วยและเป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ.
(4) องค์กรมีโครงสร้างและกลไกเพือ่ ส่งเสริมการติดต่อสือ่ สารและการแก้ปญ
ั หาภายในวิชาชีพแพทย์ ระหว่างแพทย์
กับผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานอื่น และระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน.
(5) องค์กรแพทย์ทำ� หน้าทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั บริการทีม่ มี าตรฐาน ครอบคลุมครบถ้วน (comprehensive)
และเป็นองค์รวม อย่างได้ผลดังต่อไปนี้:
(i) การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย์;
(ii) การก�ำหนดสิทธิการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยของแพทย์แต่ละคน เพือ่ เป็นหลักประกันว่าแพทย์ปฏิบตั งิ านทีต่ นเอง
มีความรู้ ความช�ำนาญหรือเชี่ยวชาญ;
(iii) การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตามที่องค์กรวิชาชีพแนะน�ำ และ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้;
(iv) การให้คำ� แนะน�ำ ปรึกษา และ/หรือควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทอี่ ยูข่ ณะการ
ฝึกอบรม แพทย์จบใหม่ และแพทย์เวรที่ไม่ใช่แพทย์ประจ�ำ;
(v) การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ;
(vi) การส่งเสริมการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เพื่อความถูกต้องของการวินิจฉัยโรค/การ
ตัดสินใจทางคลินกิ การตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ย การใช้ evidence-based การคาดการณ์
และจัดการความเสี่ยง และการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง;
(vii) การส่งเสริมให้แพทย์มีบทบาทและเป็นผู้น�ำในการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย;
(viii) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน;
(ix) การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม;
(x) การก�ำหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย.
(6) องค์กรมีขอ้ ตกลงและแนวปฏิบตั ใิ นการท�ำงานของแพทย์ทที่ กุ คนยึดถือและน�ำไปปฏิบตั ิ ครอบคลุมเรือ่ งของ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการบันทึกและการจัดท�ำเอกสาร.
(7) องค์กรแพทย์ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับองค์กรทีเ่ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลทางคลินกิ การใช้ยา 
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.
(8) องค์กรแพทย์มีการก�ำกับติดตามและประเมินผลงาน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง.
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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�ำแผน น�ำไปปฏิบัติ

การตรวจสอบ

3

ค้นหาความเสีย่ งและ
การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ปลอดภัย

5

การให้ความรู้
และฝึกอบรม

ข. วัสดุและของเสียอันตราย
กระบวนการที่ปลอดภัย

ระบุ เลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนย้าย ใช้ ก�ำจัด

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ความปลอดภัย ความผาสุก
ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

1

แผนความปลอดภัยจากอัคคีภัย
จัดท�ำและน�ำไปปฏิบัติ:
ส�ำรวจ ป้องกัน ลดความเสี่ยง
ตรวจจับ ดับเพลิง เคลื่อนย้าย/ขนย้าย

ให้ความรู้/ฝึกซ้อม

2

สร้างความตระหนัก ฝึกซ้อม
ประเมินความพร้อมใช้
ประสิทธิผลของการฝึกอบรม ความรู้ของบุคลากร

3

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

ข. ระบบสาธารณูปโภค

แผนบริหารเครือ่ งมือ

แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค

1

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

1

(ได้ผล ปลอดภัย เชือ่ ถือได้)
จัดท�ำบัญชีรายการ แผนผังต�ำแหน่งทีต่ งั้ ตรวจสอบ
ทดสอบ บ�ำรุงรักษา แนวทางปฏิบตั ฉิ กุ เฉิน cooling tower
ระบบน�ำ้ อุปโภคบริโภค ระบบระบายอากาศ

2

มีเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นพร้อมใช้

2

ระบบไฟฟ้า/แก๊สทางการแพทย์สำ� รอง
บ�ำรุงรักษา 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�ำให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย 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
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ข. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
1
2
3
4

ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ศักยภาพ เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ล การตรวจคุณภาพน�ำ้
น�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดมีคา่ มาตรฐาน

ลดปริมาณของเสีย

น�ำมาใช้ซำ�้ ลดการใช้ แปรรูป ลดการใช้วสั ดุทที่ ำ� ลายสิง่ แวดล้อม

ระบบก�ำจัดขยะ

ภาชนะรองรับ การแยกรับ/ขนย้าย/จัดทีพ่ กั ขยะ
การฝึกอบรม การก�ำจัดขยะติดเชือ้ /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) โครงสร้างอาคารสถานที่ขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดในการตรวจสอบอาคาร
สถานที่ และมาตรฐานวิชาชีพ. การออกแบบและการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยของอาคารเอื้อต่อความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย และการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ.
(2) องค์กรมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ก�ำกับดูแลระบบบริหารอาคารสถานที่ ความปลอดภัย และการรักษาความ
ปลอดภัย. มีการติดตามและปรับปรุงระบบดังกล่าวในทุกแง่มุม.
(3) องค์กรตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยด้าน
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยทุก 6 เดือนในพื้นที่ที่ให้บริการผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และทุกปีในพื้นที่อื่นๆ.
(4) องค์กรประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุก71 มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
น�ำไปปฏิบตั ิ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีพ่ บ ป้องกันการเกิดอันตราย ธ�ำรงไว้ซงึ่ สภาพแวดล้อมทีส่ ะอาดและปลอดภัย
ส�ำหรับผู้ป่วย ผู้มาเยือน และเจ้าหน้าที่.
71
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
(5) บุคลากรทุกคนได้รับความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อ
การท�ำงานอย่างมีประสิทธิผล.

ข. วัสดุและของเสียอันตราย (Hazardous Materials and Waste)

(1) องค์กรจัดการวัสดุและของเสียอันตราย72 อย่างปลอดภัย ด้วยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายที่
ใช้หรือที่เกิดขึ้น ใช้กระบวนการที่ปลอดภัยในการคัดเลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนย้าย ใช้ และก�ำจัดวัสดุ
และของเสียอันตรายดังกล่าว.

ค. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety)
(1) องค์กรจัดท�ำแผนความปลอดภัยจากอัคคีภยั และน�ำไปปฏิบตั .ิ แผนครอบคลุมการส�ำรวจพืน้ ทีเ่ สีย่ ง การป้องกัน/
การลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย การตรวจจับแต่เริ่มแรก การดับเพลิง และการเคลื่อนย้าย/ขนย้ายออกจาก
อาคารอย่างปลอดภัย เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน.
(2) องค์กรให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักทั่วทั้งองค์กร และด�ำเนินการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยอย่างสม�่ำเสมอ.
มีการค้นหาจุดอ่อนและโอกาสพัฒนา. มีการประเมินความพร้อมใช้ของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ประสิทธิผล
ของการฝึกอบรมและความรู้ของบุคลากรจากการฝึกซ้อมเพื่อรองรับอัคคีภัย.
72

วัสดุและของเสียอันตราย (hazardous materials and waste) ได้แก่ สารเคมี ยาเคมีบ�ำบัด สารกัมมันตภาพรังสี ขยะที่ติดเชื้อ รวมทั้ง
ของมีคม
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(3) องค์กรตรวจสอบ ทดสอบ บ�ำรุงรักษาระบบและเครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย73 อย่าง
สม�่ำเสมอ.

73
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ระบบและเครือ่ งมือในการป้องกันและควบคุมอัคคีภยั ได้แก่ เครือ่ งตรวจจับควัน เครือ่ งแจ้งสัญญาณไฟไหม้ ระบบดับเพลิง (ท่อน�ำ้ สารเคมี
ดับเพลิง ระบบฉีดน�้ำ) อุปกรณ์ผจญเพลิง
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II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (Equipment and Utility System)
องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่ามีเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็น พร้อมใช้งาน ท�ำหน้าทีไ่ ด้เป็นปกติ และมีระบบสาธารณูปโภค
ที่จ�ำเป็น พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา.

ก. เครื่องมือ (Equipment)
(1) องค์กรจัดท�ำแผนบริหารเครื่องมือเพื่อการใช้งานที่ได้ผล ปลอดภัย และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งน�ำไปปฏิบัติ ซึ่ง
แผนประกอบด้วย:
(i) กระบวนการคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ;
(ii) การจัดท�ำบัญชีรายการเครื่องมือที่ครอบคลุมอยู่ในแผน;
(iii) การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของเครื่องมือก่อนใช้งานครั้งแรก;
(iv) การตรวจสอบ ทดสอบ และบ�ำรุงรักษาเครื่องมือ อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด;
(v) การให้ความรู้แก่ผู้ใช้ และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย;
(vi) แนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อเครื่องมือไม่สามารถใช้งานได้.
(2) องค์กรมีเครื่องมือแพทย์ที่จ�ำเป็น พร้อมใช้ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย. เครื่องมือที่ซับซ้อนต้องใช้
โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตการใช้จากองค์กร และผ่านการฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ.
(3) องค์กรติดตามและรวบรวมข้อมูลของระบบบริหารเครื่องมือ และน�ำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนปรับปรุง
หรือจัดหาทดแทนในระยะยาว.
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ข. ระบบสาธารณูปโภค74 (Utility Systems)

(1) องค์กรจัดท�ำแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใช้งานที่ได้ผล ปลอดภัย พร้อมใช้ตลอดเวลา  และ
เชื่อถือได้ พร้อมทั้งน�ำไปปฏิบัติ ซึ่งแผนนี้ประกอบด้วย:
(i) การจัดท�ำบัญชีรายการองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภค;
(ii) แผนผังต�ำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ของระบบสาธารณูปโภค;
(iii) การตรวจสอบ ทดสอบ และบ�ำรุงรักษา อย่างเหมาะสมตามเวลาที่ก�ำหนด;
(iv) แนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถใช้งานได้;
(v) การดูแลบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวังระบบ cooling tower และการป้องกันและควบคุมปริมาณ
เชื้อโรคในระบบน�้ำอุปโภค/บริโภค;
(vi) ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมการปนเปื้อนในอากาศ.
(2) องค์กรจัดให้มีระบบไฟฟ้าส�ำรองและระบบส�ำรองส�ำหรับก๊าซที่ใช้ทางการแพทย์ให้แก่จุดบริการที่จ�ำเป็น
ทั้งหมด75 โดยมีการบ�ำรุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ.
(3) องค์กรติดตามและรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เพื่อใช้วางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน.
74
75
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II-3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(Environment for Health Promotion and Environment Protection)
องค์กรแสดงความมุ่งมั่นในการที่จะท�ำให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ท่ีปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพ การเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.

ก. การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
(1) องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพทีด่ ี ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส�ำหรับ
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ครอบครัว และบุคลากร.
(2) องค์กรจัดให้มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับ
บุคลากร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และประชาชนทั่วไป.
(3) องค์กรจัดให้มสี ถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยา และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
และญาติ กับบุคลากร.
(4) องค์กรส่งเสริมการเข้าถึง การบริโภค อาหาร/ผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงวิถีชีวิต
และไม่มีการใช้หรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ.
(5) องค์กรส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ.
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ข. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Protection)
(1) องค์กรมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ:
(i) มีศักยภาพในการบ�ำบัดเหมาะสมกับปริมาณน�้ำทิ้งของโรงพยาบาล;
(ii) มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม;
(iii) มีการตรวจคุณภาพของน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดตามข้อก�ำหนดของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง;
(iv) น�้ำทิ้งที่ผา่ นการบ�ำบัดในช่วงเวลาที่ระบบรับภาระมากที่สุดมีค่ามาตรฐานตามที่หน่วยราชการก�ำหนด.
(2) องค์กรจัดการเพือ่ ลดปริมาณของเสียโดยจัดให้มรี ะบบการน�ำมาใช้ซำ�้ (reuse) การลดปริมาณการใช้ (reduction)
การแปรรูป (recycle) และลดการใช้วัสดุที่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม.
(3) องค์กรมีระบบและวิธีการก�ำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ:
(i) มีภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม และเพียงพอ;
(ii) มีกระบวนการแยกรับ/ขนย้าย/จัดที่พัก ส�ำหรับ ขยะทั่วไป/ขยะติดเชื้อ/ขยะอันตราย ที่รัดกุม;
(iii) มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเคลื่อนย้ายและก�ำจัดของเสียอย่างถูกวิธี;
(iv) มีกระบวนการในการก�ำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายอย่างเหมาะสม;
(v) มีการตรวจสอบการก�ำจัดขยะติดเชื้อของผู้รับช่วง.
(4) องค์กรร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ ด�ำเนินการพิทักษ์ปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม. องค์กรประเมิน
และฟังเสียงสะท้อนในการก�ำจัดของเสียของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน.
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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�ำหนดเป้าประสงค์ ออกแบบ วางแผน
ประสานงาน ติดตามประเมินผล สือ่ สาร

วิเคราะห์ความเสี่ยง/โอกาสติดเชื้อ
ทุกบริการ ทุกพื้นที่ การจ้างเหมาภายนอก
พิจารณางาน ผู้ป่วย หัตถกการ สิ่งแวดล้อม

4

ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ (IPC)

2

การติดเชิ้อที่ตำ� แหน่งจ�ำเพาะ เชื้อดื้อยา
โรคติดเขื้ออุบัติใหม่ ผู้ที่มีภูมิต้านทานต�่ำ
การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง วัคซีน

ความร่วมมือและการประสานงาน

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ

จ�ำนวน คุณสมบัติ บทบาท อ�ำนาจหน้าที่
รับผิดชอบด�ำเนินการระบบ IPC

ทั่วทั้งองค์กร IPC เป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัย

การให้ความรู้

บุคลากร ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล

7
8

การเฝ้าระวังเชิงรุก

การติดเชื้อส�ำคัญ 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 ให้อำ� นาจตัดสินใจ ทรัพยากร
ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

6

รับรูส้ ถานการณ์โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่

ความรู้วิชาการ การปฏิบัติที่ยอมรับ สอดคล้องกับปัญหาการติดเชื้อส�ำคัญ

นโยบายและเกณฑ์ปฏิบัติ

3

ข. การเฝ้าระวังการติดเชือ้ และควบคุมการแพร่กระจายเชือ้

จัดการและควบคุมการระบาด

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

ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มจ�ำเพาะ

ลดความเสีย่ งจากการติดเชือ้

1

standard precautions, transmission-based precautions,
การท�ำความสะอาด ท�ำให้ปราศจากเชือ้ และท�ำลายเชือ้
การจัดการกับวัสดุทหี่ มดอายุ การใช้ single-use devices

2

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

การควบคุมสิง่ แวดล้อม

การลดความเสีย่ งในพืน้ ทีท่ คี่ วรให้ความส�ำคัญ

3

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

การติดเชือ้ ทีส่ ำ� คัญขององค์กร

1

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

2

การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต�ำ่

3

การจัดการเชือ้ ดือ้ ยา

4

การรับมือโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่/อุบตั ซิ ำ�้

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� องค์กรสนับสนุนระบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ โดยจัดให้มบี คุ ลากรทีม่ คี วามสามารถ76 มีทรัพยากร
เพียงพอ และมีระบบสารสนเทศที่รองรับการท�ำงาน.
(2) องค์กรจัดให้มคี ณะกรรมการทีป่ ระกอบด้วยสหวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ เช่น แพทย์77 พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักระบาดวิทยา และนักจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม เป็นต้น เข้ามามีสว่ นร่วม เพือ่ เป็นกลไกด�ำเนินงานและประสานงานกิจกรรมป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ. โดยให้ท�ำหน้าที่ตา่ งๆ ดังนี้:
76

77

ผูน้ ำ� ควรสร้างเสริมความสามารถของบุคลากร โดยสนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้อง ได้รบั การอบรมหรือศึกษา
ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล เพือ่ ให้บคุ ลากรดังกล่าวมีความรู้ เข้าใจและสามารถร่วมกันพัฒนาและวางระบบป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้
แพทย์ ควรเป็นแพทย์ที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวจากการปฏิบัติ หรือ
การศึกษาข้อมูลวิชาการ ควรได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมที่จัดขึ้นโดยองค์กรมาตรฐาน และควรมีการฟื้นฟูความรู้อย่างสม�่ำเสมอ.
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(i) ก�ำหนดเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ;
(ii) ออกแบบ/ก�ำกับดูแลระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ;
(iii) วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ;
(iv) สรุปผลการด�ำเนินการและสือ่ สารกับทุกภาคส่วนในองค์กรเพือ่ น�ำมาปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล.
(3) องค์กรก�ำหนดนโยบายและเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ เป็นลายลักษณ์อกั ษร ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้:
(i) การติดเชื้อที่ต�ำแหน่งจ�ำเพาะ/เกี่ยวกับอุปกรณ์จ�ำเพาะ เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด การติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อจากการใช้สายสวนหลอดเลือดชนิดต่างๆ
และการติดเชื้อในกระแสเลือด;
(ii) มาตรการเพื่อจัดการและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา78 รวมถึงมีมาตรการก�ำกับดูแลการใช้
ยาต้านจุลชีพให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามแนวทางในข้อ II-6.1 ก(5);
(iii) มาตรการรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำ;
(iv) การดูแลและป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภูมิตา้ นทานต�่ำ;
78

องค์ประกอบหลักของการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา ได้แก่ การเฝ้าระวังและติดตามอัตราการพบเชื้อดื้อยา การแยกผู้ป่วย
ตามกลไกการแพร่กระจายเชือ้ รวมทัง้ การท�ำความสะอาดมืออย่างถูกต้อง การก�ำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ การท�ำความสะอาดสิง่ แวดล้อม
ของผู้ป่วย และระบบบริหารจัดการแบบสหสาขาวิชาชีพ
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(v) การป้องกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในระหว่างปฏิบัติงาน การดูแลบุคลากรที่สัมผัสเลือดสาร
คัดหลั่ง หรือโรคติดต่อ เช่น วัณโรคและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และมีมาตรการที่ป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง (ในกรณีเป็นโรคที่ระบาดได้งา่ ย);
(vi) การให้บุคลากรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามมาตรฐานที่แนะน�ำโดยองค์กรวิชาชีพ.
(4) องค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยง/โอกาสเกิดการติดเชื้อที่ครอบคลุมทุกบริการและทุกพื้นที่ ที่มีผลต่อผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน และบุคลากร โดยค�ำนึงถึงลักษณะของงาน ลักษณะของกลุ่มผู้ป่วย หัตถการ และสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ควรครอบคลุมถึงหน่วยงานจ้างเหมาภายนอก และการติดเชือ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญทางระบาดวิทยา.
(5) องค์กรออกแบบระบบและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นที่
บริการ และกลุม่ เป้าหมายทัง้ ในผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน และบุคลากร บนพืน้ ฐานของความรูว้ ชิ าการและการปฏิบตั ิ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหาการติดเชื้อส�ำคัญขององค์กร.
(6) องค์กรมีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (Infectious Control Nurse: ICN) อย่างน้อยหนึ่งคน โดย ICN ควร
มีจ�ำนวนที่เหมาะสมกับจ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาล ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการด�ำเนินการระบบป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ ผู้ท�ำหน้าที่นี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ และมีการ
ก�ำหนดบทบาททีช่ ดั เจน โดยมีอำ� นาจทีจ่ ะใช้มาตรการการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ หรือด�ำเนินการศึกษา
เมื่อรับรู้วา่ จะมีอันตรายเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล79.
79

นอกจาก ICN แล้ว องค์กรควรพิจารณาให้มี infection control practitioner ซึ่งเป็นแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์ ที่เข้าใจเรื่องการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ เพื่อเข้ามาร่วมท�ำงานเป็นทีมกับ ICN
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(7) ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งมี
ความร่วมมือและการประสานงานที่ดีภายในทั่วทั้งองค์กร ร่วมกับพันธมิตร ผู้ป่วย และครอบครัว.
(8) องค์กรให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ แก่บคุ ลากร แพทย์ ผูป้ ว่ ย ครอบครัว และผูด้ แู ล
ผูป้ ว่ ยอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยองค์กรท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและมีการปฏิบตั ิ
ตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างเป็นวัฒนธรรม.

ข. การเฝ้าระวังการติดเชือ้ และควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ (Infection Surveillance and Control)
(1) องค์กรเฝ้าระวังการติดเชื้อจากบริการสุขภาพในเชิงรุกจากล�ำดับความส�ำคัญที่ระบุไว้ โดยใช้ค�ำจ�ำกัดความ
ที่เป็นมาตรฐาน วิธีการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทางวิชาการและสอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร ครอบคลุมตลอดภาวะต่อเนื่องของการดูแล รวมทั้งติดตามแบบแผนการดื้อยาของเชื้อจุลชีพ และ
ประสานกับระบบรายงานโรคตามที่กฎหมายก�ำหนด.
(2) องค์กรมีกระบวนการในการวินิจฉัยและยืนยันเมื่อสงสัยการติดเชื้อจากบริการสุขภาพอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับ
ผู้ป่วยซึ่งไม่ได้มีระบบการเฝ้าระวังไปข้างหน้าในข้อ (1).
(3) องค์กรใช้ผลของการเฝ้าระวังเพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ย เพือ่ บ่งชีก้ ารระบาด ปรับปรุงระบบการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติและป้องกันการติดเชื้อในลักษณะเดียวกัน และเพื่อให้ความรู้
แก่บุคลากร.
106
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(4) องค์กรจัดท�ำแนวทางการบ่งชี้การระบาดของโรคหรือเชื้อก่อโรคที่เป็นปัญหาส�ำคัญ และน�ำไปปฏิบัติ มีการ
ระบุการระบาดในลักษณะของบุคคล สถานที่ เวลา และสื่อสารข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.
(5) องค์กรมอบหมายผู้รับผิดชอบพร้อมด้วยทรัพยากรและอ�ำนาจตัดสินใจที่เพียงพอ เพื่อจัดการและควบคุม
การระบาด โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง.
(6) องค์กรมีวธิ กี ารในการรับรูส้ ถานการณ์โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่ทเี่ ป็นระบบและเชือ่ มโยงกับหน่วยงานสาธารณสุข
ภายนอกและชุมชน และมีการสื่อสารภายในองค์กรได้ทันต่อสถานการณ์.
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II-4.2 การปฏิบัติเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention Practices)
องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ.

ก. การป้องกันการติดเชื้อทั่วไป (General Infection Prevention Practices)
(1) มีการจัดท�ำระเบียบ/แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและน�ำไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้:
(i) การปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการติดเชือ้ และควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ จากผูป้ ว่ ยสูผ่ ปู้ ว่ ย บุคลากร ญาติ และ
สิง่ แวดล้อม (isolation precautions) ซึ่งประกอบด้วย standard precautions และ transmissionbased precautions80;
(ii) การท�ำความสะอาด ท�ำลายเชื้อ และท�ำให้ปราศจากเชื้อ ส�ำหรับอุปกรณ์ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้

80

Standard precautions หมายถึง ชุดของการปฏิบัติพื้นฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยทุกราย ไม่ว่า
ผู้ป่วยนั้นจะมีการติดเชื้อหรือมีอาการหรือไม่ อาทิ การท�ำความสะอาดมือ (hand hygiene) การใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อ
คาดว่าจะมีการสัมผัสแหล่งโรค การป้องกันการถูกเข็มหรือวัสดุมีคมอื่นทิ่มต�ำ สุขอนามัยเกี่ยวกับการไอจาม การท�ำความสะอาดสิ่งแวดล้อม
การจัดการเสือ้ ผ้าและเครือ่ งนอนผูป้ ว่ ย การจัดการขยะ การจัดการเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย ส่วน transmission-based precautions
แบ่งออกเป็น contact, droplet, vector และ airborne transmission
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(iii) การจัดการกับวัสดุที่หมดอายุ และการน�ำอุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบเพื่อใช้ครั้งเดียวแต่มีราคาแพง
หรือจัดหาได้ยากกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าสามารถน�ำมาใช้ได้)81.
(2) มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม:
(i) การก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในองค์กร ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อและผลกระทบ
อืน่ ทีเ่ กิดจากงานก่อสร้าง ตกแต่งปรับปรุง และรือ้ ท�ำลายสิง่ ก่อสร้าง แล้ววางมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ที่จะเกิดขึ้น;
(ii) องค์กรจัดโครงสร้างอาคารสถานที่ วางระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคโดยใช้
วิธกี ารและอุปกรณ์ทเี่ หมาะสม82 และบ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายสิง่ ปนเปือ้ น
และเชื้อโรค;
(iii) องค์กรจัดให้มีพื้นที่แยกโรค (zoning) และเส้นทางการเคลื่อนย้าย (patient flow) ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็น
โรคที่อาจจะมีการแพร่ระบาดได้ง่าย;
81

82

การใช้งานเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซำ�้ อาจท�ำได้ภายใต้เงือ่ นไขทีส่ อดคล้องกับค�ำแนะน�ำการใช้งานจากผูผ้ ลิตและมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ การจัดการครอบคลุมถึง: การก�ำหนดชนิดของวัสดุอปุ กรณ์ทอี่ นุญาตให้ใช้งานซ�ำ้ ได้ จ�ำนวนครัง้ สูงสุดทีจ่ ะใช้ซำ�้ ได้ ลักษณะทาง
กายภาพทีบ่ ง่ ชีว้ า่ วัสดุอปุ กรณ์นนั้ ไม่ควรน�ำมาใช้ซำ�้ แล้ว กระบวนการท�ำความสะอาดวัสดุอปุ กรณ์นนั้ ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้งาน
วัสดุอุปกรณ์นั้น
การควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น ห้องแยกระบบความดันอากาศเป็นบวก ห้องแยกผูป้ ว่ ยโรคทีแ่ พร่เชือ้ ทางอากาศ biological safety cabinet
การจัดระบบระบายอากาศและปรับอากาศ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

109

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
(iv) องค์กรแยกบริเวณใช้งานที่สะอาดจากบริเวณปนเปื้อน.
(v) การท�ำความสะอาดพื้นผิวของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยด้วยความเหมาะสม เช่น
กรณีผู้ป่วยเชื้อดื้อยา ซึ่งต้องมีความเข้มงวดในการท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อเป็นพิเศษ.
(3) มีการระบุพนื้ ทีท่ ำ� งานทีต่ อ้ งใส่ใจในการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ และมีการด�ำเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ต่อการติดเชื้อตามมาตรการที่ก�ำหนด โดยพื้นที่ที่ควรให้ความส�ำคัญ ได้แก่:
ห้องผ่าตัด;
ห้องคลอด;
หอผู้ป่วยวิกฤติ;
หอผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความแออัด;
หน่วยบริการฉุกเฉิน;
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยเฉพาะส�ำหรับผู้ป่วยความต้านทานต�่ำ ผู้ป่วยวัณโรคที่ยังไม่ได้รับ
การรักษาเพียงพอ และผู้ป่วยเด็ก;
ห้องแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้ออันตราย;
หน่วยงานทันตกรรม;
หน่วยไตเทียม;
หน่วยงานเตรียมยา;
หน่วยจ่ายกลาง;
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
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l
l
l

โรงครัว;
หน่วยกายภาพบ�ำบัด;
หน่วย X-RAY.

ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มจ�ำเพาะ (Specific Infection Prevention Practices)
(1) มีการด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่ส�ำคัญขององค์กร เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด การติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อจากการให้สารน�้ำ และการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด ตามแนวทางปฏิบัติที่องค์กรก�ำหนด.
(2) มีการด�ำเนินการตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต�่ำ.
(3) มีกระบวนการในการจัดการเชื้อที่ดื้อยาตามองค์ประกอบหลักดังกล่าวข้างต้น และมีการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินการอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมุง่ เน้นการควบคุมเชือ้ ดือ้ ยาทีม่ ผี ลกระทบสูงต่อภาวะสุขภาพและผลการ
รักษา เช่น เชื้อดื้อยาที่พบบ่อย มีอัตราตายสูง.
(4) มีแผนปฏิบัติการและมีการซ้อมแผนรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ�้ำ.
(5) มีการด�ำเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนในการดูแลบุคลากรที่สัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากผู้ป่วยหรือเจ็บป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อจากการท�ำงานและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน. มีการจัดให้บุคลากรได้รับวัคซีนที่จ�ำเป็นตาม
ความเหมาะสม บุคลากรมีการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันไมให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ้ ต่อจากบุคลากร
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
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ออกแบบระบบ

ผู้ให้บริการ ผู้บริหาร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
และหน่วยงานภายนอก

บันทึกรหัส จัดท�ำดัชนี
ประมวลเป็นสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ

ประเมิน
และปรับปรุง

3

ข้อก�ำหนดการบันทึก
ผู้มีสิทธิบันทึก สัญลักษณ์และค�ำย่อ
การทบทวนสอบค�ำสั่งด้วยวาจา/
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รหัสมาตรฐาน
วิธีการบันทึก การป้องกันความคลาดเคลื่อน
ในการบันทึก EMR การแจ้งเตือนข้อมูลส�ำคัญ
แผนการดูแล บันทึกความก้าวหน้า
บันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญ

ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ
การจัดเก็บเวชระเบียน

1

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

2

ผู้มีสิทธิเข้าถึง ข้อมูลที่เข้าถึงได้ ข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์
การเปิดเผยข้อมูลผูป้ ว่ ย หน้าทีใ่ นการรักษาความลับของผูเ้ ข้าถึงข้อมูล
วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด

การรักษาความลับ

การให้ความรู้แก่บุคลากร

3

ความรับผิดชอบในการรักษาความลับ confidentiality

4

การให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียนของตน

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

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







2

ทบทวนเวชระเบียน
ประเมินความสมบูรณ์
ความถูกต้อง
การบันทึกในเวลาที่ก�ำหนด
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�ำหนดเป้าหมายของการบันทึกเวชระเบียนร่วมกันโดยทุกวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป้าหมายครอบคลุม
การสื่อสาร การใช้งาน ความต่อเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ.
(2) การออกแบบระบบเวชระเบียนเป็นผลจากการประเมินความต้องการของผูใ้ ห้บริการ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูป้ ว่ ย/
ผู้รับผลงาน และหน่วยงานภายนอก.
83

เวชระเบียน หมายถึง บันทึกทางการแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติของผู้ป่วย เอกสารการยินยอมให้ท�ำการ
รักษาพยาบาล ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผล
หรือผลการชันสูตรพลิกศพ ผลการบันทึก รูปภาพหรือเครื่องหมายอื่นใด จากอุปกรณ์เครื่องมือในสถานพยาบาล หรือเอกสารการบันทึก
การกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการสัง่ การรักษา การปรึกษาเพือ่ การรักษาพยาบาล การส่งต่อผูป้ ว่ ยไปท�ำการรักษาทีอ่ นื่ การรับผูป้ ว่ ยรักษาต่อ การกระท�ำ
ตามค�ำสั่งของผู้มีอ�ำนาจในการรักษาพยาบาลตามที่สถานพยาบาลก�ำหนดไว้ เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์ เพื่อ
การประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเอกสารอื่นใดที่สถานพยาบาลก�ำหนดไว้ว่าเป็นเอกสารทางเวชระเบียน นอกจากนี้ยังรวมถึง
เอกสารทางการแพทย์ทอี่ ยูใ่ นรูปแบบสือ่ ดิจทิ ลั หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record: EMR) ซึง่ เป็นรูปแบบของเวชระเบียน
ที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน
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(3) เวชระเบียนผู้ป่วยมีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่สูญหายง่าย เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ งและปลอดภัย ครอบคลุมการบันทึกเวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์84 (Electronic Medical
Record). การบันทึกเวชระเบียนควรเป็นไปตามข้อก�ำหนดต่อไปนี้:
(i) การก�ำหนดผู้มีสิทธิบันทึกในเวชระเบียน;
(ii) การใช้สัญลักษณ์และค�ำย่อที่เป็นมาตรฐาน;
(iii) การรับและทวนสอบค�ำสั่งการรักษาด้วยวาจา หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์;
(iv) การใช้รหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการที่เป็นมาตรฐาน;
(v) การบันทึกด้วยลายมือที่อ่านออก ระบุวันเวลา แล้วเสร็จในเวลาที่ก�ำหนด และมีการลงนามที่ชัดเจน;
(vi) กรณีเป็นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการออกแบบการบันทึกเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลซึ่งครอบคลุมข้อมูลตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ข้อมูลรูปภาพ ออกแบบการสอบทาน และการ
ลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสื่อสารท�ำความเข้าใจตรงกันในองค์กร;
(vii) การแจ้งเตือนข้อมูลส�ำคัญ;
(viii) บันทึกความก้าวหน้า  สิ่งที่สังเกตพบ รายงานการให้ค�ำปรึกษา  ผลการตรวจวินิจฉัย และมีแผนการ
ดูแลรักษาที่ทุกวิชาชีพใช้ร่วมกัน;
84

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารเวชระเบียนผูป้ ว่ ยทัง้ แฟ้มทีถ่ กู บันทึกข้อมูลบริการ ข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลเฉพาะส�ำหรับ
ผู้ป่วยแต่ละคน โดยพื้นฐานแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลหรือจัดเก็บเวชระเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(ix) เหตุการณ์ส�ำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และการตอบสนองต่อการดูแล
รักษา รวมถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น85.
(4) ข้อมูลในบันทึกเวชระเบียนได้รับการบันทึกรหัสและจัดท�ำดัชนีเพื่อน�ำไปประมวลผลเป็นสารสนเทศการดูแล
ผู้ป่วยที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม.
(5) องค์กรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าระบบตอบสนอง
ต่อความต้องการขององค์กรและผู้ป่วย.

ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ (Security and Confidentiality)
(1) การจัดเก็บเวชระเบียนทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์:
(i) มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม;
(ii) มีการจัดเก็บที่รักษาความลับได้;
(iii) มีการจัดเก็บทีป่ ลอดภัย ได้รบั การป้องกันจากการสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ รวมถึงการโจมตี
ทางไซเบอร์ การแก้ไขดัดแปลง เข้าถึง หรือใช้โดยผู้ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่;
(iv) ถูกเก็บรักษาและถูกท�ำลายตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง.
85

การบันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในเวชระเบียน เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ป่วยและทีมผู้ให้การรักษา ในการติดตาม เฝ้าระวัง และให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัย
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(2) องค์กรก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่จ�ำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลและ
สารสนเทศของผู้ป่วยในเวชระเบียน ได้แก่:
(i) การก�ำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล;
(ii) การระบุข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละระดับสามารถเข้าถึงได้;
(iii) มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลผู้ป่วยที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์;
(iv) การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย;
(v) หน้าที่ในการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูล;
(vi) วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด.
(3) องค์กรให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการรักษาความลับ วิธีการจัดการเมื่อ
มีการขอให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งอาจเป็นการละเมิดการรักษาความลับ.
(4) องค์กรมีกระบวนการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนหรือผู้ได้รับมอบ
อ�ำนาจตามกฎหมายได้ โดยมีการท�ำความเข้าใจในเนือ้ หาและข้อจ�ำกัดของสิง่ ทีบ่ นั ทึกอย่างถูกต้องเหมาะสม.
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II-5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (Paient Medical Record)
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอส�ำหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ การวิจัย
การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
(1) บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ ส�ำหรับ:
(i) สื่อสารระหว่างผู้ให้บริการในการระบุตัวผู้ป่วย;
(ii) สนับสนุนการวินิจฉัยโรคและแผนการดูแลรักษา;
(iii) ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา;
(iv) ทราบความเป็นไปของการรักษาและผลการรักษา;
(v) เอื้อต่อความต่อเนื่องในการดูแล;
(vi) ให้รหัสได้อย่างถูกต้อง;
(vii) ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย;
(viii) ประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย.
(2) มีการทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพือ่ ประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การบันทึกในเวลาทีก่ ำ� หนด และ
การทบทวนเวชระเบียนเพื่อเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพบริการ.
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา (Medication Management System)
II-6.1 การก�ำกับดูแลด้านยาและสิง่ แวดล้อมสนับสนุน (Medication Oversight and Supportive Environment)
องค์กรสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล รวมทั้งการมียา ที่มีคุณภาพสูง พร้อมใช้
ส�ำหรับผู้ป่วย ผ่านกลไกก�ำกับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน.
ก. การก�ำกับดูแลการจัดการด้านยา
2

จ�ำกัดให้มีรายการยาเท่าที่จ�ำเป็น พิจารณาความปลอดภัยและความคุ้มค่า
ก�ำหนดมาตรการความปลอดภัยส�ำหรับยาใหม่หรือการใช้ยานอกบัญชียา

คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ�ำบัด (PTC)

1

ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน
1
2
3
4
5
6

บัญชียาโรงพยาบาล

ออกแบบ
ก�ำกับดูแลระบบการจัดการด้านยา
เพือ่ ความปลอดภัย
การใช้ยาสมเหตุผล ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ

3

4
5

ยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง (HAD)
ก�ำหนดรายการ
กระบวนการที่เหมาะสม

แผนงานการใช้ยาสมเหตุผล
และดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ

ติดตามตัววัด วิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง

การใช้ยาทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัย ได้ผล

6

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

ค. การจัดหาและเก็บรักษายา

การป้องกัน ME/ADE

จัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
น�ำสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบ ทีมผู้ให้บริการตอบสนองต่อ
ME/ADE ที่เกิดหรือมีโอกาสเกิดอย่างเหมาะสม

ความรูค้ วามสามารถ (ระบบยา การใช้ยา)

จัดหายา

1

ยาในบัญชี ยาขาดแคลน
ยาจ�ำเป็นเร่งด่วน

3

ยาและเวชภัณฑ์
ฉุกเฉินทีจ่ ำ� เป็น

จัดการยาทีส่ ง่ คืน

5

เก็บส�ำรองเหมาะสมปลอดภัย 2
การจ่ายยาในเวลาที่
ห้องยาปิด

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

1

2

3

การสัง่ และถ่ายทอดค�ำสัง่

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

ความถูกต้อง ณ ช่วงรอยต่อ/ส่งต่อ
(Medication reconciliation)

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

การสัง่ จ่ายยา
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (CPOE)
ออกแบบเพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ น
ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสัง่ ใช้ยา

ข. การเตรียม เขียนฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา
การทบทวนค�ำสัง่ 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
จัดการให้ปลอดภัย สอดคล้องกับแผน
ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยบริหารเอง

1

ยา คุณภาพยา ข้อห้าม เวลา ขนาด วิธกี ารให้

การจัดเตรียมยา

ฉลากยา

5

ทบทวนความถูกต้อง

บริหารถูกต้องปลอดภัย

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

การส่งมอบให้หน่วยดูแล

4

ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยน�ำติดตัวมา

4

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

ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยา

การส่งมอบให้ผปู้ ว่ ย
ตรวจสอบ แนะน�ำ

2

แก่ผปู้ ว่ ย ครอบครัว ผูด้ แู ล  เป็นส่วนหนึง่
ของการดูแล

3

ติดตามผลการบ�ำบัดด้วยยา
ติดตามและบันทึก

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

ก. การก�ำกับดูแลการจัดการด้านยา (Medication Management Oversight)

(1) องค์กรจัดตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัด (Pharmaceutical and Therapeutic CommitteePTC) จากสหสาขาวิชาชีพ ท�ำหน้าที่ออกแบบและก�ำกับดูแลระบบการจัดการด้านยา87 ครอบคลุมการให้
บริการเภสัชกรรมทางไกล88 (telepharmacy) ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการใช้ยาอย่าง
86

87

88

ยา นิยามตามพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 หมายถึง วัตถุที่รับรองไว้ในต�ำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ (ซึ่งครอบคลุม ต�ำรายา
แผนปัจจุบัน เช่น ต�ำรายาของประเทศไทย ต�ำรายามาตรฐานสมุนไพรไทย และต�ำรายาแผนโบราณ) วัตถุที่มุ่งหมายส�ำหรับใช้ในการวินิจฉัย
บ�ำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูป หรือ
วัตถุที่มุ่งหมายส�ำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระท�ำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
ก�ำกับดูแลยาทุกชนิดในโรงพยาบาล ทัง้ สารทึบรังสีหรือสารทีใ่ ช้ในการวินจิ ฉัยโรค ยาทีใ่ ช้ในห้องผ่าตัด วัคซีน รวมถึงสมุนไพรและยาแผนไทย
ทีม่ ใี ช้ในโรงพยาบาล โดยอาจแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านยาแต่ละประเภทเข้าเป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการภายใต้ PTC และมีการติดตามผล
การใช้ยาดังกล่าวในระบบของโรงพยาบาล เช่น การแพ้ยา ความคลาดเคลื่อนทางยา เป็นต้น
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) หมายถึง การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) และการให้บริการที่
เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับผลงาน โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยหรือผู้รับผลงานได้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
(telecommunication) รวมทั้งการส่งมอบยาถึงบ้านผู้ป่วย
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สมเหตุผล89 มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ.
(2) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัดจัดท�ำบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อจ�ำกัดให้มีรายการยาเท่าที่จ�ำเป็น90.
มีการทบทวนบัญชียาอย่างน้อยปีละครัง้ โดยน�ำข้อมูลความปลอดภัยด้านยาและความคุม้ ค่ามาประกอบการ
พิจารณา. มีการก�ำหนดมาตรการความปลอดภัยส�ำหรับยาใหม่ที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง91 และ
การขอใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียาเมื่อจ�ำเป็น92.
(3) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัดก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ การป้องกันความคลาดเคลือ่ น
ทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา93 แล้วน�ำสู่การปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการปฏิบัติ. ทีมผู้ให้
บริการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น
89

90
91
92
93

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การจัดวางระบบและกระบวนการจัดการด้านยา ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาทีเ่ หมาะสมกับข้อบ่งชี้
ทางคลินกิ ในปริมาณทีส่ อดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล ในระยะเวลาทีเ่ พียงพอต่อการรักษาโรคนัน้ และเกิดความคุม้ ค่าสูงสุดทัง้ ต่อตัว
ผู้ป่วยและต่อสังคม
การจ�ำกัดให้มรี ายการยาเท่าทีจ่ ำ� เป็น ท�ำโดยใช้เกณฑ์คดั เลือก ซึง่ ประกอบด้วยข้อบ่งชี้ ประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย ความเสีย่ ง และต้นทุน
มาตรการความปลอดภัย เช่น แบบฟอร์มสัง่ ยามาตรฐาน แนวทางการสัง่ ใช้ยา ระบบตรวจสอบ ระบบเตือนความจ�ำ ข้อจ�ำกัดในการใช้ การบริหารยา 
และการเก็บรักษายา ตลอดจนการติดตามอุบตั กิ ารณ์ไม่พงึ ประสงค์สำ� หรับยาทีต่ อ้ งติดตามความปลอดภัย (safety monitoring program)
กรณีทจี่ ำ� เป็นต้องใช้ยาทีอ่ ยูน่ อกบัญชียา มีกระบวนการในการอนุญาตและจัดหาโดยพิจารณา ความจ�ำเป็น ผลข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ความเสีย่ ง
และความสามารถในการติดตามผล
นโยบายการป้องกันความคลาดเคลือ่ นทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา เช่น มาตรการเพือ่ ป้องกันค�ำสัง่ ใช้ยาทีม่ โี อกาสเกิดปัญหา 
การป้องกันการสั่งใช้คู่ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง การส่งเสริมการใช้ชื่อสามัญทางยา
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หรือที่มีโอกาสเกิดขึ้น.
(4) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัดก�ำหนดรายการยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการ
ใช้สูง94 และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วยซึ่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องมีความ
ระมัดระวังในการใช้สงู ด้วยกระบวนการทีเ่ หมาะสมในการจัดหา เก็บรักษา สัง่ ใช้ ถ่ายทอดค�ำสัง่ จัดเตรียม
จ่ายยา บริหารยา บันทึกข้อมูล และติดตามก�ำกับการใช้ยา.
(5) องค์กรสนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็นและมีนโยบายที่เอื้ออ�ำนวยให้ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัด
สามารถติดตามก�ำกับ การด�ำเนินการแผนงานใช้ยาสมเหตุผล (Rational Drug Use Program) และแผนงาน
ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Stewardship Program) ด้วยมาตรการร่วมกันหลายประการ
ให้มีการใช้อย่างเหมาะสม95.
(6) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัดมีการวิเคราะห์ ติดตามตัวชีว้ ดั เชิงกระบวนการและผลลัพธ์ เพือ่ ประเมิน
และปรับปรุงระบบจัดการด้านยา. มีการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ ปี่ ระสบความส�ำเร็จและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบจัดการด้านยาอย่างสม�่ำเสมอ.
94

95

ยาทีต่ อ้ งมีความระมัดระวังในการใช้สงู (high-alert medication) หมายถึง ยาทีม่ โี อกาสเกิดความเสีย่ งต่อการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ มีโอกาสเกิด
ความคลาดเคลือ่ นทางยาหรือเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาสูง อาจรวมถึงยาทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาทดลอง ยาทีต่ อ้ งควบคุม ยาทีไ่ ม่อยูใ่ นบัญชียา
โรงพยาบาล ยาทีม่ พี สิ ยั การบ�ำบัดแคบ (narrow therapeutic range) ยาทางจิตเวช ยาทางวิสญ
ั ญี ยาทีม่ ชี อื่ คล้ายกันหรือออกเสียงคล้ายกัน
เช่น การให้ยาต้านจุลชีพเฉพาะเพือ่ การรักษาโรคติดเชือ้ หรือใช้เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ตามค�ำแนะน�ำมาตรฐาน การไม่ให้ยาต้านจุลชีพเพือ่ ป้องกัน
การติดเชือ้ แผลผ่าตัดนานเกินกว่า 24 ชัว่ โมง เป็นต้น รวมทัง้ มีการวัดผลการปฏิบตั งิ าน และมีการสือ่ สารผลการปฏิบตั งิ านสูผ่ เู้ กีย่ วข้องสม�ำ่ เสมอ
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ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน (Supportive Environment)

(1) ผูป้ ระกอบวิชาชีพ96ได้รบั การประเมินและฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบยา97 การใช้ยา
ที่เหมาะสมและปลอดภัยก่อนเริ่มต้นปฏิบัติงานและเป็นประจ�ำทุกปี.
(2) ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับระบบยาสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ว่ ยแต่ละราย ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป98 การวินจิ ฉัยโรค
หรือข้อบ่งชี้ในการใช้ยา และข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่จ�ำเป็น99.
(3) องค์กรมีข้อมูลยาที่จ�ำเป็น100 ในรูปแบบที่ใช้งา่ ย ในขณะสั่งใช้ จัด และให้ยาแก่ผู้ป่วย.
(4) องค์กรมีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ยา โดยมีการเตือนอย่างเหมาะสม ส�ำหรับ
อันตรกิรยิ าระหว่างยา การแพ้ยา ขนาดต�ำ่ สุดและสูงสุดส�ำหรับยาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังสูง และมีแนวทาง
ส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณเตือนเมื่อมีข้อบ่งชี้.
(5) การสัง่ ใช้ คัดลอกค�ำสัง่ จัดเตรียม จัดจ่าย บริหารยา และผลิตยา กระท�ำในสิง่ แวดล้อมทางกายภาพซึง่ สะอาด
มีพื้นที่และแสงสว่างพอเพียง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีสมาธิกับเรื่องยาโดยไม่มีการรบกวน.
96
97

98
99
100

ผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบยา เช่น ระบบยาของโรงพยาบาล ความปลอดภัยของผู้ป่วย การด�ำเนินการเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ทางยา และบทบาทหน้าที่ของแพทย์ในเรื่องยา
ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญ เช่น การแพ้ยา การตั้งครรภ์ น�้ำหนักตัว พื้นที่ผิวเมื่อต้องใช้ค�ำนวณขนาดยา
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่จ�ำเป็น เช่น การท�ำหน้าที่ของตับและไต ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง
เช่น บัญชียาโรงพยาบาล ข้อมูลความคงตัวของยา ความเข้ากันไม่ได้ระหว่างยา-ยา หรือ ยา-สารละลาย การเก็บรักษายาแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง
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(6) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัดมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบตั แิ ละสนับสนุนทรัพยากรในการให้บริการ
เภสัชกรรมทางไกลที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ101

ค. การจัดหาและเก็บรักษายา (Medication Procurement and Storage)

(1) การจัดหายาเป็นไปตามบัญชียาทีผ่ า่ นการรับรอง. มีกระบวนการในการจัดการกับปัญหายาขาดแคลน102 และ
ยาที่จ�ำเป็นเร่งด่วน103.
(2) ยาทุกรายการได้รบั การเก็บส�ำรองอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพือ่ ให้ความมัน่ ใจในด้านความเพียงพอ ความ
ปลอดภัย มีคุณภาพและความคงตัว104 พร้อมใช้ ป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ สามารถทวน
กลับถึงแหล่งทีม่ า มีการตรวจสอบบริเวณทีเ่ ก็บยาอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีการปฏิบตั เิ พือ่ เป้าหมายดังกล่าวทัว่
ทัง้ องค์กร. มีระบบการเก็บยา การแยกยาทีม่ ชี อื่ พ้องมองคล้าย ยาชนิดเดียวกันทีม่ คี วามเข้มข้นแตกต่างกัน
101
102

103

104

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก�ำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
การจัดการกับปัญหายาขาดแคลน ได้แก่ การจัดหา  การสื่อสารกับผู้สั่งใช้ยาและเจ้าหน้าที่ การจัดท�ำแนวทางการใช้หรือจ่ายยาทดแทน
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
การจัดหายาทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วน ได้แก่ ยาช่วยชีวติ ยาฉุกเฉิน วัคซีน เซรุม่ หรือยาอืน่ ๆ ทีอ่ งค์กรก�ำหนดให้เป็นยาส�ำคัญในภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้
การจัดหาในสถานการณ์ภัยพิบัติ
การสร้างความมั่นใจว่ายามีความคงตัว ได้แก่ การแยกยาหมดอายุหรือยาเสื่อมสภาพออกไว้ต่างหากอย่างชัดเจน; การดูแลสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมในด้านอุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น การถ่ายเทอากาศ ส�ำหรับยาที่มีความไวต่ออุณหภูมิหรือแสง
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ยาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังสูง ยาหมดอายุหรือยาทีถ่ กู เรียกคืน แยกเป็นสัดส่วน. ไม่มกี ารเก็บสารอิเล็กโทร
ไลต์เข้มข้นที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยไว้ในหน่วยดูแลผู้ป่วย. ยาเคมีบ�ำบัด ก๊าซและสารละลายที่ระเหยง่าย
ส�ำหรับการระงับความรู้สึกได้รับการเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี.
(3) องค์กรจัดให้มยี าและ/หรือเวชภัณฑ์ฉกุ เฉินทีจ่ ำ� เป็นในหน่วยดูแลผูป้ ว่ ยต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา. มีระบบควบคุม105
และดูแลให้เกิดความปลอดภัย และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใช้ไป.
(4) องค์กรมีระบบที่จะจ่ายยาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างปลอดภัยในเวลาที่ห้องยาปิด.
(5) องค์กรจัดการกับยาที่ส่งคืนมาที่ห้องยาอย่างเหมาะสม เช่น ยาที่แพทย์สั่งหยุดใช้.

105

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

ก. การสั่งใช้และถ่ายทอดค�ำสั่ง (Ordering and Transcribing)
(1) ผูส้ งั่ ใช้ยาเขียนค�ำสัง่ ใช้ยาอย่างชัดเจนและถ่ายทอดค�ำสัง่ อย่างถูกต้อง. มีการสือ่ สารค�ำสัง่ ใช้ยาทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อความผิดพลาด. มีการจัดท�ำ น�ำไปปฏิบตั ิ และตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายและระบียบ
ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้:
(i) “ค�ำสั่งใช้ยา” ที่หา้ มใช้106;
(ii) การปฏิบัติต่อค�ำสั่งใช้ยาทางโทรศัพท์ ค�ำสั่งด้วยวาจา และค�ำสั่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์;
(iii) ค�ำสั่งใช้ยาที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า (pre-printed order) และจัดท�ำข้อปฏิบัติ (protocol) ส�ำหรับค�ำสั่ง
ใช้ยาเคมีบ�ำบัด;
(iv) เกณฑ์พิจารณาค�ำสั่งใช้ยาที่ยอมรับได้.
(2) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัดจัดวางกระบวนท�ำงานที่ประกันความถูกต้องของยาที่ผู้ป่วยได้รับใน
ช่วงรอยต่อหรือการส่งต่อการดูแล (medication reconciliation):
106

“ค�ำสั่งใช้ยา” ที่ห้ามใช้ เช่น ใช้ตัวย่อที่ไม่เป็นสากล สั่งยาเป็น ซีซี. เพราะอาจจะมองเป็นเลขศูนย์ได้ เป็นต้น
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(i) พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านยาที่เป็นปัจจุบันของผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้มาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร;
(ii) ระบุบัญชีรายการยาที่ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับ107 อย่างถูกต้องแม่นย�ำ และใช้บัญชีรายการนี้ในทุกจุดของ
การให้บริการ;
(iii) ส่งมอบรายการยาล่าสุดของผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ในรพ. ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องใช้ตอ่ และยาทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องรับประทานทีบ่ า้ น
ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในขั้นตอนถัดไป108
(iv) เปรียบเทียบรายการยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั อยูก่ บั รายการยาทีส่ งั่ ให้ผปู้ ว่ ย เพือ่ ค้นหายาทีต่ กหล่น สัง่ ซ�ำ้ ไม่เข้า
กับสภาพของผูป้ ว่ ย ผิดขนาด มีโอกาสเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกัน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด;
(v) มีการตัดสินใจทางคลินิกอย่างเหมาะสมตามข้อมูลที่พบ และสื่อสารการตัดสินใจแก่ทีมงานและผู้ป่วย.
(3) ในกรณีที่มีการสั่งจ่ายยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computerised Physician Ordering Entry system:
CPOE) ระบบดังกล่าวมีการออกแบบเพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการสั่งใช้ยา.

107
108

การระบุบัญชีรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ได้แก่ ชื่อยา ขนาดยา ความถี่ และวิธีการบริหารยา วันเวลาที่ใช้ยาครั้งสุดท้าย (last dose taken)
เช่น การส่งมอบรายการยาล่าสุด เพื่อรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอื่น จ�ำหน่ายผู้ป่วย ส่งผู้ป่วยในมาตรวจที่ตึกผู้
ป่วยนอก เป็นต้น
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ข. การเตรียม การเขียนฉลาก การจัดจ่าย และการส่งมอบยา
(Preparing, Labelling, Dispensing, and Delivery)

(1) ทีมผู้ให้บริการมีการทบทวนค�ำสั่งใช้ยาทุกรายการเพื่อความมั่นใจในความถูกต้อง ความเหมาะสมและความ
ปลอดภัยก่อนการบริหารยาครั้งแรกของยาแต่ละขนาน หรือทบทวนเร็วที่สุดหลังบริหารยาในกรณีฉุกเฉิน.
มีการตรวจสอบซ�้ำส�ำหรับการค�ำนวณขนาดยาในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยไตบกพร่องรุนแรง และผู้ป่วยที่รับยา
เคมีบ�ำบัด. เภสัชกรติดต่อกับผู้สั่งใช้ยาถ้ามีข้อสงสัย.
(2) ทีมผูใ้ ห้บริการมีการจัดเตรียมยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในสถานทีท่ สี่ ะอาดและเป็นระเบียบ มีการระบาย
อากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่างที่เหมาะสม. แผนกเภสัชกรรมเป็นผู้เตรียมยาส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย หรือ
ยาที่ไม่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด โดยใช้วิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน. ทีมเภสัชกรรมหลีกเลี่ยงการสัมผัสยา
โดยตรงระหว่างการจัดเตรียม รวมทั้งเวชภัณฑ์และสารละลายปราศจากเชื้อได้รับการเตรียมในตู้ปลอดเชื้อ
ที่ควบคุมการไหลของม่านอากาศเป็นทิศทางเดียว (laminar air flow cabinet).
(3) ยาได้รบั การติดฉลากอย่างเหมาะสม ชัดเจนและอ่านง่าย ติดทีภ่ าชนะบรรจุยาทุกประเภท.109 มีฉลากยาติด
จนถึงจุดที่ให้ยาแก่ผู้ป่วย โดยระบุชื่อผู้ป่วย ชื่อยา ความเข้มข้น และขนาดยา.
(4) ทีมผู้ให้บริการมีการส่งมอบยาให้หน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยในลักษณะที่ปลอดภัย รัดกุม และพร้อมใช้ ในเวลา
ทีท่ นั ความต้องการของผูป้ ว่ ย. มีการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทีส่ มั ผัสยาเคมีบำ� บัดและ
ยาอันตรายอื่นๆ มีการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ท�ำความสะอาดยาหรือสารอันตรายหกกระเด็น (hazardous
109

การติดฉลากทีภ่ าชนะบรรจุยา รวมทัง้ syringe ส�ำหรับฉีดยาและ flush; สายน�ำ้ เกลือทีเ่ ตรียมนอกห้องผูป้ ว่ ยหรือไกลจากเตียงผูป้ ว่ ยทัง้ หมด
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drug spill kit) ทีส่ ามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก. ยาทีถ่ กู ส่งคืนได้รบั การตรวจสอบความสมบูรณ์ การคงสภาพ
และได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม.
(5) การส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วยท�ำโดยเภสัชกรหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายและได้รับการฝึกอบรม มีการตรวจ
สอบความถูกต้องของยาก่อนที่จะส่งมอบ และมีการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาอย่างเหมาะสม110 โดยผู้ป่วยมี
ส่วนร่วม ครอบคลุมการพิจารณาวิธีการหรือแนวทางการส่งมอบยาที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยในการ
ส่งยาในรูปแบบอื่นๆตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง.

ค. การบริหารยา (Administration)
(1) ทีมผู้ให้บริการมีการให้ยาแก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและอุปกรณ์
การให้ยาที่ได้มาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของยา คุณภาพยา ข้อห้ามในการใช้ และเวลา/
ขนาดยา/วิธีการให้ยา ที่เหมาะสม. มีการตรวจสอบซ�้ำโดยอิสระ111 ก่อนให้ยาที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูง
110

111

การให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความปลอดภัย ความถูกต้อง ความสามารถในการบริหารยาและ
มุง่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดจากการใช้ยานัน้ ๆ ควรครอบคลุมอย่างน้อยในกลุม่ ยาเด็ก ยาทีม่ ชี ว่ งการรักษาทีแ่ คบ ยาทีม่ โี อกาสเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ส�ำคัญ ยาที่มีเทคนิคการใช้พิเศษ เช่น ยาสูดพ่น
การตรวจสอบซ�ำ้ โดยอิสระ หมายถึง การสอบความถูกต้องของยา คุณภาพยา ข้อห้ามในการใช้ และเวลา/ขนาดยา/วิธกี ารให้ยา ทีเ่ หมาะสม
โดยผู้ตรวจสอบคนละคน ที่เป็นอิสระต่อกัน หากกรณีมีข้อจ�ำกัดมีบุคลากรส�ำหรับการตรวจสอบเพียงคนเดียว ต้องท�ำการ double check
โดยการดูซ�้ำอีกครั้ง และเป็นการใช้ cognitive review ไม่ใช่เพียงท�ำตามขั้นตอน
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ณ จุดให้บริการ. มีการบันทึกเวลาทีใ่ ห้ยาจริงส�ำหรับกรณีการให้ยาล่าช้าหรือลืมให้. ผูส้ งั่ ใช้ยาได้รบั การรายงาน
เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาหรือความคลาดเคลื่อนทางยา.
(2) ทีมผูใ้ ห้บริการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยาด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อกั ษร แก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว รวมถึงผูด้ แู ล
ผู้ป่วยในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการดูแลโดยใช้ยาอย่างปลอดภัยและได้ผล. ข้อมูลทีใ่ ห้พจิ ารณาตามความเหมาะสมอาจรวมถึงชือ่ ยา 
เป้าหมายการใช้ ประโยชน์และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น วิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม วิธีการ
ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และสิ่งที่พึงท�ำเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา.
(3) ผู้ป่วยได้รับการติดตามผลการบ�ำบัดรักษาด้วยยาและบันทึกไว้ในเวชระเบียน เพื่อสร้างความมั่นใจในความ
เหมาะสมของเภสัชบ�ำบัดและลดโอกาสเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการมีการจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ว่ ยและครอบครัวน�ำติดตัวมา เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและสอดคล้อง
กับแผนการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน. ทีมผู้ให้บริการจัดให้มีกระบวนการเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วย
สามารถบริหารเองได้ ว่าเป็นยาตัวใด กับผู้ป่วยรายใด วิธีการเก็บรักษายาโดยผู้ป่วย การให้ความรู้ และ
การบันทึก.
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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

1

เป้าประสงค์ ขอบเขต ทรัพยากร ระดับผลงานทีค่ าดหวัง

การวางแผน

2

เพียงพอ มีความรูค้ วามสามารถ

3

ผูม้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์

4

พืน้ ทีใ่ ช้สอย

5

เครือ่ งมือ

พร้อมใช้ ตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย

6

เทคโนโลยีสารสนเทศรังสี

7

บริการทีส่ ง่ ตรวจภายนอก

8

การสือ่ สารกับผูใ้ ช้

ท�ำการตรวจวินจิ ฉัย/รักษาทางรังสีวทิ ยา

ประเมิน คัดเลือก ติดตามคุณภาพ

บุคลากร

เครือข่าย เก็บภาพ จอแสดงภาพ
ข้อบ่งชี้ วิธกี ารตรวจ การแปลผล

2
112

ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย

การระบุผปู้ ว่ ย/อวัยวะ/ต�ำแหน่ง/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�ำจัดสาร/กาก/ขยะรังสี

ระบบบริหารคุณภาพ

3

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

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

4

ประเมินและเฝ้าติดตาม กลุม่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ

5

วิธกี ารตรวจ การตัง้ ค่า การฉีดสารทึบรังสี

6
7

การแปลผล การปรึกษา การสือ่ สาร

กระบวนการถ่ายภาพรังสี

การแสดงข้อมูลส�ำคัญบนภาพรังสี

ข้อมูลทีถ่ กู ต้องน่าเชือ่ ถือ
เพือ่ การวินจิ ฉัยโรค และการรักษาทีเ่ หมาะสม

บริการตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/พยาธิวิทยากายวิภาค;
บริการตรวจทางรังสีวิทยา/medical imaging; บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เช่น การส่องกล้อง การตรวจการท�ำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ
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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�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน สอบเทียบ

ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ตรวจต่อ/ทีป่ รึกษา
ประเมิน คัดเลือก ติดตามความสามารถ

บุคลากร

เพียงพอ มีความรูค้ วามสามารถ

2

วัสดุ น�ำ้ 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�ำคัญ
ปฏิบตั กิ ารแก้ไข/ป้องกัน ติดตามปัจจัย
ทีม่ ผี ลกระทบตลอดกระบวนการตรวจวิเคราะห์
ควบคุมเอกสาร เป้าหมายความปลอดภัย
ประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ

2

3

โปรแกรมทดสอบ
ความช�ำนาญระหว่าง
ห้องปฏิบตั กิ าร
ระบบควบคุมคุณภาพ

4

Laboratory
accreditation

การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจ

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

การตรวจวิเคราะห์

เหมาะสม ได้มาตรฐาน สอบทวน (validated)

รายงาน

ถูกต้อง เวลาเหมาะสม รักษาความลับ ค่าวิกฤติ
เก็บส�ำเนารายงานทีส่ บื ค้นได้

สิง่ ส่งตรวจหลังการวิเคราะห์

เก็บเพือ่ ตรวจเพิม่ เติม ก�ำจัดอย่างปลอดภัย

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�ำโดยองค์กรวิชาชีพ มีการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

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

ปฏิบัติตามมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ที่จัดท�ำโดย
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
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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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) องค์กรวางแผนและการจัดบริการรังสีวทิ ยาทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและลักษณะของผูป้ ว่ ยที่
ให้การดูแล. แผนจัดบริการครอบคลุมขอบเขตของบริการ ทรัพยากรทีต่ อ้ งการ113 และระดับผลงานทีค่ าดหวัง.
มีการบริหารและก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย. ผูป้ ว่ ยสามารถเข้ารับบริการรังสีวทิ ยา
ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยบริการขององค์กรหรือได้รับการส่งต่อ.
(2) องค์กรมีบคุ ลากรทีเ่ พียงพอและมีความรูค้ วามสามารถรับผิดชอบงานแต่ละด้านตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการ
พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง.
(3) การตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาหรือภาพทางการแพทย์อื่นๆ ท�ำโดยผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์.
มีระบบการปรึกษารังสีแพทย์ และทบทวนความถูกต้องของการอ่านผลการตรวจทางรังสีวิทยาตามความ
เหมาะสม.

113

ทรัพยากรที่ต้องการ ครอบคลุมบุคลากร พื้นที่บริการ เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวิทยา ที่เพียงพอและเหมาะสม
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(4) บริการรังสีวิทยามีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ เอื้อต่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย114.
(5) บริการรังสีวทิ ยามีเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางรังสีพร้อมให้บริการ ให้หลักประกันในการป้องกันอันตรายจากรังสี
และได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายก�ำหนด115.
(6) องค์กรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Information Technology) ที่เหมาะสม
กับขอบเขตบริการ116.
(7) องค์กรประเมิน คัดเลือก และติดตามคุณภาพของบริการรังสีวนิ จิ ฉัยทีส่ ง่ ผูป้ ว่ ยไปรับการตรวจตามข้อตกลง.
(8) องค์กรสื่อสารที่ดีกับผู้ใช้บริการรังสีวิทยาด้วยการประชุมอย่างสม�่ำเสมอและด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แก่ การให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมทางคลินิก การ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจ.
114

115

116

พืน้ ทีใ่ ช้สอย ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี:้ การป้องกันอันตรายจากรังสี การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับและการตรวจสอบ การแบ่งพืน้ ที่
ปฏิบตั กิ ารและจัดเก็บอย่างเหมาะสม ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน การแยกพืน้ ทีร่ อส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การฉีดสารกัมมันตรังสี และป้ายเตือน
เกี่ยวกับความปลอดภัย
เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยจากส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ใบอนุญาตผลิต มี
ไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องก�ำเนิดรังสี จากส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวิทยา ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ (1) มีการจัดการเครือข่ายระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและด�ำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง (2) มีระบบจัดเก็บส�ำรองภาพทางรังสีและการกู้คืนข้อมูล (3) จอแสดงภาพทางรังสีเพื่อการแปลผลภาพของรังสีแพทย์ต้องให้
ความละเอียดไม่น้อยกว่าความละเอียดของภาพที่ได้จากเครื่องตรวจทางรังสีนั้นๆ
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ข. การให้บริการรังสีวิทยา (Radiology Service Provision)
(1) ผูป้ ว่ ยมีใบค�ำขอส่งตรวจรักษาทางรังสีจากแพทย์ผสู้ ง่ ตรวจ. ค�ำขอส่งตรวจระบุขอ้ บ่งชีใ้ นการส่งตรวจทีช่ ดั เจน
เป็นข้อบ่งชีท้ เี่ หมาะสมบนพืน้ ฐานของหลักฐานวิชาการและข้อแนะน�ำขององค์กรวิชาชีพ. การส่งตรวจค�ำนึง
ถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงข้อห้ามในการส่งตรวจ.
(2) ผู้ให้บริการมีการให้ข้อมูลและเตรียมผู้ป่วยอย่างเหมาะสม. มีการให้ข้อมูลผู้ป่วยอย่างเพียงพอและลงนาม
ยินยอมในกรณีที่เป็นการตรวจที่มีความเสี่ยงสูง. มีการเตรียมผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผลการ
ตรวจมีคุณภาพตามที่ต้องการ และป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์.
(3) ผู้ป่วยได้รับบริการรังสีวิทยาในเวลาที่เหมาะสมตามล�ำดับความเร่งด่วน พิจารณาจากระดับความรุนแรง
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ และโอกาสเกิดอันตรายจากการรอคอย. มีระบบทางด่วน (fast track) ส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับการตรวจอย่างเร่งด่วน.
(4) ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในขณะได้รับบริการรังสีวิทยา. มีการประเมินและเฝ้าติดตามอาการของ
ผู้ป่วยในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังตรวจหรือท�ำหัตถการ. ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับผู้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุ
เด็กเล็ก ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยหลังได้รับยาที่มีผลต่อระบบประสาท.
(5) กระบวนการถ่ายภาพรังสีเป็นไปอย่างเหมาะสม. ผูป้ ว่ ยได้รบั ค�ำอธิบายขัน้ ตอนต่างๆ. วิธกี ารตรวจ การจัดท่า 
การใช้อปุ กรณ์ การแสดงเครือ่ งหมาย เป็นไปอย่างถูกต้อง. มีการตัง้ ค่าเทคนิคการเอกซเรย์ทเี่ หมาะสมตามหลัก
วิชาการและความปลอดภัยของผู้ป่วย. กรณีที่มีการฉีดสารทึบรังสี (contrast media) ต้องมีการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ควรซักประวัติการแพ้ยา  และตรวจดูค่าการท�ำงานของไต
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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เพื่อระวังการเกิดภาวะ contrast-induced nephropathy.
(6) ผู้ให้บริการมีการแสดงข้อมูลส�ำคัญบนภาพรังสี117. โดยเครื่องมือที่สามารถแสดงค่าปริมาณรังสีบนจอภาพ
ของเครือ่ งมือ มีการแสดงข้อมูลนัน้ บนภาพรังสีหรือใน PACS และมีขอ้ มูลปริมาณรังสีรวมทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั จาก
การตรวจทางรังสี.
(7) การแปลผลภาพรังสีทำ� โดยรังสีแพทย์หรือแพทย์ทไี่ ด้รบั มอบหมายซึง่ ผ่านการอบรมเฉพาะทางนัน้ ๆ. มีระบบ
การปรึกษารังสีแพทย์และทบทวนความถูกต้องของการอ่านผลการตรวจทางรังสีวิทยาตามความเหมาะสม.
มีการสื่อสารระหว่างรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ส่งตรวจ ในกรณีที่ผลการวินิจฉัยผิดปกติ มีอาการรุนแรงหรือมี
ความเร่งด่วนในการตรวจรักษา.

ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (Quality and Safety Management)
(1) ผูใ้ ห้บริการมีการค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยต่อไปนีข้ ณะให้บริการรังสีวทิ ยา: การระบุตวั ผูป้ ว่ ย อวัยวะ
ที่ตรวจ ต�ำแหน่งที่ตรวจ และการตรวจทางรังสีที่ถูกต้องก่อนการตรวจ, การแพ้สารทึบรังสี, การได้รับรังสี
โดยไม่จำ� เป็นในสตรีมคี รรภ์, การป้องกันการติดเชือ้ , อุบตั เิ หตุหรือเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ขณะรอรับบริการ
ขณะรับบริการ และขณะเคลื่อนย้าย, ความพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างมีประสิทธิภาพ.
117

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ เลขที่โรงพยาบาล วันที่ท�ำการตรวจ ชื่อสถานพยาบาล ท่าที่ถ่าย มีสัญลักษณ์บอกต�ำแหน่งซ้ายหรือขวา 
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ หรือ exposure factor.
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(2) ผู้ให้บริการมีการจัดการเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี (radiation protection) ประกอบด้วย: เจ้าหน้าที่ด้าน
ความปลอดภัยจากรังสี (radiation safety officer), การมีและการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื แนวทางป้องกันอันตราย
จากรังสี118, การมีและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีเพียงพอตามความจ�ำเป็น119, การวัดและควบคุม
ปริมาณรังสีทผี่ ปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั , การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ด้านรังสี, การบริหารจัดการเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี, การก�ำจัดสาร
กัมมันตรังสี กากรังสี และขยะทางรังสีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย.
(3) องค์กรมีระบบบริหารคุณภาพ ประกอบด้วย: ผู้รับผิดชอบระบบ, เอกสารนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน,
ระบบประกันคุณภาพของภาพรังสี เครื่องมือ อุปกรณ์, การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
พร้อมทั้งบันทึกประวัติ, แผนบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน รวมทั้งแผนการจัดหาและทดแทนส�ำหรับเครื่องมือ
และอุปกรณ์, ระบบก�ำกับและตรวจสอบการท�ำงานตามมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ, การบริหารความเสี่ยง
(ดู II-1.2), การติดตามและประเมินผลระบบงาน, การรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน จากผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
และผู้ร่วมงาน, แผนงานและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง.

118

119

ศึกษาเพิม่ เติมได้จากแนวทางการป้องกันอันตรายจากรังสีเพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคลากรตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 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) องค์กรวางแผนจัดบริการตามเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โดยแผนจัดบริการ
ครอบคลุมขอบเขตของบริการ ทรัพยากรที่ต้องการ และระดับผลงานที่คาดหวัง120.
(2) ห้องปฏิบัติการมีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ โดยมีการออกแบบเพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
มีการแยกส่วนปฏิบัติการ ธุรการและสถานที่จัดเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการตรวจทดสอบ121.
(3) ห้องปฏิบัติการมีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถในการท�ำงานที่ต้องการ.

120
121

ระดับผลงานทีค่ าดหวัง เช่น accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, turn-around time
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการทดสอบ ได้แก่ ความปราศจากเชื้อ ฝุ่นละออง การรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รังสี ความชื้น ไฟฟ้า อุณหภูมิ
สารเคมีที่เป็นพิษ กลิ่น ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน
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(4) ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมส�ำหรับท�ำการตรวจทดสอบที่ต้องการ ในสภาพการท�ำงานที่
ปลอดภัย122 โดยมีระบบบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน. มีการพิจารณาผลการสอบเทียบ และการใช้ผลการสอบ
เทียบอย่างเหมาะสม. เครื่องมือผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด (ถ้ามี).
(5) องค์กรคัดเลือกและตรวจสอบมาตรฐานของงานบริการจากภายนอก เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ น�้ำยา 
ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของบริการห้องปฏิบัติการอย่างระมัดระวัง. มีการประเมินผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำยา วัสดุ และ
บริการที่มีความส�ำคัญสูง. มีระบบควบคุมคลังพัสดุพร้อมด้วยบันทึกที่เหมาะสม.
(6) องค์กรประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อ รวมทั้งมีการประเมิน
ผู้ให้ค�ำปรึกษาหรือให้ข้อคิดเห็นส�ำหรับการทดสอบบางอย่าง.
(7) องค์กรสื่อสารที่ดีกับผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ มีการแลกเปลี่ยนความเห็นหรือข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ การให้ค�ำแนะน�ำ การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การประชุม การตรวจเยี่ยม
ทางคลินิก การแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจ.

122

สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย ครอบคลุมถึง มาตรการการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รังสี สารเคมี จุลชีพ อุปกรณ์ป้องกันที่จ�ำเป็น รวมทั้ง
การก�ำจัดของเสียอันตรายต่างๆ
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ข. การให้บริการ (Service Provision)
(1) ห้องปฏิบัติการมีการจัดการกับสิ่งส่งตรวจที่ดี ได้แก่ การจัดเก็บ การสัมผัส ภาชนะบรรจุ การเขียนฉลาก
การชี้บ่ง การรักษาสภาพ (preservation) การน�ำส่งพร้อมใบส่งตรวจ. มีการประเมินคุณสมบัติของสิ่งส่ง
ตรวจตามเกณฑ์. สามารถทวนสอบสิ่งส่งตรวจและตัวอย่างที่แบ่งมาตรวจได้.
(2) องค์กรมีกระบวนการตรวจวิเคราะห์ที่มั่นใจว่าผลการตรวจมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยการใช้วิธีวิเคราะห์
มาตรฐานทีเ่ หมาะสมซึง่ ได้รบั การสอบทวน (validate) ว่าให้ผลลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการ. มีการตรวจสอบ (verify)
ว่า น�้ำยา วิธีวิเคราะห์ เครื่องมือ เครื่องวิเคราะห์เป็นไปตามข้อก�ำหนดและเหมาะกับการใช้งาน.
(3) ผูใ้ ห้บริการส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทถี่ กู ต้องแก่ผใู้ ช้บริการในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึงถึงการ
รักษาความลับ ค่าวิกฤติทอี่ าจเป็นอันตรายต่อผูป้ ว่ ย และการจัดเก็บส�ำเนาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ในระบบ
ที่สามารถสืบค้นได้.
(4) องค์กรจัดการกับสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถท�ำการตรวจวิเคราะห์
เพิ่มเติมได้เมื่อจ�ำเป็น และมีการก�ำจัดสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการวิเคราะห์อย่างปลอดภัย.
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ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (Quality and Safety Management)
(1) ห้องปฏิบตั กิ ารมีโปรแกรม/ระบบบริหารคุณภาพซึง่ ครอบคลุมบริการห้องปฏิบตั กิ ารทุกด้าน และประสานกับ
ส่วนอื่นๆ ในองค์กร โดยโปรแกรม/ระบบบริหารคุณภาพครอบคลุม:
(i) การชี้บ่งปัญหา/โอกาสพัฒนา;
(ii) บันทึกความผิดพลาดและการรายงานอุบัติการณ์;
(iii) การติดตามตัวชี้วัดส�ำคัญ;
(iv) การแก้ไข/ป้องกันปัญหา;
(v) การติดตามปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบคุณภาพตลอดกระบวนการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytical and
Post-analytical);
(vi) การควบคุมเอกสาร;
(vii) เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร;
(viii) การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม/ระบบบริหารคุณภาพ.
(2) ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ (proficiency testing-PT)
ตามขอบเขตและความซับซ้อนของการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ หรือจัดให้มีระบบประเมินความน่าเชื่อถือ
ของการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีอื่น. มีหลักฐานว่ามีการน�ำปัญหาทั้งหมดที่พบจากการทดสอบความช�ำนาญ
หรือระบบประเมินอื่นมาแก้ไขโดยเร็ว.
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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(3) ห้องปฏิบัติการวางระบบควบคุมคุณภาพเพื่อติดตาม performance ของการวิเคราะห์โดยมีการก�ำหนดช่วง
ค่าความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้ น�ำผลการควบคุมคุณภาพและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องมาประกอบการแก้ไขปัญหา 
รวมทัง้ มีวธิ กี ารยืนยันความน่าเชือ่ ถือของผลการตรวจวิเคราะห์ กรณีทไี่ ม่มกี ารสอบเทียบหรือไม่มสี ารควบคุม.
(4) ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการวางระบบคุณภาพและเข้าสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับ มีการน�ำมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาใช้ประโยชน์ และขอรับการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ISO 15189) สภาเทคนิคการแพทย์
หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย123.

123

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยมีการประเมินและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร พยาธิวทิ ยาคลินกิ พยาธิวทิ ยากายวิภาค เซลล์วทิ ยา 
นิติเวชศาสตร์ นิติเวชคลินิก และธนาคารเลือด/บริการโลหิต
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II-7.3 พยาธิวิทยากายวิภาค, เซลล์วิทยา, นิติเวชศาสตร์และนิติเวชคลินิก
(Anatomical Pathology, Cell Cytology and Forensic Clinic Service)
(1) องค์กรน�ำมาตรฐานพยาธิวทิ ยากายวิภาค, เซลล์วทิ ยา, นิตเิ วชศาสตร์และนิตเิ วชคลินกิ ทีจ่ ดั ท�ำโดยองค์กรวิชาชีพ
เช่น ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน และมีการบริหารคุณภาพและ
ความปลอดภัยในระบบบริการ.

II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต (Blood Bank and Transfusion Service)
(1) องค์กรน�ำมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ทีจ่ ดั ท�ำโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการบริหารคุณภาพ
และความปลอดภัยในระบบบริการ.

II-7.5 บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ (Other Diagnostic Investigation)
(1) ในการตรวจทดสอบที่กระท�ำกับผู้ป่วยโดยตรง มีการประเมินผู้ป่วยก่อนส่งตรวจและก่อนเข้ารับการตรวจ
มีการเตรียมผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์ ลดอันตรายต่อผู้ป่วย และมั่นใจว่าผลการ
ตรวจมีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ. มีการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยอย่างเพียงพอและลงนามยินยอมในกรณีทเี่ ป็นการตรวจ
ที่มีความเสี่ยงสูง.
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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(2) มีการแปลผลการตรวจโดยผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ บันทึกสรุปสิ่งที่พบ124 หรือการวินิจฉัยที่ชัดเจน.
มีการสื่อสารผลการตรวจให้แก่แพทย์เจ้าของไข้เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาที่เหมาะสม.

124

สรุปสิ่งที่พบ ควรครอบคลุม ค�ำอธิบายต่อประเด็นทางคลินิกที่ระบุไว้โดยผู้ส่งตรวจ การเปรียบเทียบกับผลการตรวจที่ผ่านมา  รวมทั้งการ
วินิจฉัยแยกโรคหรือข้อเสนอแนะส�ำหรับการตรวจเพิ่มเติมเมื่อจ�ำเป็น

146

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล

II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Disease and Health Hazard Surveillance)
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Disease and Health Hazard Surveillance)
องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีระบบเฝ้าระวังเพื่อติดตาม ค้นหา การเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด�ำเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้.
1

ระบบเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ โรคไม่ตดิ ต่อ ภัยสุขภาพ
โรคทีก่ ฎหมายก�ำหนด

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�ำแผน 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�ำเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้.

ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร (Management and Resources)

(1) องค์กรมีนโยบายเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมพืน้ ทีภ่ ายในองค์กร125 และพืน้ ทีช่ มุ ชนทีอ่ งค์กรรับผิดชอบ.
(2) องค์กรมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่. มีการ
ประสานงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการเฝ้าระวังโรค.
(3) องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ ท�ำหน้าที่เฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค ในจ�ำนวนที่เหมาะสม.
(4) องค์กรมีงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ที่เพียงพอ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส�ำหรับการเฝ้าระวังโรค
สอบสวนโรค และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ.
(5) องค์กรสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในด้านแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพส�ำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ.

125

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเกณฑ์ข้อ I-5.1 ค.สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร และ II-4.1 ข. การเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ
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ข. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การเฝ้าระวัง (Data Collection and Analysis for Surveillance)
(1) องค์กรมีระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของพื้นที่ องค์กร และเป็นไปตามกฎระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด.
(2) ทีมผูใ้ ห้บริการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบนั ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันเวลา และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้.
(3) ทีมผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูลการเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ โดยใช้
วิธีการทางระบาดวิทยา.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการค้นหาและตรวจจับการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของโรค126 ทัง้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การเฝ้าระวัง รับทราบข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ และทบทวนรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ
การอย่างสม�่ำเสมอ.
(5) องค์กรติดตามเฝ้าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน.
(6) องค์กรคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่ส�ำคัญ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันควบคุมโรค.
126

การระบาด แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ (1) Epidemic หมายถึง การเกิดโรคมากผิดปกติเกินกว่าจ�ำนวนทีเ่ คยมีในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีกอ่ นๆ
(mean +/- 2 S.D.) มักเกิดกับโรคที่พบบ่อยๆ เป็นโรคประจ�ำถิ่น เช่น การระบาดของโรคหัด (2) Outbreak หมายถึง โรคที่มีผู้ป่วยตั้งแต่
2 รายขึน้ ไปในระยะเวลาอันสัน้ หลังจากร่วมกิจกรรมด้วยกันมา (common activity) มักเกิดกับโรคทีพ่ บประปราย แต่จำ� นวนไม่มาก (sporadic
disease) เช่น การระบาดของอาหารเป็นพิษ ในกรณีที่เป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในชุมชนนั้นมาก่อน หรือเคยเกิดมานานแล้ว
และกลับมาเป็นอีก ถึงแม้มีผู้ป่วยเพียง 1 รายก็ถือว่าเป็นการระบาด
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ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ127
(Response to an Epidemic of Diseases and Health Hazards)
(1) องค์กรมีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ตลอดเวลา.
(2) องค์กรมีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team-SRRT) จาก
สหสาขาวิชาชีพท�ำหน้าที่ตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ.
(3) องค์กรก�ำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค.
(4) องค์กรมีชอ่ งทางและบุคลากรทีส่ ามารถรับรายงานผูป้ ว่ ยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ตลอด 24 ชัว่ โมง.
(5) องค์กรด�ำเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที.
(6) ทีมผู้รับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยากรและอ�ำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและใช้
มาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น.

127

ภัยสุขภาพ หมายถึง สภาวะ สิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ สารเคมี/สารอื่นๆทั้งสถานะของเหลว ของแข็ง ก๊าซ หรือเป็นองค์ประกอบร่วมกัน
ที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สุขภาวะ หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสีย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ต่อบุคคลใดๆ เช่น การบริโภค
ยาสูบ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การจมน�้ำ และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
เช่น ภัยจากภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม ภัยจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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ง. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย (Information Dissemination and Alert)
(1) องค์กรจัดให้มที มี ทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการสือ่ สารความเสีย่ งต่อโรคและภัยสุขภาพเพือ่ สือ่ สารข้อมูล สร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจ และสร้างการมีสว่ นร่วมในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ กับผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานชุมชน
และสังคม.
(2) องค์กรจัดท�ำรายงานและเผยแพร่สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพทั้งในด้านการเฝ้าระวังการระบาดที่
เกิดขึน้ และการด�ำเนินการสอบสวนควบคุมโรค ไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสือ่ สาธารณะ อย่างต่อเนือ่ ง
และสม�่ำเสมอ.
(3) องค์กรรายงานโรคไปยังส�ำนักงานสาธารณสุขในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ
พ.ศ. 2558 กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และกฎข้อบังคับอื่นๆ.
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II-9 การท�ำงานกับชุมชน (Working with Communities)
II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับชุมชน (Health Promotion for the Communities)
องค์กรร่วมกับชุมชน จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน.
1
ก�ำหนดชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ
เก็บข้อมูลสุขภาพ
ของชุมชน

ประเมินความต้องการ
และศักยภาพ

2
วางแผนและออกแบบ
บริการสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมกับชุมชน
การดูแล การช่วยเหลือสนับสนุน
การพัฒนาทักษะสุขภาพ

ระบุกลุม่ เป้าหมายและบริการสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น

3

ร่วมมือกับองค์กร
และผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ

จัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพส�ำหรับชุมชน

4 ประเมินและปรับปรุง
บริการสร้างเสริมสุขภาพ
ทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชน
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II-9.2 การเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment)
องค์กรท�ำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
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 ำ� งานและชุมชน

สนับสนุนนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
สร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือ แลกเปลีย่ นข้อมูล

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

(1) องค์กรก�ำหนดชุมชนทีร่ บั ผิดชอบและท�ำความเข้าใจบริบทของชุมชน มีการประเมินความต้องการด้านสุขภาพ
และศักยภาพของชุมชน129 และระบุกลุ่มเป้าหมายและบริการสร้างเสริมสุขภาพที่จ�ำเป็นส�ำหรับชุมชน.
(2) องค์กรร่วมกับชุมชนวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ130 ทีต่ อบสนองความต้องการและปัญหา
ของชุมชน.
(3) องค์กรร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับชุมชน.
(4) องค์กรติดตามประเมินผล ตลอดจนแลกเปลีย่ นข้อมูลและร่วมกับชุมชนในการปรับปรุงบริการสร้างเสริมสุข
ภาพในชุมชน.

128

ชุมชน อาจจะเป็นชุมชนทางภูมิศาสตร์ หรือชุมชนที่เกิดจากความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน

129

การประเมินความต้องการของชุมชน ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ สถานะสุขภาพ ศักยภาพ
และความเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน

130

บริการสร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับชุมชน อาจครอบคลุมการดูแล การช่วยเหลือสนับสนุน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะสุขภาพ
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II-9.2 การเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment)
องค์กรท�ำงานร่วมกับชุมชนเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน.
(1) องค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างศักยภาพ และการสร้างเครือข่ายของชุมชน รวมทั้งการเป็น
คู่พันธมิตร131 ที่เข้มแข็งกับชุมชน.
(2) องค์กรร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อด�ำเนินการแก้ปัญหาที่ชุมชนให้
ความส�ำคัญโดยใช้ต้นทุนทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน.
(3) องค์กรร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะสุขภาพของบุคคล132 และครอบครัว.
(4) องค์กรส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ133 และทางสังคม134 ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการ
ชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้วยการสร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน
สารสนเทศกับผู้เกี่ยวข้อง.
131
132
133
134

องค์กรท�ำงานเป็นคู่พันธมิตรกับชุมชนด้วยการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร
พฤติกรรมและทักษะส่วนบุคคลทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี (การออกก�ำลัง การผ่อนคลาย อาหาร) การลดพฤติกรรมทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อสุขภาพ การปกป้องส่วนบุคคลให้พ้นจากความเสี่ยง การจัดการกับความเครียดในชีวิตประจ�ำวัน
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพในชุมชนทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี ได้แก่ การลดสิง่ ปนเปือ้ นทางกายภาพและสารเคมี เช่น ฝุน่ , ละอองในอากาศ, สารพิษ
หรือสารตกค้างในอาหาร, เสียง, การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, สิง่ แวดล้อมเพือ่ สันทนาการ การพักผ่อน สมดุลของชีวติ และกิจกรรมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ได้แก่ การช่วยเหลือทางสังคมในกลุ่มเป้าหมาย (เช่น ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม), การสร้าง
เครือข่ายทางสังคม, ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในที่ท�ำงานและชุมชน
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
บริบทองค์กร

I-1
การน�ำ

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�ำและการก�ำกับดูแล
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการท�ำงานส�ำคัญ
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย
II-2 การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคและบริการที่เกี่ยวข้อง
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การท�ำงานกับชุมชน
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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III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access and Entry)
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access and Entry)
องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่าผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานสามารถเข้าถึงบริการทีจ่ ำ� เป็นได้โดยสะดวก มีกระบวนการรับผูป้ ว่ ยทีเ่ หมาะกับปัญหา
สุขภาพ/ความต้องการของผูป้ ว่ ยอย่างทันเวลา มีการประสานงานทีด่ ี ภายใต้ระบบงานและสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิผล.
ก. การจัดบริการ

1
2

ก�ำหนดและจัดบริการทีจ่ ำ� เป็น

รวบรวม/วิเคราะห์ความต้องการบริการในปัจจุบนั และอนาคต

จัดช่องทางการเข้าถึงบริการ

1

การรับเข้าหน่วยบริการวิกฤติ/บริการพิเศษ
ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� 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�ำ้ การระงับความรูส้ กึ
การท�ำให้สงบระดับปานกลาง/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�ำเป็น ได้โดยสะดวก มีกระบวนการ
รับผู้ป่วยที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผู้ป่วย อย่างทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้
ระบบงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีประสิทธิผล.

ก. การจัดบริการ (Service Provision)

(1) ทีมผูใ้ ห้บริการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปญ
ั หารวมทัง้ เป็นความต้องการบริการของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน และ
ชุมชน ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อก�ำหนดและจัดบริการที่จ�ำเป็น.
(2) องค์กรจัดช่องทางการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย135 โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย และลด
การแพร่กระจายเชื้อในกรณีโรคติดต่อ.

ข. การเข้าถึง (Access)

(1) ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด.
(i) โครงสร้าง อาคาร สถานที่เกี่ยวกับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการ
ลดข้อจ�ำกัดทางกายภาพส�ำหรับการเข้าถึงบริการ136;
135
136

ช่องทางการเข้าถึงของผูป้ ว่ ย เช่น การมารับบริการด้วยตนเอง การมาด้วยระบบ EMS การใช้ tele-health หรือ telemedicine การเยีย่ มบ้าน
การจัดบริการที่บ้าน เป็นต้น
เช่น สิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ทางลาดส�ำหรับผูป้ ว่ ยรถเข็น ป้ายบอกทางทีช่ ดั เจน หรือระบบเทคโนโลยีในการนัดหมาย เป็นต้น
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
(ii) ทีมผูใ้ ห้บริการพยายามลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการ ในด้านภาษา วัฒนธรรม จิตวิญญาณ เทคโนโลยี
และอุปสรรคอื่นๆ;
(iii) ทีมผู้ให้บริการจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละประเภท;
(iv) ระยะเวลารอคอยเพื่อเข้าถึงบริการเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และสอดคล้องกับความจ�ำเป็น
ของโรคและสภาวะของผู้ป่วย เช่น โรคมะเร็งระยะต่างๆ.
(2) องค์กรประสานงานทีด่ รี ะหว่างองค์กรกับหน่วยงานทีส่ ง่ ผูป้ ว่ ยมา137 เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การส่งต่อในระยะเวลา
ที่เหมาะสมและปลอดภัย.
(3) ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง (screen) โดยการซักประวัติ ตรวจสัญญาณชีพที่จำ� เป็นเบื้องต้น เพื่อจ�ำแนกกลุ่ม
การให้บริการตรวจรักษาในช่องทางที่เหมาะสมและปลอดภัย.
(4) ผู้ป่วยได้รับการคัดแยก (triage) ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว. ผู้ป่วยที่จำ� เป็นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉินหรือ
เร่งด่วนได้รับการดูแลรักษาเป็นอันดับแรก โดยบุคลากรที่มีศักยภาพและอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสม.
(5) ผู้ให้บริการมีการประเมินความสามารถในการรับผู้ป่วยไว้ดูแลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้. ในกรณีที่ไม่สามารถให้
บริการแก่ผู้ป่วยได้ ทีมผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถ
รับผู้ป่วยไว้ และช่วยเหลือผู้ป่วยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสมกว่า.

137

เช่น โรงพยาบาลอื่น สถานีต�ำรวจ รพ.สต. หน่วยให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น
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ค. การเข้ารับบริการ (Entry)
(1) การรับเข้าหรือย้ายเข้าหน่วยบริการวิกฤตหรือหน่วยบริการพิเศษเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้.
(2) ในการรับผู้ป่วยไว้ดูแล ผู้ให้บริการมีการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว.
(i) ข้อมูลที่ให้อย่างน้อยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:
สภาพการเจ็บป่วย;
การดูแลที่จะได้รับ;
ผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น.
(ii) องค์กรท�ำให้มั่นใจว่าผู้ป่วย/ครอบครัวได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอด้วยความเข้าใจ สามารถขอ
ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นโดยอิสระ และมีเวลาพิจารณาที่เพียงพอก่อนจะ
ตัดสินใจ.
(3) องค์กรเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน หากมีการปฏิเสธการดูแลรักษา.
(4) ผูใ้ ห้บริการมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลความยินยอมจากผูป้ ว่ ย/ครอบครัวไว้ในเวชระเบียนก่อนทีจ่ ะให้บริการ
หรือให้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้:
(i) การท�ำผ่าตัดและหัตถการรุกล�ำ 
้ (invasive procedure) การระงับความรูส้ กึ และการท�ำให้สงบในระดับ
ปานกลาง/ระดับลึก;
(ii) บริการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์;
l
l
l
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
(iii) การเข้าร่วมในการวิจัยหรือการทดลอง;
(iv) การถ่ายภาพหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ซึง่ ในกรณีนี้ การยินยอมควรมีการระบุระยะเวลาหรือขอบเขต
ที่ให้ความยินยอมไว้.
(5) องค์กรจัดท�ำและน�ำแนวทางการบ่งชี้ผู้ป่วยอย่างถูกต้องไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการดูแลรักษา.
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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

การตรวจทีจ่ ำ� เป็น

2
3
4

ทบทวนความสอดคล้อง
ระหว่างผลกับผูป้ ว่ ย

โดยองค์กรหรือส่งต่อ

การสือ่ สารและบันทึก
การตรวจเพิม่ เติม
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ให้การดูแล (III-4)

ประเมินซ�ำ้

ประสานงาน
และร่วมมือ

5

1

วิเคราะห์
เชือ่ มโยง

แผนการดูแล (III-3)

ระบุความต้องการ
การดูแลทีเ่ ร่งด่วน/ส�ำคัญ

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) การประเมินผู้ป่วยมีการประสานงานและร่วมมือระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการประเมินผู้ป่วย:
(i) ประเมินผู้ป่วยครอบคลุมรอบด้านร่วมกันและลดความซ�้ำซ้อน;
(ii) วิเคราะห์และเชื่อมโยงผลการประเมิน;
(iii) ระบุปัญหาและความต้องการที่เร่งด่วน/ส�ำคัญ.
(2) การประเมินแรกรับของผู้ป่วยแต่ละรายประกอบด้วย:
ประวัติสุขภาพ;
ประวัติการสูบบุหรี่;
การตรวจร่างกาย;
การรับรู้ความต้องการของตนโดยตัวผู้ป่วยเอง;
ความชอบส่วนบุคคลของผู้ป่วย138;
l
l

l
l
l

138

ความชอบส่วนบุคคลของผู้ป่วย (preferences of patients) เช่น จะเรียกขานตัวบุคคลว่าอย่างไร, ตัวเลือกในการดูแลและวิธีรักษาผู้ป่วย
(their care and treatment options), ผลกระทบจากการเรียกขาน เสื้อผ้าและการดูแลตนเองที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจ�ำ  อาหาร/เครื่องดื่ม
และมื้ออาหาร กิจกรรม/ความสนใจ/ความเป็นส่วนตัว/ผู้มาเยือน
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การประเมินปัจจัยด้านจิตใจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจ;
การประเมินความสามารถหรือสมรรถนะในการประกอบชีวิตประจ�ำวัน (functional assessment).
การประเมินเพือ่ ระบุผมู้ คี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะได้รบั อันตรายระหว่างกระบวนการดูแลรักษา139มากกว่าผูป้ ว่ ย
ทั่วไป เพื่อวางแผนการดูแลที่เหมาะสม.
(3) การประเมินผูป้ ว่ ยด�ำเนินการโดยบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ วุฒ.ิ มีการใช้วธิ กี ารประเมินทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละราย
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและทรัพยากรที่เพียงพอ140. มีการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยและทรัพยากรที่มีอยู่ในการประเมินผู้ป่วย (ถ้ามีแนวทางดังกล่าวอยู่).
(4) ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมินภายในเวลาทีเ่ หมาะสมตามทีอ่ งค์กรก�ำหนด. มีการบันทึกข้อมูลของผูป้ ว่ ยทีค่ รบถ้วน
ตามข้อก�ำหนดขององค์กรในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยและพร้อมทีจ่ ะให้ผเู้ กีย่ วข้องในการดูแลได้ใช้ประโยชน์จากการ
ประเมินนั้น.
(5) ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินซ�ำ้ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา.
l
l
l

139

140

ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ การจัดการด้านยา การพลัดตกหกล้ม โอกาสในการติดเชื้อ โภชนาการ ผลจากภาวะเจ็บป่วยใน
ระยะยาว เช่น แผลกดทับ และการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น
ทรัพยากรในการประเมินผู้ป่วย แพทย์ควรพิจารณาถึง เทคโนโลยี บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล
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ข. การส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic Investigation)
(1) ผู้ป่วยได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคที่จำ� เป็นตามศักยภาพขององค์กร และได้รับการส่งต่อไปตรวจที่อื่น
ตามความเหมาะสม.
(2) มีการทบทวนความสอดคล้องระหว่างผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคกับสภาวะโรคของผู้ป่วย.
(3) ระบบสือ่ สารและบันทึกผลการตรวจเพือ่ การวินจิ ฉัยโรค มีประสิทธิผล ท�ำให้มนั่ ใจว่าแพทย์ได้รบั ผลการตรวจ
ในเวลาที่เหมาะสม. ผลการตรวจสามารถสืบค้นได้ง่าย ไม่สูญหาย และมีการรักษาความลับอย่างเหมาะสม.
(4) ทีมผู้ให้บริการพิจารณาการส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมเมื่อพบว่ามีความจ�ำเป็นเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
ชัดเจน โดยอธิบายเหตุผลความจ�ำเป็นกับผู้ป่วย/ญาติ.

ค. การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
(1) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลที่บันทึกเพียงพอที่สนับสนุนการวินิจฉัย.
(2) มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่ก�ำหนดไว้ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีข้อมูล
เพิ่มเติม.
(3) ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ได้รับการบันทึกการวินิจฉัยโรคภาวะติดนิโคติน (nicotine dependence).
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการทบทวนความถูกต้องและครบถ้วนของการวินจิ ฉัยโรค และความสอดคล้องของการวินจิ ฉัยโรค
ของแต่ละวิชาชีพในทีมผู้ให้บริการอย่างสม�่ำเสมอ.
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(5) องค์กรก�ำหนดเรื่องการลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคเป็นเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มข้น มีการปรับปรุงและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง.
(6) ทีมผู้ให้บริการอธิบายผลการประเมิน ผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค และผลการวินิจฉัยโรคให้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัวด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย.
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III-3 การวางแผน (Planning)
III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย (Planning of Care)
ทีมผู้ให้บริการจัดท�ำแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 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�ำ้
[III-2ก(5)]
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III-3.2 การวางแผนจ�ำหน่าย (Discharge Planning)
ทีมผู้ให้บริการวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ความต้องการหลังจ�ำหน่ายออกจากองค์กร.
1

2

3

ก�ำหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้
และกลุม่ เป้าหมายส�ำคัญ
ส�ำหรับการวางแผน
จ�ำหน่าย

ประเมินความจ�ำเป็น
ในการวางแผนจ�ำหน่าย
ตัง้ แต่ระยะแรก
ของการดูแล

แพทย์ พยาบาล
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูป้ ว่ ย ครอบครัว

4

ผูม้ สี ว่ นร่วม

ประเมินความต้องการ
ทีจ่ ะเกิดหลังจ�ำหน่าย
ประเมินซ�ำ้ เป็นระยะ

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

6

ประเมินและปรับปรุง
กระบวนการวางแผนจ�ำหน่าย
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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�ำแผนการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับปัญหา/
ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์141.
(1) การวางแผนดูแลผูป้ ว่ ยเป็นไปอย่างเชือ่ มโยงและประสานกันระหว่างวิชาชีพ แผนก และหน่วยบริการต่างๆ.
(2) แผนการดูแลผู้ป่วยตอบสนองอย่างครบถ้วนต่อปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยที่ได้จากการประเมินและ
การตรวจวินิจฉัย142.
(3) ทีมผูใ้ ห้บริการวางแผนเพือ่ ป้องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการดูแลรักษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั่วไป.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการน�ำหลักฐานวิชาการหรือแนวทางปฏิบตั ิ ทีเ่ หมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลผูป้ ว่ ย.
(5) ผู้ป่วยและครอบครัวมีโอกาสร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา143 และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล:
141

142
143

เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดจากกระบวนการดูแลรักษา ครอบคลุมถึงการเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อน
การบาดเจ็บ ความทุกข์ทรมาน ความพิการ และการเสียชีวติ และอาจจะเป็นอันตรายทางด้านสังคม หรือจิตใจ ซึง่ มุง่ เน้นในเหตุการณ์ทสี่ ามารถ
ป้องกันได้เชิงระบบ (preventable harms)
รวมถึงวางแผนการเลิกบุหรี่ โดยวิธกี ารต่างๆ เช่น การให้ความรู้ การเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ หรือการพิจารณาการใช้ยาเลิกบุหรีต่ ามความเหมาะสม
ร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยและญาติร่วมแลกเปลี่ยนและรับรู้ข้อมูลทั้งวิธีการ ประโยชน์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก
วิธีการรักษากับทีมผู้ให้บริการ โดยข้อมูลต่างๆ ควรมีความพร้อมในหลายภาษาและรูปแบบเพื่อความเข้าใจและเกิดประโยชน์ในการรับรู้และ
ร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา
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(i) วิธีการ/ทางเลือกในการดูแลและรักษา144หลังจากได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
(ii) การพิจารณาความเชื่อและความชอบส่วนบุคคล
(iii) การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีโอกาสเกิดกับผู้ป่วย
(6) แผนการดูแลผูป้ ว่ ยมีการระบุเป้าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และบริการ
ที่จะให้.
(7) ทีมผู้ให้บริการสื่อสาร/ประสานงานระหว่างสมาชิกของทีมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างได้ผล เพื่อให้มี
การน�ำแผนการดูแลผูป้ ว่ ยไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ในเวลาทีเ่ หมาะสม. สมาชิกของทีมผูใ้ ห้บริการมีความเข้าใจบทบาท
ของผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ.
(8) ทีมผูใ้ ห้บริการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูป้ ว่ ยเมือ่ มีขอ้ บ่งชีจ้ ากสภาวะหรืออาการของผูป้ ว่ ยทีเ่ ปลีย่ นไป.

144

ทางเลือกการรักษาครอบคลุมทั้งรูปแบบ/วิธีการรักษาเพื่อการดูแลรักษาและการดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิตตามความต้องการของผู้ป่วย
และญาติ
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III-3.2 การวางแผนจ�ำหน่าย (Discharge Planning)
ทีมผูใ้ ห้บริการ วางแผนจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแลตนเอง และได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม
กับสภาพปัญหา ความต้องการ หลังจ�ำหน่ายออกจากองค์กร.
(1) ทีมผู้ให้บริการก�ำหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญส�ำหรับการวางแผนจ�ำหน่าย.
(2) ทีมผูใ้ ห้บริการพิจารณาความจ�ำเป็นในการวางแผนจ�ำหน่ายส�ำหรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย ตัง้ แต่ระยะแรกของการ
ดูแลรักษา.
(3) แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในการวางแผนจ�ำหน่าย145.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการประเมินและระบุปญ
ั หา/ความต้องการของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจ�ำหน่าย และประเมินซ�ำ้ เป็น
ระยะในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลอยู่ในโรงพยาบาล.
(5) ทีมผู้ให้บริการปฏิบัติตามแผนจ�ำหน่ายในลักษณะที่เชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล ตาม
หลักการเสริมพลัง เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวมีศกั ยภาพและความมัน่ ใจในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง.
(6) ทีมผูใ้ ห้บริการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจ�ำหน่าย โดยใช้ขอ้ มูลจากการติดตามผูป้ ว่ ยและ
ข้อมูลสะท้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

145

รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมวางแผนจ�ำหน่ายของทีมดูแลต่อเนื่องที่บ้าน.
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

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�ำนึงถึงศักดิศ์ รีและความเป็นส่วนตัว
สะดวกสบาย สะอาด ป้องกันอันตราย/
ความเครียด/เสียง/สิง่ รบกวนต่างๆ

6

การสือ่ สาร/ประสานงานในทีม
การเข้าถึง อ�ำนวยความสะดวก
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�ำตหนดกลุ
ถการ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง

3

จัดท�ำแนวทางเพือ่
ลดความเสีย่ ง

สิง่ แวดล้อมในการให้บริการ
หรือท�ำหัตถการ

4

สถานทีเ่ หมาะสม เครือ่ งมือพร้อม
มีผชู้ ว่ ยทีจ่ ำ� 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
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ใช้ดแู ลผูป้ ว่ ย

ติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มของ
ภาวะแทรกซ้อนหรือ AE
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III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Specific Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ ำ� 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�ำเป็นของการผ่าตัด ทางเลือก
โอกาสใช้เลือด ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้

การเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัด

ร่างกาย จิตใจ ลดความเสีย่ งจากการผ่าตัด/ติดเชือ้
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กระบวนการระงับความรูส้ กึ

ราบรืน่ ปลอดภัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ

ติดตามและบันทึกข้อมูล

6

จ�ำหน่ายจากบริเวณรอฟืน้

ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ส่งต่อข้อมูลให้ทมี ผูด้ แู ลหลังผ่าตัด

ระหว่างระงับความรูส้ กึ และรอฟืน้

ข. การผ่าตัด

ป้องกันการผ่าตัดผิด

ผิดคน ผิดข้าง ผิดต�ำแหน่ง 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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III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Specific Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ ำ� คัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
ค. อาหารและโภชนบ�ำบัด
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�ำบัด ดูแลตามแผน

1

ตระหนักในความต้องการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ

2

อาการ การตอบสนองต่อการบ�ำบัด
ความต้องการด้านจิตใจ/สังคม/จิตวิญญาณ

ประเมิน/ประเมินซ�ำ้

4
5

3

แผนการดูแล

7

ระบบดูแลผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
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ให้ความรูด้ า้ นอาหาร โภชนาการ โภชนบ�ำบัด

ปลอดภัย หลักปฏิบตั ทิ ยี่ อมรับ ลดความเสีย่ ง

ง. การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
ประสานเพือ่ การดูแลต่อเนือ่ ง

ระหว่างสมาชิกทีม กับการดูแลทีบ่ า้ น/ชุมชน

จัดท�ำ/สือ่ สาร แผนดูแลล่วงหน้า
และหนังสือแสดงเจตนาเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาล
ในวาระสุดท้ายของชีวติ

6

การดูแลในช่วงใกล้เสียชีวติ

บรรเทาอาการ ตอบสนองความต้องการ
ด้านจิตใจ/สังคม/จิตวิญญาณ
ผูป้ ว่ ย/ครอบครัวมีสว่ นร่วมตัดสินใจ
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III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Specific Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ ำ� คัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
จ. การจัดการความปวด

ฉ. การฟื้นฟูสภาพและสมรรถภาพ

1

การคัดกรองและประเมินความปวด

2

multi-modality, เฝ้าระวังการตอบสนองและ AE,
ประเมินซ�ำ้ และปรับการรักษา

3

ความรุนแรงและลักษณะของความปวด

ประเมิน  วางแผนฟืน้ ฟูทคี่ รบองค์รวม

1

ประเมินด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ
องค์รวม: ร่างกาย กิจกรรม สิง่ แวดล้อม ปัจจัยส่วนบุคคล

2

มีคณ
ุ ภาพ/ปลอดภัย ตามปัญหาของผูป้ ว่ ย/หลักฐานวิชาการ
วัดผลลัพธ์ดว้ ยเครืองมือมาตรฐาน

3

ให้ขอ้ มูลเพียงพอเพือ่ การตัดสินใจ ทักษะเพือ่ การดูแลตนเอง

4

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

การจัดการความปวด

บริการฟืน้ ฟูสภาพและสมรรถภาพ

ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว

โอกาสเกิดความปวด ทางเลือก ผลข้างเคียงและข้อพึงระวัง ความร่วมมือทีค่ าดหวัง

4

ดูแลโดยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญ

5

ให้ความรูแ้ ละสนับสนุนผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ล

สือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว

ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
เป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ทิ ไี่ ด้มาตรฐาน
ในบริบทและทรัพยากรของโรงพยาบาล

1

บริการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม

2

ได้รบั การรับรองจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม (ตรต.)
ก�ำกับดูแลกรณีดำ� เนินการโดยบริษทั ภายนอก
monitor & supervise if outsourced
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Specific Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ ำ� 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 ให้คำ� แนะน�ำ

ติดตาม บันทึกข้อมูล เตรียมพร้อมแก้ไข
ภาวะฉุกเฉิน จ�ำหน่ายตามเกณฑ์
วางระบบบริการ
การแพทย์ทางไกล

ซ. การแพทย์แผนไทย

กลไกก�ำกับดูแลมาตรฐาน ความปลอดภัย

2

2

ประเมิน คัดกรอง
ให้ขอ้ มูล

5
7

ประเมินความเหมาะสม
ให้ขอ้ มูลวิธกี าร/ข้อจ�ำกัด

4

เข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียน

5

สอดคล้องกับค�ำแนะน�ำขององค์กรวิชาชีพ
และข้อก�ำหนดของกฎหมาย

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

ก�ำกับดูแลให้ถกู ต้อง ปลอดภัย เหมาะสม
การท�ำหัตถการ การใช้เครือ่ งมือ ยาจากสมุนไพร

ฌ. การแพทย์ทางไกล

กรณีเสีย่ งต่อการเกิดเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์
ให้ขอ้ มูล ให้คำ� แนะน�ำ 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
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III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Specific Care)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ ำ� คัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
ญ. การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้าน
คัดกรองและประเมิน

1

ความจ�ำเป็นและ
ความเหมาะสม
ในการดูแลทีบ่ า้ น

2

ประเมินความพร้อม

สิง่ แวดล้อม
การดูแลประจ�ำวันทีจ่ ำ� เป็น
ความพร้อมด้านอืน่ ๆ

7 กรณีเสีย่ งต่อการเกิดเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์

ให้ขอ้ มูลช่องทางการติดต่อ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม
แนะน�ำหรือส่งต่อ

3
4
8

การเข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียน

ตอบสนองความต้องการ
ทางสุขภาพ สอดคล้องกับ
ค�ำแนะน�ำขององค์กรวิชาชีพ

ง่าย สะดวก ทันเวลา

องค์ประกอบของทีม

สอดคล้องกับความต้องการและแผนการดูแล
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ได้รบั การดูแลทีบ่ า้ น
อย่างครอบคลุม

5

6

ติดตามให้มนั่ ใจว่า
ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแล
รักษาตามแผน

บันทึกข้อมูล

เพือ่ การสือ่ สาร การดูแลต่อเนือ่ ง
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III-4.1 การดูแลทั่วไป (General Care Delivery)
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
(1) การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา โดยมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย
ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม. การดูแลในทุกจุดบริการเป็นไปตามหลักปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน.
(2) องค์กรมีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีและความเป็นส่วนตัวของผูป้ ว่ ย ความ
สะดวกสบายและความสะอาด การป้องกันอันตราย/ความเครียด/เสียง/สิ่งรบกวนต่างๆ.
(3) ทีมผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยด้วยความตระหนักและค�ำนึงถึงโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน และผู้ให้บริการ.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ อย่างเหมาะ
สมและปลอดภัย.
(5) ทีมผู้ให้บริการประเมินความคาดหวังของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกับการดูแลผู้ป่วย ที่ครอบคลุมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ.
(6) ทีมผูใ้ ห้บริการสือ่ สารแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสานการดูแลผูป้ ว่ ยภายในทีม เพือ่ ความสอดคล้องและความ
ต่อเนื่องในการดูแล.
(7) ทีมผูใ้ ห้บริการจัดช่องทางการเข้าถึง อ�ำนวยความสะดวก และจัดบริการเฉพาะเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพ บริบทเชิงวัฒนธรรม ความเชื่อ และความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วย.
(8) ทีมผู้ให้บริการติดตามความก้าวหน้าและการปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง.
180

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

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) ทีมผู้ให้บริการก�ำหนดกลุ่มผูป้ ่วย146 การดูแลรักษา/บริการ147 และหัตถการ148 ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อร่วมกัน
จัดท�ำแนวทางหรือกระบวนการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว149.
146

147

148

149

กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กอายุน้อย (0-5 ปี) ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉุกเฉินที่สับสนหรือไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายอวัยวะ
ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
การดูแล/บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น บริการทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งมือทีซ่ บั ซ้อนเพือ่ รักษาภาวะทีค่ กุ คามต่อชีวติ ธรรมชาติของการรักษาทีม่ คี วามเสีย่ ง
หรือบริการที่มีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เช่น การฟอกเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่องผูกยึด การให้ยาเพื่อให้หลับลึก (moderate
and deep sedation) หรือทีมผู้ดูแลที่หลากหลายและประสบการณ์ต่างกัน เช่น การร่วมดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์หลายคน หรือการ
ดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์/นักศึกษาสายวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึง การใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การใช้รังสี
ชนิดก่อไอออน ไอโซโทปกัมมันตรังสี และเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ การใช้ยาทีเ่ ป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxic drugs) และการใช้ยาทีค่ วบคุม การวิจยั
และการทดลองทางคลินิก เครื่องมือหรืออุปกรณ์จี้ไฟฟ้า การใช้เลเซอร์ และการดูแล/บริการในภาวะฉุกเฉิน
หัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หมายถึง หัตถการทีม่ คี วามซับซ้อนมีองค์ประกอบและรูปแบบทีม่ คี วามเฉพาะ หรือการผ่าตัดและหัตถการทีม่ กี ารรุกล�ำ 
้
(surgical and invasive procedures) ทุกชนิดที่ต้องท�ำในภาวะเร่งรีบหรือภาวะฉุกเฉิน
การลดความเสี่ยง ครอบคลุมถึงการส่งต่อผู้ป่วยหรือการงดท�ำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง กรณีที่สถานพยาบาลไม่มีความพร้อม
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(2) ทีมผูใ้ ห้บริการได้รบั การฝึกอบรม ฝึกปฏิบตั ิ และน�ำแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยในสถานการณ์ทมี่ คี วามเสีย่ งสูง150
มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย.
(3) การให้บริการหรือท�ำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง ต้องท�ำในสถานที่ที่เหมาะสม มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ
และผู้ช่วยที่จ�ำเป็น.
(4) ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ป่วยที่ได้รับบริการหรือท�ำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการเฝ้าระวังการ
เปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บป่วย151 และด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับเปลีย่ นแผนการ
รักษาได้ทันท่วงที.
(5) เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการทรุดลงหรือเปลีย่ นแปลงเข้าสูภ่ าวะวิกฤติ มีความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญกว่า152 มาช่วย
ทีมผู้ให้บริการอย่างทันท่วงทีในการประเมินและดูแลผูป้ ว่ ยให้มีอาการคงที่ มีการสื่อสาร การให้ความรู้ และ
การย้ายผู้ป่วยถ้าจ�ำเป็น.
(6) ทีมผูใ้ ห้บริการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ยเหล่านี้
เพื่อน�ำมาปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย.
150
151

152

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินต่างๆ และสถานการณ์โรคระบาด เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง เช่น กราฟบันทึกสัญญาณชีพที่มีแถบสีแสดงถึงระดับสัญญาณชีพที่ต้องมีการทบทวน
(แถบสีเหลือง) หรือมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (แถบสีแดง) ดูตวั อย่าง SAGO (Standard Adult General Observation) chart ของออสเตรเลีย
อาจเรียกระบบนีว้ า่ Rapid Response System ซึง่ องค์ประกอบส�ำคัญได้แก่ Rapid Response Team (RRT) หรือ Medical Emergency
Team ซึง่ จะน�ำความเชีย่ วชาญในการดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤติของตนไปทีข่ า้ งเตียงผูป้ ว่ ยทันทีทเี่ จ้าหน้าทีซ่ งึ่ รับผิดชอบผูป้ ว่ ยร้องขอความช่วยเหลือ
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III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Specific Care)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะที่ส�ำคัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และ
เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

ก. การระงับความรู้สึก (Anesthesia Care)
(1) ทีมผู้ให้บริการเตรียมความพร้อมการระงับความรู้สึกให้ปลอดภัย และเหมาะสม โดยมีแนวทางที่ชัดเจน
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินขณะการระงับความรู้สึก153และระหว่างรอฟื้น มีการซ้อมรับ
ภาวะฉุกเฉิน และมีการเตรียม/ใช้เครื่องมือ วัสดุ และยา ตามที่องค์กรวิชาชีพด้านวิสัญญีแนะน�ำ.
(2) ทีมผู้ให้บริการประเมินผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นขณะการระงับ
ความรูส้ กึ และน�ำข้อมูลจากการประเมินมาวางแผนการระงับความรูส้ กึ ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.
(3) ผูป้ ว่ ย/ครอบครัวได้รบั ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับการระงับความรูส้ กึ และอาจมีสว่ นร่วมในการเลือกวิธกี ารระงับ
ความรู้สึก. ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนการระงับความรู้สึก.
(4) กระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า
ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ของโรงพยาบาล โดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิ.
(5) ผู้ป่วยได้รับการติดตามและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยขณะระงับความรู้สึกและในช่วงรอฟื้น.
153

เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจได้ยาก ภาวะอุณหภูมิขึ้นสูงอย่างอันตราย การแพ้ยา
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(6) ผู้ป่วยได้รับการจ�ำหน่ายจากบริเวณรอฟื้นโดยผู้มีคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้. และมีการส่งต่อข้อมูลไปให้
ทีมผู้ดูแลหลังผ่าตัดเพื่อเกิดการดูแลต่อเนื่อง.

ข. การผ่าตัด (Surgical Care)
(1) ทีมผูใ้ ห้บริการวางแผนการดูแลส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีจ่ ะรับการผ่าตัดแต่ละรายโดยน�ำข้อมูลจากการประเมินผูป้ ว่ ย
ทั้งหมดมาพิจารณา. มีการบันทึกแผนการผ่าตัดและการวินิจฉัยโรคก่อนการผ่าตัดไว้ในเวชระเบียน. มีการ
ประเมินความเสี่ยงและประสานกับผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลที่ปลอดภัย.
(2) ทีมผู้ให้บริการอธิบายความจ�ำเป็น ทางเลือกของวิธีการผ่าตัด โอกาสที่จะต้องใช้เลือด ความเสี่ยง ภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วย.
(3) ทีมผูใ้ ห้บริการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผูป้ ว่ ยก่อนการผ่าตัด เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีความพร้อม
ลดความเสีย่ งจากการผ่าตัดและการติดเชือ้ ทัง้ ในกรณีผา่ ตัดฉุกเฉินและกรณีผา่ ตัดทีม่ กี ำ� หนดนัดล่วงหน้า.
(4) ทีมผู้ให้บริการมีกระบวนการที่เหมาะสมในการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดต�ำแหน่ง ผิดหัตถการ.
(5) ผู้ป่วยได้รับการดูแลและผ่าตัดภายใต้สภาวะที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย154.
154

การดูแลและการผ่าตัดภายใต้สภาวะที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย หมายถึง การจัดแบ่งพื้นที่ การก�ำหนดการไหลเวียน
และการป้องกันการปนเปื้อนในห้องผ่าตัด การท�ำความสะอาดบริเวณห้องผ่าตัดและเตียงผ่าตัด การท�ำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ผ่าตัด
และท�ำให้ปราศจากเชื้อ การเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์/เจ้าหน้าที่ช่วยผ่าตัด ส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละราย การดูแลระหว่างรอผ่าตัด การตรวจนับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดการกับชิ้นเนื้อที่ออกมาจากผู้ป่วย การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤติกับผู้ป่วย
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(6) ทีมผู้ให้บริการบันทึกรายละเอียดการผ่าตัดในเวชระเบียนผู้ป่วยในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี
ระหว่างทีมงานผู้ให้บริการและเกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา.
(7) ทีมผู้ให้บริการติดตามดูแลหลังผ่าตัดที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยและลักษณะการท�ำหัตถการ.

ค. อาหารและโภชนบ�ำบัด (Food and Nutrition Therapy)
(1) ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย โดยมี
ระบบบริการอาหารที่ดี. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการอาหารและโภชนาการ155
ตลอดจนมีการด�ำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสม.
(2) ผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงด้านโภชนาการได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบ�ำบัด และ
ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ.
(3) ผูป้ ว่ ย/ครอบครัวได้รบั ความรูท้ างด้านวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบ�ำบัด เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัว
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเตรียมและบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่.
(4) การผลิตอาหาร การจัดเก็บ การส่งมอบ และการจัดการกับภาชนะ/อุปกรณ์/ของเสีย/เศษอาหาร เป็นไป
อย่างปลอดภัยตามหลักปฏิบตั ทิ ยี่ อมรับทัว่ ไป เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการปนเปือ้ น การเน่าเสีย การเกิดแหล่ง
พาหะน�ำโรค และการแพร่กระจายของเชื้อโรค.
155

ความเสีย่ งจากการให้บริการอาหารและโภชนาการ เช่น ผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั อาหารในเวลาทีเ่ หมาะสม การจัดอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการแพ้ให้ผปู้ ว่ ย
การเตรียมอาหารที่ไม่เหมาะสมให้ผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยอาจส�ำลักได้
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ง. การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative care)
(1) ทีมดูแลผู้ป่วย มีความตระหนักในความต้องการของผู้ป่วยระยะประคับประคองที่มีลักษณะเฉพาะโดยค�ำนึง
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน.
(2) ผู้ป่วย/ครอบครัว ได้รับการประเมิน/ประเมินซ�้ำ  เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย การตอบสนองต่อการบ�ำบัด
อาการ ความต้องการด้านจิตใจ สังคม156 จิตวิญญาณ157.
(3) ทีมดูแลผู้ป่วยมีการน�ำผลการประเมินที่ได้ มาวางแผนดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัว.
(4) องค์กรประสานเชือ่ มต่อการดูแลผูป้ ว่ ยระหว่างทีมและระหว่างหน่วยบริการกับการดูแลทีบ่ า้ นหรือชุมชนเพือ่
ให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง.
(5) องค์กรให้มกี ารท�ำแผนดูแลล่วงหน้า (advance care planning) และการท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุข โดยเป็นไปตามความประสงค์/ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว และในกรณี
ที่มีการจัดท�ำ ให้มีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยได้รับทราบ.
(6) ทีมผู้ให้บริการให้การดูแลระยะสุดท้าย (end of life) หรือในช่วงใกล้เสียชีวิต (terminal care) อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านการบรรเทาอาการ ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ/สังคม/จิตวิญญาณ โดยให้ผู้ป่วย
และครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ.
156
157

ความต้องการด้านสังคม เช่น การอยู่ร่วมกัน การยอมรับ การมีส่วนร่วม ครอบคลุมถึงความพร้อมทางเศรษฐานะ
ความต้องการด้านจิตวิญญาณ เช่น การเชื่อในศาสนาและวัฒนธรรมของผู้ป่วย
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(7) องค์กรมีระบบดูแลผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย (care for carer) เพือ่ ให้สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ป่วย.

จ. การจัดการความปวด (Pain Management)
(1) ผูป้ ว่ ยได้รบั การคัดกรองเรือ่ งความปวดทัง้ ความปวดเฉียบพลันและความปวดเรือ้ รัง. เมือ่ พบว่าผูป้ ว่ ยมีความ
ปวด ผู้ป่วยได้รับการประเมินความปวดอย่างครอบคลุม ทั้งความรุนแรงของความปวด และลักษณะของ
ความปวด.
(2) ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการจัดการความปวด โดยวิธีการใช้ยาและไม่ใช้ยาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนาที่
เป็นไปได้ ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวังทั้งการตอบสนองต่อการจัดการความปวดและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ มี
การประเมินซ�้ำและมีการปรับการรักษาที่เหมาะสม.
(3) ทีมผู้ให้การรักษาให้ข้อมูลที่จำ� เป็นเกี่ยวกับการจัดการความปวดแก่ผู้ป่วยและ/หรือ ครอบครัว เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและการจัดการความปวด ข้อมูลที่ให้ประกอบด้วย:
(i) โอกาสเกิดความปวดจากการตรวจรักษา;
(ii) ทางเลือกในการจัดการความปวด;
(iii) ผลข้างเคียงและข้อพึงระวัง;
(iv) ความร่วมมือที่คาดหวังจากผู้ป่วย.
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

187

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
(4) ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลเรือ่ งการจัดการความปวดจากบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพหรือ
ภายใต้การก�ำกับของบุคลากรดังกล่าว.
(5) ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับความรู้และการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการความปวด หลังจากจ�ำหน่ายทั้งผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก.

ฉ. การฟื้นฟูสภาพและสมรรถภาพ (Rehabilitation Services)

(1) ทีมผู้ให้บริการ158 น�ำข้อมูลจากการประเมินผู้ป่วย159 ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ของผู้ป่วย
แต่ละราย มาวางแผนการฟืน้ ฟูสภาพและสมรรถภาพทีจ่ ำ� เป็นและครบองค์รวมด้านสุขภาพ160 ให้สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม.
158
159

160

ทีมผูใ้ ห้บริการ หมายถึง ทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidiciplinary team) ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู/แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ�ำบัด
นักกิจกรรมบ�ำบัด นักกายอุปกรณ์หรือช่างกายอุปกรณ์ นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์หรือตามบริบทของสถานบริการนัน้ ๆ
การประเมินผู้ป่วย มีการประเมินแรกรับและประเมินซ�้ำที่ครอบคลุมรวมถึงระดับความสามารถหรือสมรรถนะในการประกอบชีวิตประจ�ำวัน
เพือ่ ให้สามารถระบุระดับความสามารถทีค่ าดหวังหลังท�ำการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ (expected functional level) และระยะเวลาทีค่ วรท�ำการฟืน้ ฟู
(duration of rehabilitation needed) รวมถึง แผนการฟื้นฟูสภาพและสมรรถภาพ (Rehabilitation plan) ที่จ�ำเป็น
องค์รวมด้านสุขภาพ โดยองค์รวมด้านสุขภาพวางอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการบัญชีสากลเพือ่ การจ�ำแนกการท�ำงาน ความพิการ และสุขภาพ
(International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF) ซึง่ หมายรวมถึง มิตดิ า้ นการท�ำงานและโครงสร้างของร่างกาย
(Body functions and structure), มิตดิ า้ นกิจกรรมและการมีสว่ นร่วม (Activity and Participation), ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental
factors) และปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors)
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(2) ทีมผู้ให้บริการ ให้บริการฟื้นฟูสภาพและสมรรถภาพของผู้ป่วย161ตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และอยู่บนพื้นฐานหลักฐานวิชาการ และมีการวัดผลลัพธ์การฟื้นฟูอย่างเป็นรูป
ธรรมด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน.
(3) ทีมผู้ให้บริการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมีประสิทธิผล:
(i) ให้ข้อมูลเพียงพอ162ส�ำหรับการตัดสินใจ.
(ii) เสริมความรู้และทักษะที่จำ� เป็นส�ำหรับการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ163.
(4) การให้บริการฟืน้ ฟูสภาพและสมรรถภาพ เป็นไปเพือ่ บรรลุเป้าหมายของการฟืน้ ฟูสมรรถภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐานบริการ มาตรฐานวิชาชีพ กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญ.

161

162

163

การบริการฟื้นฟูสภาพและสมรรถภาพ ครอบคลุมถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการส่งต่ออย่าง
เป็นระบบเพื่อการดูแลต่อเนื่อง และติดตามผลการฟื้นฟูระยะยาว ทั้งระหว่างหน่วยบริการและสู่ชุมชน
ข้อมูลที่เพียงพอ ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แผน และบริการ การฟื้นฟูสภาพและสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต้องได้รับ เพื่อใช้ประโยชน์ตลอด
กระบวนการฟื้นฟู ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่สังคมตามศักยภาพ ด�ำรงวิถีชีวิตอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การดูแลตนเองได้ที่สามารถพัฒนาต่อเนื่อง และสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มศักยภาพใน
ระดับที่เหมาะสม หรือคงระดับสมรรถภาพทางร่างกาย กลับเข้าสู่สังคมตามศักยภาพ ด�ำรงวิถีชีวิตอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Care of Patients with Chronic Kidney Diseases)

(1) การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง164 ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานในบริบทและทรัพยากรของ
โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและความปลอดภัย.
(2) ในกรณีที่โรงพยาบาลมีการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศูนย์ไตเทียม หรือ หน่วยไตเทียมของ
โรงพยาบาล หรือของหน่วยงานภายนอก (outsource) ต้องได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการตรวจ
รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) และในกรณีที่มีการด�ำเนินการโดย
บริษัทภายนอก โรงพยาบาลต้องมีการก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานเช่นเดียวกับของโรงพยาบาล.

ซ. การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
(1) ทีมผู้ให้บริการประเมินผู้ปว่ ย/ผูร้ บั ผลงานเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ ระหว่างการดูแล
และน�ำข้อมูลจากการประเมินมาวางแผนการดูแลรักษา รวมทัง้ การส่งต่อผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม.

164

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ การชะลอการเสื่อมของไต การรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไต (เช่น ภาวะโลหิตจาง ภาวะผิดปกติของ
กระดูกและแร่ธาตุ เป็นต้น) การวางแผนก่อนการรักษาด้วยการบ�ำบัดทดแทนไต การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไต
ทางช่องท้อง การปลูกถ่ายไต และการรักษาแบบประคับประคอง
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(2) องค์กรมีกลไกก�ำกับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยของการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทย โดยบุคคลที่
เหมาะสม165.
(3) ทีมผูใ้ ห้บริการ ให้บริการแพทย์แผนไทยโดยการประเมิน ซักประวัต166
ิ ตรวจร่างกาย วินจิ ฉัยโรค167 วางแผน
การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา168 การฟื้นฟูสภาพและการให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วย/ผู้รับผลงานโดยน�ำหลัก
ธรรมานามัย เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการติดตามและบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานให้มคี วามครบถ้วน และเฝ้าระวัง การเตรียมความ
พร้อมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน และมีการจ�ำหน่ายผู้ป่วย/ผู้รับผลงานตามเกณฑ์ที่เหมาะสม.
(5) องค์กรมีกลไกในการก�ำกับดูแลการท�ำหัตถการ 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�ำงานภายใต้
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ซักประวัติที่มีความจ�ำเพาะเพิ่มเติม เช่น ธาตุเจ้าเรือน สมุฏฐาน มูลเหตุการเกิดโรค
การวินิจฉัยด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ตามธาตุ 42 ประการ ตามตรีธาตุ ตามเบญจอินทรีย์ ตามหมอสมมุติ
การรักษา เช่น การใช้ยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย ยาต�ำรับ ยาเดี่ยว การนวด การประคบ การอบไอน�้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ และการ
ให้บริการหัตถการอื่น
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ฌ. การแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine)
(1) องค์กรวางระบบ แนวทางปฏิบตั ิ ก�ำหนดกลุม่ ผูป้ ว่ ย/โรค รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรส�ำหรับการแพทย์ทางไกล.
(2) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแลโดยการแพทย์ทางไกล จะได้รบั การประเมิน คัดกรอง ความเหมาะสมเพือ่ เข้ารับบริการ
และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแล/ข้อจ�ำกัด ก่อนแสดงความยินยอมในการรับบริการ.
(3) ผูป้ ว่ ยได้รบั บริการการแพทย์ทางไกล ในกระบวนการประเมิน วินจิ ฉัย วางแผน หรือดูแลรักษา ตามแนวทางปฏิบตั ิ
โดยข้อมูลการให้บริการได้รับการบันทึกในระบบเวชระเบียนเพื่อการสื่อสารที่เอื้อต่อการดูแลต่อเนื่อง.
(4) ผู้ให้บริการการดูแลผู้ป่วยการแพทย์ทางไกล สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จ�ำเป็นของผู้ป่วยในระบบ
เวชระเบียนได้ง่าย สะดวก และทันกาล โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย.
(5) ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลการแพทย์ทางไกลในแนวทางทีส่ อดคล้องกับองค์กรวิชาชีพทีเ่ ป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้แนะน�ำ  และ
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด เช่น การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล.
(6) ทีมผู้ให้บริการมีวิธีการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลผ่านทางการแพทย์ทางไกลจะ
ได้รับการรักษา ยา เวชภัณฑ์ การท�ำหัตถการ หรือการรักษาต่อเนื่องอื่นตามที่ได้มีการวางแผน หรือสั่งการ
รักษาไว้.
(7) ในกรณีทคี่ าดว่าการตรวจวินจิ ฉัยหรือให้การรักษาผ่านทางการแพทย์ทางไกลอาจท�ำให้เกิดหรือมีเหตุอนั ท�ำให้
เชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วย. ผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับทางเลือกในการดูแลผ่านทางวิธีการอื่น หรือได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาด้วยวิธี
การอื่นอย่างเหมาะสม.
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ญ. การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้าน (Home-based care)
(1) ผู้ป่วยได้รับการประเมิน คัดกรองความเหมาะสมและความจ�ำเป็นในการเป็นผู้ป่วยที่สามารถดูแลสุขภาพ
ที่บ้าน.
(2) ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมินด้านสิง่ แวดล้อม การดูแลประจ�ำวัน และความพร้อมในการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นในด้านอืน่ ๆ
เพื่อให้สามารถได้รับการดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย.
(3) ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นในแนวทางทีต่ อบสนองต่อความต้องการทางสุขภาพของผูป้ ว่ ยอย่างครอบคลุม
และสอดคล้องกับแนวทางหรือค�ำแนะน�ำขององค์กรวิชาชีพ.
(4) ผูใ้ ห้บริการการดูแลสุขภาพของผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพทีจ่ ำ� 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�ำหัตถการ การฟืน้ ฟูสภาพและสมรรถภาพ หรือการรักษาต่อเนือ่ งอืน่ ตามทีไ่ ด้มกี ารวางแผน
หรือสั่งการรักษา โดยมีระบบการติดตามประเมินผล.
(7) ในกรณีทคี่ าดว่าการตรวจวินจิ ฉัยหรือให้การรักษาผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นอาจท�ำให้เกิดหรือมีเหตุอนั ท�ำให้เชือ่ ได้วา่ ผูป้ ว่ ย
มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลมีช่องทางในการติดต่อทีมผู้ให้บริการ
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ทีส่ ะดวกและทันกาล ผูใ้ ห้บริการตอบสนองในแนวทางและกรอบเวลาทีเ่ หมาะสม ผูป้ ว่ ยได้รบั ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
และได้รบั ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับทางเลือกในการดูแลผ่านทางวิธกี ารอืน่ หรือได้รบั การส่งต่อไปรับการรักษาด้วย
วิธีการอื่นอย่างเหมาะสม.
(8) มีองค์ประกอบของทีมผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางสุขภาพและแผนการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วย.

194

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

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�ำหนดกิจกรรม
การเรียนรู้

ตามปัญหาและขีดความสามารถ
ของผูป้ ว่ ย/ครอบครัว

2
3

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

ให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์จติ ใจ
และให้คำ� ปรึกษา

4

แผนการดูแลตนเอง

5

กิจกรรมเสริมทักษะ

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

การรับรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถในการ
น�ำไปปฏิบตั ิ

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�ำหนดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างครอบคลุมปัญหา/ความต้องการของผูป้ ว่ ย169 และสอดคล้อง
กับผลการประเมินและวางแผนดูแลผู้ป่วย (จาก III-2, III-3) และขีดความสามารถของผู้ป่วย/ครอบครัว
(2) ทีมผู้ให้บริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ป่วยและครอบครัว:
(i) ให้ข้อมูลที่จำ� เป็น.
(ii) ช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรูส้ ำ� หรับการดูแลตนเองและการมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพและ
สุขภาวะดี170.

169

170

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วย เช่น โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ค�ำแนะน�ำการจัดการความเครียด การใช้ยา
การปรับสภาพแวดล้อม แนวทางการออกก�ำลังกายและควบคุมอาหาร และการจัดการกับยาเสพติด เป็นต้น.
ผลลัพธ์ของการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและครอบครัว ท�ำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับโรค วิถีชีวิต และวิธีการยกระดับสุขภาพในขณะที่ยังมีโรคและ
ในสภาพแวดล้อมที่บ้าน
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(iii) กิจกรรมเหมาะสมกับปัญหา ทันเวลา มีความชัดเจนและเป็นที่เข้าใจง่าย171.
(iv) มีการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการน�ำข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติ.
(3) ทีมผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์จิตใจและค�ำปรึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว172.
(4) ทีมผูใ้ ห้บริการและผูป้ ว่ ย/ครอบครัว ร่วมกันก�ำหนดแผนการดูแลตนเอง (self-care plan) ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ย173 รวมทัง้ ติดตามเพิม่ ปัจจัยเอือ้ และลดปัญหาอุปสรรคเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวสามารถจัดการสุขภาพ
ของตนเองได้.
(5) ทีมผูใ้ ห้บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทีจ่ ำ� 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�ำเนินการควบคู่กับการกระตุ้นผู้ป่วยให้มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนโดยช่วยสร้าง
ความเข้าใจในบทบาท ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการท�ำหน้าที่ สอนพฤติกรรมเชิงบวก และอธิบายผลที่ตามมาหากไม่สามารถท�ำหน้าที่ดังกล่าว
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III-6 การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care)
III-6 การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่ให้ผลดี.
ก. การจ�ำหน่าย ติดตาม และดูแลตามนัด
1

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

ยมผูป้ ว่ ย/ครอบครัว
2 แจ้งและเตรี
นัดหมาย ให้ความรู้ ช่วยเหลือ

3

Reconcile

ยา น�ำ้ ยา วัสดุการแพทย์

4

สร้างความร่วมมือและประสานงาน
เพือ่ ความต่อเนือ่ งในการติดตามดูแล
และบูรณาการกิจกรรม HPสร้างเสริมสุขภาพ

เวชระเบียนเอือ้ ต่อการดูแลต่อเนือ่ ง

5

สรุปจ�ำหน่ายผูป้ 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�ำหนดเวลา
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 ำ� คัญ
ส�ำหรับการดูแลต่อเนือ่ 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�ำหน่าย การติดตาม และการดูแลตามนัด (Discharge, and Follow-up)
(1) ทีมผู้ให้บริการมีและปฏิบัติตามแนวทางการจ�ำหน่าย การติดตาม และการดูแลตามนัด ที่สอดคล้องสภาวะ
สุขภาพของผู้ป่วย (health status) และความต้องการในการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยแต่ละราย.
(2) ทีมผู้ให้บริการแจ้งและเตรียม ผู้ป่วยและครอบครัวส�ำหรับการจ�ำหน่าย
(i) แจ้งในเวลาที่เหมาะสม.
(ii) ให้ข้อมูลแก่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจากการจ�ำหน่าย และการดูแลต่อเนื่อง.
(iii) มีระบบนัดหมายและติดตามผู้ป่วยกลับมารับการรักษาต่อเนื่องเมื่อมีข้อบ่งชี้.
(iv) ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับความรูใ้ นการปฏิบตั ติ วั และการมาตามนัด ในรูปแบบและภาษาทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้าใจได้งา่ ย
รวมทั้งทวนสอบความเข้าใจในประเด็นส�ำคัญ.
(v) มีระบบช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษา ภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม.
(3) ทีมผู้ให้บริการตรวจสอบและท�ำให้มั่นใจว่ายา น�้ำยา หรือ วัสดุการแพทย์ ที่ผู้ป่วยได้รับเมื่อมีการจ�ำหน่าย
เป็นไปตามแผนการรักษาล่าสุดของแพทย์และปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วย.
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(4) องค์กรสร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพ องค์กร ชุมชน รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา และบูรณาการกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพเข้าในกระบวนการดูแลผู้ป่วย.
(5) บันทึกเวชระเบียนเอื้อต่อการดูแลต่อเนื่องที่ได้ผล
(i) ทีมผู้ให้บริการบันทึกการจ�ำหน่ายผู้ป่วยในเวชระเบียนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล.
(ii) เวชระเบียนผู้ป่วยในมีสรุปรายงานจ�ำหน่ายที่มีรายละเอียดเพียงพอส�ำหรับการดูแลต่อเนื่อง.
(iii) มีสรุปแนวทางการดูแลรักษา (profiles of medical care) ในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอกทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย
โรคหรือมีการดูแลที่ซับซ้อน ที่ทีมผู้ให้บริการสามารถใช้ส�ำหรับการดูแลต่อเนื่องได้.
(6) ทีมผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลของผู้ป่วย การติดตาม และดูแลตามนัด ให้แก่หน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่
เกี่ยวข้องในการดูแลต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วย.
(7) หลังการจ�ำหน่าย ทีมผู้ให้บริการติดต่อกับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าความต้องการของ
ผู้ป่วยได้รับการตอบสนอง และน�ำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ.
(8) องค์กรมีกระบวนการในการติดตามผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจอยู่รับการรักษาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และ
น�ำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงบริการ.
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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 ำ� 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) ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมูลที่สำ� คัญเกี่ยวกับการส่งต่อแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุมข้อบ่งชี้ ความเร่งด่วน
ก�ำหนดเวลา 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�ำเนินการโดยบุคลากรที่มีสมรรถนะ/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�ำ 
้ เลือด
ออกซิเจน และสารอื่นๆ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลต่างๆ
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(i) บริการขนส่งผู้ป่วยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง;
(ii) ยานพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้มาตรฐานความปลอดภัย มีอุปกรณ์การแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์
ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย สามารถสื่อสารและปรึกษากับสถานพยาบาลที่ส่งต่อหรือที่
จะรับผู้ป่วยได้สะดวก.
(4) องค์กรมีระบบตรวจสอบหรือการทบทวนอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับอุบตั กิ ารณ์หรือความเสีย่ งในการเคลือ่ นย้าย
ผู้ป่วย.
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ตอนที่ IV ผลลัพธ์
องค์กรแสดงให้เห็นผลการด�ำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นส�ำคัญ ได้แก่
ผลด้านการดูแลสุขภาพ/การดูแลทางคลินกิ การสร้างเสริมสุขภาพ ผลด้านการมุง่ เน้น
ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น ผลด้านบุคลากร ผลด้านการน�ำและการก�ำกับดูแล ผลด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ และผลด้านการเงิน.
ขีดความสามารถ อัตราก�ำลัง
บรรยากาศการท�ำงาน
สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ
ความผูกพันและความพึงพอใจ
การพัฒนาบุคลากรและผูน้ ำ�

IV-3
ผลด้านบุคลากร
IV-4
ผลด้านการน�ำ/ก�ำกับดูแล
การบรรลุผลตามกลยุทธ์
การสือ่ สารและความผูกพัน
การก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบทางการเงิน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
จริยธรรมและความเชือ่ มัน่
การท�ำประโยชน์ให้สงั คม

IV-1
ผลด้าน
การดูแลสุขภาพ

IV-5
ผลด้านประสิทธิผล
ของกระบวนการท�ำงาน

IV-2
ผลด้านการมุ่งเน้น
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

ผลงานของกระบวนการท�ำงานส�ำคัญ
และกระบวนการสนับสนุน
ความพร้อมต่อภัยพิบตั /ิ ภาวะฉุกเฉิน
ผลงานด้านห่วงโซ่อปุ ทาน

ความพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจ
คุณค่า การคงอยู่ การแนะน�ำ
การสร้างความสัมพันธ์
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การดูแลผูป้ ว่ ย
• ผลลัพธ์ กระบวนการ
ความปลอดภัย functional status
การสร้างเสริมสุขภาพ
• พฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ

IV-6
ผลด้านการเงิน
ผลการด�ำเนินการด้านการเงิน
ผลตอบแทนทางการเงิน
ความอยูร่ อดทางการเงิน
ผลด้านการงบประมาณ
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IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Results)

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

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

178

179

ตัวชีว้ ดั ด้านการดูแลผูป้ ว่ ย ได้มาจากการวิเคราะห์โรคส�ำคัญทีโ่ รงพยาบาลให้การดูแล ซึง่ แต่ละโรคควรจะมีชดุ ของตัวชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนประเด็น
ส�ำคัญของโรคนั้นๆ อย่างครบถ้วน
ตัวชี้วัดด้านการดูแลทางคลินิก ได้มาจากการวิเคราะห์ระบบงานส�ำคัญและระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย เช่น ระบบป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ ระบบยา ระบบเวชระเบียน ระบบบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นต้น
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IV-3 ผลด้านบุคลากร (Workforce Results)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�ำคัญเกี่ยวกับขีดความสามารถ ระดับอัตราก�ำลัง
การรักษาไว้ และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�ำคัญเกี่ยวกับบรรยากาศการท�ำงาน สุขอนามัย
ความปลอดภัย สวัสดิภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ สิทธิประโยชน์และบริการของบุคลากร.
(3) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�ำคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรและ
ความผูกพันของบุคลากร.
(4) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�ำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำ.

IV-4 ผลด้านการน�ำและการก�ำกับดูแล (Leadership and Governance Results)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�ำคัญเกี่ยวกับการบรรลุผลตามกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ ำ� คัญของการด�ำเนินการของผูน้ ำ� ระดับสูงในเรือ่ งการสือ่ สารและการสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรและผู้รับผลงาน.
(3) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ ำ� คัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การก�ำกับดูแลทางคลินกิ และความรับผิดชอบ
ด้านการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร180.
180

ผลของความรับผิดชอบทางการเงิน เช่น รายงานการตรวจสอบทางการเงิน ข้อแนะน�ำของผู้ตรวจสอบ การตอบสนองของผู้บริหาร
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(4) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส�ำคัญด้านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกว่าข้อก�ำหนดด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบ.
(5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส�ำคัญด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น�ำระดับสูง และการก�ำกับดูแลกิจการ.
(6) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส�ำคัญด้านการท�ำประโยชน์และการสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ.

IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการท�ำงานส�ำคัญ (Key Work Process Effectiveness Results)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�ำคัญเกี่ยวกับผลการด�ำเนินการของกระบวนการ
ท�ำงานส�ำคัญ (ตามมาตรฐานตอนที่ I และ II) และกระบวนการสนับสนุนส�ำคัญ ครอบคลุมตัวชี้วัด
ด้านผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมิติคุณภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�ำคัญของประสิทธิผลระบบความปลอดภัยของ
องค์กร การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และผลการด�ำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน.

IV-6 ผลด้านการเงิน (Financial Results)
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั ส�ำคัญของผลการด�ำเนินการด้านการเงิน รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั
ด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และผลการด�ำเนินการด้านการใช้งบประมาณ.
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ภาคผนวก 1
Scoring Guideline
ค�ำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring

แนวคิด
HA Scoring เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับการประเมิน maturity ของระบบคุณภาพ ในการพัฒนาโรงพยาบาล
รวมถึงใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน HA ในการยกระดับการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งจัดท�ำขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนไปดังนี้
1) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Healthcare Standards) ประกอบไปด้วยมาตรฐาน
4 ตอน (part) โดยแต่ละตอนมีการแบ่งบท (chapter) บางบทจะมีการจัดหมวดหมู่ (section) โดยแต่ละ
บทของมาตรฐานจะมีข้อก�ำหนด (requirement) 3 ระดับ คือ ข้อก�ำหนดพื้นฐาน (basic requirements)
ข้อก�ำหนดในภาพรวม (overall requirements) และข้อก�ำหนดย่อย (multiple requirements)
2) คณะกรรมการสถาบันก�ำหนดให้มีเกณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อความปลอดภัย (essential criteria for safety) ของ
ผู้ป่วย/บุคลากร โดยเลือกจากข้อก�ำหนดที่มีในมาตรฐาน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลตามทีค่ ณะกรรมการสถาบันประกาศในแต่ละช่วงเวลา เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและบุคคลากรมีความมัน่ ใจ
ในระบบบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพแความปลอดภัยในประเด็นทีส่ ำ� คัญ โดยโรงพยาบาลต้องมีการด�ำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมตามที่ก�ำหนด
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
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3) คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานก�ำหนดให้มเี กณฑ์หลักเพือ่ ความยัง่ ยืน (core criteria for sustainability)
ของระบบคุณภาพของสถานพยาบาล โดยเลือกจากข้อก�ำหนดที่มีในมาตรฐาน เพื่อโรงพยาบาลและ
ผู้เยี่ยมส�ำรวจได้ใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นการพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้เป็นรพ.ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยเลือกข้อก�ำหนด ที่มีพลังในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
(quality culture) สะท้อนการพัฒนาที่สอดคล้องกับค่านิยม (core value) และการด�ำเนินการตาม
ข้อก�ำหนดดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเชิงระบบและเกิดการด�ำเนินการในข้อก�ำหนดอื่นๆ ร่วมด้วย
ซึ่งมีการก�ำหนดรวมเป็นหัวข้อส�ำหรับการประเมินตนเองใน HA Scoring จ�ำนวน 27 ข้อ จากจ�ำนวน
ทั้งหมด 100 ข้อ
4) การเยี่ยมส�ำรวจคือการทบทวนโดยมิตรจากภายนอก (external peer review) เพื่อรับรู้ระดับ maturity
ของระบบคุณภาพที่พัฒนา และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) ผู้เยี่ยมส�ำรวจมีหน้าที่ในการ
รับรู้บริบทและผลงานการพัฒนาของโรงพยาบาล
สร้างกระบวนการเรียนรู้จากผลงานของโรงพยาบาล
ร่วมกับโรงพยาบาลในการจัดท�ำประเด็นในแผนการพัฒนา (Issues for Improvement-IFI) ทีเ่ หมาะสม
และสมบูรณ์
ใช้ประโยชน์จากข้อก�ำหนดทีเ่ ป็นเกณฑ์ทจี่ ำ� เป็นต่อความปลอดภัย (essential criteria for safety) ในการ
วางระบบเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วยและบุคลากร
l
l
l

l
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ใช้ประโยชน์จากข้อก�ำหนดที่เป็นเกณฑ์หลักเพื่อความยั่งยืน (core criteria for sustainability) ในการ
ยกระดับการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6) โรงพยาบาลมีหน้าที่ในการ
ใช้ HA Scoring ในการประเมินตนเองและจัดท�ำร่างประเด็นในแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับ maturity
และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในโรงพยาบาล
พาผู้เยี่ยมส�ำรวจตามรอยระบบงานต่างๆ ของโรงพยาบาล
ใช้ประโยชน์จากข้อก�ำหนดทีเ่ ป็นเกณฑ์ทจี่ ำ� เป็นต่อความปลอดภัย (essential criteria for safety) ในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย และข้อก�ำหนดทีเ่ ป็นเกณฑ์หลักเพือ่ ความยัง่ ยืน (core criteria for sustainability)
ในการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณภาพในสถานพยาบาลให้มีความอย่างยั่งยืน
7) การผ่านการรับรองจะมีระดับต่างๆ ซึ่งรับรู้กันเป็นการภายใน และมีผลต่อความเข้มข้นของการติดตามดังนี้
ระดับพอผ่าน เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่าง 2.5-2.9
ระดับดี เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่าง 3.0-3.4
ระดับดีมาก เมื่อ mode ของ score อยูระหว่าง 3.5-3.9
ระดับดีเยี่ยม เมื่อ mode ของ score มากกว่า 4.0
8) การใช้ HA Scoring ส�ำหรับการพัฒนาระบบงานของสถานพยาบาล 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�ำหรับโรงพยาบาล
1) ศึกษามาตรฐานและแนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเพื่อเรียนรู้ท�ำความเข้าใจ
2) ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบหรือเกีย่ วข้องกับมาตรฐานเรือ่ งนัน้ ร่วมกันประเมินความสมบูรณ์ของระบบคุณภาพ ในการ
พัฒนาโรงพยาบาล ตาม Scoring Guideline ในที่นี้หมายถึงการประเมินระดับการพัฒนาที่โรงพยาบาล
สามารถด�ำเนินการได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของข้อก�ำหนดของแต่ละกลุ่มหัวข้อตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ซึ่งแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งแบ่งเป็นคะแนนกระบวนการ (process) และคะแนนผลลัพธ์ (result)
โดยใช้แนวทางทีก่ ำ� หนดประเมินการด�ำเนินงานในประเด็นต่างๆของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ว่าการออกแบบ
แนวทางปฏิบตั ิ และการถ่ายทอดแนวทางไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้บรรลุผล ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ การวัดผลทบทวน
และปรับปรุงการด�ำเนินการ จนสามารถเป็นแบบอย่างได้ ตลอดจนการแสดงผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้วา่ อยูร่ ะดับใด
หากมีความเห็นที่แตกต่างกัน ให้ระบุจุดแข็งและโอกาสพัฒนาในมุมมองของแต่ละคนออกมาให้มากที่สุด
น�ำโอกาสพัฒนาไปด�ำเนินการแล้วจึงกลับมาร่วมกันประเมินใหม่
3) ให้ความส�ำคัญกับ ข้อก�ำหนดที่เป็นเกณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อความปลอดภัย (essential criteria for safety) และ
ข้อก�ำหนดที่เป็นเกณฑ์หลักเพื่อความยั่งยืน (core criteria for sustainability) ในการสร้างการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ
4) ร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับ maturity ของระบบคุณภาพ ที่ท�ำได้ของแต่ละข้อก�ำหนด และให้จัดท�ำ
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�ำได้ดตี ามมาตรฐาน
และแผนการพัฒนาในสื่งที่เป็นโอกาสพัฒนา เพื่อการติดตามในการพัฒนาต่อเนื่องและเรียนรู้ร่วมกับทีม
6) เมื่อสถานพยาบาลมีความพร้อมในการรับการประเมิน ส่งเอกสารแบบประเมินตนเองมายังสรพ. เพื่อเข้าสู่
กระบวนการขอการรับรองคุณภาพ ส่ง score และแผนการพัฒนา พร้อมเอกสารตามที่สรพ.ก�ำหนด มายัง
สรพ.เพื่อขอรับการเยี่ยมส�ำรวจ
7) จัดเตรียมเอกสารส�ำหรับการ verify การปฏิบตั หิ รือผลการประเมินต่างๆ ไว้ทโี่ รงพยาบาลอย่างเป็นหมวดหมู่
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แนวทางการก�ำหนดระดับคะแนน Scoring guideline
Score
1
2
3
4
5

181

Process
ออกแบบและเริ่มต้นปฏิบัติ
Design & early stage of implementation
มีการปฏิบัติได้บางส่วน แต่ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญ181
Partial implementation
มีการปฏิบัติที่ครอบคลุมและได้ผล
Effective implementation
มีการปรับปรุงกระบวนการต่อเนื่อง
Continuous improvement
มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
Role model, good practices, innovation

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

ประเด็นส�ำคัญหมายถึง 1) ประเด็นส�ำคัญตามมาตรฐาน 2) ประเด็นส�ำคัญตามบริบทโรงพยาบาล 3) ประเด็นส�ำคัญตามระดับศักยภาพโรงพยาบาล
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1) พิจารณาตามระดับ maturity ของระบบคุณภาพของการพัฒนา
1.1 มาตรฐานหมวดกระบวนการ (Process)
คะแนน 1 Design & early stage of implementation เริ่มมีการน�ำมาตรฐานไปปฏิบัติ เช่น
มีการก�ำหนดโครงสร้างทีเ่ กีย่ วข้อง วางแผน วางแนวทางปฏิบตั ิ (ใช้เป็นแนวทางการประเมินระดับ
Score 1 กับมาตรฐานในส่วนนี่ทุกข้อ)
คะแนน 2 Partial implementation แนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนดมีความเหมาะสมกับบริบท เริ่มมี
การน�ำแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ความครอบคลุมอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ต้องครอบคลุมข้อก�ำหนด
ที่เป็นเกณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อความปลอดภัย และประเด็นที่ส�ำคัญ (ใช้เป็นแนวทางการประเมินระดับ
Score 2 กับมาตรฐานในส่วนนี้ทุกข้อ)
คะแนน 3 Effective implementation มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างครอบคลุมและ
ได้ผล บรรลุเป้าหมายในประเด็นส�ำคัญ
คะแนน 4 Continuous improvement มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส�ำคัญ 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 ำ� คัญ
คะแนน 3 Get use of measures มีการวัดทีต่ รงประเด็นตามเป้าหมายมาตรฐาน และครอบคลุม
ประเด็นส�ำคัญเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการใช้ประโยชน์จากการติดตามตัววัดเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาต่อเนือ่ ง
คะแนน 4 Good results (better than average) ตัววัดตามประเด็นส�ำคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในบริบทเดียวกัน หรือมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คะแนน 5 Very good results (top quartile) ตัววัดตามประเด็นส�ำคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
2) พิจารณาตามระดับความยากง่ายในการด�ำเนินการ
2.1 อาจจะน�ำข้อก�ำหนดในมาตรฐานแต่ละประเด็นมาพิจารณาว่าประเด็นใดที่ท�ำได้ง่ายที่สุด และยากขึ้น
เป็นล�ำดับขั้น โดยพยายามให้สอดคล้องกับแนวทางในข้อ 1)
2.2 อาจจะพิจารณาระดับความยากง่ายตามศักยภาพของโรงพยาบาล
3) พิจารณาตามล�ำดับขั้นตอนที่โรงพยาบาลต้องด�ำเนินการก่อนหลัง
3.1 อาจพิจารณาว่าในความเป็นจริง มี sequence ของการด�ำเนินการวางระบบงานอย่างไรบ้าง เช่น เริ่ม
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบระบบ การฝึกอบรม การน�ำสู่การปฏิบัติ เป็นต้น
4) พยายามให้มีการพิจารณาในภาพรวม ให้มีรายละเอียดเท่าที่จ�ำเป็น ไม่ต้องคัดลอกมาจากมาตรฐานทั้งหมด
l
l
l

l

l
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แนวทางการรวมคะแนนในการประเมิน
โรงพยาบาลที่มี performance เกินกว่าระดับ 1 ขึ้นมา สามารถน�ำส่วนของคะแนนตั้งแต่ระดับ 2-5
มารวมกันได้โดยไม่ตอ้ งให้ระดับขัน้ ทีต่ ำ�่ กว่าสมบูรณ์ เช่น ถ้าท�ำ 2 ได้สมบูรณ์ 3 ได้ครึง่ หนึง่ และ 4 ได้ครึง่ หนึง่
ก็สามารถน�ำครึ่งหนึ่งของ 4 มารวมกับครึ่งหนึ่งของ 3 เท่ากับว่าได้คะแนนเป็น 3
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Core Values and Concepts of Hospital Accreditation
ค่านิยมและแนวคิดหลัก หรือหลักคิดที่กระบวนการ HA น�ำมาใช้ เกิดจากการผสมผสานหลักคิดของ
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เกิดจากการ
ประยุกต์แนวคิด TQM การสะสมหลักคิดทีเ่ กิดจากการด�ำเนินการพัฒนาในแต่ละขัน้ ตอน และมาผสมผสานกับ
ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จที่ MBNQA น�ำมาใช้
หลักคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยก�ำกับวิธีการคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรม ซึ่งสามารถใช้ประยุกต์ได้ใน
ทุกมาตรฐาน ทุกสถานการณ์ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วระดับหนึ่ง และสามารถพัฒนาให้มีมากขึ้นได้
หลักคิดหรือปรัชญาของ TQM ที่น�ำมาใช้ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้แก่ ลูกค้า
ส�ำคัญที่สุด (customer focus), จุดความฝันร่วมกัน (common vision), ทีมงานสัมพันธ์ (team work),
มุง่ มัน่ กระบวนการ (process focus), สานด้วยอริยสัจสี่ (problem solving), ดีทผี่ นู้ ำ� (visionary leadership),
ท�ำดีอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)
เมื่อน�ำมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับแรกมาใช้ หลักคิดที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่เกิดผลอย่างแท้จริง
ได้แก่ individual commitment, team work, customer focus
การพัฒนาคุณภาพตามบันได 3 ขัน้ สู่ HA ได้ขอ้ สรุปของหลักคิดในบันไดขัน้ ที่ 1 ว่า ท�ำงานประจ�ำให้ด,ี
มีอะไรให้คุยกัน, ขยันทบทวน และหลักคิดในบันไดขั้นที่ 2 ว่า เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด
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เมื่อผสมผสานหลักคิดทั้งหมดเข้าด้วยกันและจัดเป็นหมวดหมู่ จะได้เป็น 5 หมวด ดังนี้
1. ทิศทางน�ำ: visionary leadership, systems perspective, agility
2. ผู้รับผล: patient & customer focus, focus on health, community responsibility
3. คนท�ำงาน: value on staff, individual commitment, teamwork, ethic & professional
standard
4. การพัฒนา: creativity & innovation, management by fact, continuous process improvement, focus on results, evidence-based approach
5. พาเรียนรู้: learning, empowerment
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1. ทิศทางน�ำ
1.1 Visionary Leadership

คืออะไร
ผู้น�ำที่มีสายตากว้างไกล เปลี่ยนแปลงสังคม มองภาพใหญ่ คิดเชิงกลยุทธ์
น�ำเสนอความท้าทาย จูงใจให้คนเก่งมารวมตัวกัน สู่เป้าหมายที่สูงกว่า
ท�ำไม
ผู้น�ำคือผู้ก�ำหนดทิศทาง เป็นแบบอย่าง อนุญาตและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ท�ำอย่างไร
ก�ำหนดทิศทาง สร้างค่านิยม ตั้งความคาดหวัง
ก�ำหนดกลยุทธ์ ระบบงาน วิธีการไปสู่เป้าหมาย กระตุ้นนวัตกรรม
น�ำค่านิยมและกลยุทธ์มาชี้น�ำกิจกรรมและตัดสินใจ
มองเห็นโอกาสในปัญหาอุปสรรค
กระตุ้น จูงใจ สนับสนุน ส่งเสริมให้คนในองค์กรมี innovator’s DNA
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้กระบวนทัศน์ใหม่ เช่น องค์กรที่มีชีวิต
l
l
l
l
l
l
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1.2 Systems Perspective

คืออะไร
การมองภาพรวมอย่างครบถ้วนครอบคลุมทุกองค์ประกอบ เห็นการเชื่อมต่อภายใน
การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล
การพิจารณาวงรอบของปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และระบบสะท้อนกลับ
ท�ำไม
การบริหารและพัฒนาแบบแยกส่วน ไม่ก่อให้เกิดความส�ำเร็จอย่างคุ้มค่า  และท�ำให้สมาชิกในองค์กร
สับสน อ่อนล้า
ท�ำอย่างไร
สังเคราะห์ (synthesis) มองภาพรวมขององค์กรใช้ความต้องการหลักขององค์กร เป้าหมายเชิง
กลยุทธ์และแผนงานเป็นพื้นฐาน
มุง่ ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ท�ำให้เป้าหมาย แผนงาน กระบวนการ ตัวชีว้ ดั และกิจกรรม
ต่างๆ สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
บูรณาการ (integration) เชื่อมโยงแนวคิด องค์ประกอบและระบบต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน
l

l

l
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1.3 Agility

คืออะไร
ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น
การตอบสนองผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
ท�ำไม
สังคมคาดหวังที่จะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
การปรับตัวที่ว่องไวคือการก้าวไปข้างหน้าก่อนผู้อื่น
ท�ำอย่างไร
ลดความซับซ้อนของกระบวนการท�ำงาน ยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จ�ำเป็น
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น ตรงความต้องการเฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับอ�ำนาจในการตัดสินใจ ภายใต้มาตรฐานที่จ�ำเป็น
การออกแบบระบบบริการที่ได้ผล ประหยัด ให้คุณค่ากับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย
ให้ความส�ำคัญกับการวัดและลดวงรอบเวลา ควบคู่ไปกับการปรับปรุงด้านอื่นๆ
l
l
l
l
l
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2. ผู้รับผล
2.1 Patient and Customer Focus

คืออะไร
สนองความต้องการ ใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี
ผูร้ บั ผลงานมีทงั้ เพือ่ นร่วมงานซึง่ เป็นผูร้ บั ผลงานภายใน และผูป้ ว่ ย ครอบครัว ฯลฯ ทีเ่ ป็นผูร้ บั ผลงานภายนอก
ท�ำไม
หน้าที่หลักของระบบบริการสุขภาพคือการมีสุขภาพดีของประชาชน ครอบครัว ชุมชน
ท�ำอย่างไร
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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2.2 Focus on Health

คืออะไร
แนวคิดเรื่องสุขภาพคือดุลยภาพ
การน�ำภาวะที่เป็นปกติของบุคคลมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ท�ำไม
การเจ็บป่วยจ�ำนวนมาก ไม่รู้สาเหตุ แต่สามารถดูแลให้มีความสุขได้
สุขภาวะ พบได้ทั้งในยามเจ็บป่วยหรือแม้ยามจะเสียชีวิต
ผู้ป่วย มีทั้งส่วนที่ป่วยและไม่ป่วย ในตัวคนเดียวกัน
ท�ำอย่างไร
ใช้แนวคิด focus on health กับผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วย
หาโอกาสสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยทุกราย
พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพอย่างครอบคลุม
สร้างสมดุลของการสร้างสุขภาวะ และการบ�ำบัดรักษา
ใช้แนวคิดสุขภาวะก�ำเนิด (salutogenesis)
ฝึกอยู่กับปัจจุบัน แบ่งปันพลังบวกให้ผู้ป่วย
l
l
l
l
l
l
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2.3 Community Responsibility

คืออะไร
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ช่วยเหลือและ
ดูแลสุขภาพชุมชน
ท�ำไม
บริการสุขภาพอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
องค์กรบริการสุขภาพมีหน้าที่ดูแลสุขภาพชุมชนนอกเหนือจากบริการในที่ตั้ง
ท�ำอย่างไร
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. คนท�ำงาน
3.1 Value on Staff

คืออะไร
ส่งเสริมการมีและการใช้ศักยภาพ มีแรงจูงใจท�ำงานให้ได้ผลดี มีความสุข
ท�ำไม
คนคือทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
systems approach ได้ผลดีกว่าการกล่าวโทษ
ท�ำอย่างไร
มีกัลยาณมิตร/ศรัทธา ใช้วิธีการแห่งปัญญา คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล
ผู้น�ำแสดงความมุ่งมั่น ยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างสิ่งแวดล้อมให้กล้าคิดกล้าท�ำ
จัดวิธีท�ำงานที่ยืดหยุ่น มีสมรรถนะ หลากหลาย
ใช้ systems approach ในการแก้ปัญหาความผิดพลั้ง
ถามคนท�ำงานว่า “อะไรคือสิ่งส�ำคัญที่สุดที่ต้องการให้ปรับปรุง” และตอบสนอง
l
l
l
l
l
l

226

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ภาคผนวก 2 Core Values and Concepts of Hospital Accreditation

3.2 Individual Commitment

คืออะไร
คือการที่แต่ละคนมีความมุ่งมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยึดถือเป้าหมายและความส�ำเร็จขององค์กร
เป็นหลักในการท�ำงาน
ท�ำไม
ความส�ำเร็จขององค์กรเป็นผลรวมของความพยายามของทุกคน
คุณภาพต้องเริ่มที่แต่ละคน ท�ำทันที ท�ำต่อเนื่อง ท�ำเรื่องใกล้ตัว
ท�ำอย่างไร
แต่ละคนท�ำงานประจ�ำให้ดี ท�ำเต็มความสามารถ ระมัดระวัง เอื้ออาทร
พัฒนางานของตน ร่วมพัฒนากับผู้อื่น
ผู้น�ำก�ำหนดความคาดหวังที่เหมาะสม ให้การสนับสนุน เสริมพลัง เป็นแบบอย่าง
l
l
l
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3.3 Teamwork

คืออะไร
การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมท�ำ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน/วิชาชีพ ระหว่างผูบ้ ริหารกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
การเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรต่างๆ
ท�ำไม
บริการสุขภาพมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างกว้างขวาง
ท�ำอย่างไร
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ มีความยืดหยุ่น การตอบสนอง การแลกเปลี่ยนความรู้
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานที่ดีในการปฎิบัติงานประจ�ำ
ท�ำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามโอกาสพัฒนาที่พบ
มีกลไกดูภาพรวม ก�ำหนดทิศทางการพัฒนา ติดตามก�ำกับการพัฒนาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยหรือระบบงานหลัก
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพหรือทีมคร่อมสายงาน
ขยายไปสู่ความร่วมมือกับภายนอก
l
l
l
l

l
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3.4 Ethical and Professional Practice

คืออะไร
การตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
การก�ำกับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน
ท�ำไม
การตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพมีความส�ำคัญต่อผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
สังคมมีความคาดหวังสูงต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพ และรับไม่ได้กบั ผลไม่พงึ ประสงค์ซงึ่ เกิดจากการละเลยหรือ
การปฏิบัติที่ปราศจากจริยธรรมและมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพจ�ำเป็นต้องมีอิสระในการตัดสินใจ ความมีอิสระนั้นต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ป่วยในการให้ค�ำแนะน�ำหรือพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสมส�ำหรับผู้ป่วย
ท�ำอย่างไร
ผูป้ ระกอบวิชาชีพแต่ละคนมีจติ ส�ำนึกในการปฏิบตั งิ านบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็น
ด้วยหลักง่ายๆ ว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” หรือ “ดูแลดุจญาติมิตร” จะช่วยป้องกันปัญหาได้มาก
มีกลไกทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพจะควบคุมก�ำกับกันเองทัง้ ในลักษณะของการป้องปรามและด�ำเนินการเมือ่
เกิดปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการและวิชาชีพอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
l

l
l
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4. การพัฒนา
4.1 Creativity and Innovation

คืออะไร
การเปลี่ยนแปลงที่ใช้วิธีการและแนวคิดใหม่
ท�ำไม
หัวใจส�ำคัญของนวัตกรรมคือจินตนาการ
การพัฒนาด้วยวิธีเดิมๆ ไม่อาจใช้การได้ผลอีกต่อไป
สถานการณ์ที่ค�ำตอบไม่ชัดเจน เป็นโอกาสเปิดส�ำหรับจินตนาการและนวัตกรรม
ท�ำอย่างไร
จัดการให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและงานประจ�ำ
ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ทดลองความคิดใหม่ๆ ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการจัดบริการ
l
l

l
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4.2 Management by Fact

คืออะไร
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
ท�ำไม
ข้อมูลข่าวสารทีด่ ที ำ� ให้ทราบระดับปัญหาทีแ่ ท้จริง ล�ำดับความส�ำคัญ สาเหตุของปัญหา ข้อดีขอ้ เสียของ
ทางเลือกต่างๆ
ท�ำอย่างไร
คัดเลือกและใช้ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนสิ่งที่มีความส�ำคัญทางคลินิก สุขภาพของชุมชน และการบริหาร
จัดการขององค์กร โดยวัดอย่างสมดุลในทุกด้าน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้ม คาดการณ์ และดูความเป็นเหตุเป็นผล
ประเมินและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัดเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าประสงค์ยิ่งขึ้น
สร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในทุกระดับ
l

l
l
l
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4.3 Continuous Process Improvement

คืออะไร
การหาโอกาสพัฒนา และด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง มีการขยับเป้าหมายของ
ผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้
ท�ำไม
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ความคาดหวังของผู้รับผลงานที่เพิ่มขึ้น
มีโอกาสท�ำให้เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้นเสมอ
ท�ำอย่างไร
วัฒนธรรมการค้นหาโอกาสพัฒนาและด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ: บุคคล โครงการ
หน่วยงาน องค์กร
ใช้กลยุทธ์ในการค้นหาโอกาสพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การทบทวนผลงาน การรับฟังผู้รับผลงาน
การเปรียบเทียบกับข้อก�ำหนด/มาตรฐาน มีทีมงานจากสหสาขาวิชาชีพมามองภาพรวม
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนา
l

l

l
l
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4.4 Focus on Results

คืออะไร
การก�ำหนดเป้าหมายของงาน/การพัฒนาที่ผลลัพธ์และคุณค่าที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ
ท�ำไม
การมุ่งเน้นผลลัพธ์ท�ำให้มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน เชื่อมโยงแผนงานและกิจกรรมได้
การมุง่ เน้นผลลัพธ์ทำ� ให้เกิดการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา และใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญจะท�ำให้เกิดความศรัทธาต่อองค์กร
ท�ำอย่างไร
วัดผลการด�ำเนินการขององค์กรโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ส�ำคัญ
ใช้ตวั ชีว้ ดั ผลเชิงกระบวนการและเชิงผลลัพธ์ ร่วมกันอย่างสมดุล เพือ่ สือ่ ส�ำดับความส�ำคัญ ติดตามผล
การด�ำเนินการ และน�ำไปสู่การปรับปรุงผลลัพธ์
รักษาสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ ได้แก่ ผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่
ชุมชน ผู้จ่ายเงิน ธุรกิจ นักศึกษา ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ผู้ลงทุน และสาธารณะ
l
l

l
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4.5 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�ำเป็น
ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของเทคโนโลยีบริการสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้ความรู้ที่เขียน
ไว้ในต�ำราก็อาจจะล้าสมัยเร็วเกินกว่าที่คิด
ท�ำอย่างไร
น�ำ CPG ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย
Gap Analysis
น�ำศาสตร์ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและเศรษฐศาสตร์คลินิกมาช่วยในการตัดสินใจ
น�ำข้อมูลวิชาการมาใช้ประกอบกับเครือ่ งมือและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอืน่ ๆ โดยอาศัยกลุม่ ผูป้ ว่ ย
และปัญหาส�ำคัญในผู้ป่วยดังกล่าวเป็นตัวตั้ง
l
l
l
l

234

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ภาคผนวก 2 Core Values and Concepts of Hospital Accreditation

5. พาเรียนรู้
5.1 Learning

คืออะไร
การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง ปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพ
ท�ำไม
สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด องค์กรก็เปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิต
ท�ำอย่างไร
ให้การศึกษา ฝึกอบรม ให้โอกาสพัฒนา สร้างแรงจูงใจ
เรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วม
หาโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและท�ำให้ดีขึ้น
ปลูกฝังการเรียนรู้เข้าไปในวิถีการท�ำงานปกติประจ�ำวัน
ใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วย การให้บริการ สถานที่สิ่งแวดล้อม สร้างการเรียนรู้
l
l
l
l
l
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5.2 Empowerment

คืออะไร
ให้พลังทุกคนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ให้พลังเจ้าหน้าที่แก้ปัญหา พัฒนางานด้วยตนเอง
ท�ำไม
การเสริมพลังท�ำให้เกิดความรับผิดชอบ ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องพึ่งพิง ขยายวงกว้าง
ท�ำอย่างไร
ผู้มีอ�ำนาจเห็นประโยชน์ เต็มใจลดอัตตาและการผูกขาดอ�ำนาจของตน
ผู้บริหารกระจายอ�ำนาจและเพิ่มพลังการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพพยายามให้ผู้ป่วย ประชาชน สามารถดูแลตนเอง
มีการสื่อสารที่ดี มีข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม มีการประเมินและสะท้อนกลับ
l
l
l
l
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
ส�ำหรับหัวข้อที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ในฉบับที่ 5 จะมีระบุไว้ในรหัสอ้างอิงของฉบับที่ 4 ว่า “ใหม่”
เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
I-1 การน�ำ
I-1.1 การน�ำองค์กรโดยผู้น�ำระดับสูง

I-1.2 การก�ำกับดูแลองค์กรและการท�ำประโยชน์ให้สังคม

I-2 กลยุทธ์
I-2.1 การจัดท�ำกลยุทธ์

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4

ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และจริยธรรม
ข. การสื่อสาร
ค. ความส�ำเร็จขององค์กร
ก. การก�ำกับดูแลองค์กร
ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและ
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ค. การท�ำประโยชน์ให้สังคม

ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และจริยธรรม
ข. การสื่อสาร
ค. ผลการด�ำเนินงานขององค์กร
ก. การก�ำกับดูแลองค์กร
ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและ
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ก. กระบวนการจัดท�ำกลยุทธ์
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
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เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
I-2.2 การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
I-3.1 ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน
I-3.2 ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5
รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4
ก. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการและ ก. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการและ
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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ก. การรับฟังผู้ป่วยและ
ผู้รับผลงานอื่น
ใหม่
ก. การใช้ข้อมูลเพื่อจัดบริการ
และอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
ข. ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน
I-3.1 เสียงของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
ข. การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของผู้ป่วย/
ผู้รับผลงานอื่น
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เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
I-3.3 สิทธิผู้ป่วย

I-4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
I-4.1 การวัด การวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผล
การด�ำเนินการขององค์กร

I-4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้
I-5 บุคลากร
I-5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
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รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5
ก. ค�ำประกาศสิทธิผู้ป่วย
ข. กระบวนการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วย
ค. การดูแลผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการเฉพาะ

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4
ก. ค�ำประกาศสิทธิผู้ป่วย
ข. กระบวนการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วย
ค. การดูแลผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการเฉพาะ

ก. การวัดผลการด�ำเนินการ

ก. การวัดผลการด�ำเนินการ

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

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

ก. ขีดความสามารถ และ
ความเพียงพอของบุคลากร

ก. ขีดความสามารถ และ
ความเพียงพอของก�ำลังคน
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I-5.2 ความผูกพันของบุคลากร

I-6 การปฏิบัติการ
I-6.1 กระบวนการท�ำงาน
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รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5
ข. การสนับสนุนการท�ำงานและ
สวัสดิภาพของบุคลากร
ค. สุขภาพและความปลอดภัย
ของบุคลากร
ง. ชีวิตและความเป็นอยู่ของ
บุคลากร
ก. การประเมินความผูกพัน
ของบุคลากร
ข. วัฒนธรรมองค์กร
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาบุคลากร
ก. การออกแบบบริการสุขภาพ
และกระบวนการท�ำงาน
ข. การน�ำกระบวนการไปสู่
การปฏิบัติและปรับปรุง
กระบวนการ

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4
ข. บรรยากาศการท�ำงานของ
ก�ำลังคน
ค. สุขภาพและความปลอดภัย
ของก�ำลังคน
ใหม่
ก. ความผูกพันและผลการ
ปฏิบัติงานของก�ำลังคน
ใหม่
ก. ความผูกพันและผลการ
ปฏิบัติงานของก�ำลังคน
ข. การพัฒนาก�ำลังคนและผู้น�ำ
ก. การออกแบบบริการและ
กระบวนการ
ข. การจัดการและปรับปรุง
กระบวนการ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ภาคผนวก 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

I-6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน
ง. การจัดการนวัตกรรม
จ. การจัดการด้านการเรียน
การสอนและการฝึกอบรม
ทางคลินิก
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ข. การจัดการระบบสารสนเทศ
ค. การเตรียมพร้อมด้านความ
ปลอดภัยในภาวะภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4
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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ภาคผนวก 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5
ตอนที่ II ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารงานคุณภาพ ความเสีย่ ง และความปลอดภัย
II-1.1 การบริหารงานคุณภาพ
ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ
ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง
ก. ข้อก�ำหนดทั่วไป
ข. ข้อก�ำหนดจ�ำเพาะ
II-2 การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ
II-2.1 การก�ำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล
ก. การบริหารการพยาบาล
ข. การปฏิบัติการพยาบาล
II-2.2 การก�ำกับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์
การก�ำกับดูแลวิชาชีพด้านการ
แพทย์
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
II-3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ข. วัสดุและของเสียอันตราย
ค. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค
ก. เครื่องมือ
ข. ระบบสาธารณูปโภค
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รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4
ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ
ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ก. ข้อก�ำหนดทั่วไป
ข. ข้อก�ำหนดจ�ำเพาะ
ก. การบริหารการพยาบาล
ข. ปฏิบัติการพยาบาล
การก�ำกับดูแลวิชาชีพด้านการ
แพทย์
ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ข. วัสดุและของเสียอันตราย
ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ก. เครื่องมือ
ข. ระบบสาธารณูปโภค

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ภาคผนวก 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5
II-3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์ ก. การสร้างเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
ข. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ก. ระบบการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ
ข. การเฝ้าระวังการติดเชื้อและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
II-4.2 การปฏิบัติเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ
ก. การป้องกันการติดเชื้อทั่วไป
ข. การป้องกันการติดเชื้อ
ในกลุ่มจ�ำเพาะ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน
ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
ข. การรักษาความปลอดภัยและ
ความลับ
II-5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย
เวชระเบียนผู้ป่วย

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4
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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ภาคผนวก 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-6.1 การก�ำกับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน

II-6.2 การปฏิบตั ใิ นการใช้ยา

II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค และบริการที่
เกี่ยวข้อง
II-7.1 บริการรังสีวิทยา/ภาพทางการแพทย์

II–7.2 บริการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินกิ
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รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4

ก. การก�ำกับดูแลการจัดการ
ด้านยา 
ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน
ค. การจัดหาและเก็บรักษายา 
ก. การสั่งใช้และถ่ายทอดค�ำสั่ง
ข. การเตรียม การเขียนฉลาก
การจัดจ่าย และการส่งมอบยา
ค. การบริหารยา 

ก. การก�ำกับดูแลการจัดการ
ด้านยา
ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน
ค. การจัดหาและเก็บรักษายา
ก. การสั่งใช้และถ่ายทอดค�ำสั่ง
ข. การเตรียม เขียนฉลาก
จัดจ่าย และส่งมอบยา
ค. การบริหารยา

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

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

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ภาคผนวก 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

II–7.3 พยาธิวิทยากายวิภาค, เซลล์วิทยา, นิติเวชศาสตร์
และนิติเวชคลินิก
II–7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
II-7.5 บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
II–8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5
ข. การให้บริการ
ค. การบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัย
พยาธิวิทยากายวิภาค,
เซลล์วิทยา, นิติเวชศาสตร์และ
นิติเวชคลินิก
ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4
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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ภาคผนวก 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
II–9 การท�ำงานกับชุมชน
II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับชุมชน
II-9.2 การเสริมพลังชุมชน
ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ส�ำหรับชุมชน
ส�ำหรับชุมชน
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�ำหน่าย

การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
การวางแผนจ�ำหน่าย

III-2 การประเมินผู้ป่วย

III-3 การวางแผน
III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
III-3.2 การวางแผนจ�ำหน่าย
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ภาคผนวก 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
III-4 การดูแลผู้ป่วย
III-4.1 การดูแลทั่วไป
III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง
III-4.3 การดูแลเฉพาะ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 5

รหัสอ้างอิงในฉบับที่ 4

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

การดูแลทั่วไป
การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง
ก. การระงับความรู้สึก
ข. การผ่าตัด
ค. อาหารและโภชนบ�ำบัด
ง. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จ. การจัดการความปวด
ฉ. การฟื้นฟูสภาพ
ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ใหม่
ใหม่
ใหม่
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ภาคผนวก 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรหัสอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับที่ 5 เทียบกับฉบับที่ 4
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จุดเด่นในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

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