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I-1 การนําองค์กร
I-1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง (LED.1)

ผูน้ ําระดับสูงชีน้ ําองค์กรสือ่ สารและส่งเสริมผลการดําเนินงานทีด่ ใี ห้ความมันใจในคุ
่
ณภาพและ
ความปลอดภัยในการดูแลผูร้ บั บริการ.
ก. วิสยั ทัศน์และค่านิยม
(1) ผูน้ ําระดับสูงกําหนดและจัดทําเอกสารทีแ่ สดงพันธกิจ วิสยั ทัศน์ ค่านิยม. ผูน้ ําระดับสูงถ่ายทอดพันธกิจ
วิสยั ทัศน์ ค่านิยม ผ่านระบบการนําไปยังบุคลากรทุกคนและคูพ่ นั ธมิตรสําคัญ เพือ่ นําไปปฏิบตั .ิ การปฏิบตั ิ
ตนของผูน้ ําระดับสูงสะท้อนถึงความมุง่ มันต่
่ อค่านิยมขององค์กร.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ก(11) ผูน้ ําระดับสูงและผูบ้ ริ หารสูงสุด
111 องค์กรมีผบู้ ริหารสูงสุดซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ตามข้อกําหนด ทําหน้าที่
บริหารงานประจําและทรัพยากรขององค์กร, ดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตาม
นโยบายทีผ่ กู้ าํ กับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบ ตามกฎหมายและข้อบังคับ
112 ผูน้ ําระดับสูง (ทัง้ ผูน้ ําทีเ่ ป็ นทางการตามตําแหน่งหน้าที่ และผูน้ ําทีไ่ ม่เป็ นทางการ
ซึง่ ได้รบั การบ่งชี)้ ร่วมกันมีบทบาทในการชีน้ ําองค์กร
1.1ก(12) การกําหนดวิ สยั ทัศน์ พันธกิ จและค่านิ ยม
121 ผูน้ ําระดับสูงร่วมกันกําหนด/ทบทวนวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพือ่ เป็ นฐานในการ
กําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
122 ผูน้ ําระดับสูงร่วมกันกําหนด/ทบทวนพันธกิจขององค์กร
123 ผูน้ ําระดับสูงร่วมกันกําหนด/ทบทวนค่านิยมขององค์กรทีส่ อดคล้องกับค่านิยมใน
มาตรฐาน HA/HPH และมีความหมายกับบุคลากร
124 มีคาํ ประกาศวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.1ก(13) ผู้นําระดับสูงถ่ายทอดวิ สยั ทัศน์ พันธกิ จและค่านิ ยมสู่การปฏิ บตั ิ
131 ผูน้ ําระดับสูงถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมสูก่ ารปฏิบตั ิ ผ่านระบบการ
นําไปยังบุคลากรทุกส่วนงาน โดยมีตวั อย่างทีเ่ ป็ นรูปธรรมและเชือ่ มโยงกับบทบาท
หน้าทีข่ องบุคลากรแต่ละคน
132 ผูน้ ําระดับสูงสือ่ สารวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไปยังผูส้ ง่ มอบและพันธมิตรที่
สําคัญ
133 ผูน้ ําระดับสูงสือ่ สารวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไปยังผูป้ ่ วย ผูร้ บั ผลงานและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียอืน่ ๆ
1.1ก(14) การปฏิ บตั ิ เป็ นตัวอย่าง
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141 ผูน้ ําระดับสูงนําค่านิยมขององค์กร และค่านิยมของ HA/HPH มาปฏิบตั ดิ ว้ ยความ
มุง่ มัน่
(2) ผูน้ ําระดับสูงจัดทําเอกสารทีแ่ สดงจริยธรรมและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของบุคลากรในองค์กร และสร้าง
สิง่ แวดล้อมขององค์กรทีส่ ง่ เสริม กําหนด และส่งผลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรมทีด่ .ี
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1.1ก(21) การส่งเสริ มการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม (legal and
ethical behavior)
211ผูน้ ําระดับสูงจัดทําเอกสารประมวลจริยธรรมและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของ
บุคลากรในองค์กร
212 การปฏิบตั ติ นของผูน้ ําระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันต่
่ อการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม
213 ผูน้ ําระดับสูงสร้างสิง่ แวดล้อมขององค์กรทีส่ ง่ เสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และมี
จริยธรรม (มีกระบวนการทีส่ มดุลในเรือ่ งการให้ความรูแ้ ละรณรงค์, รางวัลและ
แรงจูงใจ, กฎระเบียบข้อบังคับ, สร้างบรรทัดฐานของสังคม, กําหนดเป็ นนโยบาย)
(3) ผูน้ ําระดับสูงทําให้องค์กรมีความยังยื
่ น ด้วยการสร้างสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการปรับปรุง
ผลงาน, การบรรลุพนั ธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร, การสร้างนวตกรรม, ความคล่องตัวขององค์กร, การ
เรียนรูใ้ นระดับองค์กรและบุคลากร, สัมพันธภาพในการทํางานทีด่ ,ี ความร่วมมือและการประสานบริการ.
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1.1ก(31) ผู้นําระดับสูงสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการปรับปรุงผลการดําเนิ นการ
(performance improvement)
311 ผูน้ ําระดับสูงกําหนดนโยบาย เป้ าประสงค์ และลําดับความสําคัญในเรือ่ งคุณภาพ
และความปลอดภัย
312 ผูน้ ําระดับสูงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้วยการฝึกอบรมและให้โอกาส, การให้
แนวทางและความช่วยเหลือ, การขจัดอุปสรรคในการพัฒนา, การสร้างแรงจูงใจ
และให้รางวัล, การสนับสนุนทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ น, การปรับระบบบริหารเพือ่ เกือ้ หนุน
การพัฒนาคุณภาพ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
313 ผูน้ ําระดับสูงติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
314 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของการมุง่ เน้นผูร้ บั ผลงาน การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และการเรียนรู้
1.1ก(32) ผู้นําระดับสูงสร้างสิ่ งแวดล้อมเพื่อการบรรลุพนั ธกิ จและวัตถุประสงค์
เชิ งกลยุทธ์
321 ผูน้ ําระดับสูงกําหนดความคาดหวังทีช่ ดั เจนในการบรรลุพนั ธกิจและวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
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322 ผูน้ ําระดับสูงร่วมกันกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ จ่ี าํ เป็ นเพือ่ ปฏิบตั ติ ามพันธ
กิจและสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั ติ าม
323 ผูน้ ําระดับสูงติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุพนั ธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
324 ผูน้ ําระดับสูงให้ความช่วยเหลือในประเด็นทีท่ า้ ทายสูง
1.1ก(33) ผู้นําระดับสูงสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการสร้างนวตกรรม
331 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมการเสนอแนะข้อคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ
332 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผา่ นการฝึกอบรม แรงจูงใจ และการ
ให้โอกาส
333 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้เกิดนวตกรรมของระบบงานและกระบวนการ
334 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้แสวงหาและนําแนวคิดใหม่ๆ มาทดลองใช้
1.1ก(34) ผู้นําระดับสูงสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อความคล่องตัวขององค์กร
341 ผูน้ ําระดับสูงปรับเปลีย่ นข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบตั เิ มือ่ จําเป็ น
342 ผูน้ ําระดับสูงให้อาํ นาจแก่ผบู้ ริหารระดับต้นและผูป้ ฏิบตั งิ านในการตัดสินใจเพือ่
ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
343 ผูน้ ําระดับสูงทําให้ระบบงานต่างๆ มีความยืดหยุน่ มากขึน้ ตอบสนองต่อสถานการณ์
สําหรับผูร้ บั บริการแต่ละราย
344 ผูน้ ําระดับสูงมีกลยุทธ์ทช่ี ว่ ยให้องค์กรพร้อมรับสภาพแวดล้อมในอนาคต
1.1ก(35) ผู้นําระดับสูงสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับองค์กรและ
บุคคล
351 ผูน้ ําระดับสูงสร้างสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ในระดับ
องค์กรและในระดับบุคคล
352 ผูน้ ําระดับสูงจัดให้มแี หล่งข้อมูลเพือ่ การเรียนรูท้ เ่ี ข้าถึงได้งา่ ยรวมทัง้ การเรียนรูผ้ า่ น
ระบบ internet
353 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้มกี ารรวมตัวกันอย่างไม่เป็ นทางการเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
(Community of Practice)
354 ผูน้ ําระดับสูงนําผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ การวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล มาใช้
เรียนรูเ้ พือ่ การตัดสินใจในระดับองค์กร
355 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้มที กั ษะในการตัง้ คําถามเพือ่ แสวงหาความรูใ้ นงานประจํา
1.1ก(36) การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อสัมพันธภาพ ความร่วมมือ และการ
ประสานงาน
361 ผูน้ ําระดับสูงจัดโครงสร้างการทํางานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ
362 ผูน้ ําระดับสูงวางแผนระบบบริการเฉพาะโรคทีม่ กี ารประสานในทุกขัน้ ตอนและทุก
จุดบริการ
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363 ผูน้ ําระดับสูงเข้าร่วมแก้ไขปั ญหาทีม่ คี วามอ่อนไหว (sensitive) ซึง่ เกิดขึน้ ระหว่าง
หน่วยงาน
1.1ก(37) พัฒนาต่อยอด
371 ผูน้ ําระดับสูงสร้างวัฒนธรรมทีบ่ ุคลากรส่งมอบประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ผรู้ บั บริการ
อย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมความผูกพันของผูร้ บั บริการ
372 ผูน้ ําระดับสูงพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็ นผูน้ ํา
373 ผูน้ ําระดับสูงมีสว่ นร่วมในการเรียนรูร้ ะดับองค์กร การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง และ
การพัฒนาผูน้ ําในอนาคต
374 ผูน้ ําระดับสูงประเมินบรรยากาศในด้านต่างๆ และนําไปใช้วางแผนพัฒนา

(4) ผูน้ ําระดับสูงสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ก(41) วัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture)
411 ผูน้ ําระดับสูงกําหนดเรือ่ งความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นวัตถุประสงค์สาํ คัญใน
แผนกลยุทธ์
412 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้มกี ารนํา patient safety goals : SIMPLE มาศึกษา ปฏิบตั ิ
และติดตาม ตามความเหมาะสม
413 ผูน้ ําทุกระดับสร้างความมันใจในระบบรายงานอุ
่
บตั กิ ารณ์ว่าจะไม่กอ่ ให้เกิดผลร้าย
ต่อผูร้ ายงาน ทัง้ ด้วยการกําหนดนโยบาย การทําความเข้าใจ และการปฏิบตั ิ
414 ผูน้ ําระดับสูงจัดให้ม ี Patient Safety Leadership Walkround เพือ่ สือ่ สารทิศทาง
และค่านิยมในเรือ่ งความปลอดภัย รับทราบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ปั ญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่
415 ผูน้ ําทุกระดับส่งเสริมให้นําเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์มาวิเคราะห์ (ทํา RCA ด้วย
วิธกี ารทีเ่ หมาะสม) และปรับปรุงระบบทีม่ คี วามปลอดภัยยิง่ ขึน้ (ใช้แนวคิด human
factors engineering)
416 ผูน้ ําทุกระดับส่งเสริมให้ใช้การพูดคุยกันบ่อยๆ อย่างสัน้ ๆ ในทุกโอกาส เพือ่ เพิม่
ความตระหนักในเรือ่ งความเสีย่ ง เช่น morning brief, safety brief, การทบทวน
ข้างเตียง, การส่งต่อระหว่างเวร
417 มีการประเมินปั จจัยและตัวแปรสําคัญทีส่ ะท้อนถึงการมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัยใน
องค์กร และนําไปใช้ปรับปรุงระบบงาน

เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

5

ข. การสื่อสารและจุดเน้นขององค์กร
(1) ผูน้ ําระดับสูงสือ่ สารกับบุคลากร, ให้อาํ นาจการตัดสินใจ, และจูงใจบุคลากรทุกคนทัวทั
่ ง้ องค์กร. ผูน้ ํา
ระดับสูงกระตุน้ ให้เกิดการสือ่ สารสองทางทีต่ รงไปตรงมาทัวทั
่ ง้ องค์กร. ผูน้ ําระดับสูงมีบทบาทเชิงรุกในการ
ให้รางวัลและการยกย่องชมเชยเพือ่ หนุนเสริมการมุง่ เน้นผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน, การมุง่ เน้นคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผูร้ บั บริการ, และการมุง่ เน้นผลงานทีด่ .ี
N P M

Extended Evaluation Guide
1.1ข(11) การสื่อสาร(communication)
111 ผูน้ ําระดับสูงกําหนด/ทบทวนวิธกี ารสือ่ สารกับบุคลากรในองค์กร รวมทัง้ การ
สือ่ สารไปสูเ่ ครือข่ายทีไ่ ม่เป็ นทางการในองค์กร
112 ผูน้ ําระดับสูงกระตุน้ ให้เกิดการสือ่ สารทีต่ รงไปตรงมาและเป็ นไปในลักษณะ
สองทิศทางทัวทั
่ ง้ องค์กร
113 ผูน้ ําระดับสูงสือ่ สารการตัดสินใจทีส่ าํ คัญๆ กับบุคลากร
1.1ข(12) การเสริ มพลัง(empowerment)
121 ผูน้ ําระดับสูงกําหนด/ทบทวนขอบเขตการให้อาํ นาจตัดสินใจให้แก่ผบู้ ริหารระดับรอง
ลงไป
122 ผูน้ ําระดับสูงกําหนด/ทบทวนการเสริมพลังให้บุคลากรทีอ่ ยู่ ณ จุดทีใ่ กล้ชดิ
ผูร้ บั บริการมากทีส่ ดุ
123 ผูน้ ําระดับสูงจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ส่งเสริมการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
ระดับรองและบุคลากร
1.1ข(13) การให้รางวัลและยกย่องชมเชย(reward and recognition)
131 ผูน้ ําระดับสูงมีบทบาทเชิงรุกในการให้รางวัลและยกย่องชมเชยบุคลากร
132 การให้รางวัลและการยกย่องชมเชยหนุนเสริมการมุง่ เน้นผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน มี
วัฒนธรรมในการสร้างความผูกพันกับผูร้ บั ผลงาน
133 การให้รางวัลและการยกย่องชมเชยหนุนเสริมการมุง่ เน้นคุณภาพและความ
ปลอดภัย
134 การให้รางวัลและการยกย่องชมเชยหนุนเสริมให้ม ี performance ทีด่ ี ให้รางวัลใน
การอุทศิ ตนของบุคลากร
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(2) ผูน้ ําระดับสูงกําหนดจุดเน้นทีก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ปรับปรุงผลงาน การบรรลุวตั ถุประสงค์และวิสยั ทัศน์ขององค์กร
รวมทัง้ ระดับความคาดหวังในจุดเน้นดังกล่าว. ผูน้ ําระดับสูงทบทวนตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานอย่าง
สมํ่าเสมอเพือ่ ระบุการดําเนินการทีจ่ าํ เป็ น.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ข(21) การมุ่งเน้ นให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ อย่างจริ งจัง (focus on action)
211 ผูน้ ําระดับสูงระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งทํา หรือจุดเน้นเพือ่ การปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ผ่านการ
ทบทวนตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินการ(performance indicator) อย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ การ
ปรับปรุงผลงาน (performance) เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และวิสยั ทัศน์ขององค์กร
212 ผูน้ ําระดับสูงกําหนดระดับความคาดหวังต่อผลงานขององค์กร โดยพิจารณาคุณค่า
ต่อผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ อย่างสมดุล
213 ผูน้ ําระดับสูงสือ่ สารจุดเน้นในการพัฒนาไปยังหน่วยงานและผูเ้ กีย่ วข้อง ให้การ
สนับสนุนการนําจุดเน้นไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
214 ผูน้ ําระดับสูงคํานึงถึงกลยุทธ์ บุคลากร ระบบงาน สินทรัพย์ขององค์กร การลดความสูญ
เปล่า การปรับปรุงผลิตภาพ การสร้างนวตกรรม การกล้าเสียงอย่
่ างรอบคอบ (intelligent
risk) ในการมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
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I-1.2 การกํากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม (LED.2)

องค์กรแสดงถึงระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ คี วามรับผิดชอบต่อสาธารณะสร้างความมันใจว่
่ ามี
การดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและมีสว่ นสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.
ก. การกํากับดูแลกิจการ
(1) องค์กรทบทวนและแสดงให้เห็นระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ในด้านความรับผิดชอบต่อการกระทําของ
ผูบ้ ริหาร, ความรับผิดชอบด้านการเงิน, ความโปร่งใสในการดําเนินงาน, การตรวจสอบทีเ่ ป็ นอิสระทัง้ ภายใน
และภายนอก, และการพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ก(11) โครงสร้างการกํากับดูแล บทบาทด้านพันธกิ จและนโยบาย
111 มีการกําหนดโครงสร้าง หน้าทีแ่ ละภาระรับผิดชอบของผูก้ าํ กับดูแลกิจการเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
112 ผูก้ าํ กับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบพันธกิจขององค์กร มีการทบทวนเป็ นระยะ
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
113 ผูก้ าํ กับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนบริหารจัดการ นโยบายและ
ระเบียบปฏิบตั ขิ องการกํากับดูแล
1.2ก(12) ความรับผิ ดชอบต่อการกระทําของผู้บริ หาร(accountability for the
management’s action)
121 ผูก้ าํ กับดูแลกิจการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดหรือผูอ้ าํ นวยการ
122 ผูบ้ ริหารสูงสุดนําเสนอนโยบายต่อผูก้ าํ กับดูแลกิจการและสร้างความมันใจว่
่ ามีการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
123มีการทบทวนพันธสัญญาและระบบรายงานระหว่างผูก้ าํ กับดูแลกิจการกับผูบ้ ริหาร
สูงสุด เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการรับรูผ้ ลการดําเนินงานสําคัญขององค์กรโดยผูก้ าํ กับดูแล
กิจการ และให้ขอ้ คิดเห็นป้ อนกลับหรือข้อทักท้วงต่อผูบ้ ริหาร
1.2ก(13) ความรับผิ ดชอบด้านการเงิ นการคลัง (fiscal accountability)
131 ผูก้ าํ กับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบทุนและงบประมาณดําเนินงานขององค์กร
1.2ก(14) ความโปร่งใสในการดําเนิ นงาน (transparency in operations)
141 มีความโปร่งใสในการคัดเลือกคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
142 ความมีอสิ ระในการทบทวนและตรวจสอบองค์กร
143 มีนโยบายเรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
144 มีการควบคุมภายในของกระบวนการกํากับดูแลกิจการ
145 มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งต่อข้อครหาในเรือ่ งความไม่โปร่งใสในการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริหาร และดําเนินการเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ทราบกระบวนการตัดสินใจ
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของผูบ้ ริหาร
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1.2ก(15) การตรวจสอบภายในและภายนอกที่ เป็ นอิ สระ(independent internal and
external audits)
151 มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั จิ ริง มี
ประสิทธิผล, ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอืน่ ๆ ได้รบั การ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
152 มีระบบตรวจสอบภายในทีเ่ ป็ นอิสระ
153 มีการตรวจสอบจากภายนอกทีเ่ ป็ นอิสระ
154 ผูบ้ ริหารสูงสุดตอบสนองต่อรายงานของหน่วยงานตรวจสอบและควบคุม
1.2ก(16) การพิ ทกั ษ์ผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(protection of stakeholder
interests)
161 ผูก้ าํ กับดูแลกิจการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการตัดสินใจสําคัญโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
162 มีการรับฟั งข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
1.2ก(17) การกํากับดูแลอื่นๆ
171 ผูก้ าํ กับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพและความปลอดภัยผูป้ ่ วย
รับทราบและตอบสนองต่อรายงานอย่างสมํ่าเสนอ
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(2) องค์กรประเมินผลงานของผูน้ ําทุกระดับ. ผูน้ ําระดับสูงใช้ผลการทบทวนเหล่านี้ไปปรับปรุงประสิทธิผลของ
ผูน้ ําแต่ละคน และประสิทธิผลของระบบการนํา.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ก(21) การประเมิ นและปรับปรุง performance ของการกํากับดูแล
211 มีการประเมิน performance ของคณะกรรมการ/ผูก้ าํ กับดูแลกิจการประจําปี
212 มีการนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงประสิทธิผลของคณะกรรมการ/ผูก้ าํ กับดูแล
กิจการ
1.2ก(22) การประเมิ นและปรับปรุง performance ของผู้นํา
221 มีการกําหนด managerial competency เพือ่ นํามาใช้ในการประเมินและพัฒนาผูน้ ํา
ระดับต่างๆ
222 ผูก้ าํ กับดูแลกิจการประเมิน performance ของผูบ้ ริหารสูงสุดอย่างน้อยปี ละครัง้
223 การประเมินผลผูน้ ําและระบบการนําองค์กร ใช้ขอ้ มูลจากการทบทวนโดยเพือ่ นผูน้ ํา
(peer review) การประเมิน performance ของผูบ้ ริหารอย่างเป็ นทางการ ข้อมูล
ป้ อนกลับและผลสํารวจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
224 มีการใช้ผลการประเมิน performance ในการกําหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
225 มีการใช้ผลการประเมิน performance เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิผลของผูน้ ําแต่ละคน
226 มีการใช้ผลการประเมิน performance เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนํา
ขององค์กร 1
0

1ควรมีการประเมินในประเด็นต่อไปนี้

(1) โครงสร้างการนํา (2) กลไกการตัดสินใจ และการสือ่ สารสูก่ ารปฏิบตั ิ (3)
กลไกการประเมินตนเอง การรับข้อมูลป้ อนกลับ และการปรับปรุง (4) ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ําในสายงานต่างๆ
รวมถึงการเลือกสรรและพัฒนาผูน้ ํา (5) การกําหนดความคาดหวัง การสร้างความภักดีการทํางานเป็ นทีม และการมุ่ง
ไปสูเ่ ป้ าประสงค์ร่วมขององค์กร (6) การหนุนเสริมหรือเน้นยํ้าค่านิยม การประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม การกระตุน้
และสนับสนุนความคิดริเริม่ และความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
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ข. พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
(1) องค์กรระบุและคาดการณ์ถงึ ความเสีย่ ง / ผลกระทบด้านลบต่อสังคม และความกังวลของสาธารณะ
เนื่องมาจากบริการ/การดําเนินงานขององค์กร. องค์กรมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าว รวมถึง
การใช้กระบวนการทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและรักษาสิง่ แวดล้อม. มีการกําหนดกระบวนการ ตัวชีว้ ดั และ
เป้ าหมายสําคัญ เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและกฎหมาย รวมทัง้ ลดความเสีย่ งหรือผลกระทบด้านลบ
เหล่านัน้ .
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ข(11) ผลกระทบต่อสังคมและความกังวลของสาธารณะ(adverse impacts on
society and public concerns)
111 องค์กรคาดการณ์ผลกระทบด้านลบต่อสังคม ความกังวลของสาธารณะ เนื่องมาจาก
การดําเนินงานขององค์กรทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคตต
112 มีการเตรียมการเชิงรุกอย่างเป็ นระบบเพือ่ รับผลกระทบด้านลบต่อสังคมและความ
กังวลของสาธารณะ
113 มีเป้ าหมายและตัววัดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งเกีย่ วกับผลกระทบด้านลบต่อสังคมและความ
กังวลของสาธารณะ
1.2ข(12) การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับ (regulatory and legal
requirements)
121 องค์กรระบุกฎหมายและข้อบังคับทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม และวิเคราะห์ประเด็นทีย่ งั เป็ น
ปั ญหาขององค์กร
122 ผูบ้ ริหารสูงสุดสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
123 องค์กรพยายามทําให้ดกี ว่าทีก่ ฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกําหนดไว้

124 มีเป้ าหมายและตัววัดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งเกีย่ วกับการปฎิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับ
1.2ข(13) การใช้และอนุรกั ษ์ทรัพยากร (conserving natural resources)
131 องค์กรวิเคราะห์โอกาสในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
132 องค์กรมีกระบวนการทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ใช้
เทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อนุรกั ษ์พลังงาน นําวัสดุทใ่ี ช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่
133 มีเป้ าหมายและตัววัดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งเกีย่ วกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากร
1.2ข(14) ความเสี่ยง(risks)
141 องค์กรคาดการณ์ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับบริการและการดําเนินงานขององค์กร
142 มีการเตรียมการเชิงรุกอย่างเป็ นระบบเพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งจากบริการและการ
ดําเนินงานขององค์กร
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143 มีเป้ าหมายและตัววัดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งเกีย่ วกับความเสีย่ งจากบริการและการ
ดําเนินงานขององค์กร

(2) องค์กรส่งเสริมและสร้างความมันใจว่
่ าจะมีพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรม(ethical behavior) ในปฏิสมั พันธ์ทกุ กรณี
มีการติดตามกํากับและดําเนินการต่อพฤติกรรมทีฝ่ ่ าฝืนหลักจริยธรรม.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ข(21) ข้อกําหนดทัวไป
่
211 มีการส่งเสริมและสร้างความมันใจว่
่ ามีพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมในการกํากับดูแล
กิจการ
212 มีการส่งเสริมและสร้างความมันใจว่
่ ามีพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมในการมีปฏิสมั พันธ์
กับพันธมิตร ผูส้ ง่ มอบ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่
213 มีตวั วัดในการส่งเสริมและกํากับดูแลจริยธรรมในโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ 2
214 มีตวั วัดในการส่งเสริมและกํากับดูแลจริยธรรมทัวทั
่ ง้ องค์กร 3
215 มีมาตรการทีจ่ ะดําเนินการต่อพฤติกรรมทีฝ่ ่ าฝืนหลักจริยธรรม
1.2ข(22) จริ ยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
221มีการกําหนดบรรทัดฐานในการคุม้ ครองผูป้ ่ วยในประเด็นต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย: การ
ทําการตลาด การรับผูป้ ่ วย การโอนย้าย การจําหน่าย การเปิ ดเผยข้อมูลความเป็ น
เจ้าของ และผลประโยชน์ทบั ซ้อน
222 องค์กรเปิ ดเผยข้อมูลความเป็ นเจ้าของ
223 องค์กรให้บริการผูป้ ่ วยด้วยความเทีย่ งธรรมและจริงใจ
224 มีการปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรมตามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้ในเรือ่ งการทําการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์
225 มีการปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรมตามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้ในเรือ่ งการรับผูป้ ่ วย การ
โอนย้าย การจําหน่าย
226 มีการเรียกเก็บค่าบริการหรือแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง เฉพาะตามรายการทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั
บริการเท่านัน้
227 มีการประเมินและแก้ปัญหาเมือ่ ระบบการจ่ายเงินทําให้ลดคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
1.2ข(23) สถานการณ์ ที่ยากลําบาก(ethical dilemma)
1

2

2เช่น

อัตราส่วนของกรรมการอิสระ, ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ทิ ธิมเี สียง, หลักฐานทีแ่ สดง
ถึงการมีนโยบาย การฝึกอบรม ระบบติดตามในเรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อนและการใช้เงินอย่างเหมาะสม
3เช่น เหตุการณ์ละเมิดจริยธรรมและการตอบสนอง, ผลสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อจริยธรรมขององค์กร, การ
ใช้สายด่วนจริยธรรม, ผลการทบทวนและตรวจสอบด้านจริยธรรม
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N P M

Extended Evaluation Guide
231 มีแนวทางและความพร้อมในการช่วยเหลือผูท้ ต่ี อ้ งเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ี
ยากลําบากในการดูแลผูป้ ่ วย และการให้บริการ
232 มีการรายงานข้อกังวลในเรือ่ งจริยธรรมและกฎหมาย
233 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระเด็นทีย่ ากลําบากในการตัดสินใจเนื่องจากความไม่ลงตัว
ระหว่างมุมมองต่างๆ
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ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และการสนับสนุ นชุมชนทีส่ าํ คัญ
(1) ความผาสุกของสังคมในวงกว้าง. องค์กรคํานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในวงกว้างเป็ น
ส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบตั งิ านประจําวัน รวมถึงมีสว่ นในการสร้างความสมบูรณ์ให้กบั ระบบ
สิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ.
N P M

Extended Evaluation Guide
1.2ค(11) ความผาสุกของสังคมในวงกว้าง (societal well-being)
111 องค์กรพิจารณาความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในวงกว้างเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์และการปฏิบตั งิ านประจําวัน
112 องค์กรมีสว่ นในการสร้างความสมบูรณ์ให้กบั ระบบสิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ

(2) การสนับสนุนชุมชน. องค์กรสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนทีส่ าํ คัญขององค์กรอย่างจริงจัง.
มีวธิ กี ารกําหนดชุมชนทีส่ าํ คัญขององค์กรและกําหนดกิจกรรมทีอ่ งค์กรเข้าไปมีสว่ นร่วม รวมถึงกิจกรรมที่
อาจใช้สมรรถนะหลักขององค์กร. ผูน้ ําระดับสูงและบุคลากรร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชน.
N P M

Extended Evaluation Guide
1.2ค(21) การสนับสนุนชุมชน(community support)
211 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการกําหนดชุมชนทีส่ าํ คัญขององค์กร
212 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการกําหนดกิจกรรมทีอ่ งค์กรเข้าไปมีสว่ นร่วม
สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน (อาจรวมถึงสิง่ ทีอ่ งค์กรทําเพือ่ ปรับปรุง
สิง่ แวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้งานบริการ การศึกษา สุขอนามัยของชุมชน
ปรับปรุงการดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน)
213 องค์กรใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน
ซึง่ แสดงให้เห็นการทุม่ เทเป็ นพิเศษในการอุทศิ ตนเพือ่ สนับสนุนชุมชน
นอกเหนือจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพันธกิจ
214 ผูน้ ําระดับสูงและบุคลากรร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชน
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I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
I-2.1 การจัดทํากลยุทธ์ (STM.1)

องค์กรกําหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพือ่ ตอบสนองกับความท้าทายขององค์กรและ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั การดําเนินงานขององค์กร.
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์
(1) ผูน้ ําระดับสูง ด้วยความร่วมมือของบุคลากรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียสําคัญ ดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ตาม
ขัน้ ตอนและใช้กรอบเวลาทีเ่ หมาะสม. มีการวิเคราะห์และกําหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบ
ขององค์กร. มีกระบวนการทีช่ ว่ ยให้องค์กรทราบถึงจุดอ่อนหรือจุดด้อยสําคัญทีอ่ าจถูกมองข้าม.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(11) ผู้มีส่วนร่วม (strategic planning participants)
111 ผูน้ ําระดับสูงร่วมกับบุคลากรดําเนินการวางแผนกลยุทธ์
112 ผูน้ ําระดับสูงใช้ขอ้ มูลจากผูน้ ําชุมชนในการวางแผนกลยุทธ์
113 ผูน้ ําของสถานพยาบาลอืน่ ในชุมชนมีสว่ นร่วมในการวางแผนกลยุทธ์

2.1ก(12) กระบวนการพื้นฐาน(strategic planning process)
121 มีการวางแผนกลยุทธ์ตามขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ
122 มีการกําหนดกรอบเวลาทีเ่ หมาะสม (planning time horizon) ของการวางแผนระยะ
สัน้ และระยะยาว และทําให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับกรอบเวลา
ดังกล่าว
2.1ก(13) กระบวนการสําคัญ
131 มีกระบวนการทีเ่ ป็ นระบบในการรับรูใ้ นสิง่ ทีไ่ ม่เคยรูม้ าก่อนหรือจุดทีม่ องไม่เห็นด้วย
ตัวเอง 4(potential blind spot) ซึง่ อาจจะเป็ นทัง้ ศักยภาพ จุดอ่อน หรือโอกาสและ
สิง่ คุกคาม
132 มีกระบวนการทีเ่ ป็ นระบบในการวิเคราะห์และกําหนดสมรรถนะหลัก (core
competencies) ขององค์กร
133 มีกระบวนการทีเ่ ป็ นระบบในการวิเคราะห์และกําหนดความท้าทาย 5 และความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
3

4

4อาจใช้การรับฟั งจากภายใน

รับฟั งหรือแสวงหาจากภายนอก ท้าทายให้สมาชิกใช้จนิ ตนาการ ตรวจสอบเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึน้ อย่างไม่คาดฝั น
5ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ควรครอบคลุมโรคและปั ญหาสุขภาพ, ความอยู่รอดและความยังยื
่ นขององค์กร,
ทุนมนุษย์ เป็ นอย่างน้อย
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(2) ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการ/ชุมชน
ทีร่ บั ผิดชอบ, จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส สิง่ คุกคามขององค์กร รวมทัง้ ปั จจัยสําคัญอืน่ ๆ และความสามารถใน
การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั .ิ
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(21) การวิ เคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์(key elements analysis)
211 มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการ มีการรับฟั ง
ข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในชุมชน
212 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลระบาดวิทยาของปั ญหาสุขภาพในพืน้ ที่
213 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร
214 มีการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญในด้านเทคโนโลยี ตลาด ผลิตภัณฑ์และ
บริการ ความนิยมของผูร้ บั บริการ การแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบข้อบังคับ
215 มีการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความยังยื
่ นขององค์กร รวมถึงสมรรถนะหลักที่
ต้องการขององค์กร การคาดการณ์ performance ในอนาคตขององค์กรและองค์กร
ทีเ่ ทียบเคียงกันได้
216 มีการวิเคราะห์ความสามารถขององค์กรในการนําแผนไปปฏิบตั ิ เช่น การระดม
ทรัพยากรและความรูท้ จ่ี าํ เป็ น ความคล่องตัวในการปฏิบตั ติ ามแผนสํารองฉุกเฉิน
การปรับเปลีย่ นแผนและนําไปปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว
2.1ก(22) การกําหนดกลยุทธ์(strategy considerations)
221 มีการใช้รปู แบบต่างๆ เพือ่ ให้เห็นภาพในอนาคตเพือ่ การตัดสินใจและการจัดสรร
ทรัพยากร เช่น การพยากรณ์ การคาดคะแน การใช้สถานการณ์จาํ ลอง ฉากทัศน์
222 มีการกําหนดกลยุทธ์ในเชิงกว้างเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั การดําเนินงานของ
องค์กร 6
5

6กลยุทธ์ในเชิงกว้างเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบ
ั การดําเนินงานขององค์กร

อาจเป็ นผลหรือนําไปสูส่ งิ่ ต่อไปนี้: การ
จัดบริการใหม่, ผูร้ บั บริการหรือส่วนตลาดสําคัญใหม่, การกล้าเสีย่ งอย่างรอบคอบ, สมรรถนะหลักใหม่ขององค์กร,
รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ , การลงทุน, การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร, ความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับบุคลากรหรืออาสาสมัคร, การ
เป็ นศูนย์ความเป็ นเลิศ, การเป็ นผูน้ ําในการวิจยั , การเป็ นผูใ้ ห้บริการเชิงบูรณาการ, การตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนหรือความต้องการด้านสาธารณสุข
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) มีการจัดทําเอกสารทีแ่ สดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สาํ คัญ และกรอบเวลาทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านัน้ .
(นําเสนอวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สาํ คัญ)
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ข(11) วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ที่สาํ คัญ(key strategic objectives)
111 มีการจัดทําเอกสารทีแ่ สดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญ
112 มีการระบุกาํ หนดเวลาทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านี้
113 มีการระบุเป้ าประสงค์ทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ (the most important goals) สําหรับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านี้
(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองต่อความท้าทายทีส่ าํ คัญและใช้ขอ้ ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร,
ตอบสนองต่อสถานะสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนหรือกลุ่มประชากรทีใ่ ห้บริการ และมี
ส่วนต่อผลลัพธ์สขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ .
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ข(21) การพิ จาณาวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์(strategic objective considerations)
211 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร
212 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อสถานะสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพ
ของชุมชนหรือกลุ่มประชากรทีใ่ ห้บริการ
213 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มสี ว่ นต่อผลลัพธ์สขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ
214 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อโอกาสในการสร้างนวตกรรมของบริการ และ
รูปแบบการดําเนินกิจการ
215 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กรในปั จจุบนั และ
ให้ความสําคัญต่อสมรรถนะหลักใหม่ทต่ี อ้ งการ
216 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สร้างสมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาส ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
217 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คาํ นึงถึงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียทีส่ าํ คัญทัง้ หมด
218 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ยกระดับความสามารถขององค์กรในการปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด
219 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มงุ่ ไปทีป่ ระเด็นสําคัญซึง่ จะนําไปสูค่ วามสําเร็จ 7 ขององค์กร
6

7ประเด็นสําคัญซึง่ จะนําไปสูค
่ วามสําเร็จ

เช่น การเข้าถึง, การปรับบริการให้เหมาะสมกับผูร้ บั บริการแต่ละราย
(customization), ขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร, การสร้างนวตกรรมอย่างรวดเร็ว, ความสัมพันธ์กบั
ผูป้ ่ วยและผูร้ บั บริการอื่นๆ, การใช้เวชระเบียนอิเล็คโทรนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริการเสมือนจริง, คุณภาพ

เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

17

(3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เกีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพมุง่ ทีผ่ ลลัพธ์สขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ ของผูป้ ่ วย ครอบครัว
ชุมชน บุคลากร และสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ข(31) วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุขภาพ(health promotion
strategic objectives)
311 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
312 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพโดยผูป้ ่ วยและครอบครัว
313 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้ องกันโรคของ
ชุมชน
314 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
315 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ครอบคลุมการสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี

และความปลอดภัย, การสร้างเสริมสุขภาพ, การตอบสนองอย่างรวดเร็ว, การให้บริการในลักษณะบูรณาการ, การ
ให้บริการทีม่ ตี น้ ทุนตํ่า, การร่วมทุน, การสร้างพันธมิตรและแนวร่วมใหม่ๆ
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I-2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนําไปปฏิ บตั ิ (STM.2)

องค์กรถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละติดตามความก้าวหน้าเพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
บรรลุเป้ าประสงค์.
ก. การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและการถ่ายทอดเพื่อนํ าไปปฏิบตั ิ
(1) มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและถ่ายทอดแผนไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญ,
สร้างความมันใจในความยั
่
งยื
่ นของการเปลีย่ นแปลงสําคัญทีเ่ ป็ นผลจากแผนปฏิบตั กิ าร. บุคลากรตระหนัก
ในบทบาทและการมีสว่ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.2ก(11) การจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การ(action plan development)
111 มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารระยะสัน้ และระยะยาว
112 แผนปฏิบตั กิ ารมีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
113 มีความชัดเจนในการดําเนินการเพือ่ ให้มนใจในความยั
ั่
งยื
่ นของการเปลีย่ นแปลงสําคัญ 8ที ่
วางแผนไว้
7

2.2ก(12) การนําแผนปฏิ บตั ิ การไปปฏิ บตั ิ (action plan implementation)
121 มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตั กิ ารไปยังบุคลากรเพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร เพือ่
บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญ
122 ผูน้ ําระดับสูงมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบแผนกลยุทธ์แต่ละแผน มอบหมายให้
ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงาน / ระบบงานต่างๆ นําแผนกลยุทธ์ไปจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
และนําแผนไปปฏิบตั ิ
123 ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงาน / ระบบงานต่างๆ วิเคราะห์ทศิ ทางในแผนกลยุทธ์ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับตนเอง ร่วมกับบริบทหรือความต้องการของหน่วยงาน / ระบบงาน
เพือ่ จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารทีม่ เี ป้ าหมายชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ระบุกจิ กรรมทีเ่ ฉพาะเจาะจงเพือ่ บรรลุเป้ าหมาย ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ และ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จทีช่ ดั เจน ซึง่ สามารถติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุผล
ลัพธ์ได้
124 ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงาน/ระบบงานต่างๆ ทําความเข้าใจกับผูป้ ฏิบตั งิ าน สร้างความ
ตระหนักในบทบาทของแต่ละคน ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
และเป้ าหมายทีห่ น่วยงานต้องรับผิดชอบ
125 ผูน้ ําระดับสูงจัดให้มกี ลไกในการสร้างความเข้าใจและติดตามประเมินการรับรูข้ อง
ผูป้ ฏิบตั งิ านในรูปแบบต่างๆ เช่น เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การตรวจเยีย่ มหน่วยงาน
การรายงานความก้าวหน้า ฯลฯ

8การเปลีย
่ นแปลงสําคัญ

อาจจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงในด้านบริการ ผูร้ บั บริการการตลาด ผูส้ ง่ มอบพันธมิตร
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126 มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตั กิ ารไปยังผูส้ ง่ มอบและพันธมิตร เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ทสี ่ าํ คัญ

(2) องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอืน่ ๆ เพียงพอทีจ่ ะนําแผนปฏิบตั กิ ารไปปฏิบตั ใิ ห้
บรรลุผล. องค์กรประเมินความเสีย่ งด้านการเงินและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนปฏิบตั กิ าร. องค์กร
จัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุลเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าจะมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต้องปฏิบตั .ิ
N P M
Extended Evaluation Guide
2.2ก(21) การจัดสรรทรัพยากร (resource allocation)
211 องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีทรัพยากรด้านการเงินเพียงพอทีจ่ ะนําแผนปฏิบตั กิ ารไป
ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลและบรรลุพนั ธะผูกพันในปั จจุบนั
212 องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีทรัพยากรด้านอืน่ ๆ เพียงพอทีจ่ ะนําแผนปฏิบตั กิ ารไป
ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลและบรรลุพนั ธะผูกพันในปั จจุบนั
213 องค์กรประเมินและจัดการความเสีย่ งด้านการเงินและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้มนใจในความมั
ั่
นคงทางการเงิ
่
นขององค์กร
214 องค์กรจัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุลเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าจะมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับสิง่ ที่
จําเป็ นต้องปฏิบตั ิ เพือ่ บรรลุพนั ธกิจขององค์กร
215 หัวหน้าหน่วยงานสือ่ สารข้อเสนอเกีย่ วกับทรัพยากรทีจ่ ําเป็ น (พืน้ ทีใ่ ช้สอย เครือ่ งมือ
บุคลากร ทรัพยากรพิเศษอืน่ ๆ) ต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
216 หัวหน้าหน่วยงานมีกระบวนการตอบสนองเมือ่ ขาดแคลนทรัพยากร
(3) มีการปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ ารและนําแผนทีป่ รับเปลีย่ นไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ น.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.2ก(31) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิ บตั ิ การ (action plan modification)
311 ผูน้ ําระดับสูงติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบตั ติ ามแผน การบรรลุเป้ าหมาย และ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเพือ่ พิจารณาความจําเป็ นในการปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั ิ
การ
312 องค์กรปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ ารในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นหรือสถานการณ์บงั คับ
313 องค์กรนําแผนปฏิบตั กิ ารทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว
(4) องค์กรจัดทําแผนด้านทรัพยากรบุคคลทีส่ าํ คัญ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั กิ ารทีก่ าํ หนดไว้ได้. แผนระบุผลกระทบทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ต่อบุคลากร และโอกาสทีจ่ ะมีการ
เปลีย่ นแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลกรและระดับกําลังคนทีต่ อ้ งการ.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.2ก(41) แผนด้านบุคลากร(workforce plans)
411 ผูน้ ําร่วมมือกันจัดทําแผนด้านทรัพยากรบุคคลเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนปฏิบตั กิ ารระยะสัน้ และระยะยาว
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412 แผนด้านทรัพยากรบุคคลคํานึงถึงผลกระทบทีม่ โี อกาสเกิดต่อบุคลากร
413 แผนด้านทรัพยากรบุคคลคํานึงถึงโอกาสทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร
414 แผนด้านทรัพยากรบุคคลคํานึงถึงแนวคิดต่อไปนี้: การจัดโครงสร้างงานใหม่ การ
เพิม่ อํานาจการตัดสินใจให้บุคลากรการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพกับผูบ้ ริหาร, การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นองค์กรการบริหาร
ค่าตอบแทนและยกย่องชมเชยการศึกษาและฝึกอบรมการพัฒนาผูน้ ําในอนาคต
415 แผนทรัพยากรบุคคลระบุจาํ นวน ประเภท และคุณสมบัตทิ พ่ี งึ ประสงค์ (ทักษะ
ความรู้ และคุณสมบัตอิ น่ื ๆ) ของบุคลากร โดยใช้วธิ กี ารจัดอัตรากําลังซึง่ เป็ นที่
ยอมรับ
416 แผนทรัพยากรบุคคลระบุการมอบหมายงานการปรับเปลีย่ นการมอบหมายงาน
บุคลากรการถ่ายโอนหน้าทีร่ บั ผิดชอบจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเมื่อหน้าที่
รับผิดชอบดังกล่าวเกินขอบเขตหน้าทีป่ กติ
417 มีการเฝ้ าติดตาม ทบทวน และปรับปรุงประสิทธิผลของแผนทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง
418 ผูก้ าํ กับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนงานเกีย่ วกับการศึกษาสําหรับผู้
ประกอบวิชาชีพ การวิจยั และกํากับดูแลคุณภาพของแผนงานดังกล่าว
(5) มีการจัดทําตัวชีว้ ดั สําคัญเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ติ ามแผน. ระบบการวัดผลครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ / ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด และหนุนเสริมให้ทงั ้ องค์กรมุง่ ไปในทิศทางเดียวกัน.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.2ก(51) ตัวชี้วดั ผลการดําเนิ นการ(performance measures)
511 มีการกําหนดตัวชีว้ ดั สําคัญเพือ่ ใช้ตดิ ตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผนปฏิบตั ิ
การ
512 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบตั กิ ารหนุนเสริมให้
องค์กรมุง่ ไปในทิศทางเดียวกัน
513 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมประเด็นสําคัญทีถ่ ่ายทอดสู่
การปฏิบตั ทิ งั ้ หมด
514 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียสําคัญ
ทัง้ หมด
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ข. การคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
องค์กรคาดการณ์ผลการดําเนินงานสําหรับตัวชีว้ ดั สําคัญในข้อ 2.2 ก (5) ตามกรอบเวลาของการวางแผน โดย
พิจารณาจากเป้ าประสงค์ ผลงานทีผ่ า่ นมา และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทีเ่ หมาะสม. องค์กรตอบสนองต่อ
ความแตกต่างของผลงานเมือ่ เทียบกับองค์กรทีด่ าํ เนินงานหรือมีกจิ กรรมในลักษณะใกล้เคียงกัน ทัง้ ความ
แตกต่างในปั จจุบนั และความแตกต่างทีไ่ ด้จากการคาดการณ์.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.2ข(11) การคาดการณ์ ผลการดําเนิ นการ (performance projection)
111 องค์กรคาดการณ์ผลการดําเนินงานสําหรับตัวชีว้ ดั สําคัญในข้อ 2.2 ก (5) ตามกรอบ
เวลาของการวางแผน
112 องค์กรนําเป้ าประสงค์และผลงานทีผ่ า่ นมาเพือ่ คาดการณ์ผลการดําเนินงาน
2.2ข(12) การเปรียบเที ยบผลการดําเนิ นการ (performance comparison)
121 มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานขององค์กรกับเป้ าประสงค์และผลการ
ดําเนินงานทีผ่ า่ นมา
122 มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานขององค์กรกับคูเ่ ทียบภายนอก เช่น ผลงาน
เฉลีย่ ในกิจการบริการสุขภาพ, ผลงานขององค์กรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน, ผลงาน
ของคูแ่ ข่ง, ผลงานทีเ่ ป็ นเลิศ
123 มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานขององค์กรกับมาตรฐานซึง่ กําหนดโดยองค์กร
วิชาชีพ กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
124 มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานขององค์กรกับแนวทางทีพ่ งึ ปฏิบตั ซิ ง่ึ เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ
2.2ข(13) การตอบสนอง
131 มีการตอบสนองเมือ่ พบว่าระดับผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้
132 มีการตอบสนองเมือ่ พบว่ามีความแตกต่างระหว่างผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ กับ
ข้อมูลทีใ่ ช้เทียบเคียง

เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

22

I – 3 การมุ่งเน้ นผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน
I-3.1 ความรู้เกี่ยวกับผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน (PCF.1)

องค์กรเรียนรูค้ วามต้องการและความคาดหวังทีส่ าํ คัญของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานของตน เพือ่ ให้
มันใจว่
่ าบริการทีจ่ ดั ให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว.
ก. ความรูเ้ กีย่ วกับผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน
(1) องค์กรระบุการจําแนกส่วน ของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน 9 กลุ่มผูร้ บั ผลงาน และตลาดบริการสุขภาพ. องค์กร
กําหนดว่าจะมุง่ เน้นบริการสุขภาพสําหรับส่วนใดของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน กลุ่มผูร้ บั ผลงาน และตลาดบริการ
สุขภาพ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1ก(11) การจําแนกผู้รบั ผลงาน (customer segmentation)
111 องค์กรใช้สารสนเทศเกีย่ วกับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน ตลาด และบริการสุขภาพ เพือ่
จําแนกกลุ่มผูร้ บั บริการและส่วนตลาดในปั จจุบนั และในอนาคต
8

112 องค์กรนําข้อมูลผูร้ บั บริการของคู่แข่ง ผูร้ บั บริการและตลาดทีพ่ งึ มีในอนาคตมา
ประกอบการจําแนกกลุม่ ผูร้ บั บริการและส่วนตลาด

113 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการกําหนดกลุ่มผูร้ บั บริการและส่วนตลาดทีม่ งุ่ เน้น 10
ทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคต
9

(2) องค์กรรับฟั งและเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน รวมทัง้ ระดับความสําคัญ
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน. วิธกี ารรับฟั งเหมาะสมกับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน แต่ละ
กลุ่ม. มีการนําความรูน้ ้ไี ปใช้ในการวางแผนจัดบริการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1ก(21) การรับฟังผู้รบั บริ การในปัจจุบนั 11 (listening to current customers)
211 วิธกี ารรับฟั งทําให้รบั รูป้ ั จจัยทีม่ คี วามสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
212 วิธกี ารรับฟั งผูร้ บั ผลงานมีความเหมาะสมกับกลุ่มผูร้ บั บริการ หรือส่วนตลาด
10

ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ ทีม่ ใิ ช่ผรู้ บั บริการด้วย เช่น ผูจ้ ่ายเงิน นักศึกษา ชุมชน
การกําหนดส่วนทีม่ งุ่ เน้น อาจจําแนกได้ตามภูมศิ าสตร์ ตามช่องทางการให้บริการ ตามเทคโนโลยีทใ่ี ช้ ตามระบบ
ประกันสุขภาพ ตามหน้าทีใ่ นการให้บริการ (เพื่อบริการสังคม กับสร้างรายได้ให้ รพ.) เหตุผลของการกําหนดส่วนที่
มุ่งเน้นอาจเป็ นเพราะเป็ นกลุ่มทีม่ คี วามต้องการทีซ่ บั ซ้อน หรือเป็ นกลุ่มทีม่ คี วามหมายต่อความอยู่รอดของ รพ.
11 วิธก
ี ารรับฟั งผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน อาจได้แก่ การสํารวจ การวิจยั ตลาด การใช้ขอ้ มูลทางระบาดวิทยา การสนทนากลุ่ม
การใช้ขอ้ มูลจาก web และการใช้ขอ้ มูลจากแหล่งอื่นๆ เกีย่ วกับการตัดสินใจแสวงหาบริการสุขภาพ
9

10

เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

23

213 องค์กรใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ และ web-based technologies เพือ่ รับฟั งผูร้ บั บริการ
214 วิธกี ารรับฟั งมีความแตกต่างกันตามวงจรชีวติ ของการเป็ นลูกค้า (customer life
cycle)
3.1ก(22) การรับฟังผู้รบั บริ การในอนาคต (listening to potential customers)
221 มีการรับฟั งผูร้ บั บริการในอดีต เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลป้ อนกลับเกีย่ วกับคุณภาพบริการ
ความช่วยเหลือ และการติดต่อต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปใช้ต่อได้
222 มีการรับฟั งผูร้ บั บริการในอนาคต เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับคุณภาพบริการ ความ
ช่วยเหลือ และการติดต่อต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปใช้ต่อได้
223 มีการรับฟั งผูร้ บั บริการของคู่แข่ง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับคุณภาพบริการ ความช่วยเหลือ
และการติดต่อต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปใช้ต่อได้

(3) องค์กรใช้ความเห็นและเสียงสะท้อนของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานเพือ่ เป็ นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน
มากขึน้ , ตอบสนองความต้องการและทําให้ผปู้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน พึงพอใจมากขึน้ , และเพือ่ ค้นหาโอกาส
สร้างนวตกรรม.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1ก(31) ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ (product offerings)
311 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการกําหนดความต้องการบริการสุขภาพ ของผูป้ ่ วย
และตลาด
312 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการกําหนดและสร้างนวตกรรมให้บริการสุขภาพ เพือ่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูร้ บั บริการและส่วนตลาด
313 องค์กรสร้างนวตกรรมให้บริการสุขภาพเพือ่ ทําให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่ม
ผูร้ บั บริการและส่วนตลาด
314 องค์กรค้นหาและสร้างนวตกรรมให้บริการสุขภาพ เพือ่ เข้าสูต่ ลาดใหม่ ดึงดูดผูร้ บั บริการ
ใหม่ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั บริการในปั จจุบนั

3.1ก(32) การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รบั บริ การ (customer data use)
321 องค์กรใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผูร้ บั บริการ ตลาด และบริการสุขภาพ เพือ่ ปรับปรุง
การตลาด
322 องค์กรใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผูร้ บั บริการ ตลาด และบริการสุขภาพ เพือ่ สร้างวัฒนธรรมที่
มุง่ เน้นผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการให้มากยิง่ ขึน้
323 องค์กรใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผูร้ บั บริการ ตลาด และบริการสุขภาพ เพือ่ ระบุโอกาสใน
การสร้างนวตกรรม
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I-3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผูร้ บั ผลงาน (PCF.2)

องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน เพือ่ สร้างความเชือ่ มันศรั
่ ทธา ความพึงพอใจ
และความร่วมมือ. มีการประเมินและนําข้อมูลความพึงพอใจของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานมาใช้
ปรับปรุงการดําเนินงาน.
ก. การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน
(1) องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน เพือ่ ตอบสนองความต้องการ, เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ศรัทธา, และเพือ่ ให้ได้รบั ความร่วมมือ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ก(11) การจัดการความสัมพันธ์ (customer relationship management)
111 องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั บริการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ เพือ่ สร้าง
ความเชือ่ มันศรั
่ ทธา และเพือ่ ให้ได้รบั ความร่วมมือ
112 องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั บริการ เพือ่ ให้ได้ผรู้ บั บริการใหม่และเพิม่ ส่วนแบ่ง
ตลาด
113 องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั บริการ เพือ่ รักษาผูร้ บั บริการ
114 องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั บริการเพือ่ เพิม่ ความผูกพันกับองค์กร
115 องค์กรทําให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละขัน้ ตอนของวงจรชีวติ ของความเป็ นลูกค้า

(2) มีชอ่ งทางสําหรับให้ผปู้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน ค้นหาข้อมูลข่าวสาร ขอรับบริการ และเสนอข้อร้องเรียน. องค์กร
จัดทําข้อกําหนดทีพ่ งึ ปฏิบตั สิ าํ หรับช่องทางการติดต่อแต่ละรูปแบบและสร้างความมันใจว่
่ าข้อกําหนด
ดังกล่าวได้รบั การนําไปปฏิบตั โิ ดยบุคลากรทุกคนและในทุกขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้อง. มีการแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบริการทีม่ ี คุณภาพบริการ และผลการให้บริการ
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ก(21) การสนับสนุนผู้รบั บริ การ (customer support)
211 องค์กรมีชอ่ งทางให้ผรู้ บั บริการสามารถสืบค้นข้อมูลและขอความช่วยเหลือ
212 องค์กรมีชอ่ งทางให้ผรู้ บั บริการเข้ารับบริการ
213 องค์กรมีชอ่ งทางให้ผรู้ บั บริการเสนอข้อร้องเรียน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเกีย่ วกับบริการ
214 องค์กรมีแนวทางสือ่ สารและให้ความช่วยเหลือแก่ผรู้ บั บริการ ซึง่ เหมาะสมกับกลุ่ม
ผูร้ บั บริการ หรือส่วนตลาดแต่ละกลุ่ม
215 องค์กรระบุขอ้ กําหนดสําคัญในการให้ความช่วยเหลือผูร้ บั บริการ (แนวทางปฏิบตั ิ
มาตรฐานสําหรับช่องทางการติดต่อต่างๆ) และทําให้มนใจว่
ั ่ าข้อกําหนดดังกล่าวได้
ถ่ายทอดไปยังทุกคนและทุกกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นําไปปฏิบตั ิ
216 องค์กรแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบริการทีม่ ี
คุณภาพบริการ และผลการให้บริการ
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(3) องค์กรจัดการกับคําร้องเรียนของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานเพือ่ ให้มกี ารแก้ไขอย่างได้ผลและทันท่วงที. มีการ
รวบรวมและวิเคราะห์คาํ ร้องเรียนเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงทัวทั
่ ง้ องค์กร.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ก(31) การจัดการกับคําร้องเรียน (complaint management)
311 องค์กรมีกระบวนการทีเ่ ป็ นระบบในการจัดการกับคําร้องเรียนของผูร้ บั บริการ 12 มี
นโยบายและระเบียบปฏิบตั สิ ง่ เสริมให้มกี ารปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกัน
312 ผูป้ ่ วยได้รบั แจ้งถึงกระบวนการทีจ่ ะยืน่ ข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้ง หรือข้อคิดเห็นที่
แตกต่าง
313 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนทําให้ขอ้ ร้องเรียน ข้อขัดแย้ง
และข้อคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง ได้รบั สืบสวนและแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
314 ผูป้ ่ วย (และครอบครัวเมือ่ มีขอ้ บ่งชี)้ มีสว่ นร่วมในกระบวนการหาข้อยุติ
315 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผูร้ บั บริการทําให้เรียกความเชือ่ มันกลั
่ บคืนมา
(ปรับเปลีย่ นประสบการณ์เชิงลบทีเ่ กิดขึน้ กับผูร้ บั บริการให้เป็ นประสบการณ์เชิง
บวก)
316 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผูร้ บั บริการเสริมสร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพัน
3.2ก(32) การรวบรวมและวิ เคราะห์ (aggregation and analysis)
321 มีการรวบรวมและวิเคราะห์คาํ ร้องเรียน 13 นํามาจัดลําดับความสําคัญ สือ่ สาร เพือ่ ให้
มีการปรับปรุงทัวทั
่ ง้ องค์กร
322 มีการวิเคราะห์คาํ ร้องเรียนทีส่ ะท้อนถึงจุดอ่อนในระบบการดูแลผูป้ ่ วย คําร้องเรียนที่
เกิดขึน้ ซํ้าๆ โดยไม่มแี นวโน้มลดลง และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาคุณภาพในประเด็น
ดังกล่าวอย่างจริงจัง
11

12

12

13

ครอบคลุมถึง การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกระดับ, การจัดตัง้ และฝึกอบรมทีมงาน
ลูกค้าสัมพันธ์หรือทีมงานประสานความเข้าใจตามความเหมาะสม, การตอบสนองเบือ้ งต้น ณ จุดรับบริการ
เมือ่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความไม่พงึ พอใจ, การสืบค้น แก้ปัญหา และแจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ, การดําเนินการ
ในกรณีทเ่ี กิดความสูญเสียรุนแรง, การประเมินผลการตอบสนองแต่ละราย (ความรวดเร็วในการตอบสนอง
ระดับการแก้ปัญหาจากมุมมองของผูร้ บั บริการและมุมมองของเจ้าหน้าที)่ , การจัดระบบรวบรวมข้อมูล

เช่น ลักษณะคําร้องเรียน ความถี่ แนวโน้ม และอาจรวมไปถึงการวิเคราะห์ root cause
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ข. การประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน
(1) มีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน และใช้ขอ้ มูลนี้เพือ่ ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน. วิธกี ารวัดผลเหมาะสมกับกลุ่มผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานแต่ละกลุ่ม และได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ใน
การนําไปปรับปรุง.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ข(11) ความพึงพอใจและความผูกพัน (customer satisfaction and engagement)
111 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผูร้ บั บริการ
112 วิธกี ารวัดหรือประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน เหมาะสมกับกลุ่มผูร้ บั บริการ
และส่วนตลาดต่างๆ แต่ละกลุม่
113 การวัดดังกล่าวให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนําไปใช้เพือ่ ปรับปรุงการดําเนินงาน
114 การวัดดังกล่าวให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนําไปใช้เพือ่ ตอบสนองให้เหนือกว่าความคาดหวังและ
สร้างความผูกพันกับผูร้ บั บริการ

3.2ข(12) ความพึงพอใจเปรียบเที ยบกับคู่แข่ง (satisfaction relative to
competitors)
121 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการเสาะหาข้อมูลด้านความพึงพอใจของผูร้ บั บริการที่
มีต่อองค์กรเทียบกับทีม่ ตี ่อองค์กรทีม่ บี ริการคล้ายคลึงกัน
122 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการเสาะหาข้อมูลด้านความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีมี่ ต่อ
องค์กรเทียบกับทีม่ ตี ่อคู่แข่ง

3.2ข(13) ความไม่พึงพอใจ (dissatisfaction)
131 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการประเมินความไม่พงึ พอใจของผูร้ บั บริการ
132 การวัดดังกล่าวทําให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนําไปใช้ตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ
133 การวัดดังกล่าวทําให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถทําให้เหนือกว่าความคาดหวังของผูร้ บั บริการ

(2) มีการติดตามผลหลังการเข้ารับบริการจากผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานทันที เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลป้ อนกลับเกีย่ วกับ
คุณภาพบริการทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุง.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ข(21) การติ ดตามผลหลังการเข้ารับบริ การ (customer feedback)
211 มีการติดตามความคิดเห็นของผูร้ บั บริการในเรือ่ งคุณภาพบริการ ความช่วยเหลือ
และการติดต่อต่างๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่างทันท่วงทีและสามารถนําไป
วางแผนและปรับปรุงกระบวนการทํางานได้
212 มีระบบที่ proactive ในการติดตามข้อมูลป้ อนกลับ โดบมุง่ เน้นไปทีก่ ลุ่มทีม่ ี
ศักยภาพในการให้ขอ้ แนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์ และกลุ่มทีค่ าดว่าได้รบั บริการทีไ่ ม่
เป็ นไปตามความคาดหวัง
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213 ผูเ้ กีย่ วข้องนําประเด็นทีเ่ ป็ นโอกาสพัฒนาไปดําเนินการปรับปรุง
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I-3.3 สิ ทธิ ผป้ ู ่ วย (PCF.3)

องค์กรตระหนักและให้การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย.
ก. คําประกาศสิทธิผปู้ ่ วย
(1) ผูป้ ่ วยได้รบั การคุม้ ครองตามคําประกาศสิทธิผปู้ ่ วยขององค์กรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ก(11) การคุ้มครองตามคําประกาศสิ ทธิ ผ้ปู ่ วย (Patient’s Charter)
111 สิทธิพน้ื ฐานทีจ่ ะได้รบั บริการด้านสุขภาพตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
112 สิทธิทจ่ี ะได้รบั บริการโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
113 สิทธิทจ่ี ะรับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนเพือ่ ให้สามารถตัดสินใจใน
การยินยอมหรือไม่ยนิ ยอมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบตั ติ ่อตน
114 สิทธิทจ่ี ะได้รบั การช่วยเหลือโดยทันทีเมือ่ อยูใ่ นภาวะเสีย่ งอันตรายถึงชีวติ
115 สิทธิทจ่ี ะทราบชือ่ สกุล และประเภท ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทีใ่ ห้บริการ
แก่ตน
116 สิทธิทจ่ี ะขอความเห็นจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอืน่ ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูใ้ ห้บริการแก่
ตน และสิทธิในการขอเปลีย่ นตัวผูใ้ ห้บริการหรือสถานบริการ
117 สิทธิทจ่ี ะได้รบั การปกปิ ดข้อมูลเกีย่ วกับตนเองโดยเคร่งครัด
118 สิทธิทจ่ี ะได้รบั ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการ
เป็ นผูถ้ กู ทดลองในการทําวิจยั
119 สิทธิทจ่ี ะได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนทีป่ รากฏในเวช
ระเบียนเมือ่ ร้องขอ
11A บิดามารดาหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม อาจใช้สทิ ธิแทนผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นเด็กอายุยงั ไม่เกิน
สิบแปดปี บริบรู ณ์ ผูบ้ กพร่องทางกายหรือจิต ซึง่ ไม่สามารถใช้สทิ ธิดว้ ยตนเองได้
3.3ก(12) การรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วย (patient’s data confidentiality)
121 ผูป้ ่ วยได้รบั การแจ้งให้ทราบถึงวิธกี ารรักษาความลับข้อมูลผูป้ ่ วย รวมถึงกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการเปิ ดเผยและรักษาความลับของข้อมูลของผูป้ ่ วย
122 ผูป้ ่ วยได้รบั การขออนุญาต หากจะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ ม่ถกู กําหนดโดย
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
123 องค์กรเคารพในความลับของข้อมูลของผูป้ ่ วย
124 องค์กรกําหนดสารสนเทศเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วยทีส่ ามารถเปิ ดเผยให้ครอบครัว
หรือบุคคลอืน่ ทราบ และสถานการณ์ทจ่ี ะเปิ ดเผย
3.3ก(13) สิ ทธิ อื่นๆ
131 ผูป้ ่ วยได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
132 ผูป้ ่ วยได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตามประเพณีปฏิบตั ขิ องชุมชนและของผูป้ ่ วย
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ข. กระบวนการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย
(1) องค์กรสร้างหลักประกันว่าผูป้ ฏิบตั งิ านมีความตระหนักและทราบบทบาทของตนในการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย
และมีระบบพร้อมทีจ่ ะตอบสนองเมือ่ ผูป้ ่ วยขอใช้สทิ ธิ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ข(11) องค์กรจัดให้มีกระบวนการคุ้มครองสิ ทธิ ผ้ปู ่ วยและครอบครัว (patients’
right support process)
111 องค์กรจัดให้มรี ะบบพร้อมทีจ่ ะตอบสนองเมือ่ ผูป้ ่ วยขอใช้สทิ ธิ รวมทัง้ การคุม้ ครอง
โดยผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งร้องขอ
3.3ข(12) การให้ความรู้/สร้างความตระหนักแก่บคุ ลากร (staff awareness)
121 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ ป็ นแนวทางในการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย และเป็ นทีร่ บั รู้
ของบุคลากร
122 บุคลากรเข้าใจบทบาทของตนในการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยและครอบครัว
123 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องวิเคราะห์โอกาสทีจ่ ะเกิดปั ญหาหรือความไม่พร้อมในการให้ความ
คุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย และสถานการณ์ทค่ี วรใส่ใจในการดูแลผูป้ ่ วย และกําหนดแนว
ปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
(2) ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีใ่ นลักษณะทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ข(21) การให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้ าที่ (patient are informed)
211 มีการจัดทําสือ่ เกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องผูป้ ่ วยในลักษณะทีเ่ ข้าใจง่าย มีการติด
ประกาศข้อความสิทธิและหน้าทีข่ องผูป้ ่ วย หรือสามารถขอได้จากเจ้าหน้าทีท่ กุ เวลา
สําหรับผูป้ ่ วยในควรเป็ นเอกสารประจําห้องหรือประจําเตียง
212 มีกระบวนการแจ้งให้ผปู้ ่ วยทราบเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องผูป้ ่ วย เมือ่ การสือ่ สาร
ด้วยลายลักษณ์อกั ษรไม่ได้ผลหรือไม่เหมาะสม
(3) มีการคํานึงถึงสิทธิผปู้ ่ วยในทุกกิจกรรมของการดูแลผูป้ ่ วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ข(31)การคําถึงถึงสิ ทธิ ผป้ ู ่ วยในทุกกิ จกรรม (patients’ rignt inall patient care
related activities)
311 มีการประเมินโอกาสทีจ่ ะละเมิดสิทธิผปู้ ่ วยในขันตอนต่
้
างๆ ของแต่ละจุดบริการด้วย
การเข้าไปสังเกตการณ์ในสถานทีจ่ ริง
312 มีการปรับปรุงและสร้างความเข้าใจในประเด็นทีพ่ บ

(4) ผูป้ ่ วยได้รบั การปกป้ องจากการถูกทําร้ายด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม.
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N P M

Extended Evaluation Guide
3.3ข(41) การวิ เคราะห์สถานการณ์
411 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทผ่ี ปู้ ่ วยมีโอกาสถูกทําร้ายจากการให้บริการด้านร่างกาย และ
จัดทําแนวทางป้ องกัน
412 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทผ่ี ปู้ ่ วยมีโอกาสถูกทําร้ายจากการให้บริการด้านจิตใจ 14 และ
จัดทําแนวทางป้ องกัน
413 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทผ่ี ปู้ ่ วยมีโอกาสถูกทําร้ายจากการให้บริการด้านสังคม 15 และ
13

14

จัดทําแนวทางป้ องกัน
3.3ข(42) การป้ องกันการถูกทําร้ายร่างกาย (physical assault)
421 องค์กรมีกระบวนการป้ องกันผูป้ ่ วยจากการถูกทําร้ายร่างกาย
422 มีการระบุวธิ กี ารป้ องกัน ทารก เด็ก คนชรา และผูท้ ไ่ี ม่สามารถป้ องกันตัวเองได้หรือ
ป้ องกันตัวเองได้น้อย จากการถูกทําร้ายร่างกาย
423 มีการตรวจสอบและสอบถามบุคคลทีเ่ ข้ามาในสถานทีโ่ ดยไม่แสดงสถานะการบ่งชีต้ วั
บุคคล
424 พืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ลบั ตาหรือพืน้ ทีเ่ ปลีย่ วได้รบั การตรวจสอบหรือสอดส่องดูแล

3.3ข(43) การป้ องกันการถูกทําร้ายด้านจิ ตใจและสังคม (psychological and social
assault)
431 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีว่ างไว้เพื่อป้ องกันการทําร้ายผูป้ ่ วยด้านจิตใจ
432 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีว่ างไว้เพื่อป้ องกันการทําร้ายผูป้ ่ วยด้านสังคม

3.3ข(44) การปกป้ องคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ป่วยจากการถูกลักขโมยหรือสูญหาย
(theft or loss)
441 องค์กรกําหนดระดับความรับผิดชอบทีจ่ ะมีต่อทรัพย์สนิ ของผูป้ ่ วย กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่
สามารถจัดการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ให้ปลอดภัย และผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถตัดสินใจ
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของตนได้
442 ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับความรับผิดชอบขององค์กรในการปกป้ องคุม้ ครอง
ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล
443 ทรัพย์สนิ ของผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลคุม้ ครอง หรือเมือ่ ผูป้ ่ วยไม่สามารถรับผิดชอบดูแล
ได้ดว้ ยตนเอง

เช่น การใช้คาํ พูดหรือการกระทําทีค่ ุกคาม เป็ นปรปั กษ์ ไม่เคารพในศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์ ปิ ดโอกาสทีจ่ ะแสดง
ความคิดเห็น การข่มขู่ การกักขัง
15 เช่น การใช้คา
ํ พูดหรือการกระทําบางอย่างทีท่ าํ ให้ผปู้ ่ วยเกิดความอับอาย
14
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(5) ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลด้วยความเคารพความเป็ นส่วนตัว ศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ ค่านิยมและความเชือ่
ส่วนบุคคล.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ข(51) การเคารพความเป็ นส่วนตัวและศักดิ ศรีของความเป็ นมนุษย์ (patients’
right and human dignity)
511 บุคลากรรับรูแ้ ละให้ความเคารพต่อภาวะความเป็ นส่วนตัว ในระหว่างการซักประวัติ
การตรวจร่างกาย การทําหัตถการ /รักษา และการเคลือ่ นย้าย
512 บุคลากรให้การดูแลด้วยความเคารพศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
3.3ข(52) การเคารพในค่านิ ยมและความเชื่อส่วนบุคคล (personal values and
belief)
521 บุคลากรรับรูแ้ ละให้การดูแลโดยเคารพต่อค่านิยมและความเชือ่ ของผูป้ ่ วย/
ครอบครัว
522 มีการสนองคําขอความช่วยเหลือทางด้านศาสนาหรือจิตวิญญาณ
(6) องค์กรสร้างหลักประกันว่าผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาและความรุนแรงเหมือนกันจะได้รบั การดูแลในลักษณะเดียวกัน.
[ครอบคลุมใน 3.3 ก (1) เรือ่ งการไม่เลือกปฏิบตั แิ ล้ว]
(7) ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั ทางคลินิกได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ข(71) การเข้าร่วมงานวิ จยั ทางคลิ นิก (clinical research participation)
711 มีคณะกรรมการหรือกลไกกํากับดูแลงานวิจยั ในคนขององค์กรซึง่ มีเป้ าหมายที่
ชัดเจน มีบทบาทในการทบทวนวิธวี จิ ยั การเปรียบเทียบผลได้ผลเสียต่อผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ รวมทัง้ การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลจากงานวิจยั
712 มีการระบุผปู้ ่ วยทีม่ ขี อ้ บ่งชีใ้ นการเข้าร่วมวิจยั แจ้งให้ทราบถึงวิธกี ารเข้าร่วมในการ
วิจยั
713 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ ป็ นแนวทางในการให้ขอ้ มูลและการตัดสินใจ
714 ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับผลได้ผลเสียในการเข้าร่วมวิจยั ทางเลือกอืน่ ๆ และ
ขัน้ ตอนทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
715 ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลวิธกี ารทีอ่ งค์กรคุม้ ครองผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ได้แก่ การทบทวนวิธี
วิจยั การเปรียบเทียบผลได้ผลเสีย การขอความยินยอม การถอนตัว
716 ผูป้ ่ วยได้รบั ความมันใจว่
่ าการปฏิเสธหรือถอนตัวจากการเข้าร่วมวิจยั จะไม่สง่ ผลเสีย
ต่อการดูแลทีจ่ ะได้รบั
717 เมือ่ ผูป้ ่ วยตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจยั ทางคลินิก มีการบันทึกความยินยอมในเวช
ระเบียนผูป้ ่ วย โดยการลงนามหรือลงบันทึกถ้อยคําทีใ่ ห้การยินยอม พร้อมวันที่ ชือ่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูข้ อความยินยอม
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ค. การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ
(1) ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์. การตัดสินใจ
เกีย่ วกับการให้ การคงไว้ หรือการยุตกิ ารรักษาเพือ่ ยืดชีวติ เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับหรือกฎหมาย
ความเชือ่ และวัฒนธรรม ด้วยการมีสว่ นร่วมของผูป้ ่ วยและครอบครัว.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ค(11) สิ ทธิ ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill patients)
111 ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์ดว้ ยความเห็นอกเห็นใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิทธิทผ่ี ปู้ ่ วยจะได้จากไปอย่าง
สงบ
112 บุคลากรตระหนักและเคารพในความต้องการของผูป้ ่ วยทีก่ าํ ลังจะสิน้ ชีวติ 16
113 มีการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัวถึงสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธหรือยุตกิ ารรักษา ผลทีจ่ ะ
ตามมา หน้าทีท่ จ่ี ะต้องรับผิดชอบ และทางเลือกในการดูแลรักษา
114 องค์กรระบุจุดยืนสําหรับการตัดสินใจเกีย่ วกับการให้ การคงไว้ การละเว้น หรือการ
ยุตกิ ารรักษาเพือ่ ยืดชีวติ ซึง่ สอดคล้องกับข้อบังคับหรือกฎหมาย บรรทัดฐานทาง
ศาสนา ความเชือ่ และวัฒนธรรม
115 การตัดสินใจเกีย่ วกับการให้ การคงไว้ หรือการยุตกิ ารรักษาเพือ่ ยืดชีวติ กระทําโดย
การมีสว่ นร่วมของผูป้ ่ วยและครอบครัว
116 มีการเคารพสิทธิของผูป้ ่ วยทีจ่ ะได้รบั การประเมินและบําบัดความเจ็บปวดอย่าง
เหมาะสม ด้วยความเข้าใจในปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการแสดงออกถึงความเจ็บปวด 17
117 มีการช่วยเหลือ ให้ขอ้ มูล ให้คาํ ปรึกษาแก่ญาติหลังจากผูป้ ่ วยเสียชีวติ
15

16

(2) ผูร้ บั บริการทีเ่ ป็ นเด็ก ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ ทีช่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอย่างเหมาะสม.
N P M
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3.3ค(21) การคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (vulnerable patients)
211 องค์กรบ่งชีก้ ลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถดูแลตนเองได้
212 เด็ก ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และผูป้ ่ วยอืน่ ๆ ทีอ่ งค์กรระบุไว้ ได้รบั การปกป้ องคุม้ ครอง
213 เจ้าหน้าทีม่ คี วามเข้าใจในหน้าทีร่ บั ผิดชอบของตนต่อกระบวนการปกป้ องคุม้ ครอง
3.3ค(22) การดูแลผู้ป่วยเด็ก (vulnerable children)
221 มีการจัดสถานทีเ่ ฉพาะสําหรับบริการผูป้ ่ วยเด็ก
222 การป้ องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดจากไฟฟ้ า เครือ่ งจักรกล นํ้ายา หรือสารอันตราย
ต่างๆ
เช่น การบําบัดบรรเทาอาการ การบําบัดความเจ็บปวด การตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ/อารมณ์/สังคม/
วัฒนธรรม การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
17 เช่น ปั จจัยด้านบุคคล วัฒนธรรม และสังคม
16
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Extended Evaluation Guide
223 หน่วยบริการผูป้ ่ วยเด็กมีเครือ่ งมือและยาเฉพาะสําหรับเด็ก เช่น เครือ่ งดมยาสลบ
เครือ่ งพ่นยา เครือ่ งปรับหยดนํ้าเกลือ ชุดให้สารนํ้า เครือ่ งช่วยชีวติ
224 เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้เครือ่ งมือและยาสําหรับเด็ก
225 เจ้าหน้าทีด่ แู ลเอาใจใส่เป็ นพิเศษต่อเด็กทีป่ ่ วยหนัก เด็กทีม่ คี วามผิดปกติทาง
ร่างกายหรือประสาทสัมผัส เด็กทีเ่ รียนรูช้ า้ เด็กทีไ่ ม่มญ
ี าติมาเฝ้ าดูแล
226 พ่อแม่หรือผูป้ กครองได้รบั การส่งเสริมให้อยูเ่ ฝ้ าเด็กระหว่างการนอนโรงพยาบาล
3.3ค(23) การดูแลผู้พิการ ผูส้ งู อายุ ที่ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (disabled individuals
and vulnerable elderly)
231 ทีมดูแลผูป้ ่ วยวิเคราะห์โอกาสทีจ่ ะเกิดปั ญหาภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยทีช่ ว่ ยเหลือ
ตนเองไม่ได้กลุ่มนี้
232 ทีมดูแลผูป้ ่ วยออกแบบระบบเพือ่ ป้ องกันปั ญหาทีว่ เิ คราะห์ไว้
233 มีการประเมินความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ของผูป้ ่ วยแต่ละราย
เพือ่ วางแผนการดูแลทีเ่ หมาะสม

(3) มีการปฏิบตั ติ ่อผูป้ ่ วยทีจ่ าํ เป็ นต้องแยก หรือผูกยึด อย่างเหมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ค(31) การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ป่วยที่ จาํ เป็ นต้องแยก หรือผูกยึด (seclusion and
restraints)
311 มีขอ้ บ่งชีท้ างคลินิกทีเ่ หมาะสมในการแยกหรือผูกยึดผูป้ ่ วย และมีแนวทางในการใช้
ทางเลือกทดแทน
312 การแยกหรือผูกยึดผูป้ ่ วยจะต้องได้รบั อนุญาตจากแพทย์ทด่ี แู ล และบันทึกในเวช
ระเบียนผูป้ ่ วย
313 มีการติดตามเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ประเมินความจําเป็ นทีย่ งั
ต้องมีการแยกหรือผูกยึดผูป้ ่ วยและยุตกิ ารใช้โดยเร็วทีส่ ดุ
(4) องค์กรให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัวเกีย่ วกับการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยือ่ กํากับดูแลการผ่าตัดรับ
อวัยวะและเนื้อเยือ่ และการนําไปปลูกถ่าย.
N P M
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3.3ค(41) การบริ จาคอวัยวะและเนื้ อเยื่อ (organs and tissues donation)
411 องค์กรสนับสนุนการตัดสินใจของผูป้ ่ วยและครอบครัวในการบริจาคอวัยวะและ
เนื้อเยือ่ อืน่ ๆ และให้ขอ้ มูลเพือ่ ช่วยในการตัดสินใจดังกล่าว
412 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดหาและบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่าย
อวัยวะ
413 บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับนโยบายและวิธปี ฏิบตั ดิ งั กล่าว รวมถึงข้อกังวล
เกีย่ วกับการบริจาคอวัยวะ และความพร้อมในการปลูกถ่ายอวัยวะ
เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

34

414 องค์กรได้รบั การยินยอมโดยได้รบั การบอกกล่าวจากผูบ้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ
415 องค์กรร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในชุมชน ในการเคารพและนํา
การตัดสินใจบริจาคไปปฏิบตั ิ
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I – 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
I-4.1 การวัด วิ เคราะห์ และปรับปรุงผลงานขององค์กร (MAK.1)

องค์กรจัดให้มกี ารวัด วิเคราะห์ ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน โดยใช้ขอ้ มูลและ
สารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนขององค์กร.
ก. การวัดผลงาน
(1) องค์กรเลือก รวบรวม และเชือ่ มโยงข้อมูล / สารสนเทศ / ตัวชีว้ ดั สําคัญทีส่ อดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
เพือ่ ใช้ตดิ ตามผลการปฏิบตั งิ านประจําวัน, ติดตามผลงานขององค์กรโดยรวม, ติดตามความก้าวหน้าตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร, สนับสนุนการตัดสินใจและการสร้างนวตกรรมขององค์กร.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1ก(11) ตัววัดผลการดําเนิ นการ (performance indicators)
111 มีการกําหนดทิศทางของตัววัดทัง้ องค์กรให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน (alignment)
112 มีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการเลือกตัววัดผลการดําเนินการขององค์กร โดยผูน้ ําของ
องค์กรมีสว่ นในการระบุเรือ่ งทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของการวัดและพัฒนา 18
113 มีการรวบรวมและบูรณาการ (integration) ตัววัดจากแหล่งต่างๆ เพือ่ ให้เป็ นข้อมูลที่
ครอบคลุมทัง้ องค์กร
114 มีตวั วัดผลการดําเนินการขององค์กรทีเ่ หมาะสมสําหรับการติดตามการปฏิบตั งิ าน
ประจําวัน
115 มีตวั วัดผลการดําเนินการขององค์กรทีเ่ หมาะสมสําหรับการติดตามผลการดําเนินการ
โดยรวมขององค์กร
116 มีตวั วัดผลการดําเนินการขององค์กรทีเ่ หมาะสมสําหรับการติดตามความก้าวหน้า
เทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
117 มีการติดตามตัววัดผลการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ
118 มีการสือ่ สารผลของการวัดไปยังผูน้ ําระดับสูงและผูก้ าํ กับดูแลกิจการเป็ นระยะ และใช้
ข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์กร
119 มีการใช้ขอ้ มูลเพือ่ สนับสนุนการสร้างนวตกรรม
17

ตัววัดทีเ่ ลือกแต่ละตัวมี “วิชาการ” หรือ “หลักฐาน” รองรับ, เป็ นการวัดทีค่ รอบคลุมโครงสร้าง กระบวนการ และ
ผลลัพธ์, มีการกําหนดขอบเขต วิธกี าร และความถีส่ าํ หรับแต่ละตัววัด
18

เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

36

(2) องค์กรเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบทีส่ าํ คัญ และทําให้มนใจว่
ั ่ ามีการนําไปใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1ก(21) ข้อมูลเชิ งเปรียบเที ยบ (comparative data)
211 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทีส่ าํ คัญ 19
212 องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการใช้ขอ้ มูลเชิงเปรียบเทียบทีส่ าํ คัญเพือ่ การตัดสินใจ
ระดับปฎิบตั กิ ารและระดับกลยุทธ์
213 องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการใช้ขอ้ มูลเชิงเปรียบเทียบทีส่ าํ คัญเพือ่ การสร้างนวตก
รรม
18

(3) องค์กรปรับปรุงระบบการวัดผลการดําเนินการ (performance measurement system) ให้ทนั กับความ
ต้องการของผูเ้ กีย่ วข้องและทิศทางของบริการสุขภาพ, ไวต่อการเปลีย่ นแปลงภายในหรือภายนอกทีอ่ าจ
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วหรือไม่คาดคิด.
N P M
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4.1ก(31) ข้อมูลผู้รบั บริ การ (customer data)
311 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการเลือกและสร้างความมันใจว่
่ าใช้ขอ้ มูลเสียงของ
ผูร้ บั บริการ (voice of customer) รวมถึงข้อร้องเรียน เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับปฏิบตั กิ ารและระดับกลยุทธ์
312 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการเลือกและสร้างความมันใจว่
่ าใช้ขอ้ มูลเสียงของ
ผูร้ บั บริการ (voice of customer) รวมถึงข้อร้องเรียน เพือ่ สนับสนุนการสร้างนวตก
รรม
4.1ก(32) ความคล่องตัวของการวัดผล (measurement agility)
321 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ าระบบการวัดผลการดําเนินการขององค์กรสามารถตอบสนอง
การเปลีย่ นแปลงภายในหรือภายนอกทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วหรือทีไ่ ม่ได้คาดคิด
322 มีการทบทวนและปรับปรุงระบบการวัดผลการดําเนินการขององค์กรในประเด็นการ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้อง, การบรรลุผลสัมฤทธิ ์ของวิธกี ารทีใ่ ช้อยู,่
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ 20
19

ควรประกอบด้วย (1) การเปรียบเทียบกับมาตรฐานวิชาชีพ กฎระเบียบ และการปฏิบตั ทิ พ่ี งึ ประสงค์ (2) การเปรียบ
กับภายนอก ซึง่ อาจจะเป็ นองค์กรทีม่ ลี กั ษณะงานใกล้เคียงกัน ระดับผลงานเฉลีย่ ในกิจการบริการสุขภาพ ระดับผลงาน
ของคู่แข่ง หรือระดับผลงานทีด่ เี ลิศ
20 การเปลีย
่ นแปลงทีอ่ าจมีผลต่อการวัดผลการดําเนินการ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือ่ สาร แนวโน้ม
ผูร้ บั บริการและปั ญหาสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ
19
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ข. การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลงาน
(1) องค์กรทบทวนประเมินผลการดําเนินการ และขีดความสามารถขององค์กร (organizational performance
and capabilities). มีการวิเคราะห์เพือ่ สนับสนุนการทบทวนประเมินผลและสร้างความมันใจว่
่ าได้ขอ้ สรุปที่
น่าเชือ่ ถือ. องค์กรใช้การทบทวนนี้เพือ่ ประเมินความสําเร็จขององค์กร, ความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร, และความสามารถในการตอบสนองการเปลีย่ นแปลงขององค์กรและ
สิง่ แวดล้อมภายนอก.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1ข(11) การวิ เคราะห์และทบทวนผลการดําเนิ นการ (performance analysis and
review)
111 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถ
ขององค์กร
112 องค์กรใช้ตวั วัดผลการดําเนินการทีส่ าํ คัญเพือ่ การทบทวนในข้อ 111
113 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 21เพือ่ นํามาสนับสนุนการทบทวน
ผลการดําเนินการ และทําให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลได้รบั แปลงไปเป็ นสารสนเทศทีใ่ ช้
ประโยชน์ได้
114 มีการรายงานผลของการวิเคราะห์แก่ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิ
115 องค์กรใช้การทบทวนเพือ่ ประเมินผลสําเร็จขององค์กร (ตามพันธกิจและ
เป้ าประสงค์)
20

116 องค์กรใช้การทบทวนเพือ่ ประเมินผลการดําเนินการในเชิงแข่งขันและความมันคงทางการ
่
เงิน

117 องค์กรใช้การทบทวนเพือ่ ประเมินความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั กิ าร
118 องค์กรใช้การทบทวนเพือ่ ประเมินความสามารถขององค์กรทีจ่ ะตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อความต้องการขององค์กรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
119 องค์กรใช้การทบทวนเพือ่ ประเมินความสามารถขององค์กรทีจ่ ะตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อความท้าทายในสภาพแวดล้อมทีอ่ งค์กรดําเนินการอยู่
4.1ข(12) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศ (best-practice sharing)
121 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ ทเรียนจากการทบทวนผล
การดําเนินการ

(1) การวิเคราะห์ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้ม, การคาดการณ์ทงั ้ ในระดับองค์กร ระดับธุรกิจโดยรวม และการ
คาดการณ์เทคโนโลยี, การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และการหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
(2) การวิเคราะห์ทาํ ให้ทราบต้นเหตุของปั ญหา และช่วยจัดลําดับความสําคัญในการใช้ทรัพยากร (3) การวิเคราะห์ทาํ
โดยบุคลากรทีเ่ หมาะสม ใช้เครื่องมือและเทคนิคทางสถิตทิ เ่ี หมาะสม ความถีข่ องการวิเคราะห์เหมาะสมกับกระบวนการ
ทีศ่ กึ ษาและเป็ นไปตามข้อกําหนดขององค์กร

21
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Extended Evaluation Guide
122 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศข้าม
หน่วยงานและกระบวนการทํางาน
4.1ข(13) ผลการดําเนิ นการในอนาคต (future performance)
131 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตจากการ
ทบทวนผลการดําเนินการ
132 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตจากข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันทีส่ าํ คัญ

(2) องค์กรนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการทบทวนประเมินผลงานขององค์กรมาจัดลําดับความสําคัญเพือ่ การปรับปรุงและ
หาโอกาสสร้างนวตกรรม, พร้อมทัง้ ถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร.
(3) องค์กรนําผลการทบทวนประเมินผลงานขององค์กร ไปใช้ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสําคัญ
อย่างเป็ นระบบ.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1ข(31) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ องและนวตกรรม (continuous improvement and
innovation)
311 องค์กรใช้ผลการทบทวนผลการดําเนินการไปจัดลําดับความสําคัญของเรือ่ งทีต่ อ้ ง
นําไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
312 องค์กรใช้ผลการทบทวนผลการดําเนินการไปเป็ นโอกาสในการสร้างนวตกรรม
313 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการถ่ายทอดลําดับความสําคัญของการปรับปรุง
เพือ่ ให้นําไปปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกันทัวทั
่ ง้ องค์กร
314 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการถ่ายทอดลําดับความสําคัญของการปรับปรุงไปสูผ่ สู้ ง่
มอบ พันธมิตร และผูใ้ ห้ความร่วมมือขององค์กร เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการปฏิบตั อิ ย่าง
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร
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I-4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (MAK.2)

องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีขอ้ มูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ทีจ่ าํ เป็ น มีคณ
ุ ภาพ และ
พร้อมใช้งาน สําหรับบุคลากร / ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน. องค์กรสร้างและจัดการสินทรัพย์ความรู้
ของตนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร.
ก. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(1) ข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ าํ เป็ นสําหรับบุคลากร / ผูบ้ ริหาร / ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน / องค์กรภายนอก มีความ
พร้อมใช้งาน (available) เอือ้ ต่อการดูแลผูป้ ่ วย การบริหารจัดการ การตรวจสอบทางคลินิก การพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา และการวิจยั . แผนงานและการจัดการสารสนเทศ มีความเหมาะสมกับขนาดและความ
ซับซ้อนขององค์กร.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2ก(11) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (data and in formation
availability)
111 มีการพิจารณาความต้องการใช้ขอ้ มูลของบุคลากร/ผูบ้ ริหาร/ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน/
องค์กรภายนอก/ผูส้ ง่ มอบ/พันธมิตร/คูค่ วามร่วมมือ ในการวางแผนและออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
112 การวางแผนและการจัดการระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมกับขนาดและความ
ซับซ้อนขององค์กร
113 บุคลากรทางการแพทย์และผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
114 ข้อมูลและสารสนเทศทีต่ อ้ งการมีความพร้อมใช้งานสําหรับบุคลากร/ผูบ้ ริหาร/
ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน/องค์กรภายนอก/ผูส้ ง่ มอบ/พันธมิตร/คูค่ วามร่วมมือ มีการ
เผยแพร่ให้ผใู้ ช้ในเวลาและรูปแบบทีเ่ หมาะสม ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
115 มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการของการจัดการสารสนเทศ 22แก่ผบู้ ริหารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน เหมาะสมกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
116 มีขอ้ มูลและสารสนเทศรวมยอด (aggregate data & information) สนับสนุนการ
ดูแลผูป้ ่ วย การบริหารองค์กร การตรวจสอบทางคลินิกและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการวิจยั
21

22

ความรูเ้ หล่านี้ได้แก่ ความมันคงปลอดภั
่
ยและการรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศ, การใช้เครือ่ งมือ
วัด เครือ่ งมือทางสถิติ และวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล, การแปลความหมายข้อมูล, การใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ
เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ, และการใช้ตวั วัดเพือ่ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแลและการทํางาน.
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117 องค์กรมีกระบวนการทีจ่ ะรวมยอดข้อมูล กําหนดข้อมูลและสารสนเทศทีต่ อ้ งมีการ
รวมยอดอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอก
อองค์กร

(2) องค์กรสร้างความมันใจว่
่ าฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มคี วามเชือ่ ถือได้ ป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลรัวไหล
่
และใช้งาน
ง่าย (reliable, secure, and user-friendly).
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2ก(21) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ (hardware and software
properties)
211 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการทําให้มนใจว่
ั ่ าฮาร์ดแวร์มคี วามเชือ่ ถือได้ มันคง
่
ปลอดภัย และใช้งานง่าย
212 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการทําให้มนใจว่
ั ่ าซอฟท์แวร์มคี วามเชือ่ ถือได้ มันคง
่
ปลอดภัย และใช้งานง่าย
(3) องค์กรสร้างความมันใจว่
่ าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ มีความพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง (continued availability) ในภาวะฉุกเฉิน.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2ก(31)ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่ องในภาวะฉุกเฉิ น (emergency availability)
311 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการทําให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อม
ใช้งานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ตอบสนองผูป้ ่ วยและความต้องการของ
กิจการอย่างมีประสิทธิผล
312 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการทําให้มนใจว่
ั ่ าฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มคี วาม
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ตอบสนองผูป้ ่ วยและความต้องการ
ของกิจการอย่างมีประสิทธิผล
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ข. การจัดการความรูข้ ององค์กร
มีการจัดการความรูข้ ององค์กรเพือ่ ให้เกิดสิง่ ต่อไปนี้: การรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้ องบุคลากร, การ
ถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์จากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน และองค์กรภายนอก, การแลกเปลีย่ น
เรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั ทิ ด่ี หี รือทีเ่ ป็ นเลิศ และนําไปสูก่ ารปฏิบตั ,ิ การประมวลและนําความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องมาใช้ใน
การวางแผนกลยุทธ์, และการนําหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับประสิทธิผลของวิธกี ารดูแลรักษามา
ประยุกต์ใช้.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2ข(11) การจัดการความรู้ (knowledge management)
111 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้ องบุคลากร 23
112 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการถ่ายทอดความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ระหว่างองค์กรกับ
ผูป้ ่ วย ผูส้ ง่ มอบ พันธมิตร และผูใ้ ห้ความร่วมมือ 24
113 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการระบุ แบ่งปั น และนําวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศไป
ดําเนินการ 25
114 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องไปใช้ใน
การสร้างนวตกรรม
115 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องไปใช้ใน
การวางแผนกลยุทธ์
4.2ข(12) การสนับสนุนด้วยสารสนเทศ 26 (information support)
121 มีการนําหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับประสิทธิผลของวิธกี ารดูแลรักษาทีเ่ ป็ น
ปั จจุบนั มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
122 มีสารสนเทศ/ความรูส้ นับสนุนการดูแลผูป้ ่ วย การเรียนรู้ การวิจยั และการบริหาร
จัดการ ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั มีคณ
ุ ค่า ในเวลาทีค่ าดหวัง
22

23

24

25

เช่น การปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู,้ การฝั งความรูล้ งในบริการและการทํางาน, การผลิต
ความรูจ้ ากการทํางานในองค์กรและการสือ่ สาร, การนําความรูไ้ ปสูน่ วตกรรม, การทําผังเครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญ, การบูร
ณาการการจัดการความรูก้ บั กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
24 เช่น การเชิญผูป
้ ่ วยมาร่วมให้ขอ้ คิดเห็นและนําเสนอความต้องการเพื่อปรับปรุงบริการเฉพาะเรือ่ ง, การแลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ บั บุคคลภายนอกในเวทีต่างๆ
25 เช่น การแลกเปลีย
่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรผ่าน CoP, การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารแก้ปัญหาทีห่ น้างาน, การเก็บเกีย่ ว
ความรูจ้ ากูอ้ าวุโสหรือผูท้ จ่ี ะออกจากงาน, การพัฒนาจิตตปั ญญาของบุคลากรผ่านสุนทรียสนทนา
26 เช่น บทความทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ แนวปฏิบต
ั ทิ างคลินิก ข้อค้นพบจากการวิจยั อินเตอร์เน็ต
เอกสารสิง่ พิมพ์ในห้องสมุด แหล่งข้อมูลให้คน้ หาแบบออนไลน์ เอกสารส่วนบุคคล
23
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ค. คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
(1) องค์กรสร้างความมันใจว่
่ าข้อมูล สารสนเทศ และความรูข้ ององค์กร มีความแม่นยํา เชือ่ ถือได้ ทันเหตุการณ์
และมันคงปลอดภั
่
ย (accuracy, reliability, timeliness, and security of data, information and
knowledge).
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2ค(11) ความถูกต้องแม่นยํา (accuracy and reliability)
111 มีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (data validation) 27 ตัววัดสําคัญ 28
112 ผูน้ ําขององค์กรสร้างความมันใจว่
่ าข้อมูลคุณภาพและผลลัพธ์ทน่ี ําเสนอต่อ
สาธารณะมีความถูกต้องแม่นยํา น่าเชือ่ ถือ
4.2ค(12) ความทันเหตุการณ์ (timeliness)
121 องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีขอ้ มูล สารสนเทศ และความรูข้ ององค์กร ทันความ
ต้องการใช้
4.2ค(13) ความมันคงปลอดภั
่
ยของสารสนเทศ (information security)
131 องค์กรมีนโยบายด้านความมันคงปลอดภั
่
ยของสารสนเทศ (รวมถึง data integrity)
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 29
132 นโยบายระบุระดับความมันคงปลอดภั
่
ยสําหรับข้อมูลและสารสนเทศแต่ละประเภท
133 มีการระบุผทู้ ไ่ี ด้รบั สิทธิในเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศแต่ละประเภท
134 มีการนํานโยบายความมันคงปลอดภั
่
ยของสารสนเทศไปปฏิบตั แิ ละมีการเฝ้ า
ติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
135 มีการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลและสารสนเทศจากการสูญหายหรือถูกทําลาย
136 มีการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลและสารสนเทศไม่ให้ถกู แก้ไขดัดแปลง และเข้าถึงหรือ
นําไปใช้โดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ทิ ธิ/ไม่ได้รบั อนุญาต
27

28

กระบวนการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล อาจทําได้โดย การเก็บข้อมูลซํ้าโดยบุคคลทีส่ อง, การใช้กลุ่มตัวอย่างที่
น่าเชื่อถือ, การเปรียบเทียบข้อมูลทีเ่ ก็บครัง้ แรกกับข้อมูลทีเ่ ก็บซํา้ , การคํานวณความถูกต้องแม่นยํา, ถ้าพบว่า
องค์ประกอบข้อมูลไม่เหมือนกัน ให้บนั ทึกเหตุผลและดําเนินการแก้ไข, มีการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างใหม่หลังจาก
ดําเนินการแก้ไขแล้ว
28 โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ตว
ั วัดใหม่, ข้อมูลจะถูกเผยแพร่สสู่ าธารณะ, มีการเปลีย่ นแปลงเครื่องมือเก็บข้อมูล, มีการ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลทีอ่ ธิบายไม่ได้, มีการเปลีย่ นแปลงแหล่งข้อมูล, มีการเปลีย่ นแปลงลักษณะของผูป้ ่ วย ใช้แนวปฏิบตั ิ
ใหม่ นําเทคโนโลยีและวิธกี ารรักษาใหม่เข้ามาใช้
29
ดูมาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรครอบคลุมการกําหนดผูม้ ี
สิทธิเข้าถึงสารสนเทศ, สารสนเทศทีบ่ ุคลากรแต่ละคนสามารถเข้าถึงได้, ข้อผูกพันของผูใ้ ช้ในการรักษาความลับของ
สารสนเทศ, กระบวนการทีจ่ ะเกิดขึน้ เมื่อมีการละเมิดการรักษาความลับและความมันคงปลอดภั
่
ย.
27
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(2) องค์สร้างความมันใจในการรั
่
กษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศ (confidentiality of data and
information).
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2ค(21) การรักษาความเป็ นส่วนตัวและความลับ (data privacy and
confidentiality)
211 มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับดูแลภาวะความเป็ นส่วนตัวและการรักษา
ความลับของสารสนเทศตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีการจัดการให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการแลกเปลีย่ นข้อมูลกับการรักษาความลับของข้อมูล มีการ
กําหนดระดับการรักษาความลับของสารสนเทศประเภทต่างๆ
212 นโยบายดังกล่าวกําหนดขอบเขตซึง่ ผูป้ ่ วยจะเข้าถึงสารสนเทศสุขภาพของตน และ
กระบวนการเข้าถึงเมือ่ ได้รบั อนุญาต
213 มีการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ และมีการเฝ้ าติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
4.2ค(22) การจัดเก็บ เข้าถึง และการทําลาย
221 องค์กรมีนโยบายเรือ่ งระยะเวลาเก็บรักษาเวชระเบียนของผูป้ ่ วย ข้อมูลและ
สารสนเทศอืน่ ๆ
222 กระบวนการเก็บรักษามีการรักษาความลับและความมันคงปลอดภั
่
ยตามทีค่ าดหวัง
223 บันทึก ข้อมูล และสารสนเทศถูกทําลายอย่างเหมาะสม
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I – 5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
I-5.1 ความผูกพันของบุคลากร (HRF.1)

องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพือ่ บรรลุความสําเร็จใน
ระดับองค์กรและระดับบุคคล. บุคลากรและผูน้ ําได้รบั การพัฒนาเพือ่ ให้สร้างผลงานทีด่ .ี
ก. การเพิม่ คุณค่าบุคลากร
(1) องค์กรกําหนดปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพัน 30 และความพึงพอใจ ของบุคลากรแต่ละกลุม่ และแต่ละส่วน.
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ก(11) องค์ประกอบของความผูกพัน (elements of engagement)
111 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการกําหนดองค์ประกอบสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
112 วิธกี ารกําหนดองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันตามกลุ่มและส่วนของบุคลากร
(workforce groups & segments)
29

(2) องค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีช่ ว่ ยให้บุคลากรมีผลงานทีด่ ี และมีแรงจูงใจ.
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ก(21) วัฒนธรรมองค์กร (organizational culture)
211 องค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมของความร่วมมือ การสือ่ สารทีเ่ ปิ ดกว้าง และการ
แบ่งปั นทักษะทีม่ ปี ระสิทธิผล ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพต่างสาขา ผูท้ อ่ี ยูต่ ่าง
หน่วยงานและต่างสถานที่ 31
212 องค์กรส่งเสริมการกระจายข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สารสองทางกับหัวหน้างานและ
ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิผล 32
213 องค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมของการมีเป้ าหมายระดับบุคคล การให้อาํ นาจตัดสินใจ
ความคิดริเริม่ และการสร้างนวตกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมของงาน
214 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ ามีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายจากข้อคิด วัฒนธรรม
และความคิดเห็นของบุคลากร 33
30

31

32

ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับของมุง่ มันทั
่ ง้ ทางอารมณ์และสติปัญญา เพื่อให้งาน พันธกิจ และวิสยั ทัศน์
ขององค์กรบรรลุผล
31 เช่น การส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบต
ั ิ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นต่างๆ
32 เช่น การตรวจเยีย
่ มประจําวัน การใช้ open door policy เปิ ดรับข้อคิดเห็นและคําร้องเรียน การใช้ intranet
33 เช่น ระบบข้อเสนอแนะ การสนทนากลุ่มในสมาชิกทีม
่ ลี กั ษณะหลากหลาย การนําวัฒนธรรมในท้องถิน่ มาใช้
ประโยชน์ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ
30
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(3) ระบบประเมินและพัฒนาผลงานบุคลากร (staff performance management system) ส่งเสริมให้บุคลากร
สร้างผลงานทีด่ ี มีความผูกพันกับองค์กร, หนุนเสริมการมุง่ เน้นผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน / การให้บริการสุขภาพ,
และการนําแผนไปปฏิบตั ใิ ห้สาํ เร็จผล. ระบบดังกล่าวนําประเด็นเรือ่ งการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล
การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจมาพิจารณาด้วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ก(31) Performance Management System (PMS)
311 PMS ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานทีด่ ี มีความผูกพันกับองค์กร
312 PMS หนุนเสริมการมุง่ เน้นผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และการให้บริการ
สุขภาพ
313 PMS หนุนเสริมการนําแผนไปปฏิบต้ ใิ ห้สาํ เร็จผล
314 PMS นําประเด็นเรือ่ งการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และ
การสร้างแรงจูงใจ มาพิจารณา
315 ผูน้ ําระดับสูงร่วมกันกําหนด strategic priorities ทีจ่ ะใช้ในการประเมินผลงาน และ
เป้ าหมายทีส่ ามารถวัดได้
316 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้พฒ
ั นาทักษะของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในการทีจ่ ะ
นํา PMS ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้หวั หน้าหน่วยงานต่างๆ นํา PMS ไปสู่
การปฏิบตั ิ โดยเน้นความสําคัญของการสือ่ สารระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับ
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ
317 ผูน้ ําระดับสูงและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันสร้างความเชือ่ มโยงระบบ PMS กับ
ระบบอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
318 มีการประเมินและปรับปรุงระบบ PMS อย่างต่อเนื่อง
5.1ก(32) บุคลากรสายงานคลิ นิก (clinical staff)
321 องค์กรใช้กระบวนการทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ทําให้มนใจว่
ั ่ าความรูแ้ ละทักษะของบุคลากร
สายงานคลินิกทีร่ บั ใหม่ เหมาะสมกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วย 34
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
322 มีการประเมินบุคลากรสายงานคลินิกตามคําบรรยายลักษณะงานอย่างน้อยปี ละครัง้
หรือบ่อยกว่าตามทีอ่ งค์กรกําหนด และบันทึกผลไว้
5.1ก(33) บุคลากรนอกสายงานคลิ นิก (nonclinical staff)
331 องค์กรใช้กระบวนการทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ทําให้มนใจว่
ั ่ าความรูแ้ ละทักษะของบุคลากร
นอกสายงานคลินิกทีร่ บั ใหม่เหมาะสมกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
332 มีการประเมินบุคลากรนอกสายงานคลินิกตามคําบรรยายลักษณะงานอย่างน้อยปี ละ
ครัง้ หรือบ่อยกว่าตามทีอ่ งค์กรกําหนด และบันทึกผลไว้
33

ได้แก่ การประเมินความรูแ้ ละทักษะของบุคลากรทีร่ บั ใหม่ตามคําบรรยายลักษณะงาน โดยแผนกหรืองานบริการที่
บุคลากรจะไปปฏิบตั งิ าน ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นปฏิบตั งิ าน
34
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ข. การพัฒนาบุคลากรและผูน้ ํา
(1) มีระบบการพัฒนาและเรียนรูส้ าํ หรับบุคลากร เพือ่ ให้เกิดผลการดําเนินการทีด่ ี
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ข(11) การปฐมนิ เทศ (orientation)
111 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มแี ผนงานปฐมนิเทศแก่บุคลากรใหม่ของแผนก 35
112 บุคลากรใหม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้าง นักศึกษา ผูอ้ ยูร่ ะหว่างฝึกอบรม และ
อาสาสมัคร ได้รบั การปฐมนิเทศเพือ่ ให้เกิดความคุน้ เคยกับองค์กร/หน่วยงาน และ
เข้าใจหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
5.1ข(12) การกําหนด learning needs เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่ อง (learning
needs identification)
121 พิจารณาสมรรถนะหลัก (core competency) ขององค์กร, ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
และการบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบตั กิ าร
122 พิจารณาประเด็นเรือ่ งการปรับปรุงผลงานขององค์กร การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
และนวตกรรม
123 พิจารณาประเด็นเรือ่ งจริยธรรมและวิธปี ฏิบตั ทิ างธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
124 พิจารณาประเด็นเรือ่ งการมุง่ เน้นผูป้ ่ วย คุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างเสริม
สุขภาพ 36
125 พิจารณา learning needs ทีเ่ ป็ นความต้องการของบุคลากร ร่วมกับทีห่ วั หน้างาน
ผูบ้ ริหาร และผูน้ ําระดับสูงระบุอย่างสมดุล เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
126 พิจารณาข้อกําหนดเรือ่ งการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
127 พิจารณาประเด็นเรือ่ ง non-technical skill 37 ความรูฝ้ ั งลึก (tacit knowledge) และ
การพัฒนาจิตตปั ญญา
5.1ข(13) กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาระหว่างประจําการ (in-service education
and training)
131 ผูน้ ําองค์กรจัดให้มกี ระบวนการทีเ่ ป็ นระบบในการพัฒนาบุคลากร และให้การศึกษา
ต่อเนื่องสําหรับบุคลากรทุกคน โดยเป็ นความร่วมมือของทุกส่วนงานในองค์กร
132 มีการวางแผนการศึกษา ฝึกอบรม เรียนรูแ้ ละพัฒนาจาก learning needs ที่
วิเคราะห์ได้
133 บุคลากรขององค์กรได้รบั การศึกษา ฝึกอบรม เรียนรูแ้ ละพัฒนา ระหว่างประจําการ
อย่างต่อเนื่อง
34

35

ครอบคลุม พันธกิจขององค์กร/แผนก ขอบเขตการให้บริการ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
36 มีการใช้ขอ
้ มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ผลการวัดคุณภาพและความปลอดภัย การทบทวนการปฏิบตั งิ าน แนวทางการ
ดูแลผูป้ ่ วยใหม่ๆ แผนการจัดบริการใหม่
37 เช่น การสือ
่ สาร การตัดสินใจ การทํางานเป็ นทีม การแก้ปัญหา การแปลความหมายและใช้ขอ้ มูล คอมพิวเตอร์
35
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Extended Evaluation Guide
134 การศึกษาเรียนรูส้ อดคล้องกับความสามารถของบุคลากรแต่ละคนทีจ่ ะตอบสนอง
ภาวะความต้องการของผูป้ ่ วย และ/หรือ ความต้องการการศึกษาต่อเนื่อง
135 องค์กรใช้วธิ กี ารพัฒนาบุคลากรทีห่ ลากหลาย รวมถึง การศึกษา การฝึกอบรม การ
โค้ช การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง การสะสมประสบการณ์จากการทํางาน การเรียนรูท้ ไ่ี ม่เป็ น
ทางการ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมภายนอก การ
ถ่ายทอดความรูจ้ ากบุคลากรทีล่ าออกหรือเกษียณอายุ การใช้สนิ ทรัพย์ความรูข้ อง
องค์กร
136 บุคลากรทีม่ หี น้าทีด่ แู ลผูป้ ่ วย และบุคลากรอืน่ ๆ ทีอ่ งค์กรระบุ ได้รบั การฝึกอบรม
เกีย่ วกับการช่วยชีวติ (cardiac life support) ในระดับทีเ่ หมาะสม มีการฝึกอบรมซํ้า
ตามข้อกําหนดหรือทุกสองปี และมีการบันทึกหลักฐานการเข้าฝึกอบรม
137 องค์กรอํานวยความสะดวกสําหรับการศึกษาและฝึกอบรม ด้วยการจัดให้มสี ถานที่
เครือ่ งมืออุปกรณ์ และให้บุคลากรทุกคนมีเวลาเข้าร่วมในการศึกษาและฝึกอบรมที่
เกีย่ วกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
138 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการส่งเสริมการนําความรูแ้ ละทักษะใหม่ๆ มาใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน
5.1ข(14) การเป็ นสถาบันสมทบสําหรับการศึกษาและฝึ กอบรม (health
professional education)
141 องค์กรจัดให้มกี ลไกกํากับดูแลโปรแกรมฝึกอบรมสําหรับการฝึกอบรมแต่ละประเภท
และแต่ละระดับ นําตัววัดผลการศึกษาของเจ้าของหลักสูตรมาปฏิบตั ิ
142 องค์กรมีเอกสารทีส่ มบูรณ์ของผูร้ บั การฝึกอบรมในองค์กรทุกคน รวมถึงเอกสาร
สถานภาพการลงทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรทีไ่ ด้รบั
และการจัดระดับทางวิชาการของผูร้ บั การฝึกอบรม
143 องค์กรนําผูร้ บั การฝึกอบรมเข้าร่วมกับการปฐมนิเทศ โปรแกรมคุณภาพ ความ
ปลอดภัยผูป้ ่ วย การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ และโปรแกรมอืน่ ๆ ขององค์กร

(2) มีระบบการพัฒนาและเรียนรูส้ าํ หรับผูน้ ํา เพือ่ ให้เกิดผลการดําเนินการทีด่ ี
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ข(21) ระบบการพัฒนาและเรียนรู้สาํ หรับผู้นํา เพิ่ มเติ มจาก 5.1ข(1)
(development and learning for leaders)
211 พิจารณาประเด็นการพัฒนาคุณสมบัตกิ ารเป็ นผูน้ ําเฉพาะตัว และจริยธรรมในการ
ดําเนินกิจการ
212 พิจารณาบทบาทของผูน้ ําในการพัฒนาความรูข้ ององค์กร การใช้การเรียนรูร้ ะดับ
องค์กรและการสร้างนวตกรรมเป็ นเรือ่ งมือในการจัดการ
213 พิจารณาความรูค้ วามสามารถในการนําองค์กรสูค่ วามยังยื
่ น
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Extended Evaluation Guide
214 พิจารณาบทบาทของผูน้ ําต่อการส่งเสริม สนับสนุน และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย

(3) องค์กรประเมินประสิทธิผลของระบบการพัฒนาและเรียนรูส้ าํ หรับบุคลากรและผูน้ ํา โดยพิจารณาผลการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล และผลงานขององค์กรร่วมด้วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ข(31) ประสิ ทธิ ผลของการเรียนรู้และพัฒนา (learning and development
effectiveness)
311 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การเรียนรูแ้ ละพัฒนา
312 การประเมินพิจารณาการประยุกต์ใช้ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ในงานทีร่ บั ผิดชอบร่วมด้วย
313 การประเมินพิจารณาผลงานขององค์กรซึง่ เป็ นตัววัดทีใ่ ช้ในระบบบริหารอยูแ่ ล้วร่วม
ด้วย
(4) องค์กรจัดการเรือ่ งความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างมีประสิทธิผล.
องค์กรมีการวางแผนสร้างผูบ้ ริหารและผูน้ ําเพือ่ สืบทอดการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผล.
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ข(41) ความก้าวหน้ าในอาชีพการงาน (career progression)
411 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบและมีประสิทธิผลในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ
การงานของบุคลากรทัวทั
่ ง้ องค์กร
412 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบและมีประสิทธิผลในการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง
ของผูบ้ ริหารและผูน้ ํา
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ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) องค์กรประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม แต่ละส่วนของบุคลากร, และใช้ตวั ชีว้ ดั เหล่านี้เพือ่ ปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร.
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ค(11) การประเมิ นความผูกพัน (assessment of engagement)
111 องค์กรประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรด้วยวิธที เ่ี ป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ
112 วิธกี ารและตัววัดความผูกพันและความพึงพอใจมีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและ
ส่วนของบุคลากร 38
113 มีการใช้ผลการประเมินและตัววัดเหล่านี้ในการระบุโอกาสปรับปรุงความผูกพันของ
บุคลากร
37

(2) องค์กรนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชือ่ มโยงกับผลลัพธ์ของบริการสุขภาพ / กิจการของ
องค์กร ในตอนที่ IV เพือ่ ระบุโอกาสในการปรับปรุงทัง้ ความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ของบริการ
สุขภาพ / กิจการขององค์กร.
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ค(21) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของกิ จการ (correlation with business results)
211 องค์กรนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั
ผลลัพธ์ของบริการสุขภาพ/กิจการขององค์กรสําคัญทีร่ ายงานในตอนที่ IV
212 องค์กรระบุโอกาสในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ของบริการ
สุขภาพ/กิจการขององค์กร

นอกจากการวัดปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันแล้ว องค์กรใช้ตวั วัดอื่นๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กบั องค์กร การ
ขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร

38
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I-5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (HRF.2)

องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลัง เพือ่ ให้งานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ. องค์กรจัด
ให้มสี ภาพแวดล้อมในการทํางานและบรรยากาศทีส่ นับสนุนให้บุคลากรมีสขุ ภาพดี และมีความ
ปลอดภัย.
ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร
(1) องค์กรประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและระดับกําลังคนทีต่ อ้ งการ. มีการกําหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ของแต่ละตําแหน่ง และมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามความรูค้ วามสามารถของบุคลากรและข้อกําหนดใน
กฎหมาย.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ก(11) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง (capability and capacity)
111 องค์กรมีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ 39และ
อัตรากําลังบุคลากร
112 มีการนําพันธกิจขององค์กร ลักษณะผสมของผูป้ ่ วย บริการ เทคโนโลยี กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง มาใช้ในการระบุความต้องการบุคลากร
113 องค์กรวางแผนดําเนินการเพือ่ ให้ได้กาํ ลังคนทีม่ ขี ดี ความสามารถและจํานวนตาม
ความต้องการ
5.2ก(12) การกําหนดหน้ าที่รบั ผิ ดชอบ (workforce responsibilities)
121 มีการกําหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งไว้ในคําบรรยายลักษณะงาน
และมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามความรูค้ วามสามารถของบุคลากรและตาม
กฎหมาย
122 มีการกําหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบไว้ในคําบรรยายลักษณะงานสําหรับบุคลากรต่อไปนี้:
ผูท้ ไ่ี ม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ทาํ หน้าทีไ่ ด้โดยอิสระ ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่
กําลังเรียนรูท้ กั ษะใหม่ นักศึกษาภายใต้การกํากับดูแล ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตให้ทาํ งาน
ชัวคราว
่
38

(2) มีกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิผลในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุลงตําแหน่ง และธํารงรักษาบุคลากรใหม่. มีการ
รวบรวม ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัตขิ องบุคลากรในด้านใบประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม
และประสบการณ์. องค์กรสร้างความมันใจว่
่ าบุคลากรเป็ นตัวแทนของความหลากหลายทางข้อคิด
วัฒนธรรม และความคิดอ่านของชุมชน.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ก(21) การสรรหา ธํารงรักษา พัฒนาบุคลากร และให้การศึกษาต่อเนื่ อง (new
workforce members)
39

ขีดความสามารถของบุคลากรครอบคลุม ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญ
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211 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการสรรหา ประเมินคุณสมบัติ ว่าจ้าง บรรจุ และ
รักษาบุคลากรใหม่ โดยเป็ นความร่วมมือของทุกส่วนงานในองค์กร
212 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ าบุคลากรเป็ นตัวแทนของความหลากหลายทางความคิด
วัฒนธรรม และความคิดเห็นของชุมชน
213 หัวหน้าหน่วยงานจัดทําเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรระดับวิชาชีพทีต่ อ้ งการ
(การศึกษา ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์) และใช้เกณฑ์ดงั กล่าวในการเลือกหรือ
แนะนําบุคลากรระดับวิชาชีพ
5.2ก(22) การประเมิ นคุณสมบัติ (evaluation of credentials)
221 มีวธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐานในการรวบรวมหลักฐานคุณสมบัติ 40ของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพด้านบริการสุขภาพแต่ละคน
222 มีการสอบทานสารสนเทศดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลต้นกําเนิดด้วยวิธกี ารซึง่ เป็ นที่
ยอมรับ 41
223 มีกระบวนการทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าบุคลากรอืน่ ๆ ซึง่ ติดตามแพทย์อสิ ระมาให้บริการแก่
ผูป้ ่ วยและมิได้เป็ นบุคลากรขององค์กร เป็ นผูม้ หี ลักฐานคุณสมบัตเิ หมาะสมตาม
ข้อกําหนดขององค์กร
224 มีวธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐานในการระบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบและจัดมอบหมายงานทาง
คลินิก บนพืน้ ฐานของคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
225 มีการจัดทําและเก็บรักษาแฟ้ มข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรแต่ละคน ตามรูปแบบ
มาตรฐานและมีความเป็ นปั จจุบนั 42
39

40

41

(3) องค์กรจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพือ่ การทํางานให้บรรลุผล
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ก(31) การทําให้งานบรรลุผล (work accomplishment)
311 องค์กรจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพือ่ ให้งานขององค์กรบรรลุผล
312 องค์กรจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรโดยใช้ประโยชน์จาก core competencies
ขององค์กร
313 องค์กรจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพือ่ หนุนเสริมการมุง่ เน้นผูป้ ่ วยและบริการ
สุขภาพ

ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือการขึน้ ทะเบียน ประกาศนียบัตรการศึกษา/การฝึกอบรม และประสบการณ์
เช่น การสอบทานผ่านเว็บไซต์ทป่ี ลอดภัย การโทรศัพท์สอบถามจากแหล่งข้อมูลและบันทึกไว้ คํายืนยันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
42 ประกอบด้วยหลักฐานคุณสมบัต ิ คําบรรยายลักษณะงาน ประวัตก
ิ ารทํางาน ผลการประเมิน บันทึกการเข้าร่วมศึกษา
ระหว่างประจําการ
40
41
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314 องค์กรจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพือ่ ให้ผลการดําเนินการเหนือกว่าความ
คาดหมาย
315 องค์กรจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพือ่ ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั กิ าร
316 องค์กรจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรอย่างคล่องตัวพอทีจ่ ะตอบสนองความ
ต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
317 มีผมู้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมหนึ่งคนหรือมากกว่าทําหน้าทีบ่ ริหารแต่ละแผนกหรืองาน
บริการในองค์กร
(4) องค์กรเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและความเพียงพอ.
องค์กรบริหารบุคลากร ความต้องการของบุคลากรและความต้องการขององค์กร เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าสามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง, เพือ่ ป้ องกันการลดบุคลากร, และเพือ่ ลดผลกระทบจากการทีบ่ ุคลากรไม่
เพียงพอ เมือ่ มีความจําเป็ น.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ก(41) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (workforce change
management)
411 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลัง
412 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการบริหารบุคลากร บริหารความต้องการของ
บุคลากรและความต้องการขององค์กร เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าสามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ป้ องกันการลดจํานวนของบุคลากร และลดผลกระทบจากการทีบ่ ุคลากรไม่
เพียงพอ
413 มีการวางแผนรองรับในกรณีทข่ี ดี ความสามารถและอัตรากําลังไม่เพียงพอ สร้าง
หลักประกันในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะในจุดทีม่ คี วามขาด
แคลน
414 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการเตรียมการและบริหารในช่วงทีม่ กี ารเติบโตของ
จํานวนบุคลากร
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ข. บรรยากาศในการทํางาน
(1) องค์กรสร้างความมันใจและดํ
่
าเนินการปรับปรุงเพือ่ ให้สถานทีท่ าํ งานเอือ้ ต่อสุขภาพ ปลอดภัย และมีการ
ป้ องกันภัย. มีการกําหนดตัววัดผลงานและเป้ าหมายการปรับปรุงสําหรับแต่ละประเด็นดังกล่าว. (นําไป
ประเมินรวมในหัวข้อ II-3.1 ก)
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ข(11) สภาพแวดล้อมการทํางาน (workforce environment)
111 องค์กรดําเนินการเกีย่ วกับปั จจัยต่างๆ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทัง้
การเข้านอกออกใน เพือ่ สร้างความมันใจและปรั
่
บปรุงให้ดขี น้ึ ในด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากร
112 องค์กรกําหนดตัววัดและเป้ าประสงค์ในการปรับปรุงสําหรับความต้องการของบุคล
กรแต่ละเรือ่ ง
113 มีความแตกต่างทีส่ าํ คัญของปั จจัย ตัววัด หรอืเป้ าหมาย สําหรับสภาพแวดล้อมของ
สถานทีท่ าํ งานทีแ่ ตกต่างกัน
(2) องค์กรให้การดูแลและเกือ้ หนุนบุคลากรด้วยนโยบาย การจัดบริการ และสิทธิประโยชน์ ซึง่ ปรับให้
เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรทีม่ คี วามหลากหลายแต่ละกลุ่ม.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ข(21) นโยบาย การบริ การ และสิ ทธิ ประโยชน์ (workforce policies and
benefits)
211 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการดูแลและเกือ้ หนุนบุคลากรด้วยนโยบาย การ
บริหาร และสิทธิประโยชน์
212 การดูแลและเกือ้ หนุนบุคลากรดังกล่าวได้รบั การออกแบบให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของบุคลากรทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ ความแตกต่างของกลุ่มและส่วนของ
บุคลากร
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ค. สุขภาพบุคลากร
(1) บุคลากรมีสว่ นร่วม เรียนรู้ ตัดสินใจ และปฏิบตั ใิ นการดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม ของตน.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ค(11) การดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร (staff health)
111 มีนโยบายเกีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร และการเรียนรูแ้ นวคิด
เกีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพ
112 มีการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้แก่บุคลากรเกีย่ วกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ทัง้
สําหรับตนเองและสําหรับผูป้ ่ วย โดยเน้นบทบาทความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ตนเอง
113 มีกระบวนการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ส่งเสริมการตัดสินใจและปฏิบตั กิ ารการดูแลสุขภาพ
สําหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม (กลุ่มทีม่ โี รคประจําตัว กลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง และกลุ่ม
ทัวไป)
่
114 มีระบบติดตามประเมินผลการดูแลสุขภาพของบุคลากรทัง้ ในด้านพฤติกรรมสุขภาพ
และผลลัพธ์สขุ ภาพ
(2) บุคลากรมีขอ้ ตกลงร่วมกันในการเป็ นแบบอย่างพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี และแบบอย่างวัฒนธรรมองค์กรใน
การสร้างเสริมสุขภาพ.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ค(21) พฤติ กรรมสุขภาพที่ ดี (role model)
211 บุคลากรมีขอ้ ตกลงร่วมกันในการละเว้นจากพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่ดี เช่น การสูบ
บุหรี่ การดื่มสุรา
212 บุคลากรมีขอ้ ตกลงร่วมกันในการเป็ นแบบอย่างพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี เช่น การใช้
รถใช้ถนน อาหาร การออกกําลังกาย การผ่อนคลาย
213 บุคลากรร่วมกันใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ศิลปะ ดนตรี
งานอดิเรก
214 ผูน้ ําระดับสูงสนับสนุนให้มรี ะบบ สิง่ แวดล้อม กิจกรรม ทีเ่ อือ้ ต่อการเป็ นแบบอย่าง
พฤติกรรมสุขภาพทีด่ แี ละแบบอย่างวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างเสริมสุขภาพ
(3) องค์กรประเมินและจัดการความเสีย่ งต่อสุขภาพทีส่ าํ คัญอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดเชือ้
วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี และ HIV จากผูป้ ่ วย, เข็มฉีดยาหรือของมีคมบาด, สารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร, ก๊าซ
ดมสลบ และยาเคมีบาํ บัด.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ค(31) โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยบุคลากร (staff health and safety
program)
311 ผูน้ ําองค์กรและบุคลากรวางแผนโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
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312 โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยตอบสนองความต้องการของบุคลากรทัง้ ที่
เร่งด่วนและไม่เร่งด่วนด้วยการรักษาโดยตรงและการส่งต่อ
313 มีการนําข้อมูลของโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรไปใช้ใน
โปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยขององค์กร
5.2ค(32) การประเมิ นสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน (workforce environment
assessment)
321 มีการบ่งชีแ้ ละประเมินปั จจัยด้านการยศาสตร์ (ergonomic factors) ซึง่ อาจมีผลต่อ
สุขภาพของบุคลากร
322 มีการประเมินสภาพการทํางานซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพของบุคลากร
เนื่องจากปั จจัยด้านกายภาพ สารเคมี และเชือ้ โรค
323 มีการประเมินปั จจัยทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจ
324 มีการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุและอันตรายเนื่องจากการทํางาน
325 มีการประเมินอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและส่วนรวม
326 มีการประเมินระบบควบคุมทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ขจัด ป้ องกัน หรือลดการสัมผัสปั จจัย
เสีย่ ง
327 มีการประเมิน general hygiene and sanitary facilities
5.2ค(33) การประเมิ นความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากร (occupational risks
assessment)
331 มีการบ่งชีค้ วามเสีย่ งหรืออันตรายต่อสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน (จากผล
ของการสํารวจเฝ้ าระวัง)
332 มีการบ่งชึก้ ลุ่มของบุคลากรทีต่ อ้ งเผชิญกับความเสีย่ งหรืออันตรายแต่ละประเภท
333 มีการวิเคราะห์ว่าความเสีย่ งหรืออันตรายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบุคลากรอย่างไร
(ลักษณะของการเผชิญ ระดับขัน้ ทีส่ ามารถยอมรับได้ dose/response relationship
ผลกระทบต่อสุขภาพทีอ่ าจจะเกิดขึน้ )
334 มีการพิจารณาระดับและปริมาณของความเสีย่ ง
335 มีการบ่งชีบ้ ุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ ี special vulnberability
336 มีการประเมินมาตรการป้ องกันและควบคุมอันตรายทีม่ อี ยู่
337 มีการสรุปและเสนอแนะเพือ่ การจัดการและควบคุมความเสีย่ ง
338 มีการบันทึกผลการประเมิน
339 มีการทบทวนและประเมินความเสีย่ งซํ้าเป็ นระยะ
5.2ค(34) การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากร (occupational risks
management)
341 มีการวางแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้ องกันอันตรายจากความเสีย่ งในการทํางานที่
พบบ่อย เช่น sprains, strains, contusion, cuts, punctures
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342 มีการวางแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้ องกันอันตรายจากความเสีย่ งจากการทํางาน
ทีม่ อี นั ตรายสูง เช่น การติดเชือ้ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี และ HIV จากผูป้ ่ วย, เข็ม
ฉีดยาหรือของมีคมบาด, สารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร, ก๊าซดมสลบ ยาเคมีบาํ บัด
ปั จจัยทางกายภาพ (รังสี ความร้อน ไฟฟ้ า เลเซอร์) และสิง่ แวดล้อม
343 มีการจัดระบบรายงานและระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่ ให้สามารถประเมินการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้

(4) บุคลากรทุกคนได้รบั การประเมินสุขภาพแรกเข้าทํางาน และมีขอ้ มูลสุขภาพพืน้ ฐาน ได้แก่ การตรวจ
สุขภาพทัวไป
่ ประวัตกิ ารได้รบั ภูมคิ มุ้ กัน ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยและอุบตั เิ หตุ รวมทัง้ พฤติกรรมสุขภาพส่วน
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตรวจสุขภาพตามความเสีย่ งของหน่วยงานทีจ่ ะเข้าทํางาน.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ค(41) การประเมิ นสุขภาพเมื่อแรกเข้าทํางาน (pre-employment health
examination)
411 มีการประเมินสุขภาพเมือ่ แรกเข้าทํางาน
412 มีการจัดทําข้อมูลสุขภาพพืน้ ฐาน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทัวไปเมื
่
อ่ แรกรับ
ประวัตกิ ารได้รบั ภูมคิ มุ้ กัน ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย (โดยเฉพาะการเจ็บป่ วยด้วยโรคติด
เชือ้ ซึง่ อาจจะทําให้เสีย่ งต่อการรับหรือแพร่กระจายโรคติดต่อ) ประวัตกิ ารได้รบั
อุบตั เิ หตุ พฤติกรรมสุขภาพ
413 มีการตรวจสุขภาพตามความเสีย่ งของหน่วยงานทีจ่ ะเข้าทํางาน
414 มีการจัดระบบให้ขอ้ มูลสุขภาพของบุคลากรมีความเชือ่ มต่อกับบันทึกสุขภาพเมือ่
เกิดการเจ็บป่ วย และสามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม
(5) บุคลากรได้รบั การตรวจสุขภาพเป็ นระยะเพือ่ ประเมินการเจ็บป่ วยเนื่องมาจากการทํางาน รวมทัง้ การติดเชือ้
ซึง่ อาจจะมีผลต่อการดูแลผูป้ ่ วยและบุคลากรอืน่ ๆ ตามลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ค(51) การตรวจสุขภาพเป็ นระยะ (periodic health examination)
511 มีระบบการตรวจสุขภาพประจําปี (หรือบ่อยกว่านัน้ ) ตามลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
512 มีการประมวลผลข้อมูล และตอบสนองอย่างเหมาะสม
(6) บุคลากรได้รบั ภูมคิ มุ้ กันโรคติดต่ออย่างเหมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ค(61) การได้รบั ภูมิค้มุ กันโรคติ ดต่อ (immunizations)
611 มีนโยบายในการให้วคั ซีนและสร้างภูมคิ มุ้ กันแก่บุคลากร
612 มีการให้วคั ซีนป้ องกันโรคตับอักเสบบีสาํ หรับผูท้ ม่ี โี อกาสสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลัง่
สูง
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613 มีการให้วคั ซีนป้ องกันโรคอืน่ ๆ เช่น influenza, MMR, varicella, DPT,
meningococcal vaccine ตามโอกาสทีจ่ ะสัมผัสเชือ้
614 มีบนั ทึกประวัตกิ ารได้รบั ภูมคิ มุ้ กันโรคในประวัตสิ ขุ ภาพ

(7) บุคลากรทีเ่ จ็บป่ วยหรือบาดเจ็บจากการทํางานได้รบั การประเมินและดูแลอย่างเหมาะสม. องค์กรจัดทํา
นโยบายและวิธปี ฏิบตั สิ าํ หรับทัง้ การประเมินโอกาสแพร่กระจายเชือ้ ข้อบ่งชีใ้ นการจํากัดการปฏิบตั หิ น้าที่
และการดูแลบุคลากรทีส่ มั ผัสเชือ้ ซึง่ ครอบคลุมถึงการให้ภมู คิ มุ้ กันและการจํากัดการปฏิบตั งิ าน.
N P M
Extended Evaluation Criteria
5.2ค(71) การดูแลบุคลากรที่ เจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บจากการทํางาน (work-related
illness or injuries)
711 มีนโยบายในการประเมิน ให้คาํ ปรึกษา และติดตามบุคลากรทีไ่ ด้สมั ผัสกับโรคติดต่อ
ซึง่ มีการประสานงานกับโปรแกรมป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
712 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้ในการประเมินโอกาสแพร่กระจายเชือ้ และข้อ
บ่งชีใ้ นการจํากัดการปฏิบตั หิ น้าที่
713 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้ในการดูแลบุคลากรทีส่ มั ผัสเชือ้ HIV, HVB,
rabies, และโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่อน่ื ๆ
714 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้ในการดูแลบุคลากรทีบ่ าดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
จากการทํางานอืน่ ๆ
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I – 6 การจัดการกระบวนการ
I-6.1 การออกแบบระบบงาน

องค์กรกําหนดงานทีเ่ ป็ นความเชีย่ วชาญพิเศษของตน ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ
สําคัญ เพือ่ ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผปู้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานอืน่ ๆ, พร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน, และบรรลุ
ความสําเร็จขององค์กร.
ก. ความเชีย่ วชาญพิเศษขององค์กร
(1) องค์กรกําหนดงานทีเ่ ป็ นความเชีย่ วชาญพิเศษ/สมรรถนะหลักของตน ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั พันธกิจ
สิง่ แวดล้อม และแผนปฏิบตั กิ าร.
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.1ก(11) การกําหนด core competency ขององค์กร (core competency
determination)
111 ผูน้ ําระดับสูงและทีมทีเ่ กีย่ วข้องทบทวนพันธกิจและสิง่ แวดล้อมขององค์กร แล้ว
ร่วมกันใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการกําหนด core competency (สมรรถนะหลัก)
ขององค์กร ซึง่ เป็ นความสามารถทีส่ าํ คัญในเชิงกลยุทธ์ทจ่ี ะ นําไปสูค่ วามสําเร็จของ
องค์กร
112 ผูน้ ําระดับสูงและทีมทีเ่ กีย่ วข้องนํา core competency (สมรรถนะหลัก) ทีก่ าํ หนด
ขึน้ มาจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาให้เกิดความเชีย่ วชาญยิง่ ขึน้ และใช้แนวคิด
3P หรือ PDSA หรือ process management เพือ่ ติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(2) องค์กรออกแบบระบบงานโดยรวม และสร้างนวตกรรมให้กบั ระบบงาน โดยใช้ทรัพยากรจากภายนอก
(และภายใน) อย่างเหมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.1ก(21) แนวคิ ดการออกแบบระบบงาน 43 (design concepts)
42

“ระบบงาน” หมายถึง วิธกี ารทีอ่ งค์กรใช้ในการทํางานให้สาํ เร็จ โดยการนําผูส้ ง่ มอบและพันธมิตรทีส่ าํ คัญ คู่สญ
ั ญา
ผูใ้ ห้ความร่วมมือ และส่วนอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้ กระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน เข้ามาร่วม
ระบบงานจะประสานกระบวนการภายในกับแหล่งทรัพยากรต่างๆ จากภายนอกทีจ่ าํ เป็ นต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการให้แก่ลกู ค้า
43
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Extended Evaluation Criteria
211 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการออกแบบระบบงานและสร้างนวตกรรมด้าน
ระบบงานโดยรวม 44 เพือ่ ส่งมอบคุณค่าแก่ผปู้ ่ วย/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทําให้องค์กร
ประสบความสําเร็จและยังยื
่ น
212 องค์กรใช้ประโยชน์จาก core competency ขององค์กรในการออกแบบระบบงาน
213 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดเป็ นกระบวนการ
ภายในองค์กร กระบวนการใดจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก 45
214 ผูน้ ําองค์กรวางแผนและออกแบบบริการดูแลผูป้ ่ วยเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน/ผูป้ ่ วยทีม่ าใช้บริการและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร กําหนดประเภท
การดูแลทีอ่ งค์กรจะจัดเอง
I-6.1ก(22) ข้อกําหนดของระบบงาน (work system requirements)
221 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการจัดทําข้อกําหนดของระบบงานทีส่ าํ คัญโดยใช้
ข้อมูลจากผูป้ ่ วย/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
222 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการจัดทําข้อกําหนดของระบบงานทีส่ าํ คัญโดยใช้
ข้อมูลจากผูส้ ง่ มอบ พันธมิตร และผูใ้ ห้ความร่วมมือ
I-6.1ก(23) การนําระบบงานไปปฏิ บตั ิ (work system implementation)
231 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการจัดการและปรับปรุงระบบงานขององค์กรให้สง่
มอบคุณค่าแก่ลกู ค้า และทําให้องค์กรประสบความสําเร็จและยังยื
่ น
232 มีกระบวนการทีเ่ ป็ นระบบในการทบทวนและอนุญาตให้ใช้หตั ถการ เทคโนโลยี และ
ยาทีถ่ กู ระบุว่าอยูร่ ะหว่างการทดลองใช้
233 องค์กรใช้ขอ้ แนะนําขององค์กรวิชาชีพและแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือ เพือ่ ระบุ จัดหา
และใช้เครือ่ งมือ วัสดุ และยาทีจ่ าํ เป็ น สําหรับให้บริการทีว่ างแผนไว้ (โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในบริการระงับความรูส้ กึ รังสีวทิ ยาและภาพวินิจฉัย หทัยวิทยา รังสีรกั ษา
และบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูงอืน่ ๆ)
234 ผูน้ ําองค์กรมีความรับผิดชอบในการจ้างเหมาบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ ่ วย ทัง้ ด้านคลินิกและด้านบริหารจัดการ มีการกําหนดธรรมชาติและ
ขอบเขตบริการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูน้ ํามีสว่ นในการคัดเลือก การทําสัญญาจ้าง
การติดตามการปฏิบตั ติ ามสัญญา และการธํารงความต่อเนื่องในการดูแลผูป้ ่ วยเมือ่
มีการปรับหรือยุตสิ ญ
ั ญา
43

44

เช่น การออกแบบระบบงานผ่าน value creation process เชื่อมโยงกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย กระบวนการบริหาร และ
กระบวนการสนับสนุนเข้าด้วยกัน, การจัดระบบงานทีส่ นับสนุนการทํางานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพและการให้บริการ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว
45 เช่น การจ้างเหมาภายนอก, การร่วมทุน/ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก, การพัฒนา software, การให้เอกชนลงทุน
เทคโนโลยีราคาแพงในสถานทีข่ อง รพ., การร่วมมือกับคลินิกเอกชนในการจัดบริการผูป้ ่ วยนอก, การร่วมมือกับชุมชน
ในการดูแลผูป้ ่ วย
44
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N P M

Extended Evaluation Criteria
235 ผูน้ ําองค์กรกําหนดบริการทีจ่ ะจัดให้มโี ดยผูใ้ ห้บริการอิสระภายนอก มีการอนุญาต
ให้สทิ ธิการให้บริการดังกล่าว มีการตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้บริการ
อิสระ และมีการเฝ้ าติดตามคุณภาพบริการโดยผูใ้ ห้บริการอิสระ
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ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน
(1) องค์กรกําหนดกระบวนการทํางานสําคัญ ซึง่ สัมพันธ์กบั ความเชีย่ วชาญพิเศษขององค์กร. กระบวนการ
เหล่านี้นําไปสูก่ ารส่งมอบคุณค่าให้แก่ผปู้ ่ วย ผูร้ บั ผลงานอืน่ ๆ และความสําเร็จขององค์กร. (นําเสนอ
กระบวนการทํางานทีส่ าํ คัญ)
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.1ข(11) การกําหนดกระบวนการทํางานสําคัญ (key work process determination)
111 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการกําหนดกระบวนการสําคัญ ซึง่ สัมพันธ์กบั core
competency ขององค์กร และนําไปสูก่ ารส่งมอบคุณค่าให้แก่ผปู้ ่ วย ผูร้ บั ผลงาน
อืน่ ๆ และความสําเร็จขององค์กร
(2) องค์กรจัดทําข้อกําหนด (คุณลักษณะทีค่ าดหวัง) ทีส่ าํ คัญของกระบวนการข้างต้น โดยใช้ขอ้ มูลจากผู้
ประกอบวิชาชีพ ผูป้ ่ วย ผูร้ บั ผลงานอืน่ ๆ ผูส้ ง่ มอบ และผูร้ ว่ มงานจากภายนอก. (นําเสนอข้อกําหนด / ความ
คาดหวังทีส่ าํ คัญ)
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.1ข(21) ข้อกําหนดของกระบวนการทํางาน (key work process requirements)
211 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการจัดทําข้อกําหนดของกระบวนการทํางานทีส่ าํ คัญ
212 มีการใช้ขอ้ มูลจากผูป้ ระกอบวิชาชีพในการจัดทําข้อกําหนด
213 มีการใช้ขอ้ มูลจากผูป้ ่ วย/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ในการจัดทําข้อกําหนด
214 มีการใช้ขอ้ มูลจากผูส้ ง่ มอบ พันธมิตร และผูใ้ ห้ความร่วมมือ ในการจัดทําข้อกําหนด
(3) องค์กรออกแบบและสร้างสรรค์นวตกรรมสําหรับกระบวนการทํางานเพือ่ ตอบสนองข้อกําหนด / ความ
คาดหวังสําคัญข้างต้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย หลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ความรูข้ ององค์กร โอกาสทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ น ผลลัพธ์สขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ รอบเวลา ผลิตภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล.
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.1ข(31) แนวคิ ดการออกแบบ (design concepts)
311 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการออกแบบและสร้างสรรค์นวตกรรมสําหรับ
กระบวนการทํางานเพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
312 การออกแบบกระบวนการทํางานคํานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
313 การออกแบบกระบวนการทํางานคํานึงถึงหลักฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
314 การออกแบบกระบวนการทํางานคํานึงถึงความรูข้ ององค์กร ความเป็ นเลิศของ
บริการ ความคล่องตัวทีต่ อ้ งการ
315 การออกแบบกระบวนการทํางานคํานึงถึงโอกาสทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ น และผลลัพธ์
สุขภาพทีด่ ขี น้ึ
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N P M

Extended Evaluation Criteria
316 การออกแบบกระบวนการทํางานคํานึงถึงรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมต้นทุน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6.1ข(32) การระบุบริ การและการประสานงาน (service identification)
321 มีการจัดทําเอกสารการจัดบริการในปั จจุบนั และแผนการจัดบริการในอนาคตของแต่
ละหน่วยงาน มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ ป็ นแนวทางในการให้บริการ รวมถึงการ
ระบุความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าํ เป็ นของบุคลากร
322 มีการประสานความร่วมมือและบูรณาการของบริการภายในแต่ละแผนกหรืองาน
บริการ และกับแผนกหรืองานบริการอืน่

(4) องค์กรมีการจัดกระบวนงานเอกสารทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ านโยบาย ยุทธศาสตร์ กระบวนการ แผนงาน และ
รายงานการประชุมทีส่ าํ คัญ ได้รบั การบันทึก โดยเอกสารและบันทึกต่างๆ มีกระบวนการควบคุมเอกสารที่
ดี
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.1ข(41) ระบบเอกสาร (document system)
411 องค์กรมีการจัดกระบวนงานเอกสารทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ านโยบาย ยุทธศาสตร์
กระบวนการ แผนงาน และรายงานการประชุมทีส่ าํ คัญ ได้รบั การบันทึก โดย
เอกสารและบันทึกต่างๆ มีกระบวนการควบคุมเอกสารทีด่ ี
412 ผูม้ อี าํ นาจลงนามเป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารเผยแพร่และใช้เอกสารการอนุมตั อิ าจอยูใ่ นรูปแบบ
ของลายเซ็น หรือการอนุมตั ผิ ่านระบบอิเล็คโทรนิกทีม่ รี หัสผ่าน
413 มีการจัดการทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าเฉพาะเอกสารรุน่ ล่าสุดอยู่ ณ จุดทีจ่ ะมีการนําไปใช้
414 มี การจัดการทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าเอกสารอยูใ่ นสภาพทีอ่ า่ นได้งา่ ยและการเปลีย่ นแปลง
สามารถสังเกตได้งา่ ย (โดยใช้ชอ่ื เอกสาร วันทีอ่ อก เลขทีเ่ อกสาร หรือเครือ่ งหมาย
อืน่ ๆทีเ่ หมาะสม)
415 มีการปรับปรุงเอกสารเป็ นระยะตามความจําเป็ น และมีการอนุมตั ใิ หม่
416 มีการป้ องกันไม่ให้มกี ารใช้เอกสารทีย่ กเลิกไปแล้ว โดยไม่ตงั ้ ใจ และวิธกี ารระบุ
เอกสารทีย่ กเลิกไปแล้วในกรณีทเ่ี อกสารนัน้ ยังต้องถูกจัดเก็บไว้เพือ่ จุดประสงค์
บางอย่าง
417 มีการประยุกต์ใช้กระบวนการควบคุมเอกสารกับเอกสารทีไ่ ด้รบั มาจากภายนอก
องค์กร
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ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุ กเฉิน 46
45

องค์กรสร้างความมันใจในการเตรี
่
ยมพร้อมของระบบงานและสถานทีท่ าํ งานเพือ่ รองรับภัยพิบตั หิ รือภาวะ
ฉุกเฉิน, โดยพิจารณาการป้ องกัน การบริหารจัดการ ความต่อเนื่องของการให้บริการผูป้ ่ วยและชุมชน การ
เคลื่อนย้าย และการฟื้ นฟู.
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.1ค(11) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิ น (emergency preparedness)
111 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบเพือ่ ทําให้มนใจว่
ั ่ าระบบงานและสถานทีท่ าํ งานมีการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน
112 ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉินดังกล่าวคํานึงถึงการป้ องกัน
การจัดการ ความต่อเนื่องของการดําเนินการ และการทําให้คนื สูส่ ภาพเดิม
6.1ค(12) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิ นสําหรับสถานพยาบาล (healthcare
emergency preparedness)
121 องค์กรวิเคราะห์โอกาสทีจ่ ะต้องเผชิญกับภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉินทีม่ ผี ลกระทบต่อ
องค์กรโดยตรง เช่น อัคคีภยั นํ้าท่วม พายุ แผ่นดินไหว ระบบสาธารณูปโภคไม่
ทํางาน มลภาวะในอากาศ เหตุระเบิด
122 องค์กรวิเคราะห์โอกาสทีจ่ ะต้องเผชิญกับภาระการให้บริการมากขึน้ อย่างฉับพลัน
เช่น การระบาดของโรคติดต่อ อุบตั เิ หตุหมู่ การเจ็บป่ วยจากภัยธรรมชาติ
123 มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ เครือ่ งมือ วัสดุอปุ กรณ์ การสือ่ สาร ฯลฯ
124 มีแนวทางการบริหารจัดการทีช่ ดั เจนเมือ่ เกิดเหตุ
125 มีแผนสํารองเพือ่ ให้สามารถจัดบริการผูป้ ่ วยได้อย่างต่อเนื่อง
126 มีแนวทางการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นทีท่ ป่ี ลอดภัย
127 มีแนวทางการฟื้ นฟูสภาพกิจการหลังเกิดเหตุ
128 มีการประเมินความพร้อมของระบบต่างๆ ทีต่ อ้ งรองรับเมือ่ เกิดภัยพิบตั หิ รือภาวะ
ฉุกเฉิน จุดทีไ่ ม่สมควรเปิ ดให้บริการเมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉิน จุดล่อแหลมทีจ่ ะเกิด
ความขลุกขลักในการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดสถานการณ์จริงในระดับรุนแรงกว่าทีค่ าด
129 มีการซักซ้อมทําความเข้าใจ หรือการซ้อมปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอตามความเหมาะสม
โดยอาจร่วมกับหน่วยงานภายนอก และนําปั ญหาข้อติดขัดมาปรับปรุงแก้ไข

46

ดูในหมวด II-3 สิง่ แวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย ร่วมด้วย
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I-6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน

องค์กรนํากระบวนการทํางานสําคัญไปปฏิบตั ิ บริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
เพือ่ ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผปู้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานอื่น และเพือ่ บรรลุความสําเร็จขององค์กร.
ก. การจัดการกระบวนการทํางาน
(1) องค์กรนํากระบวนการทํางานทีอ่ อกแบบไว้ไปปฏิบตั ิ และสร้างความมันใจว่
่ าจะเป็ นไปตามข้อกําหนดสําคัญ
ของกระบวนการ (บรรลุคณ
ุ ลักษณะทีค่ าดหวัง). มีการนําข้อมูลจากผูป้ ่ วย ผูร้ บั ผลงานอืน่ ผูส้ ง่ มอบ และ
ผูร้ ว่ มงานจากภายนอก มาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว. องค์กรใช้ตวั ชีว้ ดั ผลงานสําคัญ และ
ตัวชีว้ ดั ระหว่างการปฏิบตั งิ านเพือ่ ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน.
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.2ก(11) การนํากระบวนการทํางานที่ สาํ คัญไปปฏิ บตั ิ (key work process
implementation)
111 กระบวนการทํางานทีส่ าํ คัญขององค์กรสัมพันธ์กบั ระบบงานขององค์กร
112 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านประจําวันของของกระบวนการเหล่านี้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
113 มีการนําข้อมูลจากผูป้ ่ วย ผูร้ บั ผลงานอืน่ ผูส้ ง่ มอบ และผูร้ ว่ มงานจากภายนอก มา
ใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว
114 องค์กรใช้ตวั ชีว้ ดั ผลการดําเนินการทีส่ าํ คัญและตัววัดในกระบวนการเพือ่ ควบคุม
และปรับปรุงกระบวนการทํางานต่างๆ
6.2ก(12) การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (supply-chain management)
121 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
122 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ าผูส้ ง่ มอบทีอ่ งค์กรเลือกมีคณ
ุ สมบัตแิ ละพร้อมทีจ่ ะช่วยยกระดับ
ผลการดําเนินการขององค์กรและความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
123 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการประเมินผลการดําเนินการของผูส้ ง่ มอบ
124 องค์กรดําเนินการกับผูส้ ง่ มอบทีม่ ผี ลการดําเนินการทีไ่ ม่ดี
(2) มีการพิจารณาความคาดหวังของผูป้ ่ วย. มีการอธิบายกระบวนการบริการสุขภาพและผลลัพธ์ทน่ี ่าจะ
เกิดขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยมีความคาดหวังทีส่ ามารถตอบสนองได้ . ผูป้ ่ วยมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและนําความ
สมัครใจ (preference) ของผูป้ ่ วยมาพิจารณาในการให้บริการ.
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.2ก(21) การจัดการความคาดหวังของผู้ป่วย (patient expectation management)
211 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการจัดการกับความคาดหวังของผูป้ ่ วยและครอบครัว
212 มีการอธิบายกระบวนการบริการสุขภาพและผลลัพธ์ทน่ี ่าจะเกิดขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยมี
ความคาดหวังทีส่ ามารถตอบสนองได้
213 ผูป้ ่ วยมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
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N P M

Extended Evaluation Criteria
214 มีการนําความสมัครใจ (preference) ของผูป้ ่ วยมาพิจารณาในการให้บริการ

(3) องค์กรพยายามทีล่ ดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการตรวจสอบ ป้ องกันการต้องทํางานซํ้าและความผิดพลาด.
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.2ก(31) การควบคุมต้นทุน (cost control)
311 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบงาน
312 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการป้ องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการ
ให้บริการ และการทํางานซํ้า
313 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการลดต้นทุนค่าประกันความเสียหายหรือการ
สูญเสียของผลิตภาพของลูกค้า
314 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบใมนการลดต้นทุนโดยรวมทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ
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ข. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
องค์กรปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ ขี น้ึ ลดความแปรปรวน ยกระดับการจัดบริการสุขภาพ
และผลลัพธ์สขุ ภาพ และเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางด้านบริการสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป. มี
การแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลการปรับปรุงและบทเรียนระหว่างหน่วยงานและกระบวนการต่างๆ เพือ่ ขับเคลื่อน
การเรียนรูแ้ ละนวตกรรมในองค์กร.
N P M
Extended Evaluation Criteria
6.2ข(11) การปรับปรุงกระบวนการ (process improvement)
111 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ บรรลุผลการ
ดําเนินการทีด่ ขี น้ึ
112 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ ลดความ
แปรปรวนของกระบวนการ
113 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์/บริการให้ดขี น้ึ
114 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ ยกระดับการ
จัดบริการสุขภาพและผลลัพธ์สขุ ภาพ
115 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ ตอบสนองต่อ
ความต้องการและทิศทางบริการสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โอกาสทีจ่ ะมีการ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดบริการสุขภาพไปจากเดิม 47
116 มีการพิจารณาปั จจัยต่างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทีด่ าํ เนินการอยู่ 48
6.2ข(12) พื้นที่ ของการปรับปรุงกระบวนการ (process improvement domain)
121 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของแต่ละหน่วยงาน
122 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่มโรค
123 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของแต่ละระบบงาน
124 องค์กรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
6.2ข(13) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (process improvement sharing)
131 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลการปรับปรุงและบทเรียนระหว่างหน่วยงานและ
กระบวนการต่างๆ เพือ่ ขับเคลื่อนการเรียนรูแ้ ละนวตกรรมในองค์กร
46

47

เช่น จากบริการผูป้ ่ วยในเป็ นบริการผูป้ ่ วยนอก จากบริการทีโ่ รงพยาบาลเป็ นบริการทีบ่ า้ น การใช้นวตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ (ระบบ IT และการสือ่ สาร)
48 เช่น ผลลัพธ์สข
ุ ภาพทีต่ อ้ งการ ความปลอดภัยและการบริหารความเสีย่ ง หลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ความรูข้ ององค์กร ความทันเวลา การเข้าถึง การประสานงาน ความต่อเนื่องของการดูแล การมีสว่ น
ร่วมของผูป้ ่ วยในการตัดสินใจ ความคาดหวังทีห่ ลากหลาย ความเพียงพอหรือขาดแคลนบุคลากรทีม่ ที กั ษะทีจ่ าํ เป็ น
47
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II-1 การบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ (QRS)
II-1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1)
มีการพัฒนาคุณภาพที่ ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ.
ก. การสนับสนุนจากผูน้ ํา
(1) ผูน้ ําระดับสูงกําหนดนโยบาย เป้ าประสงค์ ลําดับความสําคัญ และความคาดหวังในเรือ่ งคุณภาพและความ
ปลอดภัย.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ก(11) การกําหนดนโยบาย เป้ าประสงค์ ลําดับความสําคัญ ความคาดหวัง
111 ผูน้ ําระดับสูงกําหนดนโยบายและเป้ าประสงค์ ในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัย
112 ผูน้ ําระดับสูงร่วมกันวางระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงระบบการ
วัดผล
113 ผูน้ ําระดับสูงกําหนดลําดับความสําคัญ 49 (หรือเข็มมุง่ ) สําหรับกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัย
114 ผูน้ ําระดับสูงกําหนดความคาดหวังในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัย
48

(2) ผูน้ ําระดับสูงสร้างหลักประกันว่าบริการทีจ่ ดั ให้ผปู้ ่ วยมีความปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ก(21) การสร้างหลักประกันความปลอดภัยและคุณภาพ
212 ผูน้ ําระดับสูงร่วมมือกันดําเนินการตามระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
213 ผูน้ ําระดับสูงสนับสนุนการกําหนดมาตรการทีเ่ ป็ นหลักประกันคุณภาพและความ
ปลอดภ้ย และการเรียนรูจ้ ากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์เพือ่ นํามาสูก่ ารป้ องกัน
(3) ผูน้ ําทุกระดับให้การสนับสนุน และติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ก(31) การสนับสนุน
311 ผูน้ ําทุกระดับสนับสนุนการฝึกอบรมและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัย มีโปรแกรมฝีกอบรมทีส่ อดคล้องกับบทบาทของบุคลากร ในฐานะเป็ น
ส่วนหนึ่งของงานประจําทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยวิทยากรผูม้ คี วามรู้
ลําดับความสําคัญนี้รวมถึงการนํา Patient Ssafety Goals ไปปฏิบตั ิ และลําดับความสําคัญของกิจกรรมการวัดและ
เฝ้ าติดตาม (measurement & monitoring)

49
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N P M

Extended Evaluation Guide
312 ผูน้ ําทุกระดับให้แนวทางและความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัย
313 ผูน้ ําทุกระดับมีสว่ นร่วมขจัดอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
314 ผูน้ ําทุกระดับร่วมสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลในการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัย
315 ผูน้ ําทุกระดับสนับสนุนทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ นในการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัย รวมทัง้ เทคโนโลยีและทรัพยากรสําหรับการติดตามวัดผล (tracking)
และเปรียบเทียบผล
316 ผูน้ ําทุกระดับสนับสนุนการปรับระบบบริหารเพือ่ เกือ้ หนุนการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัย
1.1ก(32) การกํากับดูแล
321 ผูน้ ําระดับสูงจัดให้มกี ลไกกํากับดูแลระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
322 ผูน้ ําระดับสูงรายงานผลระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยต่อคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
1.1ก(33) การประเมิ น performance ของหน่ วยงานและบุคลากร
331 หัวหน้าหน่วยงานติดตามวัดคุณภาพบริการทีจ่ ดั ในหน่วยงานของตน โดยพิจารณา
ลําดับความสําคัญในการวัดและการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน การประเมินผล
บริการจากความเห็น/คําร้องเรียนของผูป้ ่ วยและแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ประสิทธิภาพของ
บริการ และบริการภายใต้สญ
ั ญาจ้าง
332 หัวหน้าหน่วยงานติดตามวัดคุณภาพเกีย่ วกับ performance ของบุคลากรในการทํา
หน้าทีข่ องตน
333 หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการแผนงานควบคุมคุณภาพเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้
334 หัวหน้าหน่วยงานได้รบั ข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ การบริหารและพัฒนาการ
ดูแล/บริการ
335 มีการรายงานการวัดผลและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่อกลไกกํากับ
ดูแลคุณภาพขององค์กรเป็ นระยะ

(4) ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของการมุง่ เน้นผูร้ บั ผลงาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู.้
N P M
มาตรฐาน
1.1ก(41) การส่งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรม
411 ผูน้ ําระดับสูงส่งเสริมให้บคุ ลากรทําความเข้าใจกับรูปธรรมของการปฏิบตั ติ าม core
values ในเรือ่ ง customer focus, continuous improvement และ learning
412 ผูน้ ําระดับสูงสร้างสิง่ แวดล้อม แรงจูงใจ ให้เกิดวัฒนธรรมทัง้ สามประการ
413 ผูน้ ําระดับสูงติดตามพฤติกรรมของบุคลากรทีส่ ะท้อนวัฒนธรรมทัง้ สามประการ
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ข. การเชื่อมโยงและประสานงาน
(1) มีการกําหนดความหมายของคําว่า “ความเสีย่ ง” และ “คุณภาพ” ทีจ่ ะใช้ในการทํางานขององค์กร.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ข(11) การกําหนดความหมาย
111 มีการกําหนดหรือทบทวนความหมายของคําว่า “ความเสีย่ ง” และ “คุณภาพ” ที่
เข้าใจง่าย และสือ่ สารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจให้ตรงกัน
112 มีการประเมินความเข้าใจความหมายของคําว่า “ความเสีย่ ง” และ “คุณภาพ” และ
การนําไปใช้ประโยชน์
(2) โปรแกรมการบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ขององค์กร.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ข(21) เป็ นส่วนหนึ่ งของแผนกลยุทธ์
211 โปรแกรมการบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของแผนกลยุทธ์ขององค์กร และครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
(3) มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเสีย่ ง การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในทุกขัน้ ตอนของการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผล.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ข(31) การบูรณาการและการประสานโปรแกรม
311 มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเสีย่ ง การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
312 การบูรณาการและประสานโปรแกรมดังกล่าวเกิดขึน้ ในทุกขัน้ ตอนของการวางแผน
ดําเนินการ และประเมินผล
313 มีการใช้แนวคิดการออกแบบระบบหรือการปรับแก้ระบบ (system design &
redesign) ในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
314 มีการประสานงานองค์ประกอบทัง้ หมดของการวัดและควบคุมคุณภาพขององค์กร
315 มีการใช้แนวทางทีเ่ ป็ นระบบ (systematic approach) ในการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
(4) มีโครงสร้างคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิผลและเหมาะสมกับองค์กรเพือ่ ประสานและช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพ. มีการกําหนดความรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ในการพัฒนาคุณภาพและการ
พัฒนาผลการดําเนินงาน.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ข(41) โครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
411 มีโครงสร้างคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิผลและเหมาะสมกับองค์กรเพือ่ ประสานและ
ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
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N P M

Extended Evaluation Guide
412 มีทมี คร่อมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลภาพรวมของการพัฒนาระบบงาน
ต่างๆ รวมทัง้ การดูแลผูป้ ่ วยสาขาต่างๆ [ดู II-1.1ค(41)]
413 มีหน่วยงานและกลุ่มคนทีท่ าํ หน้าทีว่ างแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล
สนับสนุน และจัดการความรู้ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัย
414 ผูน้ ําและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันทบทวนหรือกําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพ(quality improvement) และพัฒนาผลการดําเนินงาน
(performance improvement) ของโครงสร้างและตัวบุคคล ทัง้ โครงสร้างบริหาร
ปกติ และโครงสร้างองค์กรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
415 ผูน้ ําและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันทบทวนประสิทธิภาพในการทําหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการต่างๆ รวมทัง้ การวิเคราะห์จดุ แข็งจุดอ่อนของโครงสร้างองค์กรเพือ่
การพัฒนาคุณภาพทีใ่ ช้อยู่ และวางแผนปรับปรุง
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ค. การทํางานเป็ นทีม
(1) มีการสือ่ สารและการแก้ปัญหาทีไ่ ด้ผล ทัง้ ภายในหน่วยงาน/วิชาชีพ, ระหว่างหน่วยงาน/วิชาชีพ, ระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูบ้ ริหาร, และระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการ.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ค(11) การสื่อสารและการแก้ปัญหา
111 มีการสือ่ สารและการแก้ปัญหาทีไ่ ด้ผลภายในหน่วยงาน/วิชาชีพ
112 มีการสือ่ สารและการแก้ปัญหาทีไ่ ด้ผลระหว่างหน่วยงาน
113 มีการสือ่ สารและการแก้ปัญหาทีไ่ ด้ผลระหว่างวิชาชีพ
114 มีการสือ่ สารและการแก้ปัญหาทีไ่ ด้ผลระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูบ้ ริหาร
115 มีการสือ่ สารและการแก้ปัญหาทีไ่ ด้ผลระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการ
1.1ค(12) การสื่อสารข้อมูลการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
121 มีการสือ่ สารสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูป้ ่ วยไปยัง
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านช่องทางทีไ่ ด้ผล
122 มีการสือ่ สารความก้าวหน้าในการปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
(PSG) ไปยังบุคลากร
(2) บุคลากรร่วมมือกันให้บริการและดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง โดยตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อ
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (ทีมในงานปกติประจํา).
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ค(21) ที มในงานปกติ ประจํา
211 บุคลากรร่วมมือกันให้การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี ณ
ุ ภาพในกิจกรรมต่างๆ 50
212 หัวหน้าหน่วยงานออกแบบระบบงานหรือกิจกรรมการทํางานทีส่ ง่ เสริมให้เกิด
ความร่วมมือในการทํางานเป็ นทีม
213 มีการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้ เพือ่ ปรับปรุงการทํางานร่วมกัน และประเมิน
ความร่วมมือในการทํางานเป็ นทีมในงานประจําเป็ นระยะ
49

(3) องค์กรส่งเสริมให้มที มี พัฒนาคุณภาพทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทีมทีร่ วมตัวกันเองและทีมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย, ทีม
ภายในหน่วยงานและทีมคร่อมสายงาน / สหสาขาวิชาชีพ, ทีมทางด้านคลินิกและด้านอืน่ ๆ (ทีมพัฒนา
คุณภาพ).
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ค(31) ที มพัฒนาคุณภาพ
311 องค์กรส่งเสริมให้มที มี พัฒนาคุณภาพทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทีมทีร่ วมตัวกันเองและทีม
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เช่น การตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยร่วมกัน การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยร่วมกัน การให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วย การใช้ขอ้ มูลของแต่ละ
วิชาชีพ การให้ขอ้ เสนอแนะและระบุความต้องการของตนแก่เพือ่ นร่วมงาน
50
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N P M

Extended Evaluation Guide
312 หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมให้มที มี พัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน
313 ผูน้ ําระดับต่างๆ ร่วมกันกําหนดและส่งเสริมให้มที มี พัฒนาคุณภาพในลักษณะทีม
คร่อมสายงาน/สหสาขาวิชาชีพ
314 องค์กรประเมินการก่อตัวและการทําหน้าทีข่ องทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆ เพือ่ นําสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.1ค(32) การทํากิ จกรรมพัฒนา
321 มีการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในประเด็นสําคัญทีผ่ นู้ ําระบุ
322 มีการมอบหมายหน้าทีแ่ ละสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ดําเนินการ
พัฒนา
323 มีการวางแผนและทดสอบการเปลีย่ นแปลง
324 มีการนําการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ด้ผลไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
325 มีขอ้ มูลแสดงให้เห็นการพัฒนาทีไ่ ด้ผลและยังยื
่ น มีการบันทึกการพัฒนาทีบ่ รรลุ
ความสําเร็จและธํารงไว้ได้
326 มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

(4) องค์กรจัดให้มที มี คร่อมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทําหน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการพัฒนา กําหนด
ทิศทาง ให้การสนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น ทีมนําทาง
คลินิก ทีมทีร่ บั ผิดชอบระบบงานสําคัญขององค์กร (ทีมกํากับดูแลภาพรวม).
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ค(41) ที มกํากับดูแลภาพรวม
411 องค์กรจัดให้มที มี คร่อมสายงานทําหน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการพัฒนา กําหนด
ทิศทาง ให้การสนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยใน
ด้านคลินิก
412 องค์กรจัดให้มที มี คร่อมสายงานทําหน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการพัฒนา กําหนด
ทิศทาง ให้การสนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยใน
ด้านระบบงานทีส่ าํ คัญ
413 องค์กรประเมินทีมคร่อมสายงานทีท่ าํ หน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการพัฒนา เพือ่ นําสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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ง. การประเมินตนเอง
(1) มีการใช้เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมเพือ่ ค้นหาโอกาสพัฒนา ตัง้ แต่ใช้วธิ กี ารเชิง
คุณภาพ ไปถึง การประเมินทีเ่ ป็ นระบบโดยใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณ หรือการวิจยั .
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ง(11) เทคนิ คการประเมิ นผล
111 มีการใช้เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมเพือ่ ค้นหาโอกาส
พัฒนา ตัง้ แต่วธิ กี ารเชิงคุณภาพ ไปถึง การประเมินทีเ่ ป็ นระบบโดยใช้วธิ กี ารเชิง
ปริมาณ หรือการวิจยั
(2) มีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับความต้องการของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและ
มาตรฐานอืน่ ๆ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากลตาม
ความเหมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ง(21) การประเมิ นผลเที ยบกับข้อกําหนด/ความต้องการต่างๆ
211 มีการประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับความต้องการของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
212 มีการประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับกับมาตรฐานโรงพยาบาล
213 มีการประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามความ
เหมาะสม
214 มีการประเมินผลกระบวนการทํางานเทียบกับการปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ
215 มีการประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร/
หน่วยงาน
1.1ง(22) การเปรียบเที ยบผล
221 มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินการภายในองค์กรตามช่วงเวลาต่างๆ
222 มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับองค์กรทีค่ ล้ายคลึงกันเมือ่ มีโอกาส
223 มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับตัวเทียบในระดับชาติ
224 มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับตัวเทียบในระดับสากล
(3) มีการใช้วธิ กี ารประเมินตนเองทีห่ ลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การเขียน
บันทึกความก้าวหน้าและแบบประเมินตนเอง การใช้ตวั ตามรอยทางคลินิก การเยีย่ มสํารวจหรือตรวจสอบ
ภายใน การนําเสนอเพือ่ รับฟั งข้อวิพากษ์ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวชีว้ ดั .
N P M
Extended Evaluation Guide
1.1ง(31) วิ ธีการประเมิ นตนเอง
311 มีการประเมินตนเองในลักษณะของการจัดการความรู้ เช่น การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
อภิปรายกลุ่ม การนําเสนเอเพิอ่ รับฟั งข้อวิพากษ์ การทบทวนหลังกิจกรรม
312 มีการประเมินตนเองโดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาล
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N P M

Extended Evaluation Guide
313 มีการประเมินตนเองโดยการเข้าไปรับรูใ้ นสถานทีจ่ ริง เช่น การตามรอยทางคลินิก การ
เยีย่ มสํารวจภายใน
314 มีการประเมินตนเองโดยการติดตามตัวชีว้ ดั และวิเคราะห์ขอ้ มูล
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II- 1.2 ระบบบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)
มีระบบบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่ มีประสิ ทธิ ผลและประสาน
สอดคล้องกัน รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ.

ก. ระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัย
(1) มีการประสานงานและประสานความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งต่างๆ,
รวมทัง้ การบูรณาการระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารความเสีย่ ง.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ก(11) การประสานงานและประสานความร่วมมือ
111 มีการประสานงานและประสานความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างระบบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารความเสีย่ ง เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบบริการอา
ชีวอนามัย ระบบการป้ องกันการติดเชือ้ ระบบยา ระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ ระบบ
การกํากับดูแลผูป้ ระกอบวิชาชีพ ระบบเวชระเบียน ระบบผูป้ ่ วยสัมพันธ์ ระบบ
บริหารอาคารสถานที่
112 มีการะบูรณาการระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ประสิทธิภาพและ
ความถูกต้องในการรายงานข้อมูลและการประมวลผล
1.2ก(12) กรอบความคิ ดการบริ หารความเสี่ยง
121 มีการนํากรอบความคิดการบริหารความเสีย่ งต่อไปนี้มาสูก่ ารปฏิบตั ิ 1) การระบุ
ความเสีย่ ง, 2) การจัดลําดับความสําคัญ, 3) การรายงานความเสีย่ ง 4) การจัดการ
ความเสีย่ ง, 5) การสอบสวนเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์, 6) การจัดการคําร้องเรียน
(2) มีการค้นหาความเสีย่ งทางด้านคลินิกและความเสีย่ งทัวไป
่ 51 ในทุกหน่วยงานและในทุกระดับ จัดลําดับ
ความสําคัญ เพือ่ กําหนดเป้ าหมายความปลอดภัยและมาตรการป้ องกัน.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ก(21) การค้นหาความเสี่ยง
211 มีการกําหนดแนวทางในการค้นหาและจัดลําดับความสําคัญของความเสีย่ งเพือ่ ให้
หน่วยงาน ทีมงาน และคณะกรรมการในระดับต่างๆ ใช้ปฏิบตั ิ
212 มีการค้นหาความเสีย่ งในทุกหน่วยงาน ทุกระบบงาน และทุกระดับ
213 การค้นหาความเสีย่ งครอบคลุมความเสีย่ งด้านคลินิกและความเสีย่ งทัวไป
่
214 มีการรวบรวมความเสีย่ งทีส่ าํ คัญจากส่วนย่อยต่างๆ มาประมวลผลเป็ นภาพรวม
ความเสีย่ งของโรงพยาบาล และจัดลําดับความสําคัญ
215 มีการนําข้อมูลความเสีย่ งมากําหนดเป้ าหมายความปลอดภัยและมาตรการป้ องกัน
50

51 วิ ธีการค้นหาความเสี่ยง อาจใช้การสังเกตกระบวนการทํางานโดยตรง, การสํารวจสถานที,่ การพูดคุยกับบุคลากรและผูเ้ ชีย
่ วชาญ,

การทบทวนและวิเคราะห์อุบตั กิ ารณ์, การวิเคราะห์ FMEA, การทบทวนเวชระเบียน, และการทบทวนวรรณกรรม
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(3) มีการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการป้ องกันอย่างเหมาะสม สือ่ สารและสร้างความตระหนักอย่างทัวถึ
่ ง เพือ่ ให้
เกิดการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ผล.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ก(31) การกําหนดกลยุทธ์และมาตรการป้ องกัน
311 มีการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการป้ องกันอย่างเหมาะสม โดยใช้การวิเคราะห์
root cause และใช้แนวคิด human factors engineering มาออกแบบระบบงานให้
เอือ้ ต่อการทําในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง มีการ redesign กระบวนการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
312 มีการสือ่ สารและสร้างความตระหนักอย่างทัวถึ
่ ง เพือ่ นํามาตรการไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ่ี
ได้ผล
313 มีการติดตามประเมินมาตรการป้ องกันต่างๆ ว่ามีความรัดกุมเพียงใด และ
มาตรการในเรือ่ งทีส่ าํ คัญได้รบั การนําไปปฏิบตั เิ พียงใด
(4) มีระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดทีเ่ หมาะสม. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําข้อมูลไปใช้
เพือ่ การประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ก(41) ระบบรายงานอุบตั ิ การณ์ และเหตุเกือบพลาด (near miss)
411 มีการกําหนดนิยามของอุบตั กิ ารณ์ 52และเหตุเกือบพลาด
412 มีการกําหนดประเภทของอุบตั กิ ารณ์และเหตุเกือบพลาดทีจ่ ะต้องรายงาน
413 องค์กรกําหนดกระบวนการรายงานอุบตั กิ ารณ์และเหตุเกือบพลาดทีเ่ หมาะสม
1.2ก(42) การวิ เคราะห์ข้อมูลการประเมิ นผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน
421 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั กิ ารณ์ทไ่ี ด้รบั รายงาน เช่น ความถี่ แนวโน้ม การจําแนก
อุบตั กิ ารณ์ตามประเภท การกระจายของอุบตั กิ ารณ์ตามสถานที/่ เวลา/บุคคล
ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ กําหนดจุดมุง่ เน้นของการพัฒนา
422 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั กิ ารณ์ 53 และเหตุเกือบพลาดต่างๆ ทีอ่ งค์กรกําหนด
423 มีการนําข้อมูลและผลการวิเคราะห์ไปใช้เพือ่ การประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และ
วางแผน
51

52

(5) มีการวิเคราะห์สาเหตุทแ่ี ท้จริง (root cause) เพือ่ ค้นหาปั จจัยเชิงระบบทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง และนําไปสูก่ าร
แก้ปัญหาทีเ่ หมาะสม.

รวมถึง sentinel event ซึง่ เป็ นอุบตั กิ ารณ์รุนแรงทีพ่ งึ สังวรหรือระแวดระวังเนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ ต่อ
ผูป้ ่ วยและองค์กรสูงมาก
53 อย่างน้อยครอบคลุมอุบต
ั กิ ารณ์สาํ คัญต่อไปนี้: ปฏิกริ ยิ าจากการให้เลือด เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาทีร่ ุนแรง
ความคลาดเคลื่อนทางยาทีส่ าํ คัญ ความแตกต่างสําคัญระหว่างการวินิจฉัยโรคก่อนและหลังผ่าตัด เหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์จากการทําให้สงบและการระงับความรูส้ กึ
52
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N P M

Extended Evaluation Guide
1.2ก(51) RCA (root cause analysis)
511 มีการกําหนดข้อบ่งชีท้ ต่ี อ้ งทํา RCA (root cause analysis) 54
512 มีการทํา RCA เมือ่ เกิดเหตุตามข้อบ่งชี้
513 การทํา RCA ทําให้สามารถระบุปัจจัยเชิงระบบ (system failure) ทีเ่ ป็ นสาเหตุ 55
514 การทํา RCA นําไปสูก่ ารแก้ปัญหาและการออกแบบระบบทีเ่ หมาะสม
54

(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ และนําไปสูก่ าร
ปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้ .
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ก(61) การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของระบบบริ หารความเสี่ยง
611 องค์กรมีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัยใน
ประเด็นต่อไปนี้ วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร, ความครอบคลุมในการค้นหา
ความเสีย่ งและความรัดกุมของมาตรการป้ องกัน, การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน
ความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ, ความครอบคลุมของการรายงานอุบตั กิ ารณ์, ความสามารถใน
การป้ องกันและลดอุบตั กิ ารณ์/ความสูญเสีย
612 มีการนําผลทีไ่ ด้จากการประเมินไปดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารความเสีย่ ง

เช่น ต้องมีการทํา RCA ในอุบตั กิ ารณ์รุนแรงต่อไปนีท้ ุกราย: การฆ่าตัวตายและการเสียชีวติ ทีผ่ ดิ คาด, การสูญเสีย
การทํางานของอวัยวะสําคัญอย่างถาวร, การผ่าตัดผิดข้าง ผิดคน ผิดตําแหน่ง, การลักพาตัวทารกหรือการส่งมอบทารก
ผิดคน
55 เช่น การออกแบบระบบงาน การควบคุมกํากับ การฝึ กอบรม การสือ
่ สาร ข้อมูลข่าวสาร ศักยภาพของบุคลากร ภาระ
งาน การนิเทศ สิง่ แวดล้อม เครือ่ งมือและเทคโนโลยี
54
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ข. คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
(1) มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การดูแล และค้นหาโอกาสพัฒนา.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ข(11) กิ จกรรมการทบทวนการให้บริ การและการดูแลผู้ป่วย
111 ทีมนําทางคลินิกและหน่วยดูแลผูป้ ่ วยต่างๆ ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมทบทวนคุณภาพ
ทีป่ ฏิบตั ผิ สมผสานในงานประจําอย่างเรียบง่าย สมํ่าเสมอ ไม่ซ้าํ ซ้อน ไม่ตดิ
รูปแบบ
112 มีการทบทวนขณะดูแลผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอ
113 มีการทบทวนอุบตั กิ ารณ์/ภาวะแทรกซ้อน/การเสียชีวติ อย่างสมํ่าเสมอ
114 มีการทบทวนการใช้ทรัพยากรอย่างสมํ่าเสมอ
115 มีการทบทวนการใช้เลือดอย่างสมํ่าเสมอ
116 มีการทบทวนคําร้องเรียนอย่างสมํ่าเสมอ (ดู I-3)
117 มีการทบทวนตัวชีว้ ดั อย่างสมํ่าเสมอ (ดู I-4)
118 มีการประเมินความรูค้ วามสามารถและทักษะของผูใ้ ห้การดูแลอย่างสมํ่าเสมอ (ดู
I-5)
119 มีการทบทวนการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลอย่างสมํ่าเสมอ (ดู II-4)
11A มีการทบทวนเวชระเบียนเพือ่ ประเมินคุณภาพของการดูแลอย่างสมํ่าเสมอ (ดู II5)
11B มีการทบทวนการใช้ยาอย่างสมํ่าเสมอ (ดู II-6)
11C มีการทบทวนการส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอ (ดู III-1)
1.2ข(12) การใช้ผลของการทบทวน
121 มีการเชือ่ มโยงการทบทวนไปสูก่ ารปรับปรุงระบบงานทัง้ ด้วยวิธกี ารง่ายๆ และการ
พัฒนาในรูปแบบโครงการทีค่ รอบคลุมแง่มมุ ต่างๆ โดยใช้เครือ่ งมือคุณภาพที่
หลากหลาย
1.2ข(13) การประเมิ นผลการทบทวน
131 มีการประเมินความถีแ่ ละความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวนโดยหน่วยงานและ
ทีมนําทางคลินิกต่างๆ
(2) ทีมดูแลผูป้ ่ วยกําหนดกลุ่มประชากรทางคลินิกเป็ นเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนา กําหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ.
(3) ทีมดูแลผูป้ ่ วยกําหนดตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมาย
N

P

M

มาตรฐาน

1.2ข(21) การกําหนดเป้ าหมายและตัวชี้วดั สําหรับกลุ่มประชากรทางคลิ นิก
211 ทีมดูแลผูป้ ่ วยกําหนดกลุม่ ประชากรทางคลินิกสําคัญทีเ่ ป็ นเป้ าหมายในการพัฒนา
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P

M

มาตรฐาน

212 ทีมดูแลผูป้ ่ วยกําหนดเป้ าหมายการดูแลทีส่ อดคล้องกับประเด็นสําคัญสําหรับ
ผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมทุกองค์ประกอบและทุกขัน้ ตอนของการดูแล
213 ทีมดูแลผูป้ ่ วยกําหนดตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูป้ ่ วยตาม
เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้
1.2ข(22) ผู้นํากําหนดตัววัดสําคัญในระบบคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
ด้านคลิ นิก
221 มีการระบุตวั วัดสําคัญสําหรับประเด็นไปนี้: 1) การประเมินผูป้ ่ วย, 2) บริการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร, 3) บริการรังสีวทิ ยาและภาพวินิจฉัย, 4) หัตถการทาง
ศัลยกรรม, 5) การใช้ยาต้านจุลชีพและยาอืน่ ๆ, 6) ความคลาดเคลื่อนทางยาและ
เหตุเกือบพลาด, 7) การระงับความรูส้ กึ และการทําให้สงบ, 8) การใช้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด, 9) การมีพร้อม เนื้อหา และการใช้เวชระเบียน, 10) การ
ป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ การเฝ้ าระวัง และการายงาน, 11) การวิจยั ทาง
คลินิก
222 มีการเลือกตัววัดด้านคลินิกจากโครงการ THIP
223 มีการพิจารณา “วิชาการ” หรือ “หลักฐาน” ทีส่ นับสนุนตัววัดทีเ่ ลือกแต่ละตัว
224 การวัดครอบคลุมโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์
225 มีการกําหนดขอบเขต วิธกี าร และความถีส่ าํ หรับแต่ละตัววัด
226 มีการเก็บข้อมูลวัดผลทางคลินิกและใช้เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
1.2ข(23) ตัววัดสําคัญสําหรับเป้ าหมายความปลอดภัยผู้ป่วย
231 มีการระบุตวั วัดสําคัญสําหรับเป้ าหมายความปลอดภัยผูป้ ่ วยแต่ละเรือ่ ง
232 การวัดผลเป้ าหมายความปลอดภัยผูป้ ่ วยครอบคลุมเนื้อหาทีร่ ะบุไว้ใน SIMPLE
233 ข้อมูลจากการวัดผลถูกนํามาใช้เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
(4) ทีมดูแลผูป้ ่ วยใช้กจิ กรรมและวิธกี ารทีห่ ลากหลายร่วมกันในการปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วย เช่น ความร่วมมือ
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถอี งค์รวม การใช้ขอ้ มูลวิชาการ การวิเคราะห์ root cause นวัตกรรม การ
เปรียบเทียบกับผูท้ ท่ี าํ ได้ดที ส่ี ดุ . การปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วยควรครอบคลุมมิตดิ า้ นการป้ องกัน สร้างเสริม
รักษา ฟื้ นฟู ตามความเหมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
1.2ข(41) การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย
411 มีการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยทีเ่ ลือกขึน้ มาด้วยการวิเคราะห์
กระบวนการ ผลลัพธ์ และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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412 ใช้กจิ กรรมและวิธกี ารทีห่ ลากหลายร่วมกันในการปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วย 56
413 การปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วยควรครอบคลุมมิตดิ า้ นการป้ องกัน สร้างเสริม รักษา
ฟื้ นฟู ตามความเหมาะสม
55

เช่น การใช้แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเปล่า, การใช้แนวคิด patient safety เพื่อลดความเสีย่ ง, ความร่วมมือของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ, วิถอี งค์รวม, การใช้ขอ้ มูลวิชาการ, การวิเคราะห์ root cause, การสร้างนวัตกรรม, การ
เปรียบเทียบกับผูท้ ท่ี าํ ได้ดที ส่ี ดุ

56
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II-2 การกํากับดูแลวิชาชีพ
II - 2.1 การกํากับดูแลวิ ชาชีพ ด้านการพยาบาล (Nursing)
มีระบบบริ หารการพยาบาลรับผิ ดชอบต่อการจัดบริ การพยาบาลที่ มีคณ
ุ ภาพสูง เพื่อบรรลุพนั ธกิ จของ
องค์กร

ก. การบริหารการพยาบาล
(1) ผูน้ ําทีมการพยาบาลทุกระดับเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอ ทัง้
ในด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล และด้านบริหารการพยาบาล.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(11) ผู้นําที มการพยาบาล
111 ผูน้ ําทีมการพยาบาลทุกระดับเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพียงพอ ในด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล
112 ผูน้ ําทีมการพยาบาลทุกระดับเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพียงพอ ในด้านการบริหารการพยาบาล
(2) ระบบบริหารการพยาบาลสร้างความมันใจว่
่ าจะมีบุคลากรทางการพยาบาลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและ
ปริมาณเพียงพอสําหรับบริการทีอ่ งค์กรจัดให้ม.ี
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(11) การพิ จารณาหลักฐานคุณสมบัติ
111 มีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานคุณสมบัติ (ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์) ของบุคลากรสาย
พยาบาลแต่ละคน โดยมีการสอบทานหลักฐานคุณสมบัตจิ ากแหล่งข้อมูลต้นกําเนิด
112 มีกระบวนการทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าหลักฐานคุณวุฒขิ องพยาบาลทีท่ าํ สัญญา มีความถูก
ต้องและสมบูรณ์กอ่ นมอบหมายหน้าที่
113 มีกระบวนการทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าพยาบาลซึง่ ติดตามแพทย์อสิ ระมาให้บริการแก่ผปู้ ่ วย
และมิได้เป็ นบุคลากรขององค์กร เป็ นผูม้ หี ลักฐานคุณสมบัตเิ หมาะสม
2.1ก(12) การมอบหมายหน้ าที่
121 มีการใช้เอกสารคุณสมบัติ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม
และประสบการณ์) ในการระบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบและจัดมอบหมายงานทางคลินิก
ให้แก่พยาบาล
122 มีการกําหนดขอบเขตการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพ และการมอบหมาย
หน้าทีร่ บั ผิดชอบสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1ก(13) การศึกษาต่อเนื่ อง
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131 มีการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับบริการทีม่ คี วามซับซ้อน มีความเสีย่ งสูง มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตอ่ เนื่อง
2.1ก(14) ความเพียงพอ
141 มีการกําหนดอัตรากําลังเหมาะสมสําหรับบริการทีโ่ รงพยาบาลจัด และจัดให้มบี ุคลากร
ทางการพยาบาลปฏิบตั งิ านเพียงพอกับความต้องการการพยาบาลของผูป้ ่ วย
142 มีการวิเคราะห์สว่ นขาดของอัตรากําลังในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อผูป้ ่ วยสูง และวาง
มาตรการเพือ่ สร้างความมันใจว่
่ าผูป้ ่ วยในหน่วยงานดังกล่าวจะได้รบั การดูแลอย่าง
ปลอดภัย

(3) ระบบบริหารการพยาบาลมีโครงสร้างและกลไกทีท่ าํ หน้าทีส่ าํ คัญอย่างได้ผล:
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(31) การทําหน้ าที่ สาํ คัญ
311 การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
312 การนิเทศทางคลินิก การกํากับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย
313 การส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล
314 การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
315 การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางการพยาบาลทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ
ฝึกอบรม
316 จัดการความรูแ้ ละการวิจยั เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
2.1ก(32) การจัดการเพื่อให้การทําหน้ าที่ สาํ คัญสัมฤทธิ์ ผล
321 ผูน้ ําทีมการพยาบาลประยุกต์ใช้แนวคิด Process Management ตามมาตรฐาน I-6
หรือ 3P ในการพัฒนาโครงสร้างและกลไกเพือ่ ส่งเสริมการให้บริการพยาบาลทีม่ ี
คุณภาพของโรงพยาบาล
(4) ระบบบริหารการพยาบาลประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับองค์กรทีเ่ กีย่ วกับการใช้ยา การ
ควบคุม การติดเชือ้ การสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(41) การประสานความร่วมมือ
411 ผูน้ ําทีมการพยาบาลส่งตัวแทนพยาบาลเข้าร่วมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล
ได้แก่ คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา, การควบคุมการติดเชือ้ , การสร้างเสริม
สุขภาพ, คุณภาพและความปลอดภัย
412 ผูน้ ําทีมการพยาบาลสร้างช่องทางการสือ่ สารเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลและความคิดเห็นที่
ตัวแทนพยาบาลนําเสนอต่อทีป่ ระชุม เป็ นข้อมูลทีส่ มบูรณ์และครอบคลุมทีส่ ุดที่
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วิชาชีพมีอยู่ และเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นตัวแทนของวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง
รวมทัง้ สร้างความมันใจว่
่ ามีการสือ่ สารผลสรุปจากทีป่ ระชุมให้แก่ บุคลากรทางการ
พยาบาลอย่างทัวถึ
่ ง
413 ผูน้ ําทีมการพยาบาลสร้างความมันใจว่
่ าบุคลากรทางการพยาบาลอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้เป็ น
ตัวแทนในคณะกรรมการดังกล่าว มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันเพือ่ การบรรลุเป้ าหมายของ
องค์กรในระบบ

(5) การบริหารความเสีย่ ง การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของปฏิบตั กิ ารพยาบาลสอดคล้อง
และสนับสนุนเป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กร และจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(51) การบริ หารคุณภาพ
511 การบริหารความเสีย่ ง การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล สอดคล้องและสนับสนุ นเป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กร
512 การบริหารความเสีย่ ง การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล สอดคล้องและสนับสนุ นจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
513 มีการใช้กระบวนการและฐานข้อมูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยด้าน
การพยาบาล ร่วมกับการพัฒนาในภาพรวมของโรงพยาบาล
514 บุคลากรสายการพยาบาลมีสว่ นร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพขององค์กร
515 มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพยาบาล เมือ่ มีขอ้ สงสัยจากการเฝ้ าติดตาม
หรือพัฒนาคุณภาพทางคลินิก และบันทึกข้อมูลไว้ในแฟ้ มประวัติ
(6) มีการประเมินการบรรลุเป้ าหมายของปฏิบตั กิ ารพยาบาลในองค์ประกอบด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วย การ
บรรเทาจากความทุกข์ทรมาน การได้รบั ข้อมูลและการเรียนรูข้ องผูร้ บั บริการ ความสามารถในการดูแล
ตนเอง การเสริมพลัง ความพึงพอใจ และนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงปฏิบตั กิ ารพยาบาล.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(61) การประเมิ นผล
611 มีการประเมินผลด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
612 มีการประเมินผลด้านการบรรเทาจากความทุกข์ทรมาน
613 มีการประเมินผลด้านการได้รบั ข้อมูลและการเรียนรูข้ องผูร้ บั บริการ
614 มีการประเมินผลด้านความสามารถในการดูแลตนเอง
615 มีการประเมินผลด้านการเสริมพลัง
616 มีการประเมินผลด้านความพึงพอใจ
617 มีการออกแบบระบบเพือ่ บูรณาการตัวชีว้ ดั และกระบวนการเก็บข้อมูล เข้ากับตัวชีว้ ดั
และระบบงานของโรงพยาบาล
618 ผูน้ ําทีมการพยาบาลและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องนําผลการประเมินหรือตัวชีว้ ดั ทีต่ ดิ ตามมา
กําหนดประเด็นในการพัฒนาและตัง้ เป้ าหมายให้มคี วามท้าทายเพิม่ ขึน้ เป็ นลําดับ
เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

85

ข. ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
(1) พยาบาลใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพือ่ ให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
เบ็ดเสร็จผสมผสาน และเป็ นองค์รวม โดยมีการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอืน่ .
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(11) การใช้กระบวนการพยาบาล
111 พยาบาลใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วย ครอบครัว เพือ่ ให้บริการทีม่ ี
คุณภาพสูง เป็ นองค์รวม สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผูป้ ่ วย
112 พยาบาลใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลชุมชน เพือ่ ให้บริการทีม่ คี ุณภาพสูง และ
เป็ นองค์รวม
113 พยาบาลให้การดูแลผูป้ ่ วย ครอบครัว และชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับวิชาชีพ
อื่น
(2) พยาบาลให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผปู้ ่ วยและจริยธรรมวิชาชีพ.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(21) สิ ทธิ ผ้ปู ่ วยและจริ ยธรรมวิ ชาชีพ
211 พยาบาลให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผปู้ ่ วย
212 พยาบาลให้การพยาบาลด้วยความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ
(3) พยาบาลให้การพยาบาลบนพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลที่
ทันสมัย มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(31) การใช้หลักฐานทางวิ ทยาศาสตร์
311 พยาบาลให้การพยาบาลบนพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ มีการค้ดเลือกแหล่งข้อมูล วิเคราะห์สว่ นต่างในการปฏิบตั ิ และออกแบบ
ระบบงานให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ
312 พยาบาลให้การพยาบาลบนพืน้ ฐานของมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลทีท่ นั สมัย
313 มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง บน
พืน้ ฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานวิชาชีพ

(4) พยาบาลให้การดูแลทีส่ อดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถชี วี ติ และบริบททางสังคม ของผูร้ บั บริการอย่าง
ต่อเนื่อง, โดยมีการวางแผนการดูแลต่อเนื่องตัง้ แต่แรกรับจนหลังจําหน่ายร่วมกับทีมสุขภาพ และ
ผูร้ บั บริการ / ครอบครัว, เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูร้ บั บริการในการดูแลตนเองควบคุมปั จจัยเสีย่ ง และ
สามารถใช้แหล่งทรัพยากรในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(41) การดูแลที่ สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ
411 พยาบาลให้การดูแลทีส่ อดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถชี วี ติ และบริบททางสังคม ของ
ผูร้ บั บริการ
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412 มีการวางแผนการดูแลต่อเนื่องตัง้ แต่แรกรับจนหลังจําหน่ ายร่วมกับทีมสุขภาพ และ
ผูร้ บั บริการ/ครอบครัว
413 ผูร้ บั บริการ/ครอบครัวได้รบั การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง ควบคุมปั จจัยเสีย่ ง
และใช้แหล่งทรัพยากรอย่างเหมาะสม

(5) บันทึกทางการพยาบาลแสดงถึงการพยาบาลผูร้ บั บริการแบบองค์รวม ต่อเนื่อง และเป็ นประโยชน์ในการสือ่ สาร
การดูแลต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพ การพยาบาล และการวิจยั .
N P M
Extended Evaluation Guide
2.1ก(51) บันทึกทางการพยาบาล
511 บันทึกทางการพยาบาลแสดงถึงการดูแลด้านพยาบาลแบบองค์รวม ต่อเนื่อง
512 บันทึกทางการพยาบาลเป็ นประโยชน์ในการสือ่ สารภายในวิชาชีพและระหว่าง
วิชาชีพ
513 บันทึกทางการพยาบาลเป็ นประโยชน์ในการดูแลต่อเนื่อง
514 บันทึกทางการพยาบาลเป็ นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพการพยาบาล
515 บันทึกการพยาบาลเป็ นประโยชน์ในการวิจยั
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II - 2.2 องค์กรแพทย์
มีการจัดตัง้ องค์กรแพทย์ รับผิ ดชอบต่อการส่งเสริ มและติ ดตามดูแลมาตรฐานและจริ ยธรรมของผู้
ประกอบวิ ชาชีพแพทย์ เพื่อบรรลุพนั ธกิ จขององค์กร.
(1) มีการจัดตัง้ องค์กรแพทย์ในระดับโรงพยาบาล เพือ่ สร้างความมันใจว่
่ าจะให้บริการทางการแพทย์ทม่ี ี
คุณภาพสูงและด้วยความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพ.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.2ก(11) การจัดตัง้ องค์กรแพทย์
111 มีการจัดตัง้ องค์กรแพทย์ระดับสถานพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับบริบทของ
สถานพยาบาล โดยเป้ าหมายและบทบาทหน้าทีท่ ช่ี ดั เจนในการสร้างความมันใจใน
่
คุณภาพบริการทางการแพทย์และความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพ
112 มีการทําให้มนใจว่
ั ่ าองค์กรแพทย์เป็ นตัวแทนความเห็นของแพทย์โดยรวม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นทีม่ คี วามหมายและท้าทายต่อความน่าเชือ่ ถือและ
ไว้วางใจต่อวิชาชีพแพทย์
(2) องค์กรแพทย์ให้คาํ ปรึกษา ข้อเสนอแนะและร่วมวางแผนกับผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการจัดบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.2ก(21) บทบาทให้คาํ ปรึกษาและร่วมวางแผน
211 องค์กรแพทย์ให้คาํ ปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผบู้ ริหารเกีย่ วกับการจัดบริการทาง
การแพทย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
212 องค์กรแพทย์รว่ มวางแผนกับผูบ้ ริหารเกียวกับการจัดบริการทางการแพทย์ทม่ี ี
คุณภาพ
(3) องค์กรแพทย์สร้างความมันใจว่
่ าการให้บริการทางการแพทย์อยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์และมาตรฐานวิชาชีพ มีการติดตามและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เคารพในสิทธิผปู้ ่ วย
และเป็ นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ.
N P M
Extended Evaluation Guide
2.2ก(31) การใช้หลักฐานทางวิ ทยาศาสตร์
311 องค์กรแพทย์รว่ มกับทีมคลินิกต่างๆ สร้างความมันใจว่
่ าการให้บริการทาง
การแพทย์อยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มีการคัดเลือก
แหล่งข้อมูล วิเคราะห์สว่ นต่างในการปฏิบตั ิ และออกแบบระบบงานให้เอือ้ ต่อการ
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทม่ี คี า่ ใช้จ่ายสูง มีเทคโนโลยีใหม่ หรือมีความ
หลากหลายของวิธกี ารรักษาและผลลัพธ์
312 องค์กรแพทย์รว่ มกับทีมคลินิกต่างๆ สร้างความมันใจว่
่ าการให้บริการทาง
การแพทย์เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
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313 องค์การแพทย์จดั ให้มกี ลไกติดตามและปรับปรุงคุณภาพบริการทางการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง บนพืน้ ฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานวิชาชีพ
2.1ก(32) สิ ทธิ ผ้ปู ่ วยและจริ ยธรรมวิ ชาชีพ
321 แพทย์ให้การดูแลด้วยความเคารพในสิทธิผปู้ ่ วย
322 แพทย์ให้การดูแลด้วยความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ

(4) มีกลไกส่งเสริมการติดต่อสือ่ สารและการแก้ปัญหาภายในวิชาชีพแพทย์ ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านหรือ
หน่วยงานอืน่ และระหว่างแพทย์กบั ผูร้ บั บริการ.
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2.2ก(41) การติ ดต่อสื่อสารและแก้ปัญหา
411 องค์กรแพทย์กาํ หนดกลไกเพือ่ ส่งเสริมการติดต่อสือ่ สารและแก้ปัญหาภายใน
วิชาชีพแพทย์
412 องค์กรแพทย์กาํ หนดกลไกเพือ่ ส่งเสริมการติดต่อสือ่ สารและแก้ปัญหาระหว่าง
แพทย์กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านหรือหน่วยงานอืน่
413 องค์กรแพทย์สง่ เสริมการติดต่อสือ่ สารและแก้ปัญหาระหว่างแพทย์กบั ผูร้ บั บริการ
414 องค์กรแพทย์ประเมินประสิทธิภาพของการติดต่อสือ่ สาร และความสําเร็จในการ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมทัง้ แสวงหาวิธกี ารใหม่ๆ ในการทํางานร่วมกัน
(5) องค์กรแพทย์ทาํ หน้าทีส่ าํ คัญในการดูแลคุณภาพบริการทางการแพทย์และจริยธรรมวิชาชีพอย่างได้ผล
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2.2ก(51) การตรวจสอบและประเมิ นคุณสมบัติของแพทย์ (credentials)
511 มีนโยบายกําหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะได้รบั อนุญาตให้ดแู ลผูป้ ่ วยได้อย่างมี
autonomy
512 มีการประเมินและสอบทานคุณสมบัติ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การ
ฝึกอบรม และประสบการณ์) ของแพทย์ก่อนทีจ่ ะอนุญาตให้ดแู ลผูป้ ่ วย และระบุตวั
ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาต
513 มีการเก็บหลักฐานคุณสมบัตขิ องแพทย์ทเ่ี ป็ นปั จจุบนั ไว้ในแฟ้ มข้อมูลส่วนบุคคล
และมีการทบทวนอย่างน้อยทุก 3 ปี
514 มีการทบทวนหลักฐานคุณสมบัตเิ พือ่ ต่ออายุการอนุญาตสําหรับแพทย์แต่ละคน
อย่างน้อยทุก 3 ปี และบันทึกไว้ในแฟ้ มประวัติ
2.2ก(52) การกําหนดสิ ทธิ การดูแลผู้ป่วย (privilege)
521 มีกระบวนการทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการกําหนดสิทธิการดูแลรักษาผูป้ ่ วยของแพทย์แต่
ละคนเมือ่ แรกเข้าและเมือ่ มีการต่ออายุการอนุญาต เพือ่ เป็ นหลักประกันว่าแพทย์
ปฏิบตั งิ านทีต่ นเองมีความชํานาญ โดยใช้หลักฐานคุณสมบัตขิ องแพทย์แต่ละคน

เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

89

N P M

Extended Evaluation Guide
522 การตัดสินต่ออายุสทิ ธิการให้บริการผูป้ ่ วย ขึน้ กับการพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ 1)
การดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสมและเมตตา 2) ความรูท้ เ่ี ป็ นปั จจุบนั 3) การเรียนรู้
และปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วย 4) ทักษะการสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสือ่ สาร
5) ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและความมุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาวิชาชีพ
523 มีการระบุสทิ ธิในการดูแลรักษาโดยแพทย์แต่ละคนอย่างชัดเจน และสือ่ สารให้
ทราบทัวทั
่ ง้ องค์กร
524 แพทย์แต่ละคนให้การดูแลตามสิทธิทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากสถานพยาบาล
2.2ก(53) การประเมิ นคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
531 มีการทบทวนประเมินผลคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยของแพทย์
แต่ละคนอย่างน้อยปี ละครัง้ บันทึกไว้ในแฟ้ มประวัติ และสือ่ สารให้เจ้าตัวทราบ
ตามแนวทางทีส่ ถานพยาบาลกําหนด
532 การประเมินผล พิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบเชิงรุก การวิเคราะห์เชิงลึกเกีย่ วกับ
ภาวะแทรกซ้อน
2.2ก(54) การทําหน้ าที่ สาํ คัญ
541 การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
542 การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
543 การกํากับดูแลคุณภาพเวชระเบียน
544 การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
545 การกําหนดหรือรับรองนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วย
546 การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของแพทย์ทอ่ี ยูร่ ะหว่างการฝึกอบรม และแพทย์เวร
ทีไ่ ม่ใช่แพทย์ประจํา
2.2ก(55) การจัดการเพื่อให้การทําหน้ าที่ สาํ คัญสัมฤทธิ์ ผล
551 องค์กรแพทย์ประยุกต์ใช้แนวคิด Process Management ตามมาตรฐาน I-6 หรือ
3P ในการพัฒนาโครงสร้างและกลไกเพือ่ ส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ทม่ี ี
คุณภาพของสถานพยาบาล

(6) องค์กรแพทย์ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับองค์กรทีเ่ กีย่ วกับการใช้ยา การควบคุมการติด
เชือ้ การสร้างเสริมสุขภาพคุณภาพและความปลอดภัย
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2.2ก(61) การประสานความร่วมมือ
611 องค์กรแพทย์สง่ ตัวแทนเข้าร่วมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล ได้แก่
คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา, การควบคุมการติดเชือ้ , การสร้างเสริม
สุขภาพ, คุณภาพและความปลอดภัย
612 องค์กรแพทย์สร้างช่องทางการสือ่ สารเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลและความคิดเห็นที่
ตัวแทนแพทย์นําเสนอต่อทีป่ ระชุม เป็ นข้อมูลทีส่ มบูรณ์และครอบคลุมทีส่ ดุ ที่
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วิชาชีพมีอยู่ และเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นตัวแทนของวิชาชีพแพทย์อย่างแท้จริง
รวมทัง้ สร้างความมันใจว่
่ ามีการสือ่ สารผลสรุปจากทีป่ ระชุมให้แก่แพทย์อย่างทัวถึ
่ ง
613 องค์กรแพทย์สร้างความมันใจว่
่ าแพทย์อน่ื ๆ ทีม่ ไิ ด้เป็ นตัวแทนในคณะกรรมการ
ดังกล่าวมีสว่ นร่วมเพือ่ การบรรลุเป้ าหมายขององค์กร

(7) มีขอ้ ตกลงและแนวทางปฏิบตั ใิ นการทํางานของแพทย์ทท่ี กุ คนยึดถือและนําไปปฏิบตั ิ ครอบคลุมเรือ่ งของ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม, คุณภาพและความปลอดภัย, การ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถ, บันทึกและการจัดทําเอกสาร.
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2.2ก(71) ข้อตกลงและแนวทางปฏิ บตั ิ
711 มีขอ้ ตกลงและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทีแ่ พทย์ทุก
คนยึดถือและนําไปปฏิบตั ิ
712 มีขอ้ ตกลงและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย สังคม ที่
แพทย์ทกุ คนยึดถือและนําไปปฏิบตั ิ
713 มีขอ้ ตกลงและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับคุณภาพและความปลอดภัย ทีแ่ พทย์ทกุ คน
ยึดถือและนําไปปฏิบตั ิ
714 มีขอ้ ตกลงและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ ทีแ่ พทย์ทกุ
คนยึดถือและนําไปปฏิบตั ิ
715 มีขอ้ ตกลงและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับบันทึกและการจัดทําเอกสาร ทีแ่ พทย์ทกุ คน
ยึดถือและนําไปปฏิบตั ิ
716 องค์กรแพทย์ตดิ ตามการปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ข้อคิดเห็นและความรูส้ กึ ของสมาชิก
รวมทัง้ มองหาโอกาสปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้ สําหรับแพทย์และผูป้ ่ วย
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II-3 สิง่ แวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย (ENV)
II -3.1 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1)
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย เจ้าหน้ าที่ และผู้
มาเยือน. องค์กรสร้างความมันใจว่
่
าผู้อยู่ในพื้นที่ อาคารสถานที่ จะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของ
เสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉิ นอื่นๆ.

ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
(1) โครงสร้างอาคารสถานทีข่ ององค์กรเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกําหนดในการตรวจสอบอาคาร
สถานที.่ การออกแบบและการจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารเอือ้ ต่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย
ความเป็ นส่วนตัวของผูป้ ่ วย และการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ.
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3.1ก(11) โครงสร้างอาคารสถานที่
111 ผูน้ ําและผูร้ บั ผิดชอบ รับรูก้ ฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกําหนดอืน่ ทีต่ อ้ งนํามาใช้กบั
อาคารสถานทีข่ ององค์กร
112 ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกําหนด หรือทางเลือกที่
ได้รบั อนุมตั ิ
113 ผูน้ ําทําให้มนใจว่
ั ่ าองค์กรปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในรายงานการตรวจสอบอาคาร
สถานทีห่ รือเอกสารทีอ่ า้ งถึง
3.1ก(12) การออกแบบและจัดแบ่งพื้นที่
121 การออกแบบและการจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารเอือ้ ต่อความปลอดภัย เป็ นไป
ตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
122 การออกแบบและการจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารเอือ้ ต่อความสะดวกสบาย
123 การออกแบบและการจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารเอือ้ ต่อความเป็ นส่วนตัวของ
ผูป้ ่ วย
124 การออกแบบและการจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารเอือ้ ต่อการทํางานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการให้บริการตามประเภทของผูป้ ่ วย เช่น ผูป้ ่ วย
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยสูงอายุ ผูพ้ กิ าร
(2) มีผไู้ ด้รบั มอบหมายให้กํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย (อาจเป็ น
บุคคลเดียวกันหรือหลายคน). มีการติดตามและปรับปรุงระบบงานดังกล่าวในทุกแง่มมุ .
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3.1ก(21) ผู้รบั ผิ ดชอบ
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211 มีการมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบระบบงานบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ผมู้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
212 ผูไ้ ด้รบั มอบหมายทําหน้าทีว่ างแผน กําหนดผูร้ บั ผิดชอบ นําแผนไปปฏิบตั ิ ให้
ความรูแ้ ก่บุคลากร ทดสอบและติดตามกํากับแผนงาน ทบทวนและปรับปรุง
แผนงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทํารายงานประจําปี
3.1ก(22) การวางแผนและการบริ หารจัดการ
221 มีการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานทีเ่ พือ่ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
รวมถึงแผนการตรวจสอบ แผนการบํารุงรักษา แผนปรับปรุง แผนการก่อสร้าง
แผนการรักษาความปลอดภัย
222 ทุกพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งด้านสวัสดิภาพต่อร่างกายและทรัพย์สนิ ได้รบั การเฝ้ าติดตาม
และรักษาความปลอดภัย
223 มีการป้ องกันอันตรายและธํารงไว้ซง่ึ สภาพทีป่ ลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วย ครอบครัว
บุคลากร และผูม้ าเยือน อย่างได้ผล
224 ระบบงานบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพระหว่างการก่อสร้างหรือการปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
กิจการอิสระในอาคารของสถานพยาบาล
225 ผูร้ บั ผิดชอบระบบงานใช้ทรัพยากรตามแผนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
3.1ก(23) การติ ดตามและปรับปรุง
231 มีการติดตามข้อมูลทีส่ ะท้อนผลงานของการบริหารของอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทุก
ด้าน.
232 มีการใช้ขอ้ มูลจากการติดตามเพื่อพัฒนาระบบงาน

(3) องค์กรตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเพือ่ ค้นหาความเสีย่ งและการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัยด้าน
สิง่ แวดล้อม อย่างน้อยทุกหกเดือนในพืน้ ทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วย / ผูม้ าเยือน และทุกปี ในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1ก(31) การตรวจสอบเพื่อค้นหาความเสี่ยง
311 มีการตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเพือ่ ค้นหาความเสีย่ งและการปฏิบตั ิ
ทีไ่ ม่ปลอดภัยด้านสิง่ แวดล้อม อย่างน้อยทุกหกเดือนในพืน้ ทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วย / ผู้
มาเยือน
312 มีการตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเพือ่ ค้นหาความเสีย่ งและการปฏิบตั ิ
ทีไ่ ม่ปลอดภัยด้านสิง่ แวดล้อม อย่างน้อยทุกปี ในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ
313 มีการตรวจสอบโดยทีมผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกอย่างน้อยปี ละครัง้
314 มีรายงานการตรวจสอบอาคารสถานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นปั จจุบนั และ
ถูกต้อง
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(4) องค์กรประเมินความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมในเชิงรุก จัดทําแผนบริหารความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและนําไป
ปฏิบตั ิ เพื่อลดความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ ป้ องกันการเกิดอันตราย ตอบสนองต่ออุบตั กิ ารณ์ ทเ่ี กิดขึน้ ธํารงไว้ซง่ึ
สภาพอาคารสถานทีท่ ส่ี ะอาดและปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วย / ผูม้ าเยือน และบุคลากร.
N P M
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3.1ก(41) แผนบริ หารความเสี่ยง
411 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมในเชิงรุก
412 มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ครอบคลุม
1) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย, 2) วัตถุอนั ตราย, 3) ภาวะฉุกเฉิน,
4) ความปลอดภัยด้านอัคคีภยั , 5) เครือ่ งมืออุปกรณ์การแพทย์, 6) ระบบ
สาธารณูปโภค, 7) การลดความเสีย่ งทีพ่ บจากการตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ ละ
สิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ
413 แผนบริหารความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยมีความเป็ นปั จจุบนั มี
การทบทวนและปรับปรุงทุกปี
414 แผนบริหารความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ มี
ความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผน
415 มีการวางแผนและจัดงบประมาณสําหรับการปรับปรุงหรือเปลีย่ นทดแทนระบบ
อาคาร หรือองค์ประกอบสําคัญ ตามผลการตรวจสอบอาคารสถานที่ และเพือ่ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
3.1ก(42) การตอบสนองอุบตั ิ การณ์
421 มีการวางระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี ชือ่ มโยงกับระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์หลักของ
สถานพยาบาล
422 มีการตอบสนองอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ แต่ละครัง้ อย่างเหมาะสม
423 มีการนํารายงานอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ มาวิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุ และกําหนดแนว
ทางแก้ไขป้ องกันทัง้ ระบบ
(5) บุคลากรทุกคนได้รบั ความรูแ้ ละการฝึ กอบรมเกีย่ วกับบทบาทในการสร้างสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและเอือ้ ต่อ
ทํางานอย่างมีประสิทธิผล.
N P M
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3.1ก(51) การให้ความรู้และฝึ กอบรม
511 องค์กรจัดการศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากร 57เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีใ่ นการ
จัดการอาคารที่ สิง่ อํานวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัย
512 บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมและมีความรูเ้ กีย่ วกับบทบาทของตนต่อความปลอดภัย
ด้านอัคคีภยั การรักษาความปลอดภัย วัตถุอนั ตราย และภาวะฉุกเฉิน
56

57

การให้ความรูค้ รอบคลุมผูม้ าเยือน ผูข้ ายของ ผูป้ ฏิบตั งิ านภายใต้สญ
ั ญาจ้าง และบุคลากรทีท่ าํ งานเป็ นกะ
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513 บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมเพือ่ ปฏิบตั งิ านและบํารุงรักษา เครือ่ งมือและอุปกรณ์
การแพทย์ และระบบสาธารณูปโภค ทีเ่ หมาะสมกับงานของตน
514 องค์กรทดสอบความรูข้ องบุคลากรเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาอาคาร
สถานทีเ่ ป็ นระยะ ผ่านการสาธิต การจําลองสถานการณ์ และวิธที เ่ี หมาะสมอืน่ ๆ มี
การบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม การทดสอบและผลการทดสอบ
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ข. วัสดุและของเสียอันตราย
(1) องค์กรจัดการต่อวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย ด้วยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายทีใ่ ช้
หรือทีเ่ กิดขึน้ , ใช้กระบวนการทีป่ ลอดภัยในการเลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนย้าย ใช้ และ กําจัดวัสดุและของ
เสียอันตรายดังกล่าว.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1ข(11) การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย
111 องค์กรระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายทีใ่ ช้หรือทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร และทําให้
เป็ นปั จจุบนั
112 มีการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดขององค์กร ในการหยิบสัมผัส (handling) จัดเก็บ
เคลื่อนย้าย และใช้วสั ดุอนั ตรายอย่างปลอดภัย
113 มีการใช้อปุ กรณ์ป้องกันและการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม เมือ่ เกิดการหก รัวไหล
่
การ
สัมผัสโดยไม่ตงั ้ ใจ (exposure) รวมถึงการรายงานและการสอบสวน
114 มีการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดขององค์กร ในการจัดการของเสียในองค์กรอย่าง
เหมาะสม และการกําจัดของเสียอันตรายอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย
115 มีการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดขององค์กร เรือ่ งเอกสารและการบันทึกเกีย่ วกับวัสดุ
และของเสียอันตราย
116 มีการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดขององค์กร เรือ่ งการติดป้ ายของวัตถุและของเสีย
อันตราย
117 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดข้างต้นครอบคลุมกิจการอิสระที่
ให้บริการในสถานพยาบาล
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ค. การจัดการกับภาวะฉุ กเฉิน
(1) องค์กรดําเนินการวิเคราะห์ความล่อแหลมต่อการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉินทีเ่ ป็ นไปได้และองค์กรต้องเข้า
ไปมีบทบาทในการให้บริการ.

N P M

Extended Evaluation Guide
3.1ค(11) การวิ เคราะห์ภาวะฉุกเฉิ น/ภัยพิ บตั ิ
111 องค์กรวิเคราะห์โอกาสเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ทิ เ่ี ป็ นไปได้และมีผลกระทบต่อ
บริการ ได้แก่ ภัยธรรมชาติทก่ี อ่ ให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม (พายุ นํ้าท่วม
แผ่นดินไหว), ภาวะทีท่ าํ ให้บริการต้องหยุดชะงัก (ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถ
ใช้การได้), ภาวะทีท่ าํ ให้ความต้องการบริการเพิม่ ขึน้ อย่างฉับพลัน (โรคระบาด
อุบตั ภิ ยั อาวุธชีวภาพ อุบตั เิ หตุหมู)่

(2) องค์กรจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบตั ,ิ การดําเนินงานเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน และนําไปใช้ปฏิบตั เิ มื่อเกิดเหตุการณ์.

N P M

Extended Evaluation Guide
3.1ค(21) การจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิ น/ภัยพิ บตั ิ
211 องค์กรวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบตั ทิ ม่ี โี อกาสเกิดขึน้ ประกอบด้วย 1) การ
ระบุประเภท โอกาสเกิด และผลทีจ่ ะตามมา, 2) บทบาทขององค์กรเมือ่ เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว, 3) กลยุทธ์การสือ่ สารเมือ่ เกิดเหตุการณ์, 4) การจัดการ
ทรัพยากรเมือ่ เกิดเหตุการณ์ รวมทัง้ แหล่งทรัพยากรทางเลือก, 5) การจัดการดูแล
ผูป้ ่ วย ระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุนอืน่ ๆ การป้ องกันการระบาด สถานที่
สํารอง การเคลื่อนย้าย, 6) การมอบหมายบทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของ
บุคลากรเมือ่ เกิดเหตุการณ์

(3) องค์กรดําเนินการฝึกซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อทดสอบการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน.

N P M

Extended Evaluation Guide
3.1ค(31) การฝึ กซ้อม
311 องค์กรดําเนินการฝึกซ้อมเพือ่ ทดสอบแผนอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกปี
312 มีการสรุปบทเรียนเมือ่ สิน้ สุดการทดสอบทุกครัง้ และนําผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงแผน
รวมทัง้ เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะของผูเ้ กีย่ วข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์
313 องค์กรทําให้มนใจว่
ั ่ ากิจการอิสระทีใ่ ห้บริการในสถานพยาบาลปฏิบตั ติ ามแผน
รองรับภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบตั ิ
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ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
(1) องค์กรจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภยั และนําไปปฏิบตั .ิ แผนครอบคลุม การป้ องกัน / การลดความ
เสีย่ งจากอัคคีภยั , การตรวจจับแต่เริม่ แรก, การดับเพลิง, และการเคลื่อนย้าย / ขนย้ายออกจากอาคารอย่าง
ปลอดภัยเมือ่ เกิดอัคคีภยั หรือภาวะฉุกเฉิน.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1ง(11) แผนความปลอดภัยด้านอัคคีภยั
111 องค์กรจัดทําแผนความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ครอบคลุมการสํารวจค้นหาจุดเสีย่ ง,
การป้ องกัน/การลดความเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั , การตรวจจับแต่เริม่ แรก, การ
ดับเพลิงและการควบคุมควัน, การเคลื่อนย้าย/ขนย้ายออกจากอาคารอย่าง
ปลอดภัยเมือ่ เกิดอัคคีภยั หรือภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการมีป้ายบอกและทางออกทีใ่ ช้
การได้, และการจํากัดการสูบบุหรีข่ องเจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นพืน้ ทีท่ จ่ี ดั ไว้
นอกบริเวณดูแลผูป้ ่ วย หรือห้ามสูบบุหรีใ่ นพืน้ ทีโ่ รงพยาบาล
112 มีการนําแผนความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นลักษณะทีต่ ่อเนื่องและ
ครอบคลุม ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
113 กิจการอิสระทีใ่ ห้บริการในสถานพยาบาล ปฏิบตั ติ ามแผนความปลอดภัยด้าน
อัคคีภยั
(2) องค์กรให้ความรูเ้ พื่อสร้างความตระหนักทัวทั
่ ง้ องค์กร และดําเนินการฝึ กซ้อมแผนอัคคีภยั อย่างสมํ่าเสมอ.
มีก ารค้น หาจุ ด อ่ อ นและโอกาสพัฒ นา, ประเมิน ความพร้อ มใช้ข องเครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ, ประเมิน
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพือ่ รองรับอัคคีภยั , และประเมินความรูข้ องบุคลากรจากการฝึกซ้อม.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1ง(21) การสร้างความตระหนักและการฝึ กซ้อม
111 องค์กรให้ความรูเ้ รือ่ งอัคคีภยั เพือ่ สร้างความตระหนักทัวทั
่ ง้ องค์กร ครอบคลุมการ
ค้นหาและป้ องกันความเสีย่ งจากอัคคีภยั การบํารุงรักษาและใช้อปุ กรณ์ แนวทาง
ปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยและอุปกรณ์ และการเข้าร่วมฝึกซ้อม
112 มีการฝึกซ้อมแผนอัคคีภยั อย่างสมํ่าเสมอ โดยบุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการ
ฝึกซ้อมแผนอัคคีภยั และการเคลื่อนย้ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกทีม่ หี น้าที่
เกีย่ วข้องอย่างน้อยปี ละครัง้
113 บุคลากรสามารถแสดงให้เห็นวิธกี ารทีจ่ ะนําผูป้ ่ วยมาสูค่ วามปลอดภัย
113 มีการค้นหาจุดอ่อน โอกาสพัฒนา และประเมินความพร้อมใช้ของเครือ่ งมืออุปกรณ์
ต่างๆ
114 มีการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเพือ่ รองรับอัคคีภยั
115 มีการประเมินความรูข้ องบุคลากรจากการฝึกซ้อม
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(3) องค์กรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต่างๆ ในการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั อย่า ง
สมํ่าเสมอ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1ง(31) ระบบและเครื่องมือในการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
311 มีระบบและเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั อย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับพืน้ ที่ ได้แก่ เครือ่ งตรวจจับควัน อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบ
ดับเพลิงตามมาตรฐาน (ท่อนํ้า สารเคมีดบั เพลิง ระบบฉีดนํ้า) ระบบนํ้าสํารอง
ระบบทีจ่ าํ เป็ นสําหรับอาคารสูง (เช่นระบบเครือ่ งยนต์ดบั เพลิง ระบบอัดอากาศ)
และอุปกรณ์ผจญเพลิง
312 มีการวางแผนและกําหนดผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบและเครือ่ งมืออุปกรณ์
ในการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
313 มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาตามแผนและระยะเวลาทีก่ าํ หนด มี
ปรับปรุงระบบและเครือ่ งมือในการป้ องกันและควบคุมให้มคี วามพร้อมใช้
314 มีบนั ทึกการตรวจสอบ การทดสอบ การบํารุงรักษาเครือ่ งมือและระบบ และ
รายงานผลการตรวจสอบให้ทมี ผูร้ บั ผิดชอบทราบ
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II - 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2)
องค์ก รสร้ า งความมันใจว่
่
า มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ํา เป็ น พร้ อ มใช้ ง าน ทํา หน้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ นปกติ และมี ร ะบบ
สาธารณูปโภคที่ จาํ เป็ นอยู่ตลอดเวลา.

ก. เครือ่ งมือ
(1) องค์กรจัดทําแผนบริหารเครือ่ งมือเพื่อการใช้งานทีไ่ ด้ผล ปลอดภัย และเชือ่ ถือได้ พร้อมทัง้ นําไปปฏิบตั .ิ
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ก(11) แผนบริ หารเครื่องมือและผู้รบั ผิ ดชอบ
111 องค์กรจัดทําแผนบริหารเครือ่ งมือครอบคลุมการคัดเลือกและจัดหา, การจัดทํา
บัญชีรายการ, การตรวจสอบ ทดสอบ, การบํารุงรักษา, การให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้, และ
การปฏิบตั เิ มือ่ มีเหตุฉุกเฉิน
112 มีการมอบหมายให้บุคคลหรือทีมรับผิดชอบในการบริหารจัดการเครือ่ งมือใน
ภาพรวมของโรงพยาบาล
3.2ก(12) การปฏิ บตั ิ ตามแผนบริ หารเครื่องมือ
121 มีการคัดเลือกและจัดหาเครือ่ งมือตามมาตรฐานขององค์กร โดยเจ้าหน้าทีแ่ ละ
หน่วยงานผูใ้ ช้มสี ว่ นร่วม
123 มีบญ
ั ชีรายการเครือ่ งมืออุปกรณ์การแพทย์ทงั ้ หมด และเครือ่ งมืออุปกรณ์อน่ื ๆ
ภายใต้แผนบริหารเครือ่ งมือ
125 มีการตรวจสอบเครือ่ งมืออย่างสมํ่าเสมอ
124 มีการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของเครือ่ งมืออุปกรณ์การแพทย์กอ่ นใช้
งานครัง้ แรก
126 มีการทดสอบและการสอบเทียบเครือ่ งมืออุปกรณ์การแพทย์เป็ นระยะตามอายุการ
ใช้งาน และข้อแนะนําของผูผ้ ลิต
127 มีระบบบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน (preventive maintenance program)
128 การฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้ตามความจําเป็ นสําหรับเครือ่ งมือแต่ละประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครือ่ งมือทีไ่ ด้รบั มาใหม่ หรือเมือ่ เกิดอุบตั กิ ารณ์จากการใช้งาน
หรือเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเครือ่ งมือนัน้ อย่างสมํ่าเสมอ
129 มีแนวทางปฏิบตั เิ มือ่ มีเหตุฉุกเฉินเกีย่ วกับเครือ่ งมือ ได้แก่ แนวทางปฏิบตั เิ มือ่
เครือ่ งมือไม่สามารถใช้การได้,การแก้ไขปั ญหาทางคลินิกเมือ่ เครือ่ งมือแพทย์ไม่
สามารถใช้การได้, การจัดระบบสํารองเครือ่ งมือ, การดําเนินการเพือ่ ให้มกี ารซ่อม
เครือ่ งมือทีท่ นั ท่วงที
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(2) มีการจัดเตรียมเครือ่ งมือทีจ่ าํ เป็ น มีความพร้อมใช้ เพือ่ ให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ก(21) การจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช้
211 แต่ละหน่วยงานมีเครือ่ งมือทีจ่ าํ เป็ น พอเพียงสําหรับการดูแลและการให้บริการแก่
ผูป้ ่ วย
212 มีการตรวจสอบเพือ่ เตรียมความพร้อมใช้ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดสําหรับเครือ่ งมือ
แต่ละประเภท และบันทึกการตรวจสอบ
(3) องค์กรติดตามและรวบรวมข้อมูลของระบบบริหารเครือ่ งมือ และใช้เพือ่ การวางแผนปรับปรุงหรือจัดหา
ทดแทนในระยะยาว.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ก(31) ระบบข้อมูล
311 มีการเก็บและบันทึกข้อมูลจากการติดตามระบบบริหารจัดการเครือ่ งมือ 58
312 มีการนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง (upgrade) หรือจัดหาทดแทน
(replace)
57

เช่น อุบตั กิ ารณ์ความไม่พร้อมใช้ เครื่องมือไม่สามารถใช้งาน เครื่องมือชํารุดขณะใช้งาน เครื่องมือไม่พอใช้ การยืม
เครื่องมือในระหว่างหน่วยงาน downtime ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็ นต้น
58
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ข. ระบบสาธารณูปโภค
(1) องค์กรจัดทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพือ่ การใช้งานทีไ่ ด้ผล ปลอดภัย และเชือ่ ถือได้ พร้อมทัง้ นําไป
ปฏิบตั .ิ
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ข(11) แผนบริ หารระบบสาธารณูปโภค
111 องค์จดั ทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมการจัดทําบัญชีรายการและ
แผนผังทีต่ งั ้ , การตรวจสอบ ทดสอบ, การบํารุงรักษา, การควบคุมการปนเปื้ อนใน
นํ้าและอากาศ, การปฏิบตั เิ มือ่ มีเหตุฉุกเฉิน
112 มีการระบุพน้ื ทีห่ รือบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเมือ่ เกิดเหตุกระแสไฟฟ้ าหรือระบบการ
สือ่ สารภายในขัดข้อง นํ้าประปาไม่ไหลหรือมีการปนเปื้ อน และวางแผนเพือ่ ลด
ความเสีย่ งหากเกิดเหตุดงั กล่าว
3.2ก(12) การปฏิ บตั ิ ตามแผนบริ หารระบบสาธารณูปโภค
121 มีการจัดทําบัญชีรายการองค์กระกอบและแผนผังทีต่ งั ้ ของระบบสาธารณูปโภคที่
สําคัญทัง้ หมด 59
122 มีการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคหลัก (ไฟฟ้ า
ประปา ของเสีย อากาศ ก๊าซทางการแพทย์) อย่างสมํ่าเสมอ
123 มีการติดตามคุณภาพนํ้าดื่มนํ้าใช้อย่างสมํ่าเสมอ และมีแนวทางในการจัดการเมือ่
พบความไม่สอดคล้องของคุณภาพนํ้าตามทีก่ ฎหมายกําหนด และแนวทางการ
ดําเนินการเพือ่ ลดปริมาณเชือ้ โรคในระบบนํ้า ครอบคลุมทัง้ ระบบนํ้าใช้ นํ้าในระบบ
หล่อเย็น นํ้าดื่ม และนํ้าเพือ่ การบําบัดรักษา เช่น นํ้าทีใ่ ช้ในการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม
124 มีการสร้างความมันใจในประสิ
่
ทธิภาพของระบบระบายอากาศ เพือ่ ควบคุมการ
ปนเปื้ อนในอากาศอย่างสมํ่าเสมอ
58

(2) องค์กรจัดให้มรี ะบบไฟฟ้ าและนํ้าสะอาดให้แก่จุดบริการทีจ่ าํ เป็ นทัง้ หมดตลอดเวลา โดยมีการบํารุงรักษา
ทดสอบ และตรวจสอบทีเ่ หมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ข(21) ระบบไฟฟ้ าและนํ้าสะอาด
211 มีพลังงานไฟฟ้ าและนํ้าสะอาดจากแหล่งปกติหรือแหล่งสํารองเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการในการดูแลผูป้ ่ วยและบริการทีจ่ าํ เป็ นตลอดเวลา
212 มีไฟฟ้ าสํารองสําหรับจุดบริการทีจ่ าํ เป็ น ได้แก่ ระบบเตือนภัย, ไฟทางออก, ป้ าย
บอกทางออก, ระบบสือ่ สารฉุกเฉิน, ทีเ่ ก็บเลือด กระดูก และเนื้อเยือ่ , ห้องฉุกเฉิน,
ลิฟท์อย่างน้อย 1 ตัว, เครือ่ งอัดอากาศทางการแพทย์, ระบบสุญญากาศ, จุดทีต่ อ้ ง
เช่น ระบบนํ้า ระบบไฟฟ้ า ระบบอากาศและการระบายอากาศ ระบบอัดอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบขนส่ง
ภายใน (ลิฟท์ ท่อลม) ระบบการสือ่ สารภายใน (โทรศัพท์)
59
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N P M

Extended Evaluation Guide
ใช้เครือ่ งมือช่วยชีวติ , ห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน,ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้ น, ห้องคลอด,
หน่วยทารกแรกเกิด, ห้องผูป้ ่ วยหนัก,หอผูป้ ่ วย
3.2ข(22) การบํารุงรักษา ทดสอบ ตรวจสอบ
221 องค์กรบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบแหล่งทางเลือกของระบบไฟฟ้ าและนํ้า
สะอาด อย่างสมํ่าเสมอตามความเหมาะสม และบันทึกผลการทดสอบดังกล่าว

(3) องค์กรติดตามและรวมรวบข้อมูลเกีย่ วกับระบบสาธารณูปโภค และใช้วางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2ข(31) ระบบข้อมูล
311 องค์กรติดตามและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับระบบสาธารณูปโภค 60
312 มีการนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนความต้องการระยะยาวขององค์กร
สําหรับการปรับปรุง (upgrade) หรือปรับเปลีย่ น (replace) ระบบสาธารณูปโภค
59

เช่น ความไม่เพียงพอ ความไม่พร้อมใช้ การชํารุดในขณะใช้งาน ปริมาณการ downtime ของระบบ ผลการทดสอบ
ผลการบํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการซ่อม การบํารุงรักษา

60
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II - 3.3 สิ่ งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิ ทกั ษ์สิ่งแวดล้อม (ENV.3)
องค์กรแสดงความมุ่งมันในการที
่
่ จะทําให้โรงพยาบาลเป็ นสถานที่ ที่ปลอดภัยและเอื้อต่ อสุขภาพ เอื้อ
ต่อ กิ จกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ และพิ ทกั ษ์สิ่งแวดล้อม.

ก. การสร้างเสริมสุขภาพ
(1) องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อมเอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพทางด้านสังคม จิตใจทีด่ สี าํ หรับผูป้ ่ วย ครอบครัว และ
บุคลากร.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ก(11) สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมีสขุ ภาพดี
111 องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดีทางด้านสังคม เช่น การมี
ปฏิสมั พันธ์ การได้รบั ความช่วยเหลือ
112 องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดีทางด้านจิตใจ เช่น ความผ่อน
คลาย ภาพ แสง สี เสียง
(2) องค์กรจัดให้มสี ถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผูป้ ่ วย ผูร้ บั บริการ
อืน่ ๆ และประชาชนทัวไป.
่
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ก(21) สิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้
211 มีการจัดสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะสําหรับ
บุคลากร
212 มีการจัดสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะสําหรับผูป้ ่ วย
ผูร้ บั บริการอืน่ ๆ และประชาชนทัวไป
่
213 มีการผสมผสานกิจกรรมการเรียนรูส้ าํ หรับผูป้ ่ วยกับกิจกรรมบริการปกติ
214 มีการประเมินการเข้าถึงและประสิทธิผลของการเรียนรู้ เพือ่ นําไปปรับปรุง
(3) องค์กรส่งเสริมการเข้าถึงการบริโภคอาหาร / ผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับบุคคล.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ก(31) การเข้าถึงผลิ ตภัณฑ์สร้างเสริ มสุขภาพ
311 มีการจัดกิจกรรมการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์สร้างเสริม
สุขภาพ
312 ร้านอาหาร ร้านค้าภายในสถานพยาบาลเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องการเรียนรู/้ การ
จําหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
313 ร้านอาหาร ร้านค้าภายในสถานพยาบาลไม่จาํ หน่ายบุหรี่ และเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
(4) องค์กรส่งเสริมให้มกี ารใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ก(41) การใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่มีอนั ตรายต่อสุขภาพ
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N P M

Extended Evaluation Guide
411 มีนโยบายการใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ และกําหนดประเภทของ
วัสดุครุภณ
ั ฑ์ทล่ี ด/ห้ามใช้ในโรงพยาบาล
412 มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ และสือ่ สารให้ผรู้ บั บริการ/ผูป้ ่ วยได้
รับทราบ
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ข. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
(1) มีระบบบําบัดนํ้าเสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ข(11) ระบบบําบัดนํ้าเสีย
111 ระบบบําบัดนํ้าเสียมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณนํ้าทิง้ ของสถานพยาบาล
112 มีการดูแลรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั การฝึกอบรม
113 มีการตรวจคุณภาพของนํ้าทีผ่ า่ นการบําบัดตามข้อกําหนดของหน่วยราชการที่
เกีย่ วข้อง
114 นํ้าทิง้ ทีผ่ า่ นการบําบัดในช่วงเวลาทีร่ ะบบรับภาระมากทีส่ ดุ มีคา่ มาตรฐานตามที่
หน่วยราชการกําหนด
(2) องค์กรจัดการเพื่อลดปริมาณของเสียโดยจัดให้มรี ะบบการนํามาใช้ใหม่ การลดปริมาณการใช้ การแปรรูป
และลดการใช้วสั ดุทท่ี าํ ลายสิง่ แวดล้อม.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ข(21) การลดปริ มาณของเสีย
211 องค์กรจัดการเพือ่ ลดปริมาณของเสียโดยจัดให้มรี ะบบการนํามาใช้ใหม่ (re-use)
212 องค์กรจัดการเพือ่ ลดปริมาณของเสียโดยการลดปริมาณการใช้
213 องค์กรจัดการเพือ่ ลดปริมาณของเสียโดยการแปรรูป (recycle)
214 องค์กรจัดการเพือ่ ลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้วสั ดุทท่ี าํ ลายสิง่ แวดล้อม
(3) มีระบบและวิธกี ารกําจัดขยะทีถ่ กู สุขลักษณะ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ข(31) การกําจัดขยะ
311 มีภาชนะรองรับขยะทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
312 มีระบบ/อุปกรณ์ในการแยกรับ/ขนย้าย/จัดทีพ่ กั ขยะทัวไป/
่ ขยะติดเชือ้ /ขยะอันตราย ที่
รัดกุม

313 มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องในเรือ่ งการเคลื่อนย้ายและกําจัดของเสียอย่าง
ถูกวิธี
314 มีกระบวนการในการกําจัดขยะติดเชือ้ และขยะอันตรายอย่างเหมาะสม
315 มีการตรวจสอบการกําจัดขยะติดเชือ้ ของผูร้ บั ช่วง
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(4) องค์กรร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ ดําเนินการพิทกั ษ์ปกป้ องและปรับปรุงสิง่ แวดล้อม, รวมทัง้ มีการ
ประเมินและฟั งเสียงสะท้อนในการกําจัดของเสียของโรงพยาบาลทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.3ข(41) สิ่ งแวดล้อม
411 องค์กรร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอืน่ ๆ ดําเนินการพิทกั ษ์ปกป้ องและปรับปรุง
สิง่ แวดล้อม
412 องค์กรประเมินและฟั งเสียงสะท้อนในการกําจัดของเสียของโรงพยาบาลทีม่ ี
ผลกระทบต่อชุมชน
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II-4 การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
II-4.1 ระบบการควบคุมและป้ องกันการติ ดเชื้อ (IC.1)
ระบบการป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อขององค์กร ได้รบั การออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบั การ
สนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานที่ ดี.

ก. การออกแบบระบบ
(1) มีการกําหนดเป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการในการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
(Infection Control-IC) ทีเ่ หมาะสมกับขนาดขององค์กร บริการทีจ่ ดั และผูป้ ่ วยทีใ่ ห้บริการ.
N

P

M

Extended Evaluation Guide

4.1ก(11) เป้ าประสงค์
111 มีการกําหนดเป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ทว่ี ดั ได้ และมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ.
112 มีระบบ IC ทีค่ รอบคลุมองค์ประกอบสําคัญ เพือ่ ป้ องกันการติดเชือ้ ในผูป้ ่ วยและ
บุคลากรสุขภาพ
113 ระบบ IC เหมาะสมกับขนาด ทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ บริการ และผูป้ ่ วยของ
สถานพยาบาล
114 ระบบ IC มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
(2) มีการกําหนดการติดเชือ้ ทีม่ คี วามสําคัญทางระบาดวิทยา รวมทัง้ ตําแหน่งทีม่ กี ารติดเชือ้ และอุปกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล.
N

P

M

Extended Evaluation Guide

4.1ก(21) จุดเน้ นของการป้ องกันและควบคุม
211 มีการกําหนดการติดเชือ้ ทีม่ คี วามสําคัญทางระบาดวิทยาเพือ่ เป็ นจุดเน้นของการ
ป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
212 องค์กรกําหนดจุดเน้นของระบบ IC โดยพิจารณาข้อมูลและโอกาสเกิดการติดเชือ้
ต่อไปนี้ ก) การติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ ข) การติดเชือ้ ในระบบทางเดิน
ปั สสาวะ ค) การติดเชือ้ เนื่องจากอุปกรณ์ทส่ี อดใส่เข้าหลอดเลือด ง) การติดเชือ้
แผลผ่าตัด จ) โรคและเชือ้ โรคทีม่ คี วามสําคัญทางระบาดวิทยา เช่น เชือ้ โรคทีด่ อ้ื
ยาหลายตัว การติดเชือ้ ทีร่ นุ แรง ฉ) โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่และโรคติดเชือ้ อุบตั ซิ ้าํ จาก
ชุมชน
213 มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และทบทวนเพือ่ ปรับจุดเน้นของระบบ IC อย่างน้อยปี ละ
ครัง้
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(3) ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทท่ี นั สมัย การปฏิบตั ซิ ง่ึ
เป็ นทีย่ อมรับ เป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎหมาย และจัดทําแนวทางปฏิบตั ไิ ว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร.
N

P

M

Extended Evaluation Guide

4.1ก(31) พื้นฐานของแนวทางการป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
311 ระบบ IC ใช้ขอ้ มูลทางวิชาการทีไ่ ด้จากการศึกษาและทบทวนอย่างเป็ นระบบ
พิจารณาทัง้ ประสิทธิผลและความคุม้ ค่า เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของ
สังคมไทย
312 ระบบ IC ใช้แนวทางปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ
313 ระบบ IC เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
314 ระบบ IC สอดคล้องกับมาตรฐานสุขาภิบาลและความสะอาด (sanitation &
cleanliness)
(4) ระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการแก่ผปู้ ่ วย บุคลากร และผูม้ าเยือน.
N

P

M

Extended Evaluation Guide

4.1ก(41) ความครอบคลุมพื้นที่
411 ระบบ IC ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการผูป้ ่ วย
412 ระบบ IC ครอบคลุมทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของบุคลากร และโอกาสได้รบั การติดเชือ้
จากการปฏิบตั งิ าน
413 ระบบ IC ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้โดยผูม้ าเยือน
(5) กระบวนการควบคุมการติดเชือ้ เชือ่ มประสานเป็ นส่วนหนึ่งของระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ขององค์กรโดยรวม.
N

P

M
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4.1ก(51) การเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพ
511 กิจกรรม/กระบวนการ IC ได้รบั การบูรณาการเป็ นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย เช่น Patient Safety Goals, KPI monitoring, CQI, medical
record review, AE report
512 ผูน้ ําของระบบ IC ร่วมอยูใ่ นกลไกกํากับดูแลระบบคุณภาพและความปลอดภัย
(6) มีการประสานกระบวนการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ซึง่ ได้รบั การนําไปปฏิบตั โิ ดยบุคลากรทุกคนทัว่
ทัง้ องค์กรอย่างสมํ่าเสมอ และอาจรวมถึงบ้านของผูป้ ่ วย.
N P M
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4.1ก(61) การประสานสู่การปฏิ บตั ิ
611 ผูร้ บั ผิดชอบระบบ IC ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ กําหนดมาตรการ IC สําคัญ
ทีจ่ ะต้องมีการติดตามกํากับในแต่ละหน่วยงาน
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612 หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีส่ าํ คัญ
และประสานกับผูร้ บั ผิดชอบระบบ IC เพือ่ ปรับปรุงในจุดอ่อนทีพ่ บ
613 มีการให้ความรูแ้ ละเสริมพลังผูป้ ่ วย/ครอบครัวสําหรับการป้ องกันและควบคุมการ
ติดเชือ้ ทีบ่ า้ นของผูป้ ่ วย รวมถึงการติดตามให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยและครอบครัว
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ข. การจัดการและทรัพยากร
(1) มีบุคคลหรือคณะกรรมการได้รบั มอบให้ทาํ หน้าทีก่ าํ กับดูแลระบบงาน กําหนดนโยบายและมาตรการ การ
วางแผน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานรวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย.
N P M
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4.1ข(11) กลไกกํากับดูแล
111 มีกลไกกํากับดูแลระบบ IC กําหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานความ
ร่วมมือ และติดตามประเมินผล
112 กลไกกํากับดูแลและประสานความร่วมมือ หรือคณะกรรมการ IC มีผแู้ ทนของ
หน่วยงานทีก่ ย่ี วข้อง (แพทย์จากกลุ่มงานทางคลินิกทีส่ าํ คัญ ฝ่ ายการพยาบาล
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ เภสัชกรรม ฝ่ ายบริหาร) และมีผทู้ ม่ี คี วามรูด้ า้ น
ระบาดวิทยาและด้านการติดเชือ้ ร่วมอยูด่ ว้ ย
(2) มีพยาบาลควบคุมการติดเชือ้ (ICN) ในจํานวนทีเ่ หมาะสมกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล ทําหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ . ผูท้ าํ หน้าทีน่ ้มี คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม ผ่าน
การศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ และมีการกําหนดบทบาททีช่ ดั เจน โดยมีอาํ นาจทีจ่ ะใช้มาตรการควบคุม
การติดเชือ้ หรือดําเนินการศึกษาเมือ่ รับรูว้ า่ จะมีอนั ตรายเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล.
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4.1ข(21) พยาบาลควบคุมการติ ดเชื้อ
211 มีบุคลากรหนึ่งคนหรือมากกว่าทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบระบบ IC (ICN 1 คนต่อ 200
เตียง)
212 ผูร้ บั ผิดชอบระบบ IC มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับองค์กร ระดับของความเสีย่ ง
ขอบเขตและความซับซ้อนของระบบ IC61
213 ผูร้ บั ผิดชอบระบบ IC ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายหรือตามทีร่ ะบุไว้ในคําอธิบาย
ลักษณะงาน ซึง่ ควรประกอบด้วย ก) ประสานนโยบาย กลวิธี และกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ข) ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่างๆ ค)
พัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ นด้าน IC ง) เป็ นทีป่ รึกษาให้กบั หน่วยงานต่างๆ ใน
ด้าน IC จ) เฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลและการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม ฉ)
ค้นหาการระบาดและสอบสวนการระบาดของ HAI
214 ผูร้ บั ผิดชอบระบบ IC มีอาํ นาจทีจ่ ะใช้มาตรการควบคุมการติดเชือ้ หรือดําเนิน
การศึกษาเมือ่ รับรูว้ ่าจะมีอนั ตรายเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล
เช่น การระบาดของชือ้ ดือ้ ยา การป้ องกันการแพร่กระจายของการติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่

ICN ใน รพ.ขนาดตํ่ากว่า 90 เตียง ควรได้รบั การอบรมในหลักสูตร 2 สัปดาห์เป็ นอย่างน้อย, ใน รพ.ตัง้ แต่ 90 เตียง
ขึน้ ไป ควรได้รบั การอบรมในหลักสูตร 4 เดือน
61
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(3) มีทรัพยากรทีเ่ พียงพอสําหรับการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ .
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4.1ข(31) ทรัพยากร
311 ระบบ IC มีบุคลากรปฏิบตั งิ านเพียงพอ
312 ระบบ IC ได้รบั การจัดสรรทรัพยากรทีเ่ พียงพอ
313 มีการเตรียมสํารองอุปกรณ์และทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ นให้พร้อม (พิจารณาทัง้ จํานวน
ขนาด) หากมีการระบาดของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล หรือการระบาดของโรคติด
เชือ้ อุบตั ใิ หม่ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินอืน่ ๆ
(4) ระบบสารสนเทศขององค์กรสนับสนุนระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ .
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4.1ข(41) ระบบสารสนเทศ
411 ระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบ IC เช่น ข้อมูลและความรู้ การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ การ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลผูป้ ่ วยกับฐานข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลสถานการณ์
การติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั

(5) บุคลากรได้รบั อบรมความรูอ้ ย่างต่อเนื่องเกีย่ วกับความเสีย่ งของการติดเชือ้ นโยบายขององค์กร และ
บทบาทของบุคลากรในการป้ องกันการติดเชือ้ .
N P M
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4.1ข(51) การให้ความรู้
511 บุคลากรทุกคนได้รบั อบรมความรูเ้ กีย่ วกับระบบ IC และความเสีย่ งต่อการติดเชือ้
512 บุคลากรทุกคนได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และบทบาทในการ
ป้ องกันการติดเชือ้ ในส่วนทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
513 มีการให้ความรูแ้ ก่บุคลากรตามความจําเป็ นเมือ่ พบปั ญหาหรือแนวโน้มการติดเชือ้
ทีส่ าํ คัญ
(6) มีการให้ขอ้ มูลและเสริมพลังแก่ครอบครัว/ชุมชน ถึงวิธกี ารลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ และป้ องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ ในครัวเรือน / ชุมชน.
N P M
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4.1ข(61) การให้ข้อมูลและเสริ มพลังครอบครัว/ชุมชน
611 องค์กรให้ความรูแ้ ละเสริมพลังให้แก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว/ชุมชน ถึงวิธกี ารลดความ
เสีย่ งในการติดเชือ้ การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในครัวเรือน/ชุมชน
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II-4.2 การป้ องกันการติ ดเชื้อ (IC.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิ บตั ิ ที่เหมาะสมเพื่อการป้ องกันการติ ดเชื้อในโรงพยาบาล.
ก. การป้ องกันการติดเชือ้
(1) มีการระบุความเสีย่ งจากการติดเชือ้ ในหัตถการและกระบวนการต่างๆ และมีการดําเนินการตามกลยุทธ์เพือ่
ลดความเสีย่ งจากการติดเชือ้ ดังต่อไปนี้:
N P M
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4.2ก(11) การระบุความเสี่ยง
111 องค์กรระบุหตั ถการและกระบวนการทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้
112 องค์กรนํากลยุทธ์ทจ่ี ะลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในกระบวนเหล่านัน้ ไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
113 องค์กรระบุความเสีย่ งทีต่ อ้ งการนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ การให้ความรูแ้ ก่
บุคลากร การเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ิ และกิจกรรมอืน่ ๆ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
4.2ก(12) การใช้ standard precautions และ isolation precautions
121 มีการแยกผูป้ ่ วยทีท่ ราบหรือสงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อตามนโยบายขององค์กร
122 มีแนวทางการแยกผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคติดต่อ จากผูป้ ่ วยและบุคลากรซึง่ มีภมู ติ า้ นทาน
ตํ่าหรือความเสีย่ งด้วยเหตุอน่ื ๆ และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
123 มีแนวทางการจัดการกับผูป้ ่ วยทีส่ ามารถแพร่กระจายเชือ้ ทางอากาศเมือ่ ไม่มหี อ้ ง
ความดันลบสําหรับช่วงเวลาสัน้ ๆ และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
124 องค์กรมีกลยุทธ์ในการจัดการเมือ่ มีผปู้ ่ วยโรคติดต่อมาพร้อมกันคราวละมากๆ
125 มีหอ้ งทีเ่ หมาะสมสําหรับแยกผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทีแ่ พร่กระจายเชือ้ ทางอากาศได้ 62 และ
ได้รบั การเฝ้ าติดตามเป็ นประจํา
126 บุคลากรได้รบั ความรูใ้ นการจัดการดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้
4.2ก(13) การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ และการทําให้ปราศจากเชื้อ
131 วิธกี ารทําความสะอาดเครือ่ งมือและทําให้ปราศจากเชือ้ เหมาะสมกับชนิดของ
เครือ่ งมือ ทัง้ ในและนอกหน่วยจ่ายกลาง
132 การบริหารจัดการหน่วยซักฟอกและบริการผ้าเป็ นไปอย่างเหมาะสม เพือ่ ลดความ
เสีย่ งต่อบุคลากรและผูป้ ่ วย
133 มีกระบวนการกํากับดูแลทีป่ ระสานความร่วมมือเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการทําความสะอาด
การทําลายเชือ้ และการทําให้ปราศจากเชือ้ ทัวทั
่ ง้ องค์กรเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน
134 มีแนวทางการจัดการกับอุปกรณ์และวัสดุ (เช่น สารนํ้า catheter วัสดุเย็บแผล) ที่
เลยวันหมดอายุ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ และ
มาตรฐานวิชาชีพ และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
61

62

เช่น ห้องความดันลบ หรือใช้ระบบกรองอนุภาค HEPA ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
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135 มีแนวทางการนําอุปกรณ์และวัสดุทอ่ี อกแบบเพือ่ ใช้ครัง้ เดียวมาใช้ซ้าํ 63 และได้รบั
การนําไปปฏิบตั ิ
4.2ก(14) การจัดการ (สัมผัส จัดเก็บ กําจัด) กับสิ่ งที่ ปนเปื้ อนเชื้อโรค
141 มีระบบการกําจัดขยะติดเชือ้ และสารคัดหลังเพื
่ อ่ ลดความเสีย่ งต่อการแพร่กระจาย
เชือ้
142 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีอ่ งค์กรกําหนดสําหรับการสัมผัสและกําจัดเลือดและ
ส่วนประกอบของเลือดเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้
143 มีแนวทางปฏิบตั กิ ารของห้องเก็บศพและบริเวณทีช่ นั สูตรศพเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อ
การแพร่กระจายเชือ้
144 เข็มและของมีคมถูกจัดเก็บในภาชนะทีจ่ ดั ไว้เฉพาะ ป้ องกันการทิม่ ทะลุ และไม่
นํามาใช้ซา้ํ , มีการกําจัดเข็มและของมีคมอย่างปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์กร
4.2ก(15) การส่งเสริ มการล้างมือและสุขอนามัยของบุคคล
151 องค์กรระบุสถานการณ์ทต่ี อ้ งใช้ถุงมือ และ/หรือ หน้ากากปิ ดจมูกและปาก หรือ
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และมีการใช้อปุ กรณ์อย่างถูกต้องในดังกล่าว
152 องค์กรระบุสถานการณ์ซง่ึ จําเป็ นต้องใช้วธิ ปี ฏิบตั ใิ นการล้างมือและการทําลายเชือ้
ทีม่ อื หรือการทําลายเชือ้ ทีพ่ น้ื ผิวมาใช้ และมีการปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องใน
สถานการณ์ดงั กล่าว
153 องค์กรนําแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ hand hygiene จากแหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้มาปฏิบตั ิ
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4.2ก(21) การลดการแพร่กระจายเชื้อในสิ่ งแวดล้อม
211 มีการควบคุมด้านเครื่องกลและวิศวกรรมอย่างเหมาะสมเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้
เช่น positive ventilation system, biological hoods, thermostats on refrigeration unit
and water heat
212 มีการประเมินความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เนื่องจากโครงสร้างและสิง่ แวดล้อมในจุดต่างๆ
และดําเนินการปรับปรุง
213 มีการกําหนดแนวทางการบํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคารสถานที่ (รวมทัง้ เตียง
ผูป้ ่ วย) เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายสิง่ ปนเปื้ อนและเชือ้ โรค และนําสูก่ ารปฏิบตั ิ
ระบุ ก) อุปกรณ์และวัสดุทห่ี า้ มนํามาใช้ซ้าํ ข) จํานวนครัง้ สูงสุดในการใช้ซ้าํ สําหรับอุปกรณ์และวัสดุทม่ี กี ารนํามาใช้
ซํ้า ค) ลักษณะของการแตกชํารุด ฉีกขาด ฯลฯ ทีบ่ ่งบอกว่าอุปกรณ์นนั ้ ไม่สามารถนํามาใช้ซ้าํ ได้ ง) กระบวนการทํา
ความสะอาดอุปกรณ์ซง่ึ เริม่ ทันทีหลังการใช้ และปฏิบตั ติ ามระเบียบวิธที ช่ี ดั เจน จ) กระบวนการสําหรับเก็บ วิเคราะห์
และใช้ขอ้ มูลการควบคุมการติดเชือ้ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้อุปกรณ์และวัสดุทน่ี ํามาใช้ซ้าํ
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214 มีการตรวจสอบโอกาสทีจ่ ะมีการแพร่กระจายเชือ้ ในระบบระบายอากาศและดําเนินการ
ปรับปรุง เช่น การควบคุมฝุ่ นละอองในอากาศ, การติดตามประสิทธิผลของการกรอง
อากาศ, การป้ องกันการปนเปื้ อนทางอากาศ (airborne contamination) ในห้องผ่าตัด
เมื่อมีการผ่าตัดผูป้ ่ วยติดเชือ้ วัณโรค
215 มีการตรวจสอบ endotoxin ในนํ้าทีใ่ ช้สาํ หรับ hemodialysis ตามมาตรฐานของสมาคม
โรคไต

4.2ก(22) การลดความเสี่ยงต่อการติ ดเชื้อในอาคารสถานที่ ระหว่างการรือ้ ถอน
ก่อสร้าง และปรับปรุง
221 องค์กรใช้เกณท์ความเสีย่ งเพื่อประเมินผลกระทบของการปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่
222 มีการประเมินและจัดการความเสีย่ งและผลกระทบจากการปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่ ใน
เรื่องคุณภาพของอากาศและกิจกรรมป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
4.2ก(23)มีสถานที่ และสิ่ งอํานวยความสะดวกในการล้างมือและทําความสะอาด
231 มีสถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกในการล้างมือพร้อมใช้
232 มีสงิ่ อํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านพร้อมใช้
233 มีการแยกบริเวณใช้งานทีส่ ะอาดจากบริเวณปนเปื้ อน

(3) มีการระบุพน้ื ทีท่ าํ งานทีต่ อ้ งใส่ใจในการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ และดําเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อ
การติดเชือ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีต่ ่อไปนี้:
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4.2ก(31) การลดความเสี่ยงต่อการติ ดเชื้อในพื้นที่ เฉพาะ
311 ICN ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันจัดทําแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ลด
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหน่วยงานต่างๆ และจัดทํา check list เพือ่ ใช้ในการ
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ จัดทําข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างในส่วน
ทีจ่ าํ เป็ น
312 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในห้องผ่าตัด
313 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในห้องคลอด
314 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหอผูป้ ่ วย
วิกฤติ
315 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหน่วย
ซักฟอกและบริการผ้า
316 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหน่วยจ่าย
กลาง
317 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในโรงครัว
การสุขาภิบาลอาหาร การเตรียมและ handling อาหาร
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318 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหน่วย
กายภาพบําบัด
319 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ใน
ห้องเก็บศพและบริเวณทีช่ นั สูตรศพ

(4) มีการดําเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ ทีส่ าํ คัญขององค์กร เช่น การติดเชือ้ แผลผ่าตัด การติดเชือ้
ระบบทางเดินหายใจ การติดเชือ้ ระบบทางเดินปั สสาวะ การติดเชือ้ จากการให้สารนํ้าและการติดเชือ้ ใน
กระแสเลือด.
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4.2ก(41) PSG: CAUTI Prevention
411 ใส่คาสายสวนปั สสาวะต่อเมือ่ จําเป็ น และถอดสายสวนปั สสาวะออกเร็วทีส่ ดุ
412 เลือกสายสวนปั สสาวะทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ดุ ทีจ่ ะให้ปัสสาวะไหลได้สะดวก
413 ใส่สายสวนปั สสาวะโดยผูไ้ ด้รบั การฝึกอบรมและมีทกั ษะเพียงพอ ใช้เทคนิคที่
ถูกต้อง
414 ดูและระหว่างคาสายสวนปั สสาวะอย่างเหมาะสม เช่น รักษาระบบปิ ด ป้ องกันการ
ไหลย้อนกลับ ใช้เทคนิคปราศจากเชือ้ ดูแล meatal hygiene
415 ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วย ญาติ และเจ้าหน้าทีใ่ นการดูแลและป้ องกันการติดเชือ้ ระบบ
ทางเดินปั สสาวะ
4.2ก(42) PSG: VAP Prevention
421 ถอดอุปกรณ์และเครือ่ งช่วยหายใจออกจากผูป้ ่ วยให้เร็วทีส่ ดุ ตามข้อบ่งชีท้ างคลินิก
และ weaning protocol ของโรงพยาบาล
422 ใช้ hand hygiene อย่างเหมาะสม ก่อนและหลังสัมผัสผูป้ ่ วยทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจหรือ
เจาะคอ, สัมผัสกับอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจซึง่ กําลังใช้กบั ผูป้ ่ วย, หลังสัมผัสกับ
เยือ่ บุ/สารคัดหลัง/วั
่ ตถุปนเปื้ อนสารคัดหลัง่ ไม่ว่าจะใส่ถุงมือหรือไม่ รวมถึงการ
เปลีย่ นถุงมือและล้างมือระหว่างการสัมผัสผูป้ ่ วยคนละราย, หลังสัมผัสตําแหน่ง
ของร่างกายทีป่ นเปื้ อน
423 ป้ องกันการสําลักเนื่องจากการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ และการให้อาหารทางสายยาง
424 ป้ องกันการปนเปื้ อนด้วยการทําความสะอาดและทําให้ปราศจากเชือ้ หรือทําลาย
เชือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ อย่างเหมาะสม, เปลีย่ น ventilator circuit ต่อเมือ่ เห็น
ความสกปรกทีช่ ดั เจน, เทหยดนํ้าในท่อทิง้ บ่อยๆ, ดูดเสมหะเท่าทีจ่ าํ เป็ นด้วยวิธี
ป้ องกันการปนเปื้ อนทีเ่ หมาะสม
425 ลด colonization ของ dental plaque โดยการแปรงฟั นวันละ 2 ครัง้ , ดูแลความชุม่
ชืน้ ของเยือ่ บุโดยใช้ moisturizer ทุก 2-4 ชัวโมง
่
4.2ก(43) PSG: Central line infection Prevention
431 จัดทํา protocol และใช้ checklist เพือ่ ป้ องกัน central line infection
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432 ส่งเสริมให้มกี ารใช้ hand hygiene ทีเ่ หมาะสมเมือ่ จะดูแล central line
433 ใช้ maximal barrier precautions ในการเตรียมใส่ central line
434 ใช้ chlorhexidine 2% in 70% isopropyl alcohol เช็ดผิวหนังบริเวณทีจ่ ะสอดใส่
central line เป็ นเวลา 30 วินาทีและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเจาะผิวหนัง
435 เลือกตําแหน่งทีเ่ หมาะสมสําหรับการสอดใส่ central line โดยพิจารณาความเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน, ใช้central venous catheter ทีม่ จี าํ นวน ports หรือ
lumens น้อยทีส่ ดุ
436 ทบทวนความจําเป็ นทีต่ อ้ งมี central line และถอดออกทันทีทไ่ี ม่มคี วามจําเป็ นต้อง
ใช้
437 ให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมและป้ องกัน
bloodstream infection
4.2ก(44) PSG: SSI Prevention
441 สําหรับผูป้ ่ วย elective surgery ให้คน้ หาและรักษาการติดเชือ้ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้
ห่างจากตําแหน่งทีจ่ ะผ่าตัด และเลื่อนการผ่าตัดไปจนกว่าการติดเชือ้ จะหมดไป
442 ไม่กาํ จัดขนก่อนผ่าตัด ยกเว้นว่าขนทีบ่ ริเวณผ่าตัดจะรบกวนต่อการทําผ่าตัด ถ้า
ต้องกําจัดขน ให้ทาํ ทันทีก่อนผ่าตัด และควรใช้ electric clipper
443 ให้ prophylactic antibiotic เฉพาะเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ โดยเลือกให้เหมาะสมกับเชือ้ ที่
มักจะพบบ่อยสําหรับการผ่าตัดนัน้ ๆ โดยให้ทางหลอดเลือดดําในเวลาทีท่ าํ ให้ม ี
ระดับยาในซีรมและเนื
ั่
้อเยือ่ สูงพอสําหรับกําจัดเชือ้ โรค (bactericidal
concentration) เมือ่ ขณะลงมีดผ่าตัด ให้รกั ษา therapeutic level ของยาไว้ตลอด
การผ่าตัดและหลังผ่าตัดเสร็จสิน้ อีก 2-3 ชัวโมง
่
444 ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดก่อนและหลังผ่าตัด

(5) มีนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิตและผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานตํ่า การ
จัดการกับการติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยาและการติดเชือ้ ทีอ่ บุ ตั ขิ น้ึ ใหม่.
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4.2ก(51) ผู้ป่วยที่ มีความเสี่ยงสูง
511 มีการระบุกลุ่มผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทีต่ อ้ งดูแลด้วยความระมัดระวังสูงเป็ นพิเศษที่
โรงพยาบาลมีโอกาสรับไว้ ต่อไปนี้ ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิต เช่น HIV,
hepatitis B & C; ผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานตํ่า เช่น HIV, ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาํ บัด,
ผูป้ ่ วยโรคเลือด; ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ดือ้ ยา เช่น MRSA, VRE; ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ทีอ่ บุ ตั ขิ น้ึ
ใหม่ เช่น Bird Flu, SARS
512 มีการจัดทําแนวทางปฏิบตั แิ ละจัดหาสิง่ อํานวยความสะดวกในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
อย่างเหมาะสม และเพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรค
513 มีการสร้างความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้องและซ้อมปฏิบตั เิ ป็ นระยะ
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514 มีการทบทวนปั ญหาอุปสรรคทีเ่ คยเกิดขึน้ ร่วมกับการทํา FMEA เพือ่ วิเคราะห์
โอกาสและลักษณะทีแ่ นวทางดังกล่าวจะไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั แิ ล้วไม่
ได้ผล และดําเนินการปรับปรุง
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II-4.3 การเฝ้ าระวัง ติ ดตามกํากับ และควบคุมการระบาด (IC.3)
องค์กรใช้วิธีการที่ เหมาะสมในการเฝ้ าระวังและติ ดตามกํากับ เพื่อค้นหาและควบคุมการติ ดเชื้อ และ
จัดการกับสถานการณ์ ที่มีการระบาดของการติ ดเชื้อในโรงพยาบาล.

ก. การเฝ้ าระวังและติดตามกํากับ
(1) มีการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง. องค์กรติดตามความเสีย่ ง
อัตรา และแนวโน้มของการติดเชือ้ ในเชิงรุก.
N P M
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4.3ก(11) การเฝ้ าระวังการติ ดเชื้อ
111 องค์กรติดตาม (track) ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ อัตราการติดเชือ้ และแนวโน้มของ
การติดเชือ้ เนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI)
112 องค์กรใช้การเฝ้ าระวังแบบจําเพาะเจาะจง (priority directed, targeted
surveillance) ต่อการติดเชือ้ ในตําแหน่งทีเ่ ป็ นปั ญหา และการติดเชือ้ ทีม่ ี
ความสําคัญทางระบาดวิทยาในทุกหน่วยงานทีม่ โี อกาสรับผูป้ ่ วยดังกล่าว
113 มีการใช้เกณฑ์วนิ ิจฉัยการติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
114 มีการประเมินประสิทธิภาพของการเฝ้ าระวังอย่างน้อยปี ละครัง้ ด้วยวิธกี ารที่
เหมาะสม
115 มีการสือ่ สารผลการเฝ้ าระวังให้แก่แพทย์ พยาบาล และผูเ้ กีย่ วข้องทราบในเวลาที่
เหมาะสม
116 มีการสือ่ สารผลการเฝ้ าระวังให้แก่ผบู้ ริหาร
(2) มีการติดตามเฝ้ าดูการเกิดปั ญหาการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีร่ นุ แรง ในการดูแลผูป้ ่ วยซึง่ ไม่ได้มรี ะบบการ
เฝ้ าระวังไปข้างหน้าในข้อ (1).
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4.3ก(21) การรับรู้การติ ดเชื้อที่ ไม่มีการเฝ้ าระวัง
211 มีการกําหนดแนวทางการรายงานการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีร่ ุนแรงหรือมีความสําคัญ
แต่ไม่ได้อยู่ในเป้ าหมายการเฝ้ าระวังในข้อ (1) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการรับรูก้ ารติดเชือ้ อย่าง
รวดเร็วและครบถ้วน

(3) มีการติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพ และความไวของเชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพ (ถ้าเป็ นไปได้) และสือ่ สารให้บุคคล
และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง.
N P M
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4.3ก(31) การติ ดตามการใช้ยาต้านจุลชีพ
311 ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์วเิ คราะห์ความไวของเชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพ ทัง้ ของปี ท่ี
ผ่านมาและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้แพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
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สังใช้
่ ยาต้านจุลชีพ แยกแยะเชือ้ ทีเ่ กิดจากชุมชนและเชือ้ ทีเ่ กิดจากการติดต่อใน
โรงพยาบาล (ถ้าเป็ นไปได้)
312 คณะกรรมการ IC ร่วมกับหน่วยเภสัชกรรมและผูเ้ กีย่ วข้อง ติดตามการใช้ยาต้าน
จุลชีพภายในโรงพยาบาลแนวโน้มการเพิม่ ของการใช้ยาแต่ละตัว เทียบกับความ
ไวของเชือ้ ต่อยาดังกล่าว และการคาดการณ์ปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาทีจ่ ะเกิดขึน้
313 สือ่ สารแนวโน้มการใช้ยาต้านจุลชีพและการคาดการณ์ปัญหาให้องค์กรแพทย์
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด เพือ่ ร่วมกันกําหนดมาตรการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างเหมาะสม รวมถึงการทํา Drug Use Evaluation

(4) มีการนําสารสนเทศจากการติดตามเฝ้ าระวังมาใช้ในการวางแผน ค้นหาการระบาด ให้ความรู้ ประเมินผล
และปรับปรุงระบบงาน รวมทัง้ ตอบสนองต่อปั ญหาของผูป้ ่ วยเฉพาะราย.
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4.3ก(41) การใช้ข้อมูลจากการเฝ้ าระวัง
411 มีการนําข้อมูลจากการเฝ้ าระวังมาใช้ในการวางแผนระบบ IC และออกแบบ
กระบวนการเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้
412 มีการนําข้อมูลจากการเฝ้ าระวังมาใช้ในการค้นหาการระบาด
413 มีการนําข้อมูลจากการเฝ้ าระวังมาใช้ในการให้ความรูแ้ ก่บุคลากร
414 มีการนําข้อมูลจากการเฝ้ าระวังมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้
415 มีการนําข้อมูลจากการเฝ้ าระวังมาใช้ในการตอบสนองปั ญหาของผูป้ ่ วยเฉพาะราย
416 มีการเปรียบเทียบอัตราการติดเชือ้ เนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) กับอัตราของ
องค์กรอืน่ โดยใช้ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ
417 มีการเปรียบเทียบอัตราการติดเชือ้ เนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) ในองค์กรกับผูท้ ่ี
ปฏิบตั ไิ ด้ดที ส่ี ดุ และหลักฐานทางวิชาการ
(5) องค์กรทํางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรอืน่ และชุมชน เพือ่ ค้นหาและตอบสนองต่อการอุบตั ขิ องเชือ้ โรค
ใหม่และเชือ้ โรคทีด่ อ้ื ยา.
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4.3ก(51) การทํางานร่วมกับองค์กรอื่น
511 องค์กรทํางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรอืน่ และชุมชน เพือ่ ค้นหาและตอบสนอง
ต่อการอุบตั ขิ องเชือ้ โรคใหม่และเชือ้ โรคทีด่ อ้ื ยา
512 มีการรายงานข้อมูลเกีย่ วกับการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ต่อหน่วยงาน
สาธารณสุขตามทีก่ าํ หนด
513 องค์กรดําเนินการอย่างเหมาะสมตามรายงานทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานสาธารณสุขที่
เกีย่ วข้อง
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ข. การควบคุมการระบาด
(1) มีการบ่งชีก้ ารเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของการติดเชือ้ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเฝ้ าระวัง,
รับทราบข้อมูลจากบุคลากรทางคลินิกอย่างสมํ่าเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยาเพือ่
ตรวจหาการเพิม่ ขึน้ ผิดปกติของเชือ้ บางชนิดอย่างสมํ่าเสมอ (ถ้าเป็ นไปได้).
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4.3ข(11) การบ่งชี้การระบาด
111 มีการวิเคราะห์จุดทีม่ สี ญ
ั ญาณเตือนว่ามีการระบาดของการติดเชือ้ ซักซ้อมความ
เข้าใจและจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร/รายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
112 มีการบ่งชีก้ ารเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของการติดเชือ้ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการเฝ้ าระวัง, รับทราบข้อมูลจากบุคลากรทางคลินิกอย่างสมํ่าเสมอ, ทบทวน
รายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยา
113 มีการทบทวนประสิทธิภาพและบทเรียนในการตรวจพบการระบาดของการติดเชือ้
และดําเนินการปรับปรุง
(2) เมือ่ มีการระบาดเกิดขึน้ ทีมผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมการติดเชือ้ มีทรัพยากรและอํานาจในการสืบค้นและ
ใช้มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสม อย่างรอบด้านและทันกาล.
N P M
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4.3ข(21) การควบคุมการระบาด
211 มีการกําหนดแนวทางการสอบสวนทางระบาดวิทยาเพื่อวินจิ ฉัยว่ามีการระบาดเกิดขึน้
212 เมื่อมีการระบาดเกิดขึน้ ทีมผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมการติดเชือ้ มีทรัพยากรและอํานาจ
ในการสืบค้นและใช้มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสม อย่างรอบด้านและทันกาล
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II-5 ระบบเวชระเบียน
II - 5.1 ระบบบริ หารเวชระเบียน (MRS.1)
องค์กรจัดให้มีระบบบริ หารเวชระเบียนที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย.

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
(1) มีการกําหนดเป้ าหมายของการบันทึกเวชระเบียนร่วมกันโดยทุกวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง. เป้ าหมายครอบคลุม
การสือ่ สาร ความต่อเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ.
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5.1ก(11) เป้ าหมายของการบันทึกเวชระเบียน
111 ทุกวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการบันทึกเวชระเบียนมาร่วมกันกําหนด/ทบทวน
เป้ าหมายของการบันทึกเวชระเบียน
112 เป้ าหมายของการบันทึกเวชระเบียนครอบคลุม การสือ่ สารระหว่างวิชาชีพ ความ
ต่อเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ และอาจรวมถึง การเป็ น
หลักฐานทางกฎหมาย การเรียนรู้ การวิจยั
113 แต่ละวิชาชีพใช้เป้ าหมายในการประเมินหาส่วนขาดของการบันทึกเวชระเบียนที่
เป็ นอยู่ และวางแผนปรับปรุงทัง้ ในส่วนของแต่ละวิชาชีพ และในส่วนของภาพรวม
(2) การออกแบบระบบเวชระเบียนเป็ นผลจากการประเมินความต้องการของผูใ้ ห้บริการ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ บุคคล
และหน่วยงานภายนอก.
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5.1ก(21) การออกแบบระบบเวชระเบียน
211 มีการประเมินความต้องการของผูใ้ ช้เวชระเบียนทัง้ หมด (ผูใ้ ห้บริการ ผูบ้ ริหาร
บุคคลและหน่วยงานภายนอก)
212 มีปรับปรุงและ redesign แบบบันทึกต่างๆ ลดความซํา้ ซ้อนของการบันทึก ตัด
การบันทึกทีไ่ ม่จาํ เป็ นออก ใช้ความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบบันทึก รักษาสมดุล
ระหว่างการใช้ check list กับการบันทึกแบบอิสระ
(3) องค์กรมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับเวชระเบียนผูป้ ่ วยทีเ่ หมาะสม ในด้านการบันทึก การแก้ไข
การรับคําสัง่ การใช้รหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเข้าถึง และการทําลาย.
N P M
Extended Evaluation Guide
5.1ก(31) การบันทึก การแก้ไข การรับคําสัง่
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311 มีการกําหนดบุคคลทีม่ สี ทิ ธิบนั ทึกข้อมูลในเวชระเบียน และมีกระบวนทีท่ าํ ให้มนใจ
ั่
ว่าเฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั สิทธิเท่านัน้ ทีบ่ นั ทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
312 มีการกําหนดรูปแบบและตําแหน่งของการบันทึกในเวชระเบียน
313 มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการแก้ไขบันทึกเวชระเบียน และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
314 เวชระเบียนทุกฉบับระบุตวั บุคคลผูบ้ นั ทึกข้อมูลและวันทีบ่ นั ทีกข้อมูลในเวช
ระเบียนแต่ละครัง้
315 เวชระเบียนทุกฉบับระบุเวลาทีม่ กี ารบันทึกข้อมูล ตามทีอ่ งค์กรกําหนด
316 มีการบันทึกข้อมูลแต่ละประเภทในเวลาทีก่ าํ หนดไว้
317 มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับคําสัง่ การบันทึก และการรับรองคําสัง่
การรักษาด้วยวาจา
5.1ก(32) การใช้รหัส คําจํากัดความ สัญญลักษณ์ ตัวย่อ ที่ เป็ นมาตรฐาน
321 มีแนวทางการใช้รหัสการวินิจฉัยโรคทีเ่ ป็ นมาตรฐาน ได้รบั การนําไปปฏิบตั แิ ละเฝ้ า
ติดตาม
322 มีแนวทางการใช้รหัสหัตถการทีเ่ ป็ นมาตรฐาน ได้รบั การนําไปปฏิบตั แิ ละเฝ้ า
ติดตาม
323 มีแนวทางการใช้คาํ จํากัดความทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
324 มีแนวทางการใช้สญ
ั ลักษณ์ทเ่ี ป็ นมาตรฐาน มีการระบุและเฝ้ าติดตามสัญลักษณ์ท่ี
ห้ามใช้
325 มีแนวทางการใช้ตวั ย่อทีเ่ ป็ นมาตรฐาน มีการระบุและติดตามตัวย่อทีห่ า้ มใช้
5.1ก(33) การจัดเก็บ เข้าถึง และการทําลาย
331 มีแนวทางปฏิบตั เิ รือ่ งระยะเวลาเก็บรักษาเวชระเบียนของผูป้ ่ วย ข้อมูลและ
สารสนเทศอืน่ ๆ และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
332 มีแนวทางการรักษาความลับและความมันคงปลอดภั
่
ยในการจัดเก็บเวชระเบียน
และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
333 มีแนวทางการทําลายบันทึก ข้อมูล และสารสนเทศอย่างเหมาะสม และได้รบั การ
นําไปปฏิบตั ิ
334 มีนโยบายระบุผใู้ ห้บริการสุขภาพทีส่ ามารถเข้าถึงเวชระเบียนผูป้ ่ วย มีเวชระเบียน
ซึง่ มีขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั พร้อมสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพซึง่ จําเป็ นต้องใช้เพือ่ การดูแล
ผูป้ ่ วย
335 มีการระบุผมู้ อี าํ นาจทีจ่ ะเข้าถึงเวชระเบียนผูป้ ่ วย และมีกระบวนการเพือ่ ทําให้มนใจ
ั่
ว่าผูไ้ ด้รบั อนุญาตเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้
(4) ข้อมูลในบันทึกเวชระเบียนได้รบั การบันทึกรหัสและจัดทําดัชนีเพือ่ นําไปประมวลผลเป็ นสารสนเทศการดูแล
ผูป้ ่ วยทีม่ คี ณ
ุ ภาพในเวลาทีเ่ หมาะสม.
N P M
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5.1ก(41) การบันทึกรหัสและประมวลผล
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411 ข้อมูลในบันทึกเวชระเบียได้รบั การบันทึกรหัสและจัดทําดัชนี
412 มีการรับทราบความต้องการสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาคุณภาพของทีมดูแลผูป้ ่ วย
413 มีการประมวลสารสนเทศทีท่ มี ดูแลผูป้ ่ วยต้องการ และสือ่ สารให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ
ในเวลาทีเ่ หมาะสม
414 มีการติดตามการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทีป่ ระมวลผลให้ และนําปั ญหามา
ปรับปรุงการบันทึกรหัสและประมวลผล
(5) องค์กรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ สร้างความมันใจว่
่ าระบบ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรและผูป้ ่ วย.
N P M
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5.1ก(51) การประเมิ นระบบบริ หารเวชระเบียน
511 มีการประเมินความเหมาะสมของแบบบันทึกต่างๆ เทียบกับเป้ าหมายและความ
ต้องการของผูใ้ ช้
512 มีการประเมินการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ในแง่ของเนื้อหา ความรวดเร็ว
513 มีการประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ ว่ี างไว้
514 มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและค้นหาเวชระเบียน
515 มีการประเมินความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน
516 มีการประเมินคุณภาพในการให้รหัส
517 มีการประเมินการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
518 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
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ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ
(1) เวชระเบียนได้รบั การป้ องกันการสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแก้ไขดัดแปลง เข้าถึง หรือใช้
โดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจหน้าที.่
N P M
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5.1ข(11) ความปลอดภัยของเวชระเบียน
111 มีการสํารวจและปรับปรุงสถานทีเ่ ก็บเวชระเบียน เพือ่ ป้ องกันการสูญหาย ความ
เสียหายทางกายภาพ หรือป้ องกันการเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจหน้าที่
112 มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเพือ่ ป้ องกันการสูญหายของเวชระเบียน ณ จุดต่างๆ
ทีเ่ วชระเบียนเคลื่อนผ่านไป
113 มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเพือ่ ป้ องกันการสูญหาย และเข้าถึง/ใช้/ดัดแปลงโดยผู้
ไม่มอี าํ นาจสําหรับเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร์
(2) องค์กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ จ่ี าํ เป็ นเพือ่ รักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผูป้ ่ วย
ในเวชระเบียน.
N P M
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5.1ข(21) นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อรักษาความลับของข้อมูลในเวชระเบียน
ผู้ป่วย
211 มีการกําหนดผูม้ สี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลทีผ่ เู้ กีย่ วข้องแต่ละระดับสามารถ
เข้าถึงได้
212 มีแนวทางการรักษาความลับของข้อมูลผูป้ ่ วยทีเ่ ก็บไว้ดว้ ยคอมพิวเตอร์ และได้รบั
การนําไปปฏิบตั ิ
213 มีแนวทางการอนุญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
224 มีแนวทางเกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการรักษาความลับของผูท้ เ่ี ข้าถึงข้อมูล และได้รบั การ
นําไปปฏิบตั ิ
225 มีแนวทางปฏิบตั เิ มือ่ มีการละเมิด และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
226 มีแนวทางเกีย่ วกับลักษณะข้อมูลทีค่ วรมีมาตรการพิเศษ เช่น เวชระเบียนของ
ผูป้ ่ วยทีถ่ กู ข่มขืนหรือทําแท้ง ผลการตรวจ HIV ทีเ่ ป็ นผลบวก และได้รบั การนําไป
ปฏิบตั ิ
(3) องค์กรให้ความรูแ้ ก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องเกีย่ วกับความรับผิดชอบในการรักษาความลับ วิธกี ารจัดการเมือ่
มีการขอให้เปิ ดเผยข้อมูลซึง่ เป็ นการละเมิดการรักษาความลับ.
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5.1ข(31) การรักษาความลับ
311 องค์กรให้ความรูแ้ ก่บุคลากรเกีย่ วกับการรักษาความลับและการจัดการเมือ่ ขอให้ม ี
การเปิ ดเผยข้อมูล
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312 มีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ ค้นหาวิธกี ารทีร่ ดั กุมยิง่ ขึน้ ในการรักษา
ความลับ
313 มีการปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของผูป้ ่ วยด้วยวิธกี าร
ทีส่ ร้างสรรค์
(4) องค์กรมีกระบวนการให้ผปู้ ่ วยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได้ โดยมีเจ้าหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายร่วมอยูด่ ว้ ย.
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5.1ข(41) การเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยเอง
411 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลของผูป้ ่ วย และกระบวนการ
เข้าถึงเมื่อได้รบั อนุญาต
412 มีการเฝ้ าติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย

413 กําหนดผูม้ หี น้าทีใ่ ห้คาํ อธิบายข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วย และฝึกอบรมให้มที กั ษะ
ในการแปลความหมายข้อมูลในเวชระเบียน
414 เมือ่ ผูป้ ่ วยหรือญาติมขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับการดูแลรักษา ให้สง่ เสริมให้ผปู้ ่ วยได้รบั รู้
ข้อมูลในเวชระเบียนของตนให้เร็วทีส่ ดุ โดยมีผทู้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายร่วมให้คาํ อธิบาย
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II - 5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2)
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่ อง การเรียนรู้ การวิ จยั
การประเมิ นผล และการใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย.
(1) บันทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับ:
-การระบุตวั ผูป้ ่ วย
-มีขอ้ มูลสนับสนุนการวินจิ ฉัยโรค
-ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา
-ทราบความเป็ นไป การเปลีย่ นแปลง และผลการรักษา
-เอือ้ ต่อความต่อเนื่องในการดูแล
-ให้รหัสได้อย่างถูกต้อง
-การใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย
-การประเมินคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
N P M
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5.2(11) ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียน
111 มีการจัดทําเวชระเบียนสําหรับผูป้ ่ วยทุกรายทีไ่ ด้รบั การประเมินและรักษาใน
องค์กร
112 เวชระเบียนผูป้ ่ วยได้รบั การเก็บรักษาไว้โดยการใช้ตวั บ่งชีซ้ ง่ึ เป็ นเอกลักษณ์
สําหรับผูป้ ่ วยหรือวิธกี ารอืน่ ทีไ่ ด้ผล
5.2(12) เวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ
121 องค์กรกําหนดเนื้อหาเฉพาะของเวชระเบียนผูป้ ่ วย
122 เวชระเบียนผูป้ ่ วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอเพือ่ ระบุตวั ผูป้ ่ วย.
123 เวชระเบียนผูป้ ่ วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอเพือ่ สนับสนุนการวินจิ ฉัยโรค
124 เวชระเบียนผูป้ ่ วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอเพือ่ แสดงเหตุผลและประเมิน
ความเหมาะสมของการดูแลรักษา
125 เวชระเบียนผูป้ ่ วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอทีจ่ ะทราบความเป็ นไป การ
เปลีย่ นแปลง ผลการรักษา และเอือ้ ต่อความต่อเนื่องในการดูแล
126 เวชระเบียนผูป้ ่ วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอสําหรับให้รหัสได้อย่างถูกต้อง
127 เวชระเบียนผูป้ ่ วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอทีจ่ ะใช้เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมาย
128 เวชระเบียนผูป้ ่ วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอสําหรับการประเมินคุณภาพ
การดูแลผูป้ ่ วย
129 เวชระเบียนผูป้ ่ วยฉุกเฉินมีเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยมาถึง สรุปเมือ่ สิน้ สุดการรักษา สภาวะ
ของผูป้ ่ วยเมือ่ จําหน่าย คําแนะนําในการมาตรวจติดตาม
5.2(13) เอกสารสรุปการดูแลผู้ป่วย
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131 มีการส่งเวชระเบียนผูป้ ่ วยหรือเอกสารสรุปการดูแล 64 ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การโอนย้าย
ไปยังหน่วยงานอืน่ ในองค์กรพร้อมกับผูป้ ่ วย
63

(2) มีการทบทวนเวชระเบียนเป็ นระยะเพือ่ ประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และการบันทึกในเวลาที่
กําหนด.
N P M
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5.2(21) การทบทวนเวชระเบียน
211 มีการทบทวนเวชระเบียนอย่างสมํ่าเสมอ โดยใช้การสุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นตัวแทน
การทบทวนทําโดยแพทย์ พยาบาล และบุคคลทีไ่ ด้รบั สิทธิให้บนั ทึกเวชระเบียน
212 การทบทวนเน้นถึงการบันทึกในเวลาทีก่ าํ หนด ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ
การอ่านออก
213 การทบทวนครอบคลุมเนื้อหาในเวชระเบียนทีก่ ฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
กําหนดไว้
216 การทบทวนครอบคลุมบันทึกของผูป้ ่ วยทีก่ าํ ลังรับการดูแลและทีจ่ าํ หน่ายแล้ว
217 ผลลัพธ์จากการทบทวน ถูกนํารวมเข้าในกระบวนการพัฒนาคุณภาพขององค์กร

ประกอบด้วยเหตุผลในการรับผูป้ ่ วย การตรวจพบทีส่ าํ คัญ การวินิจฉัยโรค หัตถการทีก่ ระทํา การให้ยาและการรักษา
อื่นๆ สภาพอาการผูป้ ่ วยเมื่อโอนย้าย
64
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II - 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสํารองยา (MMS.1)
องค์กรสร้างความมันใจในระบบการจั
่
ดการด้านยาทีป่ ลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทัง้ การมียาทีม่ ี
คุณภาพสูงพร้อมใช้สาํ หรับผูป้ ่ วย.

ก. การวางแผนและการจัดการ
(1) มีคณะกรรมการหรือกลุ่มบุคคลทีม่ าจากสหสาขาวิชาชีพ ทําหน้าทีก่ าํ หนดทิศทางและส่งเสริมให้เกิดระบบ
การจัดการด้านยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ.
N P M
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6.1ก(11) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
111 มีคณะกรรมการหรือกลไกกํากับดูแลทีม่ าจากสหสาขาวิชาชีพ ทําหน้าทีก่ าํ หนด
ทิศทางและส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการด้านยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ติดตาม
ประเมินผล
6.1ก(12) การจัดระบบงานและการจัดการ
121 มีแผนการจัดระบบและการจัดการยาทัวทั
่ ง้ องค์กร
122 บริการเภสัชกรรมและการใช้ยา เป็ นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
123 ผูท้ ค่ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นผูก้ าํ กับดูแลห้องยา/บริการเภสัชกรรม และกระบวนการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพือ่ จํากัดให้มรี ายการยาเท่าทีจ่ าํ เป็ น มีการทบทวนบัญชียาอย่างน้อยปี ละ
ครัง้ มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับยาใหม่ทม่ี โี อกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง รวมทัง้ มี
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมในการขอใช้ยาทีอ่ ยูน่ อกบัญชียาเมือ่ จําเป็ น
N P M
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6.1ก(21) บัญชียาโรงพยาบาล
211 มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพือ่ ให้มยี าเพียงพอสําหรับการดูแลผูป้ ่ วยและจํากัด
ให้มรี ายการยาเท่าทีจ่ าํ เป็ น
212 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการจัดทําบัญชียา
213 การตัดสินใจนํายาเข้าหรือออกจากบัญชียาเป็ นไปตามเกณฑ์ซง่ึ ประกอบด้วย ข้อ
บ่งชีใ้ นการใช้ ประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย ความเสีย่ ง และต้นทุน
214 มีการทบทวนบัญชียาอย่างน้อยปี ละครัง้ บนพืน้ ฐานของข้อมูลความปลอดภัยและ
efficacy
6.1ก(22) มาตรการความปลอดภัย
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221 มีมาตรการความปลอดภัยสําหรับยาใหม่ทม่ี โี อกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูงหรือ
เป็ น high alert drug 65
222 มีมาตรการความปลอดภัยสําหรับการขอใช้ยานอกบัญชี เช่น การขออนุญาต การ
จัดหา การเบิกจ่าย การติดตามผล โดยพิจารณาความจําเป็ นและความเสีย่ ง

(3) การจัดหายาเป็ นไปตามบัญชียาทีผ่ า่ นการรับรอง. มีกระบวนการในการจัดการกับปั ญหายาขาดแคลนและ
ยาทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วน
N P M
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6.1ก(31) การจัดหายาในภาวะปกติ
311 การจัดหายาเป็ นไปตามบัญชียาทีผ่ า่ นการรับรอง
312 มีการใช้ขอ้ มูลการตรวจคุณสมบัตขิ องยาเพือ่ คัดเลือกผูผ้ ลิตยา
6.1ก(32) การจัดหายาที่ ไม่มีในคลัง/ยาขาดแคลน
321 มีกระบวนการอนุมตั แิ ละจัดหายาทีต่ อ้ งการใช้ซง่ึ ไม่มใี นคลังหรือไม่มใี ช้ตามปกติใน
องค์กร
322 มีกระบวนการทีจ่ ะแจ้งให้ผสู้ งใช้
ั ่ ยาทราบในกรณียาขาดคลัง และข้อแนะนําเกีย่ วกับ
ยาทีส่ ามารถใช้ทดแทนได้
6.1ก(33) การจัดหายาที่ จาํ เป็ นเร่งด่วน
331 มีกระบวนการในการจัดหายาทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วน เช่น ยาช่วยชีวติ ยาฉุกเฉิน วัคซีน
เซรุม่ รวมทัง้ การจัดหาในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
(4) องค์กรระบุยาซึง่ มีความเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู , ออกแบบกระบวนการทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัยในการจัดหา เก็บรักษา สังใช้
่ ถ่ายทอดคําสัง่ จัดเตรียม จ่าย ให้ และติดตามกํากับยา เพือ่ ลดความ
เสีย่ งในการใช้ยาเหล่านี้.
N P M
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6.1ก(41) ยาซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู (HAD)
411 คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดรายการยาซึง่ มีความเสีย่ งสูงหรือต้องมีความ
ระมัดระวังในการใช้สงู 66
65

เช่น แบบฟอร์มสังยามาตรฐาน
่
แนวทางการสังใช้
่ ยา ระบบตรวจสอบ ระบบเตือนใจ ข้อจํากัดในการใช้ การบริหารยา
การเก็บรักษายา การติดตามอุบตั กิ ารณ์ไม่พงึ ประสงค์การให้ขอ้ มูลต่อผูป้ ่ วย การติดตามวิธกี ารใช้ยา (ความเหมาะสม
ในข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธใี ห้)
66 ยาที่ ต้องมีความระมัดระวังในการใช้สูง พิจารณายาทีม
่ ลี กั ษณะดังนี้ 1) มีโอกาสเกิดความเสีย่ งต่อการใช้ผดิ
วัตถุประสงค์ เช่น ยาเสพติด ยาควบคุมพิเศษบางรายการ 2) มีรายงานความถีข่ องการเกิดคลาดเคลื่อนทางยาหรือ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์บ่อยในองค์กร 3) มีรายงานว่าเป็ นปั จจัยสาเหตุ หรือเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์รุนแรงทีพ่ งึ สังวร
(sentinel events) รวมถึงยาทีอ่ ยู่ระหว่างการศึกษาทดลอง ยาทีต่ อ้ งควบคุม ยาทีไ่ ม่อยู่ในบัญชียาโรงพยาบาล ยาทีม่ ี
65
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412 มีกระบวนการทีเ่ หมาะสมปลอดภัยในการคัดเลือก จัดหา 67 เก็บรักษายาทีต่ อ้ ง
ระมัดระวังสูง
413 มีกระบวนการทีเ่ หมาะสมปลอดภัยในการสังใช้
่ 68 ถ่ายทอดคําสัง่ จัดเตรียม การส่ง
มอบยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง
414 มีกระบวนการทีเ่ หมาะสมปลอดภัยในการจ่าย บริหารยา และติดตามการใช้ยาที่
ต้องระมัดระวังสูง
415 มีสญ
ั ญลักษณ์หรือเครือ่ งหมาย ทีร่ บั รูร้ ว่ มกันทัง้ ระบบว่าเป็ นยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง
รวมถึงจัดให้มขี อ้ ความเตือนใจและข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี ารติดตามการใช้ยาที่
เหมาะสมอยูใ่ นชุดคําสัง,่ protocols, และ flow sheets
416 มีระบบการตรวจสอบอิสระซํ้าสําหรับยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง โดยเฉพาะในขัน้ ตอน
ของการรับคําสังใช้
่ ยา การกระจาย การส่งมอบ การเตรียม การบันทึก และการ
บริหารยา
66

67

(5) องค์กรกําหนดนโยบายการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา และนําสู่
การปฏิบตั .ิ มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
ทีเ่ กิดขึน้ หรือทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ .
N P M
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6.1ก(51) การป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์จากยา
511 มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้ องกันความคลาดเคลือ่ นทางยาและอาการไม่
พึงประสงค์จากยา 69
512 มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางทีก่ าํ หนดไว้
6.1ก(52) การบันทึกและรายงาน
521 มีนโยบายระบุอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาซึง่ ต้องบันทึกในเวชระเบียนผูป้ ่ วย และ
ต้องรายงานต่อองค์กร
68

พิสยั การบําบัดแคบ ยาทางจิตเวช ยาทีม่ ชี ่อื คล้ายกันหรือออกเสียงคล้ายกัน ทัง้ นี้ควรครอบคลุมยาในกลุ่ม heparin,
insulin, morphine, concentrated electrolyte solutions และ warfarin เป็ นอย่างน้อย
67 เช่น ลดความหลากหลายโดยการกําหนดมาตรฐานความเข้มข้นและขนาดยาให้มน
ี ้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ าํ เป็ น
68 ควรพิจารณามาตรการต่อไปนี้ (1) จัดทําชุดคําสัง,
่ preprinted order forms, และ clinical pathways หรือ protocols
ซึง่ สะท้อนวิธกี ารรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานสําหรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหา สภาวะของโรค หรือความต้องการทีค่ ล้ายคลึงกัน (2)
จัดทํา protocols สําหรับกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น ผูส้ งู อายุ (3) สร้างความมันใจว่
่ าผูท้ ต่ี อ้ งการใช้ขอ้ มูลผลการ
ตรวจทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ าํ คัญ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
69 นโยบายทีค
่ วรมี ได้แก่ การป้ องกันการสังใช้
่ คยู่ าทีม่ อี นั ตรกิรยิ ารุนแรง การส่งเสริมการใช้ช่อื สามัญทางยา มาตรการ
ป้ องกันคําสังใช้
่ ยาทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหา
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522 มีการบันทึกอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วยตามทีก่ าํ หนดใน
นโยบาย
523 มีการรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา ความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุเกือบ
พลาด ภายในเวลาทีก่ าํ หนด
6.1ก(53) การตอบสนองเหตุการณ์
531 มีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการเมือ่ ได้รบั รายงาน
532 มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา ความคลาด
เคลื่อนทางยา และเหตุเกือบพลาด
533 มีมาตรการเพือ่ บรรเทาอันตรายจากยาทีร่ นุ แรง เช่น อนุญาตให้มกี ารใช้สารต้าน
ฤทธิ ์ (reversal agents) โดยไม่ตอ้ งรอแพทย์, สร้างความมันใจว่
่ ามี antidotes และ
สารต้านฤทธิ ์ (reversal agents) พร้อมใช้, มีแนวทางช่วยชีวติ (rescue protocols)
534 มีการป้ อนกลับข้อมูลเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา ความคลาดเคลื่อนทางยา และ
เหตุเกือบพลาด
535 มีการใช้ขอ้ มูลรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุ
เกือบพลาด เพือ่ ปรับปรุงกระบวนเกีย่ วกับการใช้ยาและการฝึกอบรมบุคลากร

(6) ผูป้ ระกอบวิชาชีพได้รบั การประเมินและเพิม่ ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบยา และการใช้ยาทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัยก่อนเริม่ ต้นปฏิบตั งิ านและเป็ นประจําทุกปี .
N P M
Extended Evaluation Guide
6.1ก(61) การประเมิ นและเพิ่ มพูนความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิ ชาชีพ
611 คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันกําหนดเนื้อหาความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบ
ยาและการใช้ยาทีเ่ หมาะสมปลอดภัย ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ
612 มีการประเมินความรูค้ วามสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชีพในเรือ่ งระบบยาและการใช้
ยาทีเ่ หมาะสมปลอดภัย การประเมินครอบคลุมถึงการปฏิบตั จิ ริง
613 มีการจัดปฐมนิเทศให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับระบบยา และการ
ใช้ยาทีป่ ลอดภัย (การเขียนคําสังใช้
่ ยา การสังใช้
่ ยา การถ่ายทอดคําสัง่ การเตรียม
การจัดจ่าย การให้ยา ฯลฯ)
614 มีการเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพประจําปี และสอนแทรกใน
กิจกรรมวิชาการต่างๆ โดยเสริมจุดอ่อนทีพ่ บจากการประเมิน
(7) องค์กรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านยาเปรียบเทียบกับเป้ าประสงค์ของระบบ มีการ
ทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ ป่ี ระสบความสําเร็จและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่ วกับระบบจัดการด้านยา
อย่างสมํ่าเสมอ.
N P M
Extended Evaluation Guide
6.1ก(71) การปรับปรุงระบบการจัดการด้านยา
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711 มีการประเมินระบบบริหารจัดการด้านยาอย่างน้อยปี ละครัง้ ในด้าน ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความปลอดภัย ความเหมาะสมในการใช้ยา
712 มีการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับระบบการจัดการด้านยาทีป่ ระสบความสําเร็จและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
713 มีการนําผลการประเมินและการทบทวนวรรณกรรมมาปรับปรุงระบบการจัดการ
ด้านยา
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ข. การเก็บสํารองยา
(1) ยาทุกรายการได้รบั การเก็บสํารองอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพือ่ สร้างความมันใจว่
่ าจะมียาใช้อย่าง
เพียงพอ, มีคณ
ุ ภาพและความคงตัว, พร้อมใช้, ป้ องกันการเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจหน้าที,่ ป้ องกัน
ความคลาดเคลื่อนทางยาและผลไม่พงึ ประสงค์จากยา, สามารถทวนกลับถึงแหล่งทีม่ า, มีการตรวจสอบ
บริเวณทีเ่ ก็บยาอย่างสมํ่าเสมอ, โดยมีการปฏิบตั เิ พือ่ เป้ าหมายดังกล่าวทัวทั
่ ง้ องค์กร.
N P M
Extended Evaluation Guide
6.1ข(11) การตรวจรับยาและเวชภัณฑ์
111 มีระบบการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์โดยเร็ว ป้ องกันการปะปนกับยาทีม่ อี ยูเ่ ดิม และ
คงคุณภาพระหว่างการรอตรวจรับ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพการขนส่งสําหรับยาที่
ต้องอยูใ่ นระบบห่วงโซ่ความเย็น
112 มีการบันทึกข้อมูลการตรวจรับเข้าคลังหรือการลงบัญชีควบคุมภายในเวลาทีก่ าํ หนด
และสามารถทวนกลับถึงแหล่งทีม่ าของยาได้
6.1ข(12) การจัดเก็บยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
121 มีการเก็บยาในสภาวะทีเ่ หมาะสมเพือ่ คุณภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในทุก
จุดทีเ่ ก็บสํารองยา 70
122 มีระบบป้ องกันการโจรกรรมและป้ องกันการเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจหน้าที่
123 การสํารองยาบนหอผูป้ ่ วยหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่หอ้ งยา ให้มเี ฉพาะรายการยาที่
จําเป็ นทีท่ มี ดูแลผูป้ ่ วยร่วมกันกําหนด มีระบบคืนกลับทีเ่ หมาะสม ยาอยูใ่ นรูปที่
พร้อมบริหาร
6.1ข(13) การจัดเก็บและควบคุมยาที่ มีลกั ษณะพิ เศษ
131 ยาควบคุม (controlled substance) เช่น ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท
ได้รบั การจัดทําบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง และ
เภสัชกรต้องรับรูก้ อ่ นมีการเบิกจ่ายทุกครัง้
132 ยาและสารเคมีทใ่ี ช้ในการเตรียมยาได้รบั การติดฉลาก ระบุสว่ นประกอบ วัน
หมดอายุ และคําเตือน
133 นโยบายขององค์กรกําหนดวิธกี ารบ่งชีแ้ ละจัดเก็บยาทีผ่ ปู้ ่ วยนําติดตัวมา
134 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดเกีย่ วกับวิธกี ารจัดเก็บผลิตภัณฑ์สารอาหาร
(nutrition product), การจัดเก็บสารทึบรังสีและสารทีใ่ ช้ในการตรวจพิสจู น์, การ
จัดเก็บและควบคุมการใช้ยาตัวอย่าง
69

ยึดคําแนะนําของผูผ้ ลิตเป็ นสําคัญ มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ (รวมถึงตูเ้ ย็นเก็บ
เวชภัณฑ์ทม่ี รี ะบบการติดตามอุณหภูมแิ ละระบบการสํารองไฟสําหรับเก็บวัคซีนหรือยาทีจ่ าํ เป็ นต้องควบคุมอุณหภูมิ
เข้มงวด)

70
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135 ไม่มกี ารเก็บอิเล็คโทรไลท์ความเข้มข้นสูง 71ไว้ในหน่วยดูแลผูป้ ่ วย ยกเว้นจะมี
ความจําเป็ นทางการแพทย์ หากต้องเก็บไว้ในหน่วยดูแลผูป้ ่ วยจะต้องมีการป้ องกัน
ไม่ให้มกี ารใช้ยาโดยไม่ตงั ้ ใจ
6.1ข(14) การควบคุม เบิกจ่าย เรียกคืน ทําลาย
141 มีระบบการควบคุมและการเบิกจ่ายทีร่ ดั กุม สามารถทวนกลับถึงแหล่งทีม่ าและบอก
กําหนดวันหมดอายุได้
142 มีการสุม่ ตรวจปริมาณยาคงคลังอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
143 มีระบบเรียกเก็บยาคืนพร้อมปฏิบตั ิ สําหรับยาทีผ่ ผู้ ลิตหรือผูจ้ ดั จําหน่ายเรียกกลับ
144 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับการทําลายยาหมดอายุ หรือยาที่
ล้าสมัย
6.1ข(15) การตรวจสอบบริ เวณที่ เก็บยา
151 มีการตรวจสอบบริเวณทีเ่ ก็บยาเป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอตามนโยบายของ
โรงพยาบาล เพือ่ สร้างความมันใจว่
่ ามีการเก็บยาอย่างเหมาะสม และนําผลการ
ตรวจสอบมาปรับปรุง
70

(2) มีการจัดให้มยี า และ / หรือ เวชภัณฑ์ฉุกเฉินทีจ่ าํ เป็ นในหน่วยดูแลผูป้ ่ วยต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา, มีระบบ
ควบคุม และดูแลให้เกิดความปลอดภัย, และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากทีใ่ ช้ไป
N P M
Extended Evaluation Guide
6.1ข(21) ยา และ/หรือ เวชภัณฑ์ฉุกเฉิ นที่ จาํ เป็ น
211 มียาฉุกเฉินพร้อมใช้ในหน่วยดูแลผูป้ ่ วย หรือพร้อมให้เข้าถึงได้ โดยมีสมดุลระหว่าง
การเข้าถึงได้ทนั ทีกบั การรักษาความปลอดภัย
212 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับการจัดเก็บยาฉุกเฉินเพือ่ ความ
พร้อมใช้ ป้ องกันการนํายาไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ การสูญหาย หรือการโจรกรรม
สามารถระบุได้ว่ายาทีบ่ รรจุในภาชนะนัน้ ยังมีครบถ้วนและไม่หมดอายุ
213 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับการ monitor และการจัดยา
ฉุกเฉินทดแทนมือ่ มีการใช้ หมดอายุ หรือเสียหาย ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
(3) มีระบบทีจ่ ะจ่ายยาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัยในเวลาทีห่ อ้ งยาปิ ด
N P M
Extended Evaluation Guide
6.1ข(31) ระบบจ่ายยาในเวลาที่ ห้องยาปิ ด
311 มีกระบวนการทีจ่ ะเบิกยาในเวลากลางคืนเมือ่ ห้องยาปิ ด โดยมีมาตรการเพือ่ ความ
ปลอดภัยต่างๆ ได้แก่ การกําหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะจ่ายยาในเวลาทีห่ อ้ งยาปิ ด,
Potassium chloride solution, Potassium phosphate solution, Hypertonic saline (> 0.9% sodium chloride
solution), Magnesium sulfate solution (≥ 50%), Sodium heparin >1,000 units/ml, Concentrated morphine หรือ
opiates อื่นๆ ทีใ่ ช้เพื่อเตรียม intravenous, spinal และ epidural infusions
71
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ระบบการติดตามหรือขอคําปรึกษาจากเภสัชกร, การกําหนดรายการยาเท่าที่
จําเป็ นในการสํารองทีจ่ ุดจ่าย, ระบบการควบคุมและการตรวจสอบปริมาณยาทีใ่ ช้
ไป, การตรวจสอบเพือ่ ป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
312 มีการให้ความรูแ้ ก่บุคลากรถึงวิธปี ฏิบตั เิ มือ่ เกิดความต้องการทีจ่ าํ เป็ นดังกล่าว
(4) มีการจัดการกับยาทีส่ ง่ คืนมาทีห่ อ้ งยาอย่างเหมาะสม เช่น ยาทีแ่ พทย์สงหยุ
ั ่ ดใช้
N P M
Extended Evaluation Guide
6.1ข(41) การจัดการกับยาที่ส่งคืนมาที่ ห้องยา
411 มีระบบให้สง่ คืนยาทีแ่ พทย์สงหยุ
ั ่ ดใช้หรือไม่จาํ เป็ นต้องใช้กลับมาทีห่ อ้ งยาโดยเร็ว
ทีส่ ดุ
412 มีแนวทางการประเมินสภาพของยาทีถ่ กู ส่งคืนว่ามีคุณภาพทีด่ สี ามารถนําไปใช้ต่อ
ได้หรือไม่
413 มีแนวทางในการทําลายยาทีแ่ พทย์สงหยุ
ั ่ ดใช้และไม่สามารถนําไปใช้ต่อได้อย่าง
เหมาะสม
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II - 6.2 การใช้ยา (MMS.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการสังใช้
่ ยาและการให้ ยาที่ปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล.
ก. การสังใช้
่ ยาและถ่ายทอดคําสัง่
(1) ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับระบบยาสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละราย ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ การวินิจฉัยโรค
หรือข้อบ่งชีใ้ นการใช้ยา, และข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าํ เป็ น
N P M
Extended Evaluation Guide
6.2ก(11) การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วย
111 ผูเ้ กีย่ วข้องกับระบบยาสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยทีจ่ าํ เป็ นต่อการสังใช้
่ จัด
จ่าย และให้ยา ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ การวินจิ ฉัยโรคหรือข้อบ่งชีใ้ นการใช้ยา และข้อมูล
ทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าํ เป็ น
(2) มีขอ้ มูลยาทีจ่ าํ เป็ นในรูปแบบทีใ่ ช้งา่ ย ในขณะสังใช้
่ จัด และให้ยาแก่ผปู้ ่ วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
6.2ก(21) ข้อมูลยาที่ จาํ เป็ น
211 บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าํ เป็ นได้ในขณะทีส่ งใช้
ั ่ จัดยา และให้
ยาแก่ผปู้ ่ วย 72
71

(3) องค์กรจัดทํานโยบายเพือ่ ป้ องกันความผิดพลัง้ / คลาดเคลื่อน และเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการสังใช้
่
ยาและการถ่ายทอดคําสัง่ พร้อมทัง้ นําสูก่ ารปฏิบตั ,ิ ครอบคลุมการระบุรายละเอียดทีจ่ าํ เป็ นในคําสังใช้
่ ยา,
การระมัดระวังเป็ นพิเศษสําหรับยาทีด่ คู ล้ายกันหรือชือ่ เรียกคล้ายกัน, มาตรการเพือ่ ป้ องกันคําสังใช้
่ ยาทีม่ ี
โอกาสเกิดปั ญหา และการป้ องกันการใช้คยู่ าทีม่ อี นั ตรกิรยิ ารุนแรง
N P M
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6.2ก(31) นโยบายและระเบียบปฏิ บตั ิ
311 มีการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบตั ใิ ห้แนวทางเขียนคําสังใช้
่ ยา การสังใช้
่ ยาและ
การถ่ายทอดคําสังที
่ ป่ ลอดภัยในองค์กร โดยความร่วมมือของผูเ้ กีย่ วข้อง
ครอบคลุมการดําเนินการเกีย่ วกับคําสังใช้
่ ยา การป้ องกันปั ญหาใบสังยาที
่ อ่ า่ นไม่
ออกหรือไม่ชดั เจน
6.2ก(32) การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายที่ องค์กรกําหนด
321 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นในการบ่งชี้ตวั
ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

วิธกี ารเข้าถึงข้อมูลยา เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นในใบสังยา
่ การบันทึกข้อมูลที่
จําเป็ นในใบคําสังการรั
่
กษาทุกใบ
72
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322 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับองค์ประกอบของคําสังใช้
่ ยา
หรือการเขียนคําสังใช้
่ ยา เช่น การวิ นิจฉัยโรคหรือข้อบ่งชี้ในการใช้ การใช้ชื่อ
สามัญ ขนาดและวิ ธีการใช้ยา
323 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับระบุขอ้ บ่งชีแ้ ละกําหนดสิน้ สุดใน
การใช้ยาสําหรับคําสัง่ PRN หรือคําสังใช้
่ ยาอืน่ ๆ
324 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับข้อควรระวังพิเศษในการสังยาที
่ ่
มีชื่อพ้อง มองคล้าย (look-alike, sound-alike).
325 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับชนิดของคําสังใช้
่ ยาทีอ่ นุญาตให้
ใช้เพิม่ เติม เช่น คําสังในกรณี
่
ฉุกเฉิ น, คําสังยื
่ น (standing order), คําสังหยุ
่ ด
อัตโนมัติ และคําสังอื
่ น่ ๆ รวมถึงองค์ประกอบทีจ่ าํ เป็ นในการใช้คาํ สังดั
่ งกล่าว
326 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับชนิดของคําสังใช้
่ ยาซึ่งต้องอิ ง
ตามนํ้าหนักตัว เช่น กลุ่มผูป้ ่ วยเด็ก
327 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับการป้ องกันการใช้ค่ยู าที่ มี
อันตรกิ ริยารุนแรง

(4) มีการเขียนคําสังใช้
่ ยาอย่างชัดเจนและถ่ายทอดคําสังอย่
่ างถูกต้อง. มีการกําหนดมาตรฐานการสือ่ สารคําสัง่
ใช้ยาเพือ่ ลดโอกาสเสีย่ งต่อความคลาดเคลื่อน มีการทบทวนและปรับปรุงคําสังใช้
่ ยาทีจ่ ดั พิมพ์ไว้ล่วงหน้าให้
ทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ
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6.2ก(41) ผู้สงใช้
ั ่ ยา
411 องค์กรบ่งชีผ้ มู้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม (โดยความรู้ ประสบการณ์ ใบอนุญาต กฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง) ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้สงใช้
ั ่ ยาได้, รายชือ่ บุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้
สังใช้
่ ยา เป็ นทีร่ บั รูข้ องบริการเภสัชกรรมหรือผูท้ าํ หน้าทีจ่ ่ายยา
412 มีการจํากัดการสังใช้
่ ยาของบุคลากรสําหรับสารควบคุม, สารเคมีบาํ บัด, หรือสาร
กัมมันตภาพรังสีและยาทีอ่ ยูร่ ะหว่างการทดลองใช้
6.2ก(42) การเขียนคําสังใช้
่ ยาและการสื่อสาร
421 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับการเขียนคําสังยาที
่ ช่ ดั เจน, การ
ใช้ตวั ย่อทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และตัวย่อทีไ่ ม่ควรใช้, การดําเนินการเมือ่ คําสังใช้
่ ยาไม่
สมบูรณ์ อ่านไม่ออก หรือไม่ชดั เจน
422 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับการถ่ายทอดคําสังอย่
่ างถูกต้อง
มีระบบเพือ่ ลดการคัดลอกคําสัง่
423 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด เกีย่ วกับมาตรฐานการสือ่ สารคําสังใช้
่ ยา
เพือ่ ลดความคลาดเคลื่อน รวมถึงการใช้คาํ สังใช้
่ ยาด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์
และกระบวนการทีจ่ ะสอบทานคําสังดั
่ งกล่าว
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424 มีการทบทวนและปรับปรุงคําสังใช้
่ ยาทีจ่ ดั พิมพ์ไว้ล่วงหน้าให้ทนั สมัยอย่างสมํ่าเสมอ
(5) มีกระบวนการในการระบุ จัดทํารายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั หรือมีการใช้อยูใ่ นปั จจุบนั อย่างถูกต้องแม่นยํา และ
ใช้บนั ทึกรายการยานี้ในการสังใช้
่ ยาทีถ่ กู ต้องแก่ผปู้ ่ วยในทุกจุดของการให้บริการ. มีการเปรียบเทียบบันทึก
รายการยาของผูป้ ่ วยทีใ่ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั กับคําสังแพทย์
่
ทกุ ครัง้ เมือ่ มีการรับไว้ ย้ายหอผูป้ ่ วย และ / หรือ
จําหน่าย. (admission, transfer, and discharge medication reconciliation)
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6.2ก(51) medication reconciliation
511 มีกระบวนการทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วย
ได้รบั หรือหรือกําลังใช้อยู่ 73 ก่อนทีจ่ ะรับไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน มีขอ้ มูลนี้พร้อมให้เภสัชกร
และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพได้ใช้
512 มีการเปรียบเทียบคําสังยาเมื
่
อ่ แรกรับกับบัญชีรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ก่อนรับไว้
เป็ นผูป้ ่ วยใน ตามกระบวนการทีอ่ งค์กรกําหนด 74
513 มีการปรับเปลีย่ นหรือแก้ไขความแตกต่างทีพ่ บจากการเปรียบเทียบ
514 การเปรียบเทียบและปรับเปลีย่ น ครอบคลุมกรณีผปู้ ่ วยนอกทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหาสูง,
การทําผ่าตัด day surgery, การย้ายหอผูป้ ่ วย, การจําหน่าย 75
72

73

74

(1) ข้อมูลทีร่ วบรวมควรประกอบด้วย ขนาด ความถี่ วิธใี ช้ เวลาทีไ่ ด้รบั ยาครัง้ สุดท้าย (ตรวจสอบการได้รบั ยาทีบ่ า้ น
เทียบกับทีแ่ พทย์สงถ้
ั ่ าเป็ นไปได้) แหล่งทีร่ บั ยาของผูป้ ่ วย (2) ควรครอบคลุมยา รวมถึงวิตามิน อาหารเสริม อาหารที่
อาจมีอนั ตรกิรยิ ากับยา สมุนไพร ทีแ่ พทย์สงและที
ั่
ผ่ ปู้ ่ วยซือ้ เอง (3) ควรบันทึกในตําแหน่งทีแ่ น่นอนและเห็นได้ชดั เพื่อ
แพทย์ผสู้ งใช้
ั ่ ยาจะสามารถใช้งานได้
74 (1) ประเด็นทีต
่ รวจสอบ เช่น มีการละเลย การสังซํ
่ ้า หรือความไม่สอดคล้องระหว่างยาของผูป้ ่ วยกับสภาวะทาง
คลินิก ความคลาดเคลื่อนในขนาดยา และโอกาสเกิดอันตรกิรยิ า (2) ระยะเวลาในการตรวจสอบ เช่น ภายใน 24 ชัวโมง
่
หลังจากรับไว้นอนโรงพยาบาล และสัน้ กว่านัน้ สําหรับยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือเหตุผลอื่นๆ
75 ควรมีบญ
ั ชีแสดงรายการยาทัง้ หมดทีผ่ ปู้ ่ วยจะต้องใช้หลังจากจําหน่าย ซึง่ มีทงั ้ ยาทีแ่ พทย์สงใหม่
ั่
และยาเดิมทีผ่ ปู้ ่ วย
เคยได้รบั เมื่ออยูท่ บ่ี า้ นทีแ่ พทย์สงใช้
ั ่ ต่อ สือ่ สารบัญชีรายการนี้ให้ผทู้ จ่ี ะให้การดูแลต่อเนื่อง และให้ผปู้ ่ วยเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการให้คาํ แนะนําเมื่อจําหน่าย
73
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ข. การเตรียม การจัดจ่าย และการให้ยา
(1) มีการทบทวนคําสังใช้
่ ยาทุกรายการเพือ่ ความมันใจในความเหมาะสมและความปลอดภั
่
ย
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6.2ข(11) การทบทวนคําสังใช้
่ ยา
111 องค์กรกําหนดข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการทบทวนคําสังใช้
่ ยา
112 มีการทบทวนคําสังใช้
่ ยาทุกรายการเพือ่ ให้มนใจในความเหมาะสมและความ
ั่
ปลอดภัยโดยเภสัชกรก่อนทีจ่ ะมีการจัดจ่ายยา 76
113 มีการติดต่อผูเ้ ขียนใบสังยาหรื
่
อผูส้ งใช้
ั ่ ยาเมือ่ มีขอ้ สงสัยต่อการสังใช้
่ ยา
114 มีบนั ทึกยาทัง้ หมดทีใ่ ห้แก่ผปู้ ่ วย (drug profile) เพือ่ ง่ายและสะดวกต่อการทบทวน
ในผูป้ ่ วยทุกรายทีไ่ ด้รบั ยา ยกเว้นยาฉุกเฉินและยาทีใ่ ห้ผปู้ ่ วยในลักษณะเป็ นส่วน
หนึ่งของหัตถการ
115 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการตรวจสอบอันตรกิรยิ าระหว่างยาและการแพ้ยา
ได้รบั การปรับปรุงให้ทนั สมัยเป็ นระยะ
75

(2) มีการจัดเตรียมยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย แผนกเภสัชกรรมเป็ นผูเ้ ตรียมยาสําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
หรือยาทีไ่ ม่มจี าํ หน่ายในท้องตลาด โดยใช้วธิ กี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐาน
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6.2ข(21) การเตรียมยาและจัดจ่ายในสิ่ งแวดล้อมที่ ปลอดภัยและสะอาด
211 ยาได้รบั การจัดเตรียมและจัดจ่ายในสถานทีท่ ส่ี ะอาดและปลอดภัย โดยมีเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสม มีระบบดูดระบายอากาศ (hooded vent) พร้อมใช้และมี
การใช้เมือ่ มีขอ้ บ่งชีท้ างวิชาชีพ เช่น ยาทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์
212 การจัดเตรียมและจัดจ่ายยาทําในสิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาดและปลอดภัย เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพ
213 บุคลากรทีจ่ ดั เตรียมผลิตภัณฑ์ปลอดเชือ้ ได้รบั การฝึกอบรมเทคนิคการปราศจาก
เชือ้
6.2ข(22) การจัดเตรียมยาโดยหน่ วยดูแลผู้ป่วย
76

การทบทวนพิจารณาความเหมาะสมของยา ขนาด ความถี่ และวิถกี ารบริหารยา, ความซํา้ ซ้อนของการ
บําบัด (therapeutic duplication), ประวัตกิ ารแพ้ยาหรือมีภมู ไิ วเกินทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือมีโอกาสเกิดขึน้ , ปฏิกริ ยิ า
ระหว่างยาทีส่ งกั
ั ่ บยาตัวอืน่ หรืออาหาร ทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือมีโอกาสเกิดขึน้ , ความแตกต่าง (variation) จากเกณฑ์
การใช้ยาขององค์กร, นํ้าหนักตัวและข้อมูลด้านสรีรวิทยาอืน่ ๆ ของผูป้ ่ วย, การได้รบั ยาทีห่ า้ มใช้และข้อห้าม
อืน่ ๆ หรือโอกาสเกิดผลกระทบทีส่ ามารถระบุจากผลทางห้องปฏิบตั กิ าร, ข้อพิจารณาสําหรับยาเฉพาะกลุ่ม
เช่น ขนาดและความเข้มข้นของยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง, ความเหมาะสมของสารสะลายและแนวทางการเตรียม
ความเข้มข้นทีต่ อ้ งการสําหรับ IV admixture
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221 มีการจัดระบบสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และเทคนิคทีเ่ หมาะสมปลอดภัยสําหรับการ
จัดเตรียมยาทีจ่ ะให้แก่ผปู้ ่ วยในความดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้ องกันการ
ปนเปื้ อน การมีแสงสว่างเพียงพอ การไม่ถกู รบกวนสมาธิ และการกําจัดขยะ
อันตราย
6.2ข(23) การเตรียมยาและจัดจ่ายโดยบริ การเภสัชกรรม
231 คณะกรรมการ PTC ร่วมกับบริการเภสัชกรรมพิจารณาโอกาสทีจ่ ะต้องจัดเตรียมยา
สําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) เช่น ในกลุ่มเด็กเล็ก
ทารก, ยาเตรียมปราศจากเชือ้ ต่างๆ (ยาฉีด, IV admixtures, Total Parenteral
Nutrition, Cytotoxic preparation, ยาหยอดตา)
232 บริการเภสัชกรรมรับผิดชอบในการผสมหรือเตรียมยาผสมทีป่ ราศจากเชือ้ 77 (กรณี
โรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพและปริมาณงานมากพอ)
233 บริการเภสัชกรรมออกแบบระบบการเตรียมยาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน (ครอบคลุมสถานที่
วัสดุอปุ กรณ์ เทคนิควิธี การติดฉลาก และบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบ) เพือ่ การเตรียมยา
ทีเ่ หมาะสมปลอดภัย ฝึกอบรมบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบให้มคี วามรูแ้ ละทักษะเพียงพอ
ควบคุมกํากับให้เป็ นไปตามระบบ และติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ
76

(3) ยาได้รบั การติดฉลากอย่างเหมาะสม ชัดเจนและอ่านง่ายติดทีภ่ าชนะบรรจุยาทุกประเภท และมีฉลากยาติด
จนถึงจุดทีใ่ ห้ยาแก่ผปู้ ่ วย โดยระบุชอ่ื ผูป้ ่ วย ชือ่ ยา ความเข้มข้น และขนาดยา
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6.2ข(31) การติ ดฉลาก
311 เมือ่ มีการนํายาออกจากรูปแบบการบรรจุดงั ้ เดิม หรือเตรียมและจัดจ่ายในภาชนะที่
แตกต่างออกไปโดยไม่ได้นําไปใช้กบั ผูป้ ่ วยทันที จะต้องเขียนฉลากยาซึง่
ประกอบด้วยชือ่ ยา, ความเข้มข้น, ขนาดยาหรือปริมาณยา, วันทีจ่ ดั เตรียม, ชือ่
ผูป้ ่ วย หอผูป้ ่ วย และข้อมูลบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยอืน่ ๆ
312 ยาได้รบั การติดฉลากติดทีภ่ าชนะบรรจุยาทุกประเภท และมีฉลากติดจนถึงจุดทีใ่ ห้
ยาแก่ผปู้ ่ วย
(4) มีการส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วยในลักษณะทีป่ ลอดภัย รัดกุม และพร้อมให้ใช้ ในเวลาทีท่ นั ความต้องการ
ของผูป้ ่ วย
N P M
Extended Evaluation Guide
6.2ข(41) การส่งมอบยาให้หน่ วยดูแลผู้ป่วย

เช่น ยาเคมีบาํ บัดทีม่ กี ารใช้มากกว่า 20 ขนานต่อเดือน, IV admixtures (ยกเว้นรายทีล่ ่าช้าแล้วอาจเป็ นอันตราย
หรือความคงตัวของยาสัน้ มาก)

77
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411 มีการส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วยในลักษณะทีป่ ลอดภัย รัดกุม พร้อมใช้ เป็ นรูปแบบ
เดียวกันทัง้ องค์กร เอือ้ ต่อการจ่ายยาทีถ่ กู ต้อง และทันเวลาทีต่ อ้ งการใช้

(5) การส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วยทําโดยเภสัชกรหรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายและได้รบั การฝึกอบรม มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนทีจ่ ะส่งมอบ และมีการให้คาํ แนะนําการใช้ยาอย่างเหมาะสม
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6.2ข(51) การส่งมอบยาแก่ผ้ปู ่ วย
511 มีการส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วยโดยเภสัชกรหรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายและได้รบั การ
ฝึกอบรม
512 มีการตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนทีจ่ ะส่งมอบ
513 มีการให้คาํ แนะนําการใช้ยาอย่างเหมาะสม ดูขอ้ 6.2 ข (8)
(6) การสังใช้
่ คัดลอกคําสัง่ จัดเตรียม จัดจ่าย และให้ยา กระทําในสิง่ แวดล้อมทางกายภาพซึง่ มีความสะอาด มี
พืน้ ทีแ่ ละแสงสว่างพอเพียง และเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพมีสมาธิกบั การใช้ยาโดยไม่มกี ารรบกวน.
N P M
Extended Evaluation Guide
6.2ข(61) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพสําหรับการใช้ยาในหน่ วยดูแลผู้ป่วย
611 มีสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทางกายภาพสําหรับการสังใช้
่ คัดลอกคําสัง่ จัดเตรียม จัดจ่าย
และให้ยา เป็ นไปตามมาตรฐานทีอ่ งค์กรกําหนด โดยคํานึงถึงความสะอาด การป้ องกัน
การปนเปื้ อน ระบบไหลเวียนของงาน ความเพียงพอของพืน้ ทีแ่ ละแสงสว่าง การ
ปราศจากสิง่ รบกวนทางกายภาพ
(7) มีการให้ยาแก่ผปู้ ่ วยอย่างปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและอุปกรณ์การให้ยาทีไ่ ด้
มาตรฐาน, โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของยา คุณภาพยา ข้อห้ามในการใช้ และเวลา / ขนาดยา /
วิธกี ารให้ยา ทีเ่ หมาะสม ผูส้ งใช้
ั ่ ยาได้รบั การรายงานเมือ่ มีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาหรือความ
คลาดเคลื่อนทางยา
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6.2ข(71) ผู้มีสิทธิ ในการบริ หารยา
711 องค์กรระบุบุคลากรทีม่ สี ทิ ธิบริหารยา, เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตจากองค์กร และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือได้รบั อนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารยา
712 มีการจํากัดสิทธิการบริหารยาสําหรับสารควบคุม สารกัมมันภาพรังสี และยาทีอ่ ยู่
ระหว่างการทดลองใช้ ตามความเหมาะสม
6.2ข(72) การสอบทาน (verification) ในการบริ หารยา
721 มีการยืนยันว่าเป็ นผูป้ ่ วยทีถ่ กู คนโดยใช้อย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้
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722 มีการ verfy ยากับใบสังยาหรื
่
อคําสังใช้
่ ยา พิจารณาฉลาก รูปแบบ ลักษณะภายนอก
ตะกอน การเปลีย่ นสี วันหมดอายุ
723 มีการ verify ขนาดยากับใบสังยาหรื
่
อคําสังใช้
่ ยา ให้เป็ นไปตามขนาดทีแ่ พทย์ระบุ หรือ
คํานวณจากนํ้าหนัก ไม่เกินขนาดทีส่ ามารถให้ได้ โดยเฉพาะยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง
724 มีการ verify วิธกี ารบริหารยากับใบสังยาหรื
่
อคําสังใช้
่ ยา มีระบบการยืนยันซํ้าอิสระยาที่
มีเทคนิคพิเศษ รวมถึงการใช้อปุ กรณ์การให้ยาเฉพาะทีป่ ้ องกันความผิดพลาดในวิธี
บริหารยา
725 มีการบริหารยาตรงเวลา (อาจกําหนดระยะเวลาทีย่ อมรับได้ในการบริหารยาทีไ่ ม่เป็ นไป
ตาม actual time)
6.2ข(73) อุปกรณ์ การให้ยา
731 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การให้ยา เช่น infusion pump โดยเฉพาะสําหรับยาทีม่ คี วาม
เสีย่ งหรือมีอนั ตรายสูงหากบริหารยาในอัตราทีไ่ ม่เหมาะสม ให้มรี ะบบการตรวจสอบ
ความเทีย่ งอย่างสมํ่าเสมอ
6.2ข(74) บันทึกการบริ หารยาผู้ป่วย
741 มีการบริหารยาตามคําสังใช้
่ ยาและบันทึกไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
6.2ข(75) การรายงานเมื่อเกิ ดความคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์
จากยา
751 ผูส้ งใช้
ั ่ ยาได้รบั การรายงานเมือ่ มีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาหรือความคลาดเคลื่อน
ทางยา

(8) ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับยาทีต่ นได้รบั และร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแล เพือ่
เป้ าหมายความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้ยา
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6.2ข(81) การให้คาํ แนะนําเพื่อให้เกิ ด drug adherence และป้ องกันภาวะไม่พึงประสงค์
จากยา
811 มีฉลากช่วยหรือแผ่นพับให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับยาทีร่ บั ประทาน การปฏิบตั ติ น ข้อควร
ระวัง
812 มีการกําหนดข้อบ่งชีท้ ต่ี อ้ งให้คาํ แนะนําเป็ นพิเศษ อย่างน้อยครอบคลุม กลุ่มยาเด็ก ยา
ทีม่ ชี ว่ งการรักษาทีแ่ คบ ยาทีม่ อี าการอันไม่พงึ ประสงค์สาํ คัญ ยาทีม่ เี ทคนิคการใช้
พิเศษ เช่น ยาสูดพ่น
813 มีสถานทีแ่ ละอุปกรณ์สาํ หรับให้คาํ แนะนําทีเ่ หมาะสม สําหรับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งใช้ยาทีม่ ี
เทคนิคการใช้พเิ ศษ หรือผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งติดตามต่อเนื่อง
814 มีการกําหนดข้อบ่งชีใ้ นการขอคําปรึกษาจากเภสัชกร และมีชอ่ งทางทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถ
ติดต่อได้โดยสะดวกเมือ่ มีปัญหาเกีย่ วกับการใช้ยา
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815 มีการติดตามประเมินผล drug adherence และ ADE เพือ่ นํามาปรับปรุงการให้
คําแนะนํา
6.2ข(82) การส่งเสริ มให้ผ้ปู ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการเกี่ยวกับการใช้
ยา
821 การมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารยา เช่น การบ่งชีผ้ ปู้ ่ วย การ
ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับยาทีแ่ พทย์สงั ่ การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการได้รบั
ยา รวมทัง้ ระยะเวลาทีค่ วรได้รบั ยา
822 การได้รบั โอกาสบริหารยาด้วยตนเองก่อนทีจ่ ะออกจากโรงพยาบาลเพือ่ สร้าง
ความคุน้ เคย และเสริมพลังให้ผปู้ ่ วยได้ดแู ลตนเองภายใต้สายตาของบุคลากร
การแพทย์
823 การร่วมในกระบวนการวางแผนจําหน่ายอย่างสอดคล้องกับวิถชี วี ติ และสิง่ แวดล้อมของ
ผูป้ ่ วยและครอบครัว
(9) ผูป้ ่ วยได้รบั การติดตามผลการบําบัดรักษาด้วยยาและบันทึกไว้ในเวชระเบียน เพือ่ สร้างความมันใจในความ
่
เหมาะสมของเภสัชบําบัดและลดโอกาสเกิดผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
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6.2ข(91) กระบวนการเฝ้ าติ ดตามผลของยา
911 มีการเฝ้ าติดตามผลของยาต่อผูป้ ่ วย 78 โดยความร่วมมือกันระหว่างผูป้ ่ วย แพทย์
พยาบาล และผูป้ ระกอบวิชาชีพอืน่ ๆ นําไปสูก่ ารปรับขนาดหรือประเภทของยาเมือ่
จําเป็ น
912 มีการเฝ้ าติดตามผลของยาเป็ นพิเศษในกลุ่มยาทีม่ ี therapeutic ratio แคบ, ยาทีแ่ พทย์
หวังผลการรักษาในระยะสัน้ , ยาต้านจุลชีพซึง่ เชือ้ อาจจะไม่ไวต่อยาหรือมีการติดเชือ้
ใหม่เพิม่ ขึน้ , ยาทีม่ ผี ลต่อสมดุลของการทําหน้าทีข่ องอวัยวะต่างๆ หรือมีผลต่อความ
เป็ นความตายของผูป้ ่ วย, ยาทีม่ ผี ลข้างเคียงต่อการทํางานของตับ ไต หัวใจ, การ
ตอบสนองต่อยาใหม่ทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั เป็ นครัง้ แรก, ยาทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงการทรง
ตัวของผูป้ ่ วยซึง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อการหกล้ม
77

(10) มีการจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วย/ครอบครัวนําติดตัวมาและยาตัวอย่าง เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและสอดคล้อง
กับแผนการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
N P M
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6.2ข(A1)การใช้ยาที่ อยู่นอกระบบขององค์กร
A11 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้ เกีย่ วกับการใช้ยาโดยผู้ป่วย
เอง
เฝ้ าติดตามผลต่ออาการหรือความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย,ผลต่อจํานวนเม็ดเลือด การทําหน้าทีข่ องไตและตับ, และ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ กับผูป้ ่ วย
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A12 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้ เกีย่ วกับการบันทึกและการ
จัดการยาที่ผ้ปู ่ วยนําเข้ามาในองค์กร ครอบคลุมการทําบัญชีรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยนํามา
สภาพยา การพิจารณาความจําเป็ นในการใช้ต่อ และวิธกี ารให้ยาแก่ผปู้ ่ วย
A13 มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้ เกีย่ วกับการมีและการใช้ยา
ตัวอย่าง
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II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการที ่
เกีย่ วข้อง (DIN)
II-7.1 บริ การห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์
บริ การห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์ให้ข้อมูลสําหรับการวิ นิจฉัยโรคที่ ถกู ต้องน่ าเชื่อถือ.

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเป้ าประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้และความคาดหวังของผูใ้ ช้. แผนจัดบริการครอบคลุม
ขอบเขตของบริการ ทรัพยากรทีต่ อ้ งการ และระดับผลงานทีค่ าดหวัง.
N P M
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7.1ก(11) การวางแผนจัดบริ การ
111 มีการวางแผนจัดบริการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ตามเป้ าประสงค์ขององค์กร
ลักษณะผูป้ ่ วยทีใ่ ห้บริการ ความต้องการของผูป้ ่ วย และความคาดหวังของผูใ้ ห้การ
ดูแลรักษา
112 แผนจัดบริการครอบคลุมขอบเขตบริการ ระบุบริการทีจ่ ดั ให้มใี นช่วงเวลาทําการปกติ
การตรวจนอกเวลาทําการปกติ บริการทีต่ อ้ งส่งตรวจภายนอก บริการทีต่ รวจโดย
ห้องปฏิบต้ กิ ารกลาง และบริการทีต่ รวจ ณ จุดทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่ วย
113 แผนจัดบริการครอบคลุมทรัพยากรทีต่ อ้ งการในปั จจุบนั และในอนาคต
114 แผนจัดบริการครอบคลุมระดับผลงานทีค่ าดหวัง เช่น accuracy, precision,
reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, turn around time
115 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
116 มีบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ พียงพอ สมํ่าเสมอ และสะดวก พร้อม
ตอบสนองภาวะความต้องการของผูป้ ่ วย
117 มีบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารสําหรับกรณีฉุกเฉิน รวมถึงหลังจากเวลาทํา
การปกติดว้ ย
(2) มีทรัพยากรบุคคลทีเ่ พียงพอและมีความรูค้ วามสามารถในการทํางานทีต่ อ้ งการ.
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7.1ก(21) ทรัพยากรบุคคล
211 มีทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒ ิ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมี
จํานวนเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจวิเคราะห์และแปลผลการตรวจวิเคราะห์ เพือ่
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วย
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7.1ก(22) การกํากับดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
221 ผูท้ าํ หน้าทีก่ าํ กับดูแลการตรวจวิเคราะห์มคี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์เหมาะสม
222 มีการกําหนด technical competency และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าทีผ่ า่ นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทบทวน การประชุมวิชาการ การฝึกอบรม
เป็ นต้น
223 เจ้าหน้าทีข่ องห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การศึกษาสําหรับวิธกี ารตรวจวิเคราะห์ใหม่ และ
วัตถุอนั ตรายทีน่ ําเข้ามาใหม่หรือเพิง่ รับรู้
7.1ก(23) หัวหน้ าหน่ วย
231 มีผทู้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมรับผิดชอบบริหารจัดการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบบริหารคุณภาพทีก่ าํ หนดขึน้ รวมทัง้ การให้ขอ้ เสนอแนะ
เกีย่ วกับการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอก

(3) บริการตรวจทดสอบมีพน้ื ทีใ่ ช้สอยเพียงพอ, ได้รบั การออกแบบเพือ่ การทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ปลอดภัย มีการแยกเขตและสถานทีจ่ ดั เก็บทีเ่ หมาะสม และใส่ใจต่อการดูแลสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการตรวจ
ทดสอบ.
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7.1ก(31) พื้นที่ ใช้สอยและสิ่ งแวดล้อม
311 ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์มพี น้ื ทีใ่ ช้สอยเพียงพอ
312 ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ได้รบั การออกแบบเพือ่ การทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
313 มีการแยกเขตระหว่างหน่วยย่อยซึง่ มีลกั ษณะกิจกรรมทีเ่ ข้ากันไม่ได้และการป้ องกัน
การปนเปื้ อนข้ามหน่วย
314 มีสถานทีจ่ ดั เก็บสิง่ ส่งตรวจ อุปกรณ์ สารเคมี และเอกสารทีเ่ หมาะสม
315 มีการดูแลสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการทดสอบ ได้แก่ ความปราศจากเชือ้ ฝุ่ นละออง การ
รบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า รังสี ความชืน้ ไฟฟ้ า อุณหภูม ิ สารเคมีทเ่ี ป็ นพิษ กลิน่
ระดับเสียงและการสันสะเทื
่
อน
316 มีระบบระบายอากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(4) บริการตรวจทดสอบมีเครือ่ งมือและอุปกรณ์พร้อมสําหรับทําการตรวจทดสอบทีต่ อ้ งการ ในสภาพการ
ทํางานทีป่ ลอดภัย, มีระบบบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน, มีการสอบเทียบและการใช้ผลการสอบเทียบอย่าง
เหมาะสม. เครือ่ งมือผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามทีก่ ฎหมายกําหนด (ถ้ามี).
N P M
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7.1ก(41) เครื่องมือและอุปกรณ์
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411 มีระบบบริหารจัดการเครือ่ งมือของห้องปฏิบตั กิ ารและได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ม ี
เครือ่ งมือและอุปกรณ์พร้อมสําหรับการตรวจทดสอบทีต่ อ้ งการ ในสภาพการทํางานที่
ปลอดภัย
412 มีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการคัดเลือกและจัดหาเครือ่ งมือ
413 มีการจัดทําบัญชีรายการเครือ่ งมือ
414 มีการตรวจสอบและทดสอบเครือ่ งมือเมื่อแรกใช้และเป็ นระยะตามกําหนดเวลา
415 เครือ่ งมือผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด (ถ้ามี)
416 มีระบบบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน และการบันทึกทีค่ รบถ้วน
417 มีการสอบเทียบและใช้ผลการสอบเทียบอย่างเหมาะสม และการบันทึกทีค่ รบถ้วน

(5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของห้องปฏิบตั กิ าร/หน่วยตรวจทดสอบทีร่ บั ตรวจต่อ,
รวมทัง้ มีการประเมินผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาหรือข้อคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอย่าง (เช่น การทดสอบด้าน
เนื้อเยือ่ วิทยาและด้านเซลล์วทิ ยา)
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7.1ก(51) หน่ วยตรวจทดสอบที่ รบั ตรวจต่อ
511 มีการคัดเลือกห้องปฏิบตั กิ าร/หน่วยตรวจทดสอบภายนอกทีจ่ ะส่งตรวจ โดยพิจารณา
จากผลงานซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
512 มีการติดตามความสามารถของของห้องปฏิบตั กิ าร/หน่วยตรวจทดสอบทีร่ บั ตรวจต่อ
ตามความถีแ่ ละข้อมูลคุณภาพทีก่ าํ หนดไว้ โดยผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
513 มีการนําข้อมูลการควบคุมคุณภาพไปดําเนินการตามความเหมาะสม
514 มีการรายงานข้อมูลการควบคุมคุณภาพจากห้องปฏิบตั กิ ารภายนอกให้แก่ผนู้ ําเป็ น
ประจําทุกปี เพือ่ ใช้ในการทําสัญญาและการต่อสัญญา
7.1ก(52) ผู้ให้คาํ ปรึกษา
521 องค์กรสามารถเข้าถึงผูเ้ ชีย่ วชาญใน specialized diagnostic area เมือ่ จําเป็ น
522 มีการประเมินผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาหรือข้อคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอย่าง
(6) มีการคัดเลือกและตรวจสอบการจัดซือ้ จัดหาบริการจากภายนอก เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ นํ้ายา ซึง่ มี
ผลต่อคุณภาพของบริการห้องปฏิบตั กิ าร/หน่วยทดสอบ อย่างระมัดระวัง. มีการประเมินผูผ้ ลิตหรือผูข้ าย
นํ้ายา วัสดุ และบริการทีม่ คี วามสําคัญสูง. มีระบบควบคุมคลังพร้อมด้วยบันทึกทีเ่ หมาะสม.
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7.1ก(61) การจัดซื้อจัดหา
611 มีการระบุน้ํายา วัสดุ อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ และบริการจากภายนอก ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับ
การให้บริการทางห้องปฏิบตั กิ าร
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612 มีการกําหนดแนวทางการคัดเลือกและตรวจสอบนํ้ายา วัสดุ อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ และ
บริการจากภายนอกเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าจะได้ผลการตรวจทีแ่ ม่นยําและเทีย่ งตรง
613 มีการนําแนวทางการคัดเลือกและตรวจสอบทีก่ าํ หนดไว้ไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ สรุปเป็ นผล
การประเมินผูผ้ ลิตหรือผูข้ าย นํ้ายา วัสดุ และบริการทีส่ าํ คัญ
614 สร้างความมันใจว่
่ ามีน้ํายาและวัสดุทจ่ี าํ เป็ นพร้อมใช้ และมีกระบวนการจัดการเมือ่ ไม่ม ี
นํ้ายา
615 จัดเก็บนํ้ายาทัง้ หมดตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตหรือข้อแนะนําการบรรจุ (packaging
instruction)
616 นํ้ายาและสารละลายทัง้ หมดได้รบั การเขียนฉลากอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
617 มีระบบในการควบคุมคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีการบันทึก

(7) มีการสือ่ สารทีด่ กี บั ผูใ้ ช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร / หน่วยทดสอบ ด้วยการประชุมอย่างสมํ่าเสมอและด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ
ได้แก่ การให้คาํ แนะนํา การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยีย่ มทางคลินิก การ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารตรวจ.
N P M
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7.1ก(71) การสื่อสาร
711 มีชอ่ งทางในการสือ่ สารกับผูใ้ ช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร/หน่วยทดสอบ หลายหลายช่องทาง ทัง้
การใช้สอ่ื ทางเดียว การสือ่ สารสองทาง และการประชุมร่วมกันเป็ นระยะอย่าง
สมํ่าเสมอ
712 มีการจัดทําคําแนะนําเกีย่ วกับการส่งตรวจ เช่น ทางเลือกในการทดสอบ ความถี่
ประเภทของตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจ คูม่ อื การจัดเก็บสิง่ ส่งตรวจ
713 จัดให้มกี ารประชุมร่วมกันเป็ นระยะเพือ่ เรียนรูก้ ารแปลผลการตรวจและการปรึกษาทาง
วิชาการ
714 จัดให้มกี ารตรวจเยีย่ มทางคลินิกร่วมกันเพือ่ เรียนรูจ้ ากผูป้ ่ วยและจากเพือ่ นร่วมวิชาชีพ
715 มีการสือ่ สารผลกระทบทางคลินิกทีจ่ ะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารตรวจให้ผใู้ ช้
ทราบก่อนทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลง
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ข. กระบวนการตรวจวิเคราะห์
(1) การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจ ได้แก่ การเก็บ, การสัมผัส (handle), การชีบ้ ่ง, การบรรจุ, การเขียนฉลาก, การ
รักษาความคงตัว, ใบส่งตรวจ, การขนส่ง, และการเก็บรักษา เป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี อง
ห้องปฏิบตั กิ าร. มีการประเมินคุณสมบัตขิ องสิง่ ส่งตรวจเพือ่ ใช้ในการรับ / ปฏิเสธ / แปลผล. สามารถทวน
สอบสิง่ ส่งตรวจและตัวอย่างทีแ่ บ่งใช้ได้.
N P M
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7.1ข(11) การจัดการกับสิ่ งส่งตรวจ
111 การสังตรวจเป็
่
นไปตามแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้
112 การเก็บ การสัมผัส การชีบ้ ่ง การบรรจุ การเขียนฉลาก สิง่ ส่งตรวจเป็ นไปตามแนว
ทางการปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้
113 การรักษาความคงตัว ใบส่งตรวจ การขนส่ง การจัดเก็บ และเก็บรักษาสิง่ ส่งตรวจ
เป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้
114 การรับและติดตามสิง่ ส่งตรวจเป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้ มีการ
ประเมินคุณสมบัตขิ องสิง่ ส่งตรวจเพือ่ ใช้ในการรับ/ปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ มีการเก็บ
ข้อมูลและสะท้อนข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานทีถ่ กู ปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ และนํา
คุณสมบัตขิ องสิง่ ส่งตรวจทีป่ ระเมินได้มาใช้ในการแปลผล
115 การส่งไปตรวจหรือใช้บริการภายนอกเป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั สิ าํ หรับการส่ง
ตรวจภายในองค์กร
116 มีกระบวนการทีส่ ามารถทวนสอบสิง่ ส่งตรวจและตัวอย่างทีแ่ บ่งใช้ได้
(2) กระบวนการตรวจวิเคราะห์สร้างความมันใจว่
่ าผลการตรวจมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้, ด้วยการใช้วธิ กี าร
ทดสอบมาตรฐานทีเ่ หมาะสมและได้รบั การ validate ว่าให้ผลลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการ. มีการ verify ว่านํ้ายา
วิธกี ารทดสอบ เครือ่ งมือ เครือ่ งวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็ นไปตามข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้.
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7.1ข(21) กระบวนการตรวจวิ เคราะห์
211 มีการทบทวนความเหมาะสมและจัดทําข้อกําหนดของวิธกี ารทดสอบทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
212 ใช้วธิ กี ารทดสอบมาตรฐานทีเ่ หมาะสมและได้รบั การ validate ว่าให้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ
213 มีการตรวจทดสอบนํ้ายา วิธกี ารทดสอบ เครือ่ งมือ เครือ่ งวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้
214 มีการใช้คา่ ปกติของคนทัวไปและขอบเขตของค่
่
าทีต่ รวจ (norms and ranges) ที่
กําหนดไว้เพือ่ แปลผลและรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทางคลินิก โดย
กําหนดช่วงค่าอ้างอิงสําหรับการตรวจวิเคราะห์แต่ละประเภท บันทึกค่าปกติไว้ใน
เวชระเบียนเมือ่ มีรายงานผลการตรวจ ปรับค่าปกติเมือ่ มีการส่งตรวจภายนอก
ทบทวนและปรับปรุงค่าปกติให้เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับลักษณะผูร้ บั บริการ
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(3) มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทถ่ี กู ต้องแก่ผใู้ ช้ในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ
ระดับความผิดปกติของผลการตรวจทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย และการสืบค้นสําเนาข้อมูล.
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7.1ข(31) การรายงานผลการตรวจ
311 มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทถ่ี กู ต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่ผใู้ ช้ในเวลาที่
เหมาะสม
312 สามารถออกรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในเวลาทีอ่ งค์กรกําหนด เพือ่
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วย มีการติดตามวัดความรวดเร็วของการรายงาน
ผลการตรวจเร่งด่วน/ฉุกเฉิน.
313 มีการรักษาความลับของรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
314 มีการร่วมกันกําหนดค่าระดับความผิดปกติของผลการตรวจแต่ละประเภททีอ่ าจ
เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย และแนวทางรายงานต่อผูด้ แู ลผูป้ ่ วยเพือ่ ให้มกี ารตอบสนอง
อย่างเหมาะสม ระบุผรู้ ายงานและรับรายงาน สิง่ ทีต่ อ้ งบันทึกในเวชระเบียน 79
315 มีการเฝ้ าติดตามและปรับปรุงตามผลการติดตามการรายงานค่าผิดปกติหรือค่า
วิกฤติ
316 มีระบบทีส่ ามารถสืบค้นข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ได้
317 มีระบบทีส่ ามารถขอคําปรึกษาเกีย่ วกับการแปลความหมายผลการตรวจวิเคราะห์
ได้
78

(4) มีการจัดการกับสิง่ ส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถทําการตรวจวิเคราะห์
เพิม่ เติมได้เมือ่ จําเป็ น, และมีการกําจัดสิง่ ส่งตรวจทีเ่ หลืออย่างปลอดภัย.
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7.1ข(41) การจัดการกับสิ่ งส่งตรวจหลังการตรวจวิ เคราะห์
411 มีการจัดการกับสิง่ ส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถ
ทําการตรวจวิเคราะห์เพิม่ เติมได้เมือ่ จําเป็ น
412 มีการกําจัดสิง่ ส่งตรวจทีเ่ หลืออย่างปลอดภัย โดยคํานึงถึงหลักการป้ องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ ร่วมด้วย

ควรมีการระบุตวั ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งมอบและรับผลการตรวจทดสอบทีม่ คี ่าวิกฤติ, ระบุตวั บุคคลทีจ่ ะได้รบั
ผลการตรวจทดสอบทีม่ คี ่าวิกฤติแทนเมื่อแพทย์ผสู้ งตรวจไม่
ั่
อยู,่ กําหนดว่าการตรวจทดสอบและค่าวิกฤติในระดับใดที่
จะต้องมีการรายงานโดยทันที, ระบุระยะเวลาทีจ่ ะต้องรายงานผลการตรวจทดสอบทีม่ คี ่าวิกฤติแก่แพทย์ผสู้ งตรวจอย่
ั่
าง
เหมาะสมกับความเร่งด่วนทีจ่ ะต้องแก้ปัญหาผูป้ ่ วย, กําหนดวิธกี ารรายงานแพทย์ผสู้ งตรวจ
ั่
โดยใช้เทคนิคการสือ่ สารที่
เหมาะสมทีส่ ดุ สําหรับแต่ละสถานการณ์, กําหนดนโยบายการสือ่ สารร่วมให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

79
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ค. ระบบบริหารคุณภาพ
(1) ห้องปฏิบตั กิ ารเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชํานาญระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร (proficiency testing - PT)
ตามขอบเขตและความซับซ้อนของการตรวจวิเคราะห์ทใ่ี ห้บริการ, หรือจัดให้มรี ะบบประเมิน performance
อืน่ ๆ เพือ่ พิจารณาความน่าเชือ่ ถือของการตรวจวิเคราะห์. มีหลักฐานว่ามีการนําปั ญหาทัง้ หมดทีพ่ บจาก
การทดสอบความชํานาญหรือระบบประเมินอืน่ มาแก้ไขโดยทันที.
N P M
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7.1ค(11) การทดสอบความชํานาญ
111 ห้องปฏิบตั กิ ารเข้าร่วมในการทดสอบความชํานาญ หรือแลกเปลีย่ นตัวอย่างกับ
ห้องปฏิบตั กิ ารขององค์กรอืน่ ตามขอบเขตและความซับซ้อนของการตรวจวิเคราะห์ท่ี
ให้บริการ
112 ห้องปฏิบตั กิ ารจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นตัวอย่างกับห้องปฏิบตั กิ ารขององค์กรอืน่ หรือ
จัดให้มรี ะบบการประเมิน performance อืน่ ๆ เพือ่ พิจารณาความน่าเชือ่ ถือของการ
ตรวจวิเคราะห์ สําหรับการตรวจวิเคราะห์ทม่ี ไิ ด้เข้าร่วมทดสอบความชํานาญ
113 มีการนําปั ญหาทัง้ หมดทีพ่ บจากการทดสอบความชํานาญหรือระบบประเมินอืน่ มา
แก้ไขโดยทันที
114 มีการสือ่ สารและวางแผนร่วมกันกับแพทย์ผใู้ ช้ผลการตรวจ ในกรณีทผ่ี ลการทดสอบ
ความชํานาญมีความคลาดเคลื่อนสูงจนอาจมีผลกระทบต่อการดูแลผูป้ ่ วย
115 มีการเก็บรักษาบันทึกรวบรวมการมีสว่ นร่วมในการทดสอบความชํานาญ
(2) ห้องปฏิบต้ กิ ารมีโปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพซึง่ ครอบคลุมบริการห้องปฏิบตั กิ ารทุกด้าน และประสาน
กับส่วนอืน่ ๆ ในองค์กร. โปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพครอบคลุม การชีบ้ ่งปั ญหา / โอกาสพัฒนา,
บันทึกความผิดพลาดและการรายงานอุบตั กิ ารณ์, การติดตามตัวชีว้ ดั , การแก้ไข / ป้ องกันปั ญหา, การ
ติดตามปั จจัยก่อนและหลังการตรวจวิเคราะห์ทม่ี ผี ลต่อการตรวจวิเคราะห์, การควบคุมเอกสาร, เป้ า
หมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วย, และการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพ.
N P M
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7.1ค(21) ระบบบริ หารคุณภาพ
211 ห้องปฏิบต้ กิ ารมีระบบบริหารคุณภาพซึง่ ครอบคลุมบริการห้องปฏิบตั กิ ารทุกด้าน และ
ประสานกับส่วนอืน่ ๆ ในองค์กร เช่น ระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ ระบบสารสนเทศ
212 ระบบบริหารคุณภาพประกอบด้วยการชีบ้ ่งปั ญหา / ความเสีย่ ง / โอกาสพัฒนา
213 ระบบบริหารคุณภาพประกอบด้วยการบันทึกความผิดพลาดและการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์
214 ระบบบริหารคุณภาพประกอบด้วยการติดตามตัวชีว้ ดั
215 ระบบบริหารคุณภาพประกอบด้วยการแก้ไข / ป้ องกันปั ญหา
216 ระบบบริหารคุณภาพประกอบด้วยการติดตามปั จจัยก่อนและหลังการตรวจวิเคราะห์ท่ี
มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์
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217 ระบบบริหารคุณภาพประกอบด้วยการควบคุมเอกสาร
218 ระบบบริหารคุณภาพนําเป้ าหมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วยมาพิจารณา
219 มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
7.1ค(22) ระบบความปลอดภัยของห้องปฏิ บตั ิ การ
221 ระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร ครอบคลุมโอกาสเกิดความเสีย่ งใน
ห้องปฏิบตั กิ าร และบริเวณทีม่ กี ารตรวจวิเคราะห์นอกห้องปฏิบตั กิ าร
222 ระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นส่วนหนึ่งของระบบบริหารความปลอดภัย
ขององค์กร มีการรายงานตามโครงสร้างความปลอดภัยขององค์กรอย่างน้อยปี ละครัง้
และเมือ่ มีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อความปลอดภัยเกิดขึน้
223 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับการหยิบสัมผัสและกําจัด
สารติดเชือ้ และวัตถุอนั ตราย
224 มีการใช้กระบวนการ และ/หรือ อุปกรณ์เฉพาะเพือ่ ลดความเสีย่ งทีค่ น้ พบ
225 เจ้าหน้าทีข่ องห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การปฐมนิเทศเกีย่ วกับระเบียบปฏิบตั แิ ละวิธปี ฏิบตั ิ
เกีย่ วกับความปลอดภัย.

(3) ห้องปฏิบตั กิ ารดําเนินการควบคุมคุณภาพเพือ่ ติดตาม performance ของการตรวจวิเคราะห์, รวมทัง้ การ
จัดทํา tolerance limit, จํานวนและความถีข่ อง control, การนําข้อมูลการควบคุมคุณภาพและสารสนเทศที่
เกีย่ วข้องมาสูป่ ฏิบตั กิ ารแก้ไขปั ญหา, และวิธกี ารเพือ่ ยืนยันความน่าเชือ่ ถือของการผลการตรวจทดสอบเมือ่
ไม่มกี าร calibrate หรือไม่มวี สั ดุควบคุม.
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7.1ค(31) การควบคุมคุณภาพ
311 มีระบบควบคุมคุณภาพภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การจัดทํา tolerance limit, จํานวน
และความถีข่ อง control
312 มีการติดตามเฝ้ าระวัง performance ของการตรวจวิเคราะห์ประจําวันโดยเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
313 มีการนําข้อมูลการควบคุมคุณภาพและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องมาสูป่ ฏิบตั กิ ารแก้ไข
ปั ญหาข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว
314 มีการยืนยันความน่าเชือ่ ถือของการผลการตรวจทดสอบเมือ่ ไม่มกี าร calibrate หรือไม่
มีวสั ดุควบคุม
315 มีการบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และปฏิบตั กิ ารแก้ไข
(4) ห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามพร้อม นํามาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับมาใช้ประโยชน์
และขอรับการประเมินจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์
หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย.
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II-7.2 คลังเลือด
องค์กรนํามาตรฐานงานบริ การโลหิ ตและธนาคารเลือด ที่ จดั ทําโดยศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย มาเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ .
(1) มีการบริหารจัดการงานบริการโลหิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสานงานอย่างเป็ นเอกภาพภายใต้การนําของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ.
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7.2(11) การบริ หารจัดการงานบริ การโลหิ ต
111 โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นสาขาบริการโลหิตมีสว่ นร่วมในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอสําหรับ
ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล โดยประสานงานและร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่า
กาชาดจังหวัด และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
112 มีธนาคารเลือดหรืองานบริการโลหิตตามความจําเป็ นและเหมาะสม
113 มีคณะกรรมการการใช้โลหิตของโรงพยาบาล (Hospital Transfusion Committee)
หรือมีระบบตรวจสอบและทบทวนการใช้โลหิต เพือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินความต้องการ
การใช้โลหิต ควบคุมกํากับการใช้โลหิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม
(2) มีโลหิตในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ.
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7.2(21) การรณรงค์รบั บริ จาคโลหิ ต
211 มีการรณรงค์ให้ความรูเ้ พือ่ ให้มกี ารบริจาคโลหิตโดยสมัครใจ ไม่หวังสิง่ ตอบแทน
212 มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพือ่ ให้มผี บู้ ริจาคโลหิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
7.2(22) แผนการจัดหาโลหิ ต
221 องค์กรแจ้งปริมาณการใช้โลหิตตลอดทัง้ ปี แก่เหล่ากาชาดจังหวัด เพือ่ ประโยชน์ในการ
วางแผนการจัดหาโลหิต
222 องค์กรกําหนดจํานวนโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตสํารองขัน้ ตํ่าของโรงพยาบาล
และดําเนินการหรือประสานงานให้มจี าํ นวนเกินกว่าสํารองอยูเ่ สมอ
7.2(23) การรับบริ จาคโลหิ ต
231 มีระบบการคัดเลือกเพือ่ รับบริจาคโลหิตจากกลุ่มประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้
ตํ่า
232 มีระบบการจัดทําทะเบียนผูบ้ ริจาคโลหิตอย่างถูกต้องและรัดกุม ครอบคลุมข้อมูลที่
จําเป็ น และนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการรับบริจาคโลหิตครัง้ ต่อไป
233 มีกระบวนการเจาะเก็บโลหิตทีถ่ ูกต้อง ปลอดภัย ต่อผูบ้ ริจาคโลหิตและผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยวิธปี ราศจากเชือ้ และปฏิบตั โิ ดยเจ้าหน้าทีท่ ผ่ี า่ นการอบรมและมีความชํานาญ
234 ในการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ มีหวั หน้าหน่วยทีผ่ า่ นการอบรมรับผิดชอบในการ
ตรวจกรองผูบ้ ริจาคด้วยการตรวจร่างกายเพือ่ ไม่รบั บริจาคผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพไม่เหมาะสม
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235 มีระบบบริการทางการแพทย์เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าสามารถช่วยเหลือผูบ้ ริจาคโลหิตได้หาก
มีภาวะผิดปกติและฉุกเฉิน
236 จัดให้มกี ารให้คาํ ปรึกษาอย่างมีประสิทธิผลแก่ผบู้ ริจาคโลหิตทัง้ ก่อนและหลังการ
บริจาคโลหิต
237 มีระบบรักษาความลับของข้อมูลผูบ้ ริจาคโลหิต
238 มีระบบการดูแลผูบ้ ริจาคโลหิต เพือ่ ให้ผบู้ ริจาคโลหิตปลอดภัย และสามารถบริจาค
โลหิตได้สมํ่าเสมอ
239 มีระบบการแจ้งผลการติดเชือ้ แก่ผบู้ ริจาคโลหิต และให้คาํ แนะนําปรึกษากรณีผบู้ ริจาค
ติดเชือ้ โดยเก็บเป็ นความลับและจ้งเป็ นการเฉพาะตัว พร้อมทัง้ แนะนําให้มารับการ
ตรวจโลหิตพือ่ ยืนยันความถูกต้อง
7.2(24) การสํารองส่วนประกอบของโลหิ ต
241 มีการสํารองส่วนประกอบโลหิตทีจ่ าํ เป็ น ได้แก่ เม็ดโลหิตแดง (packed red cell),
พลาสมา (plasma), พลาสมาสดแช่เข็ง (fresh frozen plasma), Cryo–removed
plasma (CRP), ไครโอปรีซปิ ิ เตท (cryoprecipitate), เกล็ดโลหิตเข้มข้น (platelet
concentrate)

(3) ผูป้ ่ วยได้รบั โลหิตทีป่ ลอดภัยตามหลักการขององค์การอนามัยโลก.
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7.2(31) การตรวจโลหิ ต
311 โลหิตทุกหน่วยได้รบั การตรวจหมูโ่ ลหิต และตรวจกรองแอนติบอดีต่อแอนติเจนบน
เม็ดเลือดแดง
312 โลหิตทุกหน่วยได้รบั การตรวจคัดกรองร่องรอยการติดเชือ้ โรคซิฟิลสิ ตามมาตรฐาน
ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต และแนวทางการปฏิบตั ขิ องศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ
313 โลหิตทุกหน่วยได้รบั การตรวจคัดกรองการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี
และเชือ้ เอชไอวี ด้วยเทคนิคทางนํ้าเหลืองวิทยา (serology) ทีม่ คี วามไวสูง อย่างน้อย
Enzyme Immunological Assay (EIA) และโรคอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้ประกาศเพิม่ เติม
314 โลหิตทุกหน่วยได้รบั การตรวจคัดกรองการติดเชือ้ ทีถ่ ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวิธี
ชีววิทยาระดับโมเลกุล เช่น Nucleic acid amplification technology (NAT) สําหรับ
เชือ้ ไวรัสตับอักเอสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชือ้ เอชไอวี และโรคอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้
ประกาศเพิม่ เติม
7.2(32) การจัดระบบบ่งชี้ ทวนสอบ คัดแยก
321 โลหิตบริจาคทุกหน่วยมีฉลากบ่งชี้ และมีขอ้ มูลบนฉลากทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐาน
322 มีระบบการบ่งชีแ้ ละทวนสอบโลหิตตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วย ทีจ่ ะนํามาทดสอบความเข้า
กันได้กบั โลหิตบริจาคทีจ่ ะให้ผปู้ ่ วย (compatibility test)
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323 มีระบบการคัดแยก กักกัน ชีบ้ ่ง โลหิตทีย่ งั ไม่ผา่ นการตรวจ โลหิตทีต่ รวจแล้ว โลหิตที่
ติดเชือ้ และมีการทําลายโลหิตทีต่ ดิ เชือ้ อย่างมีประสิทธิผล
7.2(33) การตรวจตัวอย่างโลหิ ตและทดสอบความเข้ากันได้
331 มีระบบการตรวจตัวอย่างโลหิตก่อนให้ผปู้ ่ วยอย่างถูกต้อง แม่นยํา และทดสอบความ
เข้ากันได้กบั โลหิตบริจาคทีจ่ ะให้ผปู้ ่ วย (compatibility test) เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยได้รบั โลหิตที่
ถูกต้อง ปลอดภัย และลดความเสีย่ งจากการรับโลหิต
7.2(34) การติ ดตาม รายงาน ให้ข้อมูล
341 มีระบบติดตามและประเมินความเสีย่ งของโรคติดต่อทางการให้โลหิต และกําหนด
แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับโรคระบาด และโรคอุบตั ใิ หม่
342 มีระบบรายงานผลแทรกซ้อนจากการบริจาคโลหิตต่อศูนย์บริการโลหิตฯ
343 มีระบบรายงานผลแทรกซ้อนจากการรับโลหิตต่อศูนย์บริการโลหิตฯ และนํามาพัฒนา
ระบบงานขององค์กร ได้แก่ (1) อัตราผูป้ ่ วยติดเชือ้ จากการรับโลหิต (2) อัตราผูป้ ่ วย
ได้รบั โลหิตผิดหมู่ (3) อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าจากการถ่ายโลหิต (blood transfusion
reaction)
344 มีการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและหรือญาติ ให้ทราบกระบวนการให้โลหิตเพือ่ การดูแลรักษา
ทัง้ ผลดีและผลแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการรับโลหิต และได้รบั ความยินยอมการรับ
โลหิตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(4) งานบริการโลหิตมีคณ
ุ ภาพในทุกกระบวนการและทุกระดับ.
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7.2(41) ทรัพยากร
411 ห้องปฏิบตั กิ ารมีภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสม ถูกสุขลักษณะ และเป็ นไปตามข้อกําหนด
ของระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร มีสงิ่ อํานวยความสะดวกทีพ่ อเพียงและมี
ประสิทธิภาพ
412 มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ เหมาะสมในกระบวนการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพ
413 มีวสั ดุและครุภณ
ั ฑ์ตามความจําเป็ นในการเตรียมส่วนประกอบโลหิต การเก็บรักษา
ส่วนประกอบโลหิต และการขนส่งโลหิต
7.2(42) กระบวนการและการประกันคุณภาพ
421 การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทุกอย่าง ต้องดําเนินการตามระบบคุณภาพ
422 มีการประกันคุณภาพในทุกขัน้ ตอน ได้แก่ การจัดหาและเจาะเก็บโลหิต การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การเก็บรักษา การจ่ายโลหิตและการ
ขนส่ง
423 มีตรวจสอบคุณภาพส่วนประกอบโลหิตอย่างสมํ่าเสมอ และมีกระบวนการปรับปรุงให้
ส่วนประกอบได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
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424 มีการประเมินติดตามและพัฒนาระบบห่วงโซ่ความเย็น (Blood Cold Chains) ของ
การเก็บรักษาและขนส่ง
425 มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับงานบริการโลหิต
426 เข้าร่วมในการควบคุมคุณภาพภายนอกของการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (External
Quality Assurance Scheme-EQAS) หรือเข้าร่วมในการเปรียบเทียบผลกับองค์กร
อืน่ ๆ (Inter-laboratory comparison)

(5) มีการใช้โลหิตอย่างเหมาะสม มีเกณฑ์และแนวปฏิบตั ไิ ปในทางเดียวกัน.
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7.2(51) การใช้โลหิ ต
511 มีนโยบายการใช้โลหิตอย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อบ่งชีท้ างการแพทย์
512 มีการอบรมแนวทางการใช้โลหิตอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับ
513 องค์กรสนับสนุนให้มกี ารใช้เทคนิคอืน่ หรือยาแทนการผ่าตัด หรือวิธผี า่ ตัดทีไ่ ม่ใช้หรือ
ใช้โลหิตจํานวนน้อย เพือ่ ลดการใช้โลหิตทีไ่ ม่จาํ เป็ น
514 มีระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการติดตามตัวชีว้ ดั ของการใช้โลหิตอย่างเหมาะสมใน
องค์กร ได้แก่ (1) อัตราการตรวจความเข้ากันได้ของโลหิตทีใ่ ห้ผปู้ ่ วยกับการใช้โลหิต
จริง (2) ร้อยละของการใช้สว่ นประกอบโลหิต
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II-7.3 บริ การรังสีวิทยาและ Medical Imaging
บริ การรังสีวิทยาและ medical imaging ให้ข้อมูลสําหรับการวิ นิจฉัยโรคที่ ถกู ต้องน่ าเชื่อถือ ปลอดภัย.

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเป้ าประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้และความคาดหวังของผูใ้ ช้. แผนจัดบริการครอบคลุม
ขอบเขตของบริการ ทรัพยากรทีต่ อ้ งการ และระดับผลงานทีค่ าดหวัง.
N P M
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7.3ก(11) การวางแผนจัดบริ การ
111 มีการวางแผนจัดบริการรังสีวทิ ยาและ medical imaging ตามเป้ าประสงค์ขององค์กร
ลักษณะผูป้ ่ วยทีใ่ ห้บริการ ความต้องการของผูป้ ่ วย และความคาดหวังของผูใ้ ห้การ
ดูแลรักษา
112 แผนจัดบริการครอบคลุมขอบเขตบริการ ระบุบริการทีจ่ ดั ให้มใี นช่วงเวลาทําการปกติ
การตรวจนอกเวลาทําการปกติ บริการทีต่ อ้ งส่งตรวจภายนอก
113 แผนจัดบริการครอบคลุมทรัพยากรทีต่ อ้ งการในปั จจุบนั และในอนาคต
114 แผนจัดบริการครอบคลุมระดับผลงานทีค่ าดหวัง
115 บริการรังสีวทิ ยาและ imaging เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
116 มีบริการรังสีวทิ ยาและ imaging ทีเ่ พียงพอ สมํ่าเสมอ และสะดวก พร้อมตอบสนอง
ภาวะความต้องการของผูป้ ่ วย
117 มีบริการรังสีวทิ ยาและ imaging สําหรับกรณีฉุกเฉิน รวมถึงหลังจากเวลาทําการปกติ
ด้วย
(2) มีทรัพยากรบุคคลทีเ่ พียงพอและมีความรูค้ วามสามารถในการทํางานทีต่ อ้ งการ.
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7.3ก(21) ทรัพยากรบุคคล
211 มีทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒ ิ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และ
เพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าทีถ่ ่ายภาพและแปลผล เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ ่ วย
7.3ก(22) การกํากับดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
221 ผูท้ าํ หน้าทีก่ าํ กับดูแลการตรวจทางรังสีมคี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์เหมาะสม
222 มีการกําหนด technical competency และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าทีผ่ า่ นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทบทวน การประชุมวิชาการ การฝึกอบรม
เป็ นต้น
7.3ก(23) หัวหน้ าหน่ วย
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231 มีผทู้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมรับผิดชอบบริหารจัดการบริการรังสีวทิ ยาและ imaging ดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบบริหารคุณภาพทีก่ าํ หนดขึน้ รวมทัง้ การให้ขอ้ เสนอแนะและ
ทบทวนคุณภาพของการส่งตรวจภายนอก

(3) บริการทางรังสีวทิ ยาและ imaging มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยเพียงพอ ได้รบั การออกแบบเพือ่ ป้ องกันอันตรายจากรังสี
แก่ผปู้ ่ วย ญาติ และเจ้าหน้าที,่ เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ, ได้รบั การตรวจสอบและรับรอง
จากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามทีก่ ฎหมายกําหนด.
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7.3ก(31) พื้นที่ ใช้สอยและสิ่ งแวดล้อม
311 บริการรังสีวทิ ยาและ imaging พืน้ ทีใ่ ช้สอยเพียงพอ
312 บริการรังสีวทิ ยาและ imaging ได้รบั การออกแบบพืน้ ทีใ่ ช้สอยเพือ่ เพือ่ ป้ องกันอันตราย
จากรังสีแก่ผปู้ ่ วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ มีการจัดบริเวณพืน้ ทีใ่ ห้บริการปลอดภัยจาก
รังสี มีการแยกเขตบริเวณรังสีชดั เจน
313 โครงสร้างอาคารสถานทีข่ องบริการรังสีและ imaging เป็ นไปตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
314 โครงสร้างอาคารสถานทีข่ องบริการรังสีและ imaging ได้รบั การตรวจสอบและรับรอง
จากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามทีก่ ฎหมายกําหนด
315 มีการดูแลสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการตรวจภาพรังสี
316 มีระบบระบายอากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(4) บริการรังสีวทิ ยาและ imaging มีเครือ่ งมือและอุปกรณ์พร้อมสําหรับทําการตรวจทีต่ อ้ งการ ในสภาพการ
ทํางานทีป่ ลอดภัย, มีระบบบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน, มีการสอบเทียบและการใช้ผลการสอบเทียบอย่าง
เหมาะสม. เครือ่ งมือผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามทีก่ ฎหมายกําหนด (ถ้ามี).
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7.3ก(41) เครื่องมือและอุปกรณ์
411 มีระบบบริหารจัดการเครือ่ งมือของบริหารรังสีวทิ ยาและ imaging และได้รบั การนําไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้มเี ครือ่ งมือและอุปกรณ์พร้อมสําหรับการตรวจทางรังสีทต่ี อ้ งการ ในสภาพ
การทํางานทีป่ ลอดภัย
412 มีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการคัดเลือกและจัดหาเครือ่ งมือ
413 มีการจัดทําบัญชีรายการเครือ่ งมือ
414 มีการตรวจสอบและทดสอบเครือ่ งมือเมื่อแรกใช้และเป็ นระยะตามกําหนดเวลา
415 เครือ่ งมือผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด
416 มีระบบบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน และการบันทึกทีค่ รบถ้วน
417 มีการสอบเทียบและใช้ผลการสอบเทียบอย่างเหมาะสม และการบันทึกทีค่ รบถ้วน
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(5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของบริการรังสีวทิ ยาและ imaging ทีร่ บั ตรวจต่อ, รวมทัง้
มีการประเมินผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาหรือข้อคิดเห็นสําหรับการตรวจพิเศษ
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7.3ก(51) บริ การรังสีวิทยาและ imaging ที่ รบั ตรวจต่อ
511 มีการคัดเลือกบริการรังสีวทิ ยาและ imaging ภายนอกทีจ่ ะส่งตรวจ โดยพิจารณาจาก
ผลงานซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
512 มีการติดตามความสามารถของของห้องปฏิบตั กิ าร/หน่วยตรวจทดสอบทีร่ บั ตรวจต่อ
ตามความถีแ่ ละข้อมูลคุณภาพทีก่ าํ หนดไว้ โดยผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
513 มีการนําข้อมูลการควบคุมคุณภาพไปดําเนินการตามความเหมาะสม
514 มีการรายงานข้อมูลการควบคุมคุณภาพจากบริการรังสีวทิ ยาและ imaging ภายนอก
ให้แก่ผนู้ ําเป็ นประจําทุกปี เพือ่ ใช้ในการทําสัญญาและการต่อสัญญา
7.1ก(52) ผู้ให้คาํ ปรึกษา
521 องค์กรสามารถเข้าถึงผูเ้ ชีย่ วชาญใน specialized diagnostic area เมือ่ จําเป็ น
522 มีการประเมินผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาหรือข้อคิดเห็นสําหรับการตรวจพิเศษ
(6) มีการคัดเลือกและตรวจสอบการจัดซือ้ จัดหา บริการจากภายนอก เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ นํ้ายา ซึง่ มี
ผลต่อคุณภาพของบริการห้องปฏิบตั กิ าร / หน่วยทดสอบ อย่างระมัดระวัง. มีการประเมินผูผ้ ลิตหรือผูข้ าย
นํ้ายา วัสดุ และบริการทีม่ คี วามสําคัญสูง. มีระบบควบคุมคลังพร้อมด้วยบันทึกทีเ่ หมาะสม.
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7.3ก(61) การจัดซื้อจัดหา
611 มีการระบุฟิลม์ เอกซเรย์ นํ้ายา วัสดุอปุ กรณ์วทิ ยาศาสตร์ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการให้บริการ
ทางรังสีวทิ ยาและ imaging
612 มีแนวทางการคัดเลือกและตรวจสอบฟิ ลม์ เอกซเรย์ นํ้ายา วัสดุอปุ กรณ์วทิ ยาศาสตร์
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าจะได้ภาพวินจิ ฉัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และนําไปปฏิบตั ิ
613 มีการประเมินผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายฟิ ลม์ เอกซเรย์ นํ้ายา วัสดุอปุ กรณ์วทิ ยาศาสตร์ ทีม่ ี
ความสําคัญสูง
614 สร้างความมันใจว่
่ ามีฟิลม์ เอกซเรย์ นํ้ายา วัสดุอปุ กรณ์วทิ ยาศาสตร์ทจ่ี าํ เป็ นพร้อมใช้
615 จัดเก็บฟิ ลม์ เอกซเรย์ นํ้ายา วัสดุอปุ กรณ์วทิ ยาศาสตร์ทงั ้ หมดตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
หรือข้อแนะนําการบรรจุ (packaging instruction)
616 วัสดุอปุ กรณ์วทิ ยาศาสตร์ทงั ้ หมดได้รบั การเขียนฉลากอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
617 มีระบบในการควบคุมคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีการบันทึก
(7) มีการสือ่ สารทีด่ กี บั ผูใ้ ช้บริการรังสีวทิ ยาและ imaging ด้วยการประชุมอย่างสมํ่าเสมอและด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ
ได้แก่ การให้คาํ แนะนํา การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยีย่ มทางคลินิก การ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารตรวจ
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7.3ก(71) การสื่อสาร
711 มีชอ่ งทางในการสือ่ สารกับผูใ้ ช้บริการรังสีวทิ ยาและ imaging หลายหลายช่องทาง ทัง้
การใช้สอ่ื ทางเดียว การสือ่ สารสองทาง และการประชุมร่วมกันเป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ
712 มีการจัดทําคําแนะนําเกีย่ วกับการส่งตรวจ เช่น ทางเลือกในการตรวจทางรังสี คูม่ อื การ
เตรียมผูป้ ่ วย
713 จัดให้มกี ารประชุมร่วมกันเป็ นระยะเพือ่ เรียนรูก้ ารแปลผลการตรวจและการปรึกษาทาง
วิชาการ
714 จัดให้มกี ารตรวจเยีย่ มทางคลินิกร่วมกันเพือ่ เรียนรูจ้ ากผูป้ ่ วยและจากเพือ่ นร่วมวิชาชีพ
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ข. การจัดบริการ
(1) ในการตรวจทดสอบทีก่ ระทํากับผูป้ ่ วยโดยตรง มีการประเมินผูป้ ่ วยก่อนส่งตรวจและก่อนเข้ารับการตรวจ มี
การเตรียมผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม เพือ่ ป้ องกันผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ลดอันตรายต่อผูป้ ่ วย และมันใจว่
่ าผลการ
ตรวจมีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ. มีการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยอย่างเพียงพอและลงนามยินยอมในกรณีทเ่ี ป็ นการตรวจ
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง.
N P M
Extended Evaluation Guide
7.3ข(11) การเตรียมผู้ป่วยที่ ส่งตรวจทางรังสีวิทยาและ imaging
111 มีการประเมินผูป้ ่ วยก่อนส่งตรวจ
112 มีการเตรียมผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสมเพือ่ ป้ องกันผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ลดอันตรายต่อผูป้ ่ วย
และมันใจว่
่ าผลการตรวจมีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ
113 มีการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยอย่างเพียงพอและให้ผปู้ ่ วยลงนามยินยอม ในกรณีเป็ นการ
ตรวจทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
(2) มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันอันตรายจากรังสีอย่างเคร่งครัด. มีการตรวจวัดรังสีและการรายงาน
ผล. การจัดพืน้ ทีห่ อ้ งตรวจและป้ ายแสดงบริเวณรังสีทช่ี ดั เจน. มีการกําจัดสารกัมมันตรังสี กากรังสี และขยะ
ทางรังสีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย.
N P M
Extended Evaluation Guide
7.3ข(21) การป้ องกันอันตรายจากรังสี
211 มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันอันตรายทางรังสีอย่างเคร่งครัด
212 มีการจัดพืน้ ทีร่ อตรวจทีป่ ลอดภัย และเครื่องหมายแสดงบริเวณรังสี
213 มีการกําจัดสารกัมมันตรังสี กากรังสี และขยะทางรังสีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(3) มีขอ้ บ่งชีท้ างคลินิกทีเ่ พียงพอ ในการส่งตรวจทางรังสีวทิ ยาหรือ medical imaging อืน่ ๆ. มีการสือ่ สารข้อ
บ่งชีด้ งั กล่าวให้หน่วยบริการและแพทย์ทจ่ี ะทําการตรวจและอ่านผล. ข้อบ่งชีแ้ ละการสือ่ สารดังกล่าวอยูบ่ น
พืน้ ฐานแนวทางขององค์กรวิชาชีพและหลักฐานทางวิชาการ.
N P M
Extended Evaluation Guide
7.3ข(31) ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ
311 ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันจัดทําข้อบ่งชีท้ างคลินกิ ในการส่งตรวจทางรังสีวทิ ยาหรือ medical
imaging อืน่ ๆ โดยใช้แนวทางขององค์กรวิชาชีพและหลักฐานทางวิชาการ
312 มีการสือ่ สารข้อบ่งชีในการส่งตรวจให้หน่วยบริการทางรังสีวทิ ยาและแพทย์ทจ่ี ะทําการ
ตรวจ/อ่านผล
313 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามข้อบ่งชีแ้ ละสือ่ สารให้ผสู้ ง่ ตรวจทราบ
(4) การตรวจทางรังสีวทิ ยาเป็ นไปอย่างถูกต้อง, มีการเขียน label ทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม. มีการจัดทํา
มาตรฐานเกีย่ วกับการจัดตําแหน่งและการตัง้ ค่าในการถ่ายภาพรังสี เพือ่ ให้ได้ภาพถ่ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
ผูป้ ่ วยได้รบั รังสีน้อยทีส่ ดุ .
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Extended Evaluation Guide
7.3ข(41) การตรวจทางรังสีวิทยา
411 มีการจัดทํามาตรฐานเกีย่ วกับการจัดตําแหน่งและการตัง้ ค่าในการถ่ายภาพรังสี เพือ่ ให้
ได้ภาพถ่ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และผูป้ ่ วยได้รบั รังสีน้อยทีส่ ดุ
412 สร้างความมันใจว่
่ าทุกภาพถ่ายรังสีตอ้ งระบุชอ่ื ผูป้ ่ วย และมีการ label ข้อมูลสําคัญ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(5) การตรวจวินจิ ฉัยและรักษาทางรังสีวทิ ยาหรือ medical imaging อืน่ ๆ ทําโดยผูม้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์.
มีระบบการปรึกษารังสีแพทย์และทบทวนความถูกต้องของการอ่านผลการตรวจทางรังสีวทิ ยาตามความ
เหมาะสม. มีการสือ่ สารผลการตรวจให้แก่แพทย์เจ้าของไข้ในเวลาทีเ่ หมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
7.3ข(51) การตรวจและแปลผล
511 มีการกําหนดผูม้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์ทส่ี ามารถทําการตรวจวินจิ ฉัยและรักษาทาง
รังสีวทิ ยาหรือ medical imaging ชนิดต่างๆ
512 มีระบบการอ่านและแปลผลภาพรังสีเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าผูม้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์เป็ น
ผูอ้ า่ นและแปลผล หรือในกรณีทไ่ี ม่มผี มู้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์ หรือผูม้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละ
ประสบการณ์ไม่สามารถอ่านและแปลผลภาพรังสีได้ทงั ้ หมด มีการกําหนดภาพรังสีท่ี
จําเป็ นต้องได้รบั การทบทวนโดยผูม้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์
514 มีการสรุปสิง่ ทีพ่ บจากภาพรังสี ซึง่ ควรครอบคลุม คําอธิบายต่อประเด็นทางคลินิกที่
ระบุไว้โดยผูส้ ง่ ตรวจ การเปรียบเทียบกับผลการตรวจทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ การวินิจฉัย
แยกโรคหรือข้อเสนอแนะสําหรับการตรวจเพิม่ เติมเมือ่ จําเป็ น หรือการวินิจฉัยที่
ชัดเจน
7.3ข(52) การรายงานผล
521 มีการกําหนดระยะเวลารายงานผลทีค่ าดหวัง
522 มีการวัดระยะเวลารายงานผลการตรวจเร่งด่วน/ฉุกเฉิน
523 มีการรายงานผลการตรวจทางรังสีและ imaging ในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
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ค. ระบบบริหารคุณภาพ
(1) บริการรังสีวทิ ยามีแผนงาน / ระบบบริหารคุณภาพทีจ่ ะสร้างความมันใจในคุ
่
ณภาพของภาพรังสีทเ่ี หมาะสม
โดยมีอนั ตรายต่อผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าทีน่ ้อยทีส่ ดุ
N P M
Extended Evaluation Guide
7.3ค(11) โปรแกรมความปลอดภัยทางรังสี (radiation safety program)
111 มีโปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีซง่ึ เหมาะสมกับความเสีย่ งและอันตรายทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ทัง้ ภายในและนอกแผนก
112 โปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีเป็ นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการจัดการความปลอดภัย
ขององค์กร มีการรายงานให้ผรู้ บั ผิดชอบด้านความปลอดภัยขององค์กรอย่างน้อยปี ละ
ครัง้ และเมือ่ มีอบุ ตั กิ ารณ์เกิดขึน้
113 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
114 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการหยิบจับและกําจัดสารติดเชือ้ และวัตถุ
อันตราย
115 มีการใช้กระบวนการหรืออุปกรณ์ทจ่ี ะลดความเสีย่ งจากรังสี เช่น เสือ้ ตะกัว่ อุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายจากรังสี รวมถึงการตรวจวัดทางรังสีและการรายงานผล
116 เจ้าหน้าทีข่ องบริการรังสีวทิ ยาและ imaging ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับระเบียบและแนวทาง
ปฏิบติดา้ นความปลอดภัย
117 เจ้าหน้าทีข่ องบริการรังสีวทิ ยาและ imaging ได้รบั การศึกษาสําหรับวิธกี ารตรวจใหม่
และวัตถุอนั ตรายทีน่ ําเข้ามาใหม่
7.3ค(12) การควบคุมคุณภาพ
121 มีการควบคุมคุณภาพของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจทางรังสี/ภาพวินจิ ฉัย และแผนการ
บํารุงรักษาเชิงป้ องกัน
122 มีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการถ่ายภาพและล้างฟิ ลม์ 80 (กรณีทใ่ี ช้ฟิลม์ )
123 มีการ validate วิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยทางรังสีวทิ ยา/ภาพวินิจฉัย
124 มีการเฝ้ าติดตามคุณภาพของภาพรังสีประจําวัน
125 มีการจัดการแก้ไขโดยทันทีเมือ่ พบข้อบกพร่อง
126 มีการควบคุมคุณภาพของนํ้ายาและสารเคมีทใ่ี ช้ในการตรวจ
127 มีระบบบันทึกผลการควบคุมคุณภาพและการแก้ไข
79

เช่น การตรวจสอบคุณภาพของ processor ประจําวัน, การตรวจสอบความสะอาดของห้องมืดประจําสัปดาห์, การ
ตรวจสอบ visual checklist ประจําเดือน, การตรวจสอบ phantom images ทุกสามเดือน, การตรวจสอบ viewboxes
ทุกสามเดือน, การทํา repeat analysis ทุกสามเดือน, การวิเคราะห์การตกค้างของ fixer บนแผ่นฟิ ลม์ ทุกหกเดือน, การ
ตรวจสอบ fog ในห้องมืดทุกหกเดือน, การตรวจสอบ screen-film contact ประจําปี , การตรวจสอบ screen
cleanliness ประจําปี หรือเมื่อจําเป็ น
80
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Extended Evaluation Guide
7.3ค(13) กระบวนการอื่นๆ
131 มีการรับรูแ้ ละตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยและแพทย์เจ้าของไข้
132 มีการป้ องกันและติดตามเฝ้ าระวังความเสีย่ ง เช่น ความเสีย่ งจากการได้รบั รังสี ความ
เสีย่ งจากการใช้ยา
133 มีการทบทวนอุบตั กิ ารณ์และหาโอกาสพัฒนา
134 มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
135 มีการทบทวนแผนงานบริหารคุณภาพประจําปี
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II-8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II – 8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการติ ดตามเฝ้ าระวังเพื่อค้นหาการเกิ ดโรคและภัยสุขภาพที่ ผิดปกติ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และดําเนิ นการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิ ดการแพร่ระบาดได้.

ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร
(1) มีนโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการแก่ผปู้ ่ วย บุคลากร และประชาชน.
(2) มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับปั ญหาโรคและภัยสุขภาพในพืน้ ที.่
(3) มีระบบในการกํากับดูแล กําหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงกระบวนการเฝ้ าระวัง.
(4) มีบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะ ทําหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและสอบสวนโรค ในจํานวนทีเ่ หมาะสม.
(5) มีงบประมาณและทรัพยากรอืน่ ๆ ทีเ่ พียงพอ มีการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม สําหรับการเฝ้ าระวัง สอบสวน
และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ.
(6) มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในด้านแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ.
N P M
Extended Evaluation Guide
8ก(11) นโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
111 มีนโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ มุง่ ค้นหาโรคและภัยสุขภาพในชุมชนทีม่ าก
ผิดปกติ เพือ่ สอบสวนและควบคุมโรคมิให้เกิดการแพร่ระบาด
112 มีนโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการแก่ผปู้ ่ วย บุคลากร
และประชาชน
113 นโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมโรคติดต่อทีต่ อ้ งรายงานตามทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
114 นโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมโรคและภัยสุขภาพทีม่ ลี กั ษณะ
เฉียบพลันอืน่ ๆ
115 นโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมโรคและภัยสุขภาพทีม่ ลี กั ษณะค่อยเป็ น
ค่อยไป เช่น โรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
8ก(21) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บตั ิ การ
211 มีการวิเคราะห์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพทีม่ โี อกาสเกิดในพืน้ ที่ และจัดลําดับ
ความสําคัญ
212 มีการจัดทําแผนการเฝ้ าระวังทีส่ อดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพทีจ่ ดั ลําดับความสําคัญ
ไว้
213 มีการเตรียมความพร้อมในการตรวจพบโรคและภัยสุขภาพทีม่ ไิ ด้คาดการณ์ไว้กอ่ น
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8ก(31) ระบบการกํากับดูแล ประสานงาน ติ ดตามประเมิ นผล
311 ให้ความสําคัญกับความเป็ นปั จจุบนั ของสถานการณ์โรคสําคัญทีเ่ ฝ้ าระวัง
312 ให้ความสําคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทีเ่ ฝ้ าระวัง
313 ให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลเฝ้ าระวังเพือ่ เร่งรัดหรือปรับเปลีย่ นมาตรการ
ควบคุมป้ องกันโรค
314 ให้ความสําคัญกับความทันต่อสถานการณ์ในการสอบสวนโรคสําคัญ
315 ให้ความสําคัญกับความสามารถในการหยุดยัง้ การเกิดผูป้ ่ วยรายใหม่
8ก(41) บุคลากร
411 ผูน้ ําระดับสูงมอบหมายให้มบี ุคลากรทําหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและสอบสวนโรค
412 ผูท้ าํ หน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและสอบสวนโรคมีจาํ นวนเหมาะสมกับจํานวนประชากรในพืน้ ที่
รับผิดชอบ หรือจํานวนเตียงของโรงพยาบาล
413 ผูท้ าํ หน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและสอบสวนโรคได้รบั การฝึกอบรมให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่
8ก(51) งบประมาณและทรัพยากร
511 มีงบประมาณทีเ่ พียงพอสําหรับการเฝ้ าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ
512 มีการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมเพือ่ การการเฝ้ าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ
513 มีทรัพยากรอืน่ ๆ ทีเ่ พียงพอสําหรับการเฝ้ าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8ก(61) การสร้างความรู้ความเข้าใจ
611 มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก สําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ
612 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ครอบคลุมนโยบาย แผน และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
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ข. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้ าระวัง
(1) มีการเฝ้ าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ตดิ ต่อและปั ญหาสุขภาพอืน่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพปั ญหาของ
พืน้ ที่ องค์กร และตามทีก่ ฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด.
(2) ผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล ผูป้ ฏิบตั งิ านการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร มีสว่ นร่วมในการเฝ้ า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ.
(3) มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง. ข้อมูลมีความเป็ นปั จจุบนั ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันเวลา และเปรียบเทียบกับข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้.
(4) มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูลการเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยใช้วธิ กี าร
ทางระบาดวิทยา.
(5) มีการค้นหาการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของโรค ทัง้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเฝ้ าระวัง รับทราบ
ข้อมูลจากบุคลากรทางคลินิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างสมํ่าเสมอ.
(6) มีการติดตามเฝ้ าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ ฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั .
(7) มีการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคทีส่ าํ คัญ เพือ่ ประโยชน์ในการวางแผนป้ องกันควบคุมโรค.
N P M
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8ข(11) การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
111 มีการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
112 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพเหมาะสมกับปั ญหาของพืน้ ทีแ่ ละองค์กร
113 มีการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพตามทีก่ ฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
8ข(21) ผู้มีส่วนร่วมในการเฝ้ าระวัง
211 แพทย์ พยาบาล ผูป้ ฏิบตั งิ านการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร มีสว่ นร่วมในการเฝ้ าระวัง
โรคและภัยสุขภาพ
212 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทของผูใ้ ห้บริการในการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
เช่น การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การใช้กรณีศกึ ษา การมีระบบให้คาํ ปรึกษา
213 จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการรับรายงานและตัดสินใจ take action ทีช่ ดั เจน
8ข(31) การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
311 มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน เป็ นระบบและต่อเนื่อง
312 ข้อมูลมีความเป็ นปั จจุบนั ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
313 สามารถเปรียบเทียบข้อมูลปั จจุบนั กับข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้
8ข(41) การวิ เคราะห์ข้อมูล
411 มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
412 มีการใช้วธิ กี ารทางระบาดวิทยาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
8ข(51) การค้นหาการเพิ่ มที่ผิดปกติ
511 มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้ าระวังโรคมาระบุการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาด
ของโรค
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512 มีชอ่ งทางการรับทราบข้อมูลจากบุคลากรทางคลินิกเพือ่ ระบุการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการ
ระบาดของโรค
513 มีการทบทวนรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ ระบุการเพิม่
ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของโรค
8ข(61) การเฝ้ าติ ดตามสถานการณ์
611 มีการเฝ้ าติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ฝ้ าระวังอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
8ข(71) การคาดการณ์ แนวโน้ ม
711 มีการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคและภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญ
712 มีการนําผลการคาดการณ์ไปใช้วางแผนป้ องกันและควบคุมโรค
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ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
(1) มีทมี เฝ้ าระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (SRRT) จากสหสาขาวิชาชีพทําหน้าทีต่ อบสนองต่อการระบาดของโรค
และภัยสุขภาพ.
(2) มีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และมีการเตรียมพร้อมในการรองรับตลอดเวลา.
(3) มีการกําหนดมาตรการป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค.
(4) มีชอ่ งทางและบุคลากรทีส่ ามารถรับรายงานผูป้ ่ วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลินิก
ตลอด 24 ชัวโมง.
่
(5) มีการดําเนินการสอบสวนผูป้ ่ วยเฉพาะราย เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที.
(6) เมือ่ มีการระบาดเกิดขึน้ ทีมผูร้ บั ผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบค้นและ
ใช้มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมอย่างรอบด้านและทันกาล.
(7) มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณ์ผดิ ปกติ การป่ วยเป็ นกลุ่มก้อน หรือพบแนวโน้มทีบ่ ่งบอกว่าอาจมีการ
ระบาด เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างทันท่วงที.
(8) มีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชน ส่วนราชการ และองค์กรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างทันเวลา.
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8ค(11) ที มเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ เร็ว
111 มีทมี เฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) ทําหน้าทีต่ อบสนองต่อการระบาดของโรค
และภัยสุขภาพ
112 ทีม SRRT มาจากสหสาขาวิชาชีพ
113 มีระบบประสางานทีด่ รี ะหว่าง SRRT กับโรงพยาบาล
8ค(21) แผนและการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิ น
211 ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันวิเคราะห์เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทีอ่ าจเกิดขึน้ เนื่องจาก
การระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
212 มีการวางแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
213 มีการเตรียมพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
8ค(31) มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาด
311 มีการกําหนดมาตรการป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ป้ องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
8ค(41) การรับรายงาน
411 มีชอ่ งทางสําหรับการรายงานผูป้ ่ วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทาง
คลินิก
412 มีบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั รายงานตลอด 24 ชัวโมง
่
413 มีการกําหนดผูร้ บั รายงานเบือ้ งต้นและผูม้ อี าํ นาจตัดสินใจสังให้
่ มกี ารปฏิบตั ทิ จ่ี าํ เป็ น
8ค(51) การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย
511 มีการกําหนดข้อบ่งชีแ้ ละแนวทางในการสอบสวนผูป้ ่ วยเฉพาะรายทีเ่ ข้ามารับบริการใน
โรงพยาบาล เมือ่ สงสัยว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของโรค
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8ค(61) การควบคุมเมื่อมีการระบาด
611 มีการกําหนดแนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคเมือ่ มีการระบาด
612 มีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบในการสอบสวนและควบคุมโรคเมือ่ มีการระบาด
613 มีการมอบอํานาจในการสืบค้นและใช้มาตรการควบคุมให้ผรู้ บั ผิดชอบพร้อมทัง้
ทรัพยากรทีเ่ หมาะสม
614 มีการสืบค้นและใช้มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมและทันกาล
8ค(71) การสอบสวนการระบาด
711 มีการสอบสวนการระบาดเมือ่ พบเหตุการณ์ผดิ ปกติ การป่ วยเป็ นกลุ่มก้อน หรือพบ
แนวโน้มทีบ่ ่งบอกว่าอาจมีการระบาด
712 มีการนําผลการสอบสวนมาใช้เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่าง
ทันท่วงที
8ค(81) การแจ้งเตือน
811 มีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชน ส่วนราชการ และองค์กรอืน่ ที่
เกีย่ วข้องอย่างทันเวลา
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ง. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและเตือนภัย
(1) มีการจัดทํารายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ วกับโรคและภัย
สุขภาพทีเ่ ฝ้ าระวัง การระบาด และการดําเนินการสอบสวนควบคุมโรค.
(2) มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ กฎอนามัยระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับอืน่ ๆ.
(3) มีการเผยแพร่สารสนเทศการเกิดโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสือ่
สาธารณะ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพือ่ การวางแผนป้ องกันและควบคุมโรค.
N P M
Extended Evaluation Guide
8ง(11) การจัดทํารายงาน
111 มีการจัดทํารายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพทีเ่ ฝ้ าระวังทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
112 รายงานครอบคลุมการเฝ้ าระวัง การระบาด และการสอบสวนควบคุมโรค
8ง(21) การรายงานโรค
211 มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ที่
212 มีการรายงานโรคไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามกฎหมาย
8ง(31) การเผยแพร่ข้อมูลการเกิ ดโรคและภัยสุขภาพ
311 มีการเผยแพร่ขอ้ มูลการเกิดโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ไปยังหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
312 มีการเผยแพร่ขอ้ มูลการเกิดโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ไปยังสือ่ สารธารณะ
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II-9 การทํางานกับชุมชน
II - 9.1 การจัดบริ การสร้างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน (COM.1)
ที มผู้ให้บริ การร่วมมือกับชุมชน จัดให้มีบริ การสร้างเสริ มสุขภาพที่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชนที่ รบั ผิ ดชอบ.
(1) ทีมผูใ้ ห้บริการกําหนดชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ, ประเมินความต้องการ และศักยภาพของชุมชน, และกําหนด
กลุ่มเป้ าหมายสําคัญในชุมชน.
N P M
Extended Evaluation Guide
9.1(11) การกําหนดชุมชน
111 ผูบ้ ริหารร่วมกับทีมทีร่ บั ผิดชอบ กําหนดชุมชนทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะจัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพ
112 มีการประเมินความต้องการของชุมชน ครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของชุมชน
เช่น ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ สถานะสุขภาพ และความเสีย่ งด้านสุขภาพของชุมชน
113 มีการประเมินศักยภาพของชุมชน เพือ่ รับรูถ้ งึ ความสามารถสูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้ของ
ชุมชนนัน้ ๆ ถ้าหากชุมชนนัน้ ได้รบั การสนับสนุน ด้านการบริการ ประสานความ
ร่วมมือ ส่งเสริม เพิม่ พลังอํานาจอย่างเต็มที่
114 มีการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายสําคัญในชุมชน (กลุ่มทีม่ สี ขุ ภาพดี กลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
หรือด้อยโอกาส กลุ่มทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพ)
(2) ทีมผูใ้ ห้บริการวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับชุมชนเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
และปั ญหาของชุมชน.
N P M
Extended Evaluation Guide
9.1(21) การวางแผนและออกแบบบริ การสร้างเสริ มสุขภาพ
211 มีการวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ขอ้ มูลความต้องการและ
ปั ญหาของชุมชน
212 บริการสร้างเสริมสุขภาพครอบคลุมกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสีย่ ง กลุ่มทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพ
213 แผนระบุเป้ าหมายและตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม
(3) ทีมผูใ้ ห้บริการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยร่วมมือกับองค์กรและผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ.
N P M
Extended Evaluation Guide
9.1(31) การจัดบริ การสร้างเสริ มสุขภาพ
311 มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรและผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ ในการจัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพสําหรับชุมชน
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Extended Evaluation Guide
312 มีการจัดบริการด้านการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือสนับสนุน
313 มีการจัดบริการด้านการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาทักษะสุขภาพ

(4) ทีมผูใ้ ห้บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน.
N P M
Extended Evaluation Guide
9.1(41) การจัดบริ การสร้างเสริ มสุขภาพ
411 มีการติดตามประเมินผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เปรียบเทียบกับ
แผนงานและความต้องการสุขภาพของชุมชน
412 มีการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการทบทวนประเมินผลมาจัดลําดับความสําคัญ สือ่ สารแก่ชมุ ชนที่
มีสว่ นร่วม เพือ่ ร่วมกันพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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II - 9.2 การเสริ มพลังชุมชน (COM.2)
ที มผู้ให้บริ การทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุง
สุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของชุมชน.
(1) องค์กรส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและการสร้างเครือข่ายของชุมชน รวมทัง้ การเป็ นคูพ่ นั ธมิตร ทีเ่ ข้มแข็งกับ
ชุมชน.
N P M
Extended Evaluation Guide
9.2(11) การสร้างความร่วมมือ
111 องค์กรกําหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรือ่ งการทํางานร่วมกับชุมชน ซึง่ ควร
เป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
112 องค์กรส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
113 องค์กรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของชุมชน
114 องค์กรเป็ นคูพ่ นั ธมิตรทีเ่ ข้มแข็งของชุมชนด้วยการแลกเปลีย่ นสารสนเทศ ความรู้
ทักษะ และทรัพยากร ทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ เสริมความเข้มแข็งของชุมชน
(2) องค์กรมีสว่ นร่วมในการชีแ้ นะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพด้วยการสร้างความสัมพันธ์
ร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้อง และแลกเปลีย่ นสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง.
N P M
Extended Evaluation Guide
9.2(21) นโยบายสาธารณะ
211 ผูน้ ําระดับสูง ทีมผูใ้ ห้บริการ และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและ
สถานการณ์ต่างๆ เพือ่ กําหนดหรือทบทวนประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพที่
องค์กรควรมีบทบาทในการชีแ้ นะและสนับสนุน
212 ผูน้ ําระดับสูง ทีมผูใ้ ห้บริการ และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ ชุมชน องค์กร
และบุคคลผูเ้ กีย่ วข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแต่ละประเด็น รวมถึง
รูปแบบการมีสว่ นร่วม สารสนเทศทีจ่ าํ เป็ น และช่องทางการสือ่ สาร
213 ผูน้ ําระดับสูง ทีมผูใ้ ห้บริการ และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้องและสือ่ สารแลกเปลีย่ นสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิด
ความตระหนักในความสําคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะดังกล่าว และนําไปสูก่ าร
กําหนดมาตรการต่างๆ โดยชุมชนหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) องค์กร ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพือ่ ดําเนินการแก้ปัญหาทีช่ มุ ชนให้
ความสําคัญ.
N P M
Extended Evaluation Guide
9.2(31) การส่งเสริ มความสามารถของชุมชน
311 องค์กรร่วมกับชุมชนวิเคราะห์กลุ่มต่างๆ ในชุมชนทีจ่ ะมีบทบาทในการแก้ปัญหาของ
ชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ HIV
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312 องค์กรร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ ทีว่ เิ คราะห์ได้ เพือ่
แก้ปัญหาทีช่ มุ ชนให้ความสําคัญ

(4) องค์กร ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล (รวมถึงความรู้ เจตคติ ความเชือ่
ค่านิยม) ซึง่ มีความสําคัญต่อสุขภาพของแต่ละคน.
N P M
Extended Evaluation Guide
9.2(41) การส่งเสริ มพฤติ กรรมและทักษะสุขภาพ
411 องค์กรร่วมกับชุมชนระบุพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคลทีส่ าํ คัญ เช่น อาหาร
การออกกําลัง การผ่อนคลาย การลดพฤติกรรมเสีย่ ง การหลีกเลีย่ งความเสีย่ งต่อ
สุขภาพ
412 องค์กรร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีด่ แี ละทักษะ
สุขภาพส่วนบุคคลทีส่ าํ คัญต่อสุขภาพ
413 กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพครอบคลุมการให้ความรู้ การสร้างเจตคติ
ความเชือ่ ค่านิยม ทีเ่ หมาะสม
414 มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพ
415 มีการติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล
(5) องค์กร ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมให้มสี งิ่ แวดล้อมทางกายภาพในชุมชนทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี
N P M
Extended Evaluation Guide
9.2(51) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน
511 องค์กรร่วมกับชุมชนทบทวนข้อมูล สถานการณ์ ของปั ญหาสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ในชุมชนทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ
512 องค์กรร่วมมือกับชุมชนในการลดสิง่ ปนเปื้ อนทางกายภาพและสารเคมี
513 องค์กรร่วมมือกับชุมชนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
514 องค์กรร่วมมือกับชุมชนจัดให้มสี งิ่ แวดล้อมเพือ่ สันทนาการ การพักผ่อน สมดุลของ
ชีวติ และกิจกรรมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ
515 องค์กรร่วมมือกับชุมชนประเมินผลการส่งเสริมให้มสี งิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี
(6) องค์กร ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมให้มบี ริการช่วยเหลือทางสังคม และสร้างสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อ
การมีสขุ ภาพดี
N P M
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9.2(61) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน
611 องค์กรร่วมกับชุมชนทบทวนข้อมูล สถานการณ์ ของผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือทาง
สังคมและปั ญหาสิง่ แวดล้อมทางสังคม
612 องค์กรร่วมกับชุมชนส่งเสริมให้บริการช่วยเหลือทางสังคมในกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ผูท้ ่ี
ด้อยโอกาสทางสังคม บุคคลชายขอบ
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613 องค์กรร่วมกับชุมชนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคม
614 องค์กรร่วมกับชุมชนส่งเสริมการสร้างสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อความเป็ นอยูท่ ด่ี ใี น
ทีท่ าํ งานและชุมชน
615 มีการประเมินผลการส่งเสริมบริการช่วยเหลือทางสังคมและการสร้างสิง่ แวดล้อมทาง
สังคมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN)

ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมันใจว่
่ าผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงบริการทีจ่ าํ เป็ นได้งา่ ย, กระบวนการ
รับผูป้ ่ วยเหมาะกับปั ญหาสุขภาพ / ความต้องการของผูป้ ่ วย ทันเวลา มีการประสานงานทีด่ ี
ภายใต้ระบบและสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล.
(1) ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของตน. ทีมผูใ้ ห้บริการพยายามลด
อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการ ในด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอืน่ ๆ. ทีมผูใ้ ห้บริการ
ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการอย่างรวดเร็ว. ระยะเวลารอคอยเพือ่ เข้ารับบริการเป็ นทีย่ อมรับของชุมชนทีใ่ ช้
บริการ.
N P M
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1(11) การตอบสนองความต้องการของชุมชน (community’s health care need)
111 องค์กรระบุความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน
112 องค์กรวางแผนจัดบริการสุขภาพทีจ่ าํ เป็ นและเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน
113 องค์กรสือ่ สารกับชุมชนเพือ่ อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ และข้อมูลที่
เกีย่ วข้อง
1(12) การเข้าถึงบริ การ (access)
121 องค์กรระบุอปุ สรรคสําคัญต่อการเข้าถึงบริการ ทัง้ ในด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม
และอุปสรรคอืน่ ๆ
122 ทีมผูใ้ ห้บริการแสดงถึงกระบวนการและการปฏิบตั ทิ จ่ี ะลดอุปสรรคต่อการเข้าถึง
บริการของผูป้ ่ วย และจํากัดผลกระทบจากอุปสรรคต่างๆ
1(13) ระยะเวลารอคอย (waiting period)
131 ทีมผูใ้ ห้บริการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการในเวลาทีเ่ หมาะสม มีการ monitor ระยะเวลา
รอคอยในขัน้ ต่างๆ และปรับปรุงให้เป็ นทีย่ อมรับของชุมชนผูใ้ ช้บริการ
132 ทีมผูใ้ ห้บริการนําความจําเป็ นทางคลินิกของผูป้ ่ วยมาพิจารณา หากจะต้องมีความ
ล่าช้าหรือรอคอยในการตรวจรักษา แจ้งให้ผปู้ ่ วยทราบถึงเหตุผลและทางเลือกที่
เป็ นไปได้ และบันทึกไว้ในเวชระเบียน
(2) ผูป้ ่ วยทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั การดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้รบั การประเมินและดูแลรักษาเป็ นอันดับแรก.
N P M
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1(21) การรับผู้ป่วย (registration & admission)
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211 มีแนวทางทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการลงทะเบียนผูป้ ่ วยนอก การรับเป็ นผูป้ ่ วยใน การรับ
ผูป้ ่ วยฉุกเฉินเข้าเป็ นผูป้ ่ วยใน การรับผูป้ ่ วยไว้สงั เกตอาการ และการดูแลผูป้ ่ วยเมือ่
ไม่มเี ตียงในหน่วยทีต่ อ้ งการ
212 บุคลากรได้รบั การฝึกอบรม มีความคุน้ เคยและปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
1(22) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิ นหรือเร่งด่วน (patients with emergency or immediate
needs)
221 มีการใช้กระบวนการ triage บนฐานข้อมูลวิชาการ เพือ่ ระบุผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งได้รบั การ
ดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
222 บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมให้ใช้เกณฑ์การคัดแยกผูป้ ่ วย
223 ผูป้ ่ วยได้รบั การจัดลําดับตามความเร่งด่วนทีต่ อ้ งได้รบั บริการ
224 ผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้รบั การประเมินและรักษาให้มอี าการคงตัวก่อนทีจ่ ะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
225 มีการเฝ้ าติดตามความรวดเร็วในการดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลฉุกเฉินหรือ
เร่งด่วน และผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากความล่าช้าในการดูแล
(3) มีการประเมินความสามารถในการรับผูป้ ่ วยไว้ดแู ลตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้. ถ้าไม่สามารถให้บริการแก่
ผูป้ ่ วยได้ ทีมผูใ้ ห้บริการจะให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้นอย่างเหมาะสม อธิบายเหตุผลทีไ่ ม่สามารถรับไว้ และ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการหาสถานบริการสุขภาพทีเ่ หมาะสมกว่า.
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1(31) การกําหนดเกณฑ์ตดั สิ นใจรับผู้ป่วย (criteria for accepting patients)
311 ทีมดูแลผูป้ ่ วยวิเคราะห์ประเภทหรือลักษณะของผูป้ ่ วยทีอ่ งค์กรไม่สามารถรับไว้ดแู ล
ได้ และกําหนดเกณฑ์สาํ หรับการตัดสินใจทีจ่ ะรับหรือไม่รบั ผูป้ ่ วยไว้ดแู ล
1(32) การตรวจคัดกรองและพิ จารณารับผู้ป่วย (screening for accepting patients)
321 มีการตรวจคัดกรองผูป้ ่ วย ณ จุดแรกทีพ่ บผูป้ ่ วย และใช้เกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้เพือ่
ตัดสินใจว่าองค์กรสามารถให้บริการแก่จาํ เป็ นผูป้ ่ วยได้หรือไม่
322 ผูป้ ่ วยจะยังไม่ถกู รับไว้ดแู ล โอนย้าย หรือส่งต่อ ก่อนทีจ่ ะได้รบั ผลการตรวจวิเคราะห์
ทีต่ อ้ งการสําหรับการตัดสินใจ ตามมาตรฐานการตรวจทีอ่ งค์กรกําหนดไว้
1(33) การดูแลเมื่อไม่สามารถให้บริ การได้
331 ถ้าไม่สามารถให้บริการแก่ผปู้ ่ วยได้ ทีมผูใ้ ห้บริการจะให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น
อย่างเหมาะสม อธิบายเหตุผลทีไ่ ม่สามารถรับไว้ และช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการหา
สถานพยาบาลทีเ่ หมาะสมกว่า
332 ผูป้ ่ วยได้รบั ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอืน่ ตามปั ญหาความจําเป็ นของผูป้ ่ วย โดย
คํานึงถึงความสามารถของผูร้ บั การส่งมอบหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ความปลอดภัยในการ
ดูแลระหว่างเคลื่อนย้าย และการส่งต่อข้อมูล
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(4) การรับย้ายหรือรับเข้าหน่วยบริการวิกฤตหรือหน่วยบริการพิเศษเป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้.
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1(41) การรับเข้าหน่ วยบริ การวิ กฤติ (entry to intensive or specialized services)
411 มีการกําหนดเกณฑ์การรับเข้า/รับย้าย/ย้ายออก จากหน่วยบริการวิกฤตหรือหน่วย
บริการพิเศษ โดยใช้เกณฑ์เชิงสรีรวิทยา 81 ซึง่ ทีมงานร่วมกันกําหนด
412 บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้เกณฑ์ และนําเกณฑ์ไปปฏิบตั ิ
413 บันทึกของผูป้ ่ วยซึง่ รับเข้า/ย้ายออกหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ แสดง
หลักฐานว่าเป็ นตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
414 มีการประเมินผลการรับผูป้ ่ วยหนักว่าสามารถทําได้ในเวลาทีเ่ หมาะสม
80

(5) ในการรับผูป้ ่ วยไว้ดแู ล, มีการให้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับสภาพการเจ็บป่ วย การดูแลทีจ่ ะได้รบั ผลลัพธ์
และค่าใช้จ่ายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ แก่ผปู้ ่ วย / ครอบครัว อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย. มีกระบวนการขอความ
ยินยอมจากผูป้ ่ วย / ครอบครัวก่อนทีจ่ ะให้บริการหรือกระทําหัตถการสําคัญ และสร้างความมันใจว่
่ าผูป้ ่ วย /
ครอบครัว ได้รบั ข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นอย่างเพียงพอด้วยความเข้าใจ มีเวลาทีจ่ ะพิจารณาก่อนตัดสินใจ และมีการ
บันทึกทีเ่ หมาะสม.
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1(51) การให้ข้อมูลเมื่อแรกรับ (inform patients and families)
511 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ข้อมูลทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับสภาพการเจ็บป่ วย การดูแลทีจ่ ะ
ได้รบั ผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆ ทีผ่ ปู้ ่ วยต้องการเมือ่
แรกรับเป็ นผูป้ ่ วยในหรือก่อนทําหัตถการแบบผูป้ ่ วยนอก
512 การให้ขอ้ มูลเป็ นไปอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เพียงพอ มีเวลาให้ผปู้ ่ วยและครอบครัว
พิจารณาก่อนตัดสินใจ
1(52) การขอความยิ นยอม (informed consent)
521 การขอความยินยอมโดยได้รบั การบอกกล่าว เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ท่ี ่ี
องค์กรกําหนด ดําเนินการโดยบุคลากรทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม
522 องค์กรจัดให้มกี ระบวนการสําหรับกรณีทบ่ี ุคคลอืน่ ซึง่ มิใช่ผปู้ ่ วยจะสามารถให้ความ
ยินยอมได้ ภายใต้บริบททางกฎหมายและวัฒนธรรมทีม่ อี ยู่ และมีการบันทึกข้อมูลบุคคล
ทีใ่ ห้การยินยอมแทนไว้ในเวชระเบียน
523 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั แจ้งขอบเขตของการให้ความยินยอมทัวไป
่ ซึง่ เกิดขึน้ เมือ่ แรก
รับเป็ นผูป้ ่ วยในหรือเมือ่ ลงทะเบียนผูป้ ่ วยนอกครัง้ แรก และมีการบันทึกการให้ความ
ยินยอมไว้ในเวชระเบียน

เป็ นเกณฑ์ทแ่ี สดงถึงการทําหน้าทีข่ องร่างกาย รวมถึงปั จจัยและกระบวนการทางกายภาพหรือเคมีทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น
ระดับความรูส้ กึ สัญญาณชีพ ค่าผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
81
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524 มีการขอความยินยอมโดยได้รบั การบอกกล่าวเป็ นการเฉพาะ ก่อนการผ่าตัดหรือการทํา
หัตถการรุกลํ้าเข้าร่างกาย การระงับความรูส้ กึ การกดประสาทระดับกลางและระดับลึก
การใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด และการรักษาหรือการทําหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูงอืน่ ๆ โดยผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลการรักษาทีจ่ ะเกิดขึน้ ชือ่ บุคคลทีจ่ ะให้การรักษา,
ประโยชน์และผลเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ โอกาสทีจ่ ะประสบความสําเร็จ
ปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในช่วงรอฟื้ น ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นไปได้ของการไม่รกั ษา มีการบันทึกชือ่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการให้ความยินยอมไว้ในเวชระเบียน
525 องค์กรจัดทํารายการหรือประเภทของการรักษาและหัตถการทีต่ อ้ งขอความยินยอมเป็ น
การเฉพาะโดยความร่วมมือระหว่างแพทย์และบุคลากรอืน่ ๆ ทีใ่ ห้การรักษาและทํา
หัตถการ

(6) องค์กรจัดทําแนวทางในการบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยอย่างถูกต้อง.
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1(61) PSG: การบ่งชี้ผ้ปู ่ วย (Patient Identification)
611 องค์กรกําหนดวิธกี ารบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยเป็ นมาตรฐานเดียวกัน 82 ส่งเสริมให้มกี ารใช้ตวั บ่งชีอ้ ย่าง
น้อยสองตัว 83 เพือ่ ยืนยันตัวบุคคลเมือ่ แรกรับหรือเมือ่ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอืน่ และ
ก่อนทีจ่ ะให้การดูแล
612 องค์กรจัดให้มวี ธิ ปี ฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยซึง่ ไม่มตี วั บ่งชีแ้ ละเพือ่ แยกแยะผูป้ ่ วย
ทีม่ ชี อ่ื ซํ้ากัน รวมทัง้ แนวทางการบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยทีไ่ ม่รสู้ กึ ตัวหรือสับสนทีไ่ ม่ใช้การซักถาม
613 องค์กรเน้นความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริการในการตรวจสอบ identity ของผูป้ ่ วยว่า
ถูกต้องตรงกับบุคคลทีจ่ ะให้การดูแลตามแผน 84 ก่อนทีจ่ ะให้การดูแล โดยส่งเสริมให้
ผูป้ ่ วยมีสว่ นร่วม
614 องค์กรส่งเสริมให้มกี ารเขียนฉลากทีภ่ าชนะสําหรับใส่เลือดและสิง่ ส่งตรวจอืน่ ๆ ต่อหน้า
ผูป้ ่ วย และมีวธิ ปี ฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการรักษาบ่งชีส้ งิ่ ส่งตรวจของผูป้ ่ วยตลอด
กระบวนการตรวจวิเคราะห์
81

82

83

เช่น ใช้ป้ายข้อมือสีขาวซึง่ มีรปู แบบมาตรฐานทีส่ ามารถเขียนข้อมูลเฉพาะลงไปได้ หรือใช้ biometric technology
เช่น ใช้ช่อื และวันเกิด และไม่ควรใช้หมายเลขเตียงหรือห้องเป็ นตัวบ่งชี้
84 การให้ยา ให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด เจาะเลือดหรือเก็บสิง่ ส่งตรวจ การรักษาหรือทําหัตถการต่างๆ
82
83
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III-2 การประเมินผูป้ ่ วย
III-2 การประเมิ นผู้ป่วย (ASM)
ผู้ป่วยทุกรายได้รบั การประเมิ นความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม.

ก. การประเมินผูป้ ่ วย
(1) มีการประเมินผูป้ ่ วยครอบคลุมรอบด้านและประสานงานกันเพือ่ ลดความซํ้าซ้อน, ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่
รับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยร่วมมือกันวิเคราะห์และเชือ่ มโยงผลการประเมิน. มีการระบุปัญหาและความต้องการที่
เร่งด่วนและสําคัญ.
(2) การประเมินแรกรับของผูป้ ่ วยแต่ละรายประกอบด้วย ประวัตสิ ขุ ภาพ, การตรวจร่างกาย, การรับรูค้ วาม
ต้องการของตนโดยผูป้ ่ วย, การประเมินปั จจัยด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ.
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2ก(11) การประเมิ นแรกรับ (initial assessment)
111 มีการกําหนดองค์ประกอบขัน้ ตํ่าสําหรับการประเมินผูป้ ่ วยแต่ละสาขา (ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยใน) ไว้ในนโยบาย
112 ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกทุกรายได้รบั การประเมินแรกรับ ประกอบด้วยการซักประวัตสิ ขุ ภาพ,
การตรวจร่างกาย, การรับรูค้ วามต้องการของผูป้ ่ วย, การประเมินด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ
ตามข้อบ่งชี้
2ก(12) การระบุความต้องการของผูป้ ่ วย 85 (patient’s needs identification)
121 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ พื่อให้การระบุความต้องการของผูป้ ่ วย เป็ นการปฏิบตั ทิ ่ี
สอดคล้องกันทัง้ องค์กร
122 มีการระบุความต้องการทางการแพทย์ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้จากการประเมินแรกรับ ประวัตสิ ขุ ภาพ
การตรวจร่างกาย การประเมินอื่นๆ ตามข้อบ่งชี้ และบันทึกไว้ในเวชระเบียน
123 มีการระบุความต้องการทางการพยาบาลของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้จากการประเมินด้านการพยาบาล
การประเมินของแพทย์ การประเมินอืน่ ๆ ตามข้อบ่งชี้ และบันทึกไว้ในเวชระเบียน
2ก(13) การประเมิ นแรกรับสําหรับผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น (initial assessment for emergency
patients)
131 การประเมินแรกรับสําหรับผูป้ ่ วยฉุกเฉิน อาจกระทําในขอบเขตจํากัดตามภาวะสุขภาพและ
ความต้องการของผูป้ ่ วย
132 การบันทึกผลการประเมินแรกรับก่อนทําการผ่าตัดผูป้ ่ วยฉุกเฉิน อย่างน้อยมีบนั ทึกย่อๆ และ
การวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัด
84

“ความต้องการของผูป้ ่ วย” ในเอกสารชุดนี้หมายถึง patient’s need เป็ นความต้องการทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั การดูแล
และบําบัดรักษาด้วยสภาวะความจ็บป่ วย มิได้หมายถึง want
85
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2ก(14) การวิ เคราะห์และรวมผลการประเมิ นผูป้ ่ วย (analysis and integration of patient
assessment results)
141 มีการจัดระบบและประสานงานเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการประเมินผูป้ ่ วยผ่านกระบวนการ
ตรวจเยีย่ ม ประชุม หรือปรึกษา (ทัง้ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ)
142 ข้อมูลการประเมินผูป้ ่ วยจากแหล่งต่างๆ ได้รบั การวิเคราะห์และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เป็ น
ภาพรวมของภาวะผูป้ ่ วย
143 ความต้องการของผูป้ ่ วยได้รบั การจัดลําดับความสําคัญตามผลการประเมิน
144 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ทราบผลการประเมิน และการวินจิ ฉัยโรคทีแ่ น่ชดั (confirmed
diagnosis) ถ้าเป็ นไปได้
145 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ทราบแผนการดูแลรักษา และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
ลําดับความสําคัญของความต้องการ

(3) ใช้วธิ กี ารประเมินทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย ภายใต้สงิ่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและทรัพยากรทีเ่ พียงพอ.
มีการใช้แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยและทรัพยากรเพือ่ ชีน้ ําการประเมินผูป้ ่ วย ถ้ามีแนวทาง
ดังกล่าว.
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2ก(31) สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากร และแนวปฏิ บตั ิ (environment, resources, and guidelines
for assessment)
311 การตรวจประเมินทีต่ อ้ งใช้เครื่องมือ หัตถการรุกลํ้า หรือความเชีย่ วชาญพิเศษ กระทําใน
สิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย
312 การตรวจประเมินทีต่ อ้ งใช้เครื่องมือ หัตถการรุกลํ้า หรือความเชีย่ วชาญพิเศษ กระทําโดยมี
เทคโนโลยี บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์พร้อม และมีการบันทึกข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น
313 มีการใช้แนวปฏิบตั ทิ างคลินิกทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยและทรัพยากร เพื่อชีน้ ําการประเมินผูป้ ่ วย
2ก(32) คุณสมบัติของผูป้ ระเมิ นผูป้ ่ วย (qualified individuals)
321 มีการระบุผมู้ สี ทิ ธิในการประเมินผูป้ ่ วยพร้อมหน้าทีร่ บั ผิดชอบ โดยอาศัยคุณสมบัตเิ หมาะสม
ทีต่ ามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศนียบัตร/ใบรับรอง หรือมีกฎระเบียบรองรับ
322 การประเมินผูป้ ่ วย 86 กระทําโดยผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
2ก(33) การคัดกรองและการประเมิ นเพิ่ มเติ ม (screening and further assessment)
331 ผูป้ ่ วยได้รบั การคัดกรองด้านโภชนาการ เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินแรกรับ
332 ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อปั ญหาโภชนาการตามเกณฑ์คดั กรอง ได้รบั การส่งต่อเพื่อประเมิน
ด้านโภชนาการโดยละเอียด
333 ผูป้ ่ วยได้รบั การคัดกรองเพือ่ พิจารณาความจําเป็ นทีจ่ ะต้องประเมิน functional needs
เพิม่ เติม เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินแรกรับ
85

86

รวมถึงการประเมินผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และการประเมินด้านการพยาบาล
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334 ผูป้ ่ วยทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั การประเมิน functional needs ตามเกณฑ์คดั กรอง ได้รบั การส่ง
ต่อไปรับการประเมินดังกล่าว
335 ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การคัดกรองอาการเจ็บปวด
336 ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการเจ็บปวดได้รบั การประเมินอย่างครอบคลุม 87 หรือส่งต่อเพื่อรับการรักษา
อย่างเหมาะสม
337 มีการบันทึกผลการประเมินในลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อการประเมินซํ้าและการติดตาม ตามความ
ต้องการของผูป้ ่ วยและเกณฑ์ขององค์กร
2ก(34) การประเมิ นผูป้ ่ วยกลุม่ เฉพาะ (assessment for special populations)
341 มีการกําหนดเกณฑ์บง่ ชีส้ าํ หรับการประเมินพิเศษเพิม่ เติมหรือการประเมินเชิงลึกเพิม่ ขึน้ ตาม
ความต้องการเฉพาะ
342 มีการประเมินทีป่ รับให้เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุน้อยมาก ผูป้ ่ วยสูงอายุทอ่ี อ่ นแอ
343 มีการประเมินทีป่ รับให้เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการเจ็บปวดรุนแรง
หรือเรือ้ รัง
344 มีการประเมินทีป่ รับให้เหมาะสมสําหรับมารดาทีอ่ ยู่ระหว่างการคลอด หรือแท้งลูก
345 มีการประเมินทีป่ รับให้เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาความผิดปกติทางอารมณ์หรือจิตใจ
ผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่าจะติดยา และ/หรือ สุรา
346 มีการประเมินทีป่ รับให้เหมาะสมสําหรับเหยื่อทีถ่ ูกกระทําทารุณหรือถูกทอดทิง้
347 มีการประเมินทีป่ รับให้เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคติดต่อ
348 มีการประเมินทีป่ รับให้เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาํ บัด รังสีรกั ษา หรือมีภูมคิ ุม้ กันไม่
ปกติ
2ก(35) การประเมิ นพิ เศษเพิ่มเติ ม (additional specialized assessment)
351 ผูป้ ่ วยทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั การประเมินพิเศษเพิม่ เติม (เช่น ทันตกรรม การได้ยนิ ตา และอื่นๆ)
ได้รบั การส่งไปรับการประเมินดังกล่าว (ในสถานพยาบาลหรือองค์กรอื่น)
352 การประเมินพิเศษทีก่ ระทําในองค์กร ทําเสร็จสมบูรณ์และบันทึกไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
86

(4) ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินภายในเวลาทีก่ าํ หนดโดยองค์กร. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
และพร้อมทีจ่ ะให้ผเู้ กีย่ วข้องในการดูแลได้ใช้ประโยชน์จากการประเมินนัน้ .
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2ก(41) กําหนดเวลา (time frame for assessment)
411 การประเมินทําเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาทีอ่ งค์กรกําหนด
412 การประเมินแรกรับโดยแพทย์และพยาบาลกระทําภายใน 24 ชัวโมงแรกของการรั
่
บไว้เป็ น
ผูป้ ่ วยใน หรือเร็วกว่านัน้ ตามสภาวะของผูป้ ่ วย
2ก(42) การใช้ผลการประเมิ นจากภายนอกหรือแผนกผูป้ ่ วยนอก
เป็ นการประเมินทีเ่ หมาะสมกับอายุของผูป้ ่ วย มีการวัดระดับและระบุรายละเอียดเกีย่ วกับความเจ็บปวด เช่น
ลักษณะ ความถี่ ตําแหน่ง และระยะเวลาของความเจ็บปวด
87
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Extended Evaluation Guide
421 มีการทบทวน และ/หรือ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินผูป้ ่ วยทีก่ ระทําจากนอก
องค์กร เมื่อรับเป็ นผูป้ ่ วยใน รวมถึงประเมินการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ หลังจากนัน้
422 มีการประเมินการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ่ วยทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการประเมินทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก
เมื่อรับเป็ นผูป้ ่ วยใน
422 มีการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายใหม่ หากการประเมินทางการแพทย์ทก่ี ระทําไว้นานเกิน
กว่า 30 วันก่อนทีจ่ ะรับไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน
2ก(43) การบันทึกเวชระเบียน (record of assessment findings)
431 มีการบันทึกผลการประเมินไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย ซึง่ ผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ่ วยสามารถค้นหาและ
เรียกดูผลการประเมินทีต่ อ้ งการได้
432 การประเมินด้านการแพทย์และการพยาบาลได้รบั การบันทึกไว้ในเวชระเบียนภายใน 24
ชัวโมงแรกของการรั
่
บเป็ นผูป้ ่ วยใน
433 ผูป้ ่ วยทีจ่ ะได้รบั การผ่าตัดได้รบั การประเมินด้านการแพทย์และบันทึกไว้ในเวชระเบียน
ก่อนทีจ่ ะทําการผ่าตัด
434 มีบนั ทึกการเปลีย่ นแปลงสภาวะผูป้ ่ วยทีส่ าํ คัญหลังจากการประเมินด้านการแพทย์เบือ้ งต้นที่
ทําก่อนหน้านัน้ ไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วยเมื่อรับเป็ นผูป้ ่ วยใน

(5) ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมินซํ้าตามช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา.
N P M
Extended Evaluation Guide
2ก(51) การประเมิ นซํา้ (reassessment)
511 ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินซํ้าเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา และวางแผนการ
รักษาต่อเนื่องหรือจําหน่าย
512 ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินซํ้าเป็ นระยะตามสภาวะของผูป้ ่ วย หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงสําคัญ
ในสภาวะของผูป้ ่ วย/แผนการดูแล/ความต้องการของผูป้ ่ วย หรือตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั ขิ ององค์กร
513 แพทย์ประเมินผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ระหว่างการดูแลรักษาในช่วงเฉียบพลันซํ้าอย่างน้อยทุกวัน รวมทัง้
วันหยุด
514 องค์กรกําหนดนโยบายการประเมินซํ้าสําหรับผูป้ ่ วยซึง่ ไม่มอี าการเฉียบพลันซึง่ แพทย์อาจจะ
ประเมินห่างกว่าวันละครัง้ และกําหนดช่วงเวลาขัน้ ตํ่าสําหรับการประเมินซํ้าในผูป้ ่ วยเหล่านี้
(เช่น ผูป้ ่ วยเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู จิตเวช หลังคลอดปกติ)
515 ผลการประเมินซํ้าได้รบั การบันทึกไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย

(6) ทีมผูใ้ ห้บริการอธิบายผลการประเมินให้แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัวด้วยภาษาทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่าย.
N P M
Extended Evaluation Guide
2ก(61) การอธิ บายผลการประเมิ น (sharing the assessment results)
611 มีการอธิบายผลการประเมินแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัวด้วยภาษาทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่าย
612 กรณีจาํ เป็ นต้องใช้ล่าม หลีกเลีย่ งทีจ่ ะใช้สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะผูท้ เ่ี ป็ นเด็ก
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ข. การส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค (Investigation)
(1) ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจเพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัยโรคทีจ่ าํ เป็ นครบถ้วน หรือได้รบั การส่งต่อไปตรวจทีอ่ น่ื ใน
เวลาทีเ่ หมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
2ข(11) การส่งตรวจ (diagnostic investigation)
111 มีระบบทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคทีจ่ าํ เป็ นครบถ้วน
112 มีการอธิบายให้ผปู้ ่ วยทราบเหตุผลของการส่งตรวจ
113 ในกรณีทส่ี ถานพยาบาลไม่สามารถทําการตรวจเองได้ ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อไปตรวจทีอ่ ่นื ใน
เวลาทีเ่ หมาะสม

(2) มีการประเมินความน่าเชือ่ ถือของผลการตรวจประกอบการวินจิ ฉัยโรค โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาวะ
ของผูป้ ่ วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
2ข(21) ความน่ าเชื่อถือของผลการตรวจ (reliability of diagnostic investigation results)
211 มีช่องทางในการสือ่ สารเมื่อเกิดข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือของผลการตรวจประกอบการ
วินิจฉัยโรค เมื่อเทียบกับสภาวะของผูป้ ่ วย
212 มีการประมวลข้อมูลเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผลการตรวจประกอบการวินิจฉัยโรค

(3) มีระบบสือ่ สารและบันทึกผลการตรวจทีม่ ปี ระสิทธิผล ทําให้มนใจว่
ั ่ าแพทย์ได้รบั ผลการตรวจในเวลาที่
เหมาะสม สามารถสืบค้นผลการตรวจได้งา่ ย ไม่สญ
ู หาย และมีการรักษาความลับอย่างเหมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
2ข(31) ระบบสื่อสารและการบันทึกผลการตรวจ (communication and documentation)
311 มีระบบทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าแพทย์ได้รบั ผลการตรวจในเวลาทีเ่ หมาะสม
312 มีระบบทีส่ ามารถสืบค้นผลการตรวจได้ง่าย
313 มีการป้ องกันการสูญหายของผลการตรวจ
314 มีการรักษาความลับของผลการตรวจอย่างเหมาะสม

(4) มีการอธิบายหรือส่งตรวจเพิม่ เติม เมือ่ พบว่าผลการตรวจมีความผิดปกติ.
N P M
Extended Evaluation Guide
2ข(41) เมื่อผลการตรวจมีความผิดปกติ (abnormal investigation results)
411 มีแนวทางการอธิบายให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัวเข้าใจ เมื่อพบว่าผลการตรวจมีความผิดปกติ
412 มีแนวทางในการตรวจเพิม่ เติมต่อเนื่องสําหรับผลการตรวจทีผ่ ดิ ปกติทส่ี าํ คัญ
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ค. การวินิจฉัยโรค
(1) ผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้อง โดยมีขอ้ มูลเพียงพอเพือ่ อธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค. มีการลง
บันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาทีก่ าํ หนดไว้ และบันทึกการเปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัยโรคเมือ่ มีขอ้ มูลเพิม่ เติม.
มีการทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรค และความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรคของแต่ละวิชาชีพใน
ทีมผูใ้ ห้บริการอย่างสมํ่าเสมอ.
N P M
Extended Evaluation Guide

2ค(11) การวิ นิจฉัยโรค (diagnosis)
111 มีการวินิจฉัยโรคเบือ้ งต้น (initial diagnosis) โดยใช้ผลจากการประเมินแรกรับ
112 มีการบันทึกการวินจิ ฉัยโรคภายในเวลาทีก่ าํ หนด
113 มีการบันทึกข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุผลของการวินจิ ฉัยโรคอย่างเพียงพอ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ น
ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย การตรวจร่ายกาย และการตรวจ investigate
114 มีบนั ทึกการเปลีย่ นแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีขอ้ มูลเพิม่ เติม
2ค(12) PSG: การวิ นิจฉัยโรคที่เหมาะสม (proper diagnosis)
121 มีการทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรค และความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรค
ของแต่ละวิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ หาโอกาสพัฒนาเพื่อการวินิจฉัยโรคทีเ่ หมาะสม
ด้วยวิธอี ่นื ๆ 88
122 มีการปรับปรุงแนวทางการวินิจฉัยโรคอย่างเป็ นระบบ 89
87

88

ควรพิจารณา (1) ทบทวนภาพรวมของการวินิจฉัยโรคทีไ่ ม่ชดั แจ้ง, การวินิจฉัยโรคในผูป้ ่ วยกลุ่มทีต่ อ้ งมารับการ
รักษาซํ้า/นอนโรงพยาบาลซํ้า/ส่งต่อ (2) ใช้ trigger tool เพื่อค้นหาเวชระเบียนทีม่ โี อกาสพบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
นํามาทบทวนว่ามีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้ หรือไม่ และเหตุการณ์ดงั กล่าวเกีย่ วข้องกับการวินิจฉัยโรคทีไ่ ม่
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (3) ทบทวนผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ทนั เวลาในกรณี life threatening surgical
and trauma emergencies, ทบทวนความล่าช้าและความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
89 เช่น ใช้หลักฐานวิชาการเป็ นแนวทางในการประเมินผูป
้ ่ วย, ใช้แนวคิด human factors เพื่อออกแบบแบบบันทึก,
ปรับปรุงระบบบันทึกเวชระเบียนเพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าและประมวลผลข้อมูลในผูป้ ่ วยทีม่ ี
ความซับซ้อนได้ง่ายขึน้ , ปรับปรุงการสือ่ สารและรายงานข้อมูลผลการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค เพื่อให้
มันใจว่
่ าแพทย์ผสู้ งตรวจจะได้
ั่
รบั ผลทีน่ ่าเชื่อถือในเวลาทีเ่ หมาะสม
88
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III – 3. การวางแผน
III-3.1 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย (PLN.1)
ที มผู้ให้บริ การจัดทําแผนการดูแลผู้ป่วยที่ มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้ าหมายที่ ชดั เจน สอดคล้อง
กับปัญหา / ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย.
(1) การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยเป็ นไปอย่างเชือ่ มโยงและประสานกันระหว่างวิชาชีพ แผนก และหน่วยบริการต่างๆ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1(11) การเชื่อมโยง และประสานการวางแผน (integration and coordination)
111 แพทย์ พยาบาล และผูป้ ระกอบวิชาชีพสุขภาพอืน่ ๆ ทีด่ แู ลผูป้ ่ วย ร่วมกันวางแผนการ
ดูแลผูป้ ่ วย ภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งจากรับไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน
112 มีการเชือ่ มโยงและประสานการวางแผนดูแลผูป้ ่ วย ระหว่างลักษณะแวดล้อม (setting) ผู้
ประกอบวิชาชีพ แผนก และบริการต่างๆ 90
113 มีการบันทึกผลหรือข้อสรุปของการประชุมร่วมกันของทีมดูแลผูป้ ่ วย ไว้ในเวชระเบียน
ผูป้ ่ วย
89

(2) แผนการดูแลผูป้ ่ วยตอบสนองต่อปั ญหา / ความต้องการของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้จากการประเมินอย่างเป็ นองค์รวม.
(5) แผนการดูแลผูป้ ่ วยครอบคลุมเป้ าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุและบริการทีจ่ ะให้เพือ่ บรรลุเป้ าหมาย.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1(21) แผนการดูแลและการบันทึก (patient care plan and documentation)
211 แผนการดูแลผูป้ ่ วยของผูป้ ่ วยแต่ละรายสอดคล้องหรือตอบสนองต่อปั ญหา/ความ
ต้องการของผูป้ ่ วยอย่างครบถ้วน บนพืน้ ฐานของข้อมูลการประเมินผูป้ ่ วยเมือ่ แรกรับ
212 แผนการดูแลผูป้ ่ วยระบุเป้ าหมายหรือความก้าวหน้าทีว่ ดั ได้ และบริการทีจ่ ะให้เพือ่ บรรลุ
เป้ าหมาย
213 มีแผนการดูแลเป็ นหนึง่ เดียวทีม่ ลี กั ษณะบูรณาการแผนของผูใ้ ห้บริการทุกคน

3.1(22) การเขียนคําสังการตรวจรั
่
กษา (writing the orders)
221 องค์กรกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการเขียนคําสังการรั
่
กษา 91
222 การเขียนบันทึกคําสังการรั
่
กษาเป็ นไปตามนโยบายขององค์กร
90

เช่น การตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยร่วมกัน, การใช้แบบบันทึกการวางแผนการดูแลร่วมกัน, การมีผจู้ ดั การประจําตัวผูป้ ่ วย
ประเภทของคําสังที
่ ต่ อ้ งเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร, การส่งตรวจทีต่ อ้ งมีขอ้ บ่งชีห้ รือข้อมูลทางคลินิกประกอบเพื่อ
ประกอบการแปลผล, ผูม้ สี ทิ ธิในการเขียนคําสังการรั
่
กษา, ตําแหน่งทีจ่ ะเขียนคําสังการรั
่
กษาในเวชระเบียน
90
91
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(3) มีการนําหลักฐานวิชาการหรือแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมมาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1(31) การใช้หลักฐานวิ ชาการหรือ CPG (evidence or guidelines)
311 ผูน้ ําทางคลินิกกําหนดเรื่องทีม่ คี วามสําคัญสูงทีจ่ ะใช้แนวทางปฏิบตั ิ (CPG) เพิม่ ขึน้ ใน
แต่ละปี
312 มีการเลือก CPG จากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือ ดัดแปลงให้เหมาะสมกับองค์กร และมีการ
ปรับ CPG ให้ทนั สมัยเป็ นระยะ
313 บุคลากรได้รบั การฝึกอบรม สนับสนุน และมีการนํา CPG ไปปฏิบตั ิ
314 การติดตามการใช้ CPG แสดงให้เห็นความแปรปรวนของการปฏิบตั ทิ ล่ี ดลงและผลลัพธ์
ทีด่ ขี น้ึ
(4) ผูป้ ่ วย / ครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธกี ารรักษาหลังจากได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอ และร่วมในการวาง
แผนการดูแล.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1(41) ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วม (patient and family participation)
411 ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธกี ารรักษา
412 ผูป้ ่ วยและครอบครัวมาส่วนร่วมในการวางแผนดูแล
(6) มีการสือ่ สาร / ประสานงานระหว่างสมาชิกของทีมผูใ้ ห้บริการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มกี ารนํา
แผนการดูแลผูป้ ่ วยไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ผลในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยสมาชิกของทีมผูใ้ ห้บริการมีความเข้าใจ
บทบาทของผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1(61) การสื่อสารและประสานเพื่อนําแผนไปปฏิ บตั ิ (coordination and
communication)
611 สมาชิกของทีมผูใ้ ห้บริการมีความเข้าใจบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
612 มีการสือ่ สารและประสานเพือ่ นําแผนการดูแลผูป้ ่ วยไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นเวลาทีเ่ หมาะสม
3.1(62) การดูแลและการบันทึก (implementation and documentation)
621 มีการนําแผนการดูแลไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ผลในเวลาทีเ่ หมาะสม
622 มีการบันทึกการดูแลทีจ่ ดั ให้แก่ผปู้ ่ วยแต่ละรายในเวชระเบียนผูป้ ่ วยโดยผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสุขภาพทีใ่ ห้การดูแล
623 มีการบันทึกหัตถการทีก่ ระทํา และผลลัพธ์ของการทําหัตถการในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
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(7) มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูป้ ่ วยเมือ่ มีขอ้ บ่งชีจ้ ากสภาวะหรืออาการของผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นไป.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.1 (71) การทบทวนและปรับแผน (patient care plan revision)
711 มีการทบทวนและปรับแผน/เป้ าหมายการดูแล 92 เมือ่ มีขอ้ บ่งชีจ้ ากสภาวะหรืออาการ
ผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นไปซึง่ พบจากการประเมินซํ้า
712 มีการทบทวนและยืนยันแผนการดูแลสําหรับผูป้ ่ วยแต่ละรายโดยแพทย์ผรู้ บั ผิดชอบ
พร้อมทัง้ บันทึกไว้ในบันทึกการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ่ วย (progress note)
91

การปรับแผนการดูแลอาจจะเป็ นการเขียนบันทึกข้อสังเกตต่อแผนการดูแลทีจ่ ดั ทําไว้ในครัง้ แรก, เป็ นการปรับ
เป้ าหมายหรือตัง้ เป้ าหมายใหม่, หรือเป็ นการจัดทําแผนการดูแลใหม่ทงั ้ หมด
92
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III-3.2 การวางแผนจําหน่ าย (PLN.2)

มีการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยเพือ่ ให้ผปู้ ่ วยสามารถดูแลตนเอง และได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม
กับสภาพปั ญหาและความต้องการ หลังจากจําหน่ายจากโรงพยาบาล.
(1) มีการกําหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายสําคัญสําหรับการวางแผนจําหน่าย.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2(11) การกําหนดแนวทาง (guidelines)
111 มีการกําหนดโรคหรือลักษณะสําคัญของผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายสําคัญสําหรับการ
วางแผนจําหน่าย
112 มีการกําหนดแนวทางในการวางแผนจําหน่าย รูปแบบการวางแผนจําหน่ายทีเ่ ป็ นไปได้
และข้อบ่งชีใ้ นการใช้รปู แบบต่างๆ
(2) มีการพิจารณาความจําเป็ นในการวางแผนจําหน่ายสําหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย ตัง้ แต่เริม่ แรกทีเ่ ป็ นไปได้.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2(21) การบ่งชี้ผ้ปู ่ วย (need for discharge planning)
211 มีการพิจารณาความจําเป็ นในการวางแผนจําหน่ายสําหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย หรือมีการ
บ่งชีผ้ ปู้ ่ วยซึง่ การวางแผนจําหน่ายมีความสําคัญ
212 มีการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยตัง้ แต่เริม่ แรกทีเ่ ป็ นไปได้ หรือเร็วทีส่ ดุ หลังจากรับไว้เป็ น
ผูป้ ่ วยใน
(3) แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูป้ ่ วยและครอบครัว มีสว่ นร่วมในการวางแผนจําหน่าย.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2(31) ผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนจําหน่ าย (involvement in discharge planning)
311 แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง มีสว่ นร่วมในการวางแผนจําหน่าย ตามลักษณะ
ปั ญหา/ความต้องการของผูป้ ่ วย
312 ผูป้ ่ วยและครอบครัว มีสว่ นร่วมในการวางแผนจําหน่าย 93
92

(4) มีการประเมินและระบุปัญหา/ความต้องการของผูป้ ่ วยทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจําหน่าย และประเมินซํ้าเป็ นระยะ
ในช่วงทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั การดูแลอยูใ่ นโรงพยาบาล. แผนจําหน่ายครอบคลุมปั ญหา/ความต้องการทัง้ หมด เอือ้
ต่อการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ต้อง การพัฒนาทักษะและความสามารถในการดูแลตนเอง การเตรียมสภาพแวดล้อมท่
บ้าน และการฟื้ นสูส่ ภาพปกติ.

ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีสว่ นร่วมด้วยการ นําเสนอปั ญหา/ข้อจํากัด/ความคาดหวัง กําหนดเป้ าหมายร่วมกัน รับรู้
บทบาทของตน
93
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N P M

Extended Evaluation Guide
3.2(41) การประเมิ นและระบุปัญหา (patients’ needs assessment)
411 มีการประเมินและระบุปัญหา/ความต้องการของผูป้ ่ วยทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจําหน่าย แต่
เริม่ แรกทีเ่ ป็ นไปได้
412 มีการประเมินซํา้ เป็ นระยะระหว่างทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั การดูแลในสถานพยาบาล เพือ่ ปรับ
แผนการรักษาต่อเนื่องหรือแผนจําหน่าย
3.2(42) แผนจําหน่ าย (discharge plan)
421 แผนจําหน่ายครอบคลุมปั ญหา/ความต้องการทัง้ หมด
422 แผนจําหน่ายเอือ้ ต่อการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ต้องสอดคล้องกับแผนการดูแลรักษาของแพทย์
423 แผนจําหน่ายเอือ้ ต่อการพัฒนาทักษะความสามารถของผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลในการดูแล
ต่อเนื่องทีบ่ า้ น
424 แผนจําหน่ายเอือ้ ต่อการเตรียมสภาพแวดล้อมทีบ่ า้ น
425 แผนจําหน่ายเอือ้ ต่อการฟื้ นฟูสภาพของผูป้ ่ วยให้กลับคืนสูป่ กติ

(5) มีการปฏิบตั ติ ามแผนจําหน่ายในลักษณะทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยูใ่ นโรงพยาบาล ตาม
หลักการเสริมพลัง เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีศกั ยภาพและความมันใจในการจั
่
ดการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2(51) การปฏิ บตั ิ ตามแผนจําหน่ าย (discharge plan implementation)
511 การปฏิบตั ติ ามแผนจําหน่าย เชือ่ มโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยูใ่ นโรงพยาบาล
512 ใช้หลักการเสริมพลังเพือ่ ให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีศกั ยภาพและความมันใจในการจั
่
ดการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
(6) มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจําหน่าย โดยใช้ขอ้ มูลจากการติดตามผูป้ ่ วยและข้อมูล
สะท้อนกลับจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง.
N P M
Extended Evaluation Guide
3.2(61) การประเมิ นและปรับปรุง (evaluation and improvement)
611 มีการใช้ขอ้ มูลจากการติดตามผูป้ ่ วยเพือ่ ประเมินกระบวนการวางแผนจําหน่าย
612 มีการใช้ขอ้ มูลสะท้อนกลับจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประเมินกระบวนการวางแผน
จําหน่าย
613 มีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนจําหน่ายตามผลการประเมิน
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III – 4 การดูแลผู้ป่วย
III-4.1 การดูแลทัวไป
่ (PCD.1)

ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ.
(1) มีการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา โดยมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วยให้แก่ผู้
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม. การดูแลในทุกจุดบริการเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับในปั จจุบนั .
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1(11) การดูแลทัวไป
่ (general care)
111 มีหลักประกันว่าผูป้ ่ วยจะได้รบั การดูแลทัวไปอย่
่
างเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา
112 มีการมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วยให้แก่ผทู้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
4.1(12) การดูแลตามหลักปฏิ บตั ิ ซึ่งเป็ นที่ ยอมรับ
121 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ใิ ห้การดูแลในทุกจุดบริการเป็ นไปตามหลักซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ
และได้รบั การสนับสนุนของผูน้ ําองค์กร
122 ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลรักษาทีเ่ หมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บป่ วย ตามหลักปฏิบตั ิ
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในระดับเดียวกันทัวทั
่ ง้ องค์กร ไม่ขน้ึ กับความสามารถในการจ่ายหรือ
ความคุม้ ครองของหลักประกันสุขภาพ หรือวันหรือเวลา
(2) มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยคํานึงถึงศักดิ ์ศรีและความเป็ นส่วนตัวของผูป้ ่ วย ความ
สะดวกสบายและความสะอาด การป้ องกันอันตราย / ความเครียด / เสียง / สิง่ รบกวนต่างๆ.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1(21) สิ่ งแวดล้อม (care environment)
211 มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
212 มีการจัดสิง่ แวดล้อมในการดูแลโดยคํานึงถึงศักดิ ์ศรีและความเป็ นส่วนตัวของผูป้ ่ วย
213 สิง่ แวดล้อมมีความสะดวกสบายและสะอาด
214 มีการจัดสิง่ แวดล้อมโดยคํานึงถึงการป้ องกันอันตราย ความเครียด เสียง สิง่ รบกวน
ต่างๆ
(3) ทีมผูใ้ ห้บริการดําเนินการทุกวิถที างเพือ่ ให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ หรือการติดเชือ้ .
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1(31) ความปลอดภัยของผู้ป่วย (keep patient safe)
311 มีการจัดสิง่ แวดล้อมและมาตรการเพือ่ ป้ องกันผูป้ ่ วยจากการเกิดอุบตั เิ หตุ
312 มีการจัดสิง่ แวดล้อมและมาตรการเพือ่ ป้ องกันผูป้ ่ วยจากการบาดเจ็บ
313 มีการจัดสิง่ แวดล้อมและมาตรการเพือ่ ป้ องกันผูป้ ่ วยจากการติดเชือ้
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4.1(32) PSG: การป้ องกันแผลกดทับ (pressure sore prevention)
321 มีการระบุผปู้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับโดยใช้เครือ่ งมือในการประเมินอย่าง
เหมาะสมร่วมกับดุลยพินจิ ทางคลินิก และมีการประเมินซํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
322 มีการค้นหาและรักษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการคงทนของเนื้อเยือ่ ต่อแรงกด เช่น การควบคุม
นํ้าตาลในผูป้ ่ วยเบาหวาน นํ้าหนักตัว ภาวะทุพโภชนาการ
323 มีการจัดทําแผนการดูแลผูป้ ่ วยและนําไปปฏิบตั ิ 94
4.1(32) PSG: การป้ องกันการพลัดตกหกล้ม (patient fall prevention)
321 มีการระบุผปู้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้มโดยใช้เครือ่ งมือในการประเมินอย่าง
เหมาะสมร่วมกับปั จจัยเสีย่ งต่างๆ 95 และมีการประเมินซํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
322 มีการใช้มาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้ม 96
4.1(33) PSG: การป้ องกัน catheter & tubing misconnection
331 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องกัน catheter & tubing misconnection 97
93

94

95

แผนการดูแลควรประกอบด้วยการตรวจดูผวิ หนังในตําแหน่งทีม่ คี วามเสีย่ งสูง, การทําความสะอาดและดูแลผิวหนัง,
แนวทางการป้ องกันแผลกดทับในผูป้ ่ วยทีก่ ลัน้ ปั สสาวะไม่ได้, การจัดท่าทีเ่ หมาะสมและการพลิกตัว, ใช้อุปกรณ์ลดแรง
กด, การใช้อุปกรณ์รองรับเฉพาะตําแหน่งทีม่ ปี ่ มุ กระดูก, การดูแลด้านโภชนาการ, การเพิม่ หรือธํารงความสามารถใน
การเคลื่อนไหวและทํากิจกรรม
95 เครื่องมือประเมินความเสีย
่ งทีเ่ ป็ นมาตรฐาน เช่น Morse Fall Risk Assessment หรือ Hendrich Fall Risk
Assessment โดยคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้: ประวัตกิ ารพลัดตกหกล้ม, อายุ (มากกว่า 65 ปี ), การใช้ยากล่อมประสาท ยา
จิตเวช ยาระบาย และยาลดความดันโลหิต, โรคระบบทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคซึมเศร้า และ
โรคข้ออักเสบ, การเคลื่อนไหว การเดิน กําลังกล้ามเนื้อทีไ่ ม่ปกติ, พฤติกรรมมีการทํากิจกรรมน้อย, สภาวะทางจิตใจ
(สับสน ความจําบกพร่อง), มีภาวะพร่องการได้ยนิ และการมองเห็น, การผิดรูปและอาการเจ็บปวดทีเ่ ท้าเวลาเดิน, การ
รับรูข้ องประสาทสัมผัสส่วนปลายลดลง เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวาน, มีอาการเวียนศีรษะ มึนงง, มีอาการปั สสาวะบ่อยหรือ
กลัน้ ปั สสาวะไม่อยู่
96 ได้แก่ การติดตามสังเกตผูป
้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งบ่อยๆ, การใช้เตียงทีม่ รี ะดับตํ่า, การฝึกออกกําลังและการเคลื่อนย้ายที่
ปลอดภัย, การมีอุปกรณ์สง่ สัญญาณเตือน, การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน, การให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ่ วยทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูงในขณะเดินหรือพยายามทํากิจกรรมทีย่ าก เช่น การขับถ่าย การเคลื่อนย้ายตนเอง และส่งเสริมให้ควบคุมการ
ทรงตัวให้ดขี น้ึ ด้วยการทํากายภาพบําบัด, การให้ผปู้ ่ วยมีโอกาสได้รบั การช่วยเหลือให้ขบั ถ่ายอย่างสมํ่าเสมอ, การ
ทบทวนและปรับยาทีอ่ าจทําให้ผปู้ ่ วยพลัดตกหกล้มได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาจิตเวช
97 เน้นยํ้ากับผูช
้ ว่ ย ผูป้ ่ วย และครอบครัวว่าไม่ควรถอดหรือต่ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ให้ขอความช่วยเหลือจาก
พยาบาลเมื่อมีปัญหา, กําหนดให้มกี าร label high-risk catheter (เช่น arterial, epidural, intrathecal) และหลีกเลีย่ ง
การใช้ catheter ซึง่ มี injection ports สําหรับตําแหน่งเหล่านี,้ กําหนดให้ผดู้ แู ล trace สายทุกเส้นจากต้นทางไปถึง
connection port เพื่อยืนยัน attachments ก่อนทีจ่ ะมีการ connect/reconnect ให้ยา สารละลาย หรือเวชภัณฑ์อ่นื ๆ,
ให้กระบวนการ line reconciliation ทีเ่ ป็ นมาตรฐานเป็ นส่วนหนึ่งของการสือ่ สารส่งมอบข้อมูล (handover
communication) โดย recheck tubing connections และ trace tubes & catheters ทุกเส้นไปยังแหล่งต้นทาง เมื่อรับ
ผูป้ ่ วยใหม่ทห่ี น่วย และเมื่อมีการเปลีย่ นเวร, ห้ามใช้ standard Luer syringes ในการให้ยากินหรืออาหารทางสายยาง,
94
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332 ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ

(4) ทีมผูใ้ ห้บริการจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน อย่างเหมาะสมและปลอดภัย.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1(41) การจัดการกับเหตุการณ์ (dealing with complication, crisis, and emergency)
411 ทีมผูใ้ ห้บริการจัดการกับภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
412 ทีมผูใ้ ห้บริการจัดการกับภาวะวิกฤติอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
413 ทีมผูใ้ ห้บริการจัดการกับภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(5) ทีมผูใ้ ห้บริการตอบสนองต่อความต้องการหรือปั ญหาของผูป้ ่ วยในลักษณะองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปั ญหาทางด้านอารมณ์และจิตสังคม.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1(51) การตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของผู้ป่วย (response to patients’
need)
511 ทีมผูใ้ ห้บริการตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยในลักษณะองค์รวม
512 มีแนวทางทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าปั ญหาด้านอารมณ์และจิตสังคมได้รบั การตอบสนอง
(6) มีการสือ่ สารแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสานการดูแลผูป้ ่ วยภายในทีม เพือ่ ความต่อเนื่องในการดูแล.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1(61) การสื่อสารและประสานงานภายในที ม (information exchange and
coordination)
611 มีการประสานการดูแลและสือ่ สารแลกเปลีย่ นข้อมูลของผูป้ ่ วยระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ในทีมอย่างสมํ่าเสมอ หรือในช่วงเวลาสําคัญ เพือ่ ความต่อเนื่องในการดูแล
612 ข้อมูลทีส่ อ่ื สารครอบคลุมสภาวะสุขภาพของผูป้ ่ วย สรุปการดูแลทีไ่ ด้ให้แก่ผปู้ ่ วย การ
เปลีย่ นแปลงของผูป้ ่ วย
613 มีการนําแนวทางทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการสือ่ สารส่งมอบข้อมูลผูป้ ่ วย ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในการเปลีย่ นเวร และระหว่างหน่วยงาน 98 ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
97

ใช้การประเมินและทดสอบความเสีย่ ง (FMEA) เพื่อค้นหาโอกาสเกิด misconnection เมื่อจะซือ้ catheter และ tube
ชนิดใหม่, ส่งเสริมให้จดั ซือ้ tube และ catheter ซึง่ ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยและป้ องกัน misconnections กับ
อุปกรณ์หรือ tube อื่นๆ
98 องค์ประกอบทีแ
่ นะนําได้แก่การสือ่ สารโดยใช้หลัก SBAR (Situation, Background, Assessment,
Recommendation), จัดสรรเวลาให้เพียงพอสําหรับการสือ่ สารข้อมูลสําคัญและสําหรับการถามตอบโดยไม่มกี าร
ขัดจังหวะ, การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาวะของผูป้ ่ วย ยาทีไ่ ด้รบั แผนการรักษา advance directives และการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ าํ คัญ, จํากัดการแลกเปลีย่ นข้อมูลเฉพาะทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการดูแลผูป้ ่ วยทีป่ ลอดภัย

เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

199

N P M

Extended Evaluation Guide
614 มีการจดบันทึกคําสังการตรวจรั
่
กษาหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อย่างครบถ้วนโดย
ผูร้ บั เมือ่ มีคาํ สังหรื
่ อรายงานด้วยวาจาและทางโทรศัพท์
615 มีการอ่านทวนกลับคําสังการตรวจรั
่
กษาหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทจ่ี ดบันทึกไว้
อย่างครบถ้วนโดยผูร้ บั เมือ่ มีคาํ สังหรื
่ อรายงานด้วยวาจาและทางโทรศัพท์
616 คําสังหรื
่ อผลการตรวจวิเคราะห์ได้รบั การยืนยันโดยผูอ้ อกคําสังหรื
่ อผูร้ ายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์
617 มีนโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบตั ิ สนับสนุนการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกันในการสอบทาน
ความถูกต้องของการสือ่ สารด้วยวาจาและการสือ่ สารทางโทรศัพท์
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III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้ บริ การที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2)

ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูงอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
(1) ทีมผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์ผปู้ ่ วยและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และร่วมกันจัดทําแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยใน
สถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงดังกล่าว.
(2) บุคลากรได้รบั การฝึกอบรม เพือ่ นําแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงมาสูก่ ารปฏิบตั ิ
ด้วยความเข้าใจ.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2(11) การกําหนดแนวทางดูแลผู้ป่วยที่ มีความเสี่ยงสูงและการฝึ กอบรม (high-risk
patients and training)
111 ผูน้ ําระบุกลุ่มผูป้ ่ วยและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
112 มีการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ ใช้กบั ผูป้ ่ วยและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ระบุ
สิง่ ต่อไปนี้: วิธกี ารวางแผน, สิง่ ทีต่ อ้ งบันทึกเพือ่ ให้ทมี ดูแลผูป้ ่ วยสามารถทํางานและ
สือ่ สารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ข้อพิจารณาในการขอความยินยอมเป็ นการเฉพาะ,
ข้อกําหนดในการติดตามประเมินผูป้ ่ วย, คุณสมบัตหิ รือทักษะพิเศษของผูป้ ฏิบตั งิ าน,
ความพร้อมและการใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์พเิ ศษ/ยา
113 บุคลากรได้รบั การฝึกอบรม ใช้นโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ ป็ นแนวทางการดูแล
4.1(12) แนวทางการดูแลเฉพาะ
121 มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
122 มีแนวทางการช่วยฟื้ นคืนชีพ และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
123 มีแนวทางการสัมผัส การใช้ การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด และได้รบั การนําไป
ปฏิบตั ิ
124 มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ม่รสู้ กึ ตัว และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
125 มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การประคองชีวติ (life support) และได้รบั การนําไป
ปฏิบตั ิ
126 มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคติดต่อ ผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานตํ่า และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
127 มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยฟอกไต และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
128 มีแนวทางการใช้เครือ่ งผูกยึด และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
129 มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยสูงอายุทเ่ี ปราะบางและช่วยตนเองไม่ได้ และได้รบั การนําไป
ปฏิบตั ิ
12A มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเด็กเล็กทีช่ ว่ ยตนเองไม่ได้ และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
12B มีแนวทางการบ่งชีแ้ ละดูแลผูป้ ่ วยผูม้ คี วามเสีย่ งต่อการถูกกระทําทารุณ และได้รบั การ
นําไปปฏิบตั ิ
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12C มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาํ บัดหรือยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงอืน่ ๆ และได้รบั
การนําไปปฏิบตั ิ
12D มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยทีท่ ม่ี ภี าวะพร่องทางจิต/จิตเวช และได้รบั การนําไปปฏิบตั ิ
4.1(13) PSG: การดูแลผู้ป่วยติ ดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)
131 มีการ resuscitate ผูป้ ่ วย septic shock ตาม protocol ทันทีทพ่ี บว่ามี hypoperfusion
132 มีการวินิจฉัยภาวะ severe sepsis/septic shock ตามเกณฑ์ พร้อมทัง้ หาเชือ้ ก่อโรคและ
แหล่งติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นไปได้ โดยไม่ทาํ ให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาต้านจุลชีพครัง้ แรกล่าช้าออกไป
133 มีการให้ยาต้านจุลชีพทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับชนิดเชือ้ ก่อโรคทีค่ าดว่าจะเป็ นสาเหตุ
ภายใน 1 ชัวโมงหลั
่
งจากทีพ่ บว่ามี septic shock
134 มีการประเมินผลการรักษา และพิจารณาผลการตรวจทางจุลชีววิทยาอย่างใกล้ชดิ ในสาม
วันแรก และปรับเปลีย่ นยาให้สอดคล้องกับเชือ้ ก่อโรคทีพ่ บ
135 ค้นหาและวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ซึง่ เป็ นข้อบ่งชีท้ จ่ี ะต้องทําการผ่าตัดเพือ่ กําจัดแหล่งติดเชือ้
โดยเร็ว
136 มีการให้สารนํ้าอย่างเหมาะสม ทัง้ ประเภท อัตรา ปริมาณ มีการเฝ้ าติดตามและปรับการ
ให้สารนํ้าตามสภาวะผูป้ ่ วย
137 มีการให้ vasopressors ทีเ่ หมาะสมในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมีสารนํ้าในหลอดเลือดเพียงพอแล้ว
แต่ระดับความดันโลหิตยังตํ่า
138 มีการประเมิน tissue perfusion และให้การรักษาอย่างเหมาะสม

(3) การทําหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ ง จะต้องทําในสถานทีท่ เ่ี หมาะสม มีความพร้อมทัง้ ด้านเครือ่ งมือและผูช้ ว่ ยที่
จําเป็ น.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2(31) การทําหัตถการที่ มีความเสี่ยง (high-risk procedures)
311 การทําหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ ง ทําในสถานทีท่ เ่ี หมาะสม
312 การทําหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ ง มีความพร้อมในด้านเครือ่ งมือ
313 การทําหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ ง มีความพร้อมในด้านผูช้ ว่ ย
(4) มีการเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บป่ วย และดําเนินการแก้ไขหรือ
ปรับเปลีย่ นแผนการรักษาได้ทนั ท่วงที.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2(41) การเฝ้ าระวังการเปลี่ยนแปลง (patient monitoring)
411 มีการเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บป่ วย
412 มีการแก้ไขหรือปรับเปลีย่ นแผนการรักษาได้ทนั ท่วงที
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(5) เมือ่ ผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลงหรือเปลีย่ นแปลงเข้าสูภ่ าวะวิกฤติ, มีความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญกว่ามาช่วย
ทีมผูใ้ ห้บริการอย่างทันท่วงทีในการประเมินผูป้ ่ วย การช่วย stabilize ผูป้ ่ วย การสือ่ สาร การให้ความรู้ และการ
ย้ายผูป้ ่ วยถ้าจําเป็ น.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.1(51) PSG: การตอบสนองผู้ป่วยที่ มีอาการทรุดลง (response to the deteriorating
patient)
511 มีการกําหนด early warning sign ทีจ่ ะเป็ นสัญญาณเตือนว่าผูป้ ่ วยอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงเข้าสูภ่ าวะวิกฤติ
512 มีการติดตามและใช้สญ
ั ญาณเตือนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมหน่วยบริการ
ผูป้ ่ วยทุกหน่วย
513 มีการทบทวนเมือ่ เริม่ มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเข้าสูภ่ าวะวิกฤติ
514 มีการสือ่ สารเพือ่ ขอความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญกว่าโดยใช้รปู แบบทีห่ ลากหลายและ
เหมาะสม
515 มีความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญกว่าอย่างทันท่วงที
516 ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญกว่ามีชว่ ยในการประเมิน การ stabilize ผูป้ ่ วย การสือ่ สาร การให้ความรู้
517 มีการย้ายผูป้ ่ วยไปอยูใ่ นความดูแลของผูท้ ม่ี คี วามสามารถทีเ่ หมาะสม ถ้าจําเป็ น
(6) ทีมผูใ้ ห้บริการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ่ วย
เหล่านี้ เพือ่ นํามาปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.2(61) การวิ เคราะห์และปรับปรุง (analysis and improvement)
611 ทีมผูใ้ ห้บริการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ในผูป้ ่ วย/การทําหัตถการ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
612 ทีมผูใ้ ห้บริการนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
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III-4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3)

ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะทีส่ าํ คัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย
เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
ก. การระงับความรูส้ กึ
(1) มีการประเมินผูป้ ่ วยเพือ่ ค้นหาความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ระหว่างการระงับความรูส้ กึ , นําข้อมูลจากการ
ประเมินมาวางแผนการระงับความรูส้ กึ ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ก(11) การประเมิ น (pre-anesthesia assessment)
111 มีการประเมินผูป้ ่ วยก่อนให้การระงับความรูส้ กึ เพือ่ ค้นหาความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขีน้
ระหว่างการระงับความรูส้ กึ
112 ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินอีกครัง้ หนึ่งก่อนการนําสลบ
113 การประเมินทัง้ สองครัง้ กระทําโดยผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และได้รบั การบันทึกไว้
ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
4.3ก(12) การวางแผน (anesthesia planning)
121 มีการนําข้อมูลจากการประเมินมาวางแผนการระงับความรูส้ กึ และบันทึกแผนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
122 มีการปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เตรียมผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ ง โดยใช้
เกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
(2) ผูป้ ่ วย/ครอบครัวได้รบั ข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นเกีย่ วกับการระงับความรูส้ กึ และมีสว่ นร่วมในการเลือกวิธกี ารระงับ
ความรูส้ กึ ถ้าเป็ นไปได้. ผูป้ ่ วยได้รบั การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนการระงับ
ความรูส้ กึ .
N P M
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4.3ก(21) การให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วม (inform patients and families)
211 มีการให้ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นเกีย่ วกับการระงับความรูส้ กึ แก่ผปู้ ่ วย ครอบครัว หรือผู้
ตัดสินใจแทนผูป้ ่ วย ในประเด็นเรือ่ งความเสีย่ ง ประโยชน์ และทางเลือกของการ
ระงับความรูส้ กึ โดยวิสญ
ั ญีแพทย์หรือผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
212 ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีสว่ นร่วมในการเลือกวิธกี ารระงับความรูส้ กึ ถ้าเป็ นไปได้
4.3ก(22) การเตรียมผู้ป่วย (pre-anesthesia preparation)
221 ผูป้ ่ วยได้รบั การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 99 ก่อนการระงับความรูส้ กึ
222 ผูป้ ่ วยได้รบั การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจก่อนการระงับความรูส้ กึ
98

รวมถึงการงดอาหารก่อนทีจ่ ะให้การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วย elective และการให้ยาเพื่อลดการหลังของกรดใน
่
กระเพาะอาหารในผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการสําลัก
99
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(3) กระบวนการระงับความรูส้ กึ เป็ นไปอย่างราบรืน่ และปลอดภัยตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่าดี
ทีส่ ดุ ภายใต้สถานการณ์ของโรงพยาบาล โดยบุคคลทีเ่ หมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ก(31) กระบวนการระงับความรู้สึก (anesthetic process)
311 กระบวนการระงับความรูส้ กึ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่าดีทส่ี ดุ
ภายใต้สถานการณ์ของสถานพยาบาล
312 กระบวนการระงับความรูส้ กึ เป็ นไปอย่างราบรืน่ และปลอดภัย
313 ผูท้ ใ่ี ห้การระงับความรูส้ กึ เป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
4.3ก(32) PSG: การระงับความรู้สึกที่ ปลอดภัย (safe anesthesia)
321 ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมินทางเดินหายใจก่อนเริม่ ต้นนําสลบโดยใช้เกณฑ์ท่ี
ชัดเจน, มีการเตรียมความพร้อมสําหรับปั ญหา difficult airway 100, มีการตรวจสอบ
และเฝ้ าติดตามว่าท่อหายใจอยูใ่ นตําแหน่งทีเ่ หมาะสม 101
322 ผูป้ ่ วยทุกรายทีไ่ ด้รบั General Anesthesia (GA) ได้รบั ออกซิเจนเสริม มีการเฝ้ า
ติดตาม tissue oxygenation และ tissue perfusion อย่างต่อเนื่องโดยใช้ pulse
oximeter ซึง่ มี variable-pitch pulse tone ดังขนาดทีจ่ ะได้ยนิ ทัวทั
่ ง้ ห้องผ่าตัด
100

(4) มีการติดตามและบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยระหว่างระงับความรูส้ กึ และในช่วงรอฟื้ นอย่างครบถ้วน. มีการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ แก้ไขภาวะฉุกเฉินระหว่างการระงับความรูส้ กึ และระหว่างรอฟื้ น. ผูป้ ่ วยได้รบั การจําหน่าย
จากบริเวณรอพักฟื้ นโดยผูม้ คี ณ
ุ วุฒ ิ ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้
N P M
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4.3ก(41) การบันทึกวิ ธีและเทคนิ คการระงับความรู้สึก (documentation)
411 มีการบันทึกวิธแี ละเทคนิคการระงับความรูส้ กึ ทีใ่ ช้ในเวชระเบียน
4.3ก(42) การเฝ้ าติ ดตามระหว่างระงับความรู้สึก (monitoring during anestasia)
421 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ริ ะบุความถีข่ นั ้ ตํ่าและประเภทของการเฝ้ าติดตาม
ระหว่างระงับความรูส้ กึ เพือ่ ปฏิบตั เิ ป็ นแนวทางเดียวกันทัวทั
่ ง้ องค์กร สําหรับผูป้ ่ วยที่
คล้ายคลึงกันและได้รบั การระงับความรูส้ กึ แบบเดียวกัน

(1) มีแผนสําหรับจัดการเรื่องทางเดินหายใจและเตรียมพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามแผน (2) เมื่อคาดว่าจะมีปัญหา difficult
airway จะต้องเตรียมให้มคี วามช่วยเหลือพร้อมระหว่างการนําสลบ และมีแผนสํารองสําหรับการจัดการเรื่องทางเดิน
หายใจอย่างชัดเจน (3) สําหรับผูป้ ่ วยทีท่ ราบว่าเคยมีปัญหา difficult airway ควรเลือกใช้การระงับความรูส้ กึ ด้วยวิธอี น่ื
เช่น การระงับความรูส้ กึ เฉพาะที่ หรือการใส่ท่อช่วยหายใจขณะตื่นโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ (4) วิสญ
ั ญีแพทย์ทุกคนควร
ธํารงใว้ซง่ึ ทักษะในการจัดการเรื่องทางเดินหายใจ คุน้ เคยและมีความสามารถใช้การใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายในการ
จัดการกับปั ญหา difficult airway
101 ควรยืนยันตําแหน่ งของท่อช่วยหายใจด้วยการใช้ capnography ถ้าเป็ นไปได้
100
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422 มีการเฝ้ าติดตามสภาวะของผูป้ ่ วย 102 ขณะให้การระงับความรูส้ กึ โดยมีวสิ ญ
ั ญีแพทย์
หรือวิสญ
ั ญีพยาบาลคอยเฝ้ าติดตามอยูต่ ลอดเวลา
423 มีการบันทึกผลการเฝ้ าติดตามในเวชระเบียน
4.3ก(43) การเฝ้ าติ ดตามและบันทึกหลังได้รบั การระงับความรู้สึก (post-anesthesia
monitoring and documentation)
431 ผูป้ ่ วยได้รบั การเฝ้ าติดตามระหว่างรอฟื้ นตามนโยบาย
432 มีการบันทึกข้อมูลการเฝ้ าติดตามระหว่างรอฟื้ นในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
433 ผูป้ ่ วยได้รบั การจําหน่ายจากบริเวณรอฟื้ นโดยผูม้ คี ณ
ุ วุฒ ิ ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ 103
434 ผูป้ ่ วยได้รบั การเฝ้ าติดตามภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่องเมือ่ ผูป้ ่ วยกล้บไปหอผูป้ ่ วยทัวไป
่
4.3ก(44) การเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิ น (preparation for
emergency situation)
441 มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ แก้ไขภาวะฉุกเฉินระหว่างการระงับความรูส้ กึ
442 มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ แก้ไขภาวะฉุกเฉินระหว่างรอฟื้ น
101

1 02

(5) มีการใช้เครือ่ งมือ วัสดุ และยาตามทีอ่ งค์กรวิชาชีพด้านวิสญ
ั ญีแนะนํา
N P M
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4.3ก(51)การใช้เครื่องมือ วัสดุ และยา (use of recommended equipment, supplies,
and medications)
511 มีการใช้เครือ่ งมือตามทีอ่ งค์กรวิชาชีพด้านวิสญ
ั ญีแนะนํา
512 มีการใช้วสั ดุการแพทย์ตามทีอ่ งค์กรวิชาชีพด้านวิสญ
ั ญีแนะนํา
513 มีการใช้ยาตามทีอ่ งค์กรวิชาชีพด้านวิสญ
ั ญีแนะนํา

มีการ monitor ความเพียงพอของทางเดินหายใจ (airway) และการหายใจ (ventilation) โดยการสังเกตและการฟั ง
อย่างต่อเนื่อง, มีการ monitor การไหลเวียนเลือด (circulation) อย่างต่อเนื่องโดยการฟั งหรือการคลําจังหวะเต้นของ
หัวใจ หรือโดยการแสดงอัตราเต้นของหัวใจบน cardiac monitor หรือ pulse oximeter, มีการวัดความดันโลหิตอย่าง
น้อยทุก 5 นาที และบ่อยกว่าหากมีขอ้ บ่งชีท้ างคลินิก, มีการวัดอุณหภูมขิ องร่างกายเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ตามช่วงเวลาทีเ่ หมา
สม, มีการประเมินความลึกของการระงับความรูส้ กึ (depth of anesthesia) หรือระดับของความไม่รสู้ กึ ตัว (degree of
unconscious) อย่างสมํ่าเสมอโดยใช้การสังเกตทางคลินิก
103 (1) โดยวิสญ
ั ญีแพทย์, (2) โดยพยาบาลซึง่ ใช้เกณฑ์จาํ หน่ายทีส่ ถานพยาบาลกําหนด, (3) ย้ายไปยังหน่วยดูแลซึง่ มี
ความสามารถในการให้การดูแลหลังการระงับความรูส้ กึ เช่น หออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
102
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ข. การผ่าตัด
(1) มีการวางแผนการดูแลสําหรับผูป้ ่ วยทีจ่ ะรับการผ่าตัดแต่ละรายโดยนําข้อมูลจากการประเมินผูป้ ่ วยมา
พิจารณา. มีการบันทึกแผนการผ่าตัดและการวินจิ ฉัยโรคก่อนการผ่าตัดไว้ในเวชระเบียน. มีการประเมิน
ความเสีย่ งและประสานกับผูป้ ระกอบวิชาชีพในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การดูแลทีป่ ลอดภัย.
N P M
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4.3ข(11) การวางแผน (surgical care planning)
111 มีการวางแผนการดูแลสําหรับผูป้ ่ วยทีจ่ ะรับการผ่าตัดแต่ละรายโดยนําข้อมูลจากการ
ประเมินผูป้ ่ วยมาพิจารณา
112 มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัดและแผนการทําหัตถการในเวชระเบียนผูป้ ่ วยโดย
แพทย์ผรู้ บั ผิดชอบ ก่อนทีจ่ ะทําหัตถการ
113 มีการประเมินความเสีย่ ง และประสาน/ปรึกษา กับผูป้ ระกอบวิชาชีพในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ การดูแลทีป่ ลอดภัย
(2) มีการอธิบายความจําเป็ น ทางเลือกของวิธกี ารผ่าตัด โอกาสทีจ่ ะต้องใช้เลือด ความเสีย่ ง ภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึน้ ให้แก่ผปู้ ่ วย ครอบครัว หรือผูท้ ต่ี ดั สินใจแทนผูป้ ่ วย.
N P M
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4.3ข(21) การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว (informing patients and families)
211 มีการอธิบายความจําเป็ นของการผ่าตัด ข้อดี ทางเลือก ความเสีย่ ง และภาวะแทรกซ้อน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้แก่ผปู้ ่ วย ครอบครัว หรือผูต้ ดั สินใจแทน
212 มีการอธิบายโอกาสทีจ่ ะต้องใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด ข้อดี ทางเลือก และ
ความเสีย่ ง
213 ศัลยแพทย์ทจ่ี ะผ่าตัดผูป้ ่ วยหรือผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นผูใ้ ห้ความรู้
(3) มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัด เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยมีความพร้อม ลด
ความเสีย่ งจากการผ่าตัดและการติดเชือ้ ทัง้ ในกรณีผา่ ตัดฉุกเฉินและกรณีผา่ ตัดทีม่ กี าํ หนดนัดล่วงหน้า. มี
กระบวนการทีเ่ หมาะสมในการป้ องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตําแหน่ง.
N P M
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4.3ข(31) การเตรียมความพร้อม (preoperative preparation)
311 มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการ
ผ่าตัด
312 มีการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
313 การเตรียมความพร้อมครอบคลุมทัง้ กรณีผา่ ตัดฉุกเฉินและกรณีผา่ ตัดทีม่ กี าํ หนดนัด
ล่วงหน้า
4.3ข(32) PSG: การป้ องกันการติ ดเชื้อแผลผ่าตัด (SSI prevention)
321 มีการค้นหาและรักษาการติดเชือ้ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ห่างจากตําแหน่งทีจ่ ะผ่าตัด และเลื่อน
การผ่าตัดไปจนกว่าการติดเชือ้ จะหมดไป (ยกเว้นกรณีผา่ ตัดฉุกเฉิน)
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322 ไม่โกนขนทีผ่ วิ หนังก่อนผ่าตัด ยกเว้นเมือ่ มีการรบกวนต่อการผ่าตัดจะใช้ electric
clipper
323 ให้ prophylactic antibiotic ทีเ่ หมาะสมกับการผ่าตัด เมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ ให้มรี ะดับยาในซีรมั ่
และเนื้อเยือ่ สูงพอเมือ่ ขณะลงมีด ตลอดการผ่าตัด และหลังผ่าตัดเสร็จสิน้ อีก 2-3 ชัวโมง
่
4.3ข(33) PSG: การป้ องกันการผ่าตัดผิ ดคน ผิ ดข้าง ผิดตําแหน่ ง (prevention of wrong
surgery)
331 มีการใช้เครือ่ งหมายเพือ่ ระบุตาํ แหน่งผ่าตัดทีช่ ดั เจนเข้าใจได้โดยทันที และผูป้ ่ วยมีสว่ น
ร่วมในกระบวนการทําเครือ่ งหมาย
332 มีการใช้รายการตรวจสอบ (safety surgical checklist) หรือกระบวนการอืน่ เพือ่ ยืนยัน
ความถูกต้องของตําแหน่ง หัตถการ ตัวผูป้ ่ วย ก่อนการผ่าตัด รวมถึงยืนยันว่ามีเอกสาร
และเครือ่ งมืออุปกรณ์ทต่ี อ้ งการอยูใ่ นมือ ถูกต้องและใช้การได้
333 ทีมผ่าตัดทุกคนร่วมในกระบวนการขอเวลานอก (time out) และบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนเริม่ ต้นหัตถการผ่าตัด
334 มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ สร้างความมันใจในการผ่
่
าตัดทีถ่ กู ตําแหน่ง ถูกหัตถการ
และถูกคน เป็ นแนวทางเดียวกันทัวทั
่ ง้ องค์กร รวมถึงการทําหัตถการทางการแพทย์และ
ทันตแพทย์นอกห้องผ่าตัด

(4) ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลและผ่าตัดภายใต้สภาวะทีม่ คี วามพร้อม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
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4.3ข(41) สิ่ งแวดล้อมของการผ่าตัด (surgical care environment)
411 มีการจัดแบ่งพืน้ ที่ กําหนดการไหลเวียน และป้ องกันการปนเปื้ อนในห้องผ่าตัด
412 มีการทําความสะอาดบริเวณห้องผ่าตัดและเตียงผ่าตัดตามมาตรฐาน
413 มีการทําความสะอาดเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ผา่ ตัดและทําให้ปราศจากเชือ้ ตามมาตรฐาน
414 มีการเตรียมเครือ่ งมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยผ่าตัด พร้อมสําหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย
415 มีการดูแลระหว่างรอผ่าตัดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
416 มีการตรวจนับเครือ่ งมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
417 มีการจัดการกับชิน้ เนื้อทีต่ ดั ออกมาจากผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
418 มีการเตรียมความพร้อมและการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดภาวะวิกฤติกบั ผูป้ ่ วย
(5) มีการบันทึกรายละเอียดการผ่าตัดในเวชระเบียนผูป้ วยในเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้เกิดการสือ่ สารทีด่ รี ะหว่าง
ทีมงานผูใ้ ห้บริการและเกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ข(51) รายงานทางศัลยกรรม (documentation)
511 มีบนั ทึกการผ่าตัดในเวชระเบียนผูป้ ่ วยเพือ่ ช่วยในการดูแลต่อเนื่อง อย่างน้อย
ประกอบด้วย การวินิจฉัยโรคหลังผ่าตัด ชือ่ ศัลยแพทย์ทท่ี าํ ผ่าตัดและผูช้ ว่ ย ชือ่ หัตถการ
เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

208

N P M

Extended Evaluation Guide
สิง่ ส่งตรวจทางศัลยกรรมทีส่ ง่ ไปตรวจ การระบุถงึ ภาวะแทรกซ้อนหรือการไม่ม ี
ภาวะแทรกซ้อน รวมถึงปริมาณการสูญเสียเลือด วันที่ เวลา และลายมือชือ่ ของแพทย์
ผูร้ บั ผิดชอบ
512 มีการจัดทําบันทึกการผ่าตัดในเวชระเบียนผูป้ ่ วย เสร็จก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยจะออกจากบริเวณรอ
ฟื้ นหลังการระงับความรูส้ กึ
4.3ข(52) การเฝ้ าติ ดตามและบันทึกระหว่างการผ่าตัด (intra-operative monitoring)
521 มีการเฝ้ าติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่องระหว่างการผ่าตัด
522 มีการบันทึกสิง่ ทีพ่ บจากการเฝ้ าติดตามไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย

(6) มีการติดตามดูแลหลังผ่าตัดเหมาะสมกับสภาวะของผูป้ ่ วยและลักษณะการผ่าตัด.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ข(61) การดูแลหลังผ่าตัด (post-surgical care)
611 มีการวางแผนการดูแลหลังผ่าตัดในช่วงแรกสําหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย ประกอบด้วยการ
ดูแลทางการแพทย์ การพยาบาล และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยและลักษณะการ
ผ่าตัด และบันทึกในเวชระเบียนภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด
612 มีการให้การดูแลตามแผนทีว่ างไว้
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ค. อาหารและโภชนบําบัด
(1) ผูป้ ่ วยได้รบั อาหารทีเ่ หมาะสม มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความต้องการพืน้ ฐานของผูป้ ่ วย โดยมี
ระบบบริการอาหารทีด่ .ี
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ค(11) บริ การอาหาร (food service)
111 มีอาหารหรือโภชนาการทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยพร้อมให้บริการเป็ นปกติประจํา
112 มีการบันทึกคําสังอาหารในเวชระเบี
่
ยนก่อนทีจ่ ะให้บริการอาหารแก่ผปู้ ่ วย โดยพิจารณา
สภาวะทางโภชนาการและความต้องการของผูป้ ่ วย
113 มีระบบบริการอาหารทีด่ ี และมีอาหารทีห่ ลากหลายให้ผปู้ ่ วยเลือก
114 ครอบครัวทีจ่ ดั หาอาหารให้ผปู้ ่ วย ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับอาหารทีเ่ ป็ นข้อจํากัดของผูป้ ่ วย
(2) ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านโภชนาการได้รบั การประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบําบัด, ได้รบั อาหารทีม่ ี
คุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ค(21) โภชนบําบัด (nutritional therapy)
211 ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านโภชนาการได้รบั การประเมินภาวะโภชนาการและวางแผนโภชน
บําบัด
212 ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านโภชนการ ได้รบั โภชนบําบัดหรืออาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
เพียงพอ
213 มีการเฝ้ าติดตามการตอบสนองของผูป้ ่ วยต่อโภชนบําบัด และบันทึกในเวชระเบียน
(3) มีการให้ความรูท้ างด้านวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว เพือ่ ให้ผปู้ ่ วย
และครอบครัวสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การเตรียมและบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับโรคทีเ่ ป็ นอยู.่
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ค(31) การให้ความรู้ (food and nutritional education)
311 มีการบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยและครอบครัวทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั ความรูด้ า้ นอาหาร โภชนาการและ
โภชนบําบัด
312 มีการให้ความรูท้ างด้านวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดแก่ผปู้ ่ วยและ
ครอบครัว ครอบคลุมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การเตรียมอาหาร และการบริโภค
อาหาร
313 มีการวัดผลลัพธ์หลังให้ความรู้
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(4) การผลิตอาหาร การจัดเก็บ การส่งมอบ และการจัดการกับภาชนะ / อุปกรณ์ / ของเสีย / เศษอาหาร
เป็ นไปอย่างปลอดภัยตามหลักปฏิบตั ทิ ย่ี อมรับทัวไป
่ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการปนเปื้ อน การเน่าเสีย การ
เกิดแหล่งพาหะนําโรค และการแพร่กระจายของเชือ้ โรค.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ค(41) การสุขาภิ บาลอาหาร (food sanitation)
121 อาหารได้รบั การจัดเตรียมในลักษณะทีล่ ดความเสีย่ งจากการปนเปื้ อนและเน่าเสีย
122 อาหารได้รบั การจัดเก็บในลักษณะทีล่ ดความเสีย่ งจากการปนเปื้ อนและเน่าเสีย
123 ผลิตภัณฑ์อาหารทีใ่ ห้ผา่ นทางเดินอาหารได้รบั การจัดเก็บตามข้อแนะนําของ
บริษทั ผูผ้ ลิต
124 มีการส่งมอบอาหารเป็ นไปอย่างเหมาะสม ลดความเสีย่ งจากการปนเปื้ อนและการ
เน่าเสีย ตรงเวลา และคําสังอาหารเฉพาะได้
่
รบั การตอบสนอง
125 การจัดการกับภาชนะ อุปกรณ์ ของเสีย เศษอาหาร เป็ นไปอย่างเหมาะสมเพือ่ ลด
การเกิดแหล่งพาหะนําโรคและการแพร่กระจายของเชือ้ โรค
126 การปฏิบตั ติ ่างๆ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางซึง่ เป็ นที่
ยอมรับ
127 มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารของกองโภชนาการ และมี
การปรับปรุงตามผลการประเมิน
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ง. การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
(1) บุคลากรมีความตระหนักในความต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ง(11) ความตระหนักของบุคลากร (staff awareness)
111 บุคลากรตระหนักในความต้องการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
(2) ผูป้ ่ วย / ครอบครัว ได้รบั การประเมิน / ประเมินซํ้า เกีย่ วกับอาการ การตอบสนองต่อการบําบัดอาการ
ความต้องการด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ง(21) การประเมิ น/ประเมิ นซํา้ (assessment and reassessment)
211 ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมิน/ประเมินซํา้ ตามภาวะความต้องการของผูป้ ่ วย 104
212 ผลการประเมินชีน้ ําการดูแลและบริการทีจ่ ดั ให้
213 ผลการประเมินได้รบั การบันทึกไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
103

(3) ทีมผูใ้ ห้บริการให้การดูแลผูท้ ก่ี าํ ลังจะเสียชีวติ อย่างเหมาะสมทัง้ ในด้านการบรรเทาอาการ, ความต้องการ
ด้านจิตสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ, การให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ง(31) การดูแลผู้ที่กาํ ลังจะเสียชีวิต (care of the dying patients)
311 มีการดูแลเพือ่ จัดการความเจ็บปวด และอาการหลักหรืออาการทีต่ ามมา
312 มีการป้ องกันอาการและภาวะแทรกซ้อนเท่าทีจ่ ะสามารถทําได้
313 มีการดําเนินการเกีย่ วกับความต้องการด้านจิตสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณของ
ผูป้ ่ วยและครอบครัวเนื่องจากการเสียชีวติ และความเศร้าโศก
314 มีการดําเนินการเกีย่ วกับความเชือ่ ทางศาสนาหรือวัฒนธรรมของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว
315 ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีสว่ นร่วมตัดสินใจเกีย่ วกับการดูแล
316 มีการประเมินคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายโดยครอบครัวและบุคลากร

ควรประเมินในประเด็นต่อไปนี้ (1) อาการ เช่น คลื่นไส้ หายใจลําบาก (2) ปั จจัยทีท่ าํ ให้อาการทุเลาหรือกําเริบ (3)
การตอบสนองต่อการบําบัดอาการทีใ่ ห้ไป (4) ความเชื่อและความต้องการด้านจิตวิญญาณ (5) สภาวะด้านจิตสังคม
เช่น ความสัมพันธ์ของครอบครัว สิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ น (6) การมีเวลาหยุดพักสําหรับผูด้ แู ล (7) ความต้องการทางเลือกใน
การดูแล (8) ปั จจัยเสีย่ งของครอบครัวหลังผูป้ ่ วยเสียชีวติ เช่น กลไกการจัดการปั ญหาของครอบครัว โอกาสเกิดความ
เศร้าโศกทีร่ นุ แรง
104
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จ. การบําบัดอาการเจ็บปวด
(1) ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินอาการเจ็บปวดอย่างเหมาะสมกับระดับความรุนแรงและลักษณะของอาการ
เจ็บปวด.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3จ(11) การคัดกรองและประเมิ น (pain screening and assessment)
111 ผูป้ ่ วยได้รบั การคัดกรองความเจ็บปวด
112 เมือ่ พบว่ามีความเจ็บปวดจากการตรวจคัดกรองเบือ้ งต้น ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อหรือ
สถานพยาบาลทําการประเมินอย่างครอบคลุม เหมาะสมกับอายุของผูป้ ่ วย มีการวัด
ระดับและระบุรายละเอียดเกีย่ วกับความเจ็บปวด เช่น ลักษณะ ความถี่ ตําแหน่ง และ
ระยะเวลาของความเจ็บปวด
113 มีการบันทึกผลการประเมินในลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อการประเมินซํ้าอย่างสมํ่าเสมอและ
การติดตาม ตามเกณฑ์ทจ่ี ดั ทําโดยองค์กรและตามความต้องการของผูป้ ่ วย
(2) ทีมผูใ้ ห้บริการให้การบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเหมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3จ(21) การบําบัดรักษา (pain management)
211 มีกระบวนการเพือ่ บ่งชีผ้ ปู้ ่ วยทีม่ คี วามเจ็บปวด
212 ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเจ็บปวดได้รบั การดูแลตามแนวทางการบําบัดความเจ็บปวด
213 มีกระบวนการสือ่ สารและให้ความรูเ้ รือ่ งความเจ็บปวดแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว
214 มีกระบวนการให้ความรูเ้ รือ่ งความเจ็บปวดแก่บุคลากร
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ฉ. การฟื้ นฟูสภาพ
(1) มีการวางแผนฟื้ นฟูสภาพให้แก่ผปู้ ่ วยตามผลการประเมินด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เพือ่ ชีน้ ําการดูแลด้าน
ฟื้ นฟูสภาพตามสภาวะของผูป้ ่ วยแต่ละราย
N P M
4.3ฉ(11) การวางแผน (rehabilitation planning)
111 มีการวางแผนฟื้ นฟูสภาพให้แก่ผปู้ ่ วยตามผลการประเมินด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
112 แผนฟื้ นฟูสภาพเป็ นตัวชีน้ ําดูการดูแลด้านฟื้ นฟูสภาพตามสภาวะของผูป้ ่ วยแต่ละ
ราย
(2) การฟื้ นฟูสภาพช่วยฟื้ น ยกระดับหรือธํารงไว้ซง่ึ ระดับทีเ่ หมาะสมในการใช้งานอวัยวะ การดูแลตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การพึง่ ตนเอง และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
N P M
Extended Evaluation Guide
4.3ฉ(21) การฟื้ นฟูสภาพ (rehabilitation implementation)
211 มีการฟื้ นฟูสภาพตามแผน
212 มีความร่วมมือระหว่างวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผปู้ ่ วย
213 ครอบครัวและชุมชนได้รบั การเสริมพลังให้มบี ทบาทในการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยใน
ชุมชน
214 มีการประเมินผลการฟื้ นฟูสภาพของผูป้ ่ วยแต่ละราย
215 มีการประมวลและวิเคราะห์ผลการฟื้ นฟูสภาพของผูป้ ่ วยเป็ นรายกลุ่ม ในประเด็น
การใช้งานอวัยวะ การดูแลตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง การพึง่ ตนเอง และ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
216 การฟื้ นฟูสภาพช่วยฟื้ น ยกระดับหรือธํารงไว้ซง่ึ ระดับทีเ่ หมาะสมในการใช้งานอวัยวะ
การดูแลตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง การพึง่ ตนเอง และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
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III – 5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผป้ ู ่ วย / ครอบครัว
III-5 การให้ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ผป้ ู ่ วย / ครอบครัว (IMP)

ทีมผูใ้ ห้บริการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาวะสุขภาพแก่ผปู้ ่ วย / ครอบครัว และกิจกรรมทีว่ างแผนไว้เพือ่
เสริมพลังผูป้ ่ วย / ครอบครัวให้มคี วามสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง
รวมทัง้ เชือ่ มโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกขัน้ ตอนของการดูแล.
(1) ทีมผูใ้ ห้บริการประเมินผูป้ ่ วยเพือ่ วางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู.้ การประเมินครอบคลุม ปั ญหา /
ความต้องการของผูป้ ่ วย, ขีดความสามารถ, ภาวะทางด้านอารมณ์ จิตใจ, ความพร้อมในการเรียนรูแ้ ละดูแล
ตนเอง.
N P M
Extended Evaluation Guide
5(11) การประเมิ น
111 มีการประเมินและบันทึกปั ญหา/ความต้องการของผูป้ ่ วย สิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วยและครอบครัวต้อง
เรียนรู้
112 มีการประเมินและบันทึกความสามารถและความพร้อมในการเรียนรู้ 105 และความเต็มใจ
ทีจ่ ะเรียนรูข้ องผูป้ ่ วยและครอบครัว
113 มีการใช้ผลการประเมินในการวางแผนให้ความรูแ้ ละกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
104

(2) ทีมผูใ้ ห้บริการให้ขอ้ มูลทีจ่ าํ เป็ นและช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ สําหรับการดูแลตนเองและการมีพฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว, อย่างเหมาะสมกับปั ญหา เวลา มีความชัดเจนและ
เป็ นทีเ่ ข้าใจง่าย. มีการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการนําข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปปฏิบตั .ิ
N P M
Extended Evaluation Guide
5(21) การให้ความรู้ตอบสนองความต้องการ (meet ongoing health needs)
211 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ความรูแ้ ละการฝึกอบรมเพือ่ ตอบสนองความต้องการหรือ
เป้ าหมายสุขภาพของผูป้ ่ วย
212 องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั แหล่งความรูใ้ นชุมชนทีจ่ ะสนับสนุนการให้ความรูด้ า้ นการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้ องกันโรคอย่างต่อเนื่อง
213 ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อไปยังแหล่งความรูท้ ม่ี ใี นชุมชนเมือ่ มีขอ้ บ่งชีโ้ ดยสภาวะของผูป้ ่ วย
5(22) การรับรู้เบือ้ งต้น (basic learning)
221 ผูป้ ่ วยและครอบครัวรับรูก้ ระบวนการทีจ่ ะให้ความยินยอม สภาวะของโรคและการ
วินิจฉัยโรค สิทธิและวิธกี ารทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ความเชื่อและค่านิยม, การรูห้ นังสือและภาษาทีใ่ ช้, อุปสรรค์ดา้ นอารมณ์และแรงจูงใจ, ข้อจํากัดด้านร่างกาย การ
รับรูแ้ ละความเข้าใจ

105
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Extended Evaluation Guide
5(23) การให้ความรู้แก่ผ้ปู ่ วยและครอบครัว (patient and family education)
231 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาทีไ่ ด้รบั โอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยา
การป้ องกันโอกาสเกิดปฏิกริ ยิ ากับยาและอาหารต่างๆ
232 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย
และได้ผล (ถ้ามีการใช้)
233 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับอาหารและโภชนาการทีเ่ หมาะสม (เมือ่ มีขอ้
บ่งชี)้
234 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการบําบัดความเจ็บปวด (ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการ
ปวด)
235 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคการฟื้ นฟูสภาพ (เมือ่ มีขอ้ บ่งชี)้
236 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นอืน่ ๆ เพือ่ การดูแลตนเองและการมีพฤติกรรม
สุขภาพทีด่ ี
5(24) วิ ธีการให้ความรู้และการประเมิ น (educational methods and evaluation)
241 การให้ความรูแ้ ละข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นกระทําในเวลาทีเ่ หมาะสม มีความชัดเจนและเป็ นที่
เข้าใจง่าย
242 มีกระบวนการช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การกระตุน้ ให้ตงั ้ คําถาม การใช้เอกสารยํา้
เสริม การสอบทานความรู้
243 มีการบันทึกการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยทีเ่ ป็ นรูปแบบเดียวกันโดยบุคลากรทุกคน
244 มีการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการนําข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปปฏิบตั ิ
5(25) ผู้ให้ความรู้ (professional who provide education)
251 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่ วยร่วมมือกันให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว
252 ผูใ้ ห้ความรูม้ คี วามรูใ้ นเนื้อหาทีจ่ ะให้ มีเวลาเพียงพอ และมีทกั ษะการสือ่ สารทีจ่ ะให้
ความรู้

(3) ทีมผูใ้ ห้บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์จติ ใจและคําปรึกษาทีเ่ หมาะสมแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว.
N P M
Extended Evaluation Guide
5(31) การให้ความช่วยเหลือ (support service)
311 ทีมผูใ้ ห้บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์จติ ใจแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว
312 ทีมผูใ้ ห้บริการให้คาํ ปรึกษาทีเ่ หมาะสมแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว
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(4) ทีมผูใ้ ห้บริการและผูป้ ่ วย / ครอบครัว ร่วมกันกําหนดกลยุทธ์การดูแลตนเองทีเ่ หมาะสมสําหรับผูป้ ่ วย,
รวมทัง้ ติดตามปั ญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง.
N P M
Extended Evaluation Guide
5(41) แนวทางการดูแลตนเองโดยผู้ป่วย/ครอบครัว (self-management strategies)
411 มีการจัดทําแนวทาง หรือกลยุทธ์ หรือแผนการดูแลตนเอง ทีช่ ดั เจน
412 แนวทาง/แผนการดูแลตนเองเกิดจากความร่วมมือระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
413 แนวทาง/แผนการดูแลตนเองระบุแนวทางในการติดตามปั ญหาอุปสรรคในการดูแล
ตนเอง
414 มีกระบวนการกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตน
(5) ทีมผูใ้ ห้บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทีจ่ าํ เป็ นให้แก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว และสร้างความมันใจว่
่ าผูป้ ่ วย /
ครอบครัวสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง.
N P M
Extended Evaluation Guide
5(51) กิ จกรรมเสริ มทักษะ (essential skill training)
511 ทีมผูใ้ ห้บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทีจ่ าํ เป็ นให้แก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว
512 มีวธิ กี ารประเมินว่าผูป้ ่ วยมีความมันใจและสามารถปฏิ
่
บตั ไิ ด้
513 มีการติดตามการปฏิบตั ขิ องผูป้ ่ วย/ครอบครัว ปั ญหาและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
(6) ทีมผูใ้ ห้บริการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละการเสริมพลังผูป้ ่ วย / ครอบครัว.
N P M
Extended Evaluation Guide
5(61) การประเมิ นและปรับปรุง (evaluation and improvement)
611 มีการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละการเสริมพลังให้แก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว
612 มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
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III -6 การดูแลต่อเนื อ่ ง
III-6 การดูแลต่ อเนื่ อง (COC)

ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มกี ารติดตามและดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องที่
ให้ผลดี.
(1) มีระบบนัดหมายผูป้ ่ วยกลับมารับการรักษาต่อเนื่องเมือ่ มีขอ้ บ่งชี.้ มีระบบช่วยเหลือและให้คาํ ปรึกษาแก่
ผูป้ ่ วยทีอ่ อกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม.
N P M
Extended Evaluation Guide
6(11) นโยบายเกี่ยวกับการส่งต่อหรือจําหน่ าย (referral/discharge policies)
111 ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อ และ/หรือ จําหน่าย ตามสภาวะสุขภาพของผูป้ ่ วย
112 มีการพิจารณาความพร้อมในการจําหน่ายผูป้ ่ วยโดยใช้เกณฑ์หรือข้อบ่งชีท้ ท่ี าํ ให้มนใจว่
ั่ า
ผูป้ ่ วยปลอดภัย
113 การวางแผนส่งต่อ และ/หรือ จําหน่าย เริม่ ตัง้ แต่แรกในกระบวนการดูแลเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้
และครอบครัวของผูป้ ่ วยมีสว่ นร่วมตามความเหมาะสม
114 มีแแนวทางในการอนุญาตให้ผปู้ ่ วยทีร่ บั ไว้ ออกนอกโรงพยาบาลในช่วงเวลาทีว่ าง
แผนการรักษาไว้ โดยมีกาํ หนดเวลาทีช่ ดั เจน
6(12) ระบบนัดหมาย (appointment for follow up)
121 มีระบบนัดหมายผูป้ ่ วยทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั การดูแลต่อเนื่อง
122 ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั คําแนะนําการนัดติดตามตรวจรักษาในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย
ระบุการนัดติดตาม ภาวะทีค่ วรได้รบั การดูแลอย่างเร่งด่วน และคําแนะนําสําหรับ
ครอบครัวในการดูแลผูป้ ่ วย
123 มีระบบติดตามกลับมารับการดูแลต่อเนื่องตามกําหนดนัดหมาย
6(13) ระบบช่วยเหลือและให้คาํ ปรึกษา (assistant and consultation)
131 มีระบบช่วยเหลือและให้คาํ ปรึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ผปู้ ่ วยทีอ่ อกจากโรงพยาบาลตาม
ความเหมาะสม
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(2) องค์กรสร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพ ชุมชน และองค์กรอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิด
ความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผูป้ ่ วยและบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเข้าในกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
6(21) การสร้างความร่วมมือและประสานงาน (collaboration and coordination)
211 องค์กรสร้างความร่วมมือและประสานกับหน่วยบริการสุขภาพ ชุมชน และองค์กร
อืน่ ๆ ในการติดตามดูแลผูป้ ่ วย และการให้บริการ 106
212 มีการพัฒนาศักยภาพให้แก่หน่วยบริการสุขภาพทีใ่ ห้การดูแลต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ลักษณะผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งรับดูแล
6(22) การส่งต่อไปยังองค์กรอื่น (transfer of patients)
221 ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อไปยังองค์กรอืน่ ตามความจําเป็ นในการดูแลต่อเนื่องอย่าง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงอันตราย การดูแลระหว่างส่งต่อ การส่งมอบหน้าที่ และการ
จัดการหากไม่สามารถส่งต่อได้
222 มีการพิจารณาความสามารถขององค์กรทีจ่ ะรับผูป้ ่ วย โดยมีการจัดทําข้อตกลง
ล่วงหน้ากับองค์กรทีส่ ง่ ผูป้ ่ วยไปรักษาต่อเป็ นประจํา
223 มีการเฝ้ าติดตามผูป้ ่ วยทุกรายขณะส่งต่อ โดยผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
224 มีการบันทึกข้อมูลการส่งต่อผูป้ ่ วยในเวชระเบียน ระบุชอ่ื สถานพยาบาลและบุคคลที่
ตกลงจะรับผูป้ ่ วย เหตุผลในการส่งต่อ เงือ่ นไขพิเศษต่างๆ สภาวะผูป้ ่ วยที่
เปลีย่ นแปลงในขณะส่งต่อ และข้อมูลอืน่ ๆ ตามนโยบายขององค์กร
6(23) การเคลื่อนย้าย (transporation)
231 มีการประเมินความต้องการด้านการเคลื่อนย้ายเมือ่ จะมีการส่งต่อผูป้ ่ วย หรือส่งกลับ
บ้าน
232 การเคลื่อนย้ายทีจ่ ดั ให้หรือจัดหามามีความเหมาะสมกับความต้องการและสภาวะ
ของผูป้ ่ วย
233 ยานพาหนะทีเ่ ป็ นของสถานพยาบาลเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เกีย่ วกับการปฏิบตั กิ าร สภาพ และการบํารุงรักษา
234 ยานพาหนะทีไ่ ด้มาตามสัญญาจ้าง เป็ นไปตามข้อกําหนดของสถานพยาบาลเกีย่ วกับ
คุณภาพและความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย
235 ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการเคลื่อนย้ายมีเครือ่ งมือ วัสดุ และยาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูป้ ่ วยทีจ่ ะเคลื่อนย้าย
236 มีกระบวนการพร้อมเพือ่ เฝ้ าติดตามคุณภาพและความปลอดภัยของการเคลื่อนย้าย
รวมถึงกระบวนการร้องเรียน
105

106

รวมถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ การให้บริการช่วยเหลือด้านสังคม อาหาร การเงิน จิตใจ และความช่วยเหลืออื่นๆ
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(3) มีการสือ่ สารข้อมูลของผูป้ ่ วยให้แก่หน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลต่อเนื่อง ทัง้ ภายในองค์กรและกับ
องค์กรภายนอก โดยคํานึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลผูป้ ่ วย.
N P M
Extended Evaluation Guide
6(31) การสื่อสารข้อมูล (communication of patient information)
311 มีการสือ่ สารสรุปข้อมูลทางคลินิกของผูป้ ่ วย 107 ให้แก่หน่วยบริการทีจ่ ะดูแลต่อเนื่อง
ไปพร้อมกับผูป้ ่ วย
312 มีการสือ่ สารข้อมูลเพือ่ การดูแลต่อเนื่องทัง้ ภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก
313 มีการคํานึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลผูป้ ่ วยในการสือ่ สารข้อมูล
314 มีระบบติดตามรับข้อมูลจากหน่วยบริการทีร่ บั ดูแลต่อเนื่องเพือ่ นํามาใช้ประโยชน์
106

(4) มีการทบทวนเวชระเบียนเพือ่ ประเมินความเพียงพอของข้อมูลสําหรับการดูแลต่อเนื่อง.
N P M
Extended Evaluation Guide
6(41) การทบทวน (medical record review)
411 มีการทบทวนเวชระเบียนเพือ่ ประเมินความเพียงพอของข้อมูลสําหรับการดูแล
ต่อเนื่อง
(5) มีการติดตามผลการดูแลต่อเนื่อง เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าความต้องการของผูป้ ่ วยได้รบั การตอบสนอง และนําผล
การติดตามมาใช้ปรับปรุง/วางแผนบริการในอนาคต.
N P M
Extended Evaluation Guide
6(51) การติ ดตาม
511 มีการติดตามผลการดูแลต่อเนื่องเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าความต้องการของผูป้ ่ วยได้รบั การ
ตอบสนอง
512 มีการนําผลการติดตามมาใช้ปรับปรุง/วางแผนบริการในอนาคต

สรุปข้อมูลสรุปทางคลินิกระบุสภาวะของผูป้ ่ วย หัตถการและการตรวจรักษาอื่นๆ ทีไ่ ด้ทาํ ไปแล้ว ความต้องการการ
ดูแลทีย่ งั คงมีอยูข่ องผูป้ ่ วย
107
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ตอนที ่ IV ผลการดําเนินงานขององค์กร

เกณฑ์การรับรองขัน้ ก้าวหน้า (Advanced HA)

221

IV-1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย (PCR)
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญด้านการดูแลผูป้ ่ วย ทัง้ ในด้านผลลัพธ์
กระบวนการ ความปลอดภัย และ functional status ของผูป้ ่ วย 108.
107

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้ นของผูป้ ่ วยและผูร้ บั ผลงานอื่น (CFR)
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับความพึงพอใจ, ความไม่พงึ พอใจ,
คุณค่าจากมุมมองของผูป้ ่ วยและผูร้ บั ผลงานอืน่ ๆ, การคงอยู่ การแนะนํา และการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั
ผลงาน.

IV-3 ผลด้านการเงิ น (FNR)
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญของผลการดําเนินงานด้านการเงิน 109.
108

IV-4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล (HRR)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับผลความผูกพันของบุคลากร ความ
พึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผูน้ ํา.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง
การรักษาไว้ และทักษะทีเ่ หมาะสมของบุคลากร.
(3) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับบรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย
ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากร.

IV-5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสําคัญ (SPR)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับผลการดําเนินงาน (operational
performance) ของระบบงาน รวมทัง้ ความพร้อมสําหรับภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับผลการดําเนินงาน (operational
performance) ของกระบวนการสําคัญ 110.
109

ตัวชี้วดั ด้านการดูแลผูป้ ่ วย ได้มาจากการวิเคราะห์โรคสําคัญทีโ่ รงพยาบาลให้การดูแล ซึง่ แต่ละโรคควรจะมีชุด
ของตัวชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนประเด็นสําคัญของโรคนัน้ ๆ อย่างครบถ้วน
109 ตัวชี้วด
ั ผลการดําเนิ นงานทางการเงิ น เช่น รายได้, กําไรขาดทุน, สินทรัพย์สทุ ธิ, ประสิทธิภาพการจัดการด้าน
การเงิน, ความอยู่รอดทางการเงิน (สภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สน้ิ ต่อทุน การไหลเวียนของเงินสด)
110 ตัวชี้วด
ั ผลการดําเนิ นงานของกระบวนการ เช่น ผลิตภาพ (productivity), รอบเวลา, ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ,
การเข้าถึง, ความเหมาะสม, ความต่อเนื่อง, ความครอบคลุม ซึง่ ควรครอบคลุมระบบงานสําคัญขององค์กรทัง้ หมดใน
มาตรฐานตอนที่ I และ II เช่น ระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ ระบบบริหารความเสีย่ ง/คุณภาพ/ความปลอดภัย,
108
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IV-6 ผลด้านการนํา (LDR)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับการบรรลุผลตามกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั กิ ารขององค์กร 111.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นผลของพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรม ความเชือ่ มันในผู
่ น้ ําระดับสูงและการกํากับดูแลกิจการ
112
.
(3) องค์กรแสดงให้เห็นผลของความรับผิดชอบทางการเงิน (fiscal accountability) ทัง้ ภายในและภายนอก 113.
(4) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับการประเมินองค์กร การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบ.
(5) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับการสนับสนุน ความร่วมมือและ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน.
110

111

112

IV-7 ผลด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ (HPR)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์
สุขภาพของบุคลากร.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์
สุขภาพของกลุ่มผูร้ บั บริการสุขภาพทีส่ าํ คัญ.
(3) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์
สุขภาพของประชากรในชุมชน.

การกํากับดูแลวิชาชีพ, ระบบบริหารสิง่ แวดล้อม เครื่องมือ และสาธารณูปโภค, ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
, ระบบเวชระเบียน, ระบบยา, บริการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์, บริการรังสีวทิ ยา, การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
111 ตัวชี้วด
ั เกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนปฏิ บตั ิ การขององค์กรในหัวข้อนี้ ครอบคลุม การบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิ
การทีไ่ ม่ถูกครอบคลุมด้วยหัวข้ออื่น
112 ผลของการดําเนิ นงานอย่างมีจริ ยธรรม ความเชื่อมันในผู
่
น้ ําระดับสูงและการกํากับดูแลกิ จการ เช่น
รายงานการตรวจสอบและทบทวนทางด้านจริยธรรม, การให้คะแนนหรือจัดอันดับระบบกํากับดูแลกิจการในด้าน ความ
รับผิดรับชอบ (accountability) การมีสว่ นร่วม การคาดการณ์ได้ ความโปร่งใส
113 ผลของความรับผิ ดชอบทางการเงิ น เช่น รายงานการตรวจสอบทางการเงิน ข้อแนะนําของผูต
้ รวจสอบ การ
ตอบสนองของผูบ้ ริหาร
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