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คํานํา 

 
 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรตฉิลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ป ซ่ึงจัดทําเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2549 มีที่มาจากมาตรฐานหรือเกณฑคุณภาพที่มีคุณคา 3 
สวน ไดแก มาตรฐานโรงพยาบาลทีใ่ชมาตั้งแต พ.ศ.2540 มาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพซึ่งกรมอนามัยจัดทํา และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสูองคกรที่เปนเลิศ 
 การบูรณาการมาตรฐานหรอืเกณฑคุณภาพทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน ชวยลดความซ้าํซอน
ของเนื้อหามาตรฐานที่มีความใกลเคียงกนัอยูแลว ชวยใหโรงพยาบาลสามารถนําไปปฏิบตัิใน
ลักษณะของการบูรณาการระหวางการรักษากับการสรางเสริมสุขภาพไดในชีวติประจําวัน และ
เปนการปูพ้ืนฐานสําหรับองคกรที่มุงสูความเปนเลิศใหกาวไปสูเปาหมายไดเร็วยิ่งขึ้น 
 ทั้งน้ีโดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อมาตรฐานโรงพยาบาล และไดรับ
อนุญาตใหเชญิตราสัญลักษณการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ประดับทีป่กเอกสาร 
นับเปนสิริมงคลตอกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเปนที่สุด  
 
 
สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
ธันวาคม 2549 
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แนวทางการใชมาตรฐาน 
 

เปาหมายของการใชมาตรฐาน 
เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบระบบงานที่เหมาะสม และใชประเมินเพ่ือหาโอกาสพัฒนา 

 

ขอบเขตของมาตรฐาน 
 เปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาและการประเมินโรงพยาบาลทั้งองคกร ซ่ึงสามารถใชได
กับโรงพยาบาลทุกระดับ โดยครอบคลุมการทําหนาที่สรางเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลไวดวย 
 มาตรฐานฉบบัน้ีสามารถใชกับสถานพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาลได โดย
เนนการนําขอกําหนดในตอนที่ 1 และตอนที่ 4 มาใช และเลือกขอกําหนดในตอนที ่2 และตอนที ่
3 เทาที่เกี่ยวของมาใช 
 

สิ่งที่ตองใชควบคูกับมาตรฐาน 
1) การพิจารณาบริบทขององคกรและหนวยงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหา ความทาทาย 

และความเสี่ยง ที่สําคัญ 
2) การใชคานิยมและแนวคดิหลัก (Core Values & Concepts) ของการพัฒนาคุณภาพ

และการสรางเสริมสุขภาพ 

• ทิศทางนํา: visionary leadership, systems perspective, agility 

• ผูรับผล: patient & customer focus, focus on health, community responsibility 

• คนทํางาน: value on staff, individual commitment, teamwork, ethic & 
professional standard 

• การพัฒนา: creativity & innovation, management by fact, continuous process 
improvement, focus on results, evidence-based approach 

• พาเรียนรู: learning, empowerment 
3) วงลอการพัฒนาคุณภาพและการเรยีนรู (Plan-Do-Study-Act หรือ Purpose-

Process-Performance) 
4) แนวทางการประเมินระดับการปฏิบัตติามมาตรฐาน (Scoring Guideline) 

 

การใชมาตรฐานที่กอใหเกิดคุณคา 
1) ทําความเขาใจเปาหมายและคําสําคัญ (key words) ของมาตรฐานใหกระจางชัด 
2) เนนการใชเพ่ือการเรียนรูและยกระดับผลการดําเนินงาน 
3) เนนความเชื่อมโยงขององคประกอบตางๆ ในแตละระบบ (ศึกษาและทําความเขาใจเสน

ที่เชื่อมตอองคประกอบตางๆ ในแผนภูมิ) และการเชือ่มโยงระหวางระบบงานตางๆ 
4) เนนการนํามาตรฐานไปเรียนรูและทบทวนการปฏิบัตใินสถานการณจริง ในที่ทํางาน 

ที่ขางเตียงผูปวย 
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5) เนนการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ระบบงาน กลุมผูปวย หนวยงาน) อยาง
เชื่อมโยง 

6) ประยุกตใชมาตรฐานอยางเหมาะสม เชน ประยุกตใชมาตรฐานตอนที่ 1 กับระดับ
หนวยงานดวย ประยุกตมาตรฐานวาดวยการจัดการกระบวนการในทกุเรื่อง 

7) เนนการทบทวนประเมินผลในระดับภาพรวม และการบรรลุเปาหมายของแตละระบบ 
 

ขอความที่เปนตัวหนังสอืสีแดงและมีเครื่องหมาย * เปนขอความที่คณะกรรมการบรหิาร
ของสถาบันอนุมัติใหมีการปรับแก เมื่อวันที ่27 เมษายน 2554 
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองคกร 

 
 
 

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณุภาพ
การกํากับดแูลวิชาชีพ
สิง่แวดลอมในการดแูลผูปวย
การปองกันการติดเช้ือ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจดัการดานยา
การตรวจทดสอบ
การเฝาระวังโรคและภัยสขุภาพ
การทาํงานกับชุมชน
กระบวนการดแูลผูปวย

การเขาถึงและเขารับบริการ
การประเมินผูปวย
การวางแผน
การดูแลผูปวย
การใหขอมูลและเสริมพลัง
การดูแลตอเน่ือง

ดานการดูแลผูปวย
ดานการมุงเนนผูรับผลงาน
ดานการเงิน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานระบบและกระบวนการสําคัญ
ดานการนํา
ดานการสรางเสริมสุขภาพ

การนํา

การวางแผน
กลยทุธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรพัยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนินงาน

ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผูปวย

ตอนที ่II ระบบงานสําคัญของ รพ.

ตอนที่ IV ผลการดําเนนิงาน

ตอนที่ I ภาพรวมของการบรหิารองคกร



ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองคกร 
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I-1 การนํา (LED) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข. การสื่อสารและจดุเนนขององคกร

ผูนําระดับสูงชี้นําองคกร สื่อสารและสงเสรมิผลการดําเนินงานทีด่ี ใหความมั่นใจในคณุภาพ
และความปลอดภัยในการดูแลผูรับบรกิาร

กําหนดพันธกจิ วิสัยทศัน คานิยม
ถายทอด ปฏิบัติใหเห็นความมุงม่ัน

ผลงานทีด่ี
คุณภาพ

ความปลอดภัย
การมุงเนนผูปวย

สิ่งแวดลอมที่สงเสรมิ
การปฏิบัติตามกฎหมาย การมีจริยธรรมที่ดี

การสื่อสาร
ใหอํานาจตัดสินใจ
จงูใจ ยกยองชมเชยจุดเนนที่การปฏิบตัิ

เพื่อปรับปรุงผลงาน
เพือ่บรรลุวัตถุประสงค

1

2

ก. วิสัยทัศนและคานิยม

สรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศเอือ้ตอ
การปรับปรุงผลงาน การบรรลุวัตถุประสงค
การสรางนวตกรรม ความคลองตัว การเรียนรู
สัมพันธภาพ ความรวมมือ การประสานบริการ

การปฏิบัติ
3

1

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

I – 1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (Senior Leadership)

สรางและสงเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการดูแลผูปวย4

ทบทวน
ตัวชี้วัด

2

ข. กฎหมายและจรยิธรรม

องคกรแสดงถึงระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ี มีความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
สรางความมั่นใจวามีการดําเนินงานอยางมีจรยิธรรม และมีสวนสนับสนุนตอสุขภาพของชุมชน

ระบบกํากับดูแลกิจการ
ผูบริหาร การเงิน โปรงใส การตรวจสอบ ผลประโยชน 

ประเมินผลงาน
ผูนํา ระบบการนํา

ความเสี่ยง
ผลกระทบดานลบ

ความกังวลสาธารณะ

1

2

ก. การกํากบัดแูลกจิการ

1
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ผูนํา ระบบการนํา

กําหนดชุมชน/ประเด็นสนับสนุน

ค. การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพของชุมชน

สนับสนุน
สรางความเขมแข็ง

ดูแลสุขภาพ
ของชุมชน

กระบวนการ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กฎหมายขอบังคับ

สงเสริมจริยธรรม

ติดตามกํากับ

ดําเนินการ
เม่ือฝาฝน

2

องคกรทีม่ีคุณคา
ตอสังคม

I – 1.2 การกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 
(Governance and Social Responsibility)
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I-1.1 การนําองคกรโดยผูนาํระดับสูง (LED.1) 
ผูนําระดับสูงชี้นําองคกร ส่ือสารและสงเสริมผลการดาํเนินงานที่ดี ใหความมั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภยัในการดูแลผูรับบรกิาร. 
 

ก. วิสัยทัศนและคานิยม 
(1) ผูนําระดับสูงกําหนดและจัดทําเอกสารที่แสดง*พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม.  ผูนําระดับสูงถายทอด

พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม ผานระบบการนํา1 ไปยังบุคลากรทุกคนและคูพนัธมิตรสําคัญ เพื่อนําไป
ปฏิบัติ. การปฏิบัติตนของผูนําระดับสูงสะทอนถึงความมุงมั่นตอคานิยมขององคกร.   

(2) ผูนําระดับสูงจัดทําเอกสารที่แสดงจริยธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคลากรในองคกร และ*
สรางสิ่งแวดลอมขององคกรทีส่งเสริม กําหนด และสงผลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ที่ดี. 

(3) ผูนําระดับสูงสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการปรับปรุงผลงาน2, การบรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงคขององคกร, การสรางนวตกรรม, ความคลองตัวขององคกร, การเรียนรูในระดับองคกร
และบุคลากร, สัมพันธภาพในการทํางานที่ดี, ความรวมมือและการประสานบริการ.  

(4) ผูนําระดับสูงสรางและสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผูปวย. 
 
ข. การส่ือสารและจุดเนนขององคกร 
 (1) ผูนําระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร, ใหอํานาจการตัดสินใจ3, และจูงใจบคุลากรทุกคนทัว่ทั้งองคกร.  

ผูนําระดับสูงกระตุนใหเกิดการสื่อสารสองทางที่ตรงไปตรงมาทั่วทั้งองคกร.  ผูนําระดับสูงมีบทบาท

                                          
1 ระบบการนํา (leadership system) หมายถึง โครงสรางและกลไกการตัดสินใจของผูนําในองคกร, การสื่อสาร
และนําผลการตัดสินใจดังกลาวไปสูการปฏิบัติ, การเลือกสรรและพัฒนาผูนํา / ผูบริหาร, การตอกย้ําคานิยม 
ทิศทาง ความคาดหวัง, รวมท้ังความสัมพันธระหวางผูนําในสายงานตางๆ 
2 การปรับปรุงผลงาน (performance improvement) มีความหมายเชนเดียวกับการพัฒนาคุณภาพ (quality 
improvement) แตครอบคลุมมิติทุกดานของการดําเนินงานในองคกร  บทบาทของผูนําในการสรางส่ิงแวดลอม
และบรรยากาศที่เอ้ือตอการปรับปรุงผลงานไดแก (1) การกําหนดนโยบาย เปาประสงค และลําดับ
ความสําคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย (2) การสรางหลักประกันวาบริการที่จัดใหผูปวยมีความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพ (3) การสนับสนุน  (การใหการฝกอบรมและโอกาส, การใหแนวทางและความ
ชวยเหลือ, การขจัดอุปสรรคในการพัฒนา, การสรางแรงจูงใจและใหรางวัล, การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน, 
การปรับระบบบริหารเพ่ือเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ) และติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัย (4) การสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมของการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
และการเรียนรู   
3 การใหอํานาจตัดสินใจ (empowerment) ในความหมายดานการบริหารจัดการ หมายถึงการใหอํานาจและ
ความรับผิดชอบแกบุคลากรเพื่อตัดสินใจและดําเนินการอยางเหมาะสม เปนผลใหเกิดการตัดสินใจในจุดที่
ใกลชิดผูปวยมากที่สุด ซึ่งเปนจุดที่มีความเขาใจความตองการของผูปวย / ผูรับบริการ และความรูในการทํางาน
มากที่สุด  การใหอํานาจตัดสินใจมีเปาหมายเพื่อชวยใหบุคลากรสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูปวย / 
ผูรับบริการตั้งแตเริ่มแรก สามารถปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ, สามารถปรับปรุงผลลัพธของการ
ทํางาน  องคกรจะตองใหขอมูลที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจของบุคลากรอยางทันกาลและนําไปใชประโยชนได 
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เชิงรุกในการใหรางวัลและการยกยองชมเชย เพื่อหนุนเสรมิการมุงเนนผูปวย / ผูรับผลงาน, การ
มุงเนนคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูรับบริการ, และการมุงเนนผลงานที่ดี. 

(2) ผูนําระดับสูงกําหนดจุดเนนที่การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงผลงาน การบรรลุวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของ
องคกร รวมทั้งระดับความคาดหวังในจุดเนนดังกลาว.  ผูนําระดับสูงทบทวนตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเพื่อระบุการดําเนินการที่จําเปน.   
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I-1.2 การกํากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม (LED.2) 

องคกรแสดงถึงระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสาธารณะ สรางความ
มั่นใจวามีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม และมีสวนสนับสนุนตอสุขภาพของชุมชน. 
 

ก. การกํากบัดูแลกิจการ 
(1) องคกรทบทวนและแสดงใหเห็นระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในดานความรับผิดชอบตอการกระทํา

ของผูบรหิาร, ความรับผิดชอบดานการเงิน, ความโปรงใสในการดําเนินงาน, การตรวจสอบที่เปน
อิสระทั้งภายในและภายนอก, และการพิทักษผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย. 

(2) องคกรประเมินผลงานของผูนําทุกระดับ4.  ผูนําระดับสูงใชผลการทบทวนเหลานี้ไปปรับปรุง
ประสิทธิผลของผูนําแตละคน และประสิทธิผลของระบบการนํา5. 

 

ข. พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
(1) องคกรระบุและคาดการณถึงความเสี่ยง / ผลกระทบดานลบตอสังคม และความกังวลของสาธารณะ6 

เนื่องมาจากบริการ / การดําเนินงานขององคกร.  องคกรมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกลาว 
รวมถึงการใชกระบวนการที่ใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม.  มีการกําหนด
กระบวนการ ตัวชี้วัด และเปาหมายสําคัญ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมาย รวมทั้งลด
ความเสี่ยงหรือผลกระทบดานลบเหลานั้น. 

(2) องคกรสงเสริมและสรางความมั่นใจวาจะมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในปฏิสัมพันธทุกกรณี มีการ
ติดตามกํากับ และดําเนินการตอพฤติกรรมที่ฝาฝนหลักจรยิธรรม. 

                                          
4 การประเมินผลงานของผูนํา อาจใชการทบทวนในกลุมผูนํา, การประเมินผลงานของผูบริหารอยางเปน
ทางการ, การสํารวจและรับเสียงสะทอนจากบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ 
5 ระบบการนําท่ีมีประสิทธิผล (an effective leadership system) คือระบบการนําที่คํานึงถึงความสามารถ
และความตองการของบุคลากร / ผูมีสวนไดสวนเสียอื่น, มีการตั้งความคาดหวังตอผลการดําเนินงานในระดับสูง, 
สรางความภักดีตอองคกรและการทํางานเปนทีมเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร, กระตุนและสนับสนุนการ
สรางนวตกรรม การเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม, จัดโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับเปาหมายและหนาที่, มีกลไก
สําหรับผูนําในการประเมินตนเอง รับขอมูลปอนกลับ และนําไปสูการปรับปรุง 
6 ความกังวลของสาธารณะ (public concerns) อาจรวมถึงความปลอดภัยของผูปวย, คาใชจาย, การเขาถึงที่
เทาเทียมและทันกาล, ส่ิงคุกคามใหมๆ ที่เกิดขึ้น, และการจัดการกับของเสียจากการใหบริการทางการแพทย 
(medical waste) 
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ค. การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพของชุมชน7 
องคกรกําหนดชุมชน8 สําคัญและสิ่งที่จะใหการสนับสนุนแกชุมชน.  องคกรสนับสนุนและสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน9.  องคกรสนับสนุนสุขภาพของชุมชน10, ประสานงานและสรางความรวมมือกับ
องคกรอืน่ๆ เพื่อจัดใหมีบริการที่ประสานกันและใชทรัพยากรรวมกัน.  

                                          
7 ในการประเมินตนเอง องคกรสามารถอางอิงถึงคําตอบในมาตรฐานหมวดที่ II-9 การทํางานกับชุมชน ซึ่งจะมี
โอกาสใหรายละเอียดไดมากขึ้น 
8 ชุมชน (community) ในที่นี้ครอบคลุมทั้งชุมชนทางภูมิศาสตรที่โรงพยาบาลไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 
และชุมชนในลักษณะอื่นๆ เชน กลุมบุคคลที่มารวมมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน, ชุมชนตาม
สถานที่ต้ัง (setting), เครือขายบริการสุขภาพ เปนตน 
9 การสนับสนุนชุมชน (community support) อาจรวมถึงความพยายามในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
ทองถ่ินในดานการใหบริการ การศึกษา สุขอนามัย ส่ิงแวดลอม การสงเสริมอาชีพ เปนตน 
10 การสนับสนุนสุขภาพของชุมชน (community health support) ไดแก การใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับ
ปจจัยที่จะมีผลตอสุขภาพ, การชวยใหสมาชิกในชุมชนพัฒนาทักษะและความสามารถที่จําเปนเพ่ือสามารถ
รับผิดชอบและตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือสงเสริมใหเกิดชุมชนที่มีสุขภาพดี  
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I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ (STM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรกําหนดกลยุทธ และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อตอบสนองความทาทายขององคกร 
และสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานขององคกร

การวางแผนกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและกรอบเวลา
ผูมีสวนรวม: ผูนํารวมกับบุคลากร
ข้ันตอนและกรอบเวลา
ความทาทายและขอไดเปรียบ
คนหาจุดออนสําคัญทีอ่าจถูกมองขาม
การวิเคราะหขอมูล

ปญหาและความตองการดานสุขภาพ
จุดแข็ง จุดออน โอกาส สิ่งคุกคามขององคกร
ปจจัยสําคัญอื่นๆ 
- ความปลอดภัย / ความผิดพล้ัง
- ความรวมมือ การแขงขัน
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริการ เศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงดานการเงิน สังคม จริยธรรม 
ความสามารถในการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัต ิ

สอดคลองกับความทาทายขององคกร
ตอบสนองความทาทายที่สําคัญขององคกร
ตอบสนองสถานะสุขภาพ / ความตองการสุขภาพ
มีสวนตอผลลัพธสุขภาพทีด่ีข้ึน

ผลลัพธสุขภาพทีด่ีข้ึนของผูปวย ครอบครัว 
ชุมชน บุคลากร 

สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพด ี

วัตถุประสงคเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ

องคกรเขมแข็ง
และย่ังยืน

ก. กระบวนการจดัทํากลยุทธ ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

3

1

2

1

2

I – 2.1 การจัดทํากลยุทธ (Strategy Development)

การนํากลยุทธ
ไปปฏบิัติ

องคกรถายทอดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ และติดตามความกาวหนา
เพื่อใหมั่นใจวาบรรลุเปาประสงค

แผนปฏบิัติการ ปฏบิัติตามแผน

แผนทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดสําคัญ 
ติดตามความกาวหนา

ทั้งองคกรมุงไปใน
ทศิทางเดียวกัน

คาดการณผลการ
ดําเนินงาน เปรียบเทียบ

ตอบสนอง
ความแตกตาง

บรรลุเปาประสงค
ทรัพยากร

5

1
4

ก. ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ

ข. คาดการณและเปรยีบเทียบ

1

ครอบคลุมประเด็นสําคัญ
และผูมีสวนไดเสียทัง้หมด

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

I – 2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Deployment)

2 ปรับแผน 3

องคกรเขมแข็ง
และยั่งยืน
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I-2.1 การจัดทาํกลยุทธ (STM.1) 
องคกรกําหนดกลยุทธ11 และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพ่ือตอบสนองกับความทาทายของ
องคกร และสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานขององคกร. 
 

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ12 
(1) ผูนําระดับสูง ดวยความรวมมือของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ ดําเนินการวางแผนกล

ยุทธตามขั้นตอนและใชกรอบเวลาที่เหมาะสม.  มีการวิเคราะหและกําหนดความทาทายเชิงกลยุทธ
และขอไดเปรียบขององคกร.  มีกระบวนการที่ชวยใหองคกรทราบถึงจุดออนหรือจุดดอยสําคัญที่อาจ
ถูกมองขาม.   

(2) ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ มีการวิเคราะหปญหาและความตองการดานสุขภาพของผูรับบริการ 
/ ชุมชนทีร่ับผดิชอบ, จุดแข็ง จุดออน โอกาส สิ่งคุกคามขององคกร รวมทั้งปจจัยสําคัญอื่นๆ13 และ
ความสามารถในการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ14. 

                                          
11 กลยุทธ (strategy) มีความหมายในเชิงกวางวาอาจเปนผลมาจากหรือนําไปสูส่ิงตอไปนี้: การจัดบริการใหม, 
รายไดที่เพ่ิมขึ้น, การลงทุน, การสรางความรวมมือกับพันธมิตร, ความสัมพันธใหมๆ กับบุคลากรหรือ
อาสาสมัคร, การเปนศูนยความเปนเลิศ, การเปนผูนําในการวิจัย, การเปนผูใหบริการเชิงบูรณาการ, การ
ตอบสนองความตองการของชุมชนหรือความตองการดานสาธารณสุข 
12 การจัดทํากลยุทธ (strategy development) หมายถึงแนวทางที่องคกรใชเตรียมการสําหรับอนาคต ซึ่ง
อาจจะใชวิธีการตางๆ ในการคาดการณ พยากรณ ทางเลือก ฉากทัศน เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้น นําไปสูการตัดสินใจและจัดสรรทรัพยากร   
13 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส สิ่งคุกคาม (SWOT analysis) ควรครอบคลุมปจจัยสําคัญที่จะมีผล
ตอความสําเร็จขององคกรในอนาคตทุกปจจัย เชน มุมมอง / ความคาดหวังของผูรับบริการและชุมชน, 
วัฒนธรรม นโยบาย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันความผิดพล้ังในการดูแลผูปวย, 
สภาพแวดลอมดานความรวมมือ การแขงขัน และความสามารถขององคกรเปรียบเทียบกับองคกรที่มีลักษณะ
คลายกัน, วงรอบชีวิต (life cycle) ของบริการสุขภาพ, นวตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่อาจ
มีผลตอการจัดบริการ, ความตองการขององคกรในดานบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ, โอกาสที่จะปรับเปล่ียนการ
ใชทรัพยากรไปสูบริการสุขภาพที่มีความสําคัญสูงกวา, ความเสี่ยงทางดานการเงิน สังคม จริยธรรม กฎระเบียบ
ขอบังคับ เทคโนโลยี และความเสี่ยงอื่นๆ, ความสามารถในการปองกันและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน, 
ส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปของระบบบริการสุขภาพและเศรษฐกิจ, ปจจัยอื่นๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงสําหรับ
องคกร 
14 ความสามารถในการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ควรคํานึงถึงความสามารถในการระดมทรัพยากรและ
ความรูที่จําเปน ความคลองตัวขององคกรในการปฏิบัติตามแผนสํารอง หรือการปรับเปล่ียนแผนและปฏิบัติตาม
แผนที่มีการปรับเปล่ียน 
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ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ15 
(1) มีการจัดทําเอกสารที่แสดง*วัตถุประสงคเชิงกลยุทธสําคัญ และกรอบเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค

เหลานั้น. (นําเสนอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธสําคัญ) 
(2) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญและใชขอไดเปรียบเชิงกลยุทธของ

องคกร16, ตอบสนองตอสถานะสุขภาพและความตองการดานสุขภาพของชมุชนหรือกลุมประชากรที่
ใหบริการ และมีสวนตอผลลัพธสุขภาพที่ดีขึ้น. 

(3) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพมุงที่ผลลัพธสุขภาพที่ดีขึ้นของผูปวย 
ครอบครัว ชุมชน บุคลากร และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี. 

 

                                          
15 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (strategic objectives) หมายถึงความมุงหมายที่ชัดเจนขององคกร  เปนส่ิงที่
องคกรจะตองบรรลุเพ่ือใหสามารถอยูรอดไดในระยะยาว เปนการกําหนดทิศทางระยะยาวขององคกร และใช
เปนแนวทางในการจัดสรรหรือปรับเปล่ียนการจัดสรรทรัพยากรขององคกร  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะมุงเนน
ทั้งภายนอกและภายในองคกร เกี่ยวของกับโอกาสและความทาทายที่สําคัญเกี่ยวกับผูปวย ผูรับผลงาน ตลาด 
บริการ หรือเทคโนโลยี   
16 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีตอบสนองความทาทายสําคัญและใชขอไดเปรียบขององคกร ควรมุงไปที่
ประเด็นสําคัญที่สุดที่จะนําไปสูความสําเร็จและทําใหผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรเขมแข็งขึ้น ซึ่ง
อาจไดแก การเขาถึงและตําแหนงที่ต้ัง, การปรับบริการใหเหมาะสมกับผูรับบริการแตละราย (customization), 
ขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร, การสรางนวตกรรมอยางรวดเร็ว, การบริหารความสัมพันธกับ
ผูปวยและผูรับบริการอื่นๆ, การใชเวชระเบียนอิเล็คโทรนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการดูแล, 
คุณภาพและความปลอดภัย, การสรางเสริมสุขภาพ, การตอบสนองอยางรวดเร็ว, การใหบริการในลักษณะ
บูรณาการ, การใหบริการที่มีตนทุนต่ํา, การสรางพันธมิตรและแนวรวมใหมๆ  
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I-2.2 การถายทอดกลยุทธเพ่ือนําไปปฏิบัติ (STM.2) 

องคกรถายทอดวัตถุประสงคเชิงกลยทุธไปสูการปฏิบัติ และติดตามความกาวหนาเพื่อให
มั่นใจวาบรรลุเปาประสงค. 
 

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการ17และการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ 
(1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่

สําคัญ, สรางความมั่นใจในความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เปนผลจากแผนปฏิบัติการ.  
บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมีสวนตอการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ. 

(2) องคกรสรางความมั่นใจวามีทรัพยากรดานการเงินและดานอื่นๆ เพียงพอที่จะนําแผนปฏิบัติการไป
ปฏิบัติใหบรรลุผล.  องคกรประเมินความเสี่ยงดานการเงินและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติ
การ.  องคกรจดัสรรทรัพยากรอยางสมดุลเพื่อใหมั่นใจวาจะมีทรัพยากรเพียงพอสําหรบัสิ่งที่
จําเปนตองปฏิบัติ. 

(3) มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏบิัติการและนําแผนที่ปรับเปลีย่นไปสูการปฏิบัติ ในกรณีที่มีความจําเปน. 
(4) องคกรจัดทําแผนดานทรพัยากรบุคคลที่สําคัญ18 เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

และแผนปฏิบติัการที่กําหนดไวได.  แผนระบุผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นตอบุคลากร และโอกาสที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสามารถของบุคลกรและระดับกําลังคนที่ตองการ. 

                                          
17 แผนปฏิบัติการ (action plans) หมายถึงแผนซึ่งระบุกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ รวมทั้งรายละเอียดทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่ตองทําใหสําเร็จ   
การจัดทําแผนปฏิบัติการเปนขั้นตอนที่สําคัญเพ่ือใหเกิดความเขาใจและมีการนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสู
ปฏิบัติทั่วทั้งองคกรอยางไดผล   การถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติรวมความถึงการกําหนดตัววัดที่
ทุกแผนกและทุกหนวยงานจะใชไปในทิศทางเดียวกัน และอาจจําเปนตองมีการฝกอบรมบุคลากรเปนการเฉพาะ
หรือการสรรหาบุคลากรใหม   
ตัวอยาง เชน ถาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ มุงเนนที่จะเปนผูใหบริการที่มีตนทุนต่ํา แผนปฏิบัติการ อาจเปน
การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดวันนอนโรงพยาบาล การวิเคราะหการใชทรัพยากรและ
ทรัพยสิน การวิเคราะหกลุมโรค (DRG) ที่พบบอยเพ่ือนําไปสูการปองกัน  การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ อาจ
รวมถึงการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญโดยอาศัยการวิเคราะหตนทุนและประโยชนที่จะเกิดขึ้น  
การวิเคราะหและประเมินในระดับองคกรจะเนนที่ประสิทธิภาพของกระบวนการ ตนทุนตอหนวย และ
คุณภาพการดูแล 
18 แผนดานทรัพยากรบุคคล (human resource plans) ควรเหมาะสมกับพันธกิจ / โครงสรางองคกร / 
ทรัพยากร สอดคลองกับความตองการดานกําลังคนในปจจุบันและในอนาคต   
ตัวอยางองคประกอบของแผนทรัพยากรบุคคล: การออกแบบระบบงานใหมเพ่ือเพ่ิมการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากร, แผนงานริเริ่มเพ่ือสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางผูประกอบวิชาชีพและ
ผูบริหาร, แผนงานริเริ่มเพ่ือสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูในองคกร, การปรับระบบบริหารคาตอบแทนและการ
ยกยองชมเชย, แผนงานริเริ่มเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรม เชน การพัฒนาผูนําในอนาคต การสรางความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย การฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ 
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(5) มีการจัดทําตัวชี้วัดสําคัญเพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผน.  ระบบการวัดผล
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ / ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด และหนุนเสริมใหทั้งองคกรมุงไปในทิศทาง
เดียวกัน. 

 

ข. การคาดการณและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
องคกรคาดการณผลการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดสําคัญในขอ 2.2 ก (5) ตามกรอบเวลาของการ

วางแผน  โดยพิจารณาจากเปาประสงค ผลงานที่ผานมา และขอมูลเชิงเปรียบเทียบ19 ที่เหมาะสม.  
องคกรตอบสนองตอความแตกตางของผลงานเมื่อเทียบกับองคกรที่ดําเนินงานหรือมีกจิกรรมใน
ลักษณะใกลเคียงกัน ทั้งความแตกตางในปจจุบันและความแตกตางที่ไดจากการคาดการณ. 

                                          
19 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (comparative data) อาจจะเปนระดับผลงานที่เปนเลิศ, ระดับผลงานเฉลี่ยในกิจการ
บริการสุขภาพ, ผลงานของคูแขง, ผลงานขององคกรที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน 
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I-3 การมุงเนนผูปวย / ผูรับผลงาน (PCF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรเรยีนรูความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญของผูปวย / ผูรับผลงานของตน 
เพือ่ใหมั่นใจวาบรกิารท่ีจัดใหสอดคลองกับความตองการดังกลาว

จําแนกสวน (Segment)

บริการ
สอดคลองกับ
ความตองการ

ผูปวย, ผูรับผลงาน, ตลาดบริการสุขภาพ

กําหนดสวนท่ีมุงเนน

ความตองการ ความคาดหวัง
รับฟง / เรียนรู

ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับแตละกลุม

ปรบัปรงุวิธีการรบัฟง/เรยีนรู
ทันความตองการของผูเกี่ยวของ

และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ
4

1

2

ก. ความรูเก่ียวกับผูปวย / ผูรบัผลงาน

I – 3.1 ความรูเกีย่วกับผูปวย / ผูรับผลงาน (Patient / Customer Knowledge)

ใชเพื่อ
วางแผนจัดบริการ

ปรับปรุงกระบวนการ

3
ความเห็นและเสียงสะทอน

ใชเพือ่
เปนองคกรที่มุงเนนผูปวย
ตอบสนองความตองการ
หาโอกาสสรางนวตกรรม

องคกรสรางความสัมพันธกับผูปวย / ผูรบัผลงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรทัธา ความพึงพอใจ 
และความรวมมือ  มีการประเมินและนําขอมูลความพงึพอใจของผูปวย / ผูรบัผลงานมาใช
ปรบัปรงุการดําเนินงาน

สรางความสัมพันธกับผูปวย / ผูรบัผลงาน

สนองความตองการ
ความเชื่อม่ันศรัทธา

ความพงึพอใจ
ความรวมมือ

ชองทางการติดตอ
ขอมูล บริการ คํารองเรียน

จัดการกับ
คํารองเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ติดตามผลทันที

ปรบัปรงุ
การดําเนนิงาน

ปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจ

ปรบัปรงุวิธีสรางความสมัพันธ
และชองทางการติดตอ

วิธีการเหมาะสมกับแตละกลุม

ก. สรางความสัมพนัธ

ข. ประเมินความพงึพอใจ

3

1

2

3

1

2

4
รวบรวม 
วิเคราะห

ขอมูลที่เปน
ประโยชน

I – 3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจบองผูรบัผลงาน
(Customer Relationship and Satisfaction)

องคกรตระหนักและใหการคุมครองสิทธิผูปวย 

ผูปวยไดรบัการคุมครอง 
สิทธิและศักดิ์ศรี

องคกร

ผูรบับรกิาร

ลักษณะการคุมครอง

ไดรับขอมูลสิทธิ
และหนาท่ี

ทุกกจิกรรมการดูแล
การถูกทํารายรางกาย จิตใจ สังคม
ความเปนสวนตัว ศักดิศ์รี คานิยม
เทาเทียมตามปญหาและความรุนแรง

ผูปวยระยะสุดทาย

ผูท่ีชวยเหลือตนเองไมได

ผูท่ีตองแยก ผูกยึด

สิทธิ ศักดิศ์รี
ขอบังคับ กฎหมาย
ความเชื่อ วัฒนธรรม
การมีสวนรวม

เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ

ผูปฏบัิติงานตระหนัก
ทราบบทบาท
ระบบพรอมตอบสนอง

สิทธิพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ
ไมเลือกปฏิบัติ
ไดรับขอมูลเพียงพอ ชัดเจน
ไดรับการชวยเหลือทันทีเม่ือเสี่ยง
ทราบช่ือผูใหบริการ
ขอความเห็นท่ีสอง
ปกปดขอมูล
การเขารวมวิจัย
ขอมูลในเวชระเบียน
การใชสิทธิแทน

ก. คําประกาศสิทธิผูปวย ข. กระบวนการคุมครอง ค. ผูปวยที่มีความตองการเฉพาะ

3

1

2

4
5
6 3

1

2

I – 3.3 สิทธผิูปวย (Patients’ Rights)
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I-3.1 ความรูเกี่ยวกับผูปวย / ผูรับผลงาน (PCF.1) 

องคกรเรียนรูความตองการและความคาดหวังที่สําคัญของผูปวย / ผูรับผลงานของตน 
เพื่อใหมั่นใจวาบริการที่จดัใหสอดคลองกับความตองการดังกลาว. 
 

ก. ความรูเกี่ยวกับผูปวย / ผูรับผลงาน20 
(1) องคกรระบุการจําแนกสวน21 ของผูปวย / ผูรับผลงาน กลุมผูรับผลงาน และตลาดบริการสุขภาพ. 

องคกรกําหนดวาจะมุงเนนบริการสุขภาพสําหรับสวนใดของผูปวย / ผูรับผลงาน กลุมผูรับผลงาน 
และตลาดบริการสุขภาพ.  

(2) องคกรรับฟงและเรียนรู22 ความตองการและความคาดหวัง23 ของผูปวย / ผูรับผลงาน รวมทั้งระดับ
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูปวย / ผูรบัผลงาน.  วิธีการรับฟงเหมาะสมกับผูปวย 
/ ผูรับผลงาน แตละกลุม.  มีการนําความรูนี้ไปใชในการวางแผนจัดบริการและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน. 

(3) องคกรใชความเห็นและเสียงสะทอนของผูปวย / ผูรับผลงานเพื่อเปนองคกรที่มุงเนนผูปวย / ผูรับ
ผลงานมากขึ้น, ตอบสนองความตองการและทําใหผูปวย / ผูรับผลงาน พงึพอใจมากขึ้น, และเพื่อ
คนหาโอกาสสรางนวตกรรม. 

(4) องคกรปรบัปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรูใหทันความตองการของผูเกีย่วของและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ. 

 

                                          
20 ผูรับผลงาน (customer) เมื่อกลาวถึงผูรับผลงานโดยทั่วไป ผูรับผลงานขององคกรที่ใหบริการสุขภาพจะ
หมายความรวมถึงผูปวยซึ่งเปนผูรับผลงานสําคัญดวย  ในบางที่จะระบุผูปวยแยกไวอยางชัดเจน  ผูรับผลงาน
อ่ืนๆ นอกจากผูปวย ไดแก ครอบครัวของผูปวย ชุมชน องคกรประกันสุขภาพหรือผูจายเงิน นายจาง กระทรวง
สาธารณสุข นักเรียน    
21 สวน (segment) หมายถึงสวนหนึ่งของผูปวย / ลูกคา ตลาดบริการสุขภาพทั้งหมด  ซึ่งมีลักษณะรวมที่
สามารถจัดกลุมไดอยางมีเหตุผล  การจําแนกสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหผลงานของ
องคกรอยางมีความหมาย  ความเขาใจเรื่องการจําแนกสวนมีความสําคัญตอการระบุความตองการและความ
คาดหวังที่แตกตางกันของผูปวย / ผูรับผลงาน ตลาด ในสวนตางๆ เพ่ือใหสามารถจัดบริการไดอยางเหมาะสม  
ตัวอยางการจําแนกสวนของตลาดบริการสุขภาพอาจใชภูมิศาสตร ชองทางการใหบริการ ปริมาณบริการสุขภาพ 
หรือเทคโนโลยีที่ใช   
22 การรับฟงและเรียนรู (listening and learning) อาจรวมถึงการสํารวจ การใชขอมูลทางระบาดวิทยา การ
สนทนากลุม การใชขอมูลจาก web และการใชขอมูลจากแหลงอื่นๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจแสวงหาบริการ
สุขภาพ 
23 ความคาดหวังของผูปวย / ผูรับผลงาน ควรครอบคลุมลักษณะบริการสุขภาพที่สําคัญ มีผลตอความเชื่อมั่น
ศรัทธา ความไววางใจ ความพึงพอใจ และการตัดสินใจเลือกใชบริการ เชน ความแตกตางจากองคกรอื่นที่
ใหบริการในลักษณะเดียวกัน ชวงเวลาของการใหบริการ การใหความชวยเหลือแกครอบครัว คาใชจาย ความ
เปนสวนตัว การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี  
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I-3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับผลงาน (PCF.2)  

องคกรสรางความสัมพันธกับผูปวย / ผูรับผลงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรทัธา ความพงึ
พอใจ และความรวมมือ.  มีการประเมินและนําขอมูลความพงึพอใจของผูปวย / ผูรับ
ผลงานมาใชปรับปรุงการดําเนินงาน. 
 

ก. การสรางความสัมพันธกับผูปวย / ผูรับผลงาน  
(1) องคกรสรางความสัมพันธกับผูปวย / ผูรบัผลงาน เพื่อตอบสนองความตองการ, เพื่อสรางความ

เชื่อม่ันศรัทธา, และเพื่อใหไดรับความรวมมือ.  
(2) มีชองทางสําหรับใหผูปวย / ผูรับผลงาน คนหาขอมูลขาวสาร ขอรับบริการ และเสนอขอรองเรียน. 

องคกรจัดทําขอกําหนดที่พึงปฏิบัติสําหรับชองทางการติดตอแตละรูปแบบและสรางความมั่นใจวา
ขอกําหนดดังกลาวไดรับการนําไปปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนและในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของ.  มีการ
แสดงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะในการใหขอมูลเกี่ยวกับบริการที่มี คุณภาพบริการ และผลการ
ใหบริการ*. 

(3) องคกรจัดการกับคํารองเรียนของผูปวย / ผูรับผลงานเพื่อใหมีการแกไขอยางไดผลและทันทวงที.  มี
การรวบรวมและวิเคราะหคํารองเรียนเพื่อใชในการปรับปรุงทั่วทั้งองคกร. 

(4) องคกรปรบัปรุงวิธีการสรางความสัมพนัธและชองทางการติดตอกับผูปวย / ผูรับผลงาน ใหทันกบั
ความตองการของผูเกี่ยวของและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริการสขุภาพ. 

 

ข. การประเมนิความพึงพอใจ24ของผูปวย / ผูรับผลงาน  
(1) มีการประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูปวย / ผูรับผลงาน และใชขอมูลนี้เพื่อ

ปรับปรุงการดําเนินงาน.  วิธีการวัดผลเหมาะสมกับกลุมผูปวย / ผูรับผลงานแตละกลุม และไดขอมูล
ที่เปนประโยชนในการนําไปปรับปรุง. 

(2) มีการติดตามผลหลังการเขารับบริการจากผูปวย / ผูรับผลงานทันที เพื่อใหไดรับขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับคุณภาพบริการที่เปนประโยชนในการนําไปปรับปรุง25.  

(3) องคกรปรบัปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจใหทันกบัความตองการของผูเกี่ยวของและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ 

 

                                          
24 การประเมินความพึงพอใจ อาจจะใชการสํารวจ การรับเสียงสะทอนที่เปนทางการและไมเปนทางการ การ
รับขอรองเรียน,  การเก็บขอมูลอาจจะใช internet การติดตอดับบุคคลโดยตรง การใชหนวยงานที่สาม หรือโดย
ไปรษณีย 
25 ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุง (actionable feedback) เชน ลักษณะของบริการ 
ความสัมพันธ ปฏิสัมพันธ ที่จะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการในครั้งตอไปหรือการแนะนําผูอ่ืนมาใชบริการ 
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I-3.3 สิทธิผูปวย (PCF.3) 

องคกรตระหนักและใหการคุมครองสทิธิผูปวย.  
 

ก. คําประกาศสิทธิผูปวย 
(1) ผูปวยไดรับการคุมครองตามคําประกาศสิทธิผูปวยขององคกรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข26   
 

ข. กระบวนการคุมครองสิทธิผูปวย 
(1) องคกรสรางหลักประกันวาผูปฏิบัติงานมีความตระหนักและทราบบทบาทของตนในการคุมครองสิทธิ

ผูปวย และมีระบบพรอมที่จะตอบสนองเมื่อผูปวยขอใชสิทธิ. 
(2) ผูปวยไดรับขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ในลักษณะที่เขาใจไดงาย.  
(3) มีการคํานึงถึงสิทธิผูปวยในทุกกิจกรรมของการดูแลผูปวย. 
(4) ผูปวยไดรับการปกปองจากการถูกทํารายดานรางกาย จิตใจ และสังคม. 
(5) ผูปวยไดรับการดูแลดวยความเคารพความเปนสวนตัว ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย คานิยมและ

ความเชื่อสวนบุคคล.  
(6) องคกรสรางหลักประกันวาผูปวยที่มีปญหาและความรุนแรงเหมือนกนัจะไดรับการดูแลในลักษณะ

เดียวกัน. 
 

ค. การดูแลผูปวยที่มีความตองการเฉพาะ  
(1) ผูปวยระยะสุดทายไดรับการดูแลดวยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย27.  การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการให การคงไว หรือการยุติการรักษาเพื่อยืดชีวิต เปนไปอยางสอดคลองกับ
ขอบังคับหรือกฎหมาย ความเชื่อและวัฒนธรรม ดวยการมีสวนรวมของผูปวยและครอบครัว. 

(2) ผูรับบริการที่เปนเด็ก ผูพกิาร ผูสูงอายุ ที่ชวยเหลือตนเองไมได ไดรบัการคุมครองสิทธิอยาง
เหมาะสม. 

(3) มีการปฏิบัติตอผูปวยที่จําเปนตองแยก หรือผูกยึด อยางเหมาะสม. 

                                          
26 คําประกาศสิทธิผูปวย ไดแก 1. สิทธิพ้ืนฐานที่จะไดรับบริการดานสุขภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ, 2. 
สิทธิที่จะไดรับบริการโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ, 3. สิทธิที่จะรับทราบขอมูลอยางเพียงพอและเขาใจชัดเจนเพื่อให
สามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไมยินยอมใหผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปฏิบัติตอตน, 4. สิทธิที่จะไดรับ
การชวยเหลือโดยทันทีเมื่ออยูในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต, 5. สิทธิที่จะทราบชื่อ สกุล และประเภท ของผู
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่ใหบริการแกตน, 6. สิทธิที่จะขอความเห็นจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอ่ืนที่
มิไดเปนผูใหบริการแกตน และสิทธิในการขอเปลี่ยนตัวผูใหบริการหรือสถานบริการ, 7. สิทธิที่จะไดรับการ
ปกปดขอมูลเกี่ยวกับตนเองโดยเครงครัด, 8. สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางครบถวนในการตัดสินใจเขารวม
หรือถอนตัวจากการเปนผูถูกทดลองในการทําวิจัย, 9. สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เฉพาะของตนที่ปรากฎในเวชระเบียนเมื่อรองขอ, 10. บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม อาจใชสิทธิแทน
ผูปวยที่เปนเด็กอายุยังไมเกินสิบแปดปบริบูรณ ผูบกพรองทางกายหรือจิต ซึ่งไมสามารถใชสิทธิดวยตนเองได 
27 โดยพิจารณาความเหมาะสมกับความตองการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ควบคูไปดวย 
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I-4 การวัด วิเคราะห และจัดการความรู (MAK) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูล/สารสนเทศ/ตัวชี้วัดผลงาน
ดานบริการ ผูรับผลงาน การเงิน ปฏิบัติการ

ติดตาม
งานประจําวัน 
ผลงานโดยรวม
ความกาวหนา

เลือกขอมูล
เชิงเปรยีบเทียบ

ปรบัปรงุระบบวัดผลงาน
สอดคลองกับสถานการณ
ไวตอการเปลี่ยนแปลง

วิเคราะหขอมูล

จัดลําดับความสําคัญ

องคกรจดัใหมีการวัด วิเคราะห ปรบัทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน  
โดยใชขอมูลและสารสนเทศ ในทุกระดับและทุกสวนขององคกร

เลือก
รวบรวม
เช่ือมโยง
ปรบัทิศ

 ประเมินผล
ความสําเร็จขององคกร
ความกาวหนาตามแผน
การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ถายทอดสูการปฏิบัติ

เพื่อการปรับปรุง
เพื่อสรางนวตกรรม

ท่ัวท้ังองคกร

รวมเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
และปรบัปรงุกระบวนการสําคัญ

ก. การวัดผลงาน
ข. การวิเคราะห

ทบทวน และปรับปรุงผลงาน

3

1

2

1

2

I – 4.1 การวดั วิเคราะห และปรับปรุงผลงานขององคกร
(Measurement, Analysis and Improvement of Organizational Performance)

3

แนวโนม คาดการณ 
เปรียบเทียบ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล

ตัดสินใจ
นวตกรรม

Hardware & Software

ปรับปรุงกลไกและระบบ 
ทันความตองการ

ทิศทางบริการสุขภาพ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

ถูกตอง 
นาเช่ือถือ 
ทันการณ 
ปลอดภัย

องคกรสรางความมั่นใจวามีขอมูล สารสนเทศ ซอฟทแวร และฮารดแวร ท่ีจําเปน มีคุณภาพ 
และพรอมใชงาน สําหรับบุคลากร / ผูปวย  / ผูรบัผลงาน   องคกรสรางและจดัการสินทรพัย
ความรูของตนเพื่อปรบัปรงุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร

ความตองการ
รกัษาความลับ

พรอมใชในภาวะฉุกเฉิน

บุคลากร/ผูบริหาร
ผูปวย/ผูรับผลงาน
องคกรภายนอก

เช่ือถือได  ปองกันขอมูลร่ัวไหล ใชงานงาย 
การดูแลผูปวย
การบริหารจัดการ 
การตรวจสอบทางคลินิก 
การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และการวิจัย 

ขอมูลพรอมใช

 เขาถึง

ใชประโยชน

ออกแบบ จัดการ

ก. การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ ค. คุณภาพ 
ขอมูล/ความรู

3

1

2

4

1

2

I – 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู
(Management of Information, Information Technology, and Knowledge Management)

รวบรวม/ถายทอดความรูของบุคลากร
ถายทอด/แลกเปล่ียนความรู
แลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติท่ีดี นําสูการปฏิบัติ 
นําหลักฐานทางวิทยาศาสตรมาใช

ข. การจัดการความรู
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I-4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลงานขององคกร  (MAK.1) 
องคกรจัดใหมีการวัด28 วิเคราะห ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน29 โดยใชขอมูลและ
สารสนเทศ ในทุกระดับและทุกสวนขององคกร. 
 

ก. การวัดผลงาน30 
(1) องคกรเลือก รวบรวม และเชื่อมโยงขอมลู / สารสนเทศ / ตัวชี้วัดสําคัญที่สอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อใชติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวัน, ติดตามผลงานขององคกรโดยรวม, ติดตาม
ความกาวหนาตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบติัการ, สนับสนุนการตัดสินใจและการ
สรางนวตกรรมขององคกร. 

(2) องคกรเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ31 ที่สาํคัญ และทําใหมั่นใจวามีการนําไปใช
สนับสนุนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล. 

(3) องคกรปรบัปรุงระบบการวัดผลงานใหทันกับความตองการของผูเกีย่วของและทิศทางของบริการ
สุขภาพ, ไวตอการเปลี่ยนแปลงภายในหรือภายนอกที่อาจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วหรือไมคาดคิด. 

 

                                          
28 แนวคิดสําคัญสําหรับการนําระบบวัดผลงานไปใชใหประสบความสําเร็จ คือการกําหนดทิศทางของ
ตัวชี้วัดทั้งองคกรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) และการบูรณาการ (integration) ตัวชี้วัดจากแหลง
ตางๆ เพ่ือใหเปนขอมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุมทั้งองคกร  รวมถึงการที่ผูนําระดับสูงติดตามตัวชี้วัดผลงานที่
มีความสําคัญตอผลงานโดยรวมขององคกรจากแหลงขอมูลทุกระดับ 
29 ผลงานหรือผลการดําเนินงาน (performance) คือ output และ outcome ที่เกิดจากกระบวนการ 
ผลิตภัณฑ และบริการ ที่สามารถนํามาใชประเมินและเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือผลงานที่ผานมาได  อาจ
แบงผลงานไดเปน 4 กลุมใหญๆ คือ 1) ดานผลิตภัณฑและบริการ 2) ดานการมุงเนนผูรับผลงาน 3) ดาน
การเงิน 4) ดานปฏิบัติการ    
30 การวัดผลงาน (performance measurement) จะถูกนํามาใชในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลจริง เพ่ือ
กําหนดทิศทางขององคกร และจัดสรรทรัพยากรในระดับตางๆ ใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทาง
ขององคกร 
31 ขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (comparative data and information) เปนส่ิงที่จะกระตุนใหเกิดการ
ปรับปรุงผลงานขององคกร ทําใหเกิดความเขาใจกระบวนการและผลงานขององคกรไดดีขึ้น รวมท้ังชวยในการ
วิเคราะหและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เปนความเชี่ยวชาญพิเศษและการสรางพันธมิตร  ขอมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบอาจจะเปนระดับผลงานที่ดีเลิศ, ระดับผลงานเฉล่ียในกิจการบริการสุขภาพ, ผลงานของคูแขง, 
ผลงานขององคกรที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน  
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ข. การวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงผลงาน 
(1) องคกรทบทวนประเมินผลงาน32 และขีดความสามารถขององคกร.  มีการวิเคราะห33 เพื่อสนับสนุน

การทบทวนประเมินผลและสรางความมั่นใจวาไดขอสรุปที่นาเชื่อถือ.  องคกรใชการทบทวนนี้เพื่อ
ประเมินความสําเร็จขององคกร, ความกาวหนาตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ, และ
ความสามารถในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงขององคกรและสิ่งแวดลอมภายนอก. 

(2) องคกรนําสิ่งที่ไดจากการทบทวนประเมินผลงานขององคกรมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อการปรับปรุง
และหาโอกาสสรางนวตกรรม, พรอมทั้งถายทอดสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร. 

(3) องคกรนําผลการทบทวนประเมินผลงานขององคกร ไปใชในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
สําคัญอยางเปนระบบ. 

 
 

                                          
32 การทบทวนประเมินผลงานขององคกร (organizational performance reviews) ควรใชขอมูลจากการ
วัดผลงานขององคกร โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการในหมวด I - 2.1 และ I - 2.2  
รวมท้ังอาจใชขอมูลจากการประเมินตามเกณฑมาตรฐานฉบับนี้ 
33 การวิเคราะห (analysis) หมายถึงการตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
ตัดสินใจที่ดี  การวิเคราะหองคกรในภาพรวมจะชวยชี้นําการตัดสินใจและการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุผลลัพธ
สําคัญและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร 
การวิเคราะหประกอบดวย การประเมินแนวโนม, การคาดการณทั้งในระดับองคกร ระดับธุรกิจโดยรวม การ
คาดการณเทคโนโลยี, การเปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและผล และการหาความสัมพันธ
ระหวางกัน เพ่ือสนับสนุนการทบทวนผลงานขององคกร การทราบตนเหตุของปญหา และชวยจัดลําดับ
ความสําคัญในการใชทรัพยากร 
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I-4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู (MAK.2)  

องคกรสรางความมั่นใจวามีขอมูล สารสนเทศ ซอฟทแวร และฮารดแวร ทีจ่ําเปน มี
คุณภาพ และพรอมใชงาน สําหรับบุคลากร / ผูปวย  / ผูรับผลงาน.  องคกรสรางและ
จัดการสินทรัพยความรูของตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสทิธิผลขององคกร. 
 

ก. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
(1) ขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร / ผูบริหาร / ผูปวย / ผูรับผลงาน / องคกรภายนอก มี

ความพรอมใชงาน เอื้อตอการดูแลผูปวย การบริหารจัดการ การตรวจสอบทางคลินิก การพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา และการวิจัย.  แผนงานและการจัดการสารสนเทศ34 มีความเหมาะสมกับขนาด
และความซับซอนขององคกร.  

(2) องคกรสรางความมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟทแวรมีความเชื่อถือได ปองกันไมใหขอมูลรั่วไหล และ
ใชงานงาย.  

(3) องคกรสรางความมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮารดแวรและซอฟทแวร มีความพรอม
ใชงานอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน. 

(4) องคกรปรบัปรุงกลไกการจัดใหมีขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮารดแวรและซอฟทแวรทีพ่รอม
ใช ใหทันกับความตองการของผูเกี่ยวของ ทิศทางของบริการสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี.  

 

ข. การจัดการความรูขององคกร  
มีการจัดการความรูขององคกรเพื่อใหเกิดสิง่ตอไปนี้: การรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากร, การ

ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนจากผูปวย/ผูรับผลงาน และองคกรภายนอก, การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือที่เปนเลิศ และนําไปสูการปฏิบัติ, การประมวลและนําความรูที่
เกี่ยวของมาใชในการวางแผนกลยุทธ, และการนําหลักฐานทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
วิธีการดูแลรักษามาประยุกตใช. 

 

ค. คุณภาพของขอมูล สารสนเทศ และความรู  
(1) องคกรสรางความมั่นใจวาขอมูล สารสนเทศ และความรูขององคกร มคีวามแมนยํา เชื่อถือได ทนั

เหตุการณ และปลอดภัย. 
(2) องคสรางความมั่นใจในการรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศ. 
 
 
 
 

                                          
34 แผนงานและการจัดการสารสนเทศ (information management) เชน มาตรฐานขอมูล มาตรฐาน
เทคโนโลยี ขั้นตอนในการดําเนินการ เกณฑการเก็บขอมูล ระยะเวลาและวิธีในการคงเก็บขอมูล เกณฑการ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย การักษาความปลอดภัยและความลับ 
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 I-5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (HRF)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Multiple Req.

ความรู ทักษะ
ความสามารถ  

โอกาส/รูปแบบ
การพัฒนา

ที่หลากหลาย

ประเมินประสิทธิผล
การพัฒนาและเรียนรู

หนุนเสริมการใชความรู/ทักษะใหมๆ

3

ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา

I – 5.1 ความผูกพันของบุคลากร (Staff Engagement)

ผูกพัน
พึงพอใจ ความสําเร็จ

ขององคกร
และบุคคล

ผลงานดี

สมดุล: องคกรและบุคลากร
ขอมูลจากบุคลากร 

ขอมูลจากหัวหนา/ผูบริหาร
ขอกําหนดของวิชาชีพ 
คุณภาพ ความปลอดภัย 

การสรางเสริมสขุภาพ
การเรียนรู /สนิทรัพยความรู 

Core Competency
ความทาทายเชิงกลยุทธ 

แผนปฏบัิติการ
การปรับปรุงผลงาน 
เทคโนโลยี นวตกรรม

จริยธรรม

คุณสมบัติ
การเปนผูนํา

การพัฒนา
ความรูของ
องคกร   

-ความกาวหนาในอาชีพ
การงาน

-สรางผูบริหาร และผูนํา

4

ประเมินและปรับปรุง
ความผูกพัน ผลงาน

องคกรสรางความผูกพันกับบุคลากร จดัระบบคาตอบแทนและแรงจงูใจ เพื่อบรรลุความสําเรจ็
ในระดับองคกรและระดับบุคคล   บุคลากรและผูนําไดรบัการพัฒนาเพื่อใหสรางผลงานที่ดี

กําหนด (วิเคราะห) ปจจัยสําคัญ ก. การเพ่ิมคุณคาบุคลากร

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
• ความรวมมือ การสือ่สารและการแบงปนทักษะ
• การกระจายขอมูลขาวสารและการสื่อสารกับผูบริหาร
• เปาหมายระดับบุคคล ใหอํานาจตัดสนิใจ ความคิดริเร่ิม
• นวตกรรม
• ใชประโยชนจากขอคิดที่หลากหลาย

ระบบประเมินผลงาน
และพัฒนาบุคลากร

(Performance Management System)
รวมทัง้การบริหารคาตอบแทน 
การใหรางวัล การยกยองชมเชย  

และการสรางแรงจูงใจ

1 บุคลากร 2 ผูนํา

ค. การประเมิน

1

23

1

2

ถายทอดความรู
จากผูที่ออกจาก
องคกร ยืดหยุน 

มีนวตกรรม
แบงปนความรูทักษะ 
สือ่สารดี 
กระจายสารสนเทศดี
เนนเปาหมายองคกร
มุงเนนผูปวย

ที่ทํางานเอ้ือตอสขุภาพ/
ความปลอดภัย สุขภาพดี

ปลอดภัยดูแลและเกื้อหนุน

ประเมินความตองการ
กําหนด/มอบหมายหนาที่

สรรหา วาจาง  จัดวาง ธํารงรักษา
ตรวจสอบ/ประเมินคุณสมบัติ

บริหาร/จัดระบบ บุคลากร

เตรียมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

ดูแลสขุภาพตนเอง

เปนแบบอยางพฤติกรรม

ปองกนัความเสี่ยงจากการทํางาน

ประเมินสขุภาพเม่ือแรกเขาทํางาน

นโยบาย 
การจดับริการ 
สทิธิประโยชน

เรียนรู ตัดสินใจ ปฏบัิติ

มีขอตกลงรวมกัน

TB, HBV, HIV, Sharp Inj, Lab Chemicals,
Anesthetic Gas, Chemotherapeutic Agent

ดแูลเม่ือเจ็บปวย/สัมผสัเชือ้

ไดรับภูมิคุมกนัโรค

ค. สุขภาพบุคลากร

ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอ

ข. บรรยากาศในการทํางาน

3

1

2

4

5
6

1

2

3

1
2

7

4

I – 5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร (Staff Environment)

องคกรบรหิารขีดความสามารถและอัตรากําลัง เพื่อใหงานขององคกรบรรลุผลสําเรจ็
องคกรจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพด ี
และมีความปลอดภัย

ขีดความสามารถ
อัตรากําลัง

ตรวจสขุภาพเปนระยะ
ความสําเร็จ
ขององคกร

ใชประโยชนจากความ
เช่ียวชาญพิเศษขององคกร, 
มุงเนนผูปวย, ผลงานเปนไป
ตามความคาดหวัง, คลองตัว
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I-5.1 ความผกูพันของบุคลากร35(HRF.1) 
องคกรสรางความผูกพันกบับุคลากร จัดระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจ เพ่ือบรรลุความสําเร็จ
ในระดับองคกรและระดับบุคคล.  บุคลากรและผูนําไดรับการพัฒนาเพ่ือใหสรางผลงานที่ดี. 
ก. การเพ่ิมคณุคาบุคลากร 

(1) องคกรกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน36 และความพึงพอใจ37 ของบุคลากรแตละกลุม และแตละ

สวน. 
(2) องคกรเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกรที่ชวยใหบุคลากรมีผลงานที่ดี38 และมีแรงจูงใจ ดังตอไปนี้ 

• ความรวมมือ การสื่อสารและการแบงปนทักษะที่มีประสิทธิผล ระหวางผูประกอบวิชาชีพตางสาขา 
ระหวางผูที่อยูตางหนวยงาน และตางสถานที่ (ตามความเหมาะสม)  

• การกระจายขอมูลขาวสารและการสื่อสารสองทางกับหัวหนางานและผูบริหารที่มีประสิทธิผล 
• การต้ังเปาหมายระดับบุคคล การใหอํานาจตัดสินใจ และความคิดริเริ่ม 
• นวตกรรมภายใตสภาพแวดลอมของงาน 
• ความสามารถในการใชประโยชนจากขอคดิ วัฒนธรรม และความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคลากร 

                                          
35 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับของมุงมั่นทั้งทางอารมณและสติปญญา เพ่ือใหงาน พันธกิจ และ
วิสัยทัศนขององคกรบรรลุผล  คําวา staff engagement บางคนอาจจะแปลวา “การผูกใจบุคลากร”  หรือใชคํา
งายๆ วา “รวมดวย ชวยกัน” 
การสรางความผูกพัน ครอบคลุมการสรางความสัมพันธ การสรางความพึงพอใจ การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร การบริหารคาตอบแทนและสรางแรงจูงใจ การฝกอบรม 
บุคลากรที่มีความผูกพันกับองคกร จะรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร งานที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่มีคุณคา 
สอดคลองกับคานิยมสวนตัว สอดคลองกับทิศทางขององคกร และมีความรับผิดชอบตอความสําเร็จของงาน 
36 ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันระหวางบุคลากรกับองคกร ควรพิจารณา สภาพแวดลอมที่สรางแรงจูงใจใน
การทํางานเพ่ือประโยชนของผูปวยและความสําเร็จขององคกร, ความสัมพันธระหวางผูนําและผูปฏิบัติงาน, 
ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ, บรรยากาศของความรวมมือ ไววางใจ, การสื่อสารที่ดี, การใหอํานาจตัดสินใจ
, การฝกอบรม, ความกาวหนาในตําแหนงงาน, การยกยองชมเชยและการใหรางวัล, โอกาสที่เทาเทียมกัน, การ
อยูรวมกนัเสมือนญาติพ่ีนอง 
37 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของบุคลากร ควรพิจารณาประเด็นเรื่องคาตอบแทน ความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน การแกไขปญหาและขอรองเรียน การพัฒนาความรูความสามารถ ส่ิงแวดลอมในการทํางาน การ
ชวยเหลือของผูบริการ ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ภาระงาน การสื่อสาร ความรวมมือ การทํางานเปนทีม 
ความมั่นคงในงาน  
38 ลักษณะของ การทํางานท่ีมีผลงานที่ดี (good performance) คือมีความยืดหยุน มีนวตกรรม มีการแบงปน
ความรูและทักษะ มีการสื่อสารที่ดี มีการกระจายสารสนเทศที่ดี มีจุดเนนสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 
มุงเนนผูปวยและผูรับผลงานอื่นๆ ตอบสนองตอความตองการที่เปล่ียนแปลงไป  
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(3) ระบบประเมินและพัฒนาผลงานบุคลากร (staff performance management system) สงเสริมให

บุคลากรสรางผลงานที่ดี มีความผูกพันกับองคกร, หนนุเสริมการมุงเนนผูปวย / ผูรับผลงาน / การ
ใหบริการสุขภาพ, และการนําแผนไปปฏิบัติใหสําเร็จผล.  ระบบดังกลาวนําประเด็นเรื่องการบริหาร
คาตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย39 และการสรางแรงจูงใจมาพจิารณาดวย. 

 

                                          
39 วิธีการยกยองชมเชย อาจเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เปนทางการและไมเปนทางการ เปนรายบุคคลและ
เปนรายกลุม 
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ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา40 
(1) ระบบการพัฒนาและเรียนรูสําหรับบุคลากร พิจารณาประเด็นตอไปนี้ 

• ความจําเปนและความตองการในการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งบุคลากร หวัหนางาน และผูบริหารระบุ 
• ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ ประวัติการทํางานและขอบเขตการปฏิบัติงานที่ไดรับอนุญาตใหทํา 
ซึ่งมีการทบทวนทุกระยะเวลาไมเกิน 3 ป* 
• ความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลุแผนปฏิบัติการขององคกร 
• จริยธรรม คณุภาพ ความปลอดภัย การสรางเสริมสุขภาพ 
• การปรับปรุงผลงานขององคกร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และนวตกรรม 
• สมดุลระหวางวัตถุประสงคขององคกรกับความตองการของบุคลากร 
• การเรียนรู41 และสินทรัพยความรู42 ขององคกร 
• โอกาสและรปูแบบการพัฒนาที่หลากหลาย43 รวมทั้งการศึกษา การฝกอบรม การโคช การเปนพี่

เลี้ยง การสะสมประสบการณจากการทํางาน (ตามความเหมาะสม) 
• การถายทอดความรูจากผูที่ลาออกหรือเกษียณอายุ 
• การหนนุเสรมิใหนําความรูและทักษะใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 

                                          
40 การพัฒนาบุคลากร ขึ้นกับลักษณะการจัดบริการสุขภาพขององคกร ความรับผิดชอบของบุคลากร ลําดับ
ขั้นในการพัฒนาขององคกรและบุคลากร   
เนื้อหาการพัฒนาที่จําเปน อาจจะเปนการศึกษาตอเนื่องทางคลินิก การแบงปนทักษะและความรู การสื่อสาร 
การทํางานเปนทีม การแกปญหา การแปลความหมายและใชขอมูล การตอบสนองความตองการของผูปวยและ
ผูรับผลงาน ภาษาและวัฒนธรรม การวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการ การลดความสูญเปลาและรอบเวลา 
การจัดลําดับความสําคัญตามกลยุทธขององคกร  เนื้อหาการเรียนรูที่จําเปนอาจจะเปนทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหมๆ หรือทักษะพ้ืนฐาน เชน ทักษะคอมพิวเตอร ก็ได   
บุคลากรที่ทํางานสัมผัสกับผูปวย ควรเรียนรูและฝกอบรมเกี่ยวกับบริการที่จัดใหผูปวย การรับฟงผูปวยและผูรับ
ผลงาน การแกปญหาหรือขอผิดพลาด การตอบสนองและทําใหเกินกวาความคาดหวังของผูปวยและผูรับผลงาน
อ่ืนๆ 
41 การเรียนรูขององคกร (organizational learning) อาจเกิดจากการวิจัยและพัฒนา การประเมินและปรับปรุง
วิธีการทํางาน ความคิดและขอมูลจากบุคลากร ผูปวย และผูรับผลงานอื่นๆ การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่ดี 
และการจัดระดับเทียบเคียง (benchmarking) 
42 สินทรัพยความรู (knowledge assets) หมายถึงทรัพยากรทางปญญาที่มีการสั่งสมภายในองคกร เปนสมบัติ
ขององคกรและบุคลากร อยูในรูปแบบของสารสนเทศ ความคิด การเรียนรู ความเขาใจ ความจํา ทักษะ 
ความสามารถ  สินทรัพยความรูอาจจะเก็บไวในตัวบุคลากร ฐานขอมูล เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติ ซอฟทแวร สิทธิบัตร  สินทรัพยความรูอาจจะอยูในตัวผูปวย ผูรับผลงาน ผูสงมอบ และองคกร
พันธมิตรดวย  สินทรัพยความรูเปนความรูในภาคปฏิบัติ (know how) ที่องคกรมีไวเพ่ือใช ลงทุน และพัฒนาให
เติบโต  การสรางและจัดการสินทรัพยความรูขององคกรเปนสวนสําคัญที่จะสรางคุณคาใหแกผูรับผลงาน ผูมี
สวนไดสวนเสีย และทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 
43 รูปแบบการพัฒนาบุคลากร อาจจะทําภายในหรือนอกองคกร อาจจะเปนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 
การเรียนในหองเรียน การเรียนจากคอมพิวเตอร การเรียนทางไกล หรือรูปแบบของการศึกษาและฝกอบรม
อ่ืนๆ  การฝกอบรมอาจจะเกิดจากการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานภายในหรือนอกองคกร.  
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(2) ระบบพัฒนาและเรียนรูสําหรับผูนํา พิจารณาประเด็นตอไปนี ้
• การพัฒนาคณุสมบัติการเปนผูนําเฉพาะตัว 
• การพัฒนาความรูขององคกร 
• จริยธรรมในการใหบริการสุขภาพและการดําเนินกิจการ 
• ความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลุแผนปฏิบัติการขององคกร 
• การปรับปรุงผลงานขององคกร การเปลี่ยนแปลง และนวตกรรม 
• โอกาสและรปูแบบการพัฒนาที่หลากหลาย รวมทั้งการศึกษา การฝกอบรม การโคช การเปนพี่

เลี้ยง การสะสมประสบการณจากการทํางาน (ตามความเหมาะสม) 
(3) องคกรประเมินประสิทธิผลของระบบการพัฒนาและเรยีนรูสําหรับบุคลากรและผูนํา โดยพิจารณาผล

การปฏิบัติงานของแตละบุคคล และผลงานขององคกรรวมดวย. 
(4) องคกรจัดการเรื่องความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองคกรอยางมี

ประสิทธิผล.  องคกรมีการวางแผนสรางผูบริหารและผูนาํเพื่อสืบทอดการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิผล. 

 
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
(1) องคกรประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ดวยวิธีการที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ ที่เหมาะสมกับแตละกลุม แตละสวนของบุคลากร, และใชตัวชี้วัดเหลานี้เพื่อปรบัปรุงความ
ผูกพันของบุคลากร. 

(2) องคกรนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธของบรกิารสุขภาพ / 
กิจการขององคกร ในตอนที่ IV เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งความผูกพันของบุคลากรและ
ผลลัพธของบรกิารสุขภาพ / กิจการขององคกร. 
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I-5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร (HRF.2) 
องคกรบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลัง เพ่ือใหงานขององคกรบรรลผุลสําเร็จ.  องคกร
จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศทีส่นับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพดี และมี
ความปลอดภยั. 
 

ก. ขีดความสามารถ44 และความเพียงพอ45 ของบุคลากร  
(1) องคกรประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและระดับกําลังคนที่ตองการ. มีการกําหนดหนาที่

รับผิดชอบของแตละตําแหนง และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบตามความรูความสามารถของบุคลากร
และขอกําหนดในกฎหมาย. 

(2) มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการสรรหา วาจาง บรรจุลงตําแหนง และธํารงรักษาบุคลากรใหม.  
บุคลากรใหมทั้งที่เปนเจาหนาที่และผูที่มาปฏิบัติงานในองคกร รวมไปถึงอาสาสมัคร ไดรับการ
ปฐมนิเทศ ฝกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู ในสิ่งที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน การศึกษา
ตอเนื่องควรไดรับการสงเสริมโดยองคกร* มีการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัติของ
บุคลากรในดานใบประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ46. องคกรสรางความ
มั่นใจวาบุคลากรเปนตัวแทนของความหลากหลายทางขอคิด วัฒนธรรม และความคิดอานของชุมชน. 

(3) องคกรบรหิารและจัดระบบบุคลากรเพื่อ: 
• ใหงานขององคกรบรรลุผลสําเร็จ 
• ใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร 
• หนนุเสริมการมุงเนนผูปวย / ผูรับผลงาน / การใหบริการสุขภาพ 
• ใหผลดําเนินการเปนไปตามความคาดหวังหรือดีกวา 
• ตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
• คลองตัวพอที่จะตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป 

(4) องคกรเตรยีมบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสามารถและความ
เพียงพอ. องคกรบริหารบคุลากร ความตองการของบุคลากรและความตองการขององคกร เพื่อให
มั่นใจวาสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง, เพื่อปองกันการลดบุคลากร, และเพื่อลดผลกระทบจาก
การที่บุคลากรไมเพียงพอ เมือ่มีความจําเปน. 

                                          
44 ขีดความสามารถของบุคลากร (staff capability) หมายถึง ความสามารถขององคกรในการบรรลุผลสําเร็จ
ของกระบวนการทํางานดวยความรู ทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ขีดความสามารถ 
อาจรวมถึงความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธกับผูปวย / ผูรับผลงาน การสรางนวตกรรมและ
ปรับเปล่ียนสูเทคโนโลยีใหม การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการทํางานใหม และเพ่ือใหตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
45 ความเพียงพอของบุคลากร (staff capacity) หมายถึง ความสามารถขององคกรที่ทําใหมั่นใจวามีระดับของ
บุคลากรเพียงพอในการบรรลุผลสําเร็จของกระบวนการทํางาน และสงมอบผลิตภัณฑและบริการใหผูปวย / ผูรับ
ผลงานได รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองตอระดับความตองการตามฤดูกาลและตามความผันแปรความ
ตองการ 
46 รวมท้ังควรมีการเก็บบันทึกประวัติและขอมูลขาวสารของบุคลากรเปนความลับ ทันสมัย และสมบูรณ 
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ข. บรรยากาศในการทํางาน 
(1) องคกรสรางความมั่นใจและดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหสถานที่ทํางานเอื้อตอสุขภาพ ปลอดภัย และมี

การปองกันภัย.  มีการกําหนดตัววัดผลงานและเปาหมายการปรับปรุงสําหรับแตละประเด็นดังกลาว.  
(2) องคกรใหการดูแลและเกื้อหนุนบคุลากรดวยนโยบาย การจัดบริการ และสิทธิประโยชน ซึ่งปรับให

เหมาะสมกับความตองการของบุคลากรที่มคีวามหลากหลายแตละกลุม. 
 
ค. สุขภาพบุคลากร  
(1) บุคลากรมีสวนรวม เรียนรู ตัดสินใจ และปฏิบัติในการดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม ของตน. 
(2) บุคลากรมีขอตกลงรวมกันในการเปนแบบอยางพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และแบบอยางวัฒนธรรม

องคกรในการสรางเสริมสุขภาพ.   
(3) องคกรประเมินและจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพที่สําคัญอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะการ

ติดเชื้อวัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี และ HIV จากผูปวย, เข็มฉีดยาหรือของมีคมบาด, สารเคมีใน
หองปฏิบัติการ, กาซดมสลบ และยาเคมีบําบัด. 

(4) บุคลากรทุกคนไดรับการประเมินสุขภาพแรกเขาทํางาน และมีขอมูลสุขภาพพื้นฐาน ไดแก การตรวจ
สุขภาพทั่วไป ประวัติการไดรับภูมิคุมกัน ประวัติการเจ็บปวย47 และอุบัติเหตุ รวมทั้งพฤติกรรม
สุขภาพสวนบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของหนวยงานทีจ่ะเขา
ทํางาน. 

(5) บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพเปนระยะเพื่อประเมินการเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางาน รวมทั้งการ
ติดเชื้อ ซึ่งอาจจะมีผลตอการดูแลผูปวยและบุคลากรอื่นๆ ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ.  

(6) บุคลากรไดรับภูมิคุมกันโรคติดตออยางเหมาะสม48.   
(7) บุคลากรที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการทํางานไดรับการประเมินและดูแลอยางเหมาะสม.  องคกร

จัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติสําหรับทั้งการประเมินโอกาสแพรกระจายเชื้อ ขอบงชี้ในการจํากัดการ
ปฏิบัติหนาที่ และการดูแลบุคลากรที่สัมผัสเชื้อซึ่งครอบคลุมถึงการใหภูมิคุมกันและการจํากัดการ
ปฏิบัติงาน. 

 

                                          
47 โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อในอดีตหรือปจจุบันซึ่งอาจจะทําใหเส่ียงตอการรับหรือ
แพรกระจายโรคติดตอ 
48 เชน วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีสําหรับผูที่มีโอกาสสัมผัสเลือดหรือสารคัดหล่ังสูง 
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I-6 การจัดการกระบวนการ (PCM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรกําหนดงานท่ีเปนความเชี่ยวชาญพิเศษของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ
สําคัญ เพื่อสงมอบคุณคาใหแกผูปวย / ผูรับผลงานอื่นๆ พรอมสําหรบัภาวะฉุกเฉิน และบรรลุ
ความสําเรจ็ขององคกร

กําหนดกระบวนการสําคัญ
กระบวนการจัดบริการสุขภาพ

กระบวนการทางธุรกิจ/การดูแลกิจการ
กระบวนการสนับสนุน

ขอกําหนด/ความคาดหวัง
ของกระบวนการ

สงมอบคุณคาแกผูรับผลงาน
ความสําเร็จขององคกร

ผูประกอบวิชาชีพ

ผูสงมอบ, คูพันธมิตร

ความปลอดภัย, กฎหมาย 
ขอมูลวิชาการ, มาตรฐานวิชาชีพ 

เทคโนโลยีใหม, ความรูขององคกร
ผลลัพธท่ีดีขึ้น, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล 

ออกแบบ / นวตกรรม
กระบวนการ

ผปวย, ผูรับผลงานอื่นๆ

3

1

2

ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน

I – 6.1 การออกแบบระบบงาน (Work Systems Design)

กําหนดความเชี่ยวชาญพิเศษ
ขององคกร

ออกแบบ / นวตกรรม
ระบบงานโดยรวม

1

2

ก. ความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร

พรอมรับภัยพิบัต ิ/ 
ภาวะฉุกเฉิน

ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน

องคกรนํากระบวนการทํางานสําคัญไปปฏิบัติ บริหารจดัการ และปรบัปรงุกระบวนการดังกลาว 
เพื่อสงมอบคุณคาใหแกผูปวย / ผูรบัผลงานอื่น และเพื่อบรรลุความสําเร็จขององคกร

บริหารความคาดหวัง
และการมีสวนรวม

แลกเปล่ียนเรียนรู
เพือ่ขับเคล่ือน

การเรียนรูและนวตกรรม

ลดการตรวจสอบ
ปองกันความผิดพลาด

2

3

ก. การจดัการกระบวนการทํางาน

I – 6.2 การจัดการและปรบัปรงุกระบวนการทํางาน 
(Work Process Management and Improvement)

I - 6.1 การออกแบบระบบงาน

นํากระบวนการ
ที่ออกแบบไวไปปฏิบัติ

บริหารจัดการ / ควบคุมกํากับ ปรับปรุงกระบวนการ

1

สงมอบคุณคาแกผูรับผลงาน
ความสําเร็จขององคกร

ผลงานทีด่ีข้ึน 
ลดความแปรปรวน 

ยกระดับการจัดบริการสุขภาพ
และผลลัพธสุขภาพ 

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ข. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน

ขอมูล
ผูปวย ผูรับผลงาน

ผูสงมอบ 
ผูรวมงานจาก
ภายนอก

ตัวชี้วัด
KPI, 

in-process 
measures
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I-6.1 การออกแบบระบบงาน (PCM.1) 
องคกรกําหนดงานที่เปนความเชี่ยวชาญพิเศษของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ
สําคัญ เพ่ือสงมอบคุณคาใหแกผูปวย / ผูรับผลงานอืน่ๆ, พรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน, และบรรลุ
ความสําเร็จขององคกร. 
 

ก.  ความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร49 
(1) องคกรกําหนดงานที่เปนความเชี่ยวชาญพิเศษของตน ซึง่มีความสัมพันธกับพันธกิจ สิ่งแวดลอม 

และแผนปฏิบติัการ. 
(2) องคกรออกแบบระบบงาน50โดยรวม และสรางนวตกรรมใหกับระบบงาน โดยใชทรัพยากรจาก

ภายนอกอยางเหมาะสม. 
 

ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน 
(1) องคกรกําหนดกระบวนการทํางานสําคัญ51 ซึ่งสัมพันธกับความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร.  

กระบวนการเหลานี้นําไปสูการสงมอบคุณคาใหแกผูปวย ผูรับผลงานอืน่ๆ และความสําเร็จของ
องคกร. (นําเสนอกระบวนการทํางานที่สําคัญ) 

                                          
49 ความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร (core competencies) คอืความสามารถที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธ 
ซึ่งทําใหเกิดความไดเปรียบผูอ่ืน หรือผูอ่ืนพยายามจะเลียนแบบ 
50 ระบบงาน (work systems) หมายถึง การรวมของกระบวนการทํางานที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน 
ระบบงานมีเปาหมายที่ชัดเจน ระบบที่สมบูรณควรประกอบดวยปจจัยนําเขา (รวมถึงบุคลากร ผูสงมอบ คู
พันธมิตร) กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ และการปอนกลับ  ระบบงานขององคกรอาจจะครอบคลุม
การศึกษาและวิจัยตามพันธกิจขององคกรดวย  
51 กระบวนการทํางานสําคัญ (key work processes) คือ ชุดของปฏิบัติการ เหตุการณ กลไก หรือขั้นตอน
การทํางานที่ตอเนื่องสัมพันธกัน กอใหเกิดคุณคาแกผูรับผลงานและผูมีสวนไดสวนเสีย  กระบวนการทํางานของ
องคกรบริการสุขภาพที่สําคัญ ไดแก  
(1) กระบวนการจัดบริการสุขภาพ (healthcare process) 
(2) กระบวนการทางธุรกิจหรือการดูแลกิจการ (business process) เปนกระบวนการที่ไมใชการจัดบริการ
สุขภาพโดยตรง แตมีความสําคัญตอความสําเร็จและความเตบิโตขององคกร เชน การสรางนวตกรรม การวิจัย
และพัฒนา การจัดหาเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู การจัดการหวงโซอุปทาน การ
จางเหมาหนวยงานภายนอก การบริหารโครงการ การขายและการตลาด การระดมทุน กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ  
(3) กระบวนการสนับสนุน (support process) เชน การจัดการอาคารสถานที่ การทําความสะอาด เวชระเบียน 
การเงินการบัญชี บริการดานกฎหมาย ประชาสัมพันธ ความสัมพันธกับชุมชน การจัดการหวงโซอุปทาน  การ
ดําเนินงานในกระบวนการเหลานี้ไมขึ้นกับลักษณะของบรกิารสุขภาพ แตขึ้นกับความตองการภายในองคกร  
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(2) องคกรจัดทําขอกําหนด (คุณลักษณะที่คาดหวัง)52 ที่สําคัญของกระบวนการขางตน โดยใชขอมูลจาก

ผูประกอบวิชาชีพ ผูปวย ผูรบัผลงานอื่นๆ ผูสงมอบ และผูรวมงานจากภายนอก. (นําเสนอขอกําหนด 
/ ความคาดหวังที่สําคัญ) 

(3) องคกรออกแบบ53และสรางสรรคนวตกรรมสําหรับกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองขอกําหนด / 

ความคาดหวังสําคัญขางตน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย หลักฐานทางวิชาการ มาตรฐาน
วิชาชีพ เทคโนโลยีใหมๆ54 ความรูขององคกร โอกาสที่จะตองปรับเปลี่ยน ผลลัพธสุขภาพที่ดีขึ้น 

รอบเวลา ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล. 
(4) องคกรมีการจัดกระบวนงานเอกสารที่ทําใหมั่นใจวานโยบาย ยุทธศาสตร กระบวนการ แผนงาน และ

รายงานการประชุมที่สําคัญ ไดรับการบันทึก โดยเอกสารและบันทึกตางๆมีกระบวนการควบคุม
เอกสารที่ดี ซึ่งกระบวนการเหลานี้ ไดแก 

 - ผูมีอํานาจลงนามเปนผูอนมุัติการเผยแพรและใชเอกสาร การอนุมัติอาจอยูในรูปแบบของ
ลายเซ็น หรือการอนุมัติผานระบบอิเล็คโทรนิกที่มีรหัสผาน 

- การจัดการที่ทําใหมั่นใจวาเฉพาะเอกสารรุนลาสุดอยู ณ จุดที่จะมีการนําไปใช 
- การจัดการที่ทําใหมั่นใจวาเอกสารอยูในสภาพที่อานไดงาย และการเปลี่ยนแปลงสามารถ
สังเกตไดงาย (โดยใชชื่อเอกสาร วันที่ออก เลขที่เอกสาร หรือเครือ่งหมายอื่นๆที่เหมาะสม) 

- การปรับปรุงเอกสารเปนระยะตามความจําเปน และมีการอนุมัติใหม 
- การปองกันไมใหมีการใชเอกสารที่ยกเลิกไปแลว โดยไมต้ังใจ และวิธีการระบุเอกสารที่ยกเลิก
ไปแลวในกรณีที่เอกสารนั้นยงัตองถูกจัดเกบ็ไวเพื่อจุดประสงคบางอยาง 

- การประยุกตใชกระบวนการควบคุมเอกสารกับเอกสารที่ไดรับมาจากภายนอกองคกร* 

                                          
52 ขอกําหนดหรือคุณลักษณะที่ควรใหความสําคัญรวมดวย คือ ความยืดหยุนและความรวดเร็วในการตอบสนอง
การเปล่ียนแปลง  องคกรอาจจะตองพิจารณาขอกําหนดสําหรับผูสงมอบ และผูรวมงานจากภายนอกไปพรอม
กัน 
53 กระบวนการออกแบบ (design processes) อาจระบุถึงการปรับเปล่ียนวิธีการจัดบริการสุขภาพไปจากเดิม 
เชน จากการใหบริการในลักษณะผูปวยในเปนผูปวยนอก, การนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชกับบริการที่มีอยู
เดิม, หรือการจัดทํา critical pathway ซึ่งจะตองมีการพิจารณาคุณลักษณะที่ตองการ   
ปจจัยที่ควรพิจารณาในการออกแบบ ไดแก ผลลัพธสุขภาพที่ตองการ ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง 
ความทันเวลา การเขาถึง การประสานงาน ความตอเนื่องของการดูแล การมีสวนรวมของผูปวยในการตัดสินใจ 
ความคาดหวังที่หลากหลาย ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ความสามารถในการวัดผล ความสามารถในการปฏิบัติ ความเพียงพอหรือขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะที่จําเปน 
การมีแหลงที่จะสงตอ ความสามารถของผูสงมอบ เทคโนโลยี ศักยภาพและการใชประโยชนจากสถานที่ 
ขอกําหนดทางกฎหมาย และเอกสาร 
การออกแบบที่มีประสิทธิผล ตองพิจารณารอบเวลาและผลิตภาพของกระบวนการใหบริการ ซึ่งอาจจะทําโดย
ออกแบบใหมหรือปรับรื้อกระบวนการเพื่อใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้นและเพื่อตอบสนองความตองการที่
เปล่ียนแปลงไป 
54 เทคโนโลยีใหมๆ ที่ควรพิจารณาในการออกแบบกระบวนการทํางานคือการใช e-technology เพ่ือการ
ส่ือสารและแบงปนขอมูล เชน electronic medical record, telemedicine 
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ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
องคกรสรางความมั่นใจในการเตรียมพรอมของระบบงานและสถานที่ทํางานเพื่อรองรับภัยพิบัติหรือ

ภาวะฉุกเฉิน55, โดยพิจารณาการปองกัน การบริหารจัดการ ความตอเนื่องของการใหบรกิารผูปวย

และชุมชน การเคลื่อนยาย และการฟนฟู. 
 
 
I-6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน (PCM.2) 
องคกรนํากระบวนการทํางานสําคัญไปปฏิบัติ บริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการดงักลาว 
เพ่ือสงมอบคุณคาใหแกผูปวย / ผูรับผลงานอื่น และเพื่อบรรลุความสําเร็จขององคกร. 
 

ก. การจัดการกระบวนการทํางาน 
(1) องคกรนํากระบวนการทํางานที่ออกแบบไวไปปฏิบัติ และสรางความมั่นใจวาจะเปนไปตาม

ขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ (บรรลุคุณลักษณะที่คาดหวัง). มีการนําขอมูลจากผูปวย ผูรับ
ผลงานอื่น ผูสงมอบ และผูรวมงานจากภายนอก มาใชในการจัดการกระบวนการดังกลาว.  องคกรใช
ตัวชี้วัดผลงานสําคัญ และตัวชี้วัดระหวางการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน. 

(2) มีการพิจารณาความคาดหวังของผูปวย.  มีการอธิบายกระบวนการบริการสุขภาพและผลลพัธที่
นาจะเกิดขึ้นเพื่อใหผูปวยมีความคาดหวังที่สามารถตอบสนองได .  ผูปวยมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และนําความสมัครใจ (preference) ของผูปวยมาพิจารณาในการใหบริการ. 

(3) องคกรพยายามที่ลดคาใชจายโดยรวมในการตรวจสอบ ปองกันการตองทํางานซ้ําและความ
ผิดพลาด. 

 

ข. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน56 
องคกรปรับปรงุกระบวนการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดีขึ้น ลดความแปรปรวน ยกระดบัการจัดบริการ

สุขภาพและผลลัพธสุขภาพ57 และเพื่อตอบสนองตอความตองการและทิศทางดานบริการสุขภาพที่

เปลี่ยนแปลงไป.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปรับปรุงและบทเรียนระหวางหนวยงานและ
กระบวนการตางๆ เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรูและนวตกรรมในองคกร. 

                                          
55 ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน (disasters and emergencies) อาจจะเกิดสืบเนื่องกับอากาศ ระบบ
สาธารณูปโภค ความมั่นคง การระบาดของโรคติดตอ 
องคกรควรพิจารณาทั้งภัยพิบัติในชุมชนซึ่งจะตองตอบสนอง และอุบัติการณในองคกรที่จะมีผลตอความตอเนื่อง
ในการใหบริการ (เชน อัคคีภัย ระบบสาธารณูปโภคขัดของ). 
56 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน อาจจะใชวิธีการที่หลากหลาย เชน (1) การแลกเปลี่ยนกลยุทธที่ประสบ
ความสําเร็จภายในองคกรเพ่ือขับเคล่ือนการเรียนรูและนวตกรรม, (2) การวิเคราะหกระบวนการและการวิจัย
ปฏิบัติการ, (3) การวิจัยและพัฒนา, (4) การจัดระดับเทียบเคียง (benchmarking), (5) การปรบัเปล่ียน
เทคโนโลยี, (6) การใชสารสนเทศจากผูปวยและผูรับผลงานอื่น, (7) การใชขอมูลการเงินเพ่ือประเมินผล
ทางเลือกและกําหนดลําดับความสําคัญ, (8) การปรับรื้อระบบ (re-engineering) ฯลฯ  
57 นําเสนอขอมูลผลการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ในการประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ IV  
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ตอนที่ II ระบบงานสาํคัญของโรงพยาบาล 

 

 

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณุภาพ
การกํากับดแูลวิชาชีพ
สิง่แวดลอมในการดแูลผูปวย
การปองกันการติดเช้ือ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจดัการดานยา
การตรวจทดสอบ
การเฝาระวังโรคและภัยสขุภาพ
การทาํงานกับชุมชน
กระบวนการดแูลผูปวย

การเขาถึงและเขารับบริการ
การประเมินผูปวย
การวางแผน
การดูแลผูปวย
การใหขอมูลและเสริมพลัง
การดูแลตอเน่ือง

ดานการดูแลผูปวย
ดานการมุงเนนผูรับผลงาน
ดานการเงิน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานระบบและกระบวนการสําคัญ
ดานการนํา
ดานการสรางเสริมสุขภาพ

การนํา

การวางแผน
กลยทุธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรพัยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนินงาน

ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผูปวย

ตอนที ่II ระบบงานสําคัญของ รพ.

ตอนที่ IV ผลการดําเนนิงาน

ตอนที่ I ภาพรวมของการบรหิารองคกร
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II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Overview)

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เปาหมาย/

วัตถุประสงค

เปาหมาย/

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ

ความเสี่ยงสําคัญ

ความตองการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 

(Core Values & Concepts)
หลักคิดสําคัญ 

(Core Values & Concepts)

นโยบาย เปาประสงค
ประเด็นสําคัญ
ความคาดหวัง

สงเสริม
วัฒนธรรมคุณภาพ

แผนกลยุทธ

RM/QA/PS/CQI

วิธีการประเมินตนเอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การอภิปรายกลุม 
การเขียนบันทึกความกาวหนา
และแบบประเมินตนเอง 
การใชตัวตามรอยทางคลินิก 
การเยี่ยมสํารวจ/ตรวจสอบภายใน 
การนําเสนอเพื่อรับฟงขอวิพากษ 
การทบทวนหลังกิจกรรม 
การติดตามตัวช้ีวัด

โครงสรางคุณภาพ

สื่อสารแกปญหา
ทีมในงานปกติประจํา
ทีมพัฒนาคุณภาพ
ทีมกํากับดูแลภาพรวม

สนับสนุน 
ติดตามกํากับ

หลกัประกันคุณภาพ
และความปลอดภัย

1

2

3

4

ก. การสนับสนุนจากผูนํา ง. การประเมินตนเอง

ค. การทํางานเปนทีม

ข. การเชื่อมโยง
และประสานงาน

1
2
3
4

4

3
2

กําหนดความหมาย1

3

เทคนิคการประเมินผล

ตัวเปรียบเทียบ

1
2

มีการพัฒนาคุณภาพท่ีประสานสอดคลองกันในทุกระดับ

มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธผิลและ
ประสานสอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในลักษณะบรูณาการ

II – 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคณุภาพ
(Risk, Safety, and Quality Management System)

1

ประสาน
ระบบที่เกี่ยวของกับ
การบริหารความเสี่ยง
และระบบสารสนเทศ

คนหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของ

ความเสีย่ง

กําหนดมาตรการ
ปองกัน, สือ่สาร, 

สรางความตระหนัก

ระบบรายงานอุบัติการณ
รายงาน วิเคราะห ใชประโยชน

ประเมิน
ประสทิธิผลปรับปรุง

วิเคราะหสาเหตุ

แกปญหา

กําหนดกลุม/วัตถปุระสงค
กําหนด KPI
ใชวิธีการที่หลากหลาย

ก. ระบบบรหิารความเสี่ยงและความปลอดภัย

ข. คุณภาพการดูแลผูปวย
2
3
4

1

2

3 4

6

5

ทบทวนการดูแลผูปวย พัฒนาคุณภาพการดูแล
สําหรับกลุมเปาหมาย
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II-1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1) 
มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ. 
 

ก. การสนับสนุนจากผูนํา 
(1) ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบาย เปาประสงค ลําดับความสําคัญ และความคาดหวังในเรื่องคุณภาพและความ

ปลอดภัย. 
(2) ผูนําระดับสูงสรางหลักประกันวาบริการที่จัดใหผูปวยมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ. 
(3) ผูนําทุกระดับใหการสนับสนุน58 และติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย. 
(4) ผูนําระดับสูงสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมของการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยางตอเนื่อง และการเรียนรู. 
 

ข. การเชื่อมโยงและประสานงาน  
(1) มีการกําหนดความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” และ “คุณภาพ” ที่จะใชในการทํางานขององคกร. 
(2) โปรแกรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ เปนสวนหนึง่ของแผนกลยุทธขององคกร. 
(3) มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผูปวย 

และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ในทุกขั้นตอนของการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผล. 
(4) มีโครงสรางคุณภาพที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับองคกรเพื่อประสานและชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพ.  มีการกําหนดความรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ในการพัฒนาคุณภาพและการ
พัฒนาผลการดําเนินงาน. 

 

                                          
58 การสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพโดยผูนํา ไดแก การใหการฝกอบรมและโอกาส การให
แนวทางและความชวยเหลือ การขจัดอุปสรรคในการพัฒนา การสรางแรงจูงใจและใหรางวัล การสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเปน การปรับระบบบริหารเพ่ือเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ  
 



ตอนที่ II  ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 36

ค. การทํางานเปนทีม 
(1) มีการสื่อสารและการแกปญหาที่ไดผล ทัง้ภายในหนวยงาน / วิชาชีพ, ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ, 

ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร, และระหวางผูใหบริการกบัผูรับบริการ. 
(2) บุคลากรรวมมือกันใหบริการและดูแลผูปวยที่มีคุณภาพสูง โดยตระหนกัในความรับผิดชอบของวิชาชีพตอ

ความปลอดภัยของผูปวย (ทีมในงานปกติประจํา). 
(3) องคกรสงเสริมใหมีทีมพฒันาคุณภาพที่หลากหลาย ทั้งทีมที่รวมตัวกันเองและทีมที่ไดรับมอบหมาย, ทีม

ภายในหนวยงานและทีมครอมสายงาน / สหสาขาวิชาชีพ, ทีมทางดานคลินิกและดานอืน่ๆ (ทีมพัฒนา
คุณภาพ). 

(4) องคกรจัดใหมีทีมครอมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทําหนาที่ดูแลภาพรวมของการพัฒนา กําหนด
ทิศทาง ใหการสนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตางๆ เชน ทีมนําทาง
คลินิก ทีมทีร่ับผิดชอบระบบงานสําคัญขององคกร (ทีมกาํกับดูแลภาพรวม). 

 

ง. การประเมนิตนเอง  
(1) มีการใชเทคนิคการประเมินผลในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อคนหาโอกาสพฒันา ต้ังแตใชวิธีการเชิง

คุณภาพ ไปถึง การประเมินทีเ่ปนระบบโดยใชวิธีการเชิงปริมาณ หรือการวิจัย.  
(2) มีการประเมินผลโดยเปรยีบเทียบกับความตองการของผูปวย/ผูรับผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและ

มาตรฐานอื่นๆ เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร / หนวยงาน ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากล
ตามความเหมาะสม. 

(3) มีการใชวิธีการประเมินตนเองที่หลากหลาย ไดแก การแลกเปลี่ยนเรยีนรู การอภิปรายกลุม การเขียน
บันทึกความกาวหนาและแบบประเมินตนเอง การใชตัวตามรอยทางคลินิก การเยี่ยมสํารวจหรือตรวจสอบ
ภายใน การนําเสนอเพื่อรับฟงขอวิพากษ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวชี้วัด. 
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II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2) 
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภยั และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและประสาน
สอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในลักษณะบูรณาการ. 
 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 
(1) มีการประสานงานและประสานความรวมมือที่ดีระหวางระบบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงตางๆ, 

รวมทั้งการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง. 
(2) มีการคนหาความเสี่ยงทางดานคลินิกและความเสี่ยงทั่วไป59 ในทุกหนวยงานและในทุกระดับ จัดลําดับ

ความสําคัญ เพื่อกําหนดเปาหมายความปลอดภัยและมาตรการปองกันทีมุ่งปกปองผูปวย/ผูมารับบริการ
จากเหตุการณไมพึงประสงคที่เปนผลจากกระบวนการดูแลผูปวย*. . 

(3) มีการกําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม สื่อสารและสรางความตระหนักอยางทั่วถึง 
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ไดผล. 

(4) มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดที่เหมาะสม.  มีการวิเคราะหขอมูลและนําขอมูลไปใช
เพื่อการประเมินผล ปรับปรงุ เรียนรู และวางแผน.  

(5) มีการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง (root cause) เพื่อคนหาปจจัยเชิงระบบ60ที่อยูเบื้องหลัง และนําไปสูการ
แกปญหาที่เหมาะสม. 

(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบรหิารความเสี่ยงและความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ และนําไปสูการ
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น. 

                                          
59 วิธีการคนหาความเสี่ยง อาจใชการสังเกตกระบวนการทํางานโดยตรง, การสํารวจสถานที่, การพูดคุยกับบุคลากร
และผูเชี่ยวชาญ, การทบทวนและวิเคราะหอุบัติการณ, การวิเคราะห FMEA, การทบทวนเวชระเบียน, และการทบทวน
วรรณกรรม  
60 ปจจัยเชิงระบบ (system  factors) ท่ีอยูเบื้องหลังปญหา เชน การฝกอบรม การสื่อสาร ขอมูลขาวสาร ศักยภาพ
ของบุคลากร การออกแบบระบบงาน ภาระงาน การนิเทศ  
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ข. คุณภาพการดูแลผูปวย  
(1) มีการทบทวนการใหบริการและการดูแลผูปวย61อยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การดูแล และคนหาโอกาสพฒันา. 
(2) ทีมดูแลผูปวยกําหนดกลุมประชากรทางคลินิก62 เปนเปาหมายที่จะพัฒนา กําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงคในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ. 
(3) ทีมดูแลผูปวยกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย. 
(4) ทีมดูแลผูปวยใชกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายรวมกันในการปรับปรุงการดูแลผูปวย เชน ความรวมมือ

ของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองครวม การใชขอมูลวิชาการ การวิเคราะห root cause นวัตกรรม การ
เปรียบเทียบกับผูที่ทําไดดีที่สุด.  การปรับปรุงการดูแลผูปวยควรครอบคลุมมิติดานการปองกัน สรางเสริม 
รักษา ฟนฟ ูตามความเหมาะสม. 

                                          
61 การทบทวนการใหบริการและการดูแลผูปวย ไดแก การทบทวนขณะดูแลผูปวย, การทบทวนเวชระเบียน / การ
ตรวจสอบทางคลินิก / การทบทวนโดยเพื่อนรวมวิชาชีพ, การทบทวนอุบัติการณ / ภาวะแทรกซอน / การเสียชีวิต, 
การทบทวนการใชทรัพยากร, การทบทวนความเหมาะสมในการใชยา, การทบทวนคํารองเรียนของผูปวย / ผูรับ
ผลงาน, การประเมินความรูความสามารถและทักษะ, การทบทวนการสงตอผูปวย, การทบทวนการใชยา, การทบทวน
การใชเลือด, การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล, การทบทวนตัวชี้วัด  
62 กลุมประชากรทางคลินิก (clinical population) คือกลุมผูปวยดวยภาวะใดภาวะหนึ่งหรือไดรับการรักษาดวยวิธีใด
วิธีหนึ่ง เชน ผูปวยโรคเบาหวาน, ทารกแรกเกิด, ผูปวยวัณโรค, ผูติดเชื้อ HIV, ผูรับการผาตัดสมอง 
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II-2 การกํากับดูแลดานวิชาชีพ (PFG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

II – 2.1 การกํากับดูแลวชิาชีพ ดานการพยาบาล (Nursing)

มาตรฐาน/
ขอมูลวิชาการ

สภาวะสุขภาพ
ของผูปวย

ใชกระบวนการ
พยาบาล

บันทึก

เคารพสิทธผูิปวย
จริยธรรมวิชาชีพ ผลลพัธของ

ปฏิบัติการพยาบาล
ความปลอดภัย

บรรเทาทุกขทรมาน
ขอมูลและการเรียนรู
การดูแลตนเอง
การเสริมพลัง
ความพึงพอใจ

ผูนําทีมการพยาบาล

บุคลากร
ความรูความสามารถ

ปริมาณ

โครงสรางและกลไก
กํากับดูแลมาตรฐาน/จริยธรรม

นิเทศ/กํากับดูแล  
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

สงเสริมการใชกระบวนการพยาบาล
สงเสริมการตัดสินใจทางคลินิก
ดูแลผูอยูระหวางฝกอบรม
จัดการความรูและวิจัย

ประสานความรวมมือระดับองคกร
การใชยา, การควบคุมการติดเช้ือ

การสรางเสริมสุขภาพ
คุณภาพและความปลอดภัย

Risk/Safety/Quality
Management

ประเมิน

ปรับปรุง

ข. ปฏิบัติการพยาบาล

ก. การบริหารการพยาบาล1

2

3

4

65

1

2
3

4
5

มีระบบบริหารการพยาบาลรบัผิดชอบตอการจดับรกิารพยาบาลที่มีคุณภาพสูง เพื่อบรรลุ
พันธกิจขององคกร

สอดคลอง
ตอเนื่อง เสริมพลัง

II – 2.2 การกํากับดูแลวิชาชีพ ดานการแพทย (Medical Staff)

ประสานความรวมมือ
ระดับองคกร
การใชยา 

การควบคุมการติดเช้ือ
การสรางเสริมสุขภาพ

คุณภาพและความปลอดภัย

1

2

3

6

7

มีการจดัตั้งองคกรแพทย รบัผิดชอบตอการสงเสรมิและกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรม
ของผูประกอบวิชาชีพแพทย เพื่อบรรลุพันธกิจขององคกร

จัดต้ังองคกรแพทย 
ระดับ รพ.

บริการทางการแพทย
และสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพสูง

ใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะ
รวมวางแผน
กับผูบริหาร กลไกการติดตอส่ือสารและแกปญหา

ภายในวิชาชีพ, กับผูปฏิบัติงาน, กับผูรับบริการ

กลไกกํากับดูแลและสงเสริม
คุณสมบัติแพทย, สิทธิการรักษา

การศึกษาตอเนื่อง/แลกเปล่ียนเรียนรู
มาตรฐานและจริยธรรม 

ทบทวนและพัฒนาคุณภาพ, คุณภาพเวชระเบียน
การตัดสินใจทางคลินิกและใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทย

สรางความมั่นใจในบริการทางการแพทย
ใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ

มีการติดตามกํากับและพัฒนาคุณภาพ
เคารพสิทธิผูปวย, เปนไปตามจริยธรรมวิชาชีพ

ขอตกลงและแนวทางปฏิบัติ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม
คุณภาพและความปลอดภัย
บันทึกและการจัดทําเอกสาร

5

4
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II-2.1 การพยาบาล (PFG.1) 
มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิดชอบตอการจัดบรกิารพยาบาลที่มีคุณภาพสูง เพ่ือบรรลุพันธกิจของ
องคกร 
ก. การบริหารการพยาบาล 
(1) ผูนําทีมการพยาบาลทุกระดับเปนพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเพียงพอ ทั้ง

ในดานปฏิบัติการพยาบาล และดานบริหารการพยาบาล.  
(2) ระบบบริหารการพยาบาลสรางความมั่นใจวาจะมีบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรูความสามารถ63และ

ปริมาณเพียงพอ64สําหรับบริการที่องคกรจัดใหมี. 
(3) ระบบบริหารการพยาบาลมีโครงสรางและกลไกที่ทําหนาที่สําคัญตอไปนี้อยางไดผล: 
     -การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 
     -การนิเทศ กํากับดูแล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย 
  -การสงเสริมการใชกระบวนการพยาบาล 
     -การสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     -การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลที่อยูระหวางการฝกอบรม  
     -การจัดการความรูและการวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 
(4) ระบบบริหารการพยาบาลประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกรที่เกี่ยวกับการใชยา การ

ควบคุมการติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย. 
(5) การบริหารความเสี่ยง การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของปฏิบัติการพยาบาลสอดคลอง

และสนับสนุนเปาหมาย / วัตถุประสงคขององคกร และมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ. 
(6) มีการประเมินการบรรลุเปาหมายของปฏิบัติการพยาบาลในองคประกอบดานความปลอดภัยของผูปวย การ

บรรเทาจากความทุกขทรมาน การไดรับขอมลูและการเรียนรูของผูรับบริการ ความสามารถในการดูแล
ตนเอง การเสรมิพลัง ความพึงพอใจ และนําผลการประเมินไปใชปรับปรงุปฏิบัติการพยาบาล. 

                                          
63 การสรางความมั่นใจดานความรูความสามารถ ไดแก การตรวจสอบและประเมินผลคุณสมบัติ สมรรถนะของ
บุคลากรพยาบาลใหเหมาะสมกับลักษณะงาน  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ การ
สงเสริมการศึกษาตอเนื่องของบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
64 การสรางความมั่นใจดานความเพียงพอ ไดแก การกําหนดอัตรากําลังอยางเหมาะสม และจัดใหมีบุคลากร
ทางการพยาบาลปฏิบัติงานเพียงพอกับความตองการการพยาบาลของผูปวย 
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ข. ปฏิบัติการพยาบาล 
(1) พยาบาลใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชมุชน เพือ่ใหบริการที่มีคุณภาพสูง 

เบ็ดเสร็จผสมผสาน และเปนองครวม โดยมีการประสานความรวมมือกับวิชาชีพอื่น. 
(2) พยาบาลใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ. 
(3) พยาบาลใหการพยาบาลบนพื้นฐานของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล

ที่ทันสมัย มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ และมกีารปรับปรุงอยางตอเนื่อง. 
(4) พยาบาลใหการดูแลที่สอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคม ของผูรับบริการอยาง

ตอเนื่อง, โดยมีการวางแผนการดูแลตอเนือ่งต้ังแตแรกรบัจนหลังจําหนายรวมกับทีมสุขภาพ และ
ผูรับบริการ / ครอบครัว, เพือ่พัฒนาศักยภาพของผูรับบรกิารในการดูแลตนเอง ควบคมุปจจัยเสี่ยง และ
สามารถใชแหลงทรัพยากรในการดูแลตนเองอยางเหมาะสม. 

(5) บันทึกทางการพยาบาลแสดงถึงการพยาบาลผูรับบริการแบบองครวม ตอเนื่อง และเปนประโยชนในการ
สื่อสาร การดูแลตอเนื่อง การประเมินคุณภาพการพยาบาล และการวิจัย. 

 



ตอนที่ II  ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 42

II-2.2 แพทย (PFG.2) 
มีการจัดต้ังองคกรแพทย รับผิดชอบตอการสงเสริมและกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู
ประกอบวิชาชีพแพทย เพ่ือบรรลุพันธกจิขององคกร. 
(1) มีการจัดต้ังองคกรแพทยในระดับโรงพยาบาลเพื่อสรางความมั่นใจวาจะใหบริการทางการแพทยที่มี

คุณภาพสูงและดวยความรับผิดชอบแหงวิชาชีพ.  
(2) องคกรแพทยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและรวมวางแผนกับผูบรหิารเกี่ยวกับการจัดบริการทางการแพทย

และสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง. 
(3) องคกรแพทยสรางความมั่นใจวาการใหบริการทางการแพทยอยูบนพืน้ฐานของการใชหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ มีการติดตามกํากับและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เคารพในสิทธิ
ผูปวยและเปนไปตามจริยธรรมวิชาชีพ. 

(4) มีโครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการติดตอสื่อสารและการแกปญหาภายในวิชาชีพแพทย ระหวางแพทย
กับผูปฏิบัติงานหรอืหนวยงานอื่น และระหวางแพทยกับผูรบับริการ. 

(5) องคกรแพทยทําหนาที่สําคัญตอไปนี้อยางไดผล: 
     -การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย 
     -การกําหนดสิทธิการดูแลรักษาผูปวยของแพทยแตละคน เพื่อเปนหลกัประกันวาแพทยปฏิบัติงานท่ีตนเอง

มีความชํานาญ 
     -การศึกษาตอเนื่องของแพทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
     -การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 
     -การกํากับดูแลการทบทวนและพัฒนาคณุภาพการดูแลผูปวย 
     -การกํากับดูแลคุณภาพเวชระเบียน 
     -การสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     -การกําหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวย 
     -การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทยที่อยูระหวางการฝกอบรม  และแพทยเวรที่ไมใชแพทยประจํา 
(6) องคกรแพทยประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกรที่เกี่ยวกับการใชยา การควบคุมการติด

เชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.  
(7) มีขอตกลงและแนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยที่ทุกคนยึดถือและนําไปปฏิบัติ ครอบคลุมเรือ่งของ

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ประเด็นทางจริยธรรม / กฎหมาย / สังคม, คุณภาพและความปลอดภัย, การ
พัฒนาความรูความสามารถ, บันทึกและการจัดทําเอกสาร. 
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II-3 สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย (ENV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. วัสดแุละของเสียอันตราย

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพขององคกรเอื้อตอความปลอดภัยและความผาสุกของผูปวย เจาหนาที่ 
และผูมาเยือน  องคกรสรางความมั่นใจวาผูอยูในพื้นที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย 
วัสดุและของเสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

โครงสรางอาคารสถานที่

ระบบบริหารอาคาร
สถานที่และ รปภ.

กระบวนการทีป่ลอดภัย
เลือก สัมผัส จัดเก็บ 
เคล่ือนยาย ใช กําจัด

ก. ความปลอดภัยและสวสัดิภาพ

การตรวจสอบเพื่อ
คนหาความเสี่ยง

จัดทําแผนและนําไปปฏิบัติ

ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน

สรางความตระหนัก/ฝกซอม

บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือ

ความปลอดภัย 
ความผาสุก
ของผูปวย

และเจาหนาที่

II – 3.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย
(Physical Environment and Safety)

ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
การบริหารความเสี่ยง

ดานส่ิงแวดลอม การฝกอบรม

วิเคราะห

ทําแผน -> ปฏิบัติ การฝกซอม

1

2 3

54

1

2 3

1

2

3

ข. ระบบสาธารณูปโภค

องคกรสรางความมั่นใจวามีเคร่ืองมือท่ีจําเปน พรอมใชงานทําหนาท่ีไดเปนปกติ  และมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยูตลอดเวลา

แผนบริหารเคร่ืองมือ -> ปฏิบัติ
(ไดผล ปลอดภัย เช่ือถอืได)

คัดเลือก / จัดหา, จัดทําบัญชีรายการ, ตรวจสอบ 
ทดสอบ และบํารุงรักษา, ใหความรูผูใช,

แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

ระบบที่พรอมใชการ 
เชื่อถือได  ปลอดภัย

เคร่ืองมือท่ีจําเปนมีความพรอมใช

ก. เคร่ืองมือ

ติดตามขอมูลเพื่อปรับปรุง / จัดหาทดแทน

II – 3.2 เคร่ืองมือและระบบสาธารณูปโภค (Equipment and Utility System)

แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค -> ปฏิบัติ
(ไดผล ปลอดภัย เช่ือถอืได)

จัดทําบัญชีรายการ, แผนผงัตําแหนงที่ต้ัง, 
ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา, แนวทาง
ปฏิบัติฉุกเฉิน, ระบบปรับและระบายอากาศ

ระบบไฟฟาสํารองในจุดท่ีจําเปน
บํารุงรักษา ทดสอบ ตรวจสอบ

ติดตามขอมูลเพื่อปรับปรุง / จัดหาทดแทน
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3
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3

ข. การพิทักษสิ่งแวดลอม

องคกรแสดงความมุงม่ันในการท่ีจะทําใหโรงพยาบาลเปนสถานท่ีที่ปลอดภัยและเอ้ือตอสุขภาพ 
เอื้อตอกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ และพิทักษสิ่งแวดลอม

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี

ส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู
และพัฒนาทักษะ

ก. การสรางเสริมสุขภาพ

การเขาถึงผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพ

II – 3.3 สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและการพิทักษสิ่งแวดลอม
(Environment for Health Promotion and Environment Protection)

ระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ
ขนาดเหมาะสม ผูดูแลมีความรู

ตรวจคุณภาพนํ้า นํ้าทิ้งมีคามาตรฐาน

ลดปริมาณของเสีย
นํามาใชใหม ลดปรมิาณการใช แปรรปู
ลดการใชวัสดุท่ีทําลายสิ่งแวลดอม

พิทักษ ปกปอง ปรับปรุง สิ่งแวดลอม
รวมมือกับชุมชน

ประเมินและรบัฟงเสียงสะทอน

ใชวัสดุครุภัณฑที่ไมมีอันตรายตอสุขภาพ กําจัดขยะถูกสุขลักษณะ
ภาชนะ แยกรบั ขนยาย  ท่ีพักขยะ

กระบวนการกําจดั ฝกอบรม ตรวจสอบ

1

2

3

4

1

2

3

4

รพ.เปนสถานท่ีท่ีปลอดภัย
เอื้อตอสุขภาพ

เอ้ือตอกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
พิทักษสิ่งแวดลอม
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II-3.1 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1) 
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพขององคกรเอื้อตอความปลอดภัยและความผาสุกของผูปวย เจาหนาที่ และผู
มาเยือน.  องคกรสรางความมั่นใจวาผูอยูในพ้ืนที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของ
เสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ. 
ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ65 
(1) โครงสรางอาคารสถานที่ขององคกรเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และขอกําหนดในการตรวจสอบอาคาร

สถานที่.  การออกแบบและการจัดแบงพื้นทีใ่ชสอยของอาคารเอื้อตอความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 
ความเปนสวนตัวของผูปวย และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ. 

(2) มีผูไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล66 ระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย (อาจเปน
บุคคลเดียวกันหรือหลายคน). มีการติดตามและปรับปรุงระบบงานดังกลาวในทุกแงมุม. 

(3) องคกรตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อคนหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไมปลอดภัยดาน
สิ่งแวดลอม อยางนอยทุกหกเดือนในพื้นที่ใหบริการผูปวย / ผูมาเยือน และทุกปในพื้นที่อื่นๆ. 

(4) องคกรประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุก จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและนําไป
ปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว ปองกันการเกิดอันตราย ตอบสนองตออุบัติการณที่เกิดขึ้น ธํารงไวซึ่ง
สภาพอาคารสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับผูปวย / ผูมาเยือน และบุคลากร. 

(5) บุคลากรทุกคนไดรับความรูและการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทในการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเอื้อตอ
ทํางานอยางมีประสิทธิผล. 

 
ข. วัสดุและของเสียอันตราย67 
(1) องคกรจัดการตอวัสดุและของเสียอันตรายอยางปลอดภัย ดวยการระบุรายการวัสดุและของเสียอนัตรายที่

ใชหรือที่เกิดขึน้, ใชกระบวนการที่ปลอดภัยในการเลือก สมัผัส68 จัดเก็บ69 เคลื่อนยาย ใช และกําจัดวัสดุและ
ของเสียอันตรายดังกลาว.  

 

                                          
65 ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ในที่นี้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยจากความเสี่ยงทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 
(safety) และความปลอดภัยจากการกระทําของบุคคลที่ไมประสงคดี (security) เชน การควบคุมการเขาไปในพื้นที่
ควบคุมซึ่งองคกรกําหนด การปองกันการลักพาตัวทารกหรือเด็กเล็ก การปองกันการทํารายรางกายผูปวย การปองกัน
การโจรกรรมทรัพยสิน 
66 การกํากับดูแล (oversight) ครอบคลุมการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การใหความรูแกบุคลากร การทดสอบ
และติดตามกํากับแผนงาน การทบทวนและปรับปรุงแผนงานปนระยะ 
67 วัสดุและของเสียอันตราย (hazardous materials and waste) ไดแก สารเคมี ยาเคมีบําบัด สารกัมมันตภาพรังสี 
ของเสียทางการแพทยที่ติดเชื้อรวมทั้งของมีคม 
68 การสัมผัสวัสดุและของเสียอันตราย ควรมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตราย อุปกรณปองกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเมื่อเกิดการหกเลอะเทอะหรือปนเปอน 
69 การจัดเก็บวัสดุและของเสียอันตราย ควรมีอุปกรณและสถานที่สําหรับการจัดเก็บที่เหมาะสม โดยมีการแยก
สถานที่เปนสัดสวนอยางชัดเจน 
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ค. การจัดการกับภาวะฉกุเฉิน70 
(1) องคกรดําเนินการวิเคราะหความลอแหลมตอการเกิดอันตราย71 เพื่อระบุภาวะฉุกเฉินที่เปนไปไดและ

องคกรตองเขาไปมีบทบาทในการใหบริการ. 
(2) องคกรจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติ72, การ

ดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน73 และนําไปใชปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ. 
(3) องคกรดําเนินการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อทดสอบการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน. 
 
ง. ความปลอดภัยจากอัคคภีัย 
(1) องคกรจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ.  แผนครอบคลุม การปองกัน / การลดความ

เสี่ยงจากอัคคีภัย74, การตรวจจับแตเริ่มแรก, การดับเพลิง, และการเคลื่อนยาย / ขนยายออกจากอาคาร
อยางปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน. 

(2) องคกรใหความรูเพื่อสรางความตระหนักทั่วทั้งองคกร และดําเนินการฝกซอมแผนอคัคีภัยอยางสม่ําเสมอ75.  
มีการคนหาจุดออนและโอกาสพัฒนา, ประเมินความพรอมใชของเครือ่งมอือุปกรณตางๆ, ประเมิน
ประสิทธิผลของการฝกอบรมเพื่อรองรับอัคคภัีย, และประเมินความรูของบุคลากร76 จากการฝกซอม. 

(3) องคกรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือตางๆ ในการปองกันและควบคุมอัคคีภัย77 อยาง
สม่ําเสมอ. 

                                          
70 ภาวะฉุกเฉิน (emergency) ไดแกเหตุการณซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือน้ํามือของมนุษยที่มีผลสรางความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอมในการดูแลผูปวย (พายุ น้ําทวม แผนดินไหว)  ทําใหบริการผูปวยตองหยุดชะงัก (ไฟฟา ประปา โทรศัพท 
ไมสามารถใชการได)  หรือทําใหความตองการบริการเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน (อาวุธชีวภาพ ตึกถลม อุบัติเหตุหมู)   
71 การวิเคราะหความลอแหลมตอการเกิดอันตราย (hazard vulnerability analysis) คือการระบุภาวะฉุกเฉินที่
เปนไปได และผลกระทบที่จะมีตอการดําเนินงานขององคกรทั้งทางตรงและทางออม รวมท้ังความตองการบริการจาก
องคกร 
72 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติ ควรระบุกลยุทธ กิจกรรม และผูรับผิดชอบในการเตรียมความพรอม
ของทรัพยากรและการสรางศักยภาพเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินแตละประเภท 
73 การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรครอบคลุมการดูแลผูปวย การแยกผูปวยและการจัดการสิ่งปนเปอน 
กิจกรรมชวยเหลือเจาหนาที่และครอบครัว การจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปน ระบบสาธารณูปโภค การรักษาความ
ปลอดภัย การส่ือสาร การเคลื่อนยาย การจัดเตรียมสถานที่สํารอง การประสานงานกับองคกรอื่น และการรายงาน 
74 การปองกัน/การลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย รวมถึงการตรวจสอบจุดเส่ียงและวิธีการปฏิบัติที่เส่ียงตอการเกิด
อัคคีภัย, การลดปริมาณวัสดุที่อาจจะเปนเชื้อเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย 
75 การฝกซอมแผนอัคคีภัย บุคลากรทุกคนควรเขารวมในการฝกซอมแผนอัคคีภัยอยางนอยปละครั้ง 
76 การประเมินความรูของบุคลากร เชน วิธีการแจงเหตุ, การเคลื่อนยายผูปวย, การใชอุปกรณดับเพลิง 
77 ระบบและเครื่องมือในการปองกันและควบคุมอัคคีภัย ไดแก เครื่องตรวจจับควัน เครื่องแจงสัญญาณไฟไหม 
ระบบดับเพลิง (ทอน้ํา สารเคมีดับเพลิง ระบบฉีดน้ํา) อุปกรณผจญเพลิง 
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II-3.2 เครื่องมอืและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 
องคกรสรางความมั่นใจวามีเครื่องมือทีจ่ําเปน พรอมใชงานทําหนาที่ไดเปนปกติ  และมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยูตลอดเวลา. 
 

ก. เครื่องมือ 
(1) องคกรจัดทําแผนบรหิารเครื่องมือเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได พรอมทั้งนําไปปฏิบัติ.  

แผนประกอบดวยกระบวนการคัดเลือกและจดัหาเครื่องมือ, การจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือที่ครอบคลมุอยู
ในแผน, การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของเครือ่งมือกอนใชงานครั้งแรก, การตรวจสอบ ทดสอบ 
และบํารุงรักษาเครื่องมือ อยางเหมาะสมตามชวงเวลาที่กําหนด, การใหความรูแกผูใช, การฝกอบรม
เจาหนาที่ในการใชเครื่องมือไดอยางปลอดภัย* และแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉนิเกี่ยวกับเครื่องมือ78. 

(2) การจัดเตรียมเครื่องมือทีจ่ําเปน มีความพรอมใช เพื่อใหการดูแลผูปวยอยางปลอดภัย เครื่องมือที่ซบัซอน
ตองใชโดยผูที่ผานการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ และองคกรใหการอนญุาตในการใชเครื่องมือชิ้นนัน้*. 

(3) องคกรติดตามและรวบรวมขอมูลของระบบบริหารเครื่องมือ และใชเพื่อการวางแผนปรับปรุงหรือจัดหา
ทดแทนในระยะยาว. 

 

ข. ระบบสาธารณูปโภค79 
(1) องคกรจัดทําแผนบรหิารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได พรอมทั้ง

นําไปปฏิบัติ.  แผนประกอบดวยการจัดทําบัญชีรายการองคกระกอบในการปฏิบัติงานของระบบ, แผนผัง
ตําแหนงที่ต้ังตางๆ ของระบบ, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา อยางเหมาะสมตามเวลาที่กําหนด, 
แนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปญหา80, การลดปริมาณเชื้อโรคใน cooling tower และ
ระบบน้ํา, ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ81.  

(2) องคกรจัดใหมีระบบไฟฟาสํารองใหแกจดุบริการที่จําเปนทั้งหมด82 โดยมีการบํารุงรกัษา ทดสอบ และ
ตรวจสอบที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ. 

(3) องคกรติดตามและรวมรวบขอมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และใชวางแผนปรบัปรุงหรอืสรางทดแทน. 

 

                                          
78 แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือ ไดแก แนวทางปฏิบัติเมื่อเครื่องมือไมสามารถใชการได, การ
แกไขปญหาทางคลินิกเมื่อเครื่องมือแพทยไมสามารถใชการได, การมีเครื่องมือสํารอง, การดําเนินการเพ่ือใหมีการ
ซอมเครื่องมือ 
79 ระบบสาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบแกสทาง
การแพทยและสุญญากาศ ระบบขนสงวัสดุอุปกรณ ระบบไอน้ํา ระบบสื่อสาร ระบบแลกเปลี่ยนขอมูล 
80 แนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปญหา ไดแก แนวทางปฏิบัติเมื่อระบบสาธารณูปโภคขัดของ 
การเตรียมความพรอมของแหลงสํารองตางๆ และการทดสอบความพรอมใชของแหลงสํารองดังกลาว 
81 การปนเปอนในอากาศ ไดแก เชื้อโรค แกส ควัน ฝุน 
82 จุดบริการท่ีจําเปนตองมีไฟฟาสํารอง ไดแก ระบบเตือนภัย, ไฟทางออก, ปายบอกทางออก, ระบบส่ือสารฉุกเฉิน, 
ที่เก็บเลือด กระดูก และเนื้อเย่ือ, หองฉุกเฉิน, ลิฟท (มีอยางนอย 1 ตัวสําหรับผูปวยที่ไมสามารถเดินได), เครื่องอัด
อากาศทางการแพทย, ระบบสุญญากาศ, จุดที่ตองใชเครื่องมือชวยชีวิต, หองผาตัด, หองพักฟน, หองคลอด, หนวย
ทารกแรกเกิด   
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II-3.3 ส่ิงแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและการพิทักษส่ิงแวดลอม (ENV.3) 
องคกรแสดงความมุงมั่นในการที่จะทําใหโรงพยาบาลเปนสถานทีท่ี่ปลอดภัยและเอื้อตอสุขภาพ เอื้อ
ตอกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ และพิทักษส่ิงแวดลอม. 
 

ก. การสรางเสริมสุขภาพ 
(1) องคกรจัดใหมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการมีสุขภาพทางดานสังคม จิตใจ83 ที่ดีสําหรับผูปวย ครอบครวั และ

บุคลากร. 
(2) องคกรจัดใหมีสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผูปวย ผูรับบริการ

อื่นๆ และประชาชนทั่วไป. 
(3) องคกรสงเสริมการเขาถึง การบริโภคอาหาร / ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคล.   
(4) องคกรสงเสริมใหมีการใชวัสดุครุภัณฑที่ไมมีอันตรายตอสุขภาพ. 
 

ข. การพิทักษส่ิงแวดลอม 
(1) มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ: 
     -มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําทิ้งของโรงพยาบาล  
     -มีการดูแลรักษาระบบโดยผูที่ไดรับการฝกอบรม  
     -มีการตรวจคุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดตามขอกําหนดของหนวยราชการที่เกี่ยวของ  
     -น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดในชวงเวลาที่ระบบรับภาระมากที่สุดมีคามาตรฐานตามที่หนวยราชการกําหนด 
(2) องคกรจัดการเพื่อลดปริมาณของเสียโดยจัดใหมีระบบการนํามาใชใหม การลดปรมิาณการใช การแปรรูป 

และลดการใชวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอม. 
(3) มีระบบและวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ:  
     -มีภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม และเพียงพอ  
     -มีระบบ / อุปกรณในการแยกรับ / ขนยาย / จัดที่พัก  ขยะทั่วไป / ขยะติดเชื้อ / ขยะอันตราย  ที่รดักุม 
     -มีการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอยางถกูวิธี 
     -มีกระบวนการในการกําจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายอยางเหมาะสม 
     -มีการตรวจสอบการกําจัดขยะติดเชื้อของผูรับชวง 
(4) องคกรรวมมือกับชุมชนและองคกรอืน่ๆ ดําเนินการพทิักษปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอม, รวมทั้งมีการ

ประเมินและฟงเสียงสะทอนในการกําจัดของเสียของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบตอชุมชน. 
 
 
 

                                          
83 เชน ความรูสึกวาส่ิงแวดลอมและบรรยากาศของโรงพยาบาลเปนเสมือนบานของผูปวย 
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II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
 

บริบท
ขนาด บริการ ผูปวย

เปาประสงค
วัตถุประสงค
กลยุทธ
มาตรการ

การติดเชื้อสําคญั
จุดเนนในการปองกัน

ความรู 
การปฏิบัติ 
กฎหมาย

การดําเนนิงาน
ปองกันและควบคุม1

2

3

4

ประสานสู
การปฏิบัติ
ท้ังองคกร

ครอบคลุม

ประสาน
กับระบบ
คณุภาพ

ก. การออกแบบระบบ

ข. การจัดการและทรัพยากร

5

6

คณะกรรมการ IC
กํากับดูแล

กําหนดนโยบาย/มาตรการ
วางแผน ประสานงาน
ติดตามประเมินผล

ICN

ทรัพยากรเพียงพอ

ระบบสารสนเทศ
สนับสนุน

ฝกอบรมบุคลากร

เสริมพลังชุมชน

3

4

5

6

1

2

กลยุทธเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการติดเชื้อ1

Standard Precaution
Clean/disinfect/sterilization
Infectious waste
Hand hygiene

อากาศ, โครงสรางอาคาร, 
น้าํ, น้าํยาทาํลายเชื้อควบคุมสิ่งแวดลอม2

OR, LR, ICU, ซักฟอก, 
จายกลาง, ครัว, 
กายภาพบําบัด, เก็บศพ

ปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในพ้ืนทีเ่สี่ยง3

SSI, VAP, CAUTI, IV 
infection, BSI, Sepsis

ปองกันการติดเชื้อสําคัญ4

ผูปวยทีติ่ดเชื้อทางเลอืด, 
ภูมิตานทานต้ํา, เช้ือด้ือ
ยา, การติดเช้ืออุบัติใหม

การดูแลผูปวย
ทีมี่ความซับซอน

5

Active ongoing 
prospective surveillance1

Monitor of other 
serious HAI2

ก. การเฝาระวังและติดตามกํากบั

ติดตามการใชยาตานจุล
ชีพและความไวของเช่ือ3

ใชสารสนเทศ
วางแผน คนหาการระบาด
ใหความรู ปรบัปรงุระบบ
แกปญหาผูปวยเฉพาะราย

4

รวมมือกับภายนอก
คนหาและตอบสนองตอการ
อุบัตขิองเช้ือโรคใหมและ

เช่ือโรคดื้อยา

5

ข. การควบคุมการระบาด

บงช้ีการระบาด   1

สืบคนและควบคมุ2
การติดเชื้อ
ตํ่าที่สุด

II – 4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control)

4.1 ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อขององคกร  
ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม ไดรับการสนับสนุน
ทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี

4.2 องคกรสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมเพื่อการปองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

4.3 องคกรใชวิธีการที่เหมาะสมในการเฝาระวังและติดตามกํากับ  เพ่ือคนหาและควบคุม
การติดเชื้อ และจัดการกับสถานการณที่มีการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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II-4.1 ระบบการควบคุมและปองกันการติดเชื้อ (IC.1) 
ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อขององคกร ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม ไดรับการ
สนับสนุนทรพัยากรเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี. 
 

ก. การออกแบบระบบ 
(1) มีการกําหนดเปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่

เหมาะสมกับขนาดขององคกร บริการที่จัด และผูปวยที่ใหบริการ. 
(2) มีการกําหนดการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยา รวมทั้งตําแหนงที่มีการติดเชื้อ และอุปกรณที่

เกี่ยวของ เพื่อเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล. 
(3) ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพืน้ฐานของความรูทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย การปฏิบัติซึ่ง

เปนที่ยอมรับ เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมาย และจัดทําแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร. 
(4) ระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ใหบริการแกผูปวย บุคลากร และผูมาเยอืน. 
(5) กระบวนการควบคุมการติดเชื้อเชื่อมประสานเปนสวนหนึง่ของระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

ขององคกรโดยรวม. 
(6) มีการประสานกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึง่ไดรับการนําไปปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนทั่ว

ทั้งองคกรอยางสม่ําเสมอ และอาจรวมถึงบานของผูปวย84. 
 

ข. การจัดการและทรัพยากร 
(1) มีบุคคลหรอืคณะกรรมการไดรับมอบใหทําหนาที่กํากับดูแลระบบงาน กําหนดนโยบายและมาตรการ การ

วางแผน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย.  
(2) มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN85) ในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล ทําหนาที่

รับผิดชอบการดําเนินงานระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ.  ผูทําหนาที่นี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผาน
การศึกษา ฝกอบรม ประสบการณ และมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจน  โดยมีอํานาจที่จะใชมาตรการควบคุม
การติดเชื้อหรอืดําเนินการศึกษาเมื่อรับรูวาจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับผูปวยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล. 

(3) มีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ.  
(4) ระบบสารสนเทศขององคกรสนับสนุนระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ. 
(5) บุคลากรไดรับอบรมความรูอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ นโยบายขององคกร และ

บทบาทของบุคลากรในการปองกันการติดเชื้อ. 
(6) มีการใหขอมูลและเสริมพลังแกครอบครวั / ชุมชน ถึงวิธีการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและปองกันการ

แพรกระจายเชื้อในครัวเรือน / ชุมชน. 

                                          
84 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อท่ีบานของผูปวย เชน การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค การสวน
ปสสาวะดวยตนเอง การปองกันไขหวัดนก 
85 ICN = Infection Control Nurse 
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II-4.2 การปองกันการติดเชื้อ (IC.2) 
องคกรสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติทีเ่หมาะสมเพื่อการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล. 
 

ก. การปองกนัการติดเชื้อ 
(1) มีการระบุความเสี่ยงจากการติดเชื้อในหตัถการและกระบวนการตางๆ และมีการดําเนินการตามกลยุทธเพื่อ

ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อดังตอไปนี้: 
     -การใช standard precautions และ isolation precautions 
     -การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ และการทําใหปราศจากเชื้อ 
     -การจัดการ (สัมผัส จัดเก็บ กําจัด) กับสิ่งที่ปนเปอนเชือ้โรค 
     -การสงเสริมการลางมือและสุขอนามัยของบุคคล 
(2) มีการควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม86 
     -การจัดโครงสราง การระบายอากาศ และบํารุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อปองกันการแพรกระจายสิ่งปนเปอน

และเชื้อโรค 
     -การจัดใหมีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการลางมือ การทําความสะอาด และการแยกบริเวณใช

งานที่สะอาดจากบริเวณปนเปอน 

                                          
86 การควบคุมสิ่งแวดลอม ไดแก การประเมินความเสี่ยง, กลยุทธในการทําความสะอาดและทําลายเชื้อ, การจัดการ
กับขยะติดเชื้อ, ระบบระบายอากาศ, การควบคุมฝุนละอองระหวางการกอสราง, การติดตามประสิทธิผลของการกรอง
อากาศและมาตรการควบคุมฝุนละออง, การปองกันการปนเปอนทางอากาศ (airborne contamination) ในหองผาตัด
เมื่อมีการผาตัดผูปวยติดเชื้อวัณโรค, การติดตาม endotoxin ในน้ําที่ใชสําหรับ hemodialysis, การควบคุมแมลง, การ
ติดตามความดันอากาศในหองที่ใช negative airflow หรือ positive airflow 
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(3) มีการระบุพื้นที่ทํางานที่ตองใสใจในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ และดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ตอไปนี้: 

     -หองผาตัด 
     -หองคลอด 
     -หอผูปวยวิกฤติ 
     -หนวยซักฟอก87 
     -หนวยจายกลาง88 
     -โรงครัว89 
     -หนวยกายภาพบําบัด90 
     -หองเก็บศพ 
(4) มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่สําคัญขององคกร เชน การติดเชื้อแผลผาตัด การติด

เชื้อระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อจากการใหสารน้ําและการติดเชื้อใน
กระแสเลือด. 

(5) มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อซึ่งติดตอไดทางโลหิตและผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ํา การ
จัดการกับการติดเชื้อที่ดื้อยาและการติดเชื้อที่อุบัติขึ้นใหม.  

 

                                          
87 การลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยซักฟอก ไดแก การบรรจุถุงผาเปอนที่จุดใชงาน, การขนสงผาเปอน
โดยพาหนะที่เหมาะสม, การทําความสะอาดพาหนะใสผาอยางสม่ําเสมอ, การดูแลบริเวณท่ีรับผาเปอนเพ่ือปองกันการ
ปนเปอนไปยังบริเวณที่สะอาด, การแยกผาเปอนและผาสะอาด, การรักษาความสะอาด ปองกันฝุนและสิ่งสกปรก
ระหวางการเคลื่อนยายและรับสงผาสะอาด, การปองกันบุคลากรที่ตองสัมผัสผาเปอน, การลางมือหลังจากสัมผัสกับผา
เปอน 
88 การลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยจายกลาง ไดแก การมีสถานที่แยกเฉพาะ, การมีพ้ืนที่ทํางานเพียงพอ
และออกแบบพื้นที่ทํางานเหมาะสม, การจราจรแบบเดินทางเดียว, การจํากัดบุคคลที่จะเขามาในหนวยงาน, การ
ไหลเวียนของอากาศจากบริเวณสะอาดไปสูบริเวณที่ปนเปอน, การลางมือ, การติดตามประสิทธิภาพของการเตรียม
อุปกรณและการทําใหปราศจากเชื้อ, การมีบุคลากรที่เพียงพอและไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม  
89 การลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในโรงครัว ไดแก การใหความรูแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการเตรียมอาหารและ
สุขอนามัยสวนบุคคล, การใชอุปกรณปองกัน, การจับตองอาหารที่ยังไมไดปรุง, การปรุงอาหาร, การทําความสะอาด
บริเวณที่เตรียมอาหาร, การเก็บอาหาร, การควบคุมอุณหภูมิที่ใชปรุงอาหารและเก็บอาหาร, การลดการปนเปอน,
อุณหภูมิที่ใชทําความสะอาดภาชนะ, การทําความสะอาดเครื่องทําน้ําแข็ง, การลางมือ, การจัดการกับเศษอาหาร, การ
กําจัดแมลง, สุขอนามัยของเจาหนาที่, การสอบสวนโรคเมื่อมีการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร 
90 การลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยกายภาพบําบัด ไดแก การทําความสะอาดและทําลายเชื้ออุปกรณธารา
บําบัด, การลางมือ, การทําความสะอาดอุปกรณออกกําลังกาย 
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II-4.3 การเฝาระวัง ติดตามกํากับ และควบคุมการระบาด (IC.3) 
องคกรใชวิธกีารทีเ่หมาะสมในการเฝาระวังและติดตามกํากับ เพ่ือคนหาและควบคุมการติดเชื้อ และ
จัดการกับสถานการณที่มกีารระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล. 
 

ก. การเฝาระวังและติดตามกํากับ 
(1) มีการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับองคกรอยางตอเนื่อง.  องคกรติดตามความเสี่ยง 

อัตรา และแนวโนมของการตดิเชื้อในเชิงรุก.  
(2) มีการติดตามเฝาดูการเกิดปญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรง ในการดูแลผูปวยซึ่งไมไดมีระบบการ

เฝาระวังไปขางหนาในขอ (1). 
(3) มีการติดตามการใชยาตานจุลชีพ และความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ (ถาเปนไปได) และสื่อสารใหบุคคล

และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ. 
(4) มีการนําสารสนเทศจากการติดตามเฝาระวังมาใชในการวางแผน คนหาการระบาด ใหความรู ประเมินผล

และปรับปรุงระบบงาน รวมทัง้ตอบสนองตอปญหาของผูปวยเฉพาะราย. 
(5) องคกรทํางานรวมกับสวนราชการ องคกรอื่น และชุมชน เพื่อคนหาและตอบสนองตอการอุบัติของเชื้อโรค

ใหมและเชื้อโรคที่ดื้อยา.  
 

ข. การควบคมุการระบาด 
(1) มีการบงชี้การเพิ่มที่ผิดปกติหรือการระบาดของการติดเชื้อดวยการวิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง, 

รับทราบขอมูลจากบุคลากรทางคลินิกอยางสม่ําเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยาเพื่อ
ตรวจหาการเพิ่มขึ้นผิดปกติของเชื้อบางชนดิอยางสม่ําเสมอ (ถาเปนไปได). 

(2) เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น ทีมผูรับผิดชอบในการควบคุมการติดเชื้อมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบคนและ
ใชมาตรการควบคุมที่เหมาะสม อยางรอบดานและทันกาล. 



ตอนที่ II  ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 53

II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS) 
 
 
 องคกรจัดใหมีระบบบริหารเวชระเบียนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูเกีย่วของทุกฝาย

II – 5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (Record Management System)

กําหนดเปาหมาย
ของการบันทึก

การสื่อสาร ความตอเนื่อง 
การประเมินคุณภาพ

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ

ออกแบบระบบ
ประเมินความตองการ

ผูใหบริการ ผูบริหาร 
บุคคล/หนวยงานภายนอก

นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ
บันทึก แกไข รับคําสั่ง รหัส 

มาตรฐาน จัดเก็บ เขาถึง ทําลาย

ประมวลผลเปน
สารสนเทศ

บันทึกรหัส
จัดทําดัชนี

รักษาความปลอดภัย
ปองกันการสูญหาย เสียหายทางกายภาพ 

ปองกันการแกไข เขาถึง ใช โดยผูไมมีอํานาจหนาที่

รักษาความลับ

ใหความรู
ความรับผิดชอบ 
การเปดเผยขอมูล

การใหผูปวย
เขาถึงขอมูล

ประเมินและปรับปรุง

1

2

3

4

1

2

3 4

การดําเนินการ

5

ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลตอเนื่อง การเรียนรู 
การวิจัย การประเมินผล และการใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย

II – 5.2 เวชระเบียนผูปวย (Patient Medical Record)

บันทึกเวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอสําหรับ
-การระบุตัวผูปวย 
-มีขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 
-ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา 
-ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา 
-เอื้อตอความตอเนื่องในการดูแล
-ใหรหัสไดอยางถูกตอง
-การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย
-การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย

1

ทบทวนเวชระเบียน
เปนระยะ

ประเมินความสมบูรณ 
ความถูกตอง 

การบันทึกในเวลาที่กําหนด

2
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II-5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 

องคกรจัดใหมีระบบบริหารเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูเก่ียวของทกุฝาย. 
ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 
(1) มีการกําหนดเปาหมายของการบันทึกเวชระเบียนรวมกันโดยทุกวิชาชีพที่เกี่ยวของ.  เปาหมายครอบคลุม

การสื่อสาร ความตอเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ. 
(2) การออกแบบระบบเวชระเบียนเปนผลจากการประเมินความตองการของผูใหบริการ ผูบรหิาร รวมทั้งบุคคล

และหนวยงานภายนอก. 
(3) องคกรมนีโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวยที่เหมาะสม ในดานการบันทึก การแกไข 

การรับคําสั่ง การใชรหัสมาตรฐาน การจัดเกบ็ การเขาถึง และการทําลาย91.  
(4) ขอมูลในบันทึกเวชระเบียนไดรับการบันทึกรหัสและจัดทําดัชนีเพื่อนําไปประมวลผลเปนสารสนเทศการดูแล

ผูปวยที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม. 
(5) องคกรประเมินและปรับปรุงระบบบรหิารเวชระเบียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความมั่นใจวาระบบ

ตอบสนองความตองการขององคกรและผูปวย92. 
ข. การรักษาความปลอดภยัและความลับ 
(1) เวชระเบียนไดรับการปองกันการสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแกไขดัดแปลง เขาถึง หรือใช

โดยผูไมมีอํานาจหนาที่. 
(2) องคกรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปนเพื่อรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศของผูปวย

ในเวชระเบียน93. 
(3) องคกรใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการรักษาความลับ วิธีการจัดการเมื่อ

มีการขอใหเปดเผยขอมูลซึ่งเปนการละเมิดการรักษาความลับ. 
(4) องคกรมีกระบวนการใหผูปวยสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได โดยมีเจาหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายรวมอยูดวย. 
 

                                          
91 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน ไดแก การกําหนดผูมีสิทธิบันทึกในเวชระเบียน, การใช
สัญญลักษณและคํายอที่เปนมาตรฐาน, การบันทึกขอมูลที่มีความสําคัญและแบบฟอรมมาตรฐาน, การระบุชื่อผูบันทึก 
วันที่และเวลาที่บันทึก, การบันทึกขอมูลแตละประเภทในเวลาที่กําหนดไว, การแกไขบันทึกเวชระเบียน, การจัดเก็บ 
การรักษาความปลอดภัย และการคนหาเวชระเบียน, การเขาถึงเวชระเบียนตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งการใช
เพ่ืองานวิจัย, การเก็บรักษาและการทําลายเวชระเบียน, การรับคําส่ัง การบันทึก และการรับรองคําส่ังการรักษาดวย
วาจา, การใชรหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการที่เปนมาตรฐาน 
92  ระบบบริหารเวชระเบียน ไดแก ความเหมาะสมของแบบบันทึกตางๆ, ระยะเวลาที่มีการเก็บรักษาเวชระเบียน, 
ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและคนหาเวชระเบียน, ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน, คุณภาพในการให
รหัส, การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
93  นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความลับของขอมูล ไดแก การกําหนดผูมีสิทธิเขาถึงขอมูล, ขอมูลที่
ผูเกี่ยวของแตละระดับสามารถเขาถึงได, มาตรการในการรักษาความลับของขอมูลผูปวยที่เก็บไวดวยคอมพิวเตอร, 
การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลผูปวย, หนาที่ในการรักษาความลับของผูที่เขาถึงขอมูล, วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด 
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II-5.2 เวชระเบียนผูปวย (MRS.2) 
ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลตอเนื่อง การเรียนรู การวิจัย 
การประเมินผล และการใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย. 
(1) บันทึกเวชระเบียนมีขอมลูเพียงพอสําหรับ: 
     -การระบุตัวผูปวย  
     -มีขอมูลสนับสนุนการวินจิฉัยโรค  
     -ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรกัษา  
     -ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา  
     -เอื้อตอความตอเนื่องในการดูแล 
     -ใหรหัสไดอยางถูกตอง 
     -การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย 
     -การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย  
(2) มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะเพื่อประเมินความสมบูรณ ความถูกตอง และการบันทึกในเวลาที่

กําหนด. 
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II-6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) 
 
 
 

คณะกรรมการ
สหสาขาวิชาชีพ

กําหนดทิศทาง สงเสริม
ระบบที่มีประสิทธิภาพ

1

II – 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสํารองยา
(Medication Planning, Management, and Storage)

องคกรสรางความมั่นใจในระบบการจัดการดานยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และไดผล 
พรอมทั้งการมียาที่มีคุณภาพสูงพรอมใชสําหรับผูปวย

บัญชียาโรงพยาบาล
จํากัดรายการ มาตรการความปลอดภัย

สําหรับยาใหมและยานอกบัญชี

จัดหายา
ยาในบัญชี ยาขาดแคลน 

ยาจําเปนเรงดวน

ลดความเสี่ยงในการใชยา
ระบุยา ออกแบบกระบวนการ

นโยบายปองกัน  ME/ADE

ตอบสนอง  ME/ADE 
อยางเหมาะสม ส่ือสาร

ใหความรู

ประเมินและปรับปรุง

การเก็บ/สํารองยา
เพียงพอ มีคุณภาพ คงตัว พรอมใช

1

ยา/เวชภัณฑฉุกเฉิน
ในหนวยดแูลผูปวย

ควบคุม ทดแทน

ระบบจายยาเมื่อ
หองยาปด

การจัดการกับ
ยาที่ถูกสงคนื

ก. การวางแผนและการจัดการ

2 3

ข. การเกบ็และสํารองยา

7

4

5

6

4

2

3

ยาที่มีคณภาพสูง 
พรอมใชการใชยา

คําสั่งใชยา
ชัดเจน เหมาะสม

ขอมูลผูปวย
ท่ัวไป โรค lab

นโยบาย
ปองกัน 

ME/ADE

สื่อสาร/
ถายทอดคําสั่ง
ถูกตอง มีมาตรฐาน

ขอมูลยา

Drug Reconcile
รับใหม ยาย จําหนาย

ทบทวน คําสั่ง
เหมาะสม ปลอดภัย

จัดเตรียม

ติดฉลาก

รายงาน

ยาที่ผูปวยนํามา

2

1

3

4

5

ก. การสั่งใชยาและถายทอดคําสั่ง

2

1

3

สงมอบให
หนวยดูแลผูปวย

สงมอบใหผูปวยตรวจสอบ
ความถูกตอง

ใหยาแกผูปวย

ติดตามผล
บันทึก

ผูปวยไดรับขอมูล
มีสวนรวม

ตรวจสอบ

เหตุการณที่ไมพึงประสงค
ความคลาดเคลื่อนทางยา

7

10

9

8

7

5

4

ข. การเตรียม จัดจาย และใหยา

II – 6.2 การใชยา (Medication Use)

องคกรสรางความมั่นใจวามีการสั่งใชยาและการใหยา ท่ีปลอดภัย ถูกตอง เหมาะสม และไดผล

6 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
สะอาด พื้นท่ี แสงสวาง ไมรบกวน
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II-6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสํารองยา (MMS.1) 
องคกรสรางความมั่นใจในระบบการจัดการดานยาทีป่ลอดภัย เหมาะสม และไดผล พรอมทั้งการมียา
ที่มีคุณภาพสูงพรอมใชสําหรับผูปวย. 
 

ก. การวางแผนและการจัดการ  
(1) มีคณะกรรมการหรือกลุมบุคคลที่มาจากสหสาขาวิชาชีพ ทําหนาที่กําหนดทิศทางและสงเสริมใหเกิดระบบ

การจัดการดานยาที่มีประสิทธิภาพ.  
(2) มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อจํากัดใหมีรายการยาเทาที่จําเปน94. มีการทบทวนบัญชียาอยางนอยป

ละครั้ง95.  มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับยาใหมที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง96 รวมทั้ง
มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการขอใชยาที่อยูนอกบัญชยีาเมื่อจําเปน97. 

(3) การจัดหายาเปนไปตามบัญชียาที่ผานการรับรอง.  มีกระบวนการในการจัดการกับปญหายาขาดแคลน98

และยาที่จําเปนเรงดวน99.  
(4) องคกรระบุยาซึ่งมีความเส่ียงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง100, ออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม

ปลอดภัยในการจัดหา เก็บรักษา สั่งใช ถายทอดคําสั่ง จัดเตรียม จาย ให และติดตามกํากับยา เพื่อลดความ
เสี่ยงในการใชยาเหลานี้. 

 

                                          
94 การจํากัดใหมีรายการยาเทาท่ีจําเปน ทําโดยใชเกณฑคัดเลือกซึ่งประกอบดวยขอบงชี้ ประสิทธิผล ขอมูล
ความปลอดภัย ความเสี่ยง และตนทุน 
95 ขอมูลท่ีใชทบทวนบัญชียา เชน ขอมูลความปลอดภัยจากการทบทวนอุบัติการณ ประสิทธิภาพของยา ยาที่มี
โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูงครอบคลุมรายการยาที่ชื่อพอง มองคลาย หรือปจจัยที่มีผลกระทบ 
96 มาตรการความปลอดภัย เชน แบบฟอรมส่ังยามาตรฐาน แนวทางการสั่งใชยา ระบบตรวจสอบ ระบบเตือนใจ 
ขอจํากัดในการใช การบริหารยา และการเก็บรักษายา ตลอดจนการติดตามอุบัติการณไมพึงประสงคสําหรับยาที่ตอง
ติดตามความปลอดภัย (Safety monitoring program) 
97 กรณีท่ีจําเปนตองใชยาท่ีอยูนอกบัญชียา มีกระบวนการในการอนุญาตและจัดหาโดยพิจารณา ความจําเปน 
ผลขางเคียงที่ไมพึงประสงค ความเสี่ยง และความสามารถในการติดตามผล 
98 การจัดการกับปญหายาขาดแคลน ไดแก การจัดหา การสื่อสารกับผูส่ังใชยาและเจาหนาที่ การจัดทําแนวทางการ
ใชหรือจายยาทดแทน การใหความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ 
99 การจัดหายาท่ีจําเปนเรงดวน เชน ยาชวยชีวิต ยาฉุกเฉิน วัคซีน เซรุม หรือยาอื่นๆ ที่องคกรกําหนดใหเปนยา
สําคัญ รวมท้ังการจัดหาในสถานการณภัยพิบัติ  
100 เปนยาที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงตอการใชผิดวัตถุประสงค มีโอกาสเกิดคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณไมพึง
ประสงคจากยาสูง อาจรวมถึงยาที่อยูระหวางการศึกษาทดลอง ยาที่ตองควบคุม ยาที่ไมอยูในบัญชียาโรงพยาบาล ยา
ที่มีพิสัยการบําบัดแคบ (narrow therapeutic range) ยาทางจิตเวช ยาที่มีชื่อคลายกันหรือออกเสียงคลายกัน  
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(5) องคกรกําหนดนโยบายการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยา101และนําสู
การปฏิบัติ.  มีการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณไมพึงประสงคจากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
ที่เกิดขึ้นหรอืทีม่ีโอกาสเกิดขึ้น.   

(6) ผูประกอบวิชาชีพไดรับการประเมินและเพิ่มความรูความสามารถเกี่ยวกับระบบยา102 และการใชยาที่
เหมาะสม ปลอดภัยกอนเริ่มตนปฏิบัติงานและเปนประจําทุกป.  

(7) องคกรประเมินและปรับปรุงระบบบรหิารจัดการดานยาเปรียบเทียบกับเปาประสงคของระบบ103.  มีการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จและเทคโนโลยใีหมๆ เกี่ยวกบัระบบจัดการดาน
ยาอยางสม่ําเสมอ. 

 

ข. การเก็บสํารองยา 
 (1) ยาทุกรายการไดรับการเก็บสํารองอยางเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อสรางความมั่นใจวาจะมียาใชอยาง

เพียงพอ, มีคณุภาพและความคงตัว104, พรอมใช, ปองกันการเขาถึงโดยผูไมมีอํานาจหนาที่, ปองกัน
ความคลาดเคลื่อนทางยาและผลไมพึงประสงคจากยา105, สามารถทวนกลับถึงแหลงที่มา, มีการตรวจสอบ
บริเวณที่เก็บยาอยางสม่ําเสมอ, โดยมีการปฏิบัติเพื่อเปาหมายดังกลาวทั่วทั้งองคกร. 

(2) มีการจัดใหมียา และ / หรอื เวชภัณฑฉุกเฉินที่จําเปนในหนวยดูแลผูปวยตางๆ อยูตลอดเวลา, มีระบบ
ควบคุม106และดูแลใหเกิดความปลอดภัย, และมีการจัดทดแทนโดยทันทหีลังจากที่ใชไป. 

(3) มีระบบที่จะจายยาเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยอยางปลอดภัยในเวลาที่หองยาปด. 
(4) มีการจัดการกับยาที่สงคืนมาที่หองยาอยางเหมาะสม เชน ยาที่แพทยสั่งหยุดใช. 
 

                                          
101 นโยบายการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยาที่ควรมี ไดแก 
การปองกันการสั่งใชคูยาที่มีอันตรกิริยารนุแรง สงเสริมการใชชื่อสามัญทางยา มาตรการเพื่อปองกันคําสั่งใชยา
ที่มีโอกาสเกิดปญหา (เชน การใชคําสั่ง PRN การใชคําสั่งยืน การใชคําสั่งหยุดยาอัตโนมัติ การใชคําสั่งเดิมตอ 
การใชคําสั่งที่ปรับขนาดยา การใชคําสั่งลดยา การใชคําสั่งที่ระบุพิสัย การสั่งยาผสมซึ่งไมมีจําหนาย การสั่งใช
อุปกรณสําหรับใชยา การสั่งยาที่อยูระหวางการศึกษาทดลอง การสั่งยาสมุนไพร การสั่งยาเมื่อจําหนาย)    
102 ความรูความสามารถเกี่ยวกับระบบยา เชน ระบบยาของโรงพยาบาล ความปลอดภัยผูปวย การดําเนินการเพื่อ
ลดความคลาดเคลื่อน และบทบาทหนาที่ของบุคลากรการแพทยที่เกี่ยวของ 
103 เปาประสงคของระบบยา เชน ความปลอดภัย ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ  
104 การสรางความมั่นใจวายามีความคงตัว ไดแก การแยกหมดอายุ หรือ ยาเส่ือมสภาพออกไวตางหากอยาง
ชัดเจน, การดูแลส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมในดานอุณหภูมิ แสงสวาง ความชื้น การถายเทอากาศ  สําหรับยาที่มีความไว
ตออุณหภูมิ และ แสง 
105 การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและผลไมพึงประสงคจากยา เชน มีการแยกเก็บยาที่มีโอกาสสับสนได
งายออกจากกัน (ยาที่มีชื่อพอง มองคลาย), มีการจํากัดการสํารองยาไวที่หนวยดูแลผูปวย, ไมมีการเก็บอิเล็กโตรไลท
เขมขนไวในหนวยดูแลผูปวยยกเวนในหนวยที่มีความจําเปนตองใชอยางเลี่ยงไมได ซึ่งในกรณีดังกลาวตองมี
มาตรการเปนพิเศษเพื่อปองกันการใหยาโดยพลั้งเผลอ 
106 ระบบควบคุมยาฉุกเฉิน เชน มีการจัดเก็บยาฉุกเฉินในลักษณะที่สามารถระบุไดวายาที่บรรจุในภาชนะนั้นยังมี
ครบถวนและไมหมดอายุ 



ตอนที่ II  ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 59

II-6.2 การใชยา (MMS.2) 
องคกรสรางความมั่นใจวามีการส่ังใชยาและการใหยาที่ปลอดภัย ถกูตอง เหมาะสม และไดผล. 
ก. การส่ังใชยาและถายทอดคําส่ัง 
(1) ผูที่เกี่ยวของกับระบบยาสามารถเขาถึงขอมูลเฉพาะของผูปวยแตละราย ไดแก ขอมูลทั่วไป107, การ

วินิจฉัยโรคหรอืขอบงชี้ในการใชยา, และขอมูลทางหองปฏิบัติการที่จําเปน 108.  
(2) มีขอมูลยาที่จําเปนในรูปแบบที่ใชงาย ในขณะสั่งใช จัด และใหยาแกผูปวย. 
(3) องคกรจัดทํานโยบายเพื่อปองกันความผิดพลั้ง / คลาดเคลื่อน และเหตุการณไมพึงประสงคจากการสั่งใชยา

และการถายทอดคําสั่ง พรอมทั้งนําสูการปฏิบัติ, ครอบคลุมการระบุรายละเอียดที่จําเปนในคําสั่งใชยา109,  
การระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับยาที่ดูคลายกันหรอืชื่อเรียกคลายกัน, มาตรการเพื่อปองกันคําสั่งใชยาที่มี
โอกาสเกิดปญหา110 และการปองกันการใชคูยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง. 

(4) มีการเขียนคําสั่งใชยาอยางชัดเจนและถายทอดคําสั่งอยางถูกตอง. มีการกําหนดมาตรฐานการสื่อสารคําสั่ง
ใชยาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อน111. มีการทบทวนและปรับปรุงคําสั่งใชยาที่จัดพิมพไวลวงหนา
ใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ.   

(5) มีกระบวนการในการระบุบัญชีรายการยาที่ผูปวยไดรับ112อยางถูกตองแมนยํา และใชบัญชีรายการนี้ในการ
ใหยาที่ถูกตองแกผูปวยในทุกจุดของการใหบริการ.  มีการเปรียบเทียบบัญชีรายการยาที่ผูปวยกําลังใชกับ
คําสั่งแพทยทุกครั้งเมื่อมีการรับไว ยายหอผูปวย และ / หรือ จําหนาย. 

                                          
107 ขอมูลท่ัวไปที่สําคัญ เชน การแพยา การตั้งครรภ น้ําหนักตัว พ้ืนที่ผิวเมื่อตองใชคํานวณขนาดยา  
108 ขอมูลทางหองปฏิบัติการที่จําเปน เชน การทําหนาที่ของตับและไต ในกลุมผูปวยที่ใชยาที่ตองระมัดระวัง
สูง 
109 นโยบายการระบุรายละเอียดที่จําเปนในคําสั่งใชยา เชน เง่ือนไขการระบุชื่อการคาหรือชื่อทั่วไป, เง่ือนไขที่ตอง
ระบุขอบงชี้ในการใชยา  
110 มาตรการเพื่อปองกันคําสั่งการใชยาที่มีโอกาสเกิดปญหา เชน การใชคําส่ัง PRN, การใชคําส่ังยืน, การใชคําส่ัง
หยุดยาอัตโนมัติ, การใชคําส่ังเดิมตอ, การใชคําส่ังที่ปรับขนาดยา, การใชคําส่ังลดยา, การใชคําส่ังที่ระบุพิสัย, การสั่ง
ยาผสมซึ่งไมมีจําหนาย, การสั่งใชอุปกรณสําหรับใชยา, การสั่งยาที่อยูระหวางการศึกษาทดลอง, การสั่งยาสมุนไพร, 
การสั่งยาเมื่อจําหนาย   
111 มาตรฐานการสื่อสารคําสั่งใชยาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อน เชน การสั่งโดยวาจา ตัวยอที่ไม
ควรใช 
112  การระบุบัญชีรายการยาที่ผูปวยไดรับ ไดแก ชื่อยา ขนาดยา ความถี่ และวิธีการบริหารยา 
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ข. การเตรียม การจัดจาย และการใหยา 
(1) มีการทบทวนคําสั่งใชยาทุกรายการเพื่อความมั่นใจในความเหมาะสมและความปลอดภัย. 
(2) มีการจัดเตรียมยาอยางเหมาะสมและปลอดภัย113.  แผนกเภสัชกรรมเปนผูเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะ

ราย 114 หรือยาทีไ่มมีจําหนายในทองตลาด โดยใชวิธีการปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน115. 
(3) ยาไดรับการติดฉลากอยางเหมาะสม ชัดเจนและอานงายติดที่ภาชนะบรรจุยาทุกประเภท116 และมีฉลากยา

ติดจนถึงจุดที่ใหยาแกผูปวย โดยระบุชื่อผูปวย ชื่อยา ความเขมขน และขนาดยา. 
(4) มีการสงมอบยาใหหนวยดูแลผูปวยในลักษณะที่ปลอดภัย รัดกุม และพรอมใหใช ในเวลาที่ทันความ

ตองการของผูปวย.  
(5) การสงมอบยาใหแกผูปวยทําโดยเภสัชกรหรอืบุคลากรที่ไดรับมอบหมายและไดรับการฝกอบรม มีการ

ตรวจสอบความถูกตองของยากอนที่จะสงมอบ และมีการใหคําแนะนําการใชยาอยางเหมาะสม117.  
(6) การสั่งใช คัดลอกคําสั่ง จัดเตรียม จัดจาย และใหยา กระทําในส่ิงแวดลอมทางกายภาพซึ่งมีความสะอาด มี

พื้นที่และแสงสวางพอเพียง และเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพมีสมาธิกับการใชยาโดยไมมีการรบกวน. 
(7) มีการใหยาแกผูปวยอยางปลอดภัยและถูกตองโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและอุปกรณการใหยาที่ได

มาตรฐาน118, โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของยา คุณภาพยา ขอหามในการใช และเวลา / ขนาดยา / 
วิธีการใหยา ที่เหมาะสม119.  ผูสัง่ใชยาไดรับการรายงานเมื่อมเีหตุการณไมพึงประสงคจากยาหรือความ
คลาดเคลื่อนทางยา. 

                                          
113 การเตรียมยาที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการใชวัสดุอุปกรณที่ปลอดภัย ใชเทคนิคเพ่ือใหมั่นใจในความถูกตอง 
และใชเทคนิคปองกันการปนเปอนที่เหมาะสมสําหรับการเตรียมยาในทุกจุด 
114 การเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) คอืเภสัชภัณฑที่เตรียมขึ้นใชในทันที 
หรือมิไดเตรียมลวงหนา โดยอาศัยศาสตรและศิลปในการเตรียมยา อาจเนื่องมาจากไมมีรูปแบบหรือขนาดดังกลาว
จําหนาย ตอบสนองความตองการของแพทยสําหรับผูปวยเฉพาะราย เฉพาะโรคหรือกลุมที่มีความสําคัญเชนเด็กเล็ก 
ทารก รวมท้ังยาเตรียมปราศจากเชื้อ เชน ยาฉีด IV adm, TPN, Cytotoxic prep, ยาหยอดตา หรือยาที่มุงหมายอื่นๆที่
ตองเตรียมโดยวิธีปราศจากเชื้อ เชน dilution ของ heparin 
115 โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันการปนเปอนจากเชื้อโรค ซึง่จะตองใชความระมัดระวังในทุกขั้นตอน ต้ังแต
การเก็บ เตรียม และบรรจ ุ
116 การติดฉลากที่ภาชนะบรรจุยา รวมทั้งไซริงกสําหรับฉดียาและ flush สายน้ําเกลือที่เตรียมนอกหองผูปวย
หรือไกลจากเตยีงผูปวยทั้งหมด 
117 การใหคําแนะนําการใชยาแกผูปวย มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความรวมมือ ความถูกตอง ความสามารถในการ
บริหารยาและมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชยานั้นๆ ควรครอบคลุมอยางนอยในกลุมยาเด็ก ยาที่มีชวงการรักษา
ที่แคบ ยาที่มีอาการอันไมพึงประสงคสําคัญ ยาที่มีเทคนิคการใชพิเศษเชน ยาสูดพน 
118 อุปกรณการใหยา เชน infusion pump 
119 เมื่อมีขอสงสัยหรือความหวงกังวลในการใชยา ควรมีการปรึกษากับแพทยผูส่ังใชหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
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(8) ผูปวยและครอบครัวไดรบัความรูเกี่ยวกับยาที่ตนไดรับ และรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดูแล เพื่อ

เปาหมายความถูกตอง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใชยา120. 
(9) ผูปวยไดรับการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยาและบันทึกไวในเวชระเบียน เพือ่สรางความมั่นใจในความ

เหมาะสมของเภสัชบําบัดและลดโอกาสเกิดผลที่ไมพึงประสงค121. 
(10) มีการจัดการกับยาที่ผูปวยและครอบครัวนําติดตัวมา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสอดคลองกับแผนการ

ดูแลผูปวยที่เปนปจจุบัน. 

                                          
120 ความรูท่ีผูปวยควรไดรับ เชน การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา ขอบงชี้เมื่อควรขอคําปรึกษาจากเภสัชกร 
121 การติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยา ควรระบุถึงการตอบสนองยาที่ผูปวยไดรับ ปญหาที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาส
เกิดขึ้น รวมท้ังมีกระบวนการเฝาระวังการตอบสนองตอยาใหมที่ผูปวยไดรับเปนครั้งแรก 
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II-7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค122 และบริการที่เกี่ยวของ (DIN)  

 

                                          
122 บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย / พยาธิวิทยา
คลินิก, บริการตรวจทางรังสีวิทยา / medical imaging, บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เชน การสองกลอง การตรวจการทํา
หนาที่ของอวัยวะตางๆ 

บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรคใหขอมูลสําหรับการวินิจฉัยโรคทีถู่กตองนาเชื่อถือ 
โดยมีอันตรายตอผูปวยและเจาหนาทีน่อยทีสุ่ด

II – 7.1 ขอกําหนดทั่วไป สําหรับการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ ข. การบริการ

วางแผน

2ทรัพยากรบุคคล

1

พ้ืนที่ใชสอย
และสิ่งแวดลอม

7

เคร่ืองมือและอุปกรณ
บํารงุรกัษา สอบเทียบ 4

หนวยทดสอบที่รับตรวจตอ
ประเมิน คัดเลือก ติดตาม

6
เคร่ืองมือ วัสดุ นํ้ายา
คัดเลือก จดัหา คงคลัง

3

สื่อสารกบัผูใช

5

การตรวจที่กระทํากบัผูปวย
เตรยีม ประเมิน ใหขอมูล1

2

แปลผลการตรวจ

บันทึก

สื่อสาร

II – 7.2 ก. หองปฏิบัติการทางการแพทย / พยาธิวิทยาคลินิก

การวางแผน
ทรัพยากร
การจัดการ

verify

ผลการตรวจ
ท่ีถูกตอง 
เชื่อถือได

การควบคุมคุณภาพ

ระบบบริหารคุณภาพ
การชี้บงปญหา / โอกาสพัฒนา 

บันทึกความผิดพลาดและการรายงานอุบัติการณ 
การติดตามตัวชี้วัด การแกไข / ปองกันปญหา 
การติดตามปจจัยท่ีมีผลตอการตรวจวิเคราะห 

การควบคุมเอกสาร เปาหมายความปลอดภัยของผูปวย 
การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพ

การทดสอบความชํานาญ
(Proficiency Test)

2

1

3

การตรวจวิเคราะห
วิธีการทดสอบมาตรฐาน

เหมาะสม ไดรับการ validate

Input
นํ้ายา เคร่ืองมือ
เคร่ืองวิเคราะห

5

หองปฏิบัติการทางการแพทย  มีกระบวนการตรวจวิเคราะหและระบบบริหารคุณภาพ 
ที่เปนหลักประกันวาจะใหผลการตรวจที่ถูกตอง นาเช่ือถือ

รายงานผล
การรักษาความลับ 
การรายงานคาวิกฤติ
การสืบคนสําเนาขอมูล

สิ่งสงตรวจ
เก็บเพ่ือตรวจเพ่ิมเติม
กําจัดอยางปลอดภัย

สิ่งสงตรวจ
เก็บ สัมผัส ชี้บง บรรจุ 

เขียนฉลาก รักษาความคงตัว 
ใบสงตรวจ ขนสง เก็บรักษา 

ประเมินคุณสมบัติ

7
4

6
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II – 7.2 ข. คลังเลือด

นโยบายทั่วไป
ผูรับผิดชอบ ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย

การคัดเลอืก
ผูบริจาคโลหิต

คุณสมบัติ 
การประเมินความเส่ียง

การใหขอมูล

การเจาะเกบ็โลหิต
ปองกันการปนเปอน
เก็บตัวอยางโลหิต
ปริมาณ อุณหภูมิ
การดูแลผูบริจาค

การเตรียม
สวนประกอบของโลหิต

หลักการ โลหิตรวม 
เม็ดโลหิตแดง พลาสมา เกล็ดโลหิต

การทดสอบโลหิตบริจาค
ABO, Rh, other Ab

ตรวจเพื่อปองกันโรคติดตอ

การใหโลหิตแกผูปวย

การเฝาระวังปฏกิริิยาจากการใหโลหิต

การตอบสนอง

องคกรนํามาตรฐานงานบริการโลหิตและธนาคารเลือด ท่ีจัดทําโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาต ิ
สภากาชาดไทย มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ

การวางแผน 
ทรัพยากร 
การจัดการ ผลการตรวจ 

ที่ถูกตอง  
เชื่อถือได 

ระบบบริหารคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ   แผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

การตอบสนองความตองการของผูปวยและแพทยเจาของไข
การปองกันและติดตามเฝาระวังความเสี่ยง
การทบทวนแผนงานบริหารคุณภาพประจําป 

การตรวจทางรังสีวิทยา
การจัดตําแหนง   การตั้งคา

การเขียน   label

สถานที่ เคร่ืองมือ  
อุปกรณ 

เปนไปตามมาตรฐาน
ไดรับการตรวจสอบ 

บริการรงัสีวิทยาและ   Medical Imagingใหภาพวินิจฉยัที่มีคุณภาพและการวินิจฉัยโรค 
ที่ถูกตองนาเชื่อถือ   โดยมีอันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด

การปองกันอันตรายจากรังสี 
ตรวจวัด  จัดพื้นที่   

กําจัดสาร   กาก   และขยะรังส ี

ขอบงชี้และการสือ่สาร
แนวทางขององคกรวิชาชีพ

และหลักฐานวิชาการ

4 

II – 7.2 ค.  บริการรังสีวิทยา  และ  Medical Imaging อ่ืนๆ 

2 

ผูทําการตรวจรักษา 
ทางรังสี 

การอานผล 
การทบทวนการอานผล 
ระบบปรึกษารังสีแพทย 

ระบบบริหารคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม  

การทบทวนอุบัติการณและการหาโอกาสพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

1 

3 

5 

6 

6
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II–7.1  ขอกําหนดทั่วไป (DIN.1) 
บริการตรวจทดสอบประกอบการวนิิจฉยัโรคใหขอมูลสําหรับการวินิจฉัยโรคทีถู่กตองนาเชือ่ถือ โดยมี
อันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด. 
ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ 
(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเปาประสงคที่กําหนดไวและความคาดหวังของผูใช.  แผนจัดบริการครอบคลุม

ขอบเขตของบริการ ทรพัยากรที่ตองการ และระดับผลงานที่คาดหวัง123. 
(2) มีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและมีความรูความสามารถในการทํางานที่ตองการ.   
(3) บริการตรวจทดสอบมีพื้นที่ใชสอยเพียงพอ, ไดรับการออกแบบเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย มีการแยกเขต124และสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม125 และใสใจตอการดูแลสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการ
ตรวจทดสอบ126.   

(4) บริการตรวจทดสอบมีเครื่องมือและอุปกรณ127พรอมสําหรบัทําการตรวจทดสอบที่ตองการ ในสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัย128, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน, มีการสอบเทียบ129 และการใชผลการสอบเทียบ130

อยางเหมาะสม.  เครื่องมือผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานที่รบัผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด 
(ถามี).  

(5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของหองปฏิบัติการ / หนวยตรวจทดสอบที่รับตรวจตอ, 
รวมทั้งมีการประเมินผูใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดาน
เนื้อเยื่อวิทยาและดานเซลลวิทยา) 

(6) มีการคัดเลือกและตรวจสอบการจัดซื้อจดัหา บริการจากภายนอก เครือ่งมือวิทยาศาสตร วัสดุ น้ํายา ซึ่งมี
ผลตอคุณภาพของบริการหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ อยางระมัดระวัง.  มีการประเมินผูผลิตหรอืผูขาย
น้ํายา วัสดุ และบริการที่มีความสําคัญสูง.  มีระบบควบคุมคลังพรอมดวยบันทึกที่เหมาะสม. 

(7) มีการสื่อสารที่ดีกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ ดวยการประชุมอยางสม่ําเสมอและดวยวิธีการอื่นๆ 
ไดแก การใหคาํแนะนํา131 การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมทางคลินิก การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจ132. 

                                          
123 ระดับผลงานที่คาดหวัง เชน accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, analytical 
sensitivity, turn around time 
124 การแยกเขต ควรพิจารณาการแยกเขตระหวางหนวยยอยซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่เขากันไมไดและการปองกันการ
ปนเปอนขามหนวย 
125 สถานที่จัดเก็บท่ีเหมาะสม ควรคํานึงถึงสถานที่จัดเก็บส่ิงสงตรวจ อุปกรณ สารเคมี เอกสาร 
126 สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการทดสอบ ไดแก ความปราศจากเชื้อ ฝุนละออง การรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา รังสี 
ความชื้น ไฟฟา อุณหภูมิ สารเคมีที่เปนพิษ กล่ิน ระดับเสียงและการส่ันสะเทือน 
127 อุปกรณ ครอบคลุมถึง วัสดุอางอิง น้ํายา และระบบวิเคราะห 
128 สภาพการทํางานท่ีปลอดภัย ครอบคลุมถึง มาตรการการปองกันอันตรายจากไฟฟา รังสี สารเคมี จุลชีพ อุปกรณ
ปองกันที่จําเปน รวมท้ังการกําจัดของเสียอันตรายตางๆ 
129 การสอบเทียบ ควรกระทํากับ เครื่องมือ อุปกรณ น้ํายา ระบบตรวจวิเคราะห  
130 การใชผลการสอบเทียบ เชน การใช correction factors ที่เปนปจจุบันเพ่ือปรับคาที่ไดจากการตรวจวิเคราะห 
131 ขอมูลท่ีใหคําแนะนํา เชน ทางเลือกในการทดสอบ ความถี่ ประเภทของตัวอยางสิ่งสงตรวจ 
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ข. การจัดบรกิาร 
(1) ในการตรวจทดสอบที่กระทํากับผูปวยโดยตรง มีการประเมินผูปวยกอนสงตรวจและกอนเขารับการตรวจ มี

การเตรียมผูปวยอยางเหมาะสม เพื่อปองกนัผลที่ไมพึงประสงค ลดอันตรายตอผูปวย และมั่นใจวาผลการ
ตรวจมีคุณภาพตามที่ตองการ. มีการใหขอมูลผูปวยอยางเพียงพอและลงนามยินยอมในกรณีที่เปนการตรวจ
ที่มีความเสี่ยงสูง. 

(2) มีการแปลผลการตรวจโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ ระบุสรุปสิ่งทีพ่บ133 หรือการวนิิจฉัยที่ชัดเจน.  มี
การสื่อสารผลการตรวจใหแกแพทยเจาของไขเปนลายลักษณอักษรในเวลาที่เหมาะสม. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
132 มีการสื่อสารผลกระทบทางคลินิกที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจใหผูใชทราบกอนที่จะมีการเปล่ียนแปลง 
133 สรุปสิ่งท่ีพบ ควรครอบคลุม คําอธิบายตอประเด็นทางคลินิกที่ระบุไวโดยผูสงตรวจ การเปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจที่ผานมา รวมท้ังการวินิจฉัยแยกโรคหรือขอเสนอแนะสําหรับการตรวจเพ่ิมเติมเมื่อจําเปน 
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II–7.2 ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับแตละบริการ (DIN.2) 
ก. หองปฏิบัติการทางการแพทย / พยาธิวิทยาคลินิก 
(1) หองปฏิบัติการเขารวมโปรแกรมทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ (proficiency testing - PT) 

ตามขอบเขตและความซับซอนของการตรวจวิเคราะหที่ใหบริการ, หรือจดัใหมีระบบประเมิน performance 
อื่นๆ เพื่อพิจารณาความนาเชื่อถือของการตรวจวิเคราะห.  มีหลักฐานวามีการนําปญหาทั้งหมดที่พบจาก
การทดสอบความชํานาญหรือระบบประเมินอื่นมาแกไขโดยทันที. 

(2) หองปฏิบติการมีโปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพซึ่งครอบคลุมบริการหองปฏิบัติการทุกดาน และประสาน
กบัสวนอื่นๆ ในองคกร.  โปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพครอบคลุม การชี้บงปญหา / โอกาสพัฒนา, 
บันทึกความผิดพลาดและการรายงานอุบัติการณ, การติดตามตัวชี้วัด, การแกไข / ปองกันปญหา, การ
ติดตามปจจัยกอนและหลังการตรวจวิเคราะหที่มีผลตอการตรวจวิเคราะห, การควบคุมเอกสาร, เปา
หมายความปลอดภัยของผูปวย, และการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม / ระบบบรหิารคุณภาพ. 

(3) หองปฏิบัติการดําเนินการควบคุมคุณภาพเพื่อติดตาม performance ของการตรวจวิเคราะห, รวมทัง้การ
จัดทํา tolerance limit, จํานวนและความถี่ของ control, การนําขอมูลการควบคุมคุณภาพและสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาสูปฏิบัติการแกไขปญหา, และวิธีการเพื่อยืนยนัความนาเชื่อถือของการผลการตรวจทดสอบเมื่อ
ไมมีการ calibrate หรือไมมีวัสดุควบคุม. 

(4) การจัดการกับสิ่งสงตรวจ ไดแก การเก็บ, การสัมผัส (handle), การชีบ้ง, การบรรจุ, การเขียนฉลาก, การ
รักษาความคงตัว, ใบสงตรวจ, การขนสง, และการเก็บรักษา เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ
หองปฏิบัติการ.  มีการประเมินคุณสมบัติของสิ่งสงตรวจเพื่อใชในการรับ / ปฏิเสธ / แปลผล.  สามารถทวน
สอบสิ่งสงตรวจและตัวอยางที่แบงใชได. 

(5) กระบวนการตรวจวิเคราะหสรางความมั่นใจวาผลการตรวจมีความถูกตอง เชือ่ถือได, ดวยการใชวิธีการ
ทดสอบมาตรฐานที่เหมาะสมและไดรับการ validate วาใหผลลัพธตามที่ตองการ.  มีการ verify วาน้ํายา 
วิธีการทดสอบ เครื่องมือ เครือ่งวิเคราะห ผลิตภัณฑหรือบริการ เปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว. 

(6) มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะหที่ถกูตองแกผูใชในเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ 
ระดับความผิดปกติของผลการตรวจที่อาจเปนอันตรายตอผูปวย และการสืบคนสําเนาขอมูล.  

(7) มีการจัดการกับสิ่งสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะหอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถทําการตรวจวิเคราะห
เพิ่มเติมไดเมื่อจําเปน, และมกีารกําจัดสิ่งสงตรวจที่เหลืออยางปลอดภัย. 

(8) หองปฏิบัติการที่มีความพรอม นํามาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยซึ่งเปนทีย่อมรับมาใชประโยชน 
และขอรับการประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สมาคมเทคนิคการแพทย
แหงประเทศไทย หรอืราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย. 

 

ข. คลังเลือด 
(1) องคกรนํามาตรฐานงานบริการโลหิตและธนาคารเลือด ที่จัดทําโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาด

ไทย มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ. 
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ค. บริการรังสีวิทยา และ Medical Imaging อื่นๆ 
(1) หนวยบริการทางรังสีวิทยาและ medical imaging อื่นๆ มีความพรอมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ ที่จะ

ใหหลักประกันในการปองกันอันตรายจากรังสีแกผูปวย ญาติ และเจาหนาที่, เปนไปตามมาตรฐาน 
กฎระเบียบ ขอบังคับ, ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด. 

(2) มีการปฏิบัติตามแนวทางการปองกันอันตรายจากรังสีอยางเครงครัด. มีการตรวจวัดรังสีและการรายงานผล. 
การจัดพื้นที่หองตรวจและปายแสดงบริเวณรังสีที่ชัดเจน.  มีการกําจัดสารกัมมันตรังสี กากรังสี และขยะทาง
รังสีอยางเหมาะสมและปลอดภัย. 

(3) มีขอบงชี้ทางคลินิกที่เพียงพอ ในการสงตรวจทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging อื่นๆ.  มีการสื่อสารขอ
บงชี้ดังกลาวใหหนวยบริการและแพทยที่จะทําการตรวจและอานผล.  ขอบงชี้และการสื่อสารดังกลาวอยูบน
พื้นฐานแนวทางขององคกรวิชาชีพและหลักฐานทางวิชาการ. 

(4) การตรวจทางรังสีวิทยาเปนไปอยางถูกตอง, มีการเขียน label ที่ถูกตองและเหมาะสม.  มีการจัดทํา
มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดตําแหนงและการตั้งคาในการถายภาพรังสี เพื่อใหไดภาพถายที่มีคุณภาพ และ
ผูปวยไดรับรังสีนอยที่สุด. 

(5) การตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging อื่นๆ ทําโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ.  
มีระบบการปรึกษารังสีแพทยและทบทวนความถูกตองของการอานผลการตรวจทางรังสีวิทยาตามความ
เหมาะสม. 

(6) บริการรังสวิีทยามีแผนงาน / ระบบบริหารคุณภาพที่จะสรางความมั่นใจในคุณภาพของภาพรังสทีี่เหมาะสม 
โดยมีอันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด ประกอบดวย:  

• การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการตรวจทางรังสี / medical imaging อื่นๆ และแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน 

• การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม (กระบวนการทางรังสีเทคนคิ134) 

• การตอบสนองความตองการของผูปวยและแพทยเจาของไข 

• การปองกันและติดตามเฝาระวังความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงจากการไดรับรังสี ความเสี่ยงในการใชยา 

• การทบทวนอุบัติการณและการหาโอกาสพัฒนา 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

• การทบทวนแผนงานบริหารคณุภาพประจําป 

                                          
134 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม เชน การตรวจสอบคุณภาพของ processor 
ประจําวัน, การตรวจสอบความสะอาดของหองมืดประจําสัปดาห, การตรวจสอบ visual checklist ประจําเดือน, การ
ตรวจสอบ phantom images ทุกสามเดือน, การตรวจสอบ viewboxes ทุกสามเดือน, การทํา repeat analysis ทุกสาม
เดือน, การวิเคราะหการตกคางของ fixer บนแผนฟลมทุกหกเดือน, การตรวจสอบ fog ในหองมืดทุกหกเดือน, การ
ตรวจสอบ screen-film contact ประจําป, การตรวจสอบ screen cleanliness ประจําปหรือเมือ่จําเปน 
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II–8 การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) 
 

II – 8. การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ

เฝาระวัง
โรคติดตอ 
โรคไมติดตอ
 ภัยสุขภาพ

บันทึก

ตรวจสอบคุณภาพ

Lab

Clinician ติดตามเฝาดูสถานการณและแนวโนม

วิเคราะห วินิจฉัยการระบาด

ตั้ง SRRT

องคกรมีความมั่นใจวามีการติดตามเฝาระวังเพื่อคนหาการเกดิโรคและภัยสุขภาพที่ผดิปกติ
อยางมีประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไมใหเกดิการแพรระบาดได

ทําแผน เตรียมพรอม

มาตรการปองกัน

ชองทางรับรายงาน

สอบสวนเฉพาะราย

สืบคน ควบคุม

สอบสวน

แจงเตือน

การเกิดโรคและภัยสุขภาพ

รายงาน
สถานการณท่ีเปนปจจุบัน

ตามกฎหมาย
หนวยงาน สื่อสาธารณะ

ข. การเก็บและวิเคราะหขอมูลเฝาระวัง

ค. การตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ

ง. การเผยแพรขอมูลขาวสาร
และเตือนภัย

1

2

3
4

6

5

คาดการณแนวโนม วางแผนปองกัน/ควบคุม7

1

2

3

4

5

6

7

8

กํากับ ดูแล ประเมินผล
การเฝาระวัง การควบคุมโรค

ก.การบริหารจัดการและทรัพยากร

3

นโยบายและแผน1/2

บุคลากร/ทรัพยากร4/5

สรางความรู/เขาใจ6
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II-8. การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) 
องคกรสรางความมั่นใจวามีการติดตามเฝาระวังเพ่ือคนหาการเกดิโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติอยาง
มีประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไมใหเกิดการแพรระบาดได. 
 

ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร 
(1) มีนโยบายเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ใหบริการแกผูปวย บุคลากร และประชาชน. 
(2) มีแผนกลยทุธและแผนปฏิบัติการ135ที่ชัดเจน สอดคลองกับปญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที.่ 

(3) มีระบบในการกํากับดูแล กําหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน136 ติดตามประเมินผล137 

และปรับปรุงกระบวนการเฝาระวัง. 
(4) มีบุคลากรที่มีความรูและทักษะ ทําหนาที่เฝาระวังและสอบสวนโรค ในจํานวนที่เหมาะสม138. 

(5) มีงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ที่เพียงพอ มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับการเฝาระวัง สอบสวน 
และควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ. 

(6) มีการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ในดานแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ. 

                                          
135 แผนปฏิบัติการควรไดจากการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งในการวิเคราะหปญหา ความตองการ และ
การจัดลําดับความสําคัญ 
136 การประสานงาน ครอบคลุมหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกองคกร 
137 การติดตามประเมินผล ควรพิจารณาผลลัพธตอไปนี้เปนอยางนอย: ความเปนปจจุบันของสถานการณโรคสําคัญ
ที่เฝาระวัง, ความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่เฝาระวัง, การใชประโยชนขอมูลเฝาระวังเพ่ือเรงรัดหรือปรับเปล่ียน
มาตรการควบคุมปองกันโรค, ความทันตอสถานการณในการสอบสวนโรคสําคัญ, ความสามารถในการหยุดยั้งการเกิด
ผูปวยรายใหม  
138 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาท่ีเฝาระวัง เหมาะสมกับจํานวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ หรือจํานวนเตียงของ
โรงพยาบาล 
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ข. การเก็บและวิเคราะหขอมูลเฝาระวัง 
(1) มีการเฝาระวังโรคติดตอ โรคไมติดตอและปญหาสุขภาพอื่นๆ อยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาพปญหาของ

พื้นที่ องคกร และตามที่กฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด.  
(2) ผูใหบริการที่เกี่ยวของ เชน แพทย พยาบาล ผูปฏิบัติงานการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีสวนรวมในการเฝา

ระวังโรคและภัยสุขภาพ. 
(3) มีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและตอเนื่อง. ขอมูลมคีวามเปนปจจุบัน ครบถวน ถกูตอง 

ทันเวลา และเปรียบเทียบกับขอมูลที่มีอยูเดิมได. 
(4) มีการวิเคราะห เปรียบเทียบ แปลความหมายขอมูลการเฝาระวังอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยใชวิธีการ

ทางระบาดวิทยา. 
(5) มีการคนหาการเพิ่มที่ผิดปกติหรือการระบาดของโรค139 ทั้งจากการวิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง 

รับทราบขอมูลจากบุคลากรทางคลินิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ. 
(6) มีการติดตามเฝาดูสถานการณและแนวโนมของโรคที่เฝาระวังอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน. 
(7) มีการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคที่สาํคัญ เพื่อประโยชนในการวางแผนปองกนัควบคุมโรค. 
 

                                          
139 การระบาด มีความหมายเปน 2 ลักษณะ  
(1) Epidemic หมายถึง การเกิดโรคมากผิดปกติเกินกวาจํานวนที่เคยมีในชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอนๆ (mean + 
2 S.D.) มักเกิดกับโรคที่พบบอยๆ เปนโรคประจําถ่ิน เชน การระบาดของโรคหัด   
(2) Outbreak หมายถึง โรคที่มีผูปวยตั้งแต 2 รายขึ้นไปในระยะเวลาอันส้ัน หลังจากรวมกิจกรรมดวยกันมา (common 
activity) มักเกิดกับโรคที่พบประปราย แตจํานวนไมมาก (sporadic disease) เชน การระบาดของอาหารเปนพิษ ใน
กรณีที่เปนโรคติดตออันตรายซึ่งไมเคยเกิดขึ้นในชุมชนนั้นมากอน หรือเคยเกิดมานานแลวและกลับมาเปนอีก ถึงแมมี
ผูปวยเพียง 1 รายก็ถือวาเปนการระบาด 
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ค. การตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 
(1) มีทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากสหสาขาวิชาชีพทําหนาที่ตอบสนองตอการระบาดของโรค

และภัยสุขภาพ. 
(2) มีแผนการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉนิดานสาธารณสุข และมีการเตรียมพรอมในการรองรับตลอดเวลา. 
(3) มีการกําหนดมาตรการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่จําเปน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค. 
(4) มีชองทางและบุคลากรที่สามารถรับรายงานผูปวยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลินิก

ตลอด 24 ชั่วโมง. 
(5) มีการดําเนินการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย เพื่อปองกนัการแพรระบาดของโรคอยางทันทวงท.ี 
(6) เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น ทีมผูรับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบคนและ

ใชมาตรการควบคุมที่เหมาะสมอยางรอบดานและทันกาล. 
(7) มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณผิดปกติ การปวยเปนกลุมกอน หรอืพบแนวโนมที่บงบอกวาอาจมีการ

ระบาด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคในวงกวางอยางทันทวงที. 
(8) มีการแจงเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชน สวนราชการ และองคกรอืน่ทีเ่กี่ยวของอยาง

ทันเวลา. 
 
ง. การเผยแพรขอมลูขาวสารและเตือนภัย 
(1) มีการจัดทํารายงานสถานการณโรคและภัยสุขภาพที่ใหขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับโรคและภัย

สุขภาพที่เฝาระวัง การระบาด และการดําเนินการสอบสวนควบคุมโรค. 
(2) มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ  กฎอนามัยระหวางประเทศ  และกฎขอบังคับอืน่ๆ. 
(3) มีการเผยแพรสารสนเทศการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เปนปจจุบันไปยังหนวยงานทีเ่กี่ยวของและสื่อ

สาธารณะ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อการวางแผนปองกนัและควบคมุโรค. 
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II–9 การทํางานกับชมุชน (COM) 
 

ทีมผูใหบริการรวมมือกบัชุมชน จัดใหมีบริการสรางเสริมสุขภาพที่สนองตอบตอความตองการ
ของชุมชนท่ีรับผดิชอบ

II – 9.1 การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน
(Health Promotion for the Community)

กําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ
ชุมชนทางภูมิศาสตร ความสัมพันธ1

ประเมินความ
ตองการ/ศักยภาพ

ของชุมชน

กําหนดกลุมเปา หมายสําคัญ

เก็บขอมูลสุขภาพ
ของชุมชน

วางแผนและออกแบบ
บริการสรางเสริมสุขภาพ

รวมกับชุมชน
กลุมสุขภาพดี กลุมเสี่ยง 
กลุมท่ีมีปญหาสุขภาพ2

จัดบริการสรางเสริม
สุขภาพสําหรับชุมชน

รวมมือกับองคกร
และผูใหบริการอ่ืนๆ

การดูแลสุขภาพ 
การชวยเหลือสนับสนุน 
การสงเสริมการเรียนรู 
การพัฒนาทักษะสุขภาพ 
การช้ีประเด็นนโยบายสาธารณะ 
การสรางเครือขาย

ประเมินและปรับปรุง

3

4

ทีมผูใหบริการทํางานรวมกบัชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชน
ในการปรับปรุงสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของชุมชน

II – 9.2 การเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment)

สงเสริมการมี 
สวนรวมของชุมชน
การสรางเครือขาย 
การเปนคูพันธมิตร

1

ชี้แนะและสนับสนุน
นโยบายสาธารณะ
สรางความสัมพันธ

แลกเปลี่ยนสารสนเทศ
รวมมือกับผูเกี่ยวของ

องคกรรวมมือกบัชุมชน

ปรับปรุงสุขภาพ
ความเปนอยูท่ีดี ของชุมชน

สงเสริมความสามารถ
ของชุมชน

รับรู ยอมรับ สนับสนุน 
ปรับใช รวมดําเนินการ

สงเสริมพฤติกรรมและ
ทักษะสุขภาพสวนบุคคล

ลดพฤติกรรมเสี่ยง
ปกปองบุคคลจากความเสี่ยง

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี

สงเสริมสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ

ส่ิงปนเปอนทางกายภาพ
และสารเคมี อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สันทนาการ การพักผอน

บริการชวยเหลือทางสังคม 
สิ่งแวดลอมทางสังคม

ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม
สรางเครือขายทางสังคม 

ความเปนอยูท่ีดีในท่ีทํางาน
และชุมชน

2

3 4

5 6



ตอนที่ II  ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 73

II-9.1 การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน (COM.1) 
ทีมผูใหบรกิารรวมมือกบัชมุชน140 จัดใหมีบริการสรางเสริมสุขภาพที่สนองตอบตอความตองการของ
ชุมชนที่รับผดิชอบ. 
(1) ทีมผูใหบรกิารกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ, ประเมินความตองการ141 และศักยภาพของชุมชน, และกําหนด

กลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน.    
(2) ทีมผูใหบรกิารวางแผนและออกแบบบรกิารสรางเสริมสุขภาพ142 รวมกบัชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการ

และปญหาของชุมชน.  
(3) ทีมผูใหบรกิารจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน143 โดยรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ. 
(4) ทีมผูใหบรกิารติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน.   
 

                                          
140 ชุมชน อาจจะเปนชุมชนทางภูมิศาสตร หรือชุมชนที่เกิดจากความสัมพันธของกลุมคนที่มีเปาหมายเดียวกัน 
141 การประเมินความตองการของชุมชน ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน  เชน 
ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ สถานะสุขภาพ ศักยภาพ และความเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน 
142 การออกแบบและวางแผนบริการสรางเสริมสุขภาพ ควรใชขอมูลทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับ
ชุมชน, ควรครอบคลุมกลุมสุขภาพดี กลุมเส่ียง และกลุมที่มีปญหาสุขภาพ,  แผนควรประกอบดวยเปาหมาย 
วัตถุประสงค ผลลัพธที่ตองการ และตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
143 บริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน อาจครอบคลุมการดูแล การชวยเหลือสนับสนุน การสงเสริมการเรียนรู 
การพัฒนาทักษะสุขภาพ การชี้ประเด็นที่เปนนโยบายสาธารณะ และการสรางเครือขาย 
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II-9.2 การเสรมิพลังชุมชน (COM.2) 
ทีมผูใหบรกิารทํางานรวมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุง
สุขภาพและความเปนอยูทีด่ีของชุมชน. 
(1) องคกรสงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของชุมชน รวมทัง้การเปนคูพันธมิตร144 ที่เขมแข็งกับ

ชุมชน. 
(2) องคกรมีสวนรวมในการชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดวยการสรางความสัมพันธ 

รวมมือกับผูเกีย่วของ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศอยางตอเนื่อง.  
(3) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมความสามารถ145ของกลุมตางๆ ในชุมชนเพื่อดําเนินการแกปญหาที่ชุมชน

ใหความสําคัญ. 
(4) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคล (รวมถึงความรู เจตคติ ความเชื่อ 

คานิยม) ซึ่งมคีวามสําคัญตอสุขภาพของแตละคน146. 
(5) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี147. 
(6) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีบรกิารชวยเหลือทางสังคม และสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอ

การมีสุขภาพดี148. 
 

                                          
144 องคกรทํางานเปนคูพันธมิตรกับชุมชนดวยการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ความรู ทักษะ และทรัพยากร 
145 การสงเสริมความสามารถของกลุมในชุมชน มีขั้นตอนเปนลําดับคือ รับรู, ยอมรับ, สนับสนุน, ปรับใช, รวม
ดําเนินการ 
146  พฤติกรรมและทักษะสวนบุคคลท่ีสําคัญ ไดแก พฤติกรรมสุขภาพที่ดี (การออกกําลัง การผอนคลาย อาหาร), 
การลดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ, การปกปองสวนบุคคลใหพนจากความเสี่ยง, การจัดการกับความเครียดใน
ชีวิตประจําวัน 
147 สิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี ไดแก การลดส่ิงปนเปอนทางกายภาพและสารเคมี 
เชน ฝุนละอองในอากาศ สารพิษหรือสารตกคางในอาหาร เสียง, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ,  ส่ิงแวดลอมเพื่อ
สันทนาการ การพักผอน สมดุลของชีวิตและกิจกรรมที่เอ้ือตอสุขภาพ 
148 สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี ไดแก การชวยเหลือทางสังคมในกลุมเปาหมาย (เชน ผูที่ดอย
โอกาสทางสังคม), การสรางเครือขายทางสังคม, ปฏิสัมพันธทางสังคมที่สงเสริมความเปนอยูที่ดีในที่ทํางานและชุมชน 
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปวย 

 
 
 
 
 

 

III - 1 
การเขาถึงและเขารับบริการ

III - 2
การประเมินผูปวย

III - 4
การดูแลผูปวย

III - 5
การใหขอมูลและเสริมพลัง

III - 6
การดูแลตอเน่ืองIII - 3.1 วางแผนดูแลผูปวย

III - 3.2 วางแผนจําหนาย



 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 76

III–1 การเขาถึงและเขารับบริการ (ACN) 

 

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการท่ีจําเปนไดงาย 
กระบวนการรับผูปวยเหมาะกบัปญหาสุขภาพ/ความตองการของผูปวย ทันเวลา   
มีการประสานงานที่ดี ภายใตระบบและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

III – 1. การเขาถึงและเขารับบริการ (Access & Entry)

1

การใหขอมูล
และการเสริมพลัง

ดูแลฉุกเฉิน
เรงดวน

สงตอ
ชวยเหลือเบ้ืองตน

อธิบายเหตุผล, หาที่สงตอ

ใหขอมูล
สภาพความเจ็บปวย
การดูแลท่ีจะไดรับ

ผลลัพธและคาใชจาย

ไดรับการยินยอม

ประเมินความ
สามารถขององคกร

การเขาถึง
การลดอุปสรรค

กายภาพ, ภาษา, วัฒนธรรม ประเมินผูปวย
เบ้ืองตน

ตอบสนองรวดเร็ว

2 3
รับไวในหนวยบริการ

วิกฤติ/พิเศษ
เกณฑเขาหนวยบริการวิกฤติ

รับไวในหนวยบริการ
ทั่วไป

4

5  ผูปวยเขารับบริการ
ทันเวลา เหมาะสม
มีประสิทธิผล
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III–1 การเขาถึงและเขารับบริการ (ACN) 
ทีมผูใหบรกิารสรางความมั่นใจวาผูรับบริการสามารถเขาถงึบรกิารที่จําเปนไดงาย, กระบวนการรับ
ผูปวยเหมาะกับปญหาสุขภาพ / ความตองการของผูปวย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต
ระบบและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล. 
(1) ชุมชนสามารถเขาถึงบริการตางๆ ที่เหมาะสมกับความตองการของตน.  ทีมผูใหบรกิารพยายามลด

อุปสรรคตอการเขาถึงบริการ ในดานกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม จิตวิญญาณ* และอุปสรรคอืน่ๆ. ทีมผู
ใหบริการตอบสนองตอผูรับบริการอยางรวดเร็ว.  ระยะเวลารอคอยเพื่อเขารับบริการเปนที่ยอมรับของ
ชุมชนที่ใชบริการ.  

(2) ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉนิหรือเรงดวนไดรับการประเมินและดูแลรักษาเปนอันดับแรก. 
(3) มีการประเมินความสามารถในการรับผูปวยไวดูแลตามเกณฑที่กําหนดไว.  ถาไมสามารถใหบริการแก

ผูปวยได ทีมผูใหบริการจะใหความชวยเหลือเบื้องตนอยางเหมาะสม อธิบายเหตุผลที่ไมสามารถรับไว 
และชวยเหลือผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสมกวา. 

(4) การรับยายหรือรับเขาหนวยบริการวิกฤตหรือหนวยบรกิารพิเศษเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว. 
(5) ในการรับผูปวยไวดูแล, มีการใหขอมูลทีเ่หมาะสมเกี่ยวกับสภาพการเจ็บปวย การดูแลที่จะไดรับ ผลลัพธ

และคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น แกผูปวย / ครอบครัว อยางชัดเจนและเขาใจงาย.  มีกระบวนการขอ
ความยินยอมจากผูปวย / ครอบครัวกอนที่จะใหบริการหรอืกระทําหัตถการสําคัญ และสรางความมั่นใจวา
ผูปวย / ครอบครัว ไดรับขอมลูที่จําเปนอยางเพียงพอดวยความเขาใจ มีเวลาที่จะพิจารณากอนตัดสินใจ 
และมีการบันทกึที่เหมาะสม.  
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III-2 การประเมินผูปวย (ASM) 

 
 
 

ปญหา/ความตองการ
เรงดวน/สําคัญ1

ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน 
และเหมาะสม

III – 2. การประเมินผูปวย (Patient Assessment)

วางแผน

การวินิจฉัยโรค
บันทึก

อธิบายผล
ทบทวน

ประเมินซ้ํา ดูแลตามแผน

ประเมินแรกรับ
ประวัติ, ตรวจรางกาย, 
การรับรูความตองการ, 
ปจจัยดานจิตใจ สังคม 

เศรษฐกิจ

ผูปวย
อายุ, ปญหาสุขภาพ, 

ความเรงดวน, การศึกษา, 
บริการท่ีจะให

ทรัพยากร
เทคโนโลยี, บุคลากร, 
เคร่ืองมือ, อุปกรณ,

ส่ิงแวดลอมปลอดภัย 

แนวปฏิบัติทางคลินิก

2
3

4
ข. การตรวจประกอบ

การวินิจฉัยโรค

การสงตรวจ/สงตอ1

ความนาเชื่อถือ2

การสื่อสาร3 4

6

5

ค. การวินิจฉัยโรค

หาสาเหตุของ
ความผิดปกติ

ก. การประเมินผูปวย ความรวมมือและการ
ประสานในทีมงาน

วิเคราะห
เช่ือมโยง
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III-2 การประเมินผูปวย (ASM) 
ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และ
เหมาะสม. 
ก. การประเมนิผูปวย 
(1) มีการประเมินผูปวยครอบคลุมรอบดานและประสานงานกันเพื่อลดความซ้ําซอน, ผูประกอบวิชาชีพที่

รับผิดชอบดูแลผูปวยรวมมือกันวิเคราะหและเชื่อมโยงผลการประเมิน.  มีการระบุปญหาและความ
ตองการที่เรงดวนและสําคัญ. 

(2) การประเมินแรกรับของผูปวยแตละรายประกอบดวย ประวัติสุขภาพ, การตรวจรางกาย, การรับรูความ
ตองการของตนโดยผูปวย, การประเมินปจจัยดานจิตใจ สังคม149 วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และ*เศรษฐกิจ.  

(3) วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผูปวยแตละราย150 ภายใตสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและทรัพยากรที่
เพียงพอ151.  มีการใชแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่เหมาะสมกับผูปวยและทรัพยากรเพื่อชีน้ําการประเมิน
ผูปวย ถามีแนวทางดังกลาว.   

(4) ผูปวยไดรับการประเมินภายในเวลาที่กําหนดโดยองคกร.  มีการบนัทึกผลการประเมินในเวชระเบียน
ผูปวยและพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของในการดูแลไดใชประโยชนจากการประเมินนั้น. 

(5) ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินซ้ําตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อประเมินการตอบสนองตอการดูแลรักษา.  
(6) ทีมผูใหบรกิารอธิบายผลการประเมินใหแกผูปวยและครอบครัวดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย. 
 

ข. การสงตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค 
(1) ผูปวยไดรับการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคที่จาํเปนครบถวน หรอืไดรับการสงตอไปตรวจที่อื่นใน

เวลาที่เหมาะสม. 
(2) มีการประเมินความนาเชื่อถือของผลการตรวจประกอบการวินิจฉัยโรค โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ

สภาวะของผูปวย. 
(3) มีระบบสื่อสารและบันทึกผลการตรวจที่มีประสิทธิผล ทําใหมั่นใจวาแพทยไดรับผลการตรวจในเวลาที่

เหมาะสม สามารถสืบคนผลการตรวจไดงาย ไมสูญหาย และมีการรักษาความลับอยางเหมาะสม. 
(4) มีการอธิบายหรือสงตรวจเพิ่มเติม เมื่อพบวาผลการตรวจมีความผิดปกติ. 
 

ค. การวินิจฉยัโรค 
(1) ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง โดยมีขอมูลเพียงพอเพื่ออธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค.  มีการ

ลงบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่กําหนดไว และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีขอมูล
เพิ่มเติม.  มีการทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรค และความสอดคลองของการวินิจฉัยโรคของ
แตละวิชาชีพในทีมผูใหบริการอยางสม่ําเสมอ .   

                                          
149 ปจจัยดานสังคม รวมถึงความชวยเหลือจากชุมชนและครอบครัวเมื่อออกจากโรงพยาบาล ความสามารถในการ
ส่ือสาร และความสามารถในการดูแลตนเอง 
150 วิธีการประเมินผูปวยที่เหมาะสม ควรพิจารณา อายุ ปญหาสุขภาพ ความเรงดวน ระดับการศึกษา / ภาษา / 
วัฒนธรรมของผูปวย การตรวจประกอบการวินิจฉัยโรคที่เคยทํา บริการหรือการรักษาที่จะใหแกผูปวย   
151 ทรัพยากรในการประเมินผูปวย ควรพิจารณา เทคโนโลยี บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ การเก็บขอมูล 
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III-3 การวางแผน (PLN) 

 

การเชื่อมโยงและ
ประสานงาน
ในการวางแผน

ทบทวน ปรับแผน

ทีมผูใหบริการจัดทําแผนการดูแลผูปวยที่มีการประสานกนัอยางดีและมีเปาหมายที่ชัดเจน 
สอดคลองกบัปญหา/ความตองการดานสุขภาพของผูปวย

III – 3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (Planning of Care)

3

1

4

5

6

ใชหลักฐานวิชาการ

ผูปวย/ครอบครัว
มีสวนรวม

เปาหมาย
บริการ

สื่อสาร/
ประสานงาน

7

ปฏิบัติ

ผูปวย/ครอบครัวไดรับขอมูล

การประเมิน

แผนการดูแลผูปวย
องครวม เหมาะสม

2

เฝาระวัง

กําหนดแนวทาง 
ขอบงชี้ 

โรคกลุมเปาหมาย ผูปวย/ครอบครัว
มีศักยภาพและ
มั่นใจในการ
ดูแลตนเอง

ประเมิน
ความจําเปน

แพทย พยาบาล 
วิชาชีพที่เกี่ยวของ
ผูปวยและครอบครัว

ปฏิบัติตามแผน

ประเมินผล ปรับปรุง

เชื่อมโยงกับแผนการดูแล
ใชหลักการเสริมพลัง

มีการวางแผนจําหนายผูปวยเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง และไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
กบัสภาพปญหาและความตองการ หลังจากจําหนายจากโรงพยาบาล

III – 3.2 การวางแผนจําหนาย (Discharge Planning)

3

1

5

2

6

การมีสวนรวม

แผนจําหนาย
ประเมินปญหา/ความตองการ
ท่ีจะเกดิหลังจากจําหนาย

4 ประเมินซ้ํา



ตอนที่ III  กระบวนการดูแลผูปวย 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 81

III-3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (PLN.1) 
ทีมผูใหบรกิารจัดทําแผนการดูแลผูปวยที่มีการประสานกันอยางดแีละมีเปาหมายที่ชัดเจน 
สอดคลองกับปญหา / ความตองการดานสุขภาพของผูปวย. 
(1) การวางแผนดูแลผูปวยเปนไปอยางเชื่อมโยงและประสานกันระหวางวิชาชีพ แผนก และหนวยบรกิาร

ตางๆ. 
(2) แผนการดแูลผูปวยตอบสนองตอปญหา / ความตองการของผูปวยที่ไดจากการประเมินอยางเปนองค

รวม152. 
(3) มีการนําหลักฐานวิชาการหรอืแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการดูแลผูปวย.   
(4) ผูปวย / ครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาหลังจากไดรับขอมูลที่เพียงพอ และรวมในการวาง

แผนการดูแล.   
(5) แผนการดแูลผูปวยครอบคลุมเปาหมายที่ตองการบรรลุและบริการทีจ่ะใหเพื่อบรรลุเปาหมาย.   
(6) มีการสื่อสาร / ประสานงานระหวางสมาชิกของทีมผูใหบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ใหมีการนํา

แผนการดูแลผูปวยไปสูการปฏิบัติที่ไดผลในเวลาที่เหมาะสม โดยสมาชิกของทีมผูใหบรกิารมีความเขาใจ
บทบาทของผูเกี่ยวของอื่นๆ.   

(7) มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูปวยเมื่อมีขอบงชีจ้ากสภาวะหรืออาการของผูปวยที่เปลี่ยนไป.   
 

                                          
152 แผนการดูแลผูปวยที่ตอบสนองปญหา / ความตองการอยางเปนองครวม ครอบคลุมการตอบสนองความ
ตองการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ คํานึงถึงวิถีชีวิต ขอจํากัด ความคาดหวัง ของผูปวย/ครอบครัว 
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III-3.2 การวางแผนจําหนาย (PLN.2) 
มีการวางแผนจําหนายผูปวยเพ่ือใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง และไดรับการดูแลอยางเหมาะสมกับ
สภาพปญหาและความตองการ หลังจากจําหนายจากโรงพยาบาล.  
(1) มีการกําหนดแนวทาง ขอบงชี้ และโรคที่เปนกลุมเปาหมายสําคัญสําหรับการวางแผนจําหนาย. 
(2) มีการพิจารณาความจําเปนในการวางแผนจําหนายสําหรับผูปวยแตละราย ต้ังแตเริ่มแรกที่เปนไปได.   
(3) แพทย พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูปวยและครอบครัว มีสวนรวมในการวางแผนจําหนาย. 
(4) มีการประเมินและระบุปญหา / ความตองการของผูปวยที่จะเกิดขึ้นหลังจําหนาย และประเมินซ้ําเปนระยะ

ในชวงที่ผูปวยไดรับการดูแลอยูในโรงพยาบาล. 
(5) มีการปฏิบัติตามแผนจําหนายในลักษณะที่เชื่อมโยงกบัแผนการดูแลระหวางอยูในโรงพยาบาล ตาม

หลักการเสริมพลัง เพื่อใหผูปวยและครอบครัวมีศักยภาพและความมั่นใจในการจัดการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง. 

(6) มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจําหนาย โดยใชขอมูลจากการติดตามผูปวยและขอมูล
สะทอนกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ. 
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III-4 การดแูลผูปวย  (PCD) 

 
 

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม 
และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

มอบความรับผิดชอบให
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

หลักปฏิบัติ
ซ่ึงเปนทีย่อมรับ

ผูปวยไดรับการดูแล
อยางทนัทวงท ี

ปลอดภัย เหมาะสม 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ติดตามกํากับ
ประเมินผล

3
1

4

5สิ่งแวดลอมทีเ่อื้อ
ตอการดูแลทีม่ีคุณภาพ2

ดําเนินการเพ่ือ
ความปลอดภัย

สื่อสาร/ประสาน ภายในทมี
เพื่อการดูแลทีต่อเนื่อง

จัดการกับภาวะแทรกซอน 
วิกฤติ ฉุกเฉิน

ดูแลแบบองครวม

อุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ 
การติดเชื้อ

6

III - 4.1 การดูแลทั่วไป (General Care Delivery)

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและใหบริการท่ีมีความ
เสี่ยงสูงอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

บงชี้ผูปวย
และบริการ
ที่เสี่ยงสูง

จัดทํา
แนวทาง
การดูแล

ผูปวยทีม่ีความ
เสี่ยงสูง

ไดรับการดูแล
อยางปลอดภัย

ติดตาม/วิเคราะห
ภาวะแทรกซอน/

เหตุการณไมพึงประสงค
ปรับปรุง

3

1

4

5

เฝาระวังการ
เปล่ียนแปลง

แกไข

ตอบสนองตอผูปวย
ที่มีอาการทรุดลงหรือเขาสูภาวะวิกฤติ

6

ปรับแผน
การดูแล

ทําหัตถการเสี่ยง
ในสถานที่ เครื่องมือ 

ผูชวย ที่พรอม

III - 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง
(Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services)

ประเมิน stabilize สื่อสาร 
ใหความรู เคลื่อนยาย

ฝกอบรม ปฏิบัติ
2
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III-4.1 การดูแลทั่วไป (PCD.1) 
ทีมผูใหบรกิารสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ. 
(1) มีการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา โดยมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผูปวย

ใหแกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม. การดูแลในทุกจุดบริการเปนไปตามหลักปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ปจจุบัน. 

(2) มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดูแลที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและความเปนสวนตัวของผูปวย ความ
สะดวกสบายและความสะอาด การปองกันอันตราย / ความเครียด / เสียง / สิ่งรบกวนตางๆ.   

(3) ทีมผูใหบรกิารดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรอืการติดเชื้อ.   
(4) ทีมผูใหบรกิารจัดการกับภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน อยางเหมาะสมและปลอดภัย. 
(5) ทีมผูใหบรกิารตอบสนองตอความตองการหรือปญหาของผูปวยในลักษณะองครวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาทางดานอารมณและจิตสังคม. 
(6) มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานการดูแลผูปวยภายในทีม เพื่อความตอเนื่องในการดูแล. 
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III-4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการทีม่ีความเสี่ยงสูง (PCD.2) 
ทีมผูใหบรกิารสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและใหบริการที่มีความเสี่ยง
สูงอยางทันทวงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 
(1) ทีมผูใหบรกิารวิเคราะหผูปวย153และบริการ154ที่มีความเสี่ยงสูง และรวมกนัจัดทําแนวทางการดูแลผูปวย

ในสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงดังกลาว.   
(2) บุคลากรไดรับการฝกอบรม เพื่อนําแนวทางการดูแลผูปวยในสถานการณที่มีความเส่ียงสูงมาสูการปฏิบัติ

ดวยความเขาใจ. 
(3) การทําหัตถการที่มีความเสี่ยง จะตองทําในสถานที่ที่เหมาะสม มีความพรอมทั้งดานเครื่องมือและผูชวยที่

จําเปน. 
(4) มีการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บปวย และดําเนินการแกไขหรอื

ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาไดทันทวงที.  
(5) เมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเขาสูภาวะวิกฤติ, มีความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญกวามา

ชวยทีมผูใหบรกิารอยางทันทวงทีในการประเมินผูปวย การชวย stabilize ผูปวย การสื่อสาร การให
ความรู และการยายผูปวยถาจําเปน.   

(6) ทีมผูใหบรกิารติดตามและวิเคราะหแนวโนมของภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงคในผูปวย
เหลานี้ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวย. 

 

                                          
153 ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน เด็กอายุนอย, ผูสูงอายุ, ผูปวยฉุกเฉินที่สับสนหรือไมรูสึกตัว, ผูปวยที่ไดรับ
บาดเจ็บหลายอวัยวะ, ผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 
154 บริการที่มีความเสี่ยงสูง อาจจะเปนบริการที่ตองใชเครื่องมือที่ซับซอนเพื่อรักษาภาวะที่คุกคามตอชีวิต, 
ธรรมชาติของการรักษาที่มีความเสี่ยง, หรือบริการที่มีโอกาสเกิดอันตรายตอผูปวย เชน การฟอกเลือด, การชวยฟน
คืนชีพ, การใชเลือดและสวนประกอบของเลือด, การใชเครื่องผูกยึด, การใหยาเพ่ือใหหลับลึก (moderate and deep 
sedation)  
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III-4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 
ทีมผูใหบรกิารสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลในบริการเฉพาะที่สําคัญ อยางทันทวงที ปลอดภัย 
เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 
ก. การระงับความรูสึก 
(1) มีการประเมินผูปวยเพื่อคนหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการระงับความรูสึก, นําขอมูลจากการ

ประเมินมาวางแผนการระงับความรูสึกที่เหมาะสม รวมทั้งปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ.   
(2) ผูปวย/ครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการระงับความรูสึก และมีสวนรวมในการเลือกวิธีการระงับ

ความรูสึกถาเปนไปได. ผูปวยไดรับการเตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจกอนการระงับ
ความรูสึก. 

(3) กระบวนการระงับความรูสึกเปนไปอยางราบรื่นและปลอดภัยตามมาตรฐานแหงวิชาชีพซึ่งเปนที่ยอมรับ
วาดีที่สุดภายใตสถานการณของโรงพยาบาล โดยบุคคลที่เหมาะสม155.   

(4) มีการติดตามและบันทึกขอมูลผูปวยระหวางระงับความรูสึกและในชวงรอฟนอยางครบถวน.  มีการ
เตรียมความพรอมเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉินระหวางการระงับความรูสึกและระหวางรอฟน.  ผูปวยไดรบัการ
จําหนายจากบริเวณรอพักฟนโดยผูมีคุณวุฒิ ตามเกณฑที่กําหนดไว 

(5) มีการใชเครื่องมือ วัสดุ และยาตามที่องคกรวิชาชีพดานวิสัญญีแนะนาํ 
 

ข. การผาตัด 
(1) มีการวางแผนการดูแลสําหรับผูปวยที่จะรับการผาตัดแตละรายโดยนําขอมูลจากการประเมินผูปวยมา

พิจารณา.  มีการบันทึกแผนการผาตัดและการวินิจฉัยโรคกอนการผาตัดไวในเวชระเบียน.  มีการประเมิน
ความเสี่ยงและประสานกับผูประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อการดแูลที่ปลอดภัย. 

(2) มีการอธิบายความจําเปน ทางเลือกของวิธีการผาตัด โอกาสที่จะตองใชเลือด ความเสี่ยง ภาวะแทรกซอน
ที่อาจเกิดขึ้น ใหแกผูปวย ครอบครัว หรือผูที่ตัดสินใจแทนผูปวย. 

(3) มีการเตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของผูปวยกอนการผาตัด เพื่อใหผูปวยมีความพรอม 
ลดความเสี่ยงจากการผาตัดและการติดเชื้อ  ทั้งในกรณีผาตัดฉุกเฉินและกรณีผาตัดที่มีกําหนดนัด
ลวงหนา.  มีกระบวนการที่เหมาะสมในการปองกันการผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง.   

(4) ผูปวยไดรับการดูแลและผาตัดภายใตสภาวะที่มีความพรอม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย156  
(5) มีการบันทึกรายละเอียดการผาตัดในเวชระเบียนผูปวยในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดี

ระหวางทีมงานผูใหบริการและเกิดความตอเนื่องในการดแูลรักษา. 
(6) มีการติดตามดูแลหลังผาตัดเหมาะสมกับสภาวะของผูปวยและลักษณะการผาตัด. 
 

                                          
155 บุคลากรที่จะทําหนาท่ีใหการระงับความรูสึก ควรไดรับการฝกอบรมและมีจํานวนผูปวยขั้นต่ําที่ใหการระงับ
ความรูสึกในแตละป ตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด 
156 การดูแลและการผาตัดภายใตสภาวะที่มีความพรอม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย หมายถึง การจัดแบง
พ้ืนที่ การกําหนดการไหลเวียน และการปองกันการปนเปอนในหองผาตัด, การทําความสะอาดบริเวณหองผาตัดและ
เตียงผาตัด, การทําความสะอาดเครื่องมือ / อุปกรณผาตัดและทําใหปราศจากเชื้อ, การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และ
เจาหนาที่ชวยผาตัด สําหรับผูปวยแตละราย, การดูแลระหวางรอผาตัด, การตรวจนบัเคร่ืองมือและอุปกรณ, การ
จัดการกับชิ้นเนื้อที่ออกมาจากผูปวย, การเตรียมความพรอมและการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤติกับผูปวย 
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ค. อาหารและโภชนบําบัด 
(1) ผูปวยไดรับอาหารที่เหมาะสม มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอกับความตองการพื้นฐานของผูปวย โดยมี

ระบบบริการอาหาร157ที่ดี. 
(2) ผูปวยที่มีปญหาดานโภชนาการไดรับการประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบาํบัด, ไดรับอาหารที่มี

คุณคาทางโภชนาการเพียงพอ. 
(3) มีการใหความรูทางดานวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดแกผูปวยและครอบครัว เพือ่ใหผูปวย

และครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเตรียมและบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู. 
(4) การผลิตอาหาร158 การจัดเกบ็ การสงมอบ และการจัดการกับภาชนะ / อุปกรณ / ของเสีย / เศษอาหาร 

เปนไปอยางปลอดภัยตามหลักปฏิบัติที่ยอมรับทั่วไป เพือ่ลดความเสี่ยงจากการปนเปอน การเนาเสีย การ
เกิดแหลงพาหะนําโรค และการแพรกระจายของเชื้อโรค.  

 

ง. การดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
(1) บุคลากรมีความตระหนักในความตองการของผูปวยระยะสุดทาย. 
(2) ผูปวย / ครอบครัว ไดรับการประเมิน / ประเมินซ้ํา เกีย่วกับอาการ การตอบสนองตอการบําบัดอาการ 

ความตองการดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ.  
(3) ทีมผูใหบรกิารใหการดูแลผูที่กําลังจะเสียชีวิตอยางเหมาะสมทั้งในดานการบรรเทาอาการ, ความตองการ

ดานจิตสังคม อารมณ และจิตวิญญาณ159, การใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ. 
 

                                          
157 ระบบบริการอาหารที่ดี ไดแก การจัดทําเมนูอาหาร การกําหนดเวลาใหบริการ ระบบการสั่งอาหาร ระบบการ
ตรวจสอบ การประเมินติดตามการบริโภคและแกไขปรับปรุง 
158 กระบวนการผลิตอาหาร ครอบคลุม การเลือกซื้อและการเก็บวัตถุดิบ การจัดเตรียมและการประกอบอาหาร 
การบรรจุภาชนะ  
159 ความตองการดานจิตวิญญาณ เชน การเคารพในศาสนาและวัฒนธรรมของผูปวย 
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จ. การบําบัดอาการเจ็บปวด 
(1) ผูปวยไดรับการประเมินอาการเจ็บปวดอยางเหมาะสมกับระดับความรุนแรงและลกัษณะของอาการ

เจ็บปวด. 
(2) ทีมผูใหบรกิารใหการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดอยางเหมาะสม. 
 

ฉ. การฟนฟูสภาพ 
(1) มีการวางแผนฟนฟูสภาพใหแกผูปวยตามผลการประเมินดานรางกาย อารมณ สังคม เพื่อชีน้ําการดูแล

ดานฟนฟูสภาพตามสภาวะของผูปวยแตละราย  
(2) การฟนฟูสภาพชวยฟน ยกระดับหรือธํารงไวซึ่งระดับที่เหมาะสมในการใชงานอวัยวะ การดูแลตนเอง 

ความรับผิดชอบตอตนเอง การพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิต ของผูปวย 
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III-5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว (IMP) 

 
 
 

ทีมผูใหบริการใหขอมูลเกีย่วกบัสภาวะสุขภาพแกผูปวย / ครอบครัว และจัดกจิกรรมที่วางแผนไว
เพ่ือเสริมพลังผูปวย / ครอบครัวใหมีความสามารถและรับผดิชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
รวมทั้งเชื่อมโยงการสรางเสริมสุขภาพเขาในทุกขั้นตอนของการดูแล

ประเมิน
วางแผน
กิจกรรม
การเรียนรู

ใหขอมูล
ชวยเหลือ
การเรียนรู

ผูปวย/ครอบครัว
สามารถดูแล

สุขภาพ
ของตนเองได

ประเมินปรับปรุง

3

1 2

4
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ประเมิน
การรับรู

ใหความชวยเหลือ
ดานอารมณ จิตใจ

ใหคําปรึกษา

กําหนดกลยุทธ
การดูแลตนเอง

ติดตามปญหา
อุปสรรค

เสริมทกัษะ

ปญหา
ความตองการ

อารมณ จติใจ

ศักยภาพ
ความพรอม

6

III - 5. การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว

(Information and Empowerment for Patients / Families)
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III-5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว (IMP) 
ทีมผูใหบริการใหขอมูลเก่ียวกับสภาวะสุขภาพแกผูปวย / ครอบครัว และกิจกรรมที่วางแผนไว
เพื่อเสริมพลงัผูปวย / ครอบครัวใหมีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการสรางเสรมิสุขภาพเขาในทุกข้ันตอนของการดูแล. 
(1) ทีมผูใหบรกิารประเมินผูปวยเพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรยีนรู. การประเมินครอบคลุม ปญหา 

/ ความตองการของผูปวย, ขดีความสามารถ, ภาวะทางดานอารมณ จิตใจ, ความพรอมในการเรียนรูและ
ดูแลตนเอง. 

(2) ทีมผูใหบรกิารใหขอมูลทีจ่ําเปนและชวยเหลือใหเกิดการเรียนรู สําหรับการดูแลตนเองและการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี แกผูปวยและครอบครัว160, อยางเหมาะสมกับปญหา เวลา มี

ความชัดเจนและเปนที่เขาใจงาย161.  มีการประเมินการรับรู ความเขาใจ และความสามารถในการนํา

ขอมูลที่ไดรับไปปฏิบัติ. 
(3) ทีมผูใหบรกิารใหความชวยเหลือทางดานอารมณจิตใจและคําปรึกษาที่เหมาะสมแกผูปวยและ

ครอบครัว162.  

(4) ทีมผูใหบรกิารและผูปวย / ครอบครัว รวมกันกําหนดกลยุทธการดูแลตนเองที่เหมาะสมสําหรับผูปวย163, 

รวมทั้งติดตามปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง. 
(5) ทีมผูใหบรกิารจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนใหแกผูปวย/ครอบครวั และสรางความมั่นใจวาผูปวย / 

ครอบครัวสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง. 
(6) ทีมผูใหบรกิารประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูและการเสริมพลังผูปวย / ครอบครวั. 

                                          
160 ผลลัพธของการใหขอมูล ทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับโรค วิถีชีวิต และวิธีการยกระดับสุขภาพในขณะที่ยังมี
โรคและในสภาพแวดลอมที่บาน 
161 กระบวนการใหขอมูลควรเปนไปอยางเปดกวางและยืดหยุน ยอมรับความเชื่อ คานิยม ระดับการรูหนังสือ 
ภาษา ความสามารถทางรางกายของผูปวยและครอบครัว 
162 การชวยเหลือดานอารมณจิตใจ เริ่มตนดวยบรรยากาศที่เปนกันเองและเปนมิตรในแตละพ้ืนที่บริการของ
โรงพยาบาล, มีการประเมินความเครียดเนื่องมาจากการเจ็บปวยหรือวิกฤติที่ผูปวยตองเผชิญและชวยเหลือให
สามารถจัดการกับปญหาไดดวยวิธีการเชิงบวก 
163 การกําหนดกลยุทธการดูแลตนเองสําหรับผูปวย ควรดําเนินการควบคูกับการกระตุนผูปวยใหมีความรับผิดชอบ
ตอสุขภาพของตนโดยชวยสรางความเขาใจในบทบาท ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการทําหนาที่ สอนพฤติกรรมเชิงบวก 
และอธิบายผลที่ตามมาหากไมสามารถทําหนาที่ดังกลาว 
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III-6 การดแูลตอเนื่อง (COC) 

 
 
 
 

ทีมผูใหบริการสรางความรวมมือและประสานงานเพื่อใหมีการติดตาม และดูแลผูปวย
ตอเนื่องท่ีใหผลดี

ระบบนัดหมาย

ระบบชวยเหลือ /
ใหคําปรึกษา

สรางความรวมมือ

สื่อสารขอมูล

ทบทวนเวชระเบียน

ติดตาม
การดูแลผูปวย

ผูปวยไดรับ
การดูแลตอเนื่อง
และตอบสนอง
ความตองการ

บูรณาการกจิกรรม
สรางเสริมสุขภาพ

ติดตามผลปรับปรุง
วางแผน

3
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2

4
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III - 6 การดูแลตอเน่ือง (Continuity of Care)
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III-6 การดูแลตอเนื่อง (COC) 
ทีมผูใหบรกิารสรางความรวมมือและประสานงานเพื่อใหมีการติดตามและดูแลผูปวยตอเนื่องที่
ใหผลดี. 
(1) มีระบบนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษาตอเนื่องเมื่อมีขอบงชี้.  มีระบบชวยเหลือและใหคําปรึกษาแก

ผูปวยที่ออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม. 
(2) องคกรสรางความรวมมือและประสานงานกับหนวยบรกิารสุขภาพ ชุมชน และองคกรอื่นๆ เพื่อใหเกิด

ความตอเนื่องในการติดตามดูแลผูปวยและบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการดูแล
ผูปวย. 

(3) มีการสื่อสารขอมูลของผูปวยใหแกหนวยบริการที่เกี่ยวของในการดูแลตอเนื่อง ทั้งภายในองคกรและกับ
องคกรภายนอก โดยคํานึงถงึการรักษาความลับของขอมูลผูปวย. 

(4) มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความเพียงพอของขอมูลสําหรบัการดูแลตอเนื่อง. 
(5) มีการติดตามผลการดูแลตอเนื่อง164 เพื่อใหมั่นใจวาความตองการของผูปวยไดรับการตอบสนอง และนํา

ผลการติดตามมาใชปรับปรุง/วางแผนบริการในอนาคต. 

                                          
164 ติดตามผลจากผูปวยโดยตรงหรือจากหนวยบริการสุขภาพที่ไดรับการสงตอ 
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การบรรลุผลตามกลยุทธ 
จริยธรรม การกํากับดูแล 

ความรับผิดชอบทางการเงิน 
การปฏิบัติตามกฎหมาย   
การสนับสนุนชุมชน 

ผูกพัน พึงพอใจ การพัฒนา
ขีดความสามารถ อัตรากําลัง 

บรรยากาศการทํางาน 

ระบบงาน ความพรอมตอ
ภาวะฉุกเฉิน กระบวนการ

สําคัญ 

ผลลัพธ กระบวนการ ความ
ปลอดภัย functional status 

บุคลากร  
ผูรับผลงาน 
ชุมชน 

ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ 
คุณคา การคงอยู การแนะนํา 

การสรางความสัมพันธ 

ตอนที่ IV ผลการดําเนินงานขององคกร 

องคกรแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสําคญั ไดแก ผลดาน
การดูแลผูปวย ผลดานการมุงเนนผูปวยและผูรับผลงานอื่นๆ ผลดานการเงิน ผลดาน
บุคลากร ผลดานประสิทธิผลของกระบวนการ ผลดานการนํา และผลดานการสรางเสรมิ
สุขภาพ. 
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IV-1 ผลดานการดูแลผูปวย (PCR) 
องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญดานการดูแลผูปวย ทั้งในดานผลลัพธ 

กระบวนการ ความปลอดภัย และ functional status ของผูปวย165. 
 

IV-2 ผลดานการมุงเนนของผูปวยและผูรับผลงานอื่น (CFR) 
องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ, ความไมพึงพอใจ, 

คุณคาจากมุมมองของผูปวยและผูรับผลงานอื่นๆ, การคงอยู การแนะนํา และการสรางความสัมพันธกับ
ผูรับผลงาน.  

 

IV-3 ผลดานการเงิน (FNR) 
องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญของผลการดําเนินงานดานการเงิน166. 
 

IV-4 ผลดานทรัพยากรบุคคล (HRR) 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของบุคลากร 

ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผูนํา. 
(2) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับขีดความสามารถ ระดับ

อัตรากําลัง การรักษาไว และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร.   
(3) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย 

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิประโยชน ของบุคลากร.   
 

IV-5 ผลดานระบบงานและกระบวนการสาํคัญ (SPR) 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน (operational 

performance) ของระบบงาน รวมทั้งความพรอมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน. 
(2) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน (operational 

performance) ของกระบวนการสําคัญ167. 
 
 

                                          
165 ตัวชี้วัดดานการดูแลผูปวย ไดมาจากการวิเคราะหโรคสําคัญที่โรงพยาบาลใหการดูแล ซึ่งแตละโรคควรจะมีชุด
ของตัวชี้วัดซึ่งสะทอนประเด็นสําคัญของโรคนั้นๆ อยางครบถวน 
166 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางการเงิน เชน รายได, กําไรขาดทุน, สินทรัพยสุทธิ, ประสิทธิภาพการจัดการดาน
การเงิน, ความอยูรอดทางการเงิน (สภาพคลอง อัตราสวนหนี้ส้ินตอทุน การไหลเวียนของเงินสด) 
167 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกระบวนการ เชน ผลิตภาพ (productivity), รอบเวลา, ประสิทธิผล, 
ประสิทธิภาพ, การเขาถึง, ความเหมาะสม, ความตอเนื่อง, ความครอบคลุม ซึ่งอาจเปนกระบวนการรวมขององคกร 
หรือเปนกระบวนการหลักของหนวยงานตางๆ (ที่ไดจากการวิเคราะห service profile) 
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IV-6 ผลดานการนํา (LDR) 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการบรรลผุลตามกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการขององคกร168. 
(2) องคกรแสดงใหเห็นผลของพฤติกรรมทีม่ีจริยธรรม ความเชื่อมั่นในผูนําระดับสูงและการกํากับดูแล

กิจการ169. 
(3) องคกรแสดงใหเห็นผลของความรับผิดชอบทางการเงิน (fiscal accountability) ทั้งภายในและ

ภายนอก170. 
(4) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการประเมินองคกร การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบ. 
(5) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการสนับสนุน ความรวมมือและ

ความรับผิดชอบตอชุมชน.  
 

IV-7 ผลดานการสรางเสริมสุขภาพ (HPR) 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ

สุขภาพของบุคลากร. 
(2) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ

สุขภาพของกลุมผูรับบริการสขุภาพที่สําคัญ. 
(3) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ

สุขภาพของประชากรในชุมชน. 
 

                                          
168 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกลยุทธและแผนปฏิบัติการขององคกรในหัวขอนี้ ครอบคลุม การบรรลุกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการที่ไมถูกครอบคลุมดวยหัวขออ่ืน 
169 ผลของการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นในผูนําระดับสูงและการกํากับดูแลกิจการ เชน 
รายงานการตรวจสอบและทบทวนทางดานจริยธรรม, การใหคะแนนหรือจัดอันดับระบบกํากับดูแลกิจการในดาน 
ความรับผิดรับชอบ (accountability) การมีสวนรวม การคาดการณได ความโปรงใส 
170 ผลของความรับผิดชอบทางการเงิน เชน รายงานการตรวจสอบทางการเงิน ขอแนะนําของผูตรวจสอบ การ
ตอบสนองของผูบริหาร 
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Scoring Guideline 
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ความเปนมาของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 
คุณภาพและความปลอดภัย เปนสิ่งที่สังคมคาดหวังตอระบบบริการสขุภาพในทุกประเทศ  

แมจะมีความพยายามในการพัฒนามาอยางตอเน่ือง แตก็ยังพบเหตุการณที่ไมพึงประสงค ความไมพึง
พอใจ ความขดัแยง ความเสี่ยงและความสูญเปลาตางๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา จําเปนที่จะตองมีกลไก
เพ่ือสงเสริมและกระตุนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่ไดผลและปรบัเปลี่ยน
ใหเขากับสถานการณ 
 
การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย 

การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีมาอยางตอเน่ือง ตั้งแตการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขในสวนภูมิภาค (พ.บ.ส.) โครงการติดดาวโรงพยาบาล โครงการปรับโฉมโรงพยาบาล ของ
กระทรวงสาธารณสุข  การจัดทํามาตรฐานโรงพยาบาลซึ่งเริ่มตนโดยแพทยสภา ซ่ึงตอมาสํานักงาน
ประกันสังคมไดนํามาขยายผลเปนมาตรฐานสถานพยาบาลประกันสงัคม โดยสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขเขาไปศึกษาและจัดทําคูมือการนํามาตรฐานดังกลาวไปใชประเมิน  การมีคําประกาศสิทธิ
ผูปวยโดยกระทรวงสาธารณสุขและองคกรวิชาชีพดานสขุภาพ  การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพและแนว
ทางการดูแลผูปวยโดยองคกรและสมาคมวิชาชีพตางๆ  
 

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ในประเทศไทย 
เริ่มจากการนําแนวคิด Total Quality Management/Continuous Quality Improvement (TQM/CQI) 
มาทดลองปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ 8 แหงเม่ือป พ.ศ. 2535  การจัดทํามาตรฐานโรงพยาบาลเพื่อ
การรับรองคุณภาพและเริม่นํามาปฏิบัตเิพ่ือทดลองประเมินและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลเมือ่ป พ.ศ.
2540 ในลักษณะโครงการวจัิยและพัฒนา  ซ่ึงสงผลใหเกิดภาคีเพ่ือการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล รวมทั้งการปรบัจากโครงการวิจัยและพัฒนามาเปนสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ภายใตสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข เม่ือป พ.ศ.2542 
 
พัฒนาการของ Hospital Accreditation ในประเทศตางๆ 

Hospital Accreditation เริ่มตนดวยมาตรฐานงายๆ 5 ขอในอเมริกาเมื่อ 70 ปที่แลว เพ่ือใชใน
การประเมินคณุภาพของโรงพยาบาลที่จะเปนสถานทีฝ่กอบรมศัลยแพทย  และคอยๆ พัฒนาตอมา
เปนความรวมมือขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของจัดตั้งขึ้นเปน Joint Commission for Healthcare 
Organization Accreditation (JCAHO)  มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขจูงใจจากการรับรองเพ่ือการ
ฝกอบรม มาสูการเปนเง่ือนไขสําหรับโรงพยาบาลที่จะใหบริการผูปวยในระบบ Medicaid และ 
Medicare  
 

Hospital/Healthcare Organization Accreditation ไดขยายตัวไปสูประเทศแคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอีกหลายๆ ประเทศตามมา จนในปจจุบันมีไมนอยกวา 70 ประเทศทั่ว
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โลกที่มีระบบนี้เกิดขึ้น  โดยที่มีความหลากหลายของลักษณะโครงสรางองคกรและแหลงทรัพยากร  
องคกรในชวงเริ่มตนของระบบน้ีในโลกจะเปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงกําไร ขณะที่องคกรที่เกดิขึ้น
ในชวงหลังๆ โดยเฉพาะในประเทศยุโรปตะวันออก จะมีลักษณะเปนองคกรของรัฐ 
 

แนวคิดของระบบนี้คอยๆ เปลี่ยนไปตามแนวคิดการพฒันาคุณภาพของโลก จากที่เริ่มตนใน
ลักษณะของการตรวจสอบตามมาตรฐาน มาสูการใชเปนเครื่องมือเพ่ือสงเสริมการประเมินและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง ใชการเยี่ยมสํารวจเปนเสมือน external peer review  ซ่ึงการเริ่มตนนําระบบนี้
เขามาทดลองใชในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2540 น้ัน เปนชวงที่กําลงัมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดนีอ้ยาง
ขนานใหญในประเทศอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย  ประเทศไทยจึงไดรับแนวคิดที่มุงเนนการ
พัฒนามากกวาการตรวจสอบเขามาตั้งแตตน  “HA is an educational process, not an inspection”   
 

องคประกอบสําคัญของกระบวนการ Hospital Accreditation คือ  
(1) การมีมาตรฐานโรงพยาบาลที่ใชเปนกติการวมกัน เปนมาตรฐานเชิงระบบที่สงเสรมิการ

พัฒนา 
(2) การที่โรงพยาบาลใชมาตรฐานเพื่อการประเมินและพัฒนาตนเอง อยางสอดคลองกับบริบท

ของตน และมีหลักคิดหรือ core values ที่เหมาะสมกํากับ 
(3) การประเมินจากภายนอกในลักษณะของกัลยาณมิตร เพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเอง เพ่ือ

ชวยคนหาจุดบอดที่ทีมงานมองไมเปน และเพื่อกระตุนใหเกิดมุมมองท่ีกวางขวางขึน้ 
(4) การยกยองชื่นชมดวยการมอบประกาศนียบตัรรบัรอง หรือการมอบกิตติกรรมประกาศใน

ความสําเร็จ 
 
แนวคิดการพัฒนาที่เปนบทเรียนของประเทศไทย 

ในชวงเริ่มตนเปนการเรียนรูรวมกัน จุดประกายความคดิแลวนําไปทดลองปฏิบัติ นํา
ประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  การฝกอบรมในชวงแรกจะเนนกระบวนการกลุม การใชเทคนิค
การเปนโคชหรือการเปน facilitator 
 ในชวงตอมาเปนการเนนการตีความหมายของมาตรฐานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ มาตรฐาน HA 
ฉบับแรกคือฉบับปกาญจนาภิเษก ไดกระตุนใหเกิดรูปธรรมของการจัดระบบงานที่เปนเรื่องใหม
สําหรับประเทศไทยในขณะนั้น เชน การทํางานในลักษณะของสหสาขาวิชาชีพ ระบบบริหารความ
เสี่ยง การมีองคกรแพทยมากํากับดูแลมาตรฐานและจรยิธรรมวิชาชพี การวางแผนจําหนาย รวมทั้ง
สงเสริมใหเกดิความตื่นตัวในการนําขอมูลวิชาการมาจดัทําและใชเปนแนวทางการดูแลผูปวย เปนตน 
 นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา กอใหเกิดความคาดหวังและความตื่นตัวในเรื่อง
คุณภาพมากขึ้น  กระบวนการ HA ไดตอบสนองดวยการจัดระบบบันได 3 ขั้นสู HA เพ่ืองายตอการ
ปฏิบัตติามสภาพความพรอมของโรงพยาบาล โดยที่บนัไดขั้นแรกเปนการเรียนรูแนวคิดคุณภาพดวย
การปฏิบัติอยางงายๆ และตรงประเด็น อาศัยสิ่งที่เปนปญหา ความเสี่ยง ผลที่ไมพึงประสงคตางๆ 
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นํามาเรียนรูและปรับปรุงเพ่ือปองกัน  ซ่ึงโรงพยาบาลทีป่ฏิบัติดวยความเขาใจ เทากับเปนการสราง
พ้ืนฐานที่ม่ันคงสําหรับการพัฒนาคุณภาพในขั้นตอๆ ไป 
 บันไดขั้นที่ 1 สู HA คือการเรียนรูจากปญหาและเหตกุารณที่ไมพึงประสงค โดยใชหลักคิด 
“ทํางานประจําใหดี มีอะไรใหคุยกัน ขยันทบทวน” 
 บันไดขั้นที่ 2 สู HA คือการพัฒนาในสวนตางๆ ของโรงพยาบาลอยางเปนระบบ  สวนตางๆ 
ไดแก หนวยบริการ ระบบงาน กลุมผูปวย และองคกร  พัฒนาอยางเปนระบบไดแกการหมุนวงลอ
การพัฒนและการเรียนรู (Plan-Do-Study-Act หรือ Design-Action-Learning-Improvement) ควบคู
กับการใชหลกัคิด “เปาหมายชัด วัดผลได ใหคุณคา อยายึดติด)   
 บันไดขั้นที่ 3 สู HA คือการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรม
การเรียนรู  มีการนํามาตรฐานมาปฏิบัตติามเกณฑที่กําหนดไว กอใหเกิดผลลัพธซ่ึงเปนที่ยอมรับได
และมีแนวโนมที่ดีขึ้น 



 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 100

กระบวนการ Hospital Accreditation (HA) 
เปาหมายของ HA 
 เปาหมายของ HA คือการสงเสริมใหระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหเกิดคุณภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธสุขภาพที่ดี  โดยเริ่มจากบริการสุขภาพใน
โรงพยาบาล และบูรณาการเขากับแนวคดิการสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงในอนาคตอาจจะขยายขอบเขต
กวางขวางกวาบริการสุขภาพในโรงพยาบาล  ดังน้ัน HA จึงมีโอกาสที่ปรับจาก Hospital 
Accreditation ไปสู Healthcare Accreditation 
 
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ HA 
 หลักคิดสําคัญที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสดุจาก HA ก็คอืทุกฝายที่เกีย่วของพยายามทําให 
HA เปนกระบวนการเรียนรู โดยมีเปาหมายที่คุณภาพและความปลอดภัย ซ่ึงเปนเปาหมายที่ใหญและ
ยั่งยืนกวาการไดรับการรับรอง 
 การเรียนรูเกดิจากการประเมินและพัฒนาตนเองของทีมงานในโรงพยาบาล รวมกบัการเยี่ยม
สํารวจจากภายนอก ซ่ึงการเยี่ยมสํารวจจากภายนอกคือการยืนยันผลการประเมินตนเองของ
โรงพยาบาล และการกระตุนใหเห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กวางขึ้น  การเยี่ยมสํารวจจากภายนอก
เปนการตรวจสอบความพรอมของโรงพยาบาลวาระบบที่วางไวน้ันมีความรัดกุมเพียงใด 
 คุณคาของการเยี่ยมสํารวจจากภายนอก อยูที่ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอเน่ือง หรือเพ่ือ
การสรางคุณคาแกผูรับบรกิารใหมากยิ่งขึ้น  การรับรองคือการใหกําลังใจในการทําความดีและสงเสริม
ใหทําดีขึ้นอยางตอเน่ือง หรือควรมองวาเปนเพียงผลพลอยไดของการพัฒนา 
 
ทําความเขาใจ HA อยางรอบดาน 
 การทําความเขาใจกระบวนการคุณภาพของ HA ใหรอบดาน อาจจะมองไดใน 4 มิติ คือ 1) 
มิติของลําดับขั้นการพัฒนา 2) มิติของพื้นที่การพัฒนา 3) มิติของกระบวนการพัฒนา 4) มิติของการ
ประเมิน 
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1. มิติของลําดับข้ันการพัฒนา: บันไดสามขั้นสู HA 
 ที่มาของบันไดสามขั้นสู HA เกิดจากความพยายามที่จะทําใหโรงพยาบาลสวนใหญ มีการ
พัฒนาคุณภาพและบรรลุผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ในระดับที่สอดคลองกับทรัพยากรและภาระ
งานที่เปนอยู  โดยเริ่มจากกิจกรรมที่นอยที่สุดแตสงผลกระทบมากที่สุด คือการนําปญหาและ
อุบัติการณสําคัญมาทบทวนเพื่อหาทางปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวซ้ําขึ้นอีก และกาวไปสูการ
ออกแบบระบบงานที่เหมาะสม 
 บันไดสามขั้นสู HA ทําใหโรงพยาบาลเหน็จุดเนนของการพัฒนาในแตละชวงไดชดัเจนขึ้น 
โดยไดเลือกสิ่งที่มีผลตอคณุภาพและความปลอดภัยที่สังคมหวงกังวล มาดําเนินการตั้งแตในชวง
เริ่มตน 
 แมวาบันไดสามขั้นจะชี้แนะลําดับขั้นของการพัฒนา  แตในทางปฏบิัติจริงการพฒันาคุณภาพ
ของโรงพยาบาลจะไมจํากัดตนเองอยูที่บนัไดขั้นใดขั้นหนึ่ง  การประเมินการบรรลุเกณฑของบนัไดแต
ละขั้นจึงเปนเพียงสิ่งสมมติ เพ่ือใหการประเมินไมซับซอนเกินไป  
 
ตาราง  เปรียบลักษณะของการพัฒนาระหวางบันไดแตละขั้น 

 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 
ภาพรวม ต้ังรับแลวใชวิกฤติเปนโอกาส  วางระบบในเชิงรุก  สรางวัฒนธรรมคุณภาพ 

จุดเริ่ม นําปญหามาทบทวนเพื่อแกไข
ปองกัน 

วิเคราะหเปาหมายและ
กระบวนการอยางเปนระบบ 

ประเมินระดับการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA และการวัดผล
ลัพธของงาน 

กระบวนการคุณภาพ การทบทวนคุณภาพ/ปญหา/
เหตุการณสําคัญ 

Plan-Do-Check-Act (QA) 
Check-Act-Plan-Do (CQI) 

การเรียนรูในทุกระดับ 

เครื่องชี้วัด
ความสําเร็จ 

ปฏิบัติตามแนวทางปองกัน
ปญหาที่กําหนด 

QA/CQI ที่สอดคลองกับ
เปาหมายหลักของหนวยงาน 

เครื่องชี้วัดคุณภาพที่ดีขึ้น 

มาตรฐาน HA ยังไมเนนมาตรฐาน HA มาตรฐาน HA ที่จําเปนและ
ปฏิบัติไดไมยาก 

มาตรฐาน HA ครบถวน 

ประเมินตนเอง เพ่ือปองกันความเสี่ยง 
(ไมเนนแบบฟอรม) 

เพ่ือการหาโอกาสพัฒนา เพ่ือสังเคราะหความพยายาม
ในการพัฒนา และผลที่ไดรับ 

ความครอบคลุม ครอบคลุมปญหาที่เคยเกิดขึ้น ครอบคลุมกระบวนการสําคัญ
ทั้งหมด 

เชื่อมโยงกระบวนการและ
ระบบงาน 

หลักคิดสําคัญ ทํางานประจําใหดี 
มีอะไรใหคุยกัน 
ขยับทบทวน 

เปาหมายชัด วัดผลได 
ใหคุณคา อยายึดติด 

Core values ทั้ง 5 กลุม 
(ทิศทางนํา ผูรับผล คนทํางาน 
การพัฒนา พาเรียนรู) 

 
 บันไดขั้นที่ 1 สู HA คือการเรียนรูจากปญหาและเหตกุารณที่ไมพึงประสงค โดยใชหลักคิด 
“ทํางานประจําใหดี มีอะไรใหคุยกัน ขยันทบทวน” 
 บันไดขั้นที่ 1 คือพ้ืนฐานที่ตองกาวย่ําซ้ําแลวซํ้าอีก เพ่ือเปนฐานที่ม่ันคงสําหรับขั้นตอไป 
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 บันไดขั้นที่ 1 เม่ือทําเชี่ยวชาญแลว ควรทาํใหเปนเรื่องปกติประจําทีเ่รียบงายของทกุคน ไม
ตองเนนรูปแบบ 
 บันไดขั้นที่ 2 สู HA คือการพัฒนาในสวนตางๆ ของโรงพยาบาลอยางเปนระบบ  สวนตางๆ 
ไดแก หนวยบริการ ระบบงาน กลุมผูปวย และองคกร  พัฒนาอยางเปนระบบไดแกการหมุนวงลอ
การพัฒนและการเรียนรู (Plan-Do-Study-Act หรือ Design-Action-Learning-Improvement) ควบคู
กับการใชหลกัคิด “เปาหมายชัด วดัผลได ใหคุณคา อยายึดติด)   
 บันไดขั้นที่ 3 สู HA คือการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรม
การเรียนรู  มีการนํามาตรฐานมาปฏิบัตติามเกณฑที่กําหนดไว กอใหเกิดผลลัพธซ่ึงเปนที่ยอมรับได
และมีแนวโนมที่ดีขึ้น 

 
2. มิติของพื้นที่การพัฒนา: กลุมของระบบยอยในองคกร 
 

 
 

พื้นที่การพัฒนา 4 วง เพื่อความครอบคลุม 
 
 โรงพยาบาลประกอบดวยระบบยอยตางๆ จํานวนมาก  การพัฒนาตางๆ จะเร่ิมตนที่ระบบ
ยอยเหลานี้  ระบบยอยแตละระบบจะมีเปาหมาย ผูรับผลงาน กระบวนการทํางาน และผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน 
 การทําความเขาใจในการมอียูของระบบยอยตางๆ ความสัมพันธกับระบบยอยอ่ืนๆ และ
โอกาสที่จะมีการทับซอนในการพัฒนาระหวางระบบยอยตางๆ จะชวยใหการพัฒนาคุณภาพงาย มี
ประสิทธิภาพ สมบูรณและไมสับสน 
 เม่ือวิเคราะหระบบยอยตางๆ ในโรงพยาบาล สามารถจัดกลุมหรือพ้ืนที่ไดเปน 1) ระบบยอยที่
เกี่ยวของกับหนวยบริการตางๆ หรือระบบยอยของแตละหนวยบรกิาร  2) ระบบยอยของการดูแลกลุม
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ผูปวยตางๆ ที่เรียกวากลุมประชากรทางคลินิก (clinical population) หรือกลุมโรคและหัตถการตางๆ 
น่ันเอง  3) ระบบงานตางๆ ที่สนับสนุนหรอืเปนแกนหลักสําคัญและเกี่ยวของกับหนวยงานและ
กิจกรรมบริการจํานวนมาก รวมทั้งการขบัเคลื่อนและติดตามการพฒันาในระดับองคกร  เม่ือรวมทั้ง
สามกลุมเขาดวยกัน ก็จะเปนระบบของทั้งองคกร 
 การปรับปรุงระบบงานอันเปนผลจากการทบทวนในบนัไดข้ันที่ 1 อาจจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับระบบยอยในกลุมใดกลุมหน่ึงหรือหลายกลุม  และหากใชแนวคดิพื้นที่ของการพัฒนาไปใช ก็จะทํา
ใหเกิดมุมมองท่ีกวางขวางยิง่ขึ้น  กลาวอีกนัยหนึ่ง เหตุการณแตละเหตุการณสามารถกระตุนใหคิดถึง
ประเด็นการพัฒนาในทุกกลุมของระบบยอย 
 การพัฒนาในบันไดข้ันที่ 2 จะเร่ิมตนจากการวิเคราะหงานในแตละระบบยอย ทําความเขาใจ
เปาหมาย กระบวนการทํางาน และผลการดําเนินงานที่คาดหวัง และออกแบบหรือปรับปรุงระบบงาน
สามารถสงผลที่ผูเกี่ยวของคาดหวังได  การพัฒนาในขั้นน้ีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหครอบคลุม
ทุกระบบยอย ในทุกกลุม 
 เม่ือจะกาวเขาสูบันไดขั้นที่ 3 จะตองใหความสําคัญยิ่งขึ้นกับการบูรณาการระบบยอยตางๆ 
ให เกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน และเปนไปในทศิทางเดียวกัน 
 การทําความเขาใจความทบัซอนระหวางระบบยอย จะชวยใหเกิดความรวมมือ มีผูรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ลดการทํางานที่ไมจําเปน  
 การทําความเขาใจวาแตละระบบยอยมีความสัมพันธเกื้อหนุนกันอยางไร จะทาํใหเกิดบูรณา
การระหวางระบบยอย  
 

3. มิติของกระบวนการพฒันา: 3C-PDSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 3C-PDSA 

 

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

(Context)

มาตรฐาน

(Criteria/Standards)
เปาหมาย/

วัตถุประสงค

เปาหมาย/

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ

ความเส่ียงสําคัญ

ความตองการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)
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 การใชมาตรฐานเพื่อการพัฒนาและติดตามคุณภาพถือวาเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญ เปน
การเชื่อมโยงหลักการและนามธรรมสูการปฏิบัต ิ
 3C (Context, Core Values & Concepts, Criteria) คอืองคประกอบที่จะทําใหเกดิการคิดหรือ
การวางแผนทีดี่ เรียกวา “คดิดี คิดถูก คิดเปน” ทําใหรูวาอะไรคือลําดับความสําคญัหรือความจําเปนที่
ตนจะตองทํา 
 PDSA คือวงลอของการปฏิบัติ ตั้งแตการออกแบบ การนําไปปฏิบตั ิการเรียนรูหรือทบทวน
ติดตามประเมนิผล และการปรับปรุงใหดีขึ้น อาจเรียกวาเปนวงลอเพ่ือการ “ทําด ีทําถูก ทําเปน” 
 Plan-Do-Study-Act (PDSA) ก็คือ Design-Action –Learning-Improvement (DALI) โดย
ความหมาย 
 3C-PDSA จะเร่ิมจากตรงไหนกอนก็ได แตเริ่มแลวควรขยับไปจนครบทุกองคประกอบที่เหลือ 
 สิ่งที่เชื่อมระหวางการคิด (3C) กับการทํา (PDSA) คือเปาหมายหรือวัตถุประสงค 
 เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการทํางานหรือการพัฒนาที่ดี มาจากการวิเคราะห context 
หรือสถานการณเฉพาะของตน คูกับการวิเคราะหเปาหมายของ criteria หรือมาตรฐาน  
 เม่ือไดเปาหมายชัดเจน ก็สามารถกําหนดตัวชีว้ัดที่ชัดเจนเพื่อการติดตามกํากับหรือการ
ประเมินผลได 
 เม่ือมีเปาหมายชัดเจน รูประเด็นสําคัญตางๆ ที่เปนความเสี่ยงหรือความตองการ ก็สามารถ
ออกแบบระบบงานที่เหมาะสมได 
 ในการคิดและการทําที่ดีน้ัน ควรจะมีหลักการหรือคานิยมหลัก (Core Values & Concepts) 
เปนตวักํากับ  เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความลุมลึกในการพฒันา  ยิ่งทําความเขาใจใหลกึซึ้ง ยิ่งเห็นโอกาส
พัฒนามากขึ้น   
 การเรียนรู (Study หรือ Learning) เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนา  การเรียนรูในที่น้ี
ครอบคลุมการทบทวนและติดตามประเมนิผลในทุกรูปแบบ ซ่ึงมีวิธกีารมากมาย เชน 

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (knowledge sharing) โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่เกิดจากการ
ปฏิบัติซ่ึงเดิมมักจะถือกันวาเปนสิ่งที่นอกตํารา ใชการไมได  แตที่จริงมีความสําคญัอยางยิ่งในการ
ทาํงาน  สวนหนึ่งจะไดคําตอบวาทําอยางไรใหความรูในตํารามาสูการปฏิบัติไดจริง และในกรณีที่ไม
สามารถทําตามแนวทางที่ควรจะเปนได จะทําอยางไรใหปลอดภัยที่สุด 

2) การอภิปรายกลุม (group discussion & learning) เม่ือมีเรื่องใหมเขามาซึ่งยังไมเปนที่
เขาใจกันอยางกวางขวาง  การมอบหมายใหมีผูไปศึกษาและนํามาอภิปรายในกลุม จะทําใหเกิดการ
เรียนรูในสิ่งเหลานั้น และเปนการจุดประกายใหนําไปปฏิบัต ิ

3) สุนทรียสนทนา (dialogue) เปนการเรียนรูของกลุมที่ไดผลทั้งในดานความเขาใจผูอ่ืน 
ความเขาใจตนเอง กอใหเกิดความสุขและมีพลังในการที่จะกาวตอไปขางหนา 

4) การนําเสนอเพื่อรับฟงขอคิดเห็นหรือขอวิพากษ  เม่ือมีบางหนวยงานไดทดลอง
ปฏิบัตบิางสิ่งบางอยางแลว อาจจะจัดเวทีใหทีมงานไดนําเสนอ เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นหรือขอวิพากษ 
อันจะนําไปสูการตอยอดความคิด หรือการปรับทิศทางการทํางานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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5) การเขียนบันทึกความกาวหนา (portfolio)  จะทําใหผูเขียนไดตกผลึกความคดิให
ชัดเจนยิ่งขึ้น  การเขียนบันทึกอาจจะเปนการเขียนอยางอิสระ ไมตองมีรูปแบบ  หรืออาจจะเปนการ
เขียนตามประเด็นที่กําหนดไว เชน service profile, CQI story 

6) การใชตัวตามรอย (tracer) เปนการติดตามสิ่งที่เราคุนเคย สามารถสังเกตเหน็และ
ติดตามไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการตางๆ ไดงาย  ตัวตามรอยอาจจะเปนผูปวย กลุมผูปวยหรือ
กลุมโรค ขอมูลขาวสาร ยา สิ่งสงตรวจ ฯลฯ  การตามรอยชวยใหเราเขาไปทําความเขาใจใน
สถานการณจริง ชวยใหเราเห็นความเชื่อมโยงของระบบที่เกี่ยวของกัน 

7) การเยี่ยมสํารวจ/ตรวจสอบภายใน (internal survey/audit)  เปนการประเมินดวยคน
ภายในกันเอง โดยเขาไปดูในสถานที่จริง  เจตคตขิองการเขาไปควรเพื่อเขาไปใหความชวยเหลือ
มากกวาเพื่อการประเมินเสมือนผูเยี่ยมสํารวจภายนอก  การเขาไปพรอมๆ กันจากผูเกี่ยวของหลาย
ฝายจะใหผลไดดีกวา 

8) การทบทวนหลังทํากิจกรรม (after action review) ทุกครั้งหลงัจากทํากิจกรรม ไมวา
จะเปนกิจกรรมเล็กหรือใหญ ทีมงานที่รวมกิจกรรมมาทบทวนรวมกันวาสิ่งที่ทําลงไปนั้นบรรลุ
เปาหมายที่ตัง้ไวแตแรกหรอืไม อะไรคือความสําเร็จหรือคุณคาที่ควรรักษา อะไรคือจุดออนที่ควร
ปรับปรุงในโอกาสตอไป 

9) การติดตามตัวชี้วัด การวิเคราะหขอมูลและการประเมินการบรรลุเปาหมาย 
(indicator monitoring, data analysis, & goal achievement assessment) เปนการเรียนรูจากขอมูล
เชิงปริมาณ ซ่ึงจะทําใหทราบแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง และระดับการปฏิบตัิทีแ่ตกตางจาก
เปาหมาย  ควรใหความสําคัญใหมากกับการวิเคราะหและการเชื่อมโยงขอมูล  ขณะเดียวกันพึงระวัง
ขอจํากัดหรือผลเสียของการวัดและการประเมินเชิงปรมิาณ  ซ่ึงจะตองนําเอาการประเมินดานอ่ืนๆ มา
ประกอบดวย 

10) การทํากิจกรรมทบทวนคุณภาพ (quality review activities) เปนการเรียนรูจาก
จุดออน ความเสี่ยง เหตุการณที่ไมพึงประสงค และเสียงสะทอนตางๆ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงระบบ
ใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น  พึงระวังวาจะไมใชการทบทวนเพื่อเปนการจับผิดตัวบุคคลเปนเปาหมายแรก 
แตมุงเรียนรูสถานการณเพ่ือชวยเหลือบคุคล  การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของในเหตุการณไดยอนรอย
บอกเลาความรูสึกและความคิดที่เกิดขึ้นในชวงเวลากอนที่จะเกิดเหตกุารณ (cognitive walkthrough) 
จะชวยใหเห็นโอกาสพัฒนาในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่จะชวยใหผูปฏบิัตงิานทํางานไดงายขึ้น 

11) การประเมินตนเองตามมาตรฐานและประเมินระดับการปฏบิัติตามมาตรฐาน 
(self assessment of standard compliance) มาตรฐานเปนเครื่องมือชวยใหเราไดมองเห็นวา
ระบบงานทีว่างไวน้ันมีความรัดกุมเหมาะสมดีแลวหรือไม  มีการนําวงลอ PDSA มาปฏิบัตอิยางไร  
สามารถบอกถึงการบรรลุเปาหมายในแตละระบบหรือกระบวนการไดเพียงใด 

12) การทบทวนเวชระเบยีน (medical record review) การทบทวนเวชระเบียนในขั้น
พ้ืนฐานคือการทบทวนความสมบูรณของการบันทึก  หากจะใหการทบทวนนั้นมีผลถึงคุณภาพการ
ดูแลผูปวย ควรจะทบทวนใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัตใินขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการดูแล
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ผูปวย และทบทวนวาเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคอะไรบางจากการดูแลน้ัน โดยมีเปาหมายเพื่อการ
ปรับปรุง มิใชการกลาวโทษหรือหาผูกระทําผิด 
 
4. มิติของการประเมินผล 
 การประเมินผลในมุมมองทั่วไปก็คือ S (Study) ใน 3C-PDSA ซ่ึงไดกลาวถึงวิธีการที่
หลากหลายมาแลวในหวัขอที่ผานมา 
 การประเมินผลที่เปนเรื่องเฉพาะของ HA คือการประเมินเพ่ือใหทราบถึงระดับความกาวหนา
ในการพัฒนา โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพที่ผานมา และเพื่อใหเห็นวา
โอกาสขางหนาคือการพัฒนาในเรื่องใด  กลาวอีกนัยหน่ึงเปนการประเมินเพ่ือใหเกิดการขับเคลือ่น
อยางตอเน่ืองไปขางหนา 
 การให recognition ตางๆ เชน กิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 สู HA หรือ
ประกาศนียบตัรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เปนการใหรางวัลและแรงจูงใจในการพัฒนา  
เปนเพียงผลพลอยไดเพ่ือตอกย้ําใหเกิดความภาคภูมิใจแกทีมงาน  แตเน้ือหาสําคัญอยูที่คุณภาพที่ฝง
อยูในระบบของโรงพยาบาลเอง 
 การประเมินภายใน เปนสิ่งที่ทําไดงาย ทําไดบอย ซ่ึงหากทําดวยความเขาใจวาเปนการ
ประเมินเพ่ือใหกําลังใจและใหเห็นโอกาสพัฒนา จะไดประโยชนและจะเปนกลไกสาํคัญเพ่ือใหเกดิการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง  และไมจําเปนวาจะตองเปนรูปแบบของการเยีย่มสํารวจเพียงอยางเดียว 
 การประเมินจากภายนอก เปนสิ่งกระตุนที่ทําใหเกดิการรวมตัว การตั้งเปาหมายระยะเวลา
ที่จะทําใหสําเร็จ  และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องยากๆ ไดในเวลาที่ไมนานเกินไป  ขอสําคัญ
คือการมีความสัมพันธแบบ ผูใหญ-ผูใหญ และทีมงานของโรงพยาบาลไมมีเจตคติที่ไมสุดโตงไปดาน
ใดดานหนึ่ง  คือ เจตคตขิองการยอมจํานน และเจตคตขิองการปกปองตนเอง  
 การประเมินจากภายนอกจะเปนการประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลซึ่งเปนมาตรฐานที่
มุงเนนที่ระบบงาน 
 ขณะน้ีเปนชวงเร่ิมตนของการนํามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับเฉลิมพระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ป มาใช  โรงพยาบาลที่ไดเริ่มตนพัฒนามาแลวตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษก/ฉบบับรูณาการ ยังคงสามารถขอการรับรองตามมาตรฐานเดิมได   
 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลมิพระเกียรตฉิลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป มีที่มาจากมาตรฐานหรือเกณฑคุณภาพที่มีคุณคา 3 สวน ไดแก มาตรฐานโรงพยาบาลที่
ใชมาตั้งแต พ.ศ.2540 มาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพซึ่งกรมอนามัยจัดทํา และเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติสูองคกรที่เปนเลศิ 
 การบูรณาการมาตรฐานหรอืเกณฑคุณภาพทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน ชวยลดความซ้าํซอนของ
เน้ือหามาตรฐานที่มีความใกลเคียงกันอยูแลว ชวยใหโรงพยาบาลสามารถนําไปปฏิบัตใินลักษณะของ
การบูรณาการระหวางการรักษากับการสรางเสริมสุขภาพไดในชีวติประจําวัน และเปนการปพ้ืูนฐาน
สําหรับองคกรที่มุงสูความเปนเลิศใหกาวไปสูเปาหมายไดเร็วยิ่งขึ้น 



 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 107

 การใชมาตรฐานฉบับน้ีใหเกิดประโยชน จะตองนําไปใชดวยความเขาใจในบริบทของตนเอง 
สามารถระบุยอดเขาแหงปญหาหรือประเด็นสําคัญแตละเรื่องในหนวยงานหรือองคกรของตนได  
ควบคูไปกับการใชหลักคิดการพัฒนาสําคัญที่เปนพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ ทิศทางนํา ผูรับผล 
คนทํางาน การพัฒนา พาเรียนรู  และการหมุนวงลอของการพัฒนาอยางตอเน่ือง (PDSA)  หรือที่
เรียกกรอบแนวคิดรวมนี้อยางงายๆ วา 3C-PDSA 
 การนํามาตรฐานไปใช จําเปนตองเขาใจเปาหมายของมาตรฐาน เขาใจแนวคิดเชงิระบบที่มอง
ทุกอยางเชื่อมตอกันอยางเปนองครวม แลวพยายามนําไปประเมินสิ่งที่ปฏิบตัิจริง เชน ประเมินกบั
ผูปวยที่กําลังนอนอยูในโรงพยาบาลจริงๆ ประเมินกับบุคคลที่เปนผูดําเนินการหรือผูรับผลงานของ
ระบบงานตางๆ  โดยเปาหมายของการประเมินคือการคนหาโอกาสพัฒนามากกวาที่จะประเมินเพ่ือ
ความพึงพอใจกับระดับคุณภาพที่เปนอยูในปจจุบัน 
 ทีมงานสามารถใช scoring guideline ที่จัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริมการพัฒนา เปนเครื่องมือในการ
กระตุนใหเห็นโอกาสพัฒนาได 
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คานิยมและแนวคิดหลัก (Core Values and Concepts) 

 คานิยมและแนวคิดหลัก หรือหลักคิดที่กระบวนการ HA นํามาใช เกิดจากการผสมผสานหลัก
คิดของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย การสรางเสริมสุขภาพ และการพัฒนาองคกรสูความเปนเลศิ 
เกิดจากการประยุกตแนวคิด TQM การสะสมหลักคิดทีเ่กิดจากการดําเนินการพัฒนาในแตละขัน้ตอน 
และมาผสมผสานกับขอสรปุที่ไดจากการศึกษาองคกรที่ประสบความสําเร็จที่ MBNQA นํามาใช 
 หลักคิดเหลานี้เปนสิ่งที่จะชวยกํากบัวธิกีารคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรม ซ่ึงสามารถใช
ประยุกตไดในทุกมาตรฐาน ทุกสถานการณ  เปนสิ่งที่มีอยูแลวระดับหน่ึง และสามารถพัฒนาใหมีมาก
ขึ้นได 
 หลักคิดหรือปรัชญาของ TQM ที่นํามาใชในชวงเริ่มตนของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ไดแก ลูกคาสําคัญที่สุด (customer focus), จุดความฝนรวมกัน (common vision), ทีมงาน
สัมพันธ (team work), มุงมั่นกระบวนการ (process focus), สานดวยอริยสจัสี่ (problem 
solving), ดีที่ผูนํา (visionary leadership), ทําดีอยางตอเน่ือง (continuous improvement) 
 เม่ือนํามาตรฐานโรงพยาบาลฉบบัแรกมาใช หลักคิดทีใ่ชกระตุนใหเกดิการปฏิบัติทีเ่กิดผล
อยางแทจริงไดแก individual commitment, team work, customer focus 
 การพัฒนาคุณภาพตามบันได 3 ขั้นสู HA ไดขอสรุปของหลักคิดในบันไดขั้นที่ 1 วา ทํางาน
ประจําใหดี, มีอะไรใหคุยกัน, ขยันทบทวน  และหลกัคิดในบันไดขั้นที่ 2 วา เปาหมายชัด วัดผลได 
ใหคุณคา อยายึดติด 
 เม่ือผสมผสานหลักคิดทั้งหมดเขาดวยกนัและจัดเปนหมวดหมู จะไดเปน 5 หมวด ดังน้ี  

• 1. ทิศทางนํา: visionary leadership, systems perspective, agility 

• 2. ผูรับผล: patient & customer focus, focus on health, community responsibility 

• 3. คนทํางาน: 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. พาเรียนรู: learning, empowerment 
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1. ทิศทางนํา 
1.1 Visionary Leadership 
คืออะไร 

ผูนําที่มีสายตากวางไกล เปลี่ยนแปลงสังคม มองภาพใหญ คิดเชิงกลยุทธ  
นําเสนอความทาทาย จูงใจใหคนเกงมารวมตัวกัน สูเปาหมายที่สูงกวา 

ทําไม 
ผูนําคือผูกําหนดทิศทาง เปนแบบอยาง อนุญาตและสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลง 

ทําอยางไร 

• กําหนดทิศทาง สรางคานิยม ตั้งความคาดหวัง 

• กําหนดกลยุทธ ระบบงาน วิธีการไปสูเปาหมาย กระตุนนวตกรรม 

• นําคานิยมและกลยุทธมาชีนํ้ากิจกรรมและตัดสินใจ 

• กระตุน จูงใจ สนับสนุน 

• เปนแบบอยางที่ดี 
 
1.2 Systems Perspective 
คืออะไร 

การมองภาพรวมอยางครบถวนครอบคลมุทุกองคประกอบ 
การเชื่อมตอระหวางกระบวนการตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
การพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของอยางเปนเหตุเปนผล 
การพิจารณาวงรอบของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลพัธ และระบบสะทอนกลับ 
การจัดการองคกรและองคประกอบทั้งหมด เพ่ือบรรลคุวามสําเร็จ 

ทําไม 
 การบริหารและพัฒนาแบบแยกสวน ไมกอใหเกิดความสาํเร็จอยางคุมคา และทําใหสมาชิกใน
องคกรสับสน ออนลา 
ทําอยางไร 

• สังเคราะห (synthesis) มองภาพรวมขององคกรใชความตองการหลักขององคกร 
เปาหมายเชิงกลยุทธและแผนงานเปนพ้ืนฐาน 

• มุงไปในแนวทางเดียวกัน (alignment)  ทําใหเปาหมาย แผนงาน กระบวนการ ตวัวัด 
และกิจกรรมตางๆ สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

• บูรณาการ (integration) เชือ่มโยงแนวคิด องคประกอบและระบบตางๆ ขององคกรเขา
ดวยกัน 
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1.3 Agility 
คืออะไร 

ความสามารถในการปรับตัวอยางรวดเร็วและมีความยดืหยุน 
การตอบสนองผูปวยและผูรับบริการอยางรวดเร็วและยดืหยุน 

ทําไม 
สังคมคาดหวังที่จะไดรับบรกิารอยางรวดเร็ว 
การปรับตวัทีว่องไวคือการกาวไปขางหนากอนผูอ่ืน 

ทําอยางไร 

• ลดความซับซอนของกระบวนการทํางาน 

• สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการอยางรวดเร็ว 

• ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใหเกิดการตอบสนองที่รวดเร็ว ยืดหยุน ตรงความตองการ
เฉพาะ 

• ผูปฏิบัติงานไดรับอํานาจในการตัดสินใจ 

• การออกแบบระบบบริการที่ไดผล ประหยัด ใหคุณคากับความตองการของผูรับบริการแต
ละราย 

• ใหความสําคญักับการวัดและลดวงรอบเวลา ควบคูไปกับการปรับปรุงดานอ่ืนๆ 
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2. ผูรับผล 
2.1 Patient and Customer Focus 
คืออะไร 
 สนองความตองการ ใชมาตรฐานวิชาชพี เพ่ือผลลัพธที่ดี 
 ผูรับผลงานมทีั้งเพ่ือนรวมงานซึ่งเปนผูรับผลงาน และผูปวย ครอบครัว ฯลฯ ที่เปนผูรับ
ผลงานภายนอก 
ทําไม 

หนาที่หลักของระบบบริการสุขภาพคือการมีสุขภาพดีของประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
ทําอยางไร 

• รับรูปญหา/ความตองการ ทั้งระดับบุคคล กลุมโรค ทัว่ไป ชมุชน 

• ตอบสนอง ใหบริการที่ตรงปญหา ไดผล ปลอดภัย ใสใจ เคารพสิทธิ/ศักดิ์ศรี ใชมาตรฐาน
วิชาชีพ ดูแลดวยความระมดัระวัง ดูแลอยางเต็มความสามารถ เอาใจเขามาใสใจเรา 

• รับเสียงสะทอน 
 
2.2 Focus on Health 
คืออะไร 
 แนวคิดเรื่องสุขภาพคือดุลยภาพ  
 การนําภาวะทีเ่ปนปกตขิองบุคคลมาใชประโยชนตอสุขภาพ 
ทําไม 
 การเจ็บปวยจํานวนมาก ไมรูสาเหตุ แตสามารถดูแลใหมีความสุขได 
 สุขภาวะ พบไดทั้งในยามเจ็บปวยหรือแมยามจะเสียชีวติ 
 ผูปวย มีทั้งสวนที่ปวยและไมปวย ในตวัคนเดียวกัน 
ทําอยางไร 

• ใชแนวคิด focus on health กับผูปวยและผูไมปวย 

• พิจารณาปจจัยที่มีผลตอสขุภาพอยางครอบคลุม  

• สรางสมดุลของการสรางสุขภาวะ และการบําบัดรักษา 
 
2.3 Community Responsibility 
คืออะไร 
 การปฏิบัตติามกฎระเบียบ ปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปฏิบัตงิานอยางมีจริยธรรม 
ชวยเหลือและดูแลสุขภาพชมุชน 
ทําไม 
 บริการสุขภาพอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
 องคกรบริการสุขภาพมีหนาที่ดูแลสุขภาพชุมชนนอกเหนือจากบริการในที่ตั้ง 
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ทําอยางไร 

• ปฏิบัตติามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

• อนุรักษทรัพยากรและการลดความสูญเปลาตั้งแตตนทาง 

• คาดการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในดานสถานที่ การใชรังสี/สารเคมี อันตรายดาน
ชีวภาพ และวางแผนปองกันความเสี่ยง/อันตรายที่จะเกิดขึ้น 

• ตอบสนองอยางเปดเผยเม่ือเกิดปญหา 

• ใหสารสนเทศและการสนับสนุนที่จําเปนเพ่ือใหเกิดความตระหนัก  

• การใหบรกิารสุขภาพแกชุมชน คนหาศักยภาพในชุมชนและสนับสนนุใหชุมชนมี
ความสามารถในการดูแลปญหาสุขภาพดวยตนเอง 
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3. คนทํางาน 
3.1 Value on Staff 
คืออะไร 
 สงเสริมการมีและการใชศักยภาพ มีแรงจูงใจทํางานใหไดผลดี มีความสุข 
ทําไม 
 คนคือทรัพยสนิที่มีคาขององคกร มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
 systems approach ไดผลดีกวาการกลาวโทษ 
ทําอยางไร 

• มีกัลยาณมิตร/ศรัทธา ใชวธิกีารแหงปญญา คิดถูกวิธี คดิมีระเบียบ คดิมีเหตุผล คิดเรา
กุศล 

• ผูนําแสดงความมุงม่ัน ยกยองชมเชยเจาหนาที่ สงเสริมการพัฒนาตนเอง 

• สงเสริมการแลกเปลีย่นความรู สรางสิ่งแวดลอมใหกลาคิดกลาทํา 

• จัดวิธีทํางานที่ยืดหยุน มีสมรรถนะ หลากหลาย 

• ใช systems approach ในการแกปญหาความผิดพลั้ง 
 
3.2 Individual Commitment 
คืออะไร 
 คือการที่แตละคนมีความมุงม่ันในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ยึดถือเปาหมายและความสําเร็จ
ขององคกรเปนหลักในการทํางาน 
ทาํไม 
 ความสําเร็จขององคกรเปนผลรวมของความพยายามของทุกคน 
 คุณภาพตองเร่ิมที่แตละคน ทําทันที ทําตอเน่ือง ทําเรื่องใกลตวั  
ทําอยางไร 

• แตละคนทํางานประจําใหดี ทําเต็มความสามารถ ระมัดระวัง เอ้ืออาทร 

• พัฒนางานของตน รวมพัฒนากับผูอ่ืน 

• ผูนํากําหนดความคาดหวังที่เหมาะสม ใหการสนับสนนุ เสริมพลัง เปนแบบอยาง 
 
3.3 Team Work 
คืออะไร 
 การรบัฟง รวมคิด รวมทํา ภายในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ ระหวางผูบริหารกับ
ผูปฏิบัติงาน การเปนพันธมิตรระหวางองคกรตางๆ 
ทําไม 
 บริการสุขภาพมีความซับซอน ตองอาศัยความรวมมืออยางกวางขวาง 
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ทําอยางไร 

• สรางเครือขายความสัมพันธ มีความยืดหยุน การตอบสนอง การแลกเปลีย่นความรู 

• สงเสริมใหเกดิความรวมมือและประสานงานที่ดีในการปฎิบัติงานประจํา 

• ทํางานเปนทมีเพ่ือพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ตามโอกาสพัฒนาที่พบ 

• มีกลไกดูภาพรวม กําหนดทิศทางการพฒันา ติดตามกํากับการพัฒนาในกลุมผูปวยหรือ
ระบบงานหลกั โดยทีมสหสาขาวิชาชีพหรือทีมครอมสายงาน 

• ขยายไปสูความรวมมือกับภายนอก 
 
3.4 Ethical and Professional Practice 
คืออะไร 
 การตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ 
 การกํากับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพโดยผูประกอบวิชาชีพดวยกัน 
ทําไม 
 การตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพมีความสําคัญตอผลที่จะเกิดขึ้นกบัผูปวย 
 สังคมมีความคาดหวังสูงตอผูประกอบวชิาชีพ และรบัไมไดกับผลไมพึงประสงคซ่ึงเกิดจาก
การละเลยหรอืการปฏิบัติทีป่ราศจากจริยธรรมและมาตรฐาน 
 ผูประกอบวชิาชีพจําเปนตองมีอิสระในการตัดสินใจ ความมอิีสระนั้นตองควบคูไปกับความ
รับผิดชอบ 
 ผูประกอบวชิาชีพตองทําหนาที่เปนตวัแทนของผูปวยในการใหคําแนะนําหรือพิจารณา
ทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับผูปวย 
ทําอยางไร 

• ผูประกอบวชิาชีพแตละคนมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
มาตรฐานวชิาชีพ พัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะทีจํ่าเปน 

• ดวยหลักงายๆ วา “เอาใจเขามาใสใจเรา” หรือ “ดูแลดุจญาติมิตร” จะชวยปองกันปญหา
ไดมาก 

• มีกลไกที่ผูประกอบวิชาชีพจะควบคุมกํากับกันเองทั้งในลักษณะของการปองปรามและ
ดําเนินการเมื่อเกิดปญหา เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกผูรับบริการและวชิาชีพอ่ืนๆ ที่
ปฏิบัติงานรวมกัน 
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4. การพัฒนา 
4.1 Creativity and Innovation 
คืออะไร 
 การเปลี่ยนแปลงที่ใชวธิีการและแนวคิดใหม 
ทําไม 
 หัวใจสําคัญของนวตกรรมคือจินตนาการ 
 สถานการณทีค่ําตอบไมชัดเจน เปนโอกาสเปดสําหรับจินตนาการและ    นวตกรรม 
ทําอยางไร 

• จัดการใหนวตกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรและงานประจํา 

• ผูบริหารสงเสริมใหผูปฏิบัตงิานไดทดลองความคิดใหมๆ  สงเสริมการฝกอบรมดาน
ความคิดสรางสรรคและนวตกรรม 

• สงเสริมการสรางนวตกรรมในกระบวนการจัดบริการ 
 
4.2 Management by Fact 
คืออะไร 
 การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยางเหมาะสม 
ทําไม 
 ขอมูลขาวสารที่ดีทําใหทราบระดับปญหาที่แทจริง ลําดับความสําคญั สาเหตุของปญหา ขอดี
ขอเสียของทางเลือกตางๆ 
ทําอยางไร 

• คัดเลือกและใชตวัชี้วัด ซ่ึงสะทอนสิ่งที่มีความสําคัญทางคลินิก สุขภาพของชุมชน และ
การบริหารจัดการขององคกร  โดยวัดอยางสมดุลในทุกดาน 

• วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาแนวโนม คาดการณ และดูความเปนเหตุเปนผล 

• ประเมินและปรับเปลีย่นตวัวัดหรือดัชนีชี้วัดเพื่อใหเหมาะสมกับเปาประสงคยิ่งขึ้น 

• สรางวัฒนธรรมการใชขอมูลในการตัดสินใจในทุกระดับ 
 
4.3 Continuous Process Improvement 
คืออะไร 
 การหาโอกาสพัฒนา และดําเนินการปรับปรุงกระบวนการตางๆ อยางตอเน่ือง มีการขยับ
เปาหมายของผลงานขึ้นอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับความเปนไปได 
ทําไม 
 ความคาดหวงัของผูรับผลงานที่เพ่ิมขึ้น 
 มีโอกาสทําใหเรียบงายและมีประสิทธิภาพขึ้นเสมอ   
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 สถานการณเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 
ทําอยางไร 

• วัฒนธรรมการคนหาโอกาสพัฒนาและดําเนินการพัฒนาอยางตอเน่ืองในทุกระดับ: บุคคล 
โครงการ หนวยงาน องคกร 

• ใชกลยทุธในการคนหาโอกาสพัฒนาที่หลากหลาย เชน การทบทวนผลงาน การรับฟง
ผูรับผลงาน การเปรียบเทียบกับขอกําหนด/มาตรฐาน มีทีมงานจากสหสาขาวิชาชีพมา
มองภาพรวม 

• สนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  

• สรางกระบวนการเรียนรูควบคูกับการพฒันา 
 
4.4 Focus on Results 
คืออะไร 
 การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานและการพัฒนาที่ผลลัพธและคุณคาที่ผูมีสวนไดเสีย
จะไดรับ 
ทําไม 
 การมุงเนนผลลัพธทําใหมีเปาหมายรวมกันชัดเจน 
 การมุงเนนผลลัพธทําใหสามารถเชื่อมโยงแผนงานและกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันได 
 การมุงเนนผลลัพธทําใหเกิดการจัดลําดับความสําคัญของปญหา และใชทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชนสูงสุด 
 การสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียสําคญัจะทําใหเกิดความศรทัธาตอองคกร 
ทําอยางไร 

• วัดผลการดําเนินการขององคกรโดยมุงเนนที่ผลลัพธสําคัญ 

• ใชตวัวัดผลการดําเนินการแบบนํา (leading indicator) และแบบตาม (lagging indicator) 
รวมกันอยางสมดุล เพ่ือสื่อสําดับความสาํคัญ ติดตามผลการดําเนินการ และนําไปสูการ
ปรับปรุงผลลพัธ 

• รักษาสมดุลของคุณคาระหวางผูมีสวนไดเสียสําคัญ ไดแก ผูปวย ครอบครัวของผูปวย 
เจาหนาที่ ชุมชน ผูจายเงิน ธุรกิจ นักศึกษา ผูสงมอบและพันธมิตร ผูลงทุน และ
สาธารณะ 

 
4.5 Evidence-based Approach 
คืออะไร 
 การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลวิชาการหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร 
 การใชขอมูลวชิาการในการใหบริการสุขภาพ/ดูแลผูปวย 
ทําไม 
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 บริการสุขภาพที่ปลอดภัย ไดผล มีประสทิธิภาพ มีความเหมาะสม จะตองอยูบนพ้ืนฐานของ
ขอมูลวิชาการซึ่งพิสูจนประสิทธิผลของวธิีการตรวจรักษาตางๆ 
 บริการสุขภาพตองเผชิญกบัความไมแนนอนตางๆ มากมาย การใชดุลยพินิจของผูประกอบ
วิชาชีพควบคูกับการใชขอมูลวิชาการจึงเปนสิ่งที่จําเปน 
 ความรูเกี่ยวกบัประสิทธิผลของเทคโนโลยีบริการสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แม
ความรูที่เขียนไวในตําราก็อาจจะลาสมัยเร็วเกินกวาที่คดิ 
ทําอยางไร 

• นํา CPG ซ่ึงเปนที่ยอมรับกนัมาใชในการดูแลผูปวย 

• Gap Analysis 

• นําศาสตรทางดานระบาดวทิยาคลินิกและเศรษฐศาสตรคลินิกมาชวยในการตัดสนิใจ 

• นําขอมูลวิชาการมาใชในลกัษณะของการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอยางเปนองครวม คือ
ใชประกอบกบัเครื่องมือและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอ่ืนๆ โดยอาศัยกลุมผูปวยและ
ปญหาสําคัญในผูปวยดังกลาวเปนตัวตั้ง 
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5. พาเรียนรู 
5.1 Learning 
คืออะไร 
 การเรียนรูเปนปฏิสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนอง ปรับตัว เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ทําไม 
 สิ่งมีชีวิตตองปรับตวัเพ่ือความอยูรอด องคกรก็เปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิต 
ทําอยางไร 

• มีกัลยาณมิตร / ศรัทธา ใชวธิีการแหงปญญา คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คดิเรา
กุศล 

• ใหการศึกษา ฝกอบรม ใหโอกาสพัฒนา สรางแรงจูงใจ 

• เรียนรูดวยการมีสวนรวม 

• หาโอกาสที่จะสรางการเปลีย่นแปลงและทําใหดีขึ้น 

• ปลูกฝงการเรยีนรูเขาไปในวิถีการทํางานปกติประจําวนั 

• ใชกระบวนการดูแลผูปวย การใหบริการ สถานที่สิ่งแวดลอม สรางการเรียนรู 
 
5.2 Empowerment 
คืออะไร 
 ใหพลังทุกคนในการดูแลสุขภาพตนเอง  
 ใหพลงัเจาหนาที่แกปญหา พัฒนางานดวยตนเอง 
ทําไม 
 การเสริมพลังทําใหเกิดความรับผิดชอบ ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ ไมตองพ่ึงพิง ขยายวง
กวาง 
ทําอยางไร 

• ผูมีอํานาจเห็นประโยชน เต็มใจลดอัตตาและการผูกขาดอํานาจของตน 

• ผูบริหารกระจายอํานาจและเพิ่มพลังการตัดสินใจใหผูปฏิบัติงาน 

• ผูประกอบวชิาชีพพยายามใหผูปวย ประชาชน สามารถดูแลตนเอง 

• มีการสื่อสารที่ดี มีขอมูลขาวสารที่เหมาะสม มีการประเมินและสะทอนกลับ 
 
 


