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ค ำน ำ 

 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) (สรพ.) มทีศิทางการท างานทีจ่ะพฒันาระบบ
การรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลไปสูก่ารประเมนิในลกัษณะของการเสรมิพลงั (empowerment evaluation) 
เพื่อใหส้ถานพยาบาลมคีวามสามารถในการประเมนิตนเองและเหน็โอกาสในการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลง
ดว้ยตนเอง  ประกอบกบัความตื่นตวัของสถานพยาบาลทีต่้องการต่อยอดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  สรพ.จงึได้
ใหม้กีารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA) ขึน้ โดยจดัท าเกณฑก์ารประเมนิทีข่ยายความตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี โดยอาศยัแนวทางปฏบิตัใิน
เอกสาร SPA, Patient Safety Goals (SIMPLE) ร่วมกบัขอ้ก าหนดทีเ่ป็นสากลต่างๆ เพื่อใหส้ถานพยาบาล
ประเมนิการน าแนวทางนัน้ไปปฏบิตัอิย่างงา่ยๆ  

 การประเมนิขัน้กา้วหน้าจะมสีองสว่น คอืการประเมนิ compliance โดยสถานพยาบาลตาม extended 
evaluation guide ซึง่ประเมนิงา่ยๆ เป็นสามระดบั (N=not met, P=partially met, M=met)  และการประเมนิ 
achievement ของระบบงานโดยผูเ้ยีย่มส ารวจ  ส าหรบัเกณฑท์ีอ่าจจะยากในการปฎบิตัไิดก้ าหนดใหเ้ป็น
เกณฑท์ีไ่ม่ตอ้งประเมนิ compliance แต่สนับสนุนใหพ้ยายามปฏบิตั ิโดยจะระบายสเีทาไวท้ีช่่องประเมนิ 

 สญัญลกัษณ์ของสพีืน้ทีเ่ป็นสฟ้ีา คอืเกณฑท์ีเ่ป็นเกณฑเ์ฉพาะของ HA เดมิและเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาต ิ สพีืน้ทีเ่ป็นสสีม้คอืเกณฑท์ีเ่ป็นเกณฑเ์ฉพาะของมาตรฐานสากลทีน่ ามาเสรมิ  ตวัอกัษรทีเ่ป็นสนี ้าเงนิ
คอืเกณฑท์ีข่ยายความมาจาก Patient Safety Goal (SIMPLE) 

 แนวทางการพฒันาและประเมนิผลทีเ่ป็นตวัอกัษรสนี ้าเงนิคอืกจิกรรมทีจ่ะช่วยใหส้ถานพยาบาลเหน็
บรบิทของตนเอง เหน็โอกาสพฒันา เหน็แนวทางทีจ่ะแสดงการปฏบิตัแิละผลของการปฏบิตั ิเป็นเสมอืนการ
รวมเอาประเดน็ใน SPA-in-Action และ Performance Evaluation Framework เขา้มาขยายความมาตรฐาน
และเกณฑป์ระเมนิ. 

 สรพ.หวงัว่าเกณฑก์ารประเมนิส าหรบัการรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA) จะเป็นประโยชน์
ส าหรบัสถานพยาบาลทีต่อ้งการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ทีท่ าใหเ้กดิความชดัเจนในแนวทางการพฒันา และ
ยกระดบัคุณภาพบรกิารสุขภาพของประเทศไทยไปพรอ้มๆ กนั 
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I-1 การน าองคก์ร 

I-1.1 กำรน ำองคก์รโดยผู้น ำระดบัสูง (LED.1) 

ผูน้ าระดบัสงูชีน้ าองคก์รสื่อสารและสง่เสรมิผลการด าเนินงานทีด่ใีหค้วามมัน่ใจในคุณภาพและ
ความปลอดภยัในการดแูลผูร้บับรกิาร. 

ก. วสิยัทศัน์และค่านิยม 

 (1) ผูน้ าระดบัสงูก าหนดและจดัท าเอกสารทีแ่สดงพนัธกจิ วสิยัทศัน์ ค่านิยม.  ผูน้ าระดบัสงูถ่ายทอดพนัธกจิ 
วสิยัทศัน์ ค่านิยม ผ่านระบบการน าไปยงับุคลากรทุกคนและคู่พนัธมติรส าคญั เพื่อน าไปปฏบิตั.ิ การปฏบิตัิ
ตนของผูน้ าระดบัสงูสะทอ้นถงึความมุ่งมัน่ต่อค่านิยมขององคก์ร.   

 
 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ก(11) ผู้น ำระดบัสูงและผู้บริหำรสูงสุด 
   111 องค์กรมผีูบ้รหิารสงูสุดซึง่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ตามขอ้ก าหนด ท าหน้าที่

บรหิารงานประจ าและทรพัยากรขององค์กร, ดแูลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีผู่ก้ ากบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

   112 ผูน้ าระดบัสงู (ทัง้ผูน้ าทีเ่ป็นทางการตามต าแหน่งหน้าที ่และผูน้ าทีไ่ม่เป็นทางการ
ซึง่ไดร้บัการบ่งชี)้ ร่วมกนัมบีทบาทในการชีน้ าองคก์ร 

   1.1ก(12) กำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่ำนิยม 
   121 ผูน้ าระดบัสงูร่วมกนัก าหนด/ทบทวนวสิยัทศัน์ขององค์กร เพื่อเป็นฐานในการ

ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 
มกีารทบทวนวสิยัทศัน์ล่าสดุเมื่อไร? แนวคดิของการเปลีย่นแปลงคอือะไร? 

   122 ผูน้ าระดบัสงูร่วมกนัก าหนด/ทบทวนพนัธกจิขององค์กร 
มกีารทบทวนพนัธกจิล่าสุดเมือ่ไร แนวคดิของการเปลีย่นแปลงคอือะไร? 
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N P M Extended Evaluation Guide 
   123 ผูน้ าระดบัสงูร่วมกนัก าหนด/ทบทวนค่านิยมขององคก์รทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมใน

มาตรฐาน HA/HPH และมคีวามหมายกบับุคลากร 
มกีารทบทวนค่านิยมล่าสดุเมื่อไร? แนวคดิของการเปลีย่นแปลงคอือะไร? ค่านิยมของ 
HA/HPH ขอ้ใดทีไ่ม่ปรากฏในค่านิยมขององคก์ร? มแีนวทางสง่เสรมิใหน้ าค่านิยม 
HA/HPH ทีไ่ม่ปรากฎในค่านิยมขององคก์รไปสู่การปฏบิตัอิย่างไร? 

   124 มคี าประกาศวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมขององคก์รเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   1.1ก(13) ผู้น ำระดบัสูงถ่ำยทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่ำนิยมสู่กำรปฏิบติั 
   131 ผูน้ าระดบัสงูถ่ายทอดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและค่านิยมสูก่ารปฏบิตั ิผ่านระบบการ

น าไปยงับุคลากรทุกสว่นงาน โดยมตีวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมและเชื่อมโยงกบับทบาท
หน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 

มกีลไกตดิตามการรบัรูข้องบุคลากรอย่างไร? ค่านิยมขององคก์รทีเ่หน็การปฏบิตัอิย่าง
ชดัเจนหรอืปฏบิตัไิดด้ ีมอีะไรบา้ง? ค่านิยมขององคก์รทีป่ฏบิตัไิดย้ากหรอืยงัไม่เหน็การ
ปฏบิตัอิย่างชดัเจน มอีะไรบา้ง? 

   132 ผูน้ าระดบัสงูสือ่สารวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมไปยงัผูส้ง่มอบและพนัธมติรที่
ส าคญั 

ผูส้ง่มอบและพนัธมติรทีเ่ป็นเป้าหมายส าคญัในการสือ่สารคอืใคร? คาดหวงัอะไรจากการ
รบัรูด้งักล่าว? 

   133 ผูน้ าระดบัสงูสือ่สารวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมไปยงัผูป่้วย ผูร้บัผลงานและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 

   1.1ก(14) กำรปฏิบติัเป็นตวัอย่ำง 
   141 ผูน้ าระดบัสงูน าค่านิยมขององคก์ร และค่านิยมของ HA/HPH มาปฏบิตัดิว้ยความ

มุ่งมัน่ 
ค่านิยมทีผู่น้ าระดบัสงูใหค้วามส าคญัในการน ามาปฏบิตัเิป็นตวัอย่างมอีะไรบา้ง? ท าให้
เหน็เป็นตวัอย่างอย่างไร? 

Performance Evaluation 

• น าเสนอประสทิธผิลของการสือ่สารวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม (เช่น ความพงึพอใจต่อการสือ่สารของ
ผูน้ า ความเขา้ใจในทศิทางขององคก์ร การเป็นตวัอย่างของผูน้ าในการปฏบิตัติามค่านิยม) 
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(2) ผูน้ าระดบัสงูจดัท าเอกสารทีแ่สดงจรยิธรรมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องบุคลากรในองค์กร และสรา้ง
สิง่แวดลอ้มขององคก์รทีส่ง่เสรมิ ก าหนด และสง่ผลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรมที่ด.ี 

 
 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ก(21) กำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบติัตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม (legal and 

ethical behavior) 
   211ผูน้ าระดบัสงูจดัท าเอกสารประมวลจรยิธรรมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์อง

บุคลากรในองคก์ร 
ทบทวนดเูอกสารประมวลจรยิธรรมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์มกีารตดิตามการปฏบิตัิ
อย่างไร? 

   212 การปฏบิตัตินของผูน้ าระดบัสงูแสดงใหเ้หน็ถงึความมุ่งมัน่ต่อการประพฤตปิฏบิตัิ
ตามกฎหมายและมจีรยิธรรม 

ตวัอย่างการปฏบิตัขิองผูน้ าในเรื่องกฎหมายและจรยิธรรมมอีะไรบา้ง? 
   213 ผูน้ าระดบัสงูสรา้งสิง่แวดลอ้มขององคก์รทีส่ง่เสรมิการปฏบิตัติามกฎหมาย และมี

จรยิธรรม (มกีระบวนการทีส่มดุลในเรื่องการใหค้วามรูแ้ละรณรงค,์ รางวลัและ
แรงจงูใจ, กฎระเบยีบขอ้บงัคบั, สรา้งบรรทดัฐานของสงัคม, ก าหนดเป็นนโยบาย) 

ตวัอย่างการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการปฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม มี
อะไรบา้ง? 
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(3) ผูน้ าระดบัสงูท าใหอ้งคก์รมคีวามยัง่ยนื ดว้ยการสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการปรบัปรุง
ผลงาน, การบรรลุพนัธกจิและวตัถุประสงคข์ององค์กร, การสรา้งนวตกรรม, ความคล่องตวัขององคก์ร, การ
เรยีนรูใ้นระดบัองคก์รและบุคลากร, สมัพนัธภาพในการท างานทีด่,ี ความร่วมมอืและการประสานบรกิาร. 

 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ก(31) ผู้น ำระดบัสูงสร้ำงส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรปรบัปรงุผลกำรด ำเนินกำร 

(performance improvement) 
   311 ผูน้ าระดบัสงูก าหนดนโยบาย เป้าประสงค ์และล าดบัความส าคญัในเรื่องคุณภาพ

และความปลอดภยั 
อะไรคอื priority ในเรื่องคุณภาพทีผู่น้ าก าหนด? อะไรคอื patient safety goal ของ รพ.? 

   312 ผูน้ าระดบัสงูสนับสนุนการพฒันาคุณภาพดว้ยการฝึกอบรมและใหโ้อกาส, การให้
แนวทางและความชว่ยเหลอื, การขจดัอุปสรรคในการพฒันา, การสรา้งแรงจงูใจ
และใหร้างวลั, การสนบัสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็น, การปรบัระบบบรหิารเพื่อเกือ้หนุน
การพฒันาคุณภาพ การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้

การสนับสนุนทีท่ าไดด้คีอือะไร? สิง่ทีจ่ะท าใหม้ากขึน้คอือะไร? 
   313 ผูน้ าระดบัสงูตดิตามก ากบัความพยายามในการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั 

ผลการตดิตามก ากบัความพยายามในการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัเป็นอย่างไร? 
   314 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมของการมุ่งเน้นผูร้บัผลงาน การพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง และการเรยีนรู ้  
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N P M Extended Evaluation Guide 
อะไรคอืรปูธรรมของวฒันธรรมการมุ่งเน้นผูร้บัผลงานทีเ่หน็ชดัเจน? อะไรคอืรปูธรรมของ
วฒันธรรมการพฒันาต่อเนื่อง? อะไรคอืรปูธรรมของวฒันธรรมการเรยีนรู?้ 

   1.1ก(32) ผู้น ำระดบัสูงสร้ำงส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรบรรลุพนัธกิจและวตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ ์

   321 ผูน้ าระดบัสงูก าหนดความคาดหวงัทีช่ดัเจนในการบรรลุพนัธกจิและวตัถุประสงค์
เชงิกลยุทธ ์

ความคาดหวงัในวตัถุประสงคข์อ้ใดทีย่งัไม่ชดัเจน?  
   322 ผูน้ าระดบัสงูร่วมกนัก าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีจ่ าเป็นเพื่อปฏบิตัติามพนัธ

กจิและสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม 
มคีู่มอืปฏบิตังิานส าคญัอะไรทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารจดัท าเพิม่เตมิเพื่อการปฏบิตัติามพนัธกจิ?  

   323 ผูน้ าระดบัสงูตดิตามความกา้วหน้าในการบรรลุพนัธกจิและวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 
มกีารตดิตามความกา้วหน้าบอ่ยเพยีงใด? การตดัสนิใจส าคญัทีเ่ป็นผลจากการตดิตามมี
อะไรบา้ง? 

   324 ผูน้ าระดบัสงูใหค้วามช่วยเหลอืในประเดน็ทีท่า้ทายสงู 
อะไรคอืประเดน็ในวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีม่คีวามทา้ทายสงู? ผูน้ าใหค้วามช่วยเหลอื
อย่างไร? 

   1.1ก(33) ผู้น ำระดบัสูงสร้ำงส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรสร้ำงนวตกรรม 
   331 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิการเสนอแนะขอ้คดิเหน็ในรปูแบบต่างๆ 

ผูน้ าตดิตามระดบัการใหข้อ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็ของบุคลากรอย่างไร? ผลลพัธเ์ป็น
อย่างไร? 

   332 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิการใชค้วามคดิสรา้งสรรคผ่์านการฝึกอบรม แรงจงูใจ และการ
ใหโ้อกาส 

ผูน้ าตดิตามระดบัการใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ของบุคลากรอย่างไร? ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร? 
   333 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหเ้กดินวตกรรมของระบบงานและกระบวนการ 

ผูน้ าตดิตามระดบัการสรา้งนวตกรรมของระบบงานกระบวนการท างานอย่างไร? ผลลพัธ์
เป็นอย่างไร? 

   334 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหแ้สวงหาและน าแนวคดิใหม่ๆ มาทดลองใช้ 
ผูน้ าตดิตามระดบัการน าแนวคดิใหม่ๆ มาใชโ้ดยบุคลากรอย่างไร? ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร? 

   1.1ก(34) ผู้น ำระดบัสูงสร้ำงส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อควำมคล่องตวัขององคก์ร 
   341 ผูน้ าระดบัสงูปรบัเปลีย่นขอ้บงัคบัหรอืแนวทางปฏบิตัเิมื่อจ าเป็น 

เงือ่นไข กฎระเบยีบและประเพณีปฏบิตัทิีก่่อใหเ้กดิความไม่คล่องตวัในการปฏบิตังิานมี
อะไรบา้ง? มกีารปรบัเปลีย่นขอ้บงัคบัหรอืแนวทางปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัขึน้
อย่างไร? 
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   342 ผูน้ าระดบัสงูใหอ้ านาจแก่ผูบ้รหิารระดบัตน้และผูป้ฏบิตังิานในการตดัสนิใจเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
อะไรคอืตวัอย่างของการใหอ้ านาจการตดัสนิใจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร? 

   343 ผูน้ าระดบัสงูท าใหร้ะบบงานต่างๆ มคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ ตอบสนองต่อสถานการณ์
ส าหรบัผูร้บับรกิารแตล่ะราย 

อะไรคอืตวัอย่างของความยดืหยุ่นส าหรบัสถานการณ์ของผูป่้วยแต่ละราย? อะไรคอืความ
ยดืหยุ่นทีค่วรมเีพิม่ขึน้? 

   344 ผูน้ าระดบัสงูมกีลยุทธท์ีช่่วยใหอ้งคก์รพรอ้มรบัสภาพแวดลอ้มในอนาคต 
อะไรคอืสภาพแวดลอ้มในอนาคตทีค่าดการณ์ไว?้ ผูน้ ามกีลยุทธเ์พื่อช่วยใหพ้รอ้มรบั
อย่างไร? 

   1.1ก(35) ผู้น ำระดบัสูงสร้ำงส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในระดบัองคก์รและ
บุคคล 

   351 ผูน้ าระดบัสงูสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ัง้ในระดบั
องค์กรและในระดบับุคคล 

   352 ผูน้ าระดบัสงูจดัใหม้แีหลง่ขอ้มลูเพื่อการเรยีนรูท้ีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยรวมทัง้การเรยีนรูผ่้าน
ระบบ internet 

   353 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหม้กีารรวมตวักนัอย่างไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
(Community of Practice) 

   354 ผูน้ าระดบัสงูน าผลงานดา้นการพฒันาคุณภาพ การวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู มาใช้
เรยีนรูเ้พื่อการตดัสนิใจในระดบัองคก์ร 

มกีารน าผลงานดงักล่าวมาใชใ้นการท างานใหญ่ๆ หรอืการตดัสนิใจเชงิกลยุทธอ์ะไรบา้ง? 
   355 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหม้ทีกัษะในการตัง้ค าถามเพื่อแสวงหาความรูใ้นงานประจ า 
   1.1ก(36) กำรสร้ำงส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสมัพนัธภำพ ควำมร่วมมือ และกำร

ประสำนงำน 
   361 ผูน้ าระดบัสงูจดัโครงสรา้งการท างานในลกัษณะสหสาขาวชิาชพี 
   362 ผูน้ าระดบัสงูวางแผนระบบบรกิารเฉพาะโรคทีม่กีารประสานในทุกขัน้ตอนและทุก

จุดบรกิาร 
บรกิารหรอืแผนงาน/โครงการทีต่อ้งการความร่วมมอืและการประสานงานสงูมอีะไร 

   363 ผูน้ าระดบัสงูเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหาทีม่คีวามอ่อนไหว (sensitive) ซึง่เกดิขึน้ระหว่าง
หน่วยงาน 

   1.1ก(37) พฒันำต่อยอด 
   371 ผูน้ าระดบัสงูสรา้งวฒันธรรมทีบุ่คลากรสง่มอบประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ผูร้บับรกิาร

อย่างคงเสน้คงวา และสง่เสรมิความผกูพนัของผูร้บับรกิาร 
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   372 ผูน้ าระดบัสงูพฒันาและเสรมิสรา้งทกัษะความเป็นผูน้ า 
   373 ผูน้ าระดบัสงูมสีว่นร่วมในการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร การวางแผนสบืทอดต าแหน่ง และ

การพฒันาผูน้ าในอนาคต 
   374 ผูน้ าระดบัสงูประเมนิบรรยากาศในดา้นต่างๆ และน าไปใชว้างแผนพฒันา 

Performance Evaluation 

• น าเสนอผลการประเมนิบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการพฒันาในดา้นต่างๆ 
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(4) ผูน้ าระดบัสงูสรา้งและสง่เสรมิวฒันธรรมความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย. 

 

 
N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ก(41) วฒันธรรมควำมปลอดภยั (safety culture) 
   411 ผูน้ าระดบัสงูก าหนดเรื่องความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วยเป็นวตัถุประสงคส์ าคญัใน

แผนกลยุทธ ์
   412 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหม้กีารน า patient safety goals : SIMPLE มาศกึษา ปฏบิตั ิ

และตดิตาม ตามความเหมาะสม 
   413 ผูน้ าทุกระดบัสรา้งความมัน่ใจในระบบรายงานอุบตักิารณ์ว่าจะไม่ก่อใหเ้กดิผลรา้ย

ต่อผูร้ายงาน ทัง้ดว้ยการก าหนดนโยบาย การท าความเขา้ใจ และการปฏบิตัิ 
   414 ผูน้ าระดบัสงูจดัใหม้ ีPatient Safety Leadership Walkround เพื่อสือ่สารทศิทาง

และค่านิยมในเรื่องความปลอดภยั รบัทราบเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์ปัญหา
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะจากเจา้หน้าที ่

   415 ผูน้ าทุกระดบัสง่เสรมิใหน้ าเหตุการณ์ไม่พงึประสงคม์าวเิคราะห ์(ท า RCA ดว้ย
วธิกีารทีเ่หมาะสม) และปรบัปรุงระบบทีม่คีวามปลอดภยัยิง่ขึ้น (ใชแ้นวคดิ human 
factors engineering) 
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   416 ผูน้ าทุกระดบัสง่เสรมิใหใ้ชก้ารพดูคุยกนับ่อยๆ อย่างสัน้ๆ ในทุกโอกาส เพื่อเพิม่
ความตระหนักในเรื่องความเสีย่ง เช่น morning brief, safety brief, การทบทวน
ขา้งเตยีง, การสง่ต่อระหว่างเวร 

   417 มกีารประเมนิปัจจยัและตวัแปรส าคญัทีส่ะทอ้นถงึการมวีฒันธรรมความปลอดภยัใน
องค์กร และน าไปใชป้รบัปรุงระบบงาน 
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ข. การสือ่สารและจุดเน้นขององคก์ร 

 (1) ผูน้ าระดบัสงูสือ่สารกบับคุลากร, ใหอ้ านาจการตดัสนิใจ, และจงูใจบุคลากรทุกคนทัว่ทัง้องค์กร.  ผูน้ า
ระดบัสงูกระตุน้ใหเ้กดิการสือ่สารสองทางทีต่รงไปตรงมาทัว่ทัง้องคก์ร.  ผูน้ าระดบัสงูมบีทบาทเชงิรุกในการ
ใหร้างวลัและการยกย่องชมเชยเพื่อหนุนเสรมิการมุ่งเน้นผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน, การมุ่งเน้นคุณภาพและความ
ปลอดภยัในการดแูลผูร้บับรกิาร, และการมุ่งเน้นผลงานทีด่.ี 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ข(11) กำรส่ือสำร(communication) 
   111 ผูน้ าระดบัสงูก าหนด/ทบทวนวธิกีารสือ่สารกบับุคลากรในองคก์ร  รวมทัง้การ

สือ่สารไปสูเ่ครอืขา่ยทีไ่ม่เป็นทางการในองค์กร 
   112 ผูน้ าระดบัสงูกระตุน้ใหเ้กดิการสือ่สารทีต่รงไปตรงมาและเป็นไปในลกัษณะ

สองทศิทางทัว่ทัง้องค์กร 
   113 ผูน้ าระดบัสงูสือ่สารการตดัสนิใจทีส่ าคญัๆ กบับุคลากร 

อะไรคอืตวัอย่างการตดัสนิใจส าคญัทีผู่น้ าสือ่สารกบับุคลากร? ผลการรบัรูเ้ป็นอย่างไร? 
   1.1ข(12) กำรเสริมพลงั(empowerment) 
   121 ผูน้ าระดบัสงูก าหนด/ทบทวนขอบเขตการใหอ้ านาจตดัสนิใจใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัรอง

ลงไป 
   122 ผูน้ าระดบัสงูก าหนด/ทบทวนการเสรมิพลงัใหบุ้คลากรทีอ่ยู่ ณ จุดทีใ่กลช้ดิ

ผูร้บับรกิารมากทีสุ่ด  
   123 ผูน้ าระดบัสงูจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารทีจ่ าเป็นเพื่อสง่เสรมิการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร

ระดบัรองและบุคลากร 
   1.1ข(13) กำรให้รำงวลัและยกย่องชมเชย(reward and recognition) 
   131 ผูน้ าระดบัสงูมบีทบาทเชงิรุกในการใหร้างวลัและยกย่องชมเชยบุคลากร  
   132 การใหร้างวลัและการยกย่องชมเชยหนุนเสรมิการมุ่งเน้นผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน  มี

วฒันธรรมในการสรา้งความผกูพนักบัผูร้บัผลงาน 
   133 การใหร้างวลัและการยกย่องชมเชยหนุนเสรมิการมุ่งเน้นคุณภาพและความ

ปลอดภยั 
   134 การใหร้างวลัและการยกย่องชมเชยหนุนเสรมิใหม้ ีperformance ทีด่ ีใหร้างวลัใน

การอุทศิตนของบุคลากร 
บุคลากรมคีวามเหน็อย่างไรต่อระบบการใหร้างวลัและการยกย่องชมเชย? Performance 
ของบุคลากรเปลีย่นไปอย่างไร? 
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(2) ผูน้ าระดบัสงูก าหนดจุดเน้นทีก่ารปฏบิตัเิพื่อปรบัปรุงผลงาน การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละวสิยัทศัน์ขององค์กร
รวมทัง้ระดบัความคาดหวงัในจุดเน้นดงักล่าว.  ผูน้ าระดบัสงูทบทวนตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงานอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อระบุการด าเนินการทีจ่ าเป็น.   

 
 

Extended Evaluation Guide 
1.1ข(21) กำรมุ่งเน้นให้เกิดกำรปฏิบติัอย่ำงจริงจงั (focus on action) 

211 ผูน้ าระดบัสงูระบุส่ิงท่ีต้องท ำ หรือจดุเน้นเพื่อกำรปฏิบติัอย่างจรงิจงั ผ่านการทบทวนตวัชีว้ดั
ผลการด าเนินการ(performance indicator) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อการปรบัปรุงผลงาน 
(performance) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละวสิยัทศัน์ขององค์กร  

อะไรคอืจุดเน้นเพื่อการปฏบิตัทิีเ่ป็นผลจากการทบทวน KPI ขององคก์ร?  
212 ผูน้ าระดบัสงูก าหนดระดบัความคาดหวงัต่อผลงานขององคก์ร โดยพจิารณาคุณค่าต่อผูป่้วย/ผูร้บั

ผลงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่างๆ อย่างสมดุล 
อะไรคอืความคาดหวงัในจุดเน้นดงักล่าว?  

213 ผูน้ าระดบัสงูส่ือสำรจดุเน้นในการพฒันาไปยงัหน่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้ง ให้กำรสนับสนุนกำร
น ำจดุเน้นไปสู่กำรปฏิบติัอย่างจรงิจงั 

ผูน้ าสือ่สารจดุเน้นไปยงัผูเ้กีย่วขอ้งดว้ยวธิใีด? การรบัรูเ้ป็นอย่างไร? 
214 ผูน้ ำระดบัสงูค ำนึงถงึกลยุทธ ์บุคลำกร ระบบงำน สนิทรพัยข์ององคก์ร กำรลดควำมสญูเปล่ำ กำร

ปรบัปรุงผลติภำพ กำรสรำ้งนวตกรรม กำรกลำ้เสีย่งอย่ำงรอบคอบ (intelligent risk) ในกำรมุ่งเน้นให้
เกดิกำรปฏบิตัอิย่ำงจรงิจงั 

ผูน้ ำส่งเสรมิใหใ้ชอ้งคป์ระกอบหรอืวธิกีำรอะไรในกำรท ำใหเ้กดิ action อย่ำงจรงิจงั? 

How well? มคีวามตื่นตวัในการน าไปปฏบิตัอิย่างไร ผลลพัธเ์ปลีย่นแปลงไปตามเป้าหมายทีค่าดไว้
หรอืไม่
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I-1.2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำรและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (LED.2) 

องคก์รแสดงถงึระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ สรา้งความมัน่ใจว่ามี
การด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม และมสีว่นสนบัสนุนต่อสุขภาพของชุมชน. 

ก. การก ากบัดแูลกจิการ 

(1) องคก์รทบทวนและแสดงใหเ้หน็ระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในดา้นความรบัผดิชอบต่อการกระท าของ
ผูบ้รหิาร, ความรบัผดิชอบดา้นการเงนิ, ความโปร่งใสในการด าเนินงาน, การตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระทัง้ภายใน
และภายนอก, และการพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   1.2ก(11) โครงสร้ำงกำรก ำกบัดแูล บทบำทด้ำนพนัธกิจและนโยบำย 
   111 มกีารก าหนดโครงสรา้ง หน้าทีแ่ละภาระรบัผดิชอบของผูก้ ากบัดแูลกจิการเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  
   112 ผูก้ ากบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบพนัธกจิขององคก์ร มกีารทบทวนเป็นระยะ 

และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
   113 ผูก้ ากบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบแผนกลยุทธ ์แผนบรหิารจดัการ นโยบายและ

ระเบยีบปฏบิตัขิองการก ากบัดแูล 
   1.2ก(12) ควำมรบัผิดชอบต่อกำรกระท ำของผู้บริหำร(accountability for the 

management’s action) 
   121 ผูก้ ากบัดแูลกจิการแต่งตัง้ผูบ้รหิารสงูสุดหรอืผูอ้ านวยการ 
   122 ผูบ้รหิารสงูสุดน าเสนอนโยบายต่อผูก้ ากบัดแูลกจิการและสรา้งความมัน่ใจว่ามกีาร

ปฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 
   123มกีารทบทวนพนัธสญัญาและระบบรายงานระหว่างผูก้ ากบัดแูลกจิการกบัผูบ้รหิาร

สงูสุด เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารรบัรูผ้ลการด าเนินงานส าคญัขององค์กรโดยผูก้ ากบัดแูล
กจิการ และใหข้อ้คดิเหน็ป้อนกลบัหรอืขอ้ทกัทว้งต่อผูบ้รหิาร 

   1.2ก(13) ควำมรบัผิดชอบด้ำนกำรเงินกำรคลงั (fiscal accountability) 
   131 ผูก้ ากบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบทุนและงบประมาณด าเนินงานขององคก์ร 
   1.2ก(14) ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (transparency in operations) 
   141 มคีวามโปร่งใสในการคดัเลอืกคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
   142 ความมอีสิระในการทบทวนและตรวจสอบองคก์ร 
   143 มนีโยบายเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
   144 มกีารควบคุมภายในของกระบวนการก ากบัดแูลกจิการ 
   145 มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งต่อขอ้ครหาในเรื่องความไม่โปร่งใสในการตดัสนิใจของ

ผูบ้รหิาร และด าเนินการเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัทราบกระบวนการตดัสนิใจ
และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของผูบ้รหิาร 
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N P  M Extended Evaluation Guide 
   1.2ก(15) กำรตรวจสอบภำยในและภำยนอกท่ีเป็นอิสระ(independent internal and 

external audits) 
   151 มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัจิรงิ มี

ประสทิธผิล, ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดร้บัการ
ปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเหมาะสมและทนัเวลา 

   152 มรีะบบตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ  
   153 มกีารตรวจสอบจากภายนอกทีเ่ป็นอสิระ 
   154 ผูบ้รหิารสงูสุดตอบสนองต่อรายงานของหน่วยงานตรวจสอบและควบคุม 
   1.2ก(16) กำรพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(protection of stakeholder 

interests) 
   161 ผูก้ ากบัดแูลกจิการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อการตดัสนิใจส าคญัโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
   162 มกีารรบัฟังขอ้คดิเหน็และเสยีงสะทอ้นจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม  
   1.2ก(17) กำรก ำกบัดแูลอ่ืนๆ  
   171 ผูก้ ากบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบแผนคุณภาพและความปลอดภยัผูป่้วย 

รบัทราบและตอบสนองต่อรายงานอย่างสม ่าเสนอ 
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(2) องคก์รประเมนิผลงานของผูน้ าทุกระดบั.  ผูน้ าระดบัสงูใชผ้ลการทบทวนเหล่านี้ไปปรบัปรุงประสทิธผิลของ
ผูน้ าแต่ละคน และประสทิธผิลของระบบการน า. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   1.2ก(21) กำรประเมินและปรบัปรงุ performance ของกำรก ำกบัดแูล 
   211 มกีารประเมนิ performance ของคณะกรรมการ/ผูก้ ากบัดแูลกจิการประจ าปี 
   212 มกีารน าผลการประเมนิมาใชป้รบัปรุงประสทิธผิลของคณะกรรมการ/ผูก้ ากบัดแูล

กจิการ 
   1.2ก(22) กำรประเมินและปรบัปรงุ performance ของผู้น ำ 
   221 มกีารก าหนด managerial competency เพื่อน ามาใชใ้นการประเมนิและพฒันาผูน้ า

ระดบัตา่งๆ  
   222 ผูก้ ากบัดแูลกจิการประเมนิ performance ของผูบ้รหิารสงูสุดอย่างน้อยปีละครัง้ 
   223 การประเมนิผลผูน้ าและระบบการน าองคก์ร ใชข้อ้มลูจากการทบทวนโดยเพื่อนผูน้ า 

(peer review) การประเมนิ performance ของผูบ้รหิารอย่างเป็นทางการ ขอ้มลู
ป้อนกลบัและผลส ารวจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

   224 มกีารใชผ้ลการประเมนิ performance ในการก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร 
   225 มกีารใชผ้ลการประเมนิ performance เพื่อปรบัปรุงประสทิธผิลของผูน้ าแต่ละคน 
   226 มกีารใชผ้ลการประเมนิ performance เพื่อปรบัปรุงประสทิธผิลของระบบการน า

ขององคก์ร1 

 

 
  

 
1ควรมกีารประเมนิในประเดน็ต่อไปนี้ (1) โครงสรา้งการน า (2) กลไกการตดัสนิใจ และการสื่อสารสู่การปฏบิตั ิ(3) 
กลไกการประเมนิตนเอง การรบัขอ้มลูป้อนกลบั และการปรบัปรงุ (4) ความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้ าในสายงานต่างๆ 
รวมถงึการเลอืกสรรและพฒันาผูน้ า (5) การก าหนดความคาดหวงั การสรา้งความภกัดกีารท างานเป็นทมี และการมุ่ง
ไปสู่เป้าประสงคร์่วมขององคก์ร (6) การหนุนเสรมิหรอืเน้นย ้าค่านิยม การประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม การกระตุน้
และสนับสนุนความคดิรเิริม่และความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
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ข. พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม 

(1) องคก์รระบุและคาดการณ์ถงึความเสีย่ง / ผลกระทบดา้นลบต่อสงัคม และความกงัวลของสาธารณะ 
เนื่องมาจากบรกิาร/การด าเนนิงานขององคก์ร.  องค์กรมกีารเตรยีมการเชงิรุกในประเดน็ดงักล่าว รวมถงึ
การใชก้ระบวนการทีใ่ชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและรกัษาสิง่แวดลอ้ม.  มกีารก าหนดกระบวนการ ตวัชีว้ดั และ
เป้าหมายส าคญั เพื่อใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎหมาย รวมทัง้ลดความเสีย่งหรอืผลกระทบดา้นลบ
เหล่านัน้. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   1.2ข(11) ผลกระทบต่อสงัคมและควำมกงัวลของสำธำรณะ(adverse impacts on 

society and public concerns) 
   111 องค์กรคาดการณ์ผลกระทบดา้นลบต่อสงัคม ความกงัวลของสาธารณะ เนื่องมาจาก

การด าเนินงานขององคก์รทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตต 
ผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมและความกงัวลของสาธารณะมอีะไรบา้ง? ไดม้าจากการรบัฟังผู้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีอย่างทัว่ถงึเพยีงใด? 

   112 มกีารเตรยีมการเชงิรุกอย่างเป็นระบบเพื่อรบัผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมและความ
กงัวลของสาธารณะ 

มกีารเตรยีมการเชงิรุกเพื่อป้องกนัและรบัผลกระทบดงักล่าวอย่างไร?  
   113 มเีป้าหมายและตวัวดัทีช่ดัเจนในเรื่องเกีย่วกบัผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมและความ

กงัวลของสาธารณะ 
เป้าหมายและตวัชีว้ดัเกีย่วกบัเรื่องนี้มอีะไรบา้ง? ผลการตดิตามตวัชีว้ดัดงักล่าวเป็น
อย่างไร? 

   1.2ข(12) กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและข้อบงัคบั (regulatory and legal 
requirements) 

   121 องค์กรระบุกฎหมายและขอ้บงัคบัทีต่อ้งปฏบิตัติาม และวเิคราะหป์ระเดน็ทีย่งัเป็น
ปัญหาขององคก์ร 

กฎหมายและขอ้บงัคบัทีม่คีวามส าคญัสงู และมโีอกาสทีจ่ะเป็นปัญหาขององค์กรมี
อะไรบา้ง? อะไรคอืประเดน็ปัญหาดงักล่าว? 

   122 ผูบ้รหิารสงูสุดสรา้งความมัน่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง 

มแีนวทางอย่างไรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่
วเิคราะหไ์วใ้น 121? 

   123 องคก์รพยำยำมท ำใหด้กีว่ำทีก่ฎหมำยหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัก ำหนดไว ้

   124 มเีป้าหมายและตวัวดัทีช่ดัเจนในเรื่องเกีย่วกบัการปฎบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั 
เป้าหมายและตวัชีว้ดัเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัมอีะไรบา้ง? ผลการ
ตดิตามตวัชีว้ดัดงักล่าวเป็นอย่างไร? 

   1.2ข(13) กำรใช้และอนุรกัษ์ทรพัยำกร (conserving natural resources) 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  17 

 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   131 องค์กรวเิคราะหโ์อกาสในการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

อะไรคอืโอกาสทีจ่ะใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม? 
   132 องค์กรมกีระบวนการทีใ่ชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ใช้

เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม อนุรกัษ์พลงังาน น าวสัดุทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใช้
ใหม่ 

มาตรการส าคญัในเรื่องนี้มอีะไรบา้ง? 
   133 มเีป้าหมายและตวัวดัทีช่ดัเจนในเรื่องเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและการ

อนุรกัษ์ทรพัยากร 
เป้าหมายและตวัชีว้ดัเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและการอนุรกัษ์ทรพัยากรมี
อะไรบา้ง? ผลการตดิตามตวัชีว้ดัดงักล่าวเป็นอย่างไร? 

   1.2ข(14) ควำมเส่ียง(risks) 
   141 องค์กรคาดการณ์ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารและการด าเนินงานขององคก์ร 
   142 มกีารเตรยีมการเชงิรุกอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากบรกิารและการ

ด าเนินงานขององคก์ร  
   143 มเีป้าหมายและตวัวดัทีช่ดัเจนในเรื่องเกีย่วกบัความเสีย่งจากบรกิารและการ

ด าเนินงานขององคก์ร 
 
(2) องคก์รสง่เสรมิและสรา้งความมัน่ใจว่าจะมพีฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม(ethical behavior) ในปฏสิมัพนัธทุ์กกรณี 

มกีารตดิตามก ากบัและด าเนินการต่อพฤตกิรรมทีฝ่่าฝืนหลกัจรยิธรรม. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   1.2ข(21) ข้อก ำหนดทัว่ไป 
   211 มกีารสง่เสรมิและสรา้งความมัน่ใจว่ามพีฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมในการก ากบัดแูล

กจิการ 
   212 มกีารสง่เสรมิและสรา้งความมัน่ใจว่ามพีฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมในการมปีฏสิมัพนัธ์

กบัพนัธมติร ผูส้ง่มอบ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่น 
   213 มตีวัวดัในการสง่เสรมิและก ากบัดแูลจรยิธรรมในโครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ2 
   214 มตีวัวดัในการสง่เสรมิและก ากบัดแูลจรยิธรรมทัว่ทัง้องคก์ร3 

ตวัวดัในการสง่เสรมิและก ากบัดแูลจรยิธรรมของผูบ้รหิารและบุคลากรมอีะไรบา้ง? ผลการ
ตดิตามตวัวดัดงักล่าวเป็นอย่างไร? 

 
2เช่น อตัราส่วนของกรรมการอสิระ, ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รกบักลุ่มผูถ้อืหุน้และผูม้สีทิธมิเีสยีง, หลกัฐานทีแ่สดง
ถงึการมนีโยบาย การฝึกอบรม ระบบตดิตามในเรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้นและการใชเ้งนิอย่างเหมาะสม 
3เช่น เหตุการณ์ละเมดิจรยิธรรมและการตอบสนอง, ผลส ารวจความคดิเหน็ของบุคลากรต่อจรยิธรรมขององคก์ร, การ
ใชส้ายด่วนจรยิธรรม, ผลการทบทวนและตรวจสอบดา้นจรยิธรรม 
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N P  M Extended Evaluation Guide 
   215 มมีาตรการทีจ่ะด าเนินการต่อพฤตกิรรมทีฝ่่าฝืนหลกัจรยิธรรม 
   1.2ข(22) จริยธรรมในกำรดแูลผู้ป่วย 
   221มกีารก าหนดบรรทดัฐานในการคุม้ครองผูป่้วยในประเดน็ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย: การ

ท าการตลาด การรบัผูป่้วย การโอนยา้ย การจ าหน่าย การเปิดเผยขอ้มลูความเป็น
เจา้ของ และผลประโยชน์ทบัซอ้น 

   222 องค์กรเปิดเผยขอ้มลูความเป็นเจา้ของ 
   223 องค์กรใหบ้รกิารผูป่้วยดว้ยความเทีย่งธรรมและจรงิใจ 
   224 มกีารปฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรมตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นเรื่องการท าการตลาดและ

การประชาสมัพนัธ ์
   225 มกีารปฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรมตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นเรื่องการรบัผูป่้วย การ

โอนยา้ย การจ าหน่าย 
   226 มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารหรอืแจง้หนี้อย่างถูกตอ้ง เฉพาะตามรายการทีผู่ป่้วยไดร้บั

บรกิารเท่านัน้ 
   227 มกีารประเมนิและแกปั้ญหาเมื่อระบบการจ่ายเงนิท าใหล้ดคุณภาพการดแูลผูป่้วย 
   1.2ข(23) สถำนกำรณ์ท่ียำกล ำบำก(ethical dilemma) 
   231 มแีนวทางและความพรอ้มในการช่วยเหลอืผูท้ีต่อ้งเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ที่

ยากล าบากในการดแูลผูป่้วย และการใหบ้รกิาร 
   232 มกีารรายงานขอ้กงัวลในเรื่องจรยิธรรมและกฎหมาย 
   233 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระเดน็ทีย่ากล าบากในการตดัสนิใจเนื่องจากความไม่ลงตวั

ระหว่างมุมมองต่างๆ 
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ค. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในวงกวา้ง และการสนบัสนุนชุมชนทีส่ าคญั 

(1) ควำมผำสุกของสงัคมในวงกว้ำง. องคก์รค านึงถงึความผาสุกและผลประโยชน์ของสงัคมในวงกวา้งเป็น
สว่นหนึ่งในกลยุทธแ์ละการปฏบิตังิานประจ าวนั รวมถงึมสีว่นในการสรา้งความสมบูรณ์ใหก้บัระบบ
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   1.2ค(11) ควำมผำสุกของสงัคมในวงกว้ำง (societal well-being) 
   111 องค์กรพจิารณาความผาสุกและผลประโยชน์ของสงัคมในวงกวา้งเป็นสว่นหนึ่งของ

กลยุทธแ์ละการปฏบิตังิานประจ าวนั 
 

   112 องค์กรมสีว่นในการสรา้งความสมบูรณ์ใหก้บัระบบสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ 
 

 
(2) กำรสนับสนุนชุมชน. องคก์รสนับสนุนและสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนทีส่ าคญัขององคก์รอย่างจรงิจงั.  

มวีธิกีารก าหนดชุมชนทีส่ าคญัขององค์กรและก าหนดกจิกรรมทีอ่งค์กรเขา้ไปมสีว่นร่วม รวมถงึกจิกรรมที่
อาจใชส้มรรถนะหลกัขององค์กร.  ผูน้ าระดบัสงูและบุคลากรร่วมมอืกนัในการพฒันาชุมชน. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   1.2ค(21) กำรสนับสนุนชุมชน(community support) 
   211 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการก าหนดชุมชนทีส่ าคญัขององค์กร 
   212 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการก าหนดกจิกรรมทีอ่งคก์รเขา้ไปมสีว่นร่วม

สนับสนุนและสรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชน (อาจรวมถงึสิง่ทีอ่งคก์รท าเพื่อปรบัปรุง
สิง่แวดลอ้ม สรา้งความเขม้แขง็ใหง้านบรกิาร การศกึษา สุขอนามยัของชุมชน 
ปรบัปรุงการด าเนินการของวสิาหกจิชุมชน) 

   213 องค์กรใชส้มรรถนะหลกัขององคก์รในการสนับสนุนและสรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 
ซึง่แสดงใหเ้หน็การทุ่มเทเป็นพเิศษในการอุทศิตนเพื่อสนับสนุนชุมชน 
นอกเหนือจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพนัธกจิ 

   214 ผูน้ าระดบัสงูและบุคลากรร่วมมอืกนัในการพฒันาชุมชน 
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I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ ์

I-2.1 กำรจดัท ำกลยุทธ ์(STM.1) 

องคก์รก าหนดกลยุทธแ์ละวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธเ์พือ่ตอบสนองกบัความทา้ทายขององคก์รและ
สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการด าเนินงานขององคก์ร. 

ก. กระบวนการจดัท ากลยุทธ์ 

(1) ผูน้ าระดบัสงู ดว้ยความรว่มมอืของบุคลากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีส าคญั ด าเนินการวางแผนกลยุทธต์าม
ขัน้ตอนและใชก้รอบเวลาทีเ่หมาะสม.  มกีารวเิคราะหแ์ละก าหนดความทา้ทายเชงิกลยุทธแ์ละขอ้ไดเ้ปรยีบ
ขององคก์ร.  มกีระบวนการทีช่่วยใหอ้งคก์รทราบถงึจุดอ่อนหรอืจุดดอ้ยส าคญัทีอ่าจถูกมองขา้ม.   

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(11) ผู้มีส่วนร่วม (strategic planning participants) 
   111 ผูน้ าระดบัสงูร่วมกบับุคลากรด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ 

ผูม้สีว่นร่วมในการวางแผนกลยุทธม์ใีครบา้ง? แต่ละกลุ่มมบีทบาทอะไร? 
   112 ผูน้ าระดบัสงูใชข้อ้มลูจากผูน้ าชุมชนในการวางแผนกลยุทธ ์ 
   113 ผูน้ ำของสถำนพยำบำลอืน่ในชุมชนมส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนกลยุทธ ์

   2.1ก(12) กระบวนกำรพื้นฐำน(strategic planning process) 
   121 มกีารวางแผนกลยุทธต์ามขัน้ตอนทีส่ าคญั 

ขัน้ตอนส าคญัในการวางแผนกลยุทธม์อีะไรบา้งในแต่ละชว่งเวลาของปี? สามารถปฏบิตัิ
ตามไดส้มบูรณ์ตามขัน้ตอนดงักล่าวเพยีงใด? 

   122 มกีารก าหนดกรอบเวลาทีเ่หมาะสม (planning time horizon) ของการวางแผนระยะ
สัน้และระยะยาว และท าใหก้ระบวนการวางแผนกลยุทธส์อดคลอ้งกบักรอบเวลา
ดงักล่าว 

แผนระยะยาวของ รพ.มกีรอบเวลาอย่างไร กระบวนการวางแผนสอดคลอ้งกบักรอบเวลา
ดงักล่าวอย่างไร 

   2.1ก(13) กระบวนกำรส ำคญั 
   131 มกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการรบัรูใ้นสิง่ทีไ่ม่เคยรูม้าก่อนหรอืจุดทีม่องไม่เหน็ดว้ย

ตวัเอง4(potential blind spot)  ซึง่อาจจะเป็นทัง้ศกัยภาพ จุดอ่อน หรอืโอกาสและ
สิง่คุกคาม 

 
4อาจใชก้ารรบัฟังจากภายใน รบัฟังหรอืแสวงหาจากภายนอก ทา้ทายใหส้มาชกิใชจ้นิตนาการ ตรวจสอบเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้อย่างไม่คาดฝัน 
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มวีธิกีารในการคน้หา potential blind spot อย่างไรบา้ง? อะไรคอื potential blind spot ที่
พบใน 1-2 ปีทีผ่่านมา? น าไปใชป้ระโยชน์อย่างไร? 

   132 มกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการวเิคราะหแ์ละก าหนดสมรรถนะหลกั (core 
competencies) ขององค์กร 

อะไรคอื core competencies ขององคก์ร? มวีธิกีารอะไรในการก าหนด ใชเ้กณฑอ์ะไรใน
การพจิารณา? 

   133 มกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการวเิคราะหแ์ละก าหนดความทา้ทาย5 และความ
ไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธข์ององค์กร 

อะไรคอืความทา้ทายเชงิกลยุทธแ์ละความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธข์อง รพ.? มวีธิกีารไดม้า
อย่างไร ใชข้อ้มลูอะไรประกอบการพจิารณา? 

(2) ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ ์มกีารวเิคราะหปั์ญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูร้บับรกิาร/ชุมชน
ทีร่บัผดิชอบ, จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส สิง่คุกคามขององคก์ร รวมทัง้ปัจจยัส าคญัอื่นๆ และความสามารถใน
การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิตั.ิ 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(21) กำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกลยุทธ(์key elements analysis) 
   211 มกีารวเิคราะหปั์ญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูร้บับรกิาร มกีารรบัฟัง

ขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชุมชน 
อะไรคอืปัญหาและความตอ้งการสุขภาพทีน่ ามาพจิารณาในการจดัท าแผนกลยุทธ?์ ใช้
ขอ้มลูจากแหล่งใด? 

   212 มกีารวเิคราะหข์อ้มลูระบาดวทิยาของปัญหาสุขภาพในพืน้ที่ 
มกีารใชข้อ้มลูระบาดวทิยาของปัญหาสุขภาพในพืน้ทีม่าประกอบการจดัท าแผนกลยุทธ์
อย่างไร? 

   213 มกีารวเิคราะหจ์ุดแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององคก์ร 
ขอดผูลการวเิคราะห ์SWOT อะไรคอื strategic advantage, strategic challenge, 
strategic opportunity? 

   214 มกีารวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในดา้นเทคโนโลย ีตลาด ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร ความนิยมของผูร้บับรกิาร การแขง่ขนั ภาวะเศรษฐกจิ กฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

การเปลีย่นแปลงส าคญัทีถู่กน ามาพจิารณาในการวางแผนกลยุทธม์อีะไรบา้ง? อะไรคอืการ
เปลีย่นแปลงส าคญัดงักล่าว? ขอ้มลูนี้มผีลต่อการก าหนดกลยุทธอ์ะไรบา้ง?   

   215 มกีารวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อความยัง่ยนืขององค์กร รวมถงึสมรรถนะหลกัที่
ตอ้งการขององคก์ร การคาดการณ์ performance ในอนาคตขององคก์รและองค์กร
ทีเ่ทยีบเคยีงกนัได้ 

 
5ความทา้ทายเชงิกลยุทธข์ององคก์ร ควรครอบคลุมโรคและปัญหาสุขภาพ, ความอยู่รอดและความยัง่ยนืขององคก์ร, 
ทุนมนุษย ์เป็นอย่างน้อย 
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อะไรคอืปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อความยัง่ยนืของ รพ.? ปัจจยัดงักล่าวสมัพนัธก์บัสมรรถนะ
หลกัและ performance ทีจ่ะใชเ้ป็นตวัชีว้ดัของ รพ.อย่างไร 

   216 มกีารวเิคราะหค์วามสามารถขององคก์รในการน าแผนไปปฏบิตั ิเชน่ การระดม
ทรพัยากรและความรูท้ีจ่ าเป็น ความคล่องตวัในการปฏบิตัติามแผนส ารองฉุกเฉิน 
การปรบัเปลีย่นแผนและน าไปปฏบิตัอิย่างรวดเรว็ 

ทีผ่่านมามขีอ้จ ากดัในการน าแผนไปปฏบิตัอิะไรบา้ง และน ามาก าหนดมาตรการรองรบั
อย่างไร? มกีารวเิคราะหค์วามสามารถในการระดมทรพัยากรและความรูอ้ย่างไร? มกีาร
วเิคราะหค์วามคล่องตวัในการปฏบิตัติามแผนส ารองฉุกเฉินอย่างไร? มกีารวเิคราะห์
ความสามารถในการปรบัเปลีย่นแผนอย่างไร? 

   2.1ก(22) กำรก ำหนดกลยุทธ(์strategy considerations) 
   221 มกีารใชร้ปูแบบต่างๆ เพือ่ใหเ้หน็ภาพในอนาคตเพื่อการตดัสนิใจและการจดัสรร

ทรพัยากร เช่น การพยากรณ์ การคาดคะแน การใชส้ถานการณ์จ าลอง ฉากทศัน์ 
มกีารวเิคราะหใ์หเ้หน็ภาพอนาคตอย่างไร? ภาพอนาคตทีว่่านัน้คอือะไร? น ามาใชใ้นการ
ก าหนดกลยุทธอ์ย่างไร? 

   222 มกีารก าหนดกลยุทธใ์นเชงิกวา้งเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการด าเนินงานของ
องค์กร6 

อะไรคอืกลยุทธเ์ชงิกวา้งในแผนกลยุทธข์อง รพ.? กลยุทธด์งักล่าวท าให ้รพ.เขม้แขง็ขึน้
อย่างไร? 

 
  

 
6กลยุทธใ์นเชงิกวา้งเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการด าเนินงานขององคก์ร อาจเป็นผลหรอืน าไปสู่สิง่ต่อไปนี้: การ
จดับรกิารใหม่, ผูร้บับรกิารหรอืส่วนตลาดส าคญัใหม่, การกลา้เสีย่งอย่างรอบคอบ, สมรรถนะหลกัใหมข่ององคก์ร, 
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้, การลงทุน, การสรา้งความร่วมมอืกบัพนัธมติร, ความสมัพนัธใ์หม่ๆ กบับุคลากรหรอือาสาสมคัร, การ
เป็นศูนยค์วามเป็นเลศิ, การเป็นผูน้ าในการวจิยั, การเป็นผูใ้หบ้รกิารเชงิบูรณาการ, การตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนหรอืความตอ้งการดา้นสาธารณสุข 
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ข. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 

(1) มกีารจดัท าเอกสารทีแ่สดงวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธส์ าคญั และกรอบเวลาทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านัน้. 
(น าเสนอวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธส์ าคญั) 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.1ข(11) วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธท่ี์ส ำคญั(key strategic objectives) 
   111 มกีารจดัท าเอกสารทีแ่สดงวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีส่ าคญั 
   112 มกีารระบุก าหนดเวลาทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธเ์หล่านี้ 
   113 มกีารระบุเป้าประสงคท์ีส่ าคญัทีสุ่ด (the most important goals) ส าหรบั

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธเ์หล่านี้ 

(2) วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์ตอบสนองต่อความทา้ทายทีส่ าคญัและใชข้อ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธข์ององค์กร,
ตอบสนองต่อสถานะสุขภาพและความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนหรอืกลุ่มประชากรทีใ่หบ้รกิาร และมี
สว่นต่อผลลพัธส์ุขภาพทีด่ขี ึน้. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.1ข(21) กำรพิจำณำวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ(์strategic objective considerations) 
   211 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ตอบสนองความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธข์อง

องค์กร 
   212 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ตอบสนองต่อสถานะสุขภาพและความตอ้งการดา้นสุขภาพ

ของชุมชนหรอืกลุ่มประชากรทีใ่หบ้รกิาร 
   213 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์มสีว่นต่อผลลพัธส์ุขภาพทีด่ขี ึน้ 
   214 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ตอบสนองต่อโอกาสในการสรา้งนวตกรรมของบรกิาร และ

รปูแบบการด าเนินกจิการ 
   215 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์ชป้ระโยชน์จากสมรรถนะหลกัขององคก์รในปัจจุบนั และ

ใหค้วามส าคญัต่อสมรรถนะหลกัใหม่ทีต่อ้งการ 
   216 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธส์รา้งสมดุลระหว่างความทา้ทายและโอกาส ในระยะสัน้และ

ระยะยาว 
   217 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ค านึงถงึและสรา้งสมดลุระหวา่งความตอ้งการของผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญัทัง้หมด 
   218 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ยกระดบัความสามารถขององคก์รในการปรบัตวัต่อการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในตลาด 
   219 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์มุ่งไปทีป่ระเดน็ส าคญัซึง่จะน าไปสูค่วามส าเรจ็7 ขององคก์ร 

 
7ประเดน็ส าคญัซึง่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ เช่น การเขา้ถงึ, การปรบับรกิารใหเ้หมาะสมกบัผูร้บับรกิารแต่ละราย 
(customization), ขดีความสามารถและความเพยีงพอของบคุลากร, การสรา้งนวตกรรมอย่างรวดเรว็, ความสมัพนัธก์บั
ผูป่้วยและผูร้บับรกิารอื่นๆ, การใชเ้วชระเบยีนอเิลค็โทรนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศ, การบรกิารเสมอืนจรงิ, คุณภาพ
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(3) วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธเ์กี่ยวกบัการสรา้งเสรมิสุขภาพมุง่ทีผ่ลลพัธส์ุขภาพทีด่ขี ึน้ของผูป่้วย ครอบครวั 
ชุมชน บุคลากร และสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการมสีุขภาพด.ี 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.1ข(31) วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธเ์ก่ียวกบักำรสร้ำงเสริมสุขภำพ(health promotion 

strategic objectives) 
   311 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ครอบคลุมการสรา้งเสรมิสุขภาพผูป่้วยในโรงพยาบาล 
   312 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ครอบคลุมการสรา้งเสรมิสุขภาพโดยผูป่้วยและครอบครวั 
   313 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ครอบคลุมการสรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรคของ

ชุมชน 
   314 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ครอบคลุมการสรา้งเสรมิสุขภาพของบุคลากร 
   315 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ครอบคลุมการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีุขภาพด ี

 

 
และความปลอดภยั, การสรา้งเสรมิสุขภาพ, การตอบสนองอย่างรวดเรว็, การใหบ้รกิารในลกัษณะบูรณาการ, การ
ใหบ้รกิารทีม่ตีน้ทุนต ่า, การร่วมทุน, การสรา้งพนัธมติรและแนวร่วมใหม่ๆ 
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 I-2.2 กำรถ่ำยทอดกลยุทธเ์พื่อน ำไปปฏิบติั (STM.2) 

องคก์รถ่ายทอดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธไ์ปสูก่ารปฏบิตัแิละตดิตามความกา้วหน้าเพือ่ให้มัน่ใจว่า
บรรลุเป้าประสงค.์ 

ก. การจดัท าแผนปฏบิตักิารและการถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏบิตั ิ

(1) มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารและถ่ายทอดแผนไปสูก่ารปฏบิตัเิพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีส่ าคญั, 
สรา้งความมัน่ใจในความยัง่ยนืของการเปลีย่นแปลงส าคญัทีเ่ป็นผลจากแผนปฏบิตักิาร.  บุคลากรตระหนัก
ในบทบาทและการมสีว่นต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.2ก(11) กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร(action plan development) 
   111 มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารระยะสัน้และระยะยาว 

ขอดแูผนปฏบิตักิารประจ าปีในภาพรวม. ขอดแูผนปฏบิตักิารระยะยาวทีร่ะบลุกัษณะของ
กจิกรรม เป้าหมาย และก าหนดเวลาอย่างกวา้งๆ. 

   112 แผนปฏบิตักิารมคีวามสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 
   113 มคีวำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรเพือ่ใหม้ัน่ใจในควำมยัง่ยนืของกำรเปลีย่นแปลงส ำคญั8ที ่

วำงแผนไว ้ 
การเปลีย่นแปลงส าคญัตามแผนกลยุทธค์อือะไร? 

   2.2ก(12) กำรน ำแผนปฏิบติักำรไปปฏิบติั (action plan implementation) 
   121 มกีารถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารไปยงับุคลากรเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร เพื่อ

บรรลวุตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ทีส่ าคญั 
   122 ผูน้ าระดบัสงูมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบแผนกลยุทธแ์ต่ละแผน มอบหมายให้

ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน / ระบบงานต่างๆ น าแผนกลยุทธไ์ปจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
และน าแผนไปปฏบิตั ิ

มกีารมอบหมายผูร้บัผดิชอบแผนกลยุทธแ์ต่ละแผนอย่างไร?  
   123 ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน / ระบบงานต่างๆ วเิคราะหท์ศิทางในแผนกลยุทธใ์นสว่นที่

เกีย่วขอ้งกบัตนเอง ร่วมกบับรบิทหรอืความตอ้งการของหน่วยงาน / ระบบงาน 
เพื่อจดัท าแผนปฏบิตักิารทีม่เีป้าหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์
ระบุกจิกรรมทีเ่ฉพาะเจาะจงเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทรพัยากรทีต่อ้งใช ้และ
ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ทีช่ดัเจน ซึง่สามารถตดิตามความกา้วหน้าและการบรรลุผล
ลพัธไ์ด ้

ขอดตูวัอย่างแผนปฏบิตักิารของหน่วยงาน / ระบบงาน. 

 
8การเปลีย่นแปลงส าคญั อาจจะเป็นการเปลีย่นแปลงในดา้นบรกิาร ผูร้บับรกิารการตลาด ผูส่้งมอบพนัธมติร 
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   124 ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน/ระบบงานต่างๆ ท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏบิตังิาน สรา้งความ
ตระหนักในบทบาทของแต่ละคน ต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธข์ององค์กร 
และเป้าหมายทีห่น่วยงานตอ้งรบัผดิชอบ 

Site visit 
   125 ผูน้ าระดบัสงูจดัใหม้กีลไกในการสรา้งความเขา้ใจและตดิตามประเมนิการรบัรูข้อง

ผูป้ฏบิตังิานในรปูแบบต่างๆ เช่น เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้การตรวจเยีย่มหน่วยงาน 
การรายงานความกา้วหน้า ฯลฯ 

ผลการตดิตามการรบัรูข้องผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิ
การในสว่นทีบุ่คคลนัน้รบัผดิชอบเเป็นอย่างไร? 

   126 มกีำรถ่ำยทอดแผนปฏบิตักิำรไปยงัผูส่้งมอบและพนัธมติร เพือ่บรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกล
ยุทธท์ีส่ ำคญั 

ใครคอืผูส่้งมอบและพนัธมติรส าคญัทีม่ส่ีวนต่อการบรรลุวตัถุประงคเ์ชงิกลยทุธ?์ มกีารสื่อสาร
แผนและเป้าหมายใหร้บัทราบอย่างไร? 

(2) องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามทีรพัยากรดา้นการเงนิและดา้นอื่นๆ เพยีงพอทีจ่ะน าแผนปฏบิตักิารไปปฏิบตัใิห้
บรรลุผล.  องคก์รประเมนิความเสีย่งดา้นการเงนิและดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนปฏบิตักิาร.  องคก์ร
จดัสรรทรพัยากรอย่างสมดุลเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะมทีรพัยากรเพยีงพอส าหรบัสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตั.ิ 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.2ก(21) กำรจดัสรรทรพัยำกร (resource allocation) 
   211 องค์กรสรา้งความมัน่ใจวา่มทีรพัยากรดา้นการเงนิเพยีงพอทีจ่ะน าแผนปฏบิตักิารไป

ปฏบิตัใิหบ้รรลุผลและบรรลุพนัธะผกูพนัในปัจจบุนั 
ขอดแูผนงบประมาณประจ าปีและแหล่งทีม่าของรายได ้

   212 องค์กรสรา้งความมัน่ใจวา่มทีรพัยากรดา้นอื่นๆ เพยีงพอทีจ่ะน าแผนปฏบิตักิารไป
ปฏบิตัใิหบ้รรลุผลและบรรลุพนัธะผกูพนัในปัจจบุนั 

ทรพัยากรดา้นอื่นๆ ทีจ่ าเป็นมอีะไรบา้ง? 
   213 องค์กรประเมนิและจดัการความเสีย่งดา้นการเงนิและดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

แผนปฏบิตักิารเพื่อใหม้ัน่ใจในความมัน่คงทางการเงนิขององคก์ร 
มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นการเงนิอย่างไร? มกีารด าเนินการอย่างไรกบัความเสีย่ง
ดงักล่าว? 

   214 องค์กรจดัสรรทรพัยากรอย่างสมดุลเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะมทีรพัยากรเพยีงพอส าหรบัสิง่ที่
จ าเป็นตอ้งปฏบิตั ิเพื่อบรรลุพนัธกจิขององค์กร 

มหีลกัเกณฑใ์นการจดัสรรทรพัยากรอย่างไร? ในรอบปีทีผ่่านมามแีผนงานใดหรอืสว่นงาน
ใดบา้งทีเ่ป็นความเสีย่งว่าอาจจะไดร้บัทรพัยากรไม่เพยีงพอ? 

   215 หวัหน้าหน่วยงานสือ่สารขอ้เสนอเกีย่วกบัทรพัยากรทีจ่ าเป็น (พืน้ทีใ่ชส้อย เครื่องมอื 
บุคลากร ทรพัยากรพเิศษอื่นๆ) ต่อผูบ้รหิารระดบัสงู  
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มรีะบบหรอืแนวทางในการทบทวนความตอ้งการทรพัยากรของแต่ละหน่วยงานโดย
ผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างไร? 

   216 หวัหน้าหน่วยงานมกีระบวนการตอบสนองเมื่อขาดแคลนทรพัยากร 
หน่วยงานใดมคีวามเสีย่งทีจ่ะพบกบัสถานการณ์ขาดแคลนทรพัยากร? มแีนวทางในการ
จดัการหรอืตอบสนองอย่างไร? 

(3) มกีารปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิารและน าแผนทีป่รบัเปลีย่นไปสูก่ารปฏบิตั ิในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.2ก(31) กำรปรบัเปล่ียนแผนปฏิบติักำร (action plan modification) 
   311 ผูน้ าระดบัสงูตดิตามความกา้วหน้าของการปฏบิตัติามแผน การบรรลุเป้าหมาย และ

สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปเพื่อพจิารณาความจ าเป็นในการปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตัิ
การ 

ผูน้ าตดิตามความกา้วหน้าของการปฏบิตัติามแผนบ่อยเพยีงใด มกีารตดัสนิใจส าคญัอะไร
จากการตดิตามดงักล่าว? 

   312 องค์กรปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิารในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรอืสถานการณ์บงัคบั 
ในรอบ 2-3 ปีทีผ่่านมามกีารปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิารอะไรบา้ง เพราะเหตุใด? 

   313 องค์กรน าแผนปฏบิตักิารทีม่กีารปรบัเปลีย่นไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างรวดเรว็ 

(4) องคก์รจดัท าแผนดา้นทรพัยากรบุคคลทีส่ าคญั เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละ
แผนปฏบิตักิารทีก่ าหนดไวไ้ด.้  แผนระบุผลกระทบทีม่โีอกาสเกดิขึน้ต่อบุคลากร และโอกาสทีจ่ะมกีาร
เปลีย่นแปลงความตอ้งการดา้นขดีความสามารถของบุคลกรและระดบัก าลงัคนทีต่อ้งการ. 
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   2.2ก(41) แผนด้ำนบุคลำกร(workforce plans) 
   411 ผูน้ าร่วมมอืกนัจดัท าแผนดา้นทรพัยากรบุคคลเพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์

แผนปฏบิตักิารระยะสัน้และระยะยาว 
   412 แผนดา้นทรพัยากรบุคคลค านึงถงึผลกระทบทีม่โีอกาสเกดิต่อบุคลากร 
   413 แผนดา้นทรพัยากรบุคคลค านึงถงึโอกาสทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงความตอ้งการดา้น

ขดีความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร 
   414 แผนดา้นทรพัยากรบุคคลค านึงถงึแนวคดิต่อไปนี้: การจดัโครงสรา้งงานใหม่ การ

เพิม่อ านาจการตดัสนิใจใหบุ้คลากรการสง่เสรมิความรว่มมอืและประสานงาน
ระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพีกบัผูบ้รหิาร, การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองคก์รการบรหิาร
ค่าตอบแทนและยกย่องชมเชยการศกึษาและฝึกอบรมการพฒันาผูน้ าในอนาคต 

   415 แผนทรพัยากรบุคคลระบุจ านวน ประเภท และคุณสมบตัทิีพ่งึประสงค์ (ทกัษะ 
ความรู ้และคุณสมบตัอิื่นๆ) ของบุคลากร โดยใชว้ธิกีารจดัอตัราก าลงัซึง่เป็นที่
ยอมรบั 
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   416 แผนทรพัยากรบุคคลระบุการมอบหมายงานการปรบัเปลีย่นการมอบหมายงาน
บุคลากรการถ่ายโอนหน้าทีร่บัผดิชอบจากบุคคลหนึ่งไปยงัอกีคนหนึ่งเมื่อหน้าที่
รบัผดิชอบดงักล่าวเกนิขอบเขตหน้าทีป่กติ 

   417 มกีารเฝ้าตดิตาม ทบทวน และปรบัปรุงประสทิธผิลของแผนทรพัยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง 

   418 ผูก้ ากบัดแูลกจิการใหค้วามเหน็ชอบกลยุทธแ์ละแผนงานเกีย่วกบัการศกึษาส าหรบัผู้
ประกอบวชิาชพี การวจิยั และก ากบัดแูลคุณภาพของแผนงานดงักล่าว 

(5) มกีารจดัท าตวัชีว้ดัส าคญัเพื่อตดิตามความกา้วหน้าในการปฏบิตัติามแผน.  ระบบการวดัผลครอบคลุม
ประเดน็ส าคญั / ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด และหนุนเสรมิใหท้ัง้องค์กรมุ่งไปในทศิทางเดยีวกนั. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.2ก(51) ตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินกำร(performance measures) 
   511 มกีารก าหนดตวัชีว้ดัส าคญัเพื่อใชต้ดิตามผลลพัธแ์ละประสทิธผิลของแผนปฏบิตัิ

การ 
   512 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่าระบบการวดัผลโดยรวมของแผนปฏบิตักิารหนุนเสรมิให้

องค์กรมุ่งไปในทศิทางเดยีวกนั 
   513 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่าระบบการวดัผลดงักล่าวครอบคลมุประเดน็ส าคญัทีถ่่ายทอดสู่

การปฏบิตัทิัง้หมด 
   514 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่าระบบการวดัผลดงักล่าวครอบคลมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีส าคญั

ทัง้หมด 
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ข. การคาดการณ์และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน 

องค์กรคาดการณ์ผลการด าเนนิงานส าหรบัตวัชีว้ดัส าคญัในขอ้ 2.2 ก (5) ตามกรอบเวลาของการวางแผน  โดย
พจิารณาจากเป้าประสงค ์ผลงานทีผ่่านมา และขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม.  องคก์รตอบสนองต่อ
ความแตกต่างของผลงานเมื่อเทยีบกบัองค์กรทีด่ าเนินงานหรอืมกีจิกรรมในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั ทัง้ความ
แตกต่างในปัจจบุนัและความแตกต่างทีไ่ดจ้ากการคาดการณ์. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2.2ข(11) กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร (performance projection) 
   111 องค์กรคาดการณ์ผลการด าเนินงานส าหรบัตวัชีว้ดัส าคญัในขอ้ 2.2 ก (5) ตามกรอบ

เวลาของการวางแผน 
ขอดกูารคาดการณ์ผลการด าเนินงาน.ใชแ้นวทางอะไรในการคาดการณ์? 

   112 องค์กรน าเป้าประสงคแ์ละผลงานทีผ่่านมาเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
   2.2ข(12) กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินกำร (performance comparison) 
   121 มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานขององคก์รกบัเป้าประสงคแ์ละผลการ

ด าเนินงานทีผ่่านมา 
ขอดผูลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานกบัเป้าประสงค์ 

   122 มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานขององคก์รกบัคู่เทยีบภายนอก เช่น ผลงาน
เฉลีย่ในกจิการบรกิารสุขภาพ, ผลงานขององคก์รทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั, ผลงาน
ของคู่แขง่, ผลงานทีเ่ป็นเลศิ 

ขอดผูลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของ รพ.กบัคู่เทยีบภายนอก 
   123 มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานขององคก์รกบัมาตรฐานซึง่ก าหนดโดยองคก์ร

วชิาชพี กฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบั 
ขอดผูลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของ รพ.กบัมาตรฐานขององคก์รวชิาชพี (ถา้ม)ี 

   124 มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานขององคก์รกบัแนวทางทีพ่งึปฏบิตัซิึง่เผยแพร่
ในวารสารวชิาการ 

ขอดผูลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของ รพ.กบัขอ้มลูในวารสารวชิาการ 
   2.2ข(13) กำรตอบสนอง 
   131 มกีารตอบสนองเมื่อพบว่าระดบัผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ 
   132 มกีารตอบสนองเมื่อพบว่ามคีวามแตกต่างระหว่างผลการด าเนนิงานทีเ่กดิขึน้ กบั

ขอ้มลูทีใ่ชเ้ทยีบเคยีง 
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I – 3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน 

I-3.1 ควำมรู้เก่ียวกบัผู้ป่วย / ผู้รบัผลงำน (PCF.1) 

องคก์รเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัทีส่ าคญัของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานของตน เพือ่ให้
มัน่ใจว่าบรกิารทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดงักล่าว. 

ก. ความรูเ้กีย่วกบัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน 

(1) องคก์รระบุการจ าแนกสว่น ของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน9 กลุ่มผูร้บัผลงาน และตลาดบรกิารสุขภาพ. องคก์ร
ก าหนดว่าจะมุ่งเน้นบรกิารสุขภาพส าหรบัสว่นใดของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน กลุ่มผูร้บัผลงาน และตลาดบรกิาร
สุขภาพ.  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.1ก(11) กำรจ ำแนกผู้รบัผลงำน (customer segmentation) 
   111 องค์กรใชส้ารสนเทศเกีย่วกบัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน ตลาด และบรกิารสุขภาพ เพื่อ

จ าแนกกลุ่มผูร้บับรกิารและสว่นตลาดในปัจจบุนัและในอนาคต 
รพ.จ าแนกกลุ่มผูร้บับรกิารและสว่นตลาดอย่างไร? ขอ้มลูอะไรทีท่ าใหจ้ าแนกในลกัษณะ
ดงักล่าว? 

   112 องคก์รน ำขอ้มลูผูร้บับรกิำรของคู่แขง่ ผูร้บับรกิำรและตลำดทีพ่งึมใีนอนำคตมำ
ประกอบกำรจ ำแนกกลุ่มผูร้บับรกิำรและส่วนตลำด 

   113 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการก าหนดกลุ่มผูร้บับรกิารและสว่นตลาดทีมุ่่งเน้น10 
ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต 

กลุ่มผูร้บับรกิารและสว่นตลาดทีมุ่่งเน้นคอือะไร? ใชเ้กณฑอ์ะไรในการก าหนด?  

(2) องคก์รรบัฟังและเรยีนรู ้ความตอ้งการและความคาดหวงั ของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน รวมทัง้ระดบัความส าคญั
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน.  วธิกีารรบัฟังเหมาะสมกบัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน แตล่ะ
กลุ่ม.  มกีารน าความรูน้ี้ไปใชใ้นการวางแผนจดับรกิารและปรบัปรุงกระบวนการท างาน. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.1ก(21) กำรรบัฟังผู้รบับริกำรในปัจจบุนั11 (listening to current customers) 

 
9 ผูร้บัผลงานอื่นๆ ทีม่ใิชผู่ร้บับรกิารดว้ย เช่น ผูจ้่ายเงนิ นักศกึษา ชุมชน 
10 การก าหนดส่วนทีมุ่ง่เน้น อาจจ าแนกไดต้ามภูมศิาสตร ์ตามช่องทางการใหบ้รกิาร ตามเทคโนโลยทีีใ่ช ้ตามระบบ
ประกนัสุขภาพ ตามหน้าทีใ่นการใหบ้รกิาร (เพื่อบรกิารสงัคม กบัสรา้งรายไดใ้ห ้รพ.)  เหตผุลของการก าหนดส่วนที่
มุ่งเน้นอาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการทีซ่บัซอ้น หรอืเป็นกลุ่มทีม่คีวามหมายต่อความอยู่รอดของ รพ. 
11 วธิกีารรบัฟังผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน อาจไดแ้ก่ การส ารวจ การวจิยัตลาด การใชข้อ้มลูทางระบาดวทิยา การสนทนากลุ่ม 
การใชข้อ้มลูจาก web และการใชข้อ้มลูจากแหล่งอื่นๆ เกีย่วกบัการตดัสนิใจแสวงหาบรกิารสุขภาพ   
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   211 วธิกีารรบัฟังท าใหร้บัรูปั้จจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารและ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคอือะไร? มกีารน าขอ้มลูนี้ไปใช้
วางแผนและปรบัปรุงอย่างไร? 

   212 วธิกีารรบัฟังผูร้บัผลงานมคีวามเหมาะสมกบักลุ่มผูร้บับรกิาร หรอืสว่นตลาด 
วธิกีารรบัฟังความตอ้งการของผูป่้วย/ผูร้บัผลงานทีใ่ชเ้หมอืนกนัในทุกกลุ่มคอือะไร? 
วธิกีารรบัฟังทีม่คีวามเฉพาะส าหรบัแต่ละกลุ่มคอือะไร?  

   213 องค์กรใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ และ web-based technologies เพื่อรบัฟังผูร้บับรกิาร 
มกีารใช ้social media ในการรบัฟังอย่างไร?  

   214 วธิกีารรบัฟังมคีวามแตกต่างกนัตามวงจรชวีติของการเป็นลูกคา้ (customer life 
cycle) 

รพ.แบ่ง customer life cycle เป็นอย่างไร? วธิกีารรบัฟังในแต่ละช่วงของ customer life 
cycle เป็นอย่างไร? มกีารน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชน์อย่างไร? 

   3.1ก(22) กำรรบัฟังผู้รบับริกำรในอนำคต (listening to potential customers) 
   221 มกีารรบัฟังผูร้บับรกิารในอดตี เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัคุณภาพบรกิาร 

ความช่วยเหลอื และการตดิตอ่ต่างๆ ทีส่ามารถน าไปใชต้่อได้ 
มกีารรบัฟังผูร้บับรกิารในอดตีอย่างไร? ขอ้มลูส าคญัทีไ่ดร้บัคอือะไร? น าไปใชป้รบัปรุง
อะไรบา้ง? 

   222 มกีารรบัฟังผูร้บับรกิารในอนาคต เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพบรกิาร ความ
ช่วยเหลอื และการตดิต่อต่างๆ ทีส่ามารถน าไปใชต้่อได ้

มกีารรบัฟังผูร้บับรกิารในอนาคตอย่างไร? ขอ้มลูส าคญัทีไ่ดร้บัคอือะไร? น าไปใชป้ระโยชน์
อย่างไร? 

   223 มกีำรรบัฟังผูร้บับรกิำรของคู่แขง่ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัคณุภำพบรกิำร ควำมช่วยเหลอื 
และกำรตดิต่อต่ำงๆ ทีส่ำมำรถน ำไปใชต้่อได ้

มกีารรบัฟังผูร้บับรกิารของคู่แขง่อย่างไร? ขอ้มลูส าคญัทีไ่ดร้บัคอือะไร? น าไปใชป้ระโยชน์
อย่างไร? 

 (3) องค์กรใชค้วามเหน็และเสยีงสะทอ้นของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานเพื่อเป็นองคก์รทีมุ่่งเน้นผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน
มากขึน้, ตอบสนองความตอ้งการและท าใหผู้ป่้วย / ผูร้บัผลงาน พงึพอใจมากขึน้, และเพือ่คน้หาโอกาส
สรา้งนวตกรรม. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.1ก(31) ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร (product offerings) 
   311 องค์กรมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการก าหนดความตอ้งการบรกิารสุขภาพ ของผูป่้วย

และตลาด 
อะไรคอื patient & market requirement ส าหรบับรกิารสุขภาพที ่รพ.จดับรกิาร? 
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   312 องค์กรมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการก าหนดและสรา้งนวตกรรมใหบ้รกิารสุขภาพ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูร้บับรกิารและสว่นตลาด 

มกีารปรบับรกิารสุขภาพของ รพ.ใหส้อดคลอ้งกบั patient & market requirement 
อย่างไร? 

   313 องคก์รสรำ้งนวตกรรมใหบ้รกิำรสุขภำพเพือ่ท ำใหเ้หนือกวำ่ควำมคำดหวงัของกลุ่ม
ผูร้บับรกิำรและส่วนตลำด 

มกีารปรบับรกิารสุขภาพของ รพ.ใหเ้หนือกว่าความคาดหวงัอยา่งไร? 
   314 องคก์รคน้หำและสรำ้งนวตกรรมใหบ้รกิำรสุขภำพ เพือ่เขำ้สู่ตลำดใหม่ ดงึดดูผูร้บับรกิำร

ใหม่ และสรำ้งโอกำสในกำรขยำยควำมสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิำรในปัจจบุนั 
มกีำรปรบับรกิำรสุขภำพของ รพ.เพือ่เขำ้สู่ตลำดใหม่ ดงึดดูผูร้บับรกิำรใหม่ ขยำยควำมสมัพนัธ์
หรอืสรำ้งควำมผกูพนักบัผูร้บับรกิำรปัจจบุนัอย่ำงไร? 

   3.1ก(32) กำรใช้ข้อมูลเก่ียวกบัผู้รบับริกำร (customer data use) 
   321 องค์กรใชข้อ้มลูเกีย่วกบัผูร้บับรกิาร ตลาด และบรกิารสุขภาพ เพื่อปรบัปรุง

การตลาด 
มกีารปรบัปรุงการตลาดอะไรบา้งทีเ่ป็นผลจากการใช ้customer data? 

   322 องค์กรใชข้อ้มลูเกีย่วกบัผูร้บับรกิาร ตลาด และบรกิารสุขภาพ เพื่อสรา้งวฒันธรรมที่
มุ่งเน้นผูป่้วย/ผูร้บับรกิารใหม้ากยิง่ขึน้ 

มกีารสรา้งวฒันธรรมอะไรบา้ง ทีเ่ป็นผลจากการใช ้customer data? 
   323 องค์กรใชข้อ้มลูเกีย่วกบัผูร้บับรกิาร ตลาด และบรกิารสุขภาพ เพื่อระบุโอกาสใน

การสรา้งนวตกรรม 
มกีารสรา้งนวตกรรมอะไรบา้ง ทีเ่ป็นผลจากการใช ้customer data? 
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I-3.2 ควำมสมัพนัธแ์ละควำมพึงพอใจของผู้รบัผลงำน (PCF.2)  

องคก์รสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ศรทัธา ความพงึพอใจ 
และความร่วมมอื.  มกีารประเมนิและน าขอ้มลูความพงึพอใจของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานมาใช้
ปรบัปรุงการด าเนินงาน. 

ก. การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน  

(1) องคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ, เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่
ศรทัธา, และเพื่อใหไ้ดร้บัความร่วมมอื.  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2ก(11) กำรจดักำรควำมสมัพนัธ ์(customer relationship management) 
   111 องค์กรสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการ เพื่อสรา้ง

ความเชื่อมัน่ศรทัธา และเพื่อใหไ้ดร้บัความร่วมมอื 
   112 องค์กรสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร เพื่อใหไ้ดผู้ร้บับรกิารใหม่และเพิม่สว่นแบ่ง

ตลาด 
   113 องค์กรสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร เพื่อรกัษาผูร้บับรกิาร  
   114 องค์กรสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารเพื่อเพิม่ความผกูพนักบัองคก์ร 
   115 องคก์รท ำใหเ้หนือกว่ำควำมคำดหวงัในแต่ละขัน้ตอนของวงจรชวีติของควำมเป็นลูกคำ้ 

(2) มชี่องทางส าหรบัใหผู้ป่้วย / ผูร้บัผลงาน คน้หาขอ้มลูขา่วสาร ขอรบับรกิาร และเสนอขอ้รอ้งเรยีน. องค์กร
จดัท าขอ้ก าหนดทีพ่งึปฏบิตัสิ าหรบัช่องทางการตดิต่อแต่ละรปูแบบและสรา้งความมัน่ใจวา่ขอ้ก าหนด
ดงักล่าวไดร้บัการน าไปปฏบิตัโิดยบุคลากรทุกคนและในทุกขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง.  มกีารแสดงถงึความ
รบัผดิชอบต่อสาธารณะในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรกิารทีม่ ีคุณภาพบรกิาร และผลการใหบ้รกิาร 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2ก(21) กำรสนับสนุนผู้รบับริกำร (customer support) 
   211 องค์กรมชี่องทางใหผู้ร้บับรกิารสามารถสบืคน้ขอ้มลูและขอความช่วยเหลอื 

มชี่องทางใหผู้ร้บับรกิารคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบับรกิารของ รพ.อะไรบา้ง? มชี่องทางให้
ผูร้บับรกิารขอความช่วยเหลอืจาก รพ.อะไรบา้ง? มกีารใชช้อ่งทางดงักล่าวมากเพยีงใด? 
เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีค่าดไวเ้ป็นอย่างไร? 

   212 องค์กรมชี่องทางใหผู้ร้บับรกิารเขา้รบับรกิาร 
มชี่องทางใหผู้ร้บับรกิารเขา้รบับรกิารอะไรบา้ง? ช่องทางใดทีส่ะดวกราบรื่น? ช่องทางใดที่
มแีผนจะปรบัปรุง? 

   213 องค์กรมชี่องทางใหผู้ร้บับรกิารเสนอขอ้รอ้งเรยีน ใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบับรกิาร 
มชี่องทางใหผู้ร้บับรกิารเสนอขอ้รอ้งเรยีนและใหข้อ้มลูป้อนกลบัอะไรบา้ง? สถติแิละ
แนวโน้มการรอ้งเรยีนและใหข้อ้มลูป้อนกลบัเป็นอย่างไร? 
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   214 องค์กรมแีนวทางสือ่สารและใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูร้บับรกิาร ซึง่เหมาะสมกบักลุ่ม
ผูร้บับรกิาร หรอืสว่นตลาดแตล่ะกลุ่ม 

มผีูร้บับรกิารกลุ่มใดบา้งทีอ่าจตอ้งการความช่วยเหลอืจาก รพ. ทัง้ในระหว่างทีอ่ยู่ รพ. และ
หลงัจากจ าหน่าย.? มแีนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูร้บับรกิารกลุ่มดงักล่าวอย่างไร? 
ผูป่้วยมโีอกาสรบัทราบแนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืดงักล่าวอย่างไร? สถติแิละแนวโน้ม
เกีย่วกบัการขอรบัและใหค้วามช่วยเหลอืเป็นอย่างไร? 

   215 องค์กรระบุขอ้ก าหนดส าคญัในการใหค้วามช่วยเหลอืผูร้บับรกิาร (แนวทางปฏบิตัิ
มาตรฐานส าหรบัช่องทางการตดิต่อต่างๆ) และท าใหม้ัน่ใจวา่ขอ้ก าหนดดงักล่าวได้
ถ่ายทอดไปยงัทุกคนและทุกกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน าไปปฏบิตัิ 

ขอ้ก าหนดส าคญัในการใหค้วามช่วยเหลอืผูร้บับรกิารมอีะไรบา้ง? 
   216 องค์กรแสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสาธารณะในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรกิารทีม่ ี

คุณภาพบรกิาร และผลการใหบ้รกิาร 
ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพบรกิารที ่รพ.เผยแพร่ต่อสาธารณะมอีะไรบา้ง? เผยแพร่ดว้ยวธิกีาร
ใดบา้ง? 

(3) องคก์รจดัการกบัค ารอ้งเรยีนของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานเพือ่ใหม้กีารแกไ้ขอย่างไดผ้ลและทนัท่วงท.ี  มกีาร
รวบรวมและวเิคราะหค์ ารอ้งเรยีนเพื่อใชใ้นการปรบัปรุงทัว่ทัง้องคก์ร. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2ก(31) กำรจดักำรกบัค ำร้องเรียน (complaint management) 
   311 องค์กรมกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการจดัการกบัค ารอ้งเรยีนของผูร้บับรกิาร12 มี

นโยบายและระเบยีบปฏบิตัสิง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกนั 
   312 ผูป่้วยไดร้บัแจง้ถงึกระบวนการทีจ่ะยื่นขอ้รอ้งเรยีน ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้คดิเหน็ที่

แตกต่าง 
   313 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนท าใหข้อ้รอ้งเรยีน ขอ้ขดัแยง้ 

และขอ้คดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ไดร้บัสบืสวนและแกไ้ขอย่างทนัท่วงทแีละมปีระสทิธผิล 
   314 ผูป่้วย (และครอบครวัเมื่อมขีอ้บ่งชี)้ มสีว่นร่วมในกระบวนการหาขอ้ยุติ 
   315 กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของผูร้บับรกิารท าใหเ้รยีกความเชื่อมัน่กลบัคนืมา 

(ปรบัเปลีย่นประสบการณ์เชงิลบทีเ่กดิขึน้กบัผูร้บับรกิารใหเ้ป็นประสบการณ์เชงิ
บวก) 

   316 กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของผูร้บับรกิารเสรมิสรา้งความพงึพอใจและความ
ผกูพนั 

 
12 ครอบคลุมถงึ การฝึกอบรมและสรา้งความตระหนักแก่บุคลากรทุกระดบั, การจดัตัง้และฝึกอบรมทมีงาน

ลูกคา้สมัพนัธห์รอืทมีงานประสานความเขา้ใจตามความเหมาะสม, การตอบสนองเบือ้งตน้ ณ จุดรบับรกิาร 
เมื่อมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิความไม่พงึพอใจ, การสบืคน้ แกปั้ญหา และแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ, การด าเนินการ
ในกรณีทีเ่กดิความสญูเสยีรุนแรง, การประเมนิผลการตอบสนองแต่ละราย (ความรวดเรว็ในการตอบสนอง 
ระดบัการแกปั้ญหาจากมุมมองของผูร้บับรกิารและมุมมองของเจา้หน้าที)่, การจดัระบบรวบรวมขอ้มลู 
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   3.2ก(32) กำรรวบรวมและวิเครำะห์ (aggregation and analysis) 
   321 มกีารรวบรวมและวเิคราะหค์ ารอ้งเรยีน13 น ามาจดัล าดบัความส าคญั สือ่สาร เพื่อให้

มกีารปรบัปรุงทัว่ทัง้องค์กร 
ผลการวเิคราะหค์ ารอ้งเรยีนเป็นอย่างไร? มกีารน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการปรบัรุงทัว่ทัง้
องค์กรอย่างไร? 

   322 มกีารวเิคราะหค์ ารอ้งเรยีนทีส่ะทอ้นถงึจุดอ่อนในระบบการดแูลผูป่้วย ค ารอ้งเรยีนที่
เกดิขึน้ซ ้าๆ โดยไม่มแีนวโน้มลดลง และสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาคุณภาพในประเดน็
ดงักล่าวอย่างจรงิจงั 

ค ารอ้งเรยีนทีม่คีวามส าคญัสงูเนื่องจากเป็นเรื่องเกีย่วกบัจุดอ่อนในการดแูลผูป่้วย หรอื
เกดิขึน้ซ ้าๆ มอีะไรบา้ง? มกีารน ามาสูก่ารปรบัปรุงอย่างไร? 

 

 
13 เช่น ลกัษณะค ารอ้งเรยีน ความถี ่แนวโน้ม และอาจรวมไปถงึการวเิคราะห ์root cause 
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ข. การประเมนิความพงึพอใจของผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน  

(1) มกีารประเมนิความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจของผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน และใชข้อ้มลูนี้เพื่อปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน.  วธิกีารวดัผลเหมาะสมกบักลุ่มผูป่้วย / ผูร้บัผลงานแต่ละกลุ่ม และไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ใน
การน าไปปรบัปรุง. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2ข(11) ควำมพึงพอใจและควำมผกูพนั (customer satisfaction and engagement) 
   111 องค์กรมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของ

ผูร้บับรกิาร 
การประเมนิความพงึพอใจมคีวามถี/่ความครอบคลุมอย่างไร? ประเดน็ส าคญัทีน่ ามา
ประเมนิคอือะไร? มกีารปรบัเปลีย่นจดุเน้นในการประเมนิอย่างไร? 

   112 วธิกีารวดัหรอืประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนั เหมาะสมกบักลุ่มผูร้บับริการ 
และสว่นตลาดต่างๆ แต่ละกลุม่ 

การประเมนิความพงึพอใจในแต่ละกลุ่มผูร้บับรกิารมจีดุเน้นและวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั
หรอืไม่ อย่างไร?  

   113 การวดัดงักล่าวใหข้อ้มลูทีส่ามารถน าไปใชเ้พื่อปรบัปรงุการด าเนินงาน 
มกีารปรบัปรุงอะไรบา้งทีเ่ป็นผลจากการประเมนิความพงึพอใจ/ไม่พงึพอใจ? 

   114 กำรวดัดงักล่ำวใหข้อ้มลูทีส่ำมำรถน ำไปใชเ้พือ่ตอบสนองใหเ้หนือกว่ำควำมคำดหวงัและ
สรำ้งควำมผกูพนักบัผูร้บับรกิำร 

มกีำรปรบัปรุงอะไรบำ้งทีท่ ำใหเ้หนือกว่ำควำมคำดหวงัและสรำ้งควำมผกูพนั ทีเ่ป็นผลจำกกำร
ประเมนิควำมพงึพอใจ/ไม่พงึพอใจ? 

   3.2ข(12) ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง (satisfaction relative to 
competitors) 

   121 องค์กรมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเสาะหาขอ้มลูดา้นความพงึพอใจของผูร้บับรกิารที่
มตี่อองคก์รเทยีบกบัทีม่ตี่อองคก์รทีม่บีรกิารคลา้ยคลงึกนั  

ขอ้มลูความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อ รพ.เทยีบกบั รพ.อื่นทีม่บีรกิารคลา้ยคลงึกนัเป็น
อย่างไร? ประเดน็ใดที ่รพ.ท าไดด้กีว่า? ประเดน็ใดทีอ่งค์กรอื่นท าไดด้กีว่า? มกีารน ามา
ปรบัปรุงอย่างไร? 

   122 องคก์รมวีธิกีำรทีเ่ป็นระบบในกำรเสำะหำขอ้มลูดำ้นควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรทีม่ตี่อ
องคก์รเทยีบกบัทีม่ตี่อคู่แขง่ 

   3.2ข(13) ควำมไม่พึงพอใจ (dissatisfaction) 
   131 องค์กรมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิความไม่พงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

รพ.มวีธิกีารอย่างไรในการประเมนิหรอืรบัฟังความไม่พงึพอใจของผูร้บับรกิาร? มกีาร
ปรบัปรุงวธิกีารหรอืจุดเน้นในการประเมนิอย่างไร? 

   132 การวดัดงักล่าวท าใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ามารถน าไปใชต้อบสนองความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร 

การปรบัปรุงทีเ่ป็นผลมาจากการรบัฟังขอ้มลูความไม่พงึพอใจของผูร้บับรกิารมอีะไรบา้ง? 
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   133 กำรวดัดงักล่ำวท ำใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ำมำรถท ำใหเ้หนือกว่ำควำมคำดหวงัของผูร้บับรกิำร 

(2) มกีารตดิตามผลหลงัการเขา้รบับรกิารจากผูป่้วย / ผูร้บัผลงานทนัท ีเพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบั
คุณภาพบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ในการน าไปปรบัปรุง.  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2ข(21) กำรติดตำมผลหลงักำรเข้ำรบับริกำร (customer feedback) 
   211 มกีารตดิตามความคดิเหน็ของผูร้บับรกิารในเรื่องคุณภาพบรกิาร ความช่วยเหลอื 

และการตดิต่อต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัอย่างทนัท่วงทแีละสามารถน าไป
วางแผนและปรบัปรุงกระบวนการท างานได ้

มกีารรบั customer feedback หลงัเขา้รบับรกิารอย่างไร ในเวลาเท่าใด ครอบคลุม
เพยีงใด?  

   212 มรีะบบที ่proactive ในการตดิตามขอ้มลูป้อนกลบั โดบมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มทีม่ี
ศกัยภาพในการใหข้อ้แนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ และกลุ่มทีค่าดว่าไดร้บับรกิารทีไ่ม่
เป็นไปตามความคาดหวงั 

กลุ่มทีม่ศีกัยภาพในการใหข้อ้แนะน าทีเ่ป็นประโยชน์คอืกลุ่มใดบา้ง? มวีธิกีารอย่างไรทีจ่ะ
ตดิตาม feedback จากผูร้บับรกิารกลุ่มนี้? รพ.มวีธิกีารในการตดิตามรบั feedback จากผู้
ทีค่าดว่าจะไดร้บับรกิารทีไ่ม่เป็นไปตามคาดหวงัอย่างไร? 

    213 ผูเ้กีย่วขอ้งน าประเดน็ทีเ่ป็นโอกาสพฒันาไปด าเนินการปรบัปรุง 
การปรบัปรุงทีเ่ป็นผลจาก customer feedback มอีะไรบา้ง? 
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I-3.3 สิทธิผู้ป่วย (PCF.3) 

องคก์รตระหนกัและใหก้ารคุม้ครองสทิธผิูป่้วย.  

ก. ค าประกาศสทิธผิูป่้วย 

(1) ผูป่้วยไดร้บัการคุม้ครองตามค าประกาศสทิธผิูป่้วยขององค์กรวชิาชพีและกระทรวงสาธารณสุข   
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ก(11) กำรคุ้มครองตำมค ำประกำศสิทธิผู้ป่วย (Patient’s Charter) 
   111 สทิธพิืน้ฐานทีจ่ะไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ 
   112 สทิธทิีจ่ะไดร้บับรกิารโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัิ 
   113 สทิธทิีจ่ะรบัทราบขอ้มลูอย่างเพยีงพอและเขา้ใจชดัเจนเพื่อใหส้ามารถตดัสนิใจใน

การยนิยอมหรอืไม่ยนิยอมใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพปฏบิตัติ่อตน 
   114 สทิธทิีจ่ะไดร้บัการช่วยเหลอืโดยทนัทเีมื่ออยู่ในภาวะเสีย่งอนัตรายถงึชวีติ 
   115 สทิธทิีจ่ะทราบชื่อ สกุล และประเภท ของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพทีใ่หบ้รกิาร

แก่ตน 
   116 สทิธทิีจ่ะขอความเหน็จากผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพอื่นทีม่ไิดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารแก่

ตน และสทิธใินการขอเปลีย่นตวัผูใ้หบ้รกิารหรอืสถานบรกิาร 
   117 สทิธทิีจ่ะไดร้บัการปกปิดขอ้มลูเกีย่วกบัตนเองโดยเคร่งครดั 
   118 สทิธทิีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างครบถว้นในการตดัสนิใจเขา้ร่วมหรอืถอนตวัจากการ

เป็นผูถู้กทดลองในการท าวจิยั 
   119 สทิธทิีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลเฉพาะของตนทีป่รากฏในเวช

ระเบยีนเมื่อรอ้งขอ 
   11A บดิามารดาหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชส้ทิธแิทนผูป่้วยทีเ่ป็นเดก็อายุยงัไม่เกนิ

สบิแปดปีบรบิรูณ์ ผูบ้กพร่องทางกายหรอืจติ ซึง่ไม่สามารถใชส้ทิธดิว้ยตนเองได้ 
   3.3ก(12) กำรรกัษำควำมลบัของข้อมูลผู้ป่วย (patient’s data confidentiality) 
   121 ผูป่้วยไดร้บัการแจง้ใหท้ราบถงึวธิกีารรกัษาความลบัขอ้มลูผูป่้วย รวมถงึกฎหมาย

และระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการเปิดเผยและรกัษาความลบัของขอ้มลูของผูป่้วย 
   122 ผูป่้วยไดร้บัการขออนุญาต หากจะตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ม่ถูกก าหนดโดย

กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 
   123 องค์กรเคารพในความลบัของขอ้มลูของผูป่้วย 
   124 องค์กรก าหนดสารสนเทศเกีย่วกบัการดแูลผูป่้วยทีส่ามารถเปิดเผยใหค้รอบครวั

หรอืบุคคลอื่นทราบ และสถานการณ์ทีจ่ะเปิดเผย 
   3.3ก(13) สิทธิอ่ืนๆ 
   131 ผูป่้วยไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 
   132 ผูป่้วยไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามประเพณปีฏบิตัขิองชมุชนและของผูป่้วย 
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ข. กระบวนการคุม้ครองสทิธผิูป่้วย 

(1) องคก์รสรา้งหลกัประกนัว่าผูป้ฏบิตังิานมคีวามตระหนักและทราบบทบาทของตนในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วย 
และมรีะบบพรอ้มทีจ่ะตอบสนองเมื่อผูป่้วยขอใชส้ทิธ.ิ 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(11) องคก์รจดัให้มีกระบวนกำรคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและครอบครวั (patients’ 

right support process) 
   111 องค์กรจดัใหม้รีะบบพรอ้มทีจ่ะตอบสนองเมื่อผูป่้วยขอใชส้ทิธ ิรวมทัง้การคุม้ครอง

โดยผูป่้วยไม่ตอ้งรอ้งขอ 
   3.3ข(12) กำรให้ควำมรู้/สร้ำงควำมตระหนักแก่บุคลำกร (staff awareness) 
   121 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิป็นแนวทางในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วย และเป็นทีร่บัรู้

ของบุคลากร 
   122 บุคลากรเขา้ใจบทบาทของตนในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วยและครอบครวั 
   123 ทมีงานทีเ่กี่ยวขอ้งวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะเกดิปัญหาหรอืความไม่พรอ้มในการใหค้วาม

คุม้ครองสทิธผิูป่้วย และสถานการณ์ทีค่วรใสใ่จในการดแูลผูป่้วย และก าหนดแนว
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

 

(2) ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีใ่นลกัษณะทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย.  
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(21) กำรให้ข้อมูลผู้ป่วยเก่ียวกบัสิทธิและหน้ำท่ี (patient are informed) 
   211 มกีารจดัท าสือ่เกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีข่องผูป่้วยในลกัษณะทีเ่ขา้ใจงา่ย มกีารตดิ

ประกาศขอ้ความสทิธแิละหน้าทีข่องผูป่้วย หรอืสามารถขอไดจ้ากเจา้หน้าทีทุ่กเวลา 
ส าหรบัผูป่้วยในควรเป็นเอกสารประจ าหอ้งหรอืประจ าเตยีง  

   212 มกีระบวนการแจง้ใหผู้ป่้วยทราบเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีข่องผูป่้วย เมื่อการสือ่สาร
ดว้ยลายลกัษณ์อกัษรไม่ไดผ้ลหรอืไม่เหมาะสม 

 

(3) มกีารค านึงถงึสทิธผิูป่้วยในทุกกจิกรรมของการดแูลผูป่้วย. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(31)กำรค ำถึงถึงสิทธิผู้ป่วยในทุกกิจกรรม  (patients’ rignt inall patient care 

related activities) 
   311 มกีารประเมนิโอกาสทีจ่ะละเมดิสทิธผิูป่้วยในขัน้ตอนต่างๆ ของแต่ละจุดบรกิารดว้ย

การเขา้ไปสงัเกตการณ์ในสถานทีจ่รงิ 
   312 มกีารปรบัปรุงและสรา้งความเขา้ใจในประเดน็ทีพ่บ 

 

(4) ผูป่้วยไดร้บัการปกป้องจากการถูกท ารา้ยดา้นร่างกาย จติใจ และสงัคม. 
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N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(41) กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
   411 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ทีผู่ป่้วยมโีอกาสถูกท ารา้ยจากการใหบ้รกิารดา้นร่างกาย และ

จดัท าแนวทางป้องกนั 
   412 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ทีผู่ป่้วยมโีอกาสถูกท ารา้ยจากการใหบ้รกิารดา้นจติใจ14 และ

จดัท าแนวทางป้องกนั 
   413 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ทีผู่ป่้วยมโีอกาสถูกท ารา้ยจากการใหบ้รกิารดา้นสงัคม15 และ

จดัท าแนวทางป้องกนั 
   3.3ข(42) กำรป้องกนักำรถกูท ำร้ำยร่ำงกำย (physical assault) 
   421 องคก์รมกีระบวนการป้องกนัผูป่้วยจากการถูกท ารา้ยร่างกาย 
   422 มกีารระบุวธิกีารป้องกนั ทารก เดก็ คนชรา และผูท้ีไ่ม่สามารถป้องกนัตวัเองไดห้รอื

ป้องกนัตวัเองไดน้้อย จากการถกูท ารา้ยร่างกาย 
   423 มกีารตรวจสอบและสอบถามบุคคลทีเ่ขา้มาในสถานทีโ่ดยไม่แสดงสถานะการบ่งชีต้วั

บุคคล 
   424 พืน้ทีท่ีอ่ยู่ลบัตาหรอืพืน้ทีเ่ปลีย่วไดร้บัการตรวจสอบหรอืสอดส่องดแูล 

   3.3ข(43) กำรป้องกนักำรถกูท ำร้ำยด้ำนจิตใจและสงัคม (psychological and social 
assault) 

   431 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีว่างไวเ้พื่อป้องกนัการท ารา้ยผูป่้วยดา้นจติใจ 

   432 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีว่างไวเ้พื่อป้องกนัการท ารา้ยผูป่้วยดา้นสงัคม 

   3.3ข(44) กำรปกป้องคุ้มครองทรพัยสิ์นของผู้ป่วยจำกกำรถกูลกัขโมยหรือสูญหำย 
(theft or loss) 

   441 องค์กรก าหนดระดบัความรบัผดิชอบทีจ่ะมตี่อทรพัยส์นิของผูป่้วย กรณีทีผู่ป่้วยไม่
สามารถจดัการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิใหป้ลอดภยั และผูป่้วยทีไ่ม่สามารถตดัสนิใจ
เกีย่วกบัทรพัยส์นิของตนได ้

   442 ผูป่้วยไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัความรบัผดิชอบขององค์กรในการปกป้องคุม้ครอง
ทรพัยส์นิสว่นบุคคล 

   443 ทรพัยส์นิของผูป่้วยไดร้บัการดแูลคุม้ครอง หรอืเมื่อผูป่้วยไม่สามารถรบัผดิชอบดแูล
ไดด้ว้ยตนเอง 

 

 
14 เช่น การใชค้ าพดูหรอืการกระท าทีคุ่กคาม เป็นปรปักษ์ ไม่เคารพในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ปิดโอกาสทีจ่ะแสดง
ความคดิเหน็ การขม่ขู ่การกกัขงั 
15 เช่น การใชค้ าพดูหรอืการกระท าบางอย่างทีท่ าใหผู้ป่้วยเกดิความอบัอาย 
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 (5) ผูป่้วยไดร้บัการดแูลดว้ยความเคารพความเป็นสว่นตวั ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ค่านิยมและความเชื่อ
สว่นบุคคล.  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(51) กำรเคำรพควำมเป็นส่วนตวัและศกัดิศรีของควำมเป็นมนุษย ์(patients’ 

right and human dignity) 
   511 บุคลากรรบัรูแ้ละใหค้วามเคารพต่อภาวะความเป็นสว่นตวั ในระหว่างการซกัประวตั ิ

การตรวจร่างกาย การท าหตัถการ /รกัษา และการเคลื่อนยา้ย  
   512 บุคลากรใหก้ารดแูลดว้ยความเคารพศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์  
   3.3ข(52) กำรเคำรพในค่ำนิยมและควำมเช่ือส่วนบุคคล (personal values and 

belief) 
   521 บุคลากรรบัรูแ้ละใหก้ารดแูลโดยเคารพต่อค่านิยมและความเชื่อของผูป่้วย/

ครอบครวั 
   522 มกีารสนองค าขอความช่วยเหลอืทางดา้นศาสนาหรอืจติวญิญาณ  

 (6) องค์กรสรา้งหลกัประกนัว่าผูป่้วยทีม่ปัีญหาและความรุนแรงเหมอืนกนัจะไดร้บัการดแูลในลกัษณะเดยีวกนั. 
[ครอบคลุมใน 3.3 ก (1) เรื่องการไม่เลอืกปฏบิตัแิลว้] 

(7) ผูป่้วยทีเ่ขา้ร่วมงานวจิยัทางคลนิิกไดร้บัการคุม้ครองสทิธ.ิ 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(71) กำรเข้ำร่วมงำนวิจยัทำงคลินิก (clinical research participation) 
   711 มคีณะกรรมการหรอืกลไกก ากบัดแูลงานวจิยัในคนขององคก์รซึง่มเีป้าหมายที่

ชดัเจน มบีทบาทในการทบทวนวธิวีจิยั การเปรยีบเทยีบผลไดผ้ลเสยีต่อผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ รวมทัง้การรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูจากงานวจิยั 

   712 มกีารระบุผูป่้วยทีม่ขีอ้บ่งชีใ้นการเขา้รว่มวจิยั แจง้ใหท้ราบถงึวธิกีารเขา้รว่มในการ
วจิยั 

   713 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิป็นแนวทางในการใหข้อ้มลูและการตดัสนิใจ 
   714 ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัผลไดผ้ลเสยีในการเขา้ร่วมวจิยั ทางเลอืกอื่นๆ และ

ขัน้ตอนทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
   715 ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูวธิกีารทีอ่งคก์รคุม้ครองผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยั ไดแ้ก่ การทบทวนวธิี

วจิยั การเปรยีบเทยีบผลไดผ้ลเสยี การขอความยนิยอม การถอนตวั 
   716 ผูป่้วยไดร้บัความมัน่ใจวา่การปฏเิสธหรอืถอนตวัจากการเขา้ร่วมวจิยัจะไม่สง่ผลเสยี

ต่อการดแูลทีจ่ะไดร้บั 
   717 เมื่อผูป่้วยตดัสนิใจเขา้ร่วมในการวจิยัทางคลนิิก มกีารบนัทกึความยนิยอมในเวช

ระเบยีนผูป่้วย โดยการลงนามหรอืลงบนัทกึถอ้ยค าทีใ่หก้ารยนิยอม พรอ้มวนัที ่ชื่อ
ผูใ้หข้อ้มลูและผูข้อความยนิยอม  
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ค. การดแูลผูป่้วยทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ  

(1) ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดร้บัการดแูลดว้ยความเคารพในสทิธแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์.  การตดัสนิใจ
เกีย่วกบัการให ้การคงไว ้หรอืการยุตกิารรกัษาเพื่อยดืชวีติ เป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัหรอืกฎหมาย 
ความเชื่อและวฒันธรรม ดว้ยการมสีว่นร่วมของผูป่้วยและครอบครวั. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ค(11) สิทธิของผู้ป่วยระยะสุดท้ำย (terminally ill patients) 
   111 ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดร้บัการดแูลดว้ยความเคารพในสทิธแิละศกัดิศ์รขีองความเป็น

มนุษยด์ว้ยความเหน็อกเหน็ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่สทิธทิีผู่ป่้วยจะไดจ้ากไปอย่าง
สงบ 

   112 บุคลากรตระหนักและเคารพในความตอ้งการของผูป่้วยทีก่ าลงัจะสิน้ชวีติ16  
   113 มกีารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วย/ครอบครวัถงึสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืยุตกิารรกัษา ผลทีจ่ะ

ตามมา หน้าทีท่ีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบ และทางเลอืกในการดแูลรกัษา 
   114 องค์กรระบุจุดยนืส าหรบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัการให ้การคงไว ้การละเวน้ หรอืการ

ยุตกิารรกัษาเพื่อยดืชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัหรอืกฎหมาย บรรทดัฐานทาง
ศาสนา ความเชื่อและวฒันธรรม  

   115 การตดัสนิใจเกีย่วกบัการให ้การคงไว ้หรอืการยุตกิารรกัษาเพื่อยดืชวีติ กระท าโดย
การมสีว่นร่วมของผูป่้วยและครอบครวั 

   116 มกีารเคารพสทิธขิองผูป่้วยทีจ่ะไดร้บัการประเมนิและบ าบดัความเจบ็ปวดอย่าง
เหมาะสม ดว้ยความเขา้ใจในปัจจยัทีม่ผีลต่อการแสดงออกถงึความเจบ็ปวด17  

   117 มกีารช่วยเหลอื ใหข้อ้มลู ใหค้ าปรกึษาแก่ญาตหิลงัจากผูป่้วยเสยีชวีติ 

(2) ผูร้บับรกิารทีเ่ป็นเดก็ ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ ทีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได ้ไดร้บัการคุม้ครองสทิธอิย่างเหมาะสม. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ค(21) กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (vulnerable patients) 
   211 องค์กรบ่งชีก้ลุ่มผูป่้วยทีไ่ม่สามารถดแูลตนเองได้ 
   212 เดก็ ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ และผูป่้วยอื่นๆ ทีอ่งคก์รระบุไว ้ไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง 
   213 เจา้หน้าทีม่คีวามเขา้ใจในหน้าทีร่บัผดิชอบของตนต่อกระบวนการปกป้องคุม้ครอง 
   3.3ค(22) กำรดแูลผู้ป่วยเดก็ (vulnerable children) 
   221 มกีารจดัสถานทีเ่ฉพาะส าหรบับรกิารผูป่้วยเดก็ 
   222 การป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิจากไฟฟ้า เครื่องจกัรกล น ้ายา หรอืสารอนัตราย

ต่างๆ 

 
16 เช่น การบ าบดับรรเทาอาการ การบ าบดัความเจบ็ปวด การตอบสนองความตอ้งการดา้นจติใจ/อารมณ์/สงัคม/
วฒันธรรม การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ  
17 เช่น ปัจจยัดา้นบุคคล วฒันธรรม และสงัคม 
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N P  M Extended Evaluation Guide 
   223 หน่วยบรกิารผูป่้วยเดก็มเีครื่องมอืและยาเฉพาะส าหรบัเดก็ เช่น เครื่องดมยาสลบ 

เครื่องพ่นยา เครื่องปรบัหยดน ้าเกลอื ชุดใหส้ารน ้า เครื่องชว่ยชวีติ 
   224 เจา้หน้าทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชเ้ครื่องมอืและยาส าหรบัเดก็ 
   225 เจา้หน้าทีด่แูลเอาใจใสเ่ป็นพเิศษต่อเดก็ทีป่่วยหนัก เดก็ทีม่คีวามผดิปกตทิาง

ร่างกายหรอืประสาทสมัผสั เดก็ทีเ่รยีนรูช้า้ เดก็ทีไ่ม่มญีาตมิาเฝ้าดแูล 
   226 พ่อแม่หรอืผูป้กครองไดร้บัการสง่เสรมิใหอ้ยู่เฝ้าเดก็ระหว่างการนอนโรงพยาบาล 
   3.3ค(23) กำรดแูลผู้พิกำร ผูสู้งอำยุ ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (disabled individuals 

and vulnerable elderly) 
   231 ทมีดแูลผูป่้วยวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะเกดิปัญหาภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยทีช่่วยเหลอื

ตนเองไม่ไดก้ลุ่มนี้ 
   232 ทมีดแูลผูป่้วยออกแบบระบบเพื่อป้องกนัปัญหาทีว่เิคราะหไ์ว้ 
   233 มกีารประเมนิความตอ้งการดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม ของผูป่้วยแต่ละราย 

เพื่อวางแผนการดแูลทีเ่หมาะสม 
 

(3) มกีารปฏบิตัติ่อผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งแยก หรอืผูกยดึ อย่างเหมาะสม. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ค(31) กำรปฏิบติัต่อผู้ป่วยท่ีจ ำเป็นต้องแยก หรือผกูยึด (seclusion and 

restraints) 
   311 มขีอ้บ่งชี้ทางคลนิิกทีเ่หมาะสมในการแยกหรอืผกูยดึผูป่้วย และมแีนวทางในการใช้

ทางเลอืกทดแทน 
   312 การแยกหรอืผูกยดึผูป่้วยจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากแพทยท์ีด่แูล และบนัทกึในเวช

ระเบยีนผูป่้วย 
   313 มกีารตดิตามเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นทีม่โีอกาสเกดิขึน้ ประเมนิความจ าเป็นทีย่งั

ตอ้งมกีารแยกหรอืผูกยดึผูป่้วยและยุตกิารใชโ้ดยเรว็ทีส่ดุ 

(4) องคก์รใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและครอบครวัเกีย่วกบัการบรจิาคอวยัวะและเนื้อเยื่อ ก ากบัดแูลการผ่าตดัรบั
อวยัวะและเนื้อเยื่อและการน าไปปลูกถ่าย. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.3ค(41) กำรบริจำคอวยัวะและเน้ือเย่ือ (organs and tissues donation) 
   411 องค์กรสนับสนุนการตดัสนิใจของผูป่้วยและครอบครวัในการบรจิาคอวยัวะและ

เนื้อเยื่ออื่นๆ และใหข้อ้มลูเพื่อช่วยในการตดัสนิใจดงักล่าว 
   412 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัหาและบรจิาคอวยัวะ และการปลูกถ่าย

อวยัวะ 
   413 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายและวธิปีฏบิตัดิงักล่าว รวมถงึขอ้กงัวล

เกีย่วกบัการบรจิาคอวยัวะ และความพรอ้มในการปลูกถ่ายอวยัวะ 
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   414 องค์กรไดร้บัการยนิยอมโดยไดร้บัการบอกกล่าวจากผูบ้รจิาคทีม่ชีวีติ 
   415 องค์กรร่วมมอืกบัหน่วยงานและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในชุมชน ในการเคารพและน า

การตดัสนิใจบรจิาคไปปฏบิตั ิ
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I – 4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้ 

I-4.1 กำรวดั วิเครำะห์ และปรบัปรงุผลงำนขององคก์ร  (MAK.1) 

องคก์รจดัใหม้กีารวดั วเิคราะห ์ปรบัทศิทาง ทบทวน และปรบัปรุงผลงาน โดยใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศ ในทุกระดบัและทุกสว่นขององคก์ร. 

ก. การวดัผลงาน 

(1) องคก์รเลอืก รวบรวม และเชื่อมโยงขอ้มลู / สารสนเทศ / ตวัชีว้ดัส าคญัทีส่อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั 
เพื่อใชต้ดิตามผลการปฏบิตังิานประจ าวนั, ตดิตามผลงานขององคก์รโดยรวม, ตดิตามความกา้วหน้าตาม
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร, สนับสนุนการตดัสนิใจและการสรา้งนวตกรรมขององคก์ร. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.1ก(11) ตวัวดัผลกำรด ำเนินกำร (performance indicators) 
   111 มกีารก าหนดทศิทางของตวัวดัทัง้องค์กรใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั (alignment) 

 
   112 มวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเลอืกตวัวดัผลการด าเนินการขององคก์ร โดยผูน้ าของ

องค์กรมสีว่นในการระบุเรื่องทีเ่ป็นเป้าหมายของการวดัและพฒันา18  
   113 มกีารรวบรวมและบูรณาการ (integration) ตวัวดัจากแหล่งต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นขอ้มลูที่

ครอบคลุมทัง้องค์กร  
   114 มตีวัวดัผลการด าเนินการขององคก์รทีเ่หมาะสมส าหรบัการตดิตามการปฏบิตังิาน

ประจ าวนั 
   115 มตีวัวดัผลการด าเนินการขององคก์รทีเ่หมาะสมส าหรบัการตดิตามผลการด าเนินการ

โดยรวมขององคก์ร 
   116 มตีวัวดัผลการด าเนินการขององคก์รทีเ่หมาะสมส าหรบัการตดิตามความกา้วหน้า

เทยีบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 
   117 มกีารตดิตามตวัวดัผลการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 
   118 มกีารสือ่สารผลของการวดัไปยงัผูน้ าระดบัสงูและผูก้ ากบัดแูลกจิการเป็นระยะ และใช้

ขอ้มลูเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจในระดบัองคก์ร 
   119 มกีารใชข้อ้มลูเพื่อสนับสนุนการสรา้งนวตกรรม 

 

 
18 ตวัวดัทีเ่ลอืกแต่ละตวัม ี“วชิาการ” หรอื “หลกัฐาน” รองรบั, เป็นการวดัทีค่รอบคลุมโครงสรา้ง กระบวนการ และ
ผลลพัธ,์ มกีารก าหนดขอบเขต วธิกีาร และความถีส่ าหรบัแต่ละตวัวดั 
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(2) องคก์รเลอืกขอ้มลูและสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบทีส่ าคญั และท าใหม้ัน่ใจว่ามกีารน าไปใชส้นับสนุนการ
ตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธผิล. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.1ก(21) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (comparative data) 
   211 องค์กรมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเลอืกขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีส่ าคญั19 

รพ.ควรน ำเสนอว่ำขอ้มลูอะไรทีม่คีวำมส ำคญัต่อควำมส ำเรจ็และควรมกีำรเปรยีบเทยีบ, รพ.ใช้
เกณฑอ์ะไรในกำรคดัเลอืกแหล่งขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ (ขอ้มลูจำกองคก์รภำยนอก), 
น ำเสนอผลกำรเปรยีบเทยีบ 

   212 องค์กรสรา้งความมัน่ใจวา่มกีารใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีส่ าคญัเพื่อการตดัสนิใจ
ระดบัปฎบิตักิารและระดบักลยุทธ์ 

รพ.ควรน ำเสนอผลกำรวเิครำะหก์ำรเปรยีบเทยีบขอ้มลู และกำรน ำมำใชต้ดัสนิใจในกำร
ปรบัปรุงงำนประจ ำ และกำรปรบัปรุงกลยุทธ ์

   213 องค์กรสรา้งความมัน่ใจวา่มกีารใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีส่ าคญัเพื่อการสรา้งนวต 
กรรม 

รพ.ควรน ำเสนอขอ้มลูว่ำกำรเปรยีบเทยีบขอ้มลูน ำมำสู่กำรสรำ้งนวตกรรมอะไรบำ้ง 
 
(3) องคก์รปรบัปรุงระบบการวดัผลการด าเนินการ (performance measurement system) ใหท้นักบัความ

ตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้งและทศิทางของบรกิารสุขภาพ, ไวตอ่การเปลีย่นแปลงภายในหรอืภายนอกทีอ่าจ
เกดิขึน้อย่างรวดเรว็หรอืไม่คาดคดิ. 
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   4.1ก(31) ข้อมูลผู้รบับริกำร (customer data) 
   311 องค์กรมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเลอืกและสรา้งความมัน่ใจวา่ใชข้อ้มลูเสยีงของ

ผูร้บับรกิาร (voice of customer) รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน เพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจใน
ระดบัปฏบิตักิารและระดบักลยุทธ์ 

   312 องค์กรมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเลอืกและสรา้งความมัน่ใจวา่ใชข้อ้มลูเสยีงของ
ผูร้บับรกิาร (voice of customer) รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน เพื่อสนับสนุนการสรา้งนวตก
รรม 

   4.1ก(32) ควำมคล่องตวัของกำรวดัผล (measurement agility) 
   321 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่าระบบการวดัผลการด าเนินการขององคก์รสามารถตอบสนอง

การเปลีย่นแปลงภายในหรอืภายนอกทีอ่าจเกดิขึน้อย่างรวดเรว็หรอืทีไ่ม่ไดค้าดคดิ 

 
19 ควรประกอบดว้ย (1) การเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานวชิาชพี กฎระเบยีบ และการปฏบิตัทิีพ่งึประสงค ์(2) การเปรยีบ
กบัภายนอก ซึง่อาจจะเป็นองคก์รทีม่ลีกัษณะงานใกลเ้คยีงกนั ระดบัผลงานเฉลีย่ในกจิการบรกิารสุขภาพ ระดบัผลงาน
ของคู่แขง่ หรอืระดบัผลงานทีด่เีลศิ   



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  48 

 

   322 มกีารทบทวนและปรบัปรงุระบบการวดัผลการด าเนินการขององค์กรในประเดน็การ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้ง, การบรรลุผลสมัฤทธิข์องวธิกีารทีใ่ชอ้ยู่, 
การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้20  

 

ข. การวเิคราะห ์ทบทวน และปรบัปรุงผลงาน 

(1) องคก์รทบทวนประเมนิผลการด าเนินการ และขดีความสามารถขององค์กร (organizational performance 
and capabilities).  มกีารวเิคราะหเ์พื่อสนับสนุนการทบทวนประเมนิผลและสรา้งความมัน่ใจวา่ไดข้อ้สรุปที่
น่าเชื่อถอื.  องคก์รใชก้ารทบทวนนี้เพื่อประเมนิความส าเรจ็ขององค์กร, ความกา้วหน้าตามวตัถุประสงค์
เชงิกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร, และความสามารถในการตอบสนองการเปลีย่นแปลงขององค์กรและ
สิง่แวดลอ้มภายนอก. 
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   4.1ข(11) กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร (performance analysis and 

review) 
   111 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการทบทวนผลการด าเนินการและขดีความสามารถ

ขององคก์ร 
   112 องค์กรใชต้วัวดัผลการด าเนินการทีส่ าคญัเพื่อการทบทวนในขอ้ 111 
   113 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการวเิคราะหข์อ้มลู21เพื่อน ามาสนบัสนุนการทบทวน

ผลการด าเนินการ และท าใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูไดร้บัแปลงไปเป็นสารสนเทศทีใ่ช้
ประโยชน์ได ้ 

   114 มกีารรายงานผลของการวเิคราะหแ์ก่ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตั ิ
   115 องค์กรใชก้ารทบทวนเพื่อประเมนิผลส าเรจ็ขององคก์ร (ตามพนัธกจิและ

เป้าประสงค)์ 
   116 องคก์รใชก้ำรทบทวนเพือ่ประเมนิผลกำรด ำเนินกำรในเชงิแขง่ขนัและควำมมัน่คงทำงกำร

เงนิ 
   117 องค์กรใชก้ารทบทวนเพื่อประเมนิความกา้วหน้าเทยีบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์

และแผนปฏบิตักิาร 

 
20 การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลต่อการวดัผลการด าเนินการ เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสื่อสาร แนวโน้ม
ผูร้บับรกิารและปัญหาสุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 
21 (1) การวเิคราะหป์ระกอบดว้ย การประเมนิแนวโน้ม, การคาดการณ์ทัง้ในระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิโดยรวม และการ
คาดการณ์เทคโนโลย,ี การเปรยีบเทยีบ การวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล และการหาความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
(2) การวเิคราะหท์ าใหท้ราบตน้เหตุของปัญหา และช่วยจดัล าดบัความส าคญัในการใชท้รพัยากร  (3) การวเิคราะหท์ า
โดยบุคลากรทีเ่หมาะสม ใชเ้ครื่องมอืและเทคนิคทางสถติทิีเ่หมาะสม ความถีข่องการวเิคราะหเ์หมาะสมกบักระบวนการ
ทีศ่กึษาและเป็นไปตามขอ้ก าหนดขององคก์ร 
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   118 องค์กรใชก้ารทบทวนเพื่อประเมนิความสามารถขององคก์รทีจ่ะตอบสนองอย่าง

รวดเรว็ต่อความตอ้งการขององคก์รทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
   119 องค์กรใชก้ารทบทวนเพื่อประเมนิความสามารถขององคก์รทีจ่ะตอบสนองอย่าง

รวดเรว็ต่อความทา้ทายในสภาพแวดลอ้มทีอ่งค์กรด าเนินการอยู่ 
   4.1ข(12) กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีกำรปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (best-practice sharing) 
   121 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้ทเรยีนจากการทบทวนผล

การด าเนินการ 
   122 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิขา้ม

หน่วยงานและกระบวนการท างาน 
   4.1ข(13) ผลกำรด ำเนินกำรในอนำคต (future performance) 
   131 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตจากการ

ทบทวนผลการด าเนินการ 
   132 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตจากขอ้มลู

เชงิเปรยีบเทยีบและขอ้มลูเชงิแขง่ขนัทีส่ าคญั 

 (2) องค์กรน าสิง่ทีไ่ดจ้ากการทบทวนประเมนิผลงานขององคก์รมาจดัล าดบัความส าคญัเพื่อการปรบัปรุงและ
หาโอกาสสรา้งนวตกรรม, พรอ้มทัง้ถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร. 

 (3) องค์กรน าผลการทบทวนประเมนิผลงานขององคก์ร ไปใชใ้นการประเมนิและปรบัปรุงกระบวนการส าคญั
อย่างเป็นระบบ. 
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   4.1ข(31) กำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเน่ืองและนวตกรรม (continuous improvement and 

innovation) 
   311 องค์กรใชผ้ลการทบทวนผลการด าเนินการไปจดัล าดบัความส าคญัของเรื่องทีต่อ้ง

น าไปปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
   312 องค์กรใชผ้ลการทบทวนผลการด าเนินการไปเป็นโอกาสในการสรา้งนวตกรรม 
   313 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการถ่ายทอดล าดบัความส าคญัของการปรบัปรุง 

เพื่อใหน้ าไปปฏบิตัใินแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร 
   314 องคก์รใชว้ธิกีำรทีเ่ป็นระบบในกำรถ่ำยทอดล ำดบัควำมส ำคญัของกำรปรบัปรุงไปสู่ผูส่้ง

มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วำมร่วมมอืขององคก์ร เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรปฏบิตัอิย่ำง
สอดคลอ้งไปในแนวทำงเดยีวกนักบัองคก์ร 
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I-4.2 กำรจดักำรสำรสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรจดักำรควำมรู้ (MAK.2)  

องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามขีอ้มลู สารสนเทศ ซอฟทแ์วร ์และฮารด์แวร ์ทีจ่ าเป็น มคุีณภาพ และ
พรอ้มใชง้าน ส าหรบับุคลากร / ผูป่้วย  / ผูร้บัผลงาน.  องคก์รสรา้งและจดัการสนิทรพัยค์วามรู้
ของตนเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ร. 

ก. การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ  

(1) ขอ้มลูและสารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรบับุคลากร / ผูบ้รหิาร / ผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน / องคก์รภายนอก มคีวาม
พรอ้มใชง้าน (available) เอือ้ต่อการดแูลผูป่้วย การบรหิารจดัการ การตรวจสอบทางคลนิิก การพฒันา
คุณภาพ การศกึษา และการวจิยั.  แผนงานและการจดัการสารสนเทศ มคีวามเหมาะสมกบัขนาดและความ
ซบัซอ้นขององค์กร.  
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   4.2ก(11) ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลและสำรสนเทศ (data and in formation 

availability) 
   111 มกีารพจิารณาความตอ้งการใชข้อ้มลูของบุคลากร/ผูบ้รหิาร/ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน/

องค์กรภายนอก/ผูส้ง่มอบ/พนัธมติร/คู่ความร่วมมอื ในการวางแผนและออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 

   112 การวางแผนและการจดัการระบบสารสนเทศมคีวามเหมาะสมกบัขนาดและความ
ซบัซอ้นขององค์กร 

   113 บุคลากรทางการแพทยแ์ละผูบ้รหิารมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   114 ขอ้มลูและสารสนเทศทีต่้องการมคีวามพรอ้มใชง้านส าหรบับุคลากร/ผูบ้รหิาร/
ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน/องคก์รภายนอก/ผูส้ง่มอบ/พนัธมติร/คู่ความร่วมมอื  มกีาร
เผยแพร่ใหผู้ใ้ชใ้นเวลาและรปูแบบทีเ่หมาะสม ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็น
เพื่อปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 

   115 มกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการของการจดัการสารสนเทศ22แก่ผูบ้รหิารและ
ผูป้ฏบิตังิาน เหมาะสมกบัหน้าทีร่บัผดิชอบ  

   116 มขีอ้มลูและสารสนเทศรวมยอด  (aggregate data & information) สนับสนุนการ
ดแูลผูป่้วย การบรหิารองคก์ร การตรวจสอบทางคลนิิกและการพฒันาคุณภาพ 
การศกึษาและการวจิยั 

 
22 ความรูเ้หล่านี้ไดแ้ก่ ความมัน่คงปลอดภยัและการรกัษาความลบัของขอ้มลูและสารสนเทศ, การใชเ้ครื่องมอื

วดั เครื่องมอืทางสถติ ิและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู, การแปลความหมายขอ้มลู, การใชข้อ้มลูและสารสนเทศ
เพื่อช่วยในการตดัสนิใจ, และการใชต้วัวดัเพื่อประเมนิและปรบัปรุงกระบวนการดแูลและการท างาน. 
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N P  M Extended Evaluation Guide 
   117 องค์กรมกีระบวนการทีจ่ะรวมยอดขอ้มลู ก าหนดขอ้มลูและสารสนเทศทีต่อ้งมกีาร

รวมยอดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและนอก
อองคก์ร 

 (2) องค์กรสรา้งความมัน่ใจวา่ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรม์คีวามเชื่อถอืได ้ป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูรัว่ไหล และใชง้าน
งา่ย (reliable, secure, and user-friendly).  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.2ก(21) คณุลกัษณะของฮำรด์แวรแ์ละซอฟท์แวร ์(hardware and software 

properties)  
   211 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการท าใหม้ัน่ใจว่าฮารด์แวรม์คีวามเชื่อถอืได ้มัน่คง

ปลอดภยั และใชง้านงา่ย 
   212 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการท าใหม้ัน่ใจว่าซอฟทแ์วรม์คีวามเชื่อถอืได ้มัน่คง

ปลอดภยั และใชง้านงา่ย 

 (3) องค์กรสรา้งความมัน่ใจวา่ขอ้มลูและสารสนเทศ รวมทัง้ระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์มคีวามพรอ้มใชง้าน
อย่างต่อเนื่อง (continued availability) ในภาวะฉุกเฉิน. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.2ก(31)ควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเน่ืองในภำวะฉุกเฉิน (emergency availability)  
   311 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการท าใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูและสารสนเทศมคีวามพรอ้ม

ใชง้านอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองผูป่้วยและความตอ้งการของ
กจิการอย่างมปีระสทิธผิล 

   312 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการท าใหม้ัน่ใจว่าฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรม์คีวาม
พรอ้มใชง้านอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองผูป่้วยและความตอ้งการ
ของกจิการอย่างมปีระสทิธผิล 
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ข. การจดัการความรูข้ององคก์ร  

มกีารจดัการความรูข้ององคก์รเพื่อใหเ้กดิสิง่ต่อไปนี้: การรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้องบุคลากร, การ
ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์จากผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน และองคก์รภายนอก, การแลกเปลีย่น
เรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตัทิีด่หีรอืทีเ่ป็นเลศิ และน าไปสูก่ารปฏบิตั,ิ การประมวลและน าความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้น
การวางแผนกลยุทธ,์ และการน าหลกัฐานทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัประสทิธผิลของวธิกีารดแูลรกัษามา
ประยุกตใ์ช.้ 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.2ข(11) กำรจดักำรควำมรู้ (knowledge management) 
   111 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้องบุคลากร23 
   112 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการถ่ายทอดความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ระหว่างองคก์รกบั

ผูป่้วย ผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามร่วมมอื24 
   113 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการระบุ แบ่งปัน และน าวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิไป

ด าเนินการ25 
   114 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งไปใชใ้น

การสรา้งนวตกรรม 
   115 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งไปใชใ้น

การวางแผนกลยุทธ ์
   4.2ข(12) กำรสนับสนุนด้วยสำรสนเทศ26 (information support)  
   121 มกีารน าหลกัฐานทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัประสทิธผิลของวธิกีารดแูลรกัษาทีเ่ป็น

ปัจจบุนัมาประยุกตใ์ชใ้นการดแูลผูป่้วย 
   122 มสีารสนเทศ/ความรูส้นับสนุนการดแูลผูป่้วย การเรยีนรู ้การวจิยั และการบรหิาร

จดัการ ทีเ่ป็นปัจจบุนั มคุีณค่า ในเวลาทีค่าดหวงั 

 

  

 
23 เช่น การปลูกฝังความรบัผดิชอบต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู,้ การฝังความรูล้งในบรกิารและการท างาน, การผลติ
ความรูจ้ากการท างานในองคก์รและการสื่อสาร, การน าความรูไ้ปสู่นวตกรรม, การท าผงัเครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญ, การบูร
ณาการการจดัการความรูก้บักระบวนการพฒันาคุณภาพ 
24 เช่น การเชญิผูป่้วยมาร่วมใหข้อ้คดิเหน็และน าเสนอความตอ้งการเพื่อปรบัปรุงบรกิารเฉพาะเรือ่ง, การแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้บับุคคลภายนอกในเวทตี่างๆ 
25 เช่น การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรผ่าน CoP, การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารแกปั้ญหาทีห่น้างาน, การเกบ็เกีย่ว
ความรูจ้ากูอ้าวโุสหรอืผูท้ีจ่ะออกจากงาน, การพฒันาจติตปัญญาของบุคลากรผ่านสุนทรยีสนทนา 
26 เช่น บทความทางวทิยาศาสตรแ์ละการบรหิารจดัการ แนวปฏบิตัทิางคลนิิก ขอ้คน้พบจากการวจิยั อนิเตอร์เน็ต 
เอกสารสิง่พมิพใ์นหอ้งสมุด แหล่งขอ้มลูใหค้น้หาแบบออนไลน์ เอกสารส่วนบุคคล 
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ค. คุณภาพของขอ้มลู สารสนเทศ และความรู ้ 

(1) องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่าขอ้มลู สารสนเทศ และความรูข้ององคก์ร มคีวามแม่นย า เชื่อถอืได ้ทนัเหตุการณ์ 
และมัน่คงปลอดภยั (accuracy, reliability, timeliness, and security of data, information and 
knowledge). 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.2ค(11) ควำมถกูต้องแม่นย ำ (accuracy and reliability) 
   111 มกีารยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลู (data validation)27 ตวัวดัส าคญั28  
   112 ผูน้ าขององคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่ขอ้มลูคุณภาพและผลลพัธท์ีน่ าเสนอต่อ

สาธารณะมคีวามถูกตอ้งแม่นย า น่าเชื่อถอื 
   4.2ค(12) ควำมทนัเหตุกำรณ์ (timeliness) 
   121 องค์กรสรา้งความมัน่ใจวา่มขีอ้มลู สารสนเทศ และความรูข้ององคก์ร ทนัความ

ตอ้งการใช ้
   4.2ค(13) ควำมมัน่คงปลอดภยัของสำรสนเทศ  (information security) 
   131 องค์กรมนีโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ (รวมถงึ data integrity) 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั29 
   132 นโยบายระบุระดบัความมัน่คงปลอดภยัส าหรบัขอ้มลูและสารสนเทศแต่ละประเภท 
   133 มกีารระบุผูท้ีไ่ดร้บัสทิธใินเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศแต่ละประเภท 
   134 มกีารน านโยบายความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศไปปฏบิตัแิละมกีารเฝ้า

ตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย 
   135 มกีารปกป้องคุม้ครองขอ้มลูและสารสนเทศจากการสญูหายหรอืถูกท าลาย 
   136 มกีารปกป้องคุม้ครองขอ้มลูและสารสนเทศไม่ใหถู้กแก้ไขดดัแปลง และเขา้ถงึหรอื

น าไปใชโ้ดยผูท้ีไ่ม่มสีทิธ/ิไม่ไดร้บัอนุญาต 
 

 
27 กระบวนการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลู อาจท าไดโ้ดย การเกบ็ขอ้มลูซ ้าโดยบุคคลทีส่อง, การใชก้ลุ่มตวัอย่างที่
น่าเชื่อถอื, การเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีเ่กบ็ครัง้แรกกบัขอ้มลูทีเ่กบ็ซ า้, การค านวณความถูกตอ้งแมน่ย า, ถา้พบว่า
องคป์ระกอบขอ้มลูไม่เหมอืนกนั ใหบ้นัทกึเหตผุลและด าเนินการแกไ้ข, มกีารเกบ็ขอ้มลูในกลุ่มตวัอย่างใหม่หลงัจาก
ด าเนินการแกไ้ขแลว้ 
28 โดยเฉพาะเมื่อมกีารใชต้วัวดัใหม่, ขอ้มลูจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ, มกีารเปลีย่นแปลงเครื่องมอืเกบ็ขอ้มลู, มกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีอ่ธบิายไมไ่ด,้ มกีารเปลีย่นแปลงแหล่งขอ้มลู, มกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะของผูป่้วย ใชแ้นวปฏบิตัิ
ใหม่ น าเทคโนโลยแีละวธิกีารรกัษาใหม่เขา้มาใช ้
29 ดมูาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการประกอบธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ควรครอบคลุมการก าหนดผูม้ี
สทิธเิขา้ถงึสารสนเทศ, สารสนเทศทีบุ่คลากรแต่ละคนสามารถเขา้ถงึได,้ ขอ้ผกูพนัของผูใ้ชใ้นการรกัษาความลบัของ
สารสนเทศ, กระบวนการทีจ่ะเกดิขึน้เมื่อมกีารละเมดิการรกัษาความลบัและความมัน่คงปลอดภยั. 
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 (2) องคส์รา้งความมัน่ใจในการรกัษาความลบัของขอ้มลูและสารสนเทศ (confidentiality of data and 
information).  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.2ค(21) กำรรกัษำควำมเป็นส่วนตวัและควำมลบั (data privacy and 

confidentiality) 
   211 มนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรบัดแูลภาวะความเป็นสว่นตวัและการรกัษา

ความลบัของสารสนเทศตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั มกีารจดัการใหเ้กดิ
ความสมดุลระหว่างการแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัการรกัษาความลบัของขอ้มลู มกีาร
ก าหนดระดบัการรกัษาความลบัของสารสนเทศประเภทต่างๆ 

   212 นโยบายดงักล่าวก าหนดขอบเขตซึง่ผูป่้วยจะเขา้ถงึสารสนเทศสุขภาพของตน และ
กระบวนการเขา้ถงึเมื่อไดร้บัอนุญาต 

   213 มกีารน านโยบายไปปฏบิตั ิและมกีารเฝ้าตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย 
   4.2ค(22) กำรจดัเกบ็ เข้ำถึง และกำรท ำลำย 
   221 องค์กรมนีโยบายเรื่องระยะเวลาเกบ็รกัษาเวชระเบยีนของผูป่้วย ขอ้มลูและ

สารสนเทศอื่นๆ 
   222 กระบวนการเกบ็รกัษามกีารรกัษาความลบัและความมัน่คงปลอดภยัตามทีค่าดหวงั 
   223 บนัทกึ ขอ้มลู และสารสนเทศถูกท าลายอย่างเหมาะสม 
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I – 5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล 

I-5.1 ควำมผกูพนัของบุคลำกร (HRF.1) 

องคก์รสรา้งความผกูพนักบับุคลากร จดัระบบค่าตอบแทนและแรงจงูใจ เพือ่บรรลุความส าเรจ็ใน
ระดบัองคก์รและระดบับุคคล.  บุคลากรและผูน้ าไดร้บัการพฒันาเพือ่ใหส้รา้งผลงานทีด่.ี 

ก. การเพิม่คุณค่าบุคลากร 

 
 
(1) องคก์รก าหนดปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัและความพงึพอใจ ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และแต่ละสว่น. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ก(11) องคป์ระกอบของควำมผกูพนั (elements of engagement) 
   111 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการก าหนดองคป์ระกอบส าคญัทีส่ง่ผลต่อความ

ผกูพนัและความพงึพอใจของบุคลากร 
-ท าความเขา้ใจกบัความหมายของความผกูพนัว่าหมายถงึระดบัความมุ่งมัน่ทัง้ทางอารมณ์

และสตปัิญญาทีจ่ะท าใหง้านขององคก์รบรรลุผล 
-ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัและความพงึพอใจของบคุลากร เช่น สภาพแวดลอ้มที่

สรา้งแรงจงูใจในการท างาน, ความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้ าและผูป้ฏบิตังิาน, ความรูส้กึว่า
ตนเองมคีวามส าคญั, บรรยากาศของความร่วมมอื ไวว้างใจ, การสือ่สารทีด่,ี การให้
อ านาจตดัสนิใจ, การฝึกอบรม, ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน, การยกย่องชมเชยและ
การใหร้างวลั, โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั, การอยู่ร่วมกนัเสมอืนญาตพิีน้่อง 

-ใชว้ธิกีารทีเ่รยีบงา่ยในการระบุปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนั เช่น การพดูคุยอย่างไม่เป็น
ทางการกบับุคลากรแต่ละกลุ่ม การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมโีอกาสเล่าเรื่องทีท่ าใหเ้พิม่
ความมุ่งมัน่ใหง้านบรรลุผล 

-ใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบขึน้ในการวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนั (ถา้มโีอกาส) เช่น 
การส ารวจดว้ยแบบสอบถาม การใช ้Emo-meter 
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   112 วธิกีารก าหนดองคป์ระกอบเหล่านี้แตกต่างกนัตามกลุ่มและสว่นของบุคลากร 
(workforce groups & segments) 

-ก าหนดกลุ่มของบุคลากรทีเ่หมาะสมส าหรบัการพจิารณาปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนั 
-พจิารณาวธิกีารรบัรูปั้จจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัส าหรบับุคลากรแต่ละกลุ่ม 
-ระบุปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อความผกูพนัทีเ่ป็นปัจจยัรว่มส าหรบับุคลากรทุกกลุ่ม และทีเ่ป็น
ปัจจยัเฉพาะส าหรบัแต่ละกลุ่ม 

SAR (In Hospital Profile) 

• ปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อความผูกพนัของบุคลากร ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัรว่มส าหรบับุคลากรทุกกลุ่ม และทีเ่ป็น
ปัจจยัเฉพาะส าหรบัแต่ละกลุ่ม 

 

 

(2) องคก์รเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรทีช่่วยใหบุ้คลากรมคีวามผกูพนั มแีรงจงูใจ และสรา้งผลงานทีด่.ี 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ก(21) วฒันธรรมองคก์ร (organizational culture) 
   211 องค์กรเสรมิสรา้งวฒันธรรมของความร่วมมอื การสือ่สารทีเ่ปิดกวา้ง และการ

แบ่งปันทกัษะทีม่ปีระสทิธผิล ระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพีต่างสาขา ผูท้ีอ่ยู่ต่าง
หน่วยงานและต่างสถานที ่ 

-จดัเวทหีาตวัอย่างความร่วมมอื/การสือ่สาร/การแบ่งปันทกัษะ ระหว่างวชิาชพี/หน่วยงาน 
เช่น การใช ้Line เพื่อการสือ่สาร การมเีวทแีลกเปลีย่นอย่างเป็นทางการ การสง่เสรมิ
ใหเ้กดิชุมชนนักปฏบิตั ิ(CoP) 

-สง่เสรมิการขยายผลใหท้ าไดม้ากขึน้ สม ่าเสมอขึน้ คดิหาวธิใีหม่ๆ เพิม่เตมิ 
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   212 องค์กรสง่เสรมิการกระจายขอ้มลูขา่วสารและการสือ่สารสองทางกบัหวัหน้างานและ
ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธผิล30 

-ทบทวน good practice ในกลุ่มผูบ้รหิารเกีย่วกบัการกระจายขอ้มลูขา่วสาร การสือ่สาร
สองทางกบัทมีงาน รวมทัง้การสรา้งความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงานและระหวา่งหวัหน้า
กบัผูป้ฏบิตังิาน บรรยากาศของการอยู่ร่วมกนั [ตามปัจจยัทีไ่ดจ้าก (1) เกีย่วกบัการ
สือ่สารและความสมัพนัธ์]  

-สง่เสรมิและขยายผลใหท้ าไดม้ากขึน้ สม ่าเสมอขึน้ คดิหาวธิใีหม่ๆ เพิม่เตมิเพื่อใหม้ัน่ใจวา่
ผูป้ฏบิตังิานมโีอกาสซกัถามเพื่อท าความกระจ่างในประเดน็ทีผู่น้ าตอ้งการสือ่สาร 

   213 องค์กรเสรมิสรา้งวฒันธรรมของการมเีป้าหมายระดบับคุคล การใหอ้ านาจตดัสนิใจ 
ความคดิรเิริม่ และการสรา้งนวตกรรมภายใตส้ภาพแวดลอ้มของงาน 

ทบทวน good practice ในกลุ่มผูบ้รหิารเกีย่วกบัการก าหนดเป้าหมายระดบับุคคล การให้
อ านาจตดัสนิใจ การสง่เสรมิความคดิรเิริม่และนวตกรรม รวมทัง้การมอบหมายงานทีท่า้
ทาย การท าใหต้ระหนักในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของงาน [ตามปัจจยัทีไ่ดจ้าก (1) 
เกีย่วกบัการสรา้งผลงานทีด่]ี  

-สง่เสรมิและขยายผลใหท้ าไดม้ากขึน้ สม ่าเสมอขึน้ คดิหาวธิใีหม่ๆ เพิม่เตมิ  
   214 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่ามกีารใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายจากขอ้คดิ วฒันธรรม 

และความคดิเหน็ของบุคลากร 
-ทบทวน good practice ในกลุ่มผูบ้รหิารเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลาย

จากความคดิเหน็ของบุคลากร  รวมทัง้การเรยีนรูจ้ากองคก์รอื่น เช่น การมรีะบบ
ขอ้เสนอแนะ การสนทนากลุ่มในสมาชกิทีม่ลีกัษณะหลากหลาย การน าวฒันธรรม
ทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ในการดแูลและสรา้งเสรมิสุขภาพ 

-สง่เสรมิใหบุ้คลากรใชค้วามคดิและความสามารถเพื่อท างานทีเ่กดิประโยชน์ต่อองคก์รและ
สงัคม (ตวัอย่าง รพร.ด่านซา้ย ทีส่ง่เสรมิใหบุ้คลากรใชค้วามถนัดของตนเองในการ
ท างานสรา้งเสรมิสุขภาพใหแ้ก่เดก็และวยัรุ่น) 

-สง่เสรมิและขยายผลใหท้ าไดม้ากขึน้ สม ่าเสมอขึน้ คดิหาวธิใีหม่ๆ เพิม่เตมิ 

SAR (In Results) 

• ระดบัและแนวโน้มของความพงึพอใจต่อปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อความผกูพนัของบุคลากร จ าแนกตาม
กลุ่มบุคลากร 

 
  

 
30 เช่น การตรวจเยีย่มประจ าวนั การใช ้open door policy เปิดรบัขอ้คดิเหน็และค ารอ้งเรยีน การใช ้intranet 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  58 

 

 
(3) ระบบประเมนิและพฒันาผลงานบุคลากร (staff performance management system) สง่เสรมิใหบุ้คลากร

สรา้งผลงานทีด่ ีมคีวามผกูพนักบัองค์กร, หนุนเสรมิการมุ่งเน้นผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน / การใหบ้รกิารสุขภาพ, 
และการน าแผนไปปฏบิตัใิหส้ าเรจ็ผล.  ระบบดงักล่าวน าประเดน็เรื่องการบรหิารค่าตอบแทน การใหร้างวลั 
การยกย่องชมเชย และการสรา้งแรงจงูใจมาพจิารณาดว้ย. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ก(31) Performance Management System (PMS) 
   311 PMS สง่เสรมิใหบุ้คลากรสรา้งผลงานทีด่ ีมคีวามผกูพนักบัองค์กร 

-ทบทวนเป้าหมายและผลกระทบของ PMS ทีด่ าเนินการอยู่ว่ามสีว่นใหบุ้คลากรสรา้ง
ผลงานทีด่ขี ึน้ และมคีวามผกูพนักบัองคก์รหรอืไม่ เพยีงใด อย่างไร 

   312 PMS หนุนเสรมิการมุ่งเน้นผูป่้วย/ผูร้บับรกิาร/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และการ
ใหบ้รกิารสุขภาพ 

-ทบทวนเป้าหมายและผลกระทบของ PMS ทีด่ าเนินการอยู่ว่ามสีว่นหนุนเสรมิการ
มุ่งเน้นผูร้บับรกิารและการใหบ้รกิารสุขภาพหรอืไม่ เพยีงใด อย่างไร 

   313 PMS หนุนเสรมิการน าแผนไปปฏบิต้ใิหส้ าเรจ็ผล 
-ทบทวนเป้าหมายและผลกระทบของ PMS ทีด่ าเนินการอยู่ว่ามสีว่นหนุนเสรมิการน า

แผนไปปฏบิตั ิ(หรอืปฏบิตัติามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย) ใหส้ าเรจ็ผลหรอืไม่ เพยีงใด 
อย่างไร 

   314 PMS น าประเดน็เรื่องการบรหิารค่าตอบแทน การใหร้างวลั การยกย่องชมเชย 
และการสรา้งแรงจงูใจ มาพจิารณา 

-ทบทวนระบบการพจิารณาความดคีวามชอบ การบรหิารคา่ตอบแทน การใหร้างวลั การ
ยกย่องชมเชยทีด่ าเนินการอยู่ว่า มผีลเชงิบวกหรอืเชงิลบในการสรา้งความผกูพนั 
แรงจงูใจ และสง่เสรมิใหเ้กดิผลงานทีด่ ี

   315 ผูน้ าระดบัสงูร่วมกนัก าหนด strategic priorities ทีจ่ะใชใ้นการประเมนิผลงาน และ
เป้าหมายทีส่ามารถวดัได ้

-ทมีน าและหวัหน้าหน่วยงาน ร่วมกนัก าหนด strategic priorities (ซึง่เป็นความคาดหวงั
ขององคก์ร) ทีจ่ะใชใ้นการประเมนิผลงานของบุคลากร 

-หวัหน้าหน่วยงานน า strategic priorities ดงักล่าวมาสือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิาน ก าหนด
เกณฑก์ารประเมนิในระบบ PMS และจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
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   316 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหพ้ฒันาทกัษะของหวัหน้าหน่วยงานและบุคลากรในการทีจ่ะ
น า PMS ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ สง่เสรมิใหห้วัหน้าหน่วยงานต่างๆ น า PMS ไปสู่
การปฏบิตั ิโดยเน้นคขวามส าคญัของการสือ่สารระหว่างหวัหน้าหน่วยงานกบั
บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ 

-ผูน้ าระดบัสงูรบัรูก้ารน า PMS ไปใชโ้ดยหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ จดัเวทใีหบุ้คลากร
สะทอ้นความเหน็ในการใช ้PMS ระบุปัจจยัทีท่ าใหไ้ม่บรรลเุป้าหมายตาม 311-313 
และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

-สรา้งเวทเีรยีนรูส้ าหรบัหวัหน้าหน่วยงานในการน า PMS ไปใชเ้พื่อการสือ่สารความ
คาดหวงัขององคก์รอย่างไดผ้ล  

   317 ผูน้ าระดบัสงูและทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัสรา้งความเชื่อมโยงระบบ PMS กบั
ระบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

-ผูน้ าระดบัสงูเชื่อมโยงระบบ PMS กบัระบบทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การบรหิารค่าตอบแทน การ
เลื่อนระดบั การพฒันาบุคลากร การนิเทศและสอนงาน 

   318 มกีารประเมนิและปรบัปรงุระบบ PMS อย่างต่อเนื่อง 
-ผลการประเมนิระบบ PMS เป็นอย่างไร น ามาใชใ้นการปรบัปรุงอย่างไร มแีผนทีจ่ะ

ปรบัปรุงอย่างไรต่อ? 
   5.1ก(32) บุคลำกรสำยงำนคลินิก (clinical staff) 
   321 องค์กรใชก้ระบวนการทีก่ าหนดไวเ้พื่อท าใหม้ัน่ใจวา่ความรูแ้ละทกัษะของบุคลากร

สายงานคลนิิกทีร่บัใหม่ เหมาะสมกบัหน้าทีร่บัผดิชอบในการดแูลผูป่้วย31 
โดยเฉพาะอย่างยิง่บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืการดแูลผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู 

-หวัหน้าหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการดแูลผู้ป่วยทีม่คีวามเสีย่งสงูระบุความเสีย่งส าคญัทีม่ี
โอกาสพบ และความรู/้ทกัษะของบุคลากรทีต่อ้งมใีนการดแูลผูป่้วยดงักล่าว 

-จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ เรยีนรูแ้ละฝึกอบรมเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบคุลากรสายงานคลนิิกใหม่ที่
ตอ้งดแูลผูป่้วยดงักล่าวมคีวามรูแ้ละทกัษะเหมาะสมกบัผูป่้วยที่ตอ้งใหก้ารดแูล และมี
ระบบพีเ่ลีย้ง/ก ากบัดแูล/ใหค้วามช่วยเหลอื อย่างเหมาะสม 

   322 มกีารประเมนิบุคลากรสายงานคลนิิกตามค าบรรยายลกัษณะงานอย่างน้อยปีละ
ครัง้หรอืบ่อยกว่าตามทีอ่งค์กรก าหนด และบนัทกึผลไว ้

-เลอืกประเดน็ส าคญัในค าบรรยายลกัษณะงานมาประเมนิตามระบบ PMS 
   5.1ก(33) บุคลำกรนอกสำยงำนคลินิก (nonclinical staff) 
   331 องค์กรใชก้ระบวนการทีก่ าหนดไวเ้พื่อท าใหม้ัน่ใจวา่ความรูแ้ละทกัษะของบุคลากร

นอกสายงานคลนิิกทีร่บัใหม่เหมาะสมกบัหน้าทีร่บัผดิชอบ 

 
31 ไดแ้ก่ การประเมนิความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรทีร่บัใหมต่ามค าบรรยายลกัษณะงาน โดยแผนกหรอืงานบรกิารที่
บุคลากรจะไปปฏบิตังิาน ก่อนทีจ่ะเริม่ตน้ปฏบิตังิาน 
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-จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ เรยีนรูแ้ละฝึกอบรมเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบคุลากรใหม่ทีอ่ยู่นอกสายงาน
คลนิิกมคีวามรูแ้ละทกัษะเหมาะสมกบัหน้าทีร่บัผดิชอบ และมรีะบบพีเ่ลีย้ง/ก ากบัดแูล/
ใหค้วามช่วยเหลอื อย่างเหมาะสม 

   332 มกีารประเมนิบุคลากรนอกสายงานคลนิิกตามค าบรรยายลกัษณะงานอย่างน้อยปี
ละครัง้หรอืบ่อยกว่าตามทีอ่งค์กรก าหนด และบนัทกึผลไว้ 

-เลอืกประเดน็ส าคญัในค าบรรยายลกัษณะงานมาประเมนิตามระบบ PMS 

SAR (In Results) 

• ระดบัและแนวโน้มของความพงึพอใจต่อระบบ PMS โดยระบุการปรบัปรุงทีส่ าคญัในช่วงเวลาต่างๆ 
ประกอบดว้ย 
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ข. การพฒันาบุคลากรและผูน้ า 

(1) มรีะบบการพฒันาและเรยีนรูส้ าหรบับุคลากร เพื่อใหเ้กดิผลการด าเนินการทีด่ ี
N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ข(11) กำรปฐมนิเทศ (orientation) 
   111 หวัหน้าหน่วยงานจดัใหม้แีผนงานปฐมนิเทศแก่บุคลากรใหม่ของแผนก  

-ผูเ้กีย่วขอ้งร่วมมอืกนัจดัท าเอกสารและสือ่การปฐมนิเทศระดบั รพ. 
-หวัหน้าหน่วยงานก าหนดประเดน็ จดัท าแผน เอกสารและสือ่การปฐมนิเทศเฉพาะของ

หน่วยงาน ครอบคลุมพนัธกจิ ขอบเขตการใหบ้รกิาร นโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้ง 

-สอบถามความตอ้งการทีไ่ม่ไดร้บัการตอบสนองจากผูร้บัการปฐมนิเทศ เพื่อน ามาปรบั
แผนงานปฐมนิเทศ 

   112 บุคลากรใหม่ ผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้ง นักศกึษา ผูอ้ยู่ระหว่างฝึกอบรม และ
อาสาสมคัร ไดร้บัการปฐมนิเทศเพื่อใหเ้กดิความคุน้เคยกบัองค์กร/หน่วยงาน และ
เขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบ 

-หวัหน้าหน่วยงานจดัปฐมนิเทศใหผู้ท้ีม่าปฏบิตังิานใหม่ในหน่วยงานทุกรายตามแผน  
   5.1ข(12) กำรก ำหนด learning needs เพื่อกำรเรียนรู้และพฒันำต่อเน่ือง (learning 

needs identification) 
   121 พจิารณาสมรรถนะหลกั (core competency) ขององค์กร, ความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์

และการบรรลุผลส าเรจ็ของแผนปฏบิตักิาร 
-น า core competency ขององคก์รมาพจิารณาว่าจะตอ้งฝึกอบรมบุคลากรกลุ่มต่างๆ ใน

เรื่องอะไรบา้งเพื่อใหอ้งคก์รม ีcore competency ดงักล่าว 
-น าความทา้ทายเชงิกลยุทธข์ององคก์รมาพจิารณาว่าจะตอ้งฝึกอบรมบุคลากรกลุ่มต่างๆ 

ในเรื่องอะไรบา้งเพื่อใหอ้งค์กรรบัมอืกบัความทา้ทายดงักล่าว 
-น าแผนปฏบิตักิารมาพจิารณาว่าจะตอ้งฝึกอบรมบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในเรื่องอะไรบา้ง

เพื่อใหอ้งค์กรบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของแผนปฏบิตักิาร 
   122 พจิารณาประเดน็เรื่องการปรบัปรุงผลงานขององค์กร การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี

และนวตกรรม  
-ตดิตามความรูแ้ละแนวคดิเรือ่งการพฒันาคุณภาพ/การสรา้งนวตกรรม และน ามาพจิารณา

ว่าจะตอ้งฝึกอบรมบุคลากรกลุม่ต่างๆ ในเรื่องอะไรบา้ง 
-น าการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีีก่ าลงัเกดิขึน้มาพจิารณาว่าจะตอ้งฝึกอบรมบุคลากรกลุ่ม

ต่างๆ ในเรื่องอะไรบา้ง 
   123 พจิารณาประเดน็เรื่องจรยิธรรมและวธิปีฏบิตัทิางธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 

-วเิคราะหค์วามเสีย่งในเรื่องจรยิธรรม ทัง้ทีเ่คยเกดิขึน้และทีม่โีอกาสจะเกดิขึน้ น ามา
พจิารณาวา่จะสรา้งการเรยีนรูก้บับุคลากรกลุ่มต่างๆ อย่างไร 
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   124 พจิารณาประเดน็เรื่องการมุ่งเน้นผูป่้วย คุณภาพ ความปลอดภยั การสรา้งเสรมิ

สุขภาพ32 
-พจิารณาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูป่้วย ผลลพัธท์างคลนิิก อุบตักิารณ์ต่างๆ 

ทีเ่คยเกดิขึน้ แนวคดิการสรา้งเสรมิสุขภาพ แนวคดิ people-centered care น ามา
พจิารณาวา่จะสรา้งการเรยีนรูก้บับุคลากรกลุ่มต่างๆ อย่างไร 

   125 พจิารณา learning needs ทีเ่ป็นความตอ้งการของบุคลากร ร่วมกบัทีห่วัหน้างาน 
ผูบ้รหิาร และผูน้ าระดบัสงูระบุอย่างสมดุล เพื่อบรรลวุตัถุประสงคข์ององคก์ร 

-พจิารณาวา่จะสรา้งสมดุลระหว่าง learning needs ระหว่างความตอ้งการขององค์กรกบั
ของแต่ละคนอย่างไร 

   126 พจิารณาขอ้ก าหนดเรื่องการต่ออายุใบประกอบวชิาชพี 
-น าขอ้ก าหนดเรื่องการต่ออายุใบประกอบวชิาชพีมาพจิารณาว่าจะสนบัสนุนขอ้ก าหนด

ดงักล่าวอย่างไร 
   127 พจิารณาประเดน็เรื่อง non-technical skill ความรูฝั้งลกึ (tacit knowledge) และการ

พฒันาจติตปัญญา 
-น าประเดน็เรื่อง non-technical skills เช่น การสือ่สาร การตดัสนิใจ การท างานเป็นทมี 

การแกปั้ญหา การแปลความหมายและใชข้อ้มลู การใชค้อมพวิเตอรม์าพจิารณาว่าจะ
สรา้งการเรยีนรูใ้นบุคลากรกลุม่ต่างๆ อย่างไร 

-น าประเดน็เรื่องความรูฝั้งลกึมาพจิารณาว่าอยู่ในกลุ่มบุคลากรประเภทใด และจะน ามา
ถ่ายทอดกนัอย่างไร 

-น าประเดน็เรื่องการพฒันาจติตปัญญาศกึษา (การศกึษาทีท่ าใหเ้ขา้ใจดา้นในของตวัเอง 
รูต้วั เขา้ถงึความจรงิ ท าใหเ้ปลีย่นมุมมองเกีย่วกบัโลกและผูอ้ื่น เกดิความเป็นอสิระ 
ความสุข ปัญญา และความรกัอนัไพศาลต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพสิง่ โดยเน้นการศกึษา
จากการปฏบิตั ิเช่น จากการท างานศลิปะ โยคะ ความเป็นชมุชน การเป็นอาสาสมคัร
เพื่อสงัคม สุนทรยีสนทนา การเรยีนรูจ้ากธรรมชาต ิและจติตภาวนา) มาพจิารณาว่าจะ
สรา้งการเรยีนรูใ้นบุคลากรกลุม่ต่างๆ อย่างไร 

   5.1ข(13) กระบวนกำรเรียนรู้และพฒันำระหวำ่งประจ ำกำร (in-service education 
and training) 

   131 ผูน้ าองค์กรจดัใหม้กีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการพฒันาบุคลากร และใหก้ารศกึษา
ต่อเนื่องส าหรบับุคลากรทุกคน โดยเป็นความร่วมมอืของทุกสว่นงานในองคก์ร 

-จดัใหม้กีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการพฒันาบุคลากรโดยใชห้ลกั define-repeatable-
measurable 

-พจิารณาใหค้รอบคุลมบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกคน  

 
32 มกีารใชข้อ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ผลการวดัคุณภาพและความปลอดภยั การทบทวนการปฏบิตังิาน แนวทางการ
ดแูลผูป่้วยใหม่ๆ แผนการจดับรกิารใหม่ 
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-จดัใหม้กีลไกประสานความรว่มมอืระหว่างหน่อวยงาน 

   132 มกีารวางแผนการศกึษา ฝึกอบรม เรยีนรูแ้ละพฒันาจาก learning needs ที่
วเิคราะหไ์ด ้

-น า learning needs ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์น 5.1ข(12) มาวางแผนการศกึษา ฝึกอบรม 
เรยีนรูแ้ละพฒันา โดยอาจจ าแนกเป็นการฝึกอบรมส าหรบัทุกคน ตามลกัษณะของงาน
ทีร่บัผดิชอบ และแผนส าหรบัแต่ละคน 

   133 บุคลากรขององค์กรไดร้บัการศกึษา ฝึกอบรม เรยีนรูแ้ละพฒันา ระหว่างประจ าการ
อย่างต่อเนื่อง  

-มกีารตดิตามความครอบคลุม ความครบถว้น และความต่อเนื่องของการเขา้รบัการศกึษา 
อบรม เรยีนรูแ้ละพฒันา ของบุคลากร 

   134 การศกึษาเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากรแต่ละคนทีจ่ะตอบสนอง
ภาวะความตอ้งการของผูป่้วย และ/หรอื ความตอ้งการการศกึษาต่อเนื่อง 

-มรีะบบทีจ่ะระบุ learning need ของบุคลากรแต่ละคนตามหน้าทีร่บัผดิชอบ และประเมนิ
การไดร้บัการศกึษาเรยีนรูต้าม learning need ดงักล่าว 

   135 องค์กรใชว้ธิกีารพฒันาบคุลากรทีห่ลากหลาย รวมถงึ การศกึษา การฝึกอบรม การ
โคช้ การเป็นพีเ่ลีย้ง การสะสมประสบการณ์จากการท างาน การเรยีนรูท้ีไ่ม่เป็น
ทางการ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมภายนอก การ
ถ่ายทอดความรูจ้ากบุคลากรทีล่าออกหรอืเกษยีณอายุ การใชส้นิทรพัยค์วามรูข้อง
องค์กร 

-พจิารณารปูแบบการเรยีนรูท้ีง่า่ย ไดผ้ล ท าไดไ้ม่มขีอ้จ ากดั และน าแนวทางดงักล่าวไป
ขยายผล  

-พจิารณารปูแบบการเรยีนรูท้ีย่งัไม่เคยใช ้ทดลองปฏบิตัแิละปรบัใหไ้ดผ้ล 
   136 บุคลากรทีม่หีน้าทีด่แูลผูป่้วย และบุคลากรอื่นๆ ทีอ่งค์กรระบุ ไดร้บัการฝึกอบรม

เกีย่วกบัการช่วยชวีติ (cardiac life support) ในระดบัทีเ่หมาะสม มกีารฝึกอบรมซ ้า
ตามขอ้ก าหนดหรอืทุกสองปี และมกีารบนัทกึหลกัฐานการเขา้ฝึกอบรม  

-ก าหนดระดบัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการช่วยชวีติส าหรบับุคลากรแต่ละกลุ่ม 
-จดัใหม้กีารฝึกอบรมตามมาตรฐานของการฝึกอบรมแต่ละระดบั 
-ท าใหม้ัน่ใจว่าบุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมซ ้าอย่างน้อยทุกสองปี 
-จดัท าบนัทกึหลกัฐานการเขา้ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 

   137 องค์กรอ านวยความสะดวกส าหรบัการศกึษาและฝึกอบรม ดว้ยการจดัใหม้สีถานที ่
เครื่องมอือุปกรณ์ และใหบุ้คลากรทุกคนมเีวลาเขา้ร่วมในการศกึษาและฝึกอบรมที่
เกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบ 

-พจิารณาสิง่อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้ศกึษา ฝึกอบรม โดยเฉพาะการเขา้ถงึขอ้มลู
ทีบุ่คลากรสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
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-ทบทวนขอ้มลูว่าบุคลากรแตล่ะคนไดเ้ขา้รว่มในการศกึษาและฝึกอบรมเกีย่วกบังานที่

รบัผดิชอบอย่างสม ่าเสมอเพยีงใด (ทัง้ภายในองคก์รและนอกองคก์ร) 
   138 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการสง่เสรมิการน าความรู้และทกัษะใหม่ๆ มาใชใ้น

การปฏบิตังิาน 
-ใชว้ธิทีีส่รา้งสรรคใ์นการสง่เสรมิการน าความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

เช่น การถ่ายทอดในบรรยากาศทีผ่่อนคลาย การท าโครงการน าร่อง การปรบัระเบยีบ
ปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร การหนุนเสรมิโดยผูบ้รหิาร การออกแบบกระบวนการท างานหรอื
แบบฟอรม์โดยใชห้ลกั user centered design  

-เลอืกประเดน็ความรูท้ีส่ าคญัมาตดิตามประเมนิผลการน าไปปฏบิตั ิและประเมนิการ
เปลีย่นแปลงผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วย (ถา้เป็นไปได)้ 

   5.1ข(14) กำรเป็นสถำบนัสมทบส ำหรบักำรศึกษำและฝึกอบรม (health 
professional education) 

   141 องค์กรจดัใหม้กีลไกก ากบัดแูลโปรแกรมฝึกอบรมส าหรบัการฝึกอบรมแต่ละประเภท
และแตล่ะระดบั น าตวัวดัผลการศกึษาของเจา้ของหลกัสตูรมาปฏบิตัิ 

   142 องค์กรมเีอกสารทีส่มบูรณ์ของผูร้บัการฝึกอบรมในองคก์รทุกคน รวมถงึเอกสาร
สถานภาพการลงทะเบยีน ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีหรอืประกาศนียบตัรทีไ่ดร้บั 
และการจดัระดบัทางวชิาการของผูร้บัการฝึกอบรม 

   143 องค์กรน าผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ร่วมกบัการปฐมนิเทศ โปรแกรมคุณภาพ ความ
ปลอดภยัผูป่้วย การป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ และโปรแกรมอื่นๆ ขององคก์ร 

(2) มรีะบบการพฒันาและเรยีนรูส้ าหรบัผูน้ า เพื่อใหเ้กดิผลการด าเนินการทีด่ ี
N P  M Extended Evofaluation Guide 
   5.1ข(21) ระบบกำรพฒันำและเรียนรู้ส ำหรบัผู้น ำ เพ่ิมเติมจำก 5.1ข(1) 

(development and learning for leaders) 
   211 พจิารณาประเดน็การพฒันาคุณสมบตักิารเป็นผูน้ าเฉพาะตวั และจรยิธรรมในการ

ด าเนินกจิการ 
   212 พจิารณาบทบาทของผูน้ าในการพฒันาความรูข้ององค์กร การใชก้ารเรยีนรูร้ะดบั

องค์กรและการสรา้งนวตกรรมเป็นเรื่องมอืในการจดัการ 
   213 พจิารณาความรูค้วามสามารถในการน าองคก์รสูค่วามยัง่ยนื 
   214 พจิารณาบทบาทของผูน้ าต่อการสง่เสรมิ สนับสนุน และมสีว่นรว่มในการพฒันา

คุณภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย 
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(3) องคก์รประเมนิประสทิธผิลของระบบการพฒันาและเรยีนรูส้ าหรบับุคลากรและผูน้ า โดยพจิารณาผลการ
ปฏบิตังิานของแต่ละบุคคล และผลงานขององคก์รร่วมดว้ย. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ข(31) ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และพฒันำ (learning and development 

effectiveness) 
   311 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบ

การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
-มกีารประเมนิระบบการเรยีนรูแ้ละพฒันา อย่างน้อยความครอบคลุมของการจดักจิกรรม

เรยีนรู ้ความครอบคลุมของผูเ้ขา้ร่วม/โอกาสการเขา้ร่วมเรยีนรู ้ความพงึพอใจต่อ
องคป์ระกอบต่างๆ ของการเรยีนรู ้ความรูแ้ละทกัษะทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะในประเดน็ที่
ตอ้งการเหน็การเปลีย่นแปลงมากทีสุ่ด 

   312 การประเมนิพจิารณาการประยุกตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัในงานทีร่บัผดิชอบร่วมดว้ย 
-มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของทัง้องค์กร หรอืการ

ประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นงานทีร่บัผดิชอบของผูอ้บรม 
   313 การประเมนิพจิารณาผลงานขององคก์รซึง่เป็นตวัวดัทีใ่ชใ้นระบบบรหิารอยู่แลว้รว่ม

ดว้ย  
-มกีารวเิคราะหข์อ้มลูระหว่างทรพัยากรทีใ่ชแ้ละระดบักจิกรรมการเรยีนรู ้กบัผลลพัธก์าร

ดแูลผูป่้วยหรอืผลงานขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) องคก์รจดัการเรื่องความก้าวหน้าในอาชพีการงานของบุคลากรทุกคนทัว่ทัง้องค์กรอย่างมปีระสทิธผิล.  
องค์กรมกีารวางแผนสรา้งผูบ้รหิารและผูน้ าเพื่อสบืทอดการด าเนินงานอย่างมปีระสทิธผิล. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ข(41) ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน (career progression) 
   411 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธผิลในการจดัการความกา้วหน้าในอาชพี

การงานของบุคลากรทัว่ทัง้องคก์ร 
-ทบทวนการจดัการความกา้วหน้าในอาชพีการงานของบุคลากรที ่รพ.วางระบบไวแ้ลว้ รบั

ฟังเสยีงสะทอ้นจากบุคลากรทีเ่ป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
-พจิารณาเตมิเตม็ใหส้มบูรณ์ขึน้ ก าหนดคุณสมบตัแิละเกณฑก์ารปรบัเลื่อนต าแหน่งให้

ชดัเจนขึน้ สง่เสรมิการฝึกอบรมเพื่อใหเ้กดิความกา้วหน้าหรอืการเตบิโต 
   412 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธผิลในการวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง

ของผูบ้รหิารและผูน้ า 
-พจิารณาก าหนดต าแหน่งทีค่วรแต่งตัง้จากผูท้ีม่คีวามพรอ้มดา้นบรหิารจากบุคลากร

ภายใน รพ. 
-ก าหนด competency ในดา้นการน าและการบรหิาร 
-คน้หาผูท้ีม่ศีกัยภาพหรอือยู่ในขา่ยทีส่ามารถพฒันาได ้จดัการพฒันาและฝึกอบรม 
-ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 
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SAR (In Results) 

• ผลการประเมนิระบบการเรยีนรูแ้ละพฒันาส าหรบับุคลากรและผูน้ า 
o ความครอบคลุมของการจดักจิกรรมเรยีนรู ้ 
o ความครอบคลุมของผูเ้ขา้ร่วม/โอกาสการเขา้ร่วมเรยีนรู ้ 
o ความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบต่างๆ ของการเรยีนรู ้ 
o ความรูแ้ละทกัษะทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะในประเดน็ทีต่อ้งการเหน็การเปลีย่นแปลงมากทีสุ่ด 
o การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของทัง้องค์กร หรอืการประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นงานที่

รบัผดิชอบของผูอ้บรม 
o ผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วยหรอืผลงานขององคก์รทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทีส่ามารถแสดงความสมัพนัธ์

กบัการลงทุนดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
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ค. การประเมนิความผกูพนัของบุคลากร 

 
(1) องคก์รประเมนิความผกูพนัและความพงึพอใจของบุคลากร ดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่

เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม แต่ละสว่นของบุคลากร, และใชต้วัชีว้ดัเหล่านี้เพื่อปรบัปรุงความผกูพนัของบุคลากร. 
 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ค(11) กำรประเมินควำมผกูพนั (assessment of engagement) 
   111 องค์กรประเมนิความผกูพนัและความพงึพอใจของบุคลากรดว้ยวธิทีีเ่ป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 
-รบัรูค้วามผกูพนั/ความพงึพอใจของบุคลากรดว้ยวธิทีีไ่ม่เป็นทางการ เช่น การสนทนา
กลุ่ม การพดูคุยในโต๊ะอาหาร เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึทีส่ามารถน ามาใชป้รบัปรุงได้ 

-ประเมนิความผกูพนั/ความพงึพอใจดว้ยการใชแ้บบสอบถามตามปัจจยัทีม่ผีลต่อความ
ผกูพนั 

-น าตวัชีว้ดัอื่นๆ มาประเมนิความผกูพนัของบุคลากรดว้ย เช่น การรกัษาใหบุ้คลากรอยู่กบั
องค์กร การขาดงาน การรอ้งทุกข ์ความปลอดภยั ผลติภาพ 

   112 วธิกีารและตวัวดัความผกูพนัและความพงึพอใจมคีวามเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มและ
สว่นของบุคลากร  

-ทบทวนว่าวธิกีารและตวัวดัความผกูพนั มคีวามแตกต่างและเหมาะสมส าหรบับุคลากรแต่
ละกลุ่ม 

   113 มกีารใชผ้ลการประเมนิและตวัวดัเหล่านี้ในการระบุโอกาสปรบัปรุงความผกูพนัของ
บุคลากร 

-แสดงใหเ้หน็ความเชื่อมโยงระหว่างการปรบัปรุงความผกูพนัของบุคลากร กบัผลการ
ประเมนิความผกูพนัของบุคลากร 
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(2) องคก์รน าผลการประเมนิความผกูพนัของบุคลากรมาเชื่อมโยงกบัผลลพัธข์องบรกิารสุขภาพ / กจิการของ
องค์กร ในตอนที ่IV เพื่อระบุโอกาสในการปรบัปรุงทัง้ความผกูพนัของบุคลากรและผลลพัธข์องบรกิาร
สุขภาพ / กจิการขององคก์ร. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ค(21) ควำมเช่ือมโยงกบัผลลพัธข์องกิจกำร (correlation with business results) 
   211 องค์กรน าผลการประเมนิความผกูพนัของบุคลากรมาวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์กบั

ผลลพัธข์องบรกิารสุขภาพ/กจิการขององคก์รส าคญัทีร่ายงานในตอนที ่IV 
-เปรยีบเทยีบระดบัและแนวโน้มของความผกูพนัของบุคลากร กบัผลลพัธข์องบรกิาร

สุขภาพ/กจิการขององค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง 
   212 องค์กรระบุโอกาสในการปรบัปรุงความผกูพนัของบุคลากรและผลลพัธข์องบรกิาร

สุขภาพ/กจิการขององค์กร 

Performance Evaluation 

• น าเสนอแนวโน้มของความผกูพนัและความพงึพอใจของบุคลากรทีเ่ปลีย่นแปลงไป และการปรบัปรุง
วธิกีารสรา้งความผกูพนัในแต่ละช่วงเวลาทีอ่ธบิายการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
o Staff engagement by job type  
o Staff engagement dimension (outcome, staffing, culture, leadership) 
o Staff satisfaction:rewards (pay, benefits, career advancement) 
o Staff satisfaction: Supervisory (consideration, promotion of teamwork, guidance) 
o Overall job satisfaction 
o Physician satisfaction (quality of care, place to practice, likely to recommend) 
o Physician engagement factors (mursing, admin communication, lab, x-ray) 
o Engagement: my job provide a chance to learn new skills & develop new talents 
o Engagement: conditions in my job allow me to be as productive as I can be 
o Engagement: staff in my department truly cooperate to meet patient & customer 

needs 
o MD engagement: responsiveness of the nursing staff leadership to ideas & needs 
o MD engagement: extent to which the hospitals and physician work together to 

improve quality of care 
o Correlation between staff, MD, & patient satisfaction 

• น าเสนอความสมัพนัธข์องแนวโน้มความผกูพนัของบุคลากรกบัผลลพัธบ์รกิารสุขภาพ  
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I-5.2 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร (HRF.2) 

องคก์รบรหิารขดีความสามารถและอตัราก าลงั เพือ่ใหง้านขององคก์รบรรลุผลส าเรจ็.  องคก์รจดั
ใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานและบรรยากาศทีส่นบัสนุนใหบุ้คลากรมสีุขภาพด ีและมคีวาม
ปลอดภยั. 

ก. ขดีความสามารถและความเพยีงพอของบุคลากร  

(1) องคก์รประเมนิขดีความสามารถของบุคลากรและระดบัก าลงัคนทีต่อ้งการ. มกีารก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบ
ของแต่ละต าแหน่ง และมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบตามความรูค้วามสามารถของบุคลากรและขอ้ก าหนดใน
กฎหมาย. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ก(11) ขีดควำมสำมำรถและอตัรำก ำลงั (capability and capacity) 
   111 องค์กรมวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิความตอ้งการดา้นขดีความสามารถ และ

อตัราก าลงับุคลากร  
-แต่ละสว่นงาน วเิคราะหค์วามตอ้งการดา้นขดีความสามารถ (ความรู ้ทกัษะ ความ

เชีย่วชาญ) และอตัราก าลงัทีค่วรจะมเีพื่อรองรบัปรมิาณงานทีใ่หบ้รกิารอยู่ 
   112 มกีารน าพนัธกจิขององค์กร ลกัษณะผสมของผูป่้วย บรกิาร เทคโนโลย ีกฎหมาย

และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง มาใชใ้นการระบุความตอ้งการบุคลากร 
-ทบทวนพนัธกจิ มคีวามสามารถหรอือตัราก าลงัใดทีค่วรมเีพิม่เตมิ 
-ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์มคีวามสามารถหรอือตัราก าลงัใดทีค่วรมเีพิม่เตมิ 
-ทบทวนลกัษณะของผูป่้วยและปัญหาการดแูลผูป่้วย มคีวามสามารถหรอือตัราก าลงัใดที่

ควรมเีพิม่เตมิ 
-ทบทวนการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีมคีวามสามารถหรอือตัราก าลงัใดทีค่วรมเีพิม่เตมิ 
-ทบทวนกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามสามารถหรอือตัราก าลงัใดทีค่วร

มเีพิม่เตมิ เช่น จ านวนบุคลากรในสายวชิาชพี การปฏบิตัหิน้าทีท่ีต่อ้งมกีารฝึกอบรม
เฉพาะ 

   113 องค์กรวางแผนด าเนินการเพื่อใหไ้ดก้ าลงัคนทีม่ขีดีความสามารถและจ านวนตาม
ความตอ้งการ 

-จดัท าแผนอตัราก าลงัและขดีความสามารถของบุคลากร วธิกีารไดม้า ปัญหาอุปสรรคที่
อาจเกดิขึน้และการวางแผนรองรบั 

   5.2ก(12) กำรก ำหนดหน้ำท่ีรบัผิดชอบ (workforce responsibilities) 
   121 มกีารก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละต ำแหน่งไวใ้นค าบรรยายลกัษณะงาน 

และมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบตามความรูค้วามสามารถของบุคลากรและตาม
กฎหมาย 

-ทบทวนว่ามกีารก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบและความรูค้วามสามารถของบุคลากรไวใ้นค า
บรรยายลกัษณะงานครบถว้นทุกต าแหน่ง 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  70 

 

-ทบทวนค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหน่งทีต่อ้งรบัผดิชอบดแูลผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู 
หรอืตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถเป็นพเิศษ หรอืมกีฎหมาย/กฎระเบยีบก าหนดไวเ้ฉพาะ  

-ทบทวนความเสีย่งของการมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ม่เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถหรอืขอ้ก าหนดตามกฎหมาย และด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

   122 มกีารก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบไวใ้นค าบรรยายลกัษณะงานส าหรบับุคลากรต่อไปนี้: 
ผูท้ีไ่ม่ไดใ้บอนุญาตประกอบวชิาชพีใหท้ าหน้าทีไ่ดโ้ดยอสิระ ผูป้ระกอบวชิาชพีที่
ก าลงัเรยีนรูท้กัษะใหม่ นักศกึษาภายใตก้ารก ากบัดแูล ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ างาน
ชัว่คราว 

-ทบทวน/จดัท าค าบรรยายลกัษณะงานทีร่ะบุสิง่ทีส่ามารถปฏบิตัไิดส้ าหรบับุคลากรที่
จะตอ้งปฏบิตังิานภายใตก้ารก ากบัดแูล 

(2) มกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการสรรหา ว่าจา้ง บรรจลุงต าแหน่ง และธ ารงรกัษาบคุลากรใหม่.  มกีาร
รวบรวม ตรวจสอบ และประเมนิคุณสมบตัขิองบุคลากรในดา้นใบประกอบวชิาชพี การศกึษา การฝึกอบรม 
และประสบการณ์. องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่าบุคลากรเป็นตวัแทนของความหลากหลายทางขอ้คดิ 
วฒันธรรม และความคดิอ่านของชุมชน. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ก(21)  กำรสรรหำ ธ ำรงรกัษำ พฒันำบุคลำกร และให้กำรศึกษำต่อเน่ือง (new 

workforce members) 
   211 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการสรรหา ประเมนิคุณสมบตั ิว่าจา้ง บรรจ ุและ

รกัษาบุคลากรใหม่ โดยเป็นความร่วมมอืของทุกสว่นงานในองค์กร 
-ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ และธ ารงรกัษาบุคลากรใหม่ ภายใต้

บรบิทขององค์กร และด าเนินการปรบัปรุง 
   212 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่าบุคลากรเป็นตวัแทนของความหลากหลายทางความคดิ 

วฒันธรรม และความคดิเหน็ของชุมชน 
   213 หวัหน้าหน่วยงานจดัท าเกณฑใ์นการคดัเลอืกบุคลากรระดบัวชิาชพีทีต่อ้งการ 

(การศกึษา ทกัษะ ความรู ้ประสบการณ์) และใชเ้กณฑด์งักล่าวในการเลอืกหรอื
แนะน าบุคลากรระดบัวชิาชพี 

-ทบทวนว่าทุกหน่วยงานมเีกณฑค์ดัเลอืกบุคลากรระดบัวชิาชพีทีจ่ะปฏบิตังิานใน
หน่วยงาน 

-ใช่เกณฑด์งักล่าวเพื่อคดัเลอืกบุคลากรใหม่ หรอืเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่บุคลากรใหม่ 
   5.2ก(22)  กำรประเมินคณุสมบติั (evaluation of credentials) 
   221 มวีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานในการรวบรวมหลกัฐานคุณสมบตัิ33ของผูป้ระกอบ

วชิาชพีดา้นบรกิารสุขภาพแตล่ะคน  

 
33 ไดแ้ก่ ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีหรอืการขึน้ทะเบยีน ประกาศนียบตัรการศกึษา/การฝึกอบรม และประสบการณ์ 
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-มกีารรวบรวมหลกัฐานคุณสมบตั ิ(ปรญิญา ประกาศนียบตัรการฝึกอบรม ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี บนัทกึประสบการณ์) ของผูป้ระกอบวชิาชพีตามขอ้ก าหนดในค า
บรรยายลกัษณะงาน 

   222 มกีารสอบทานสารสนเทศดงักล่าวจากแหล่งขอ้มลูตน้ก าเนิดดว้ยวธิกีารซึง่เป็นที่
ยอมรบั  

-มกีารสอบทานหลกัฐานคุณสมบตัติามขอ้ 221 จากแหล่งขอ้มลูตน้ก าเนิด เช่น สอบทาน
ผ่านเวบ็ไซตท์ีป่ลอดภยั โทรศพัทส์อบถามจากแหล่งขอ้มลูและบนัทกึไว ้ค ายนืยนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

   223 มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าบุคลากรอื่นๆ ซึง่ตดิตามแพทยอ์สิระมาใหบ้รกิารแก่
ผูป่้วยและมไิดเ้ป็นบุคลากรขององคก์ร เป็นผูม้หีลกัฐานคุณสมบตัเิหมาะสมตาม
ขอ้ก าหนดขององค์กร 

-ทบทวนว่ามผีูป้ฏบิตังิานทีต่ดิตามแพทยอ์สิระมาปฏบิตังิานใน รพ. ซึง่มไิดเ้ป็นบุคลากร
ของ รพ.หรอืไม่  

-ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิานดงักล่าวตามขอ้ก าหนดขององคก์ร 
   224 มวีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานในการระบุหน้าทีร่บัผดิชอบและจดัมอบหมายงานทาง

คลนิิก บนพืน้ฐานของคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพี กฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

-ทุกหน่วยงานตรวจสอบการมอบหมายงานทางคลนิิกว่าผูไ้ดร้บัมอบหมายมคุีณสมบตัิ
เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั 

   225 มกีารจดัท าและเกบ็รกัษาแฟ้มขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคลากรแต่ละคน ตามรปูแบบ
มาตรฐานและมคีวามเป็นปัจจบุนั  

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแฟ้มขอ้มลูบุคลากรวา่มคีวามเป็นปัจจุบนั และมหีลกัฐาน
คุณสมบตั ิค าบรรยายลกัษณะงาน ประวตักิารท างาน ผลการประเมนิ บนัทกึการเขา้
ร่วมศกึษาต่อเนื่องหรอืระหว่างประจ าการ 

(3) องคก์รจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพื่อการท างานใหบ้รรลุผล 
N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ก(31) กำรท ำให้งำนบรรลุผล (work accomplishment) 
   311 องค์กรจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพื่อใหง้านขององคก์รบรรลุผล 

-ทบทวนว่าความส าเรจ็ขององคก์รทีต่้องการคอือะไร แลว้ออกแบบโครงสรา้ง แรงจงูใจ 
เป้าหมาย การสือ่สาร การรายงานผล ใหเ้อือ้ต่อความส าเรจ็ทีต่อ้งการ 

   312 องค์กรจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรโดยใชป้ระโยชน์จาก core competencies 
ขององคก์ร 

-ทบทวนว่า core competency ของ รพ.คอือะไร จะจดัระบบบรหิารบุคลากรเพื่อสง่เสรมิ
และใชป้ระโยชน์จาก core competency ของ รพ.อย่างไร 
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   313 องค์กรจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพื่อหนุนเสรมิการมุ่งเน้นผูป่้วยและบรกิาร
สุขภาพ 

-ทบทวนว่าโครงสรา้งและระบบการท างานทีใ่ชอ้ยู่นัน้เอือ้ต่อการดแูลที่มุ่งเน้นผูป่้วยเป็น
ศูนยก์ลางเพยีงใด จะท าใหต้อบสนองความตอ้งการของผูป่้วยมากขึน้ไดอ้ย่างไร เป็น
ระบบที ่lean และไรร้อยต่อไดอ้ย่างไร 

   314 องค์กรจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพื่อใหผ้ลการด าเนินการเหนือกว่าความ
คาดหมาย 

-ทบทวนแนวคดิหรอืบทเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ในการท าใหผ้ลการด าเนินการเหนือกว่า
ความคาดหมายมโีครงสรา้งและการบรหิารบุคลากรอย่างไร พจิารณาการขยายผลหรอื
น าไปปฏบิตั ิ(เช่น การน า cell concept หรอื one stop service มาใช,้ การเสรมิพลงั
ผูป้ฏบิตังิาน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสือ่สารและมอบหมายงาน) 

   315 องค์กรจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อความทา้ทายเชงิกลยุทธ์
และแผนปฏบิตักิาร 

-ทบทวนแผนปฏบิตักิารทีต่อบสนองความทา้ทายเชงิกลยุทธท์ีส่ าคญั พจิารณาว่า
โครงสรา้งและระบบบรหิารบุคลาทีเ่กีย่วขอ้งนัน้เอือ้ต่อการบรรลุเป้าหมายเพยีงใด 

   316 องค์กรจดัโครงสรา้งและบรหิารบุคลากรอย่างคล่องตวัพอทีจ่ะตอบสนองความ
ตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

-พจิารณาการเปลีย่นแปลงในดา้นความตอ้งการบุคลากรทีอ่าจเกดิขึน้ (เช่น จ านวน 
ความสามารถ ลกัษณะผูป่้วย การเพิม่หรอืลดบรกิาร)  

-พจิารณาวา่ระบบงานของ รพ.มคีวามคล่องตวัหรอืความยดืหยุ่นทีจ่ะรองรบัการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวอย่างไร 

   317 มผีูม้คุีณสมบตัเิหมาะสมหนึ่งคนหรอืมากกว่าท าหน้าทีบ่รหิารแต่ละแผนกหรอืงาน
บรกิารในองคก์ร  

(4) องคก์รเตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้มรบัการเปลีย่นแปลงความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและความเพยีงพอ. 
องค์กรบรหิารบุคลากร ความตอ้งการของบุคลากรและความตอ้งการขององคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง, เพื่อป้องกนัการลดบุคลากร, และเพื่อลดผลกระทบจากการทีบุ่คลากรไม่
เพยีงพอ เมื่อมมีความจ าเป็น. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ก(41) กำรจดักำรกำรเปล่ียนแปลงด้ำนบุคลำกร (workforce change 

management) 
   411 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลง

ความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอตัราก าลงั 
-คาดการณ์ว่าใน 3 ปีขา้งหน้า มโีอกาสเกดิการเปลีย่นแปลงความตอ้งการดา้นบุคลากร

อะไรบา้ง (เช่น เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป ปัญหาสุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขดี
ความสามารถทีต่อ้งการเพิม่ขึน้ อตัราก าลงัทีเ่ปลีย่นแปลงไป) 
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-วางแผนเตรยีมบุคลากรใหม้ขีดีความสามารถทีเ่พิม่ขึน้ และพรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลง
ทีค่าดการณ์ 

   412 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการบรหิารบุคลากร บรหิารความตอ้งการของ
บุคลากรและความตอ้งการขององคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสามารถด าเนินการไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง ป้องกนัการลดจ านวนของบุคลากร และลดผลกระทบจากการทีบุ่คลากรไม่
เพยีงพอ 

-พจิารณาวา่สาเหตุส าคญัเกีย่วกบับุคลากรทีอ่าจจะมผีลต่อการด าเนินงานขององคก์รมี
อะไรบา้ง สาเหตุส าคญัทีจ่ะท าใหบุ้คลากรลดลงในอนาคตมอีะไรบา้ง  

-ท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการของบุคลากรและหาวธิกีารป้องกนัเชงิรุก 
   413 มกีารวางแผนรองรบัในกรณีทีข่ดีความสามารถและอตัราก าลงัไม่เพยีงพอ สรา้ง

หลกัประกนัในเรื่องคุณภาพและความปลอดภยั โดยเฉพาะในจุดทีม่คีวามขาด
แคลน 

-พจิารณาวา่จุดทีบุ่คลากรขาดแคลนมากทีสุ่ดในปัจจบุนัคอือะไร ในระยะสัน้ จดัระบบทีท่ า
ใหม้ัน่ใจวา่จะดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างปลอดภยั, วางแผนสรรหาบคุลากรเพิม่เตมิหรอืปรบั
ระบบงานในระยะยาว 

   414 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการเตรยีมการและบรหิารในช่วงทีม่กีารเตบิโตของ
จ านวนบุคลากร 

-วเิคราะหช์่วงเวลาทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารเพิม่จ านวนบุคลากรเป็นพเิศษ และวางแนวทางใน
การเตรยีมความพรอ้มและการปรบัระบบบรหิารจดัการ 

SAR (In Results) 

• ผลการประเมนิระบบการเรยีนรูแ้ละพฒันาส าหรบับุคลากรและผูน้ า 
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ข. บรรยากาศในการท างาน 

(1) องคก์รสรา้งความมัน่ใจและด าเนินการปรบัปรุงเพื่อใหส้ถานทีท่ างานเอือ้ต่อสุขภาพ ปลอดภยั และมกีาร
ป้องกนัภยั.  มกีารก าหนดตวัวดัผลงานและเป้าหมายการปรบัปรุงส าหรบัแต่ละประเดน็ดงักล่าว. (น าไป
ประเมนิรวมในหวัขอ้ II-3.1 ก) 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ข(11) สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน (workforce environment) 
   111 องค์กรด าเนินการเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้

การเขา้นอกออกใน เพื่อสรา้งความมัน่ใจและปรบัปรุงใหด้ขีึน้ในดา้นสุขภาพ ความ
ปลอดภยั และสวสัดภิาพของบุคลากร 

-ส ารวจสภาพแวดลอ้มในการท างาน พจิารณาประเดน็เรื่องสุขภาพ ความปลอดภยั แล
สวสัดภิาพ ว่ามจีดุเสีย่งและโอกาสพฒันาอะไรบา้ง 

-ส ารวจขอ้มลูจากบุคลากรเกีย่วกบัความตอ้งการใหม้กีารปรบัปรุงในเรื่องสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

   112 องค์กรก าหนดตวัวดัและเป้าประสงคใ์นการปรบัปรุงส าหรบัความตอ้งการของบุคล
กรแต่ละเรื่อง 

-ท าแผนปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยก าหนดเป้าประสงคแ์ละตวัวดั
ความส าเรจ็ทีช่ดัเจน 

-ด าเนินการปรบัปรุงตามแผน 
   113 มคีวามแตกต่างทีส่ าคญัของปัจจยั ตวัวดั หรอืเป้าหมาย ส าหรบัสภาพแวดลอ้มของ

สถานทีท่ างานทีแ่ตกต่างกนั 
-กรณีทีม่สีภาพแวดลอ้มของทีท่ างานทีแ่ตกต่างกนั ใหน้ าปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งมาพจิารณาดว้ย 

(2) องคก์รใหก้ารดแูลและเกือ้หนุนบุคลากรดว้ยนโยบาย การจดับรกิาร และสทิธปิระโยชน์ ซึง่ปรบัใหเ้หมาะสม
กบัความตอ้งการของบุคลากรทีม่คีวามหลากหลายแต่ละกลุม่. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ข(21) นโยบำย กำรบริกำร และสิทธิประโยชน์ (workforce policies and 

benefits) 
   211 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการดแูลและเกือ้หนุนบุคลากรดว้ยนโยบาย การ

บรกิาร และสทิธปิระโยชน์ 
-ทบทวนว่าองคก์รมนีโยบาย บรกิาร และสทิธปิระโยชน์อะไรใหก้บับุคลากร 
-ประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรต่อนโยบาย บรกิาร และสทิธปิระโยชน์ทีอ่งคก์รจดัให ้

และขอ้เสนอเพื่อการปรบัปรุง 
-น าขอ้เสนอมาด าเนินการปรบัปรุง 

   212 การดแูลและเกือ้หนุนบุคลากรดงักล่าวไดร้บัการออกแบบใหเ้หมาะสมตามความ
ตอ้งการของบุคลากรทีห่ลากหลาย รวมทัง้ความแตกต่างของกลุ่มและสว่นของ
บุคลากร 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  75 

 

-ทบทวนว่าบุคลากรแตล่ะกลุม่มคีวามตอ้งการ (นโยบาย บรกิาร สทิธปิระโยชน์) ที่
แตกต่างกนัอย่างไร สิง่ทีอ่งค์กรจดัใหเ้หมาะสมกบับุคลากรแต่ละกลุ่มเพยีงใด 

SAR (Results) 

• ผลการประเมนิ (ระดบัและแนวโน้มของ) ความพงึพอใจของบุคลากรต่อบรกิารและสทิธปิระโยชน์ที่
องค์กรจดัให ้

• การบรรลุเป้าหมายของการปรบัปรุงสถานทีท่ างาน (เอือ้ต่อสุขภาพ ความปลอดภยั สวสัดภิาพ/การ
ป้องกนัภยั) 
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ค. สุขภาพบุคลากร  

(1) บุคลากรมสีว่นรว่ม เรยีนรู ้ตดัสนิใจ และปฏบิตัใินการดแูลสุขภาพกาย ใจ สงัคม ของตน. 
N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ค(11) กำรดแูลสุขภำพตนเองของบุคลำกร (staff health) 
   111 มนีโยบายเกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสุขภาพของบุคลากร และการเรยีนรูแ้นวคดิ

เกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
-ทบทวนบทบาทขององคก์รเกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
-ก าหนดนโยบายการสรา้งเสรมิสุขภาพของบุคลากร และบทบาทของบุคลากรในการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ 
-ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้นวคดิการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

   112 มกีารจดักระบวนการเรยีนรูใ้หแ้ก่บุคลากรเกีย่วกบัแนวคดิการสรา้งเสรมิสุขภาพ ทัง้
ส าหรบัตนเองและส าหรบัผูป่้วย โดยเน้นบทบาทความรบัผดิชอบต่อสุขภาพของ
ตนเอง 

-ทบทวนแนวคดิการสรา้งเสรมิสุขภาพทีบุ่คลากรควรเขา้ใจเพื่อประโยชน์ในการดแูลตนเอง
และดแูลผูป่้วย 

-ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของบุคลากรเกีย่วกบัแนวคดิการสรา้งเสรมิสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มทีม่โีรคประจ าตวั กลุ่มทีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง และกลุ่มทีต่อ้งใหก้ารดแูลผูป่้วย 

-จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง และประเมนิ
ความรูค้วามเขา้ใจซ ้า 

   113 มกีระบวนการทีเ่หมาะสมเพื่อสง่เสรมิการตดัสนิใจและปฏบิตักิารการดแูลสขุภาพ
ส าหรบับุคลากรแต่ละกลุ่ม (กลุ่มทีม่โีรคประจ าตวั กลุ่มทีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง และกลุ่ม
ทัว่ไป) 

-ทบทวนว่าพฤตกิรรมสุขภาพส าคญัทีบุ่คลากรแต่ละกลุ่มควรปฏบิตัเิป็นปกตปิระจ าใหไ้ด้
คอือะไร 

-ออกแบบกจิกรรมและสรา้งแรงจงูใจใหม้กีารปฏบิตั ิ
-สง่เสรมิการใชศ้ลิปะ ดนตร ีงานอดเิรก เพื่อสุขภาพทีด่ ี

   114 มรีะบบตดิตามประเมนิผลการดแูลสุขภาพของบุคลากรทัง้ในดา้นพฤตกิรรมสุขภาพ 
และผลลพัธส์ขุภาพ 

-พจิารณาวา่พฤตกิรรมสุขภาพ โรค หรอืปัญหาสุขภาพของบุคลากรทีจ่ะมผีลต่อการ
ปฏบิตังิานและภาระการดแูลในระยะยาวมอีะไรบา้ง 

-ตดิตามประเมนิผลพฤตกิรรมสุขภาพ พฤตกิรรมการดแูลตนเอง และผลลพัธท์างคลนิิกที่
ส าคญัขา้งตน้  

-น าผลการประเมนิมาใชใ้นการตัง้เป้าหมายและพฒันา เช่น การจดัชุมชนเพื่อแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ 
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(2) บุคลากรมขีอ้ตกลงร่วมกนัในการเป็นแบบอย่างพฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีและแบบอย่างวฒันธรรมองคก์รใน
การสรา้งเสรมิสุขภาพ.   

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ค(21) พฤติกรรมสุขภำพท่ีดี (role model) 
   211 บุคลากรมขีอ้ตกลงร่วมกนัในการละเวน้จากพฤตกิรรมสุขภาพทีไ่ม่ด ีเช่น การสบู

บุหรี ่การดื่มสรุา 
-องค์กรและบุคลากรทบทวนและจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการละเวน้พฤตกิรรมสุขภาพทีไ่ม่

ด ี
-มรีะบบเฝ้าตดิตามการปฏบิตัติามขอ้ตกลงและสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบ 
-มกีจิกรรมเชงิรุกเพื่อหนุนเสรมิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพในกลุ่มทีย่งัเป็นปัญหา 

   212 บุคลากรมขีอ้ตกลงร่วมกนัในการเป็นแบบอย่างพฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีเช่น การใช้
รถใชถ้นน อาหาร การออกก าลงักาย การผ่อนคลาย 

-องค์กรและบุคลากรทบทวนและจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการเป็นแบบอย่างพฤตกิรรม
สุขภาพทีด่ ี

-มรีะบบเฝ้าตดิตามการปฏบิตัติามขอ้ตกลงและสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบ 
-มกีจิกรรมเชงิรุกเพื่อหนุนเสรมิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพในกลุ่มทีย่งัเป็นปัญหา 

   213 บุคลากรร่วมกนัใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการสรา้งเสรมิสุขภาพ เชน่ ศลิปะ ดนตร ี
งานอดเิรก 

   214 ผูน้ าระดบัสงูสนับสนุนใหม้รีะบบ สิง่แวดลอ้ม กจิกรรม ทีเ่อือ้ต่อการเป็นแบบอย่าง
พฤตกิรรมสุขภาพทีด่แีละแบบอย่างวฒันธรรมองคก์รในการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

-วเิคราะหร์ะบบและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อพฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีเช่น การกนิอาหาร การออก
ก าลงักาย การละเวน้จากแอลกอฮอลแ์ละยาสบู 

-วเิคราะหร์ะบบและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อวฒันธรรมองคก์รในการสรา้งเสรมิสุขภาพ เชน่ 
การใชแ้นวคดิ salutogenesis, การท าใหผู้ป่้วยตระหนักในหน้าทีแ่ละมคีวามมัน่ใจใน
การดแูลสขุภาพของตนเอง 

-ผูน้ าสนับสนุนใหม้รีะบบและสิง่แวดลอ้มดงักล่าว 

(3) องคก์รประเมนิและจดัการความเสีย่งต่อสุขภาพทีส่ าคญัอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตดิเชือ้
วณัโรค ไวรสัตบัอกัเสบบ ีและ HIV จากผูป่้วย, เขม็ฉีดยาหรอืของมคีมบาด, สารเคมใีนหอ้งปฏบิตักิาร, ก๊าซ
ดมสลบ และยาเคมบี าบดั. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ค(31) โปรแกรมสุขภำพและควำมปลอดภยับุคลำกร (staff health and safety 

program) 
   311 ผูน้ าองค์กรและบุคลากรวางแผนโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากร 
   312 โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภยัตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรทัง้ที่

เร่งด่วนและไม่เร่งด่วนดว้ยการรกัษาโดยตรงและการสง่ต่อ 
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N P M Extended Evaluation Criteria 
-ทบทวนความสามารถในการตอบสนองเมื่อบุคลากรเจบ็ป่วยหรอืเกดิอุบตัเิหตุจากการ

ท างาน 
-ประเมนิผลความพงึพอใจของบุคลากร และผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร 

   313 มกีารน าขอ้มลูของโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากรไปใชใ้น
โปรแกรมคุณภาพและความปลอดภยัขององค์กร 

-ทบทวนการน าขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากรไปใชใ้นการวางแผน
โปรแกรมคุณภาพและความปลอดภยัขององค์กร 

   5.2ค(32) กำรประเมินส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำน (workforce environment 
assessment) 

   321 มกีารบ่งชีแ้ละประเมนิปัจจยัดา้นการยศาสตร ์(ergonomic factors) ซึง่อาจมผีลต่อ
สุขภาพของบุคลากร 

-ประเมนิและระบุปัจจยัดา้นการยศาสตรซ์ึง่อาจมผีลต่อสุขภาพของบุคลากรกลุ่มต่างๆ  
   322 มกีารประเมนิสภาพการท างานซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อสุขภาพของบุคลากร

เนื่องจากปัจจยัดา้นกายภาพ สารเคม ีและเชือ้โรค 
-ประเมนิและระบุปัจจยัดา้นกายภาพในสภาพการท างานซึง่อาจเป็นมผีลต่อสุขภาพของ

บุคลากรกลุ่มต่างๆ 
-ประเมนิและระบุโอกาสสมัผสัสารเคมใีนการท างานซึง่อาจมผีลต่อสุขภาพของบุคลากร

กลุ่มต่างๆ 
-ประเมนิและระบุโอกาสสมัผสัเชือ้หรอืตดิเชือ้ในบุคลากรกลุ่มต่างๆ 

   323 มกีารประเมนิปัจจยัทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นจติใจ 
-ประเมนิและระบุสภาวะทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นจติใจต่อบุคลากร 

   324 มกีารประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุและอนัตรายเนื่องจากการท างาน 
-ประเมนิและระบุความเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุและอนัตรายเนื่องจากการท างานใน

บุคลากรกลุ่มต่างๆ 
   325 มกีารประเมนิอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลและสว่นรวม 

-ประเมนิความพอเพยีงและความเหมาะสมของการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั 
   326 มกีารประเมนิระบบควบคุมทีอ่อกแบบมาเพื่อขจดั ป้องกนั หรอืลดการสมัผสัปัจจยั

เสีย่ง 
-ประเมนิความเหมาะสมและความพอเพยีงของระบบควบคุมเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีร่ะบุ

มาขา้งตน้ 
   327 มกีารประเมนิ general hygiene and sanitary facilities 

-ประเมนิสภาพสุขนามยัและสขุลกัษณะของสถานทีโ่ดยทัว่ไปทีอ่าจมผีลกระทบต่อสุขภาพ
ของบุคลากร 
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N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ค(33) กำรประเมินควำมเส่ียงต่อสุขภำพของบุคลำกร (occupational risks 

assessment) 
   331 มกีารบ่งชีค้วามเสีย่งหรอือนัตรายต่อสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน (จากผล

ของการส ารวจเฝ้าระวงั) 
-ส ารวจและเฝ้าระวงัความเสีย่งหรอือนัตรายต่อสุขภาพจากการปฏบิตังิาน 
-ระบความเสีย่งหรอือนัตรายตอ่สุขภาพจากการปฏบิตังิานทีส่ าคญั 

   332 มกีารบ่งชึก้ลุ่มของบุคลากรทีต่อ้งเผชญิกบัความเสีย่งหรอือนัตรายแต่ละประเภท 
   333 มกีารวเิคราะหว์่าความเสีย่งหรอือนัตรายดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อบุคลากรอย่างไร 

(ลกัษณะของการเผชญิ ระดบัขัน้ทีส่ามารถยอมรบัได ้dose/response relationship 
ผลกระทบต่อสุขภาพทีอ่าจจะเกดิขึน้) 

   334 มกีารพจิารณาระดบัและปรมิาณของความเสีย่ง 
   335 มกีารบ่งชีบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลทีม่ ีspecial vulnberability 
   336 มกีารประเมนิมาตรการป้องกนัและควบคุมอนัตรายทีม่อียู่ 
   337 มกีารสรุปและเสนอแนะเพื่อการจดัการและควบคุมความเสีย่ง 

-สรุปมาตรการการจดัการและควบคุมความเสีย่งหรอือนัตรายต่อสุขภาพของบุคลากรตาม
ปัจจยัทีว่เิคราะหไ์วใ้น 5.2 ค(32) 

   338 มกีารบนัทกึผลการประเมนิ 
   339 มกีารทบทวนและประเมนิความเสีย่งซ ้าเป็นระยะ 

-มกีารทบทวนและประเมนิความเสีย่งซ ้าอย่างน้อยปีละครัง้ 
   5.2ค(34) กำรจดักำรควำมเส่ียงต่อสุขภำพของบุคลำกร (occupational risks 

management) 
   341 มกีารวางแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัอนัตรายจากความเสีย่งในการท างานที่

พบบ่อย เช่น sprains, strains, contusion, cuts, punctures 
-วเิคราะหอ์นัตรายทีอ่าจเกดิจากการท างาน ต่อร่างกายของบุคลากรกลุ่มต่างๆ 
-วางแนวทางป้องกนัทีเ่หมาะสม 
-วางระบบใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไว ้ 
-ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย วเิคราะหปั์ญหาอุปสรรคหากไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามไดแ้ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 
   342 มกีารวางแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัอนัตรายจากความเสีย่งจากการท างาน

ทีม่อีนัตรายสงู เช่น การตดิเชือ้วณัโรค ไวรสัตบัอกัเสบบ ีและ HIV จากผูป่้วย, เขม็
ฉีดยาหรอืของมคีมบาด, สารเคมใีนหอ้งปฏบิตักิาร, ก๊าซดมสลบ ยาเคมบี าบดั 
ปัจจยัทางกายภาพ (รงัส ีความรอ้น ไฟฟ้า เลเซอร)์ และสิง่แวดลอ้ม 

-วเิคราะหอ์นัตรายทีอ่าจเกดิจากการท างานของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ 
เขม็ฉีดยาหรอืของมคีม สารเคม ีปัจจยัทางกายภาพ และสิง่แวดลอ้ม 
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N P M Extended Evaluation Criteria 
-วางแนวทางป้องกนัทีเ่หมาะสม 
-วางระบบใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไว ้ 
-ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย วเิคราะหปั์ญหาอุปสรรคหากไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามไดแ้ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 
   343 มกีารจดัระบบรายงานและระบบขอ้มลูขา่วสารเพื่อใหส้ามารถประเมนิการปฏบิตัิ

ตามแนวทางและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ได ้
-จดัระบบขอ้มลูขา่วสารเพื่อประเมนิการปฏบิตัแิละผลลพัธ์ 
-เกบ็ขอ้มลูและประมวลผล 
-จดัท ารายงานเสนอผูเ้กีย่วขอ้ง 
-แสดงใหเ้หน็การน ารายงานไปใชใ้นการปรบัปรุงระบบงานหรอืสรา้งความตระหนัก 

(4) บุคลากรทุกคนไดร้บัการประเมนิสุขภาพแรกเขา้ท างาน และมขีอ้มลูสุขภาพพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การตรวจ
สุขภาพทัว่ไป ประวตักิารไดร้บัภูมคุิม้กนั ประวตักิารเจบ็ป่วยและอุบตัเิหตุ รวมทัง้พฤตกิรรมสุขภาพสว่น
บุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิง่การตรวจสขุภาพตามความเสีย่งของหน่วยงานทีจ่ะเขา้ท างาน. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ค(41) กำรประเมินสุขภำพเม่ือแรกเข้ำท ำงำน (pre-employment health 

examination) 
   411 มกีารประเมนิสขุภาพเมื่อแรกเขา้ท างาน 

-ออกแบบระบบใหม้ัน่ใจว่าบุคลากรทุกคนไดร้บัการประเมนิสุขภาพเมื่อแรกเขา้ท างาน  
   412 มกีารจดัท าขอ้มลูสุขภาพพืน้ฐาน ประกอบดว้ย การตรวจสุขภาพทัว่ไปเมื่อแรกรบั 

ประวตักิารไดร้บัภูมคุิม้กนั ประวตักิารเจบ็ป่วย (โดยเฉพาะการเจบ็ป่วยดว้ยโรคตดิ
เชือ้ซึง่อาจจะท าใหเ้สีย่งต่อการรบัหรอืแพร่กระจายโรคตดิตอ่) ประวตักิารไดร้บั
อุบตัเิหตุ พฤตกิรรมสุขภาพ 

-จดัท าขอ้มลูสุขภาพพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ประวตักิารไดร้บัภูมคุิม้กนั ประวตักิารเจบ็ป่วย ประวตัิ
การไดร้บัอุบตัเิหตุ พฤตกิรรมสุขภาพ และผลการตรวจสุขภาพทัว่ไป 

   413 มกีารตรวจสุขภาพตามความเสีย่งของหน่วยงานทีจ่ะเขา้ท างาน 
-ก าหนดการตรวจสุขภาพทีต่อ้งท าเพิม่เตมิตามความเสีย่งของหน่วยงาน ทัง้ในสว่นที่

ตอ้งการผลลพัธไ์วเ้ป็น baseline และการเจบ็ป่วยทีอ่าจเสีย่งต่อการแพร่กระจายให้
ผูป่้วย 

-วางแนวทางปฏบิตัใิหม้ัน่ใจวา่กลุ่มเป้าหมายทุกคนไดร้บัการตรวจสุขภาพเพิม่เตมิตามที่
ก าหนด 

-ประเมนิความครอบคลุมของการตรวจ และตอบสนองต่อผลการตรวจอย่างเหมาะสม 
   414 มกีารจดัระบบใหข้อ้มลูสขุภาพของบุคลากรมคีวามเชื่อมต่อกบับนัทกึสุขภาพเมื่อ

เกดิการเจบ็ป่วย และสามารถเขา้ถงึไดต้ามความเหมาะสม 
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-พจิารณาทางเลอืกในการเชื่อมขอ้มลูสุขภาพของบุคลากรกบับนัทกึสุขภาพเมื่อเจบ็ป่วย 
(เวชระเบยีน) เช่น การใช ้electronic record ทีส่ามารถเปิดดขูอ้มลูจากอกีระบบหนึ่งได้
, การเกบ็ส าเนาบนัทกึสรุปการเจบ็ป่วยไวใ้นบนัทกึขอ้มลูสุขภาพบุคลากร, การมี
หมายเลขทีใ่ชเ้ชื่อมโยงขอ้มลูทัง้สองระบบ ฯลฯ 

-ทบทวนความคล่องตวัในการใชง้านเป็นระยะ และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
 

(5) บุคลากรไดร้บัการตรวจสขุภาพเป็นระยะเพื่อประเมนิการเจบ็ป่วยเนื่องมาจากการท างาน รวมทัง้การตดิเชือ้ 
ซึง่อาจจะมผีลต่อการดแูลผูป่้วยและบุคลากรอื่นๆ ตามลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ.  

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ค(51) กำรตรวจสุขภำพเป็นระยะ (periodic health examination) 
   511 มรีะบบการตรวจสุขภาพประจ าปี (หรอืบ่อยกว่านัน้) ตามลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

-ระบุการเจบ็ป่วยเนื่องมาจากการท างานทีค่วรเฝ้าระวงั 
-ก าหนดการตรวจสุขภาพประจ าปี (หรอืบ่อยกว่า) ส าหรบับคุลากรทุกคน 
-ก าหนดการตรวจสุขภาพประจ าปี (หรอืบ่อยกว่า) เฉพาะตามลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

เช่น การตรวจการไดย้นิส าหรบัผูท้ีท่ างานในหน่วยงานทีม่เีสยีงดงั การตรวจการเป็น
พาหะของโรคในผูท้ีท่ างานในโรงครวั 

-วางแนวทางปฏบิตัใิหม้ัน่ใจวา่มกีารตรวจสขุภาพตามทีก่ าหนดไว้ 
   512 มกีารประมวลผลขอ้มลู และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

-ประมวลผลขอ้มลูการตรวจสขุภาพประจ าปี ทัง้ความครอบคลุมของการไดร้บัการตรวจ 
ปัญหาทีพ่บจากการตรวจ ค านวณเป็นสถติทิีม่คีวามหมาย และตอบสนองอย่าง
เหมาะสมทัง้ในระดบับุคคลและระดบัระบบงาน (เช่น การปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มในการ
ท างาน) 

(6) บุคลากรไดร้บัภูมคุิม้กนัโรคตดิต่ออย่างเหมาะสม.   
N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ค(61) กำรได้รบัภมิูคุ้มกนัโรคติดต่อ (immunizations) 
   611 มนีโยบายในการใหว้คัซนีและสรา้งภูมคุิม้กนัแก่บุคลากร 

-ทบทวนนโยบายการใหว้คัซนีและสรา้งภูมคุิม้กนัแก่บุคลากรใหเ้ป็นไปตามความรูท้ี่
ทนัสมยั ลกัษณะความเสีย่งในการปฏบิตังิานของบุคลากร และประโยชน์ทีบุ่คลากรควร
ไดร้บั 

   612 มกีารใหว้คัซนีป้องกนัโรคตบัอกัเสบบสี าหรบัผูท้ีม่โีอกาสสมัผสัเลอืดหรอืสารคดัหลัง่
สงู 

-ก าหนดกลุ่มบุคลากรทีม่โีอกาสสมัผสัเลอืดหรอืสารคดัหลัง่สงู 
-วางแนวทางปฏบิตัใิหม้ัน่ใจวา่ผูม้คีวามเสีย่งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคตบัอกัเสบบ ีหากไม่มี

ขอ้ยกเวน้อื่น 
-ตดิตามความครอบคลุมของการไดร้บัวคัซนีและตอบสนองอย่างเหมาะสม 
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N P M Extended Evaluation Criteria 
   613 มกีารใหว้คัซนีป้องกนัโรคอื่นๆ เช่น influenza, MMR, varicella, DPT, 

meningococcal vaccine ตามโอกาสทีจ่ะสมัผสัเชือ้ 
-ก าหนดขอ้บ่งชีใ้นการใหว้คัซนีเหล่านี้ 
-วางแนวทางปฏบิตัใิหม้ัน่ใจวา่ผูม้ขีอ้บ่งชีไ้ดร้บัวคัซนี 
-ตดิตามความครอบคลุมของการไดร้บัวคัซนีในกลุ่มทีม่ขีอ้บง่ชีแ้ละตอบสนองอย่าง

เหมาะสม 
   614 มบีนัทกึประวตักิารไดร้บัภูมคุิม้กนัโรคในประวตัสิุขภาพ 

-ออกแบบการบนัทกึประวตักิารไดร้บัภูมคุิม้กนัโรค 
-บนัทกึประวตักิารไดร้บัภูมคุิม้กนัโรค 
-วเิคราะหข์อ้มลูหรอืใชป้ระโยชน์จากประวตัทิีบ่นัทกึไว้ 

(7) บุคลากรทีเ่จบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็จากการท างานไดร้บัการประเมนิและดแูลอย่างเหมาะสม.  องคก์รจดัท า
นโยบายและวธิปีฏบิตัสิ าหรบัทัง้การประเมนิโอกาสแพร่กระจายเชือ้ ขอ้บ่งชีใ้นการจ ากดัการปฏบิตัหิน้าที ่
และการดแูลบุคลากรทีส่มัผสัเชือ้ซึง่ครอบคลุมถงึการใหภู้มคุิม้กนัและการจ ากดัการปฏบิตังิาน. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   5.2ค(71) กำรดแูลบุคลำกรท่ีเจบ็ป่วยหรือบำดเจบ็จำกกำรท ำงำน (work-related 

illness or injuries) 
   711 มนีโยบายในการประเมนิ ใหค้ าปรกึษา และตดิตามบุคลากรทีไ่ดส้มัผสักบัโรคตดิต่อ 

ซึง่มกีารประสานงานกบัโปรแกรมป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 
-ระบุโรคตดิต่อทีอ่าจก่อใหเ้กดิการเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างาน เช่น HIV, ไวรสัตบัอกัเสบ, 

พษิสุนัขบา้, วณัโรค และโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่ เช่น SAR, MERS-CoV  
-ทบทวนนโยบายการดแูลบุคลากรทีส่มัผสักบัโรคตดิต่อ ทัง้ในการประเมนิ ใหค้ าปรกึษา 

การใหว้คัซนี/เซรุ่ม/ยาป้องกนั และการตดิตาม 
   712 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นการประเมนิโอกาสแพร่กระจายเชือ้และขอ้

บ่งชีใ้นการจ ากดัการปฏบิตัหิน้าที ่
-ก าหนดแนวทางประเมนิโอกาสแพร่กระจายเชือ้ และขอ้บ่งชีใ้นการจ ากดัการปฏบิตัหิน้าที่ 
-วางระบบใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไว ้ 
-ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย วเิคราะหปั์ญหาอุปสรรคหากไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามไดแ้ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 
   713 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นการดแูลบุคลากรทีส่มัผสัเชือ้ HIV, HVB, 

rabies, และโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่อื่นๆ 
-มกีารก าหนดแนวทางดแูลบคุลากรทีส่มัผสัเชือ้ HIV, ไวรสัตบัอกัเสบ, พษิสุนัขบา้, วณัโรค 

และโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่ เชน่ SAR, MERS-CoV (ครอบคลุมถงึการใหย้า/วคัซนี/เซรุ่ม 
ตามความเหมาะสม) 

-วางระบบใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามแนวทางทีว่างไว้ 
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-ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย วเิคราะหปั์ญหาอุปสรรคหากไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามไดแ้ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 

   714 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นการดแูลบุคลากรทีบ่าดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย
จากการท างานอื่นๆ 

-มกีารก าหนดแนวทางดแูลบคุลากรทีบ่าดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการท างานอื่นๆ 
-วางระบบใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามแนวทางทีว่างไว้ 
-ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย วเิคราะหปั์ญหาอุปสรรคหากไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามไดแ้ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 

SAR (Results) 

• ระดบัและแนวโน้มของพฤตกิรรมสุขภาพและผลลพัธส์ุขภาพของบุคลากร วเิคราะหจ์ าแนกตามกลุ่ม
อย่างเหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามหมาย 

• ประสทิธผิลของการจดักจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบัสุขภาพของบคุลากร เช่น การใหค้วามรู ้กจิกรรม
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  

• ระดบัและแนวโน้มของการเจบ็ป่วยและการบาดเจบ็เนื่องจากการปฏบิตังิาน วเิคราะหจ์ าแนกตามกลุ่ม
อย่างเหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามหมาย 

• ระดบัและแนวโน้มของอตัราการใหร้บัภูมคุิม้กนัในกลุ่มเป้าหมาย 
•  
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I – 6 การจดัการกระบวนการ 

I-6.1 กำรออกแบบระบบงำน 

องคก์รก าหนดงานทีเ่ป็นความเชีย่วชาญพเิศษของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ
ส าคญั เพือ่สง่มอบคุณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย / ผูร้บัผลงานอืน่ๆ, พรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉิน, และบรรลุ
ความส าเรจ็ขององคก์ร. 

ก.  ความเชีย่วชาญพเิศษขององคก์ร 

(1) องคก์รก าหนดงานทีเ่ป็นความเชีย่วชาญพเิศษ/สมรรถนะหลกัของตน ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัพนัธกจิ 
สิง่แวดลอ้ม และแผนปฏบิตักิาร. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.1ก(11) กำรก ำหนด core competency ขององคก์ร (core competency 

determination) 
   111 ผูน้ าระดบัสงูและทมีทีเ่กีย่วขอ้งทบทวนพนัธกจิและสิง่แวดลอ้มขององคก์ร  แลว้

ร่วมกนัใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการก าหนด core competency (สมรรถนะหลกั) 
ขององคก์ร ซึง่เป็นความสามารถทีส่ าคญัในเชงิกลยุทธ์ทีจ่ะ น าไปสูค่วามส าเรจ็ของ
องค์กร  

-ทบทวนพนัธกจิและสิง่แวดลอ้มขององค์กรในกระบวนการจดัท าและทบทวนแผนกลยุทธ ์
-ทบทวนใหม้ัน่ใจวา่ core competency ทีก่ าลงัพจิารณาเป็น core competency ของ
องค์กร มใิช่ core competency ของบุคลากรแต่ละคนหรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของบาง
หน่วยงาน 

-ทบทวนว่า core competency ขององค์กรจะน าไปสูค่วามส าเรจ็ขององคก์รตามพนัธกจิ
และกลยุทธส์ าคญัอย่างไร พนัธกจิใดทีต่อ้งการ core competency ใหม่ๆ 

-ทบทวนว่า core competency ขององค์กรจะสรา้งความไดเ้ปรยีบทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่องค์กร
อย่างไร 

-ทบทวนว่า core competency ขององค์กรจะตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง
อะไรบา้ง สิง่แวดลอ้มอะไรทีต่้องการ core competency ใหม่ๆ 

-ปรบัปรุง core competency ขององคก์ร (ถา้จ าเป็น) 
   112 ผูน้ าระดบัสงูและทมีทีเ่กีย่วขอ้งน า core competency (สมรรถนะหลกั) ทีก่ าหนด

ขึน้มาจดัท าแผนปฏบิตักิารเพือ่พฒันาใหเ้กดิความเชีย่วชาญยิง่ขึน้ และใชแ้นวคดิ 
3P หรอื PDSA หรอื process management เพื่อตดิตามและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

-ทบทวน core competency ขององคก์รทีส่มควรไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิความเชีย่วชาญ
ยิง่ขึน้ 
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-จดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อพฒันา core competency ดงักล่าว 
-ตดิตามความกา้วหน้าในการพฒันา core competency 

 (2) องค์กรออกแบบระบบงานโดยรวม และสรา้งนวตกรรมใหก้บัระบบงาน โดยใชท้รพัยากรจากภายนอก 
(และภายใน) อย่างเหมาะสม. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.1ก(21) แนวคิดกำรออกแบบระบบงำน34 (design concepts) 
   211 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการออกแบบระบบงานและสรา้งนวตกรรมดา้น

ระบบงานโดยรวม เพื่อสง่มอบคุณค่าแก่ผูป่้วย/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ท าใหอ้งคก์ร
ประสบความส าเรจ็และยัง่ยนื 

-ทบทวนว่าระบบงานของ รพ.ประกอบดว้ยอะไรบา้ง? (เช่น ระบบงานชุมชน ระบบงาน
ดแูลผูป่้วยนอก-ผูป่้วยใน ระบบงานสนบัสนุนดา้นคลนิิก ระบบงานสนับสนุนทัว่ไป) วาด
แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องระบบงานต่างๆ 

-ทบทวนว่าอะไรคอืแนวคดิหรอืนวตกรรมของระบบงานที ่รพ.น ามาใช ้(เช่น การเชื่อมโยง
กระบวนการต่างๆ เขา้ดว้ยกนั, การท างานในลกัษณะสหสาขาวชิาชพี, การใหบ้รกิาร
เบด็เสรจ็ในจุดเดยีว)? แนวคดิหรอืนวตกรรมดงักล่าวก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอื
สรา้งความแตกต่างอย่างไร? 

-ทบทวนว่าอะไรคอืปัญหาส าคญัของแต่ละระบบงานทีท่ าใหไ้ม่อาจสง่มอบคุณค่าใหแ้ก่
ผูป่้วย/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่างเตม็ที?่ จะปรบัปรุงการออกแบบระบบงานอย่างไร?  

   212 องค์กรใชป้ระโยชน์จาก core competency ขององค์กรในการออกแบบระบบงาน 
-ทบทวนความสมัพนัธข์อง core compentency ขององค์กรกบัระบบงานทีอ่อกแบบไว ้
-พจิารณาวา่จะใชป้ระโยชน์จาก core competency ขององค์กรใหม้ากขึน้อย่างไร ในแต่ละ
ระบบงาน? 

   213 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการตดัสนิใจวา่กระบวนการใดเป็นกระบวนการ
ภายในองคก์ร กระบวนการใดจะใชท้รพัยากรจากแหล่งภายนอก35 

-ทบทวนเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิใจใชท้รพัยากรจากแหล่งภายนอก 
-พจิารณาวา่มกีระบวนการใดบา้งที ่รพ.ใชท้รพัยากรจากแหล่งภายนอก (เช่น การจา้ง

เหมาภายนอก การร่วมทุน/ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก, การใหเ้อกชนลงทุนใน

 
34 “ระบบงาน” หมายถงึ วธิกีารทีอ่งคก์รใชใ้นการท างานใหส้ าเรจ็ โดยการน าผูส่้งมอบและพนัธมติรทีส่ าคญั คู่สญัญา 
ผูใ้หค้วามรว่มมอื และส่วนอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้กระบวนการทางธุรกจิและกระบวนการสนับสนุน เขา้มาร่วม  
ระบบงานจะประสานกระบวนการภายในกบัแหล่งทรพัยากรต่างๆ จากภายนอกทีจ่ าเป็นต่อการส่งมอบผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ 
35 เช่น การจา้งเหมาภายนอก, การร่วมทุน/ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก, การพฒันา software, การใหเ้อกชนลงทุน
เทคโนโลยรีาคาแพงในสถานทีข่อง รพ., การร่วมมอืกบัคลนิิกเอกชนในการจดับรกิารผูป่้วยนอก, การร่วมมอืกบัชมุชน
ในการดแูลผูป่้วย 
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N P M Extended Evaluation Criteria 
สถานทีข่อง รพ., การร่วมมอืกบัคลนิิกเอกชนในการจดับรกิารผูป่้วยนอก, การร่วมมอื
กบัชุมชนในการดแูลผูป่้วย) 

-พจิารณารปูแบบของความร่วมมอืหรอืพนัธสญัญา และแนวทางในการก ากบัดแูลเพื่อให้
เกดิความมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยั 

   214 ผูน้ าองค์กรวางแผนและออกแบบบรกิารดแูลผูป่้วยเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชน/ผูป่้วยทีม่าใชบ้รกิารและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิขององคก์ร ก าหนดประเภท
การดแูลทีอ่งคก์รจะจดัเอง 

   I-6.1ก(22) ข้อก ำหนดของระบบงำน (work system requirements) 
   221 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัท าขอ้ก าหนดของระบบงานทีส่ าคญัโดยใช้

ขอ้มลูจากผูป่้วย/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
-ทบทวนความตอ้งการของผูป่้วย/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานส าคญัของ 

รพ. 
-จดัท าขอ้ก าหนดของระบบงานทีส่ าคญัแต่ละระบบ 
-จดัท าตวัชีว้ดัทีใ่ชก้ ากบัการบรรลุขอ้ก าหนดของแต่ละระบบงาน 

   222 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัท าขอ้ก าหนดของระบบงานทีส่ าคญัโดยใช้
ขอ้มลูจากผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามร่วมมอื 

-ทบทวนความตอ้งการ/ขอ้เสนอของผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามร่วมมอืต่อระบบงาน
ส าคญัของ รพ. 

-เพิม่เตมิขอ้ก าหนดและตวัชีว้ดัทีใ่ชก้ ากบัตามความเหมาะสม 
   I-6.1ก(23) กำรน ำระบบงำนไปปฏิบติั (work system implementation) 
   231 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัการและปรบัปรุงระบบงานขององค์กรใหส้ง่

มอบคุณค่าแก่ลูกคา้ และท าใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็และยัง่ยนื 
-ทบทวนขอ้ก าหนดส าคญัของแต่ละระบบงาน 
-ทบทวนการบรรลุขอ้ก าหนดของแต่ละระบบงานและคุณค่าทีผู่ร้บับรกิารไดร้บั โดยใชก้าร

ประเมนิและตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม 
-ระบุโอกาสพฒันาและด าเนินการปรบัปรุงระบบงาน 

   232 มกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการทบทวนและอนุญาตใหใ้ช้หตัถการ เทคโนโลย ีและ
ยาทีถู่กระบุว่าอยู่ระหว่างการทดลองใช ้

-จดัท าแนวทางการทบทวนและอนุญาตใหใ้ชห้ตัถการ เทคโนโลย ีและยาทีอ่ยู่ระหว่างการ
ทดลองใช ้โดยค านึงถงึความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั 

-ตดิตามประเมนิผลการใชห้ตัถการ เทคโนโยล ีและยาทีอ่ยู่ระหว่างการทดลองใช้ 
   233 องค์กรใชข้อ้แนะน าขององคก์รวชิาชพีและแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื เพื่อระบุ จดัหา 

และใชเ้ครื่องมอื วสัดุ และยาทีจ่ าเป็น ส าหรบัใหบ้รกิารทีว่างแผนไว ้(โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในบรกิารระงบัความรูส้กึ รงัสวีทิยาและภาพวนิิจฉยั หทยัวทิยา รงัสรีกัษา 
และบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูอื่นๆ)  
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N P M Extended Evaluation Criteria 
-พจิารณาวา่มกีารจดับรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูอะไรบา้ง 
-จดัใหม้กีลไกในการใหค้วามเหน็ชอบในการจดัหาและใชเ้ครื่องมอื วสัดุ ยา ทีจ่ าเป็นตาม
ขอ้แนะน าขององคก์รวชิาชพีและแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 

-วางระบบใหม้ัน่ใจว่ามกีารจดัหาและใชต้ามทีก่ าหนดไว้ 
   234 ผูน้ าองค์กรมคีวามรบัผดิชอบในการจา้งเหมาบรกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของผูป่้วย ทัง้ดา้นคลนิิกและดา้นบรหิารจดัการ มกีารก าหนดธรรมชาตแิละ
ขอบเขตบรกิารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูน้ ามสีว่นในการคดัเลอืก การท าสญัญาจา้ง 
การตดิตามการปฏบิตัติามสญัญา และการธ ารงความต่อเนื่องในการดแูลผูป่้วยเมื่อ
มกีารปรบัหรอืยุตสิญัญา 

-ระบุการจา้งเหมาบรกิารหรอืการท าพนัธสญัญาการใหบ้รกิารกบัหน่วยงานภายนอก 
-ทบทวนเกณฑใ์นการคดัเลอืกหน่วยงานภายนอก ระบบในการตดิตามก ากบั ประเดน็
ส าคญัทีใ่ชต้ดิตามก ากบั ขอ้บ่งชีใ้นการยุตสิญัญา 

-จดัท าแผนส ารองเพื่อการดแูลผูป่้วยต่อเนื่องหากมกีารปรบัสญัญาหรอืยุตสิญัญา 
   235 ผูน้ าองค์กรก าหนดบรกิารทีจ่ะจดัใหม้โีดยผูใ้หบ้รกิารอสิระภายนอก มกีารอนุญาต

ใหส้ทิธกิารใหบ้รกิารดงักล่าว มกีารตรวจสอบหลกัฐานคุณสมบตัขิองผูใ้หบ้รกิาร
อสิระ และมกีารเฝ้าตดิตามคณุภาพบรกิารโดยผูใ้หบ้รกิารอสิระ 

-ระบุบรกิารทีอ่งค์กรอนุญาตใหแ้พทยห์รอืผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระภายนอกมาใหบ้รกิาร 
-จดัท าแนวทางการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูใ้หบ้รกิารอสิระ 
-ตดิตามคุณภาพบรกิารโดยผูใ้หบ้รกิารอสิระ 
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ข. การออกแบบกระบวนการท างาน 

(1) องคก์รก าหนดกระบวนการท างานส าคญั ซึง่สมัพนัธก์บัความเชีย่วชาญพเิศษขององค์กร.  กระบวนการ
เหล่านี้น าไปสูก่ารสง่มอบคุณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย ผูร้บัผลงานอื่นๆ และความส าเรจ็ขององคก์ร. (น าเสนอ
กระบวนการท างานทีส่ าคญั) 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.1ข(11) กำรก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนส ำคญั (key work process determination) 
   111 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการก าหนดกระบวนการส าคญั ซึง่สมัพนัธก์บั core 

competency ขององคก์ร และน าไปสูก่ารสง่มอบคุณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย ผูร้บัผลงาน
อื่นๆ และความส าเรจ็ขององค์กร 

-พจิารณาความตอ้งการของผูร้บับรกิารต่างๆ และ core competency ขององค์กร 
-ระบุกระบวนการส าคญัทีจ่ะสง่มอบคุณค่าใหผู้ร้บับรกิาร 

 (2) องค์กรจดัท าขอ้ก าหนด (คุณลกัษณะทีค่าดหวงั) ทีส่ าคญัของกระบวนการขา้งตน้ โดยใชข้อ้มลูจากผู้
ประกอบวชิาชพี ผูป่้วย ผูร้บัผลงานอื่นๆ ผูส้ง่มอบ และผูร้่วมงานจากภายนอก. (น าเสนอขอ้ก าหนด / ความ
คาดหวงัทีส่ าคญั) 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.1ข(21) ข้อก ำหนดของกระบวนกำรท ำงำน (key work process requirements) 
   211 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัท าขอ้ก าหนดของกระบวนการท างานทีส่ าคญั 

-จดัท าขอ้ก าหนดหรอืคุณลกัษณะทีค่าดหวงัของแต่ละกระบวนการส าคญั (ใชเ้ป็น key 
word สัน้ๆ และมจี านวนทีเ่หมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถน าไปใชใ้นการออกแบบ
กระบวนการท างาน และใชว้ดัตดิตามการบรรลุขอ้ก าหนดได้ 

-น าขอ้มลูทีร่ะบุไวใ้น 212-214 มาพจิารณาในการจดัท าขอ้ก าหนด 
-จดัท าเป็นตารางเพื่อใหง้า่ยในการใชง้านและทบทวน ประกอบดว้ย กระบวนการ 

ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั ผลงานปัจจุบนั เป้าหมายการพฒันา 
   212 มกีารใชข้อ้มลูจากผูป้ระกอบวชิาชพีในการจดัท าขอ้ก าหนด 

-เป็นการพจิารณาขอ้ก าหนดจากมุมมองของวชิาชพีผูใ้หบ้รกิาร และความรูท้ีท่นัสมยั 
   213 มกีารใชข้อ้มลูจากผูป่้วย/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ในการจดัท าขอ้ก าหนด 

-เป็นการพจิารณาขอ้ก าหนดจากมุมมองของผูร้บับรกิาร 
   214 มกีารใชข้อ้มลูจากผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามรว่มมอื ในการจดัท าขอ้ก าหนด 

-เป็นการพจิารณาขอ้ก าหนดจากมุมมองของผูม้สีว่นในการจดับรกิาร 

 (3) องค์กรออกแบบและสรา้งสรรคน์วตกรรมส าหรบักระบวนการท างานเพื่อตอบสนองขอ้ก าหนด / ความ
คาดหวงัส าคญัขา้งตน้ โดยค านึงถงึความปลอดภยัของผูป่้วย หลกัฐานทางวชิาการ มาตรฐานวชิาชพี 
เทคโนโลยใีหม่ๆ ความรูข้ององคก์ร โอกาสทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่น ผลลพัธส์ุขภาพทีด่ขี ึน้ รอบเวลา ผลิตภาพ 
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล.   
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N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.1ข(31) แนวคิดกำรออกแบบ (design concepts) 
   311 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการออกแบบและสรา้งสรรคน์วตกรรมส าหรบั

กระบวนการท างานเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ าคญั 
-พจิารณาวา่ในแตล่ะกระบวนการ จะออกแบบกระบวนการท างานและสรา้งสรรคน์วตกรรม

อย่างไร (How, When, by Whom) เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระบวนการ 
สามารถสง่มอบคุณค่าใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร ทัง้นี้โดยพจิารณาโอกาสในขอ้ 312-316 ไป
พรอ้มกนั 

   312 การออกแบบกระบวนการท างานค านึงถงึความปลอดภยัของผูป่้วย 
-พจิารณาวา่ในแตล่ะกระบวนการ มโีอกาสอะไรบา้งทีจ่ะลดความเสีย่งและเพิม่ความ

ปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย 
-ใชแ้นวคดิ/เครื่องมอืคุณภาพและความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อออกแบบกระบวนการตามโอกาส

ขา้งตน้ 
   313 การออกแบบกระบวนการท างานค านึงถงึหลกัฐานวชิาการ มาตรฐานวชิาชพี 

เทคโนโลยใีหม่ๆ 
-พจิารณาวา่ในแตล่ะกระบวนการ มโีอกาสอะไรบา้งทีจ่ะใชห้ลกัฐานวชิาการ มาตรฐาน

วชิาชพี เทคโนโลยใีหม่ๆ 
-ใชแ้นวคดิ/เครื่องมอืคุณภาพและความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อออกแบบกระบวนการตามโอกาส

ขา้งตน้ 
   314 การออกแบบกระบวนการท างานค านึงถงึความรูข้ององคก์ร ความเป็นเลศิของ

บรกิาร ความคล่องตวัทีต่อ้งการ 
-พจิารณาวา่ในแตล่ะกระบวนการ มโีอกาสอะไรบา้งทีจ่ะน าความรูข้ององค์กรมาใช ้ท าให้

เกดิบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และท าใหเ้กดิความคล่องตวัในการใหบ้รกิาร 
-ใชแ้นวคดิ/เครื่องมอืคุณภาพและความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อออกแบบกระบวนการตามโอกาส

ขา้งตน้ 
   315 การออกแบบกระบวนการท างานค านึงถงึโอกาสทีต่อ้งปรบัเปลีย่น และผลลพัธ์

สุขภาพทีด่ขี ึน้ 
-พจิารณาวา่ในแตล่ะกระบวนการ มโีอกาสอะไรบา้งที่จะท าใหผ้ลลพัธส์ขุภาพดขีึน้ (เช่น 

จากเป้าหมายของประเทศ/องคก์ร, จากขอ้มลู benmarking, จากความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร) 

-ใชแ้นวคดิ/เครื่องมอืคุณภาพและความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อออกแบบกระบวนการตามโอกาส
ขา้งตน้ 

   316 การออกแบบกระบวนการท างานค านึงถงึรอบเวลา ผลติภาพ การควบคุมตน้ทุน 
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

-พจิารณาวา่ในแตล่ะกระบวนการ มโีอกาสอะไรบา้งทีจ่ะลดรอบเวลา เพิม่ผลติภาพ 
ควบคุมค่าใชจ้่าย เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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N P M Extended Evaluation Criteria 
-ใชแ้นวคดิ/เครื่องมอืคุณภาพและความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อออกแบบกระบวนการตามโอกาส

ขา้งตน้ 
   6.1ข(32) กำรระบุบริกำรและกำรประสำนงำน (service identification) 
   321 มกีารจดัท าเอกสารการจดับรกิารในปัจจุบนัและแผนการจดับรกิารในอนาคตของแต่

ละหน่วยงาน มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิป็นแนวทางในการใหบ้รกิาร รวมถงึการ
ระบุความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นของบุคลากร 

   322 มกีารประสานความร่วมมอืและบูรณาการของบรกิารภายในแต่ละแผนกหรอืงาน
บรกิาร และกบัแผนกหรอืงานบรกิารอื่น 

 (4) องค์กรมกีารจดักระบวนงานเอกสารทีท่ าใหม้ัน่ใจว่านโยบาย ยุทธศาสตร ์กระบวนการ แผนงาน และ
รายงานการประชุมทีส่ าคญั ไดร้บัการบนัทกึ โดยเอกสารและบนัทกึต่างๆ มกีระบวนการควบคุมเอกสารที่
ด ี 
N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.1ข(41) ระบบเอกสำร (document system) 
   411 องค์กรมกีารจดักระบวนงานเอกสารทีท่ าใหม้ัน่ใจว่านโยบาย ยุทธศาสตร ์

กระบวนการ แผนงาน และรายงานการประชุมทีส่ าคญั ไดร้บัการบนัทกึ โดย
เอกสารและบนัทกึต่างๆ มกีระบวนการควบคุมเอกสารทีด่ ี

   412 ผูม้อี านาจลงนามเป็นผูอ้นุมตักิารเผยแพร่และใชเ้อกสารการอนุมตัอิาจอยู่ในรปูแบบ
ของลายเซน็ หรอืการอนุมตัผ่ิานระบบอเิลค็โทรนิกทีม่รีหสัผ่าน 

   413 มกีารจดัการทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าเฉพาะเอกสารรุ่นล่าสดุอยู่ ณ จุดทีจ่ะมกีารน าไปใช้ 
   414 ม ีการจดัการทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าเอกสารอยู่ในสภาพทีอ่่านไดง้า่ยและการเปลีย่นแปลง

สามารถสงัเกตไดง้า่ย (โดยใชช้ื่อเอกสาร วนัทีอ่อก เลขทีเ่อกสาร หรอืเครื่องหมาย
อื่นๆทีเ่หมาะสม) 

   415 มกีารปรบัปรุงเอกสารเป็นระยะตามความจ าเป็น และมกีารอนุมตัใิหม่ 
   416 มกีารป้องกนัไม่ใหม้กีารใชเ้อกสารทีย่กเลกิไปแลว้ โดยไม่ตัง้ใจ และวธิกีารระบุ

เอกสารทีย่กเลกิไปแลว้ในกรณีทีเ่อกสารนัน้ยงัตอ้งถูกจดัเกบ็ไวเ้พื่อจุดประสงค์
บางอย่าง  

   417 มกีารประยุกตใ์ชก้ระบวนการควบคุมเอกสารกบัเอกสารทีไ่ดร้บัมาจากภายนอก
องค์กร 
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ค. ความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน36 

องค์กรสรา้งความมัน่ใจในการเตรยีมพรอ้มของระบบงานและสถานทีท่ างานเพื่อรองรบัภยัพบิตัหิรอืภาวะ
ฉุกเฉิน, โดยพจิารณาการป้องกนั การบรหิารจดัการ ความตอ่เนื่องของการใหบ้รกิารผูป่้วยและชุมชน การ
เคลื่อนยา้ย และการฟ้ืนฟู. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.1ค(11) กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน (emergency preparedness) 
   111 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบเพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าระบบงานและสถานทีท่ างานมกีาร

เตรยีมพรอ้มต่อภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉิน 
-พจิารณาวา่ภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉินทีม่โีอกาสเกดิขึน้มอีะไรบา้ง เช่น เช่น อคัคภียั น ้า

ท่วม พายุ แผ่นดนิไหว ระบบสาธารณูปโภคไม่ท างาน มลภาวะในอากาศ เหตุระเบดิ 
-วเิคราะหผ์ลกระทบต่อโครงสรา้งกายภาพและการจดับรกิารตามระดบัความรุนแรงต่างๆ 
-เตรยีมความพรอ้มของระบบงานและสถานที ่โดยพจิารณาเครื่องมอื วสัดุอุปกรณ์ การ

สือ่สาร แผนส ารอง 
-ซกัซอ้มความเขา้ใจ/ฝึกซอ้มการปฏบิตัติามแผน 
-ประเมนิความพรอ้มในการรองรบัภยัพบิตั/ิภาวะฉุกเฉินแต่ละประเภท 

    112 ระบบการเตรยีมพรอ้มต่อภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินดงักล่าวค านึงถงึการป้องกนั 
การจดัการ ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าใหค้นืสูส่ภาพเดมิ 

-ศกึษาแนวทางเรื่อง business continuity plan & management 
-น ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อเตรยีมรบัภยัพบิตั/ิภาวะฉุกเฉิน 

   6.1ค(12) กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินส ำหรบัสถำนพยำบำล (healthcare 
emergency preparedness) 

   121 องค์กรวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉินทีม่ผีลกระทบต่อ
องค์กรโดยตรง เช่น อคัคภียั น ้าท่วม พายุ แผ่นดนิไหว ระบบสาธารณูปโภคไม่
ท างาน มลภาวะในอากาศ เหตุระเบดิ 

-วเิคราะหโ์อกาสเผชญิกบัภยัพบิตั/ิภาวะฉุกเฉิน และผลกระทบต่อการจดับรกิาร 
   122 องค์กรวเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัภาระการใหบ้รกิารมากขึน้อย่างฉบัพลนั 

เช่น การระบาดของโรคตดิต่อ อุบตัเิหตุหมู่ การเจบ็ป่วยจากภยัธรรมชาต ิ
-วเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะเผชญิกบัภาระบรกิารทีม่ากขึน้ และปรมิาณผูป่้วยทีจ่ะตอ้งใหก้ารดแูล 

   123 มกีารเตรยีมความพรอ้มของสถานที ่เครื่องมอื วสัดุอุปกรณ์ การสือ่สาร ฯลฯ 
-ท าแผนความตอ้งการของสถานที ่เครื่องมอื วสัดุอุปกรณ์ การสือ่สาร ฯลฯ ตามระดบัภาระ

บรกิารต่างๆ และแหล่งทีจ่ะไดม้า 
   124 มแีนวทางการบรหิารจดัการทีช่ดัเจนเมื่อเกดิเหตุ 

 

 
36 ดใูนหมวด II-3 สิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย รว่มดว้ย 
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   125 มแีผนส ารองเพื่อใหส้ามารถจดับรกิารผูป่้วยไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
-พจิารณาวา่มกีรณีใดบา้งที ่รพ.ไม่สามารถจดับรกิารผูป่้วยไดอ้ย่างต่อเนื่องตามปกติ 
-จดัท าแผนส ารองตามระดบัความรุนแรงของปัญหา เช่น การปิดรบัผูป่้วยบางสว่น, การสง่

ต่อผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลอื่นทีม่กีารประสานกนัลว่งหน้า, การตัง้ รพ.สนาม 
   126 มแีนวทางการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยใหอ้ยู่ในทีท่ีป่ลอดภยั 

-ก าหนดจุดทีจ่ะเคลื่อนยา้ยผูป่้วย วธิกีารเคลื่อนยา้ย และทมีงานทีจ่ะรบัผดิชอบดแูลผูป่้วย 
   127 มแีนวทางการฟ้ืนฟูสภาพกจิการหลงัเกดิเหตุ 

-วเิคราะหล์ าดบัความส าคญั ทรพัยากร และระยะเวลาทีต่อ้งใชพ้ืน้ฟูสภาพกจิการ 
(โครงสรา้งกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค ระบบ IT ระบบงานอื่นๆ) และจดัท าแนวทาง
ฟ้ืนฟู เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารผูป่้วยตามปกตไิดโ้ดยเรว็ทีส่ดุ 

   128 มกีารประเมนิความพรอ้มของระบบต่างๆ ทีต่อ้งรองรบัเมื่อเกดิภยัพบิตัหิรอืภาวะ
ฉุกเฉิน จุดทีไ่ม่สมควรเปิดใหบ้รกิารเมื่อเกดิภาวะฉุกเฉิน จดุล่อแหลมทีจ่ะเกดิ
ความขลุกขลกัในการปฏบิตัเิมื่อเกดิสถานการณ์จรงิในระดบัรุนแรงกว่าทีค่าด 

ผลการประเมนิความพรอ้มของระบบต่างๆ เป็นอย่างไร? จุดทีจ่ะตอ้งปิดใหบ้รกิารเมื่อเกดิ
ภาวะฉุกเฉินมจีุดใดบา้ง? จุดทีอ่าจเกดิความขลุกขลกัเมื่อสถานการณ์รุนแรงกว่าทีค่าดมี
จุดใดบา้ง มแีผนส ารองอย่างไร?  

   129 มกีารซกัซอ้มท าความเขา้ใจ หรอืการซอ้มปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอตามความเหมาะสม 
โดยอาจร่วมกบัหน่วยงานภายนอก และน าปัญหาขอ้ตดิขดัมาปรบัปรุงแกไ้ข 

มกีารซกัซอ้มหรอืซอ้มปฏบิตัเิมื่อใด? พบปัญหาขอ้ตดิขดัอะไร? มกีารปรบัปรุงแกไ้ข
อย่างไร? 

   ภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉินทีอ่งคก์รมโีอกาสตอ้งเผชญิมอีะไรบา้ง เช่น อคัคภียั น ้าท่วม พายุ 
แผ่นดนิไหว ระบบสาธารณูปโภคไม่ท างาน มลภาวะในอากาศ เหตุระเบดิ วางแผนเตรยีมความ
พรอ้มของสถานที ่เครื่องมอื วสัดุอุปกรณ์ การสือ่สาร แผนส ารอง,  ซกัซอ้มความเขา้ใจ/ฝึกซอ้ม, 
ประเมนิความพรอ้มในการรองรบัภยัพบิตั/ิภาวะฉุกเฉินดงักล่าว 

ภาระทีต่อ้งใหบ้รกิารมากขึน้อย่างฉบัพลนัมอีะไรบา้ง เช่น การระบาดของโรคตดิต่อ อุบตัเิหตุหมู่ การเจบ็ป่วย
จากภยัธรรมชาต ิ วางแผนเตรยีมความพรอ้มของสถานที ่เครื่องมอื วสัดุอุปกรณ์ การสือ่สาร ระบบงาน
, ซกัซอ้มความเขา้ใจ/ฝึกซอ้ม, ประเมนิความพรอ้มในการรองรบัการเพิม่ขึน้ของบรกิารและความพรอ้มใน
การใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องแมใ้นยามเกดิเหตุฉุกเฉิน 
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I-6.2 กำรจดักำรและปรบัปรงุกระบวนกำรท ำงำน 

องคก์รน ากระบวนการท างานส าคญัไปปฏบิตั ิบรหิารจดัการ และปรบัปรุงกระบวนการดงักล่าว 
เพือ่สง่มอบคุณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย / ผูร้บัผลงานอื่น และเพือ่บรรลุความส าเรจ็ขององคก์ร. 

ก. การจดัการกระบวนการท างาน 

(1) องคก์รน ากระบวนการท างานทีอ่อกแบบไวไ้ปปฏบิตั ิและสรา้งความมัน่ใจว่าจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดส าคญั
ของกระบวนการ (บรรลุคุณลกัษณะทีค่าดหวงั). มกีารน าขอ้มลูจากผูป่้วย ผูร้บัผลงานอื่น ผูส้ง่มอบ และ
ผูร้่วมงานจากภายนอก มาใชใ้นการจดัการกระบวนการดงักล่าว.  องคก์รใชต้วัชีว้ดัผลงานส าคญั และ
ตวัชีว้ดัระหว่างการปฏบิตังิานเพื่อควบคุมและปรบัปรุงกระบวนการท างาน. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.2ก(11) กำรน ำกระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคญัไปปฏิบติั (key work process 

implementation) 
   111 กระบวนการท างานทีส่ าคญัขององค์กรสมัพนัธก์บัระบบงานขององค์กร 

(ดจูาก 6.1ข-111) 
   112 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานประจ าวนัของของกระบวนการเหล่านี้เป็นไป

ตามขอ้ก าหนดทีส่ าคญั 
ผูน้ าใหท้ศิทางและตดิตามการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของหน่วยงาน ทมีงาน 
ระบบงานต่างๆ อย่างไร? ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร 

   113 มกีารน าขอ้มลูจากผูป่้วย ผูร้บัผลงานอื่น ผูส้ง่มอบ และผูร้่วมงานจากภายนอก มา
ใชใ้นการจดัการกระบวนการดงักล่าว 

ผูน้ าใหท้ศิทางและตดิตามการใชข้อ้มลูจากผูป่้วย ผูร้บัผลงาน ผูส้ง่มอบ และผูร้ว่มงานจาก
ภายนอกอย่างไร? ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร 

   114 องค์กรใชต้วัชีว้ดัผลการด าเนินการทีส่ าคญัและตวัวดัในกระบวนการเพื่อควบคุม
และปรบัปรุงกระบวนการท างานต่างๆ 

ผูน้ าใหท้ศิทางและตดิตามการใชต้วัชีว้ดัของหน่วยงาน ทมีงาน ระบบงานต่างๆ เพื่อการ
ควบคุมงานประจ าและการปรบัปรุงอย่างไร? ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร 

   6.2ก(12) กำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน (supply-chain management) 
   121 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

เวชภณัฑ ์วสัดุ อุปกรณ์ ทีก่ารจดัการห่วงโซ่อุปทานมคีวามส าคญัมอีะไรบา้ง? รพ.มี
แนวทางอย่างไรเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มสีิง่ของดงักล่าวเพยีงพอในเวลาทีต่อ้งการอย่างมี
ประสทิธภิาพ? 

   122 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่าผูส้ง่มอบทีอ่งคก์รเลอืกมคุีณสมบตัแิละพรอ้มทีจ่ะชว่ยยกระดบั
ผลการด าเนินการขององคก์รและความพงึพอใจของผูป่้วยและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ประเภทต่างๆ ของผูส้ง่มอบหลกัของ รพ.มอีะไรบา้ง? มเีกณฑก์ารคดัเลอืกผูส้ง่มอบแต่ละ
ประเภทอย่างไร?  
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   123 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิผลการด าเนินการของผูส้ง่มอบ 
รพ.ใชต้วัชีว้ดัอะไรในการตดิตามก ากบัและประเมนิผลการด าเนินการของผูส้ง่มอบ? ผล
การตดิตามและประเมนิเป็นอย่างไร? 

   124 องค์กรด าเนินการกบัผูส้ง่มอบทีม่ผีลการด าเนินการทีไ่ม่ด ี
รพ.มมีาตรการกบัผูส้ง่มอบทีม่ผีลการด าเนินการไม่ดกีีร่ะดบัขัน้? แต่ละขัน้มเีกณฑ์
อย่างไร? เคยมกีารใชม้าตรการใดบา้งกบัผูส้ง่มอบ? 

 (2) มกีารพจิารณาความคาดหวงัของผูป่้วย.  มกีารอธบิายกระบวนการบรกิารสุขภาพและผลลพัธท์ีน่่าจะ
เกดิขึน้เพื่อใหผู้ป่้วยมคีวามคาดหวงัทีส่ามารถตอบสนองได ้.  ผูป่้วยมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและน าความ
สมคัรใจ (preference) ของผูป่้วยมาพจิารณาในการใหบ้รกิาร. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.2ก(21) กำรจดักำรควำมคำดหวงัของผู้ป่วย (patient expectation management) 
   211 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการจดัการกบัความคาดหวงัของผูป่้วยและครอบครวั 

ผูน้ าใหท้ศิทางและตดิตามระดบัการรบัรูค้วามคาดหวงัของผูป่้วยและครอบครวัอย่างไร? 
ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร? 

   212 มกีารอธบิายกระบวนการบรกิารสุขภาพและผลลพัธท์ีน่่าจะเกดิขึน้เพื่อใหผู้ป่้วยมี
ความคาดหวงัทีส่ามารถตอบสนองได ้

ผูน้ าใหท้ศิทางและตดิตามระดบัการใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยเพื่อใหผู้ป่้วยมคีวามคาดหวงัที่
เหมาะสมอย่างไร? ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร 

   213 ผูป่้วยมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
ผูน้ าใหท้ศิทางและตดิตามระดบัการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจของผูป่้วยอย่างไร? ผลลพัธ์
เป็นอย่างไร 

   214 มกีารน าความสมคัรใจ (preference) ของผูป่้วยมาพจิารณาในการใหบ้รกิาร 
(พจิารณารวมใน 213) 

 (3) องค์กรพยายามทีล่ดค่าใชจ้่ายโดยรวมในการตรวจสอบ ป้องกนัการตอ้งท างานซ ้าและความผดิพลาด. 
N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.2ก(31) กำรควบคมุต้นทุน (cost control) 
   311 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการควบคุมตน้ทุนโดยรวมของระบบงาน 

ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเป้าหมายของการควบคุมมอีะไรบา้ง? ความส าเรจ็ของการควบคุมเป็น
อย่างไร ค่าใชจ้่ายเปลีย่นแปลงไปอย่างไร ดว้ยมาตรการอะไรบา้ง? 
มกีารน าประเดน็เรื่อง cycle time, productivity, efficiency, effectiveness มาพจิารณาใน
การควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างไร? 

   312 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการป้องกนัไม่ใหเ้กดิของเสยี ความผดิพลาดของการ
ใหบ้รกิาร และการท างานซ ้า 
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รพ.มกีารตดิตาม waste, error, rework, medical errors, unintended hard และค่าใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้อย่างไร? ค่าใชจ้่ายจากเหตุการณ์ดงักล่าวเปลีย่นแปลงไปอย่างไร? ดว้ยมาตรการ
อะไรบา้ง? 

   313 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการลดตน้ทุนค่าประกนัความเสยีหายหรอืการ
สญูเสยีของผลติภาพของลูกคา้ 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการประกนัความเสยีหายเปลีย่นแปลงไปอย่างไร? ดว้ยมาตรการ
อะไรบา้ง? 

   314 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการลดตน้ทุนโดยรวมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ 
การทดสอบ และการตรวจประเมนิกระบวนการหรอืผลการด าเนินการ 

รพ.มกีารตรวจสอบ การทดสอบ และ performance audit อะไรบา้ง? ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั
กระบวนการดงักล่าวเปลีย่นแปลงไปอย่างไร? ดว้ยมาตรการอะไรบา้ง? 
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ข. การปรบัปรุงกระบวนการท างาน 

องค์กรปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีด่ขี ึน้ ลดความแปรปรวน ยกระดบัการจดับรกิารสุขภาพ
และผลลพัธส์ขุภาพ และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและทศิทางดา้นบรกิารสุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป.  มี
การแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการปรบัปรุงและบทเรยีนระหวา่งหน่วยงานและกระบวนการตา่งๆ เพื่อขบัเคลื่อน
การเรยีนรูแ้ละนวตกรรมในองคก์ร. 

N P M Extended Evaluation Criteria 
   6.2ข(11) กำรปรบัปรงุกระบวนกำร (process improvement) 
   111 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อบรรลุผลการ

ด าเนินการทีด่ขี ึน้ 
Performance ทีเ่ป็นเป้าหมายของการปรบัปรุงตามทีผู่น้ าระดบัสงูมุ่งเน้นมอีะไรบา้ง? ผล
การปรบัปรุงเป็นอย่างไร? 

   112 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อลดความ
แปรปรวนของกระบวนการ 

อะไรคอืตวัอย่าง variation ของกระบวนการทีล่ดลงในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา? ขอใหน้ าเสนอ
ดว้ย control chart 

   113 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อปรบัปรุง
ผลติภณัฑ/์บรกิารใหด้ขีึน้ 

อะไรคอืตวัอย่างของกระบวนการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงใหด้ขีึน้ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่าน
มา? อะไรคอืผลลพัธท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการปรบัปรุงดงักล่าว? 

   114 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อยกระดบัการ
จดับรกิารสุขภาพและผลลพัธส์ุขภาพ 

อะไรคอืตวัอย่างของ health outcome ทีด่ขี ึน้ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา? ขอใหน้ าเสนอดว้ย 
control chart  

   115 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการและทศิทางบรกิารสุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป โอกาสทีจ่ะมกีาร
ปรบัเปลีย่นวธิกีารจดับรกิารสขุภาพไปจากเดมิ37  

อะไรคอืความตอ้งการบรกิารสุขภาพทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง? รพ.น าปัจจยันี้มาปรบัปรุง
กระบวนการท างานอย่างไร? 
อะไรคอืทศิทางบรกิารสุขภาพทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง? รพ.น าปัจจยันี้มาปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานอย่างไร? 
นอกจากสองปัจจยัขา้งตน้แลว้ อะไรคอืโอกาสทีจ่ะปรบัเปลีย่นวธิกีารจดับรกิารสุขภาพที่
แตกต่างจากเดมิ? 

 
37 เช่น จากบรกิารผูป่้วยในเป็นบรกิารผูป่้วยนอก จากบรกิารทีโ่รงพยาบาลเป็นบรกิารทีบ่า้น การใชน้วตกรรมและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ (ระบบ IT และการสื่อสาร) 
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   116 มกีารพจิารณาปัจจยัต่างๆ ในการปรบัปรุงกระบวนการทีด่ าเนินการอยู่38  
มกีารพจิารณาและใชป้ระโยชน์จากปัจจยัเหล่านี้ในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน
อย่างไร: health outcome, safety & risk management, scientific evidence, 
professional standards, new technology, organization knowledge, timeliness, 
access, coordination, continuity of care, shared decision, skillfull personal? 

   6.2ข(12) พื้นท่ีของกำรปรบัปรงุกระบวนกำร (process improvement domain) 
   121 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรุงกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน 

ผูน้ าตดิตามผลการปรบัปรุงกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานอย่างไร? มกีารยกย่อง
ชมเชยหน่วยงานทีท่ าไดด้อีย่างไร? มกีารกระตุน้หน่วยงานทีผ่ลงานไม่ดอีย่างไร? 

   122 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วยแต่ละกลุ่มโรค 
ผูน้ าตดิตามผลการปรบัปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วยในกลุ่มโรคทีส่ าคญัอย่างไร? มกีารยก
ย่องชมเชยทมีทีท่ าไดด้อีย่างไร? มกีารกระตุน้ทมีทีผ่ลงานไม่ดอีย่างไร? 

   123 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรุงกระบวนการท างานของแต่ละระบบงาน 
ผูน้ าตดิตามผลการปรบัปรุงกระบวนการท างานของแต่ละระบบงานอย่างไร? มกีารยกย่อง
ชมเชยระบบทีท่ าไดด้อีย่างไร? มกีารกระตุน้ระบบทีผ่ลงานไม่ดอีย่างไร? 

   124 องค์กรใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบในการปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อตอบสนอง
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 

มกีารปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธอ์ะไรบา้ง? 
   6.2ข(13) กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ (process improvement sharing) 
   131 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการปรบัปรุงและบทเรยีนระหว่างหน่วยงานและ

กระบวนการต่างๆ เพื่อขบัเคลื่อนการเรยีนรูแ้ละนวตกรรมในองคก์ร 
บทเรยีนส าคญัทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัในองคก์รมอีะไรบา้ง? เจา้หน้าทีส่ามารถเขา้ถงึ
บทเรยีนของหน่วยงานต่างๆ ไดม้ากเพยีงใด? มกีารขยายผลจากบทเรยีนทีไ่ดร้บัสูก่าร
ปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กรในเรื่องใดบา้ง? 

 

  

 
38 เช่น ผลลพัธสุ์ขภาพทีต่อ้งการ ความปลอดภยัและการบรหิารความเสีย่ง หลกัฐานทางวชิาการ มาตรฐานวชิาชพี 
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ความรูข้ององคก์ร ความทนัเวลา การเขา้ถงึ การประสานงาน ความต่อเนื่องของการดแูล การมส่ีวน
ร่วมของผูป่้วยในการตดัสนิใจ ความคาดหวงัทีห่ลากหลาย ความเพยีงพอหรอืขาดแคลนบุคลากรทีม่ทีกัษะทีจ่ าเป็น 
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ตอนที ่II ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล 
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II-1 การบริหารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพ (QRS) 

 

II-1.1 ภำพรวมของกำรพฒันำคณุภำพ (RSQ.1) 

มีการพฒันาคณุภาพท่ีประสานสอดคล้องกนัในทุกระดบั.’ 
ก. การสนับสนุนจากผูน้ า 
(1) ผูน้ าระดบัสงูก าหนดนโยบาย เป้าประสงค ์ล าดบัความส าคญั และความคาดหวงัในเรื่องคุณภาพและความ

ปลอดภยั. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ก(11) การก าหนดนโยบาย เป้าประสงค ์ล าดบัความส าคญั ความคาดหวงั 
   111 ผูน้ าระดบัสงูก าหนดนโยบายและเป้าประสงค์ ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภยั 
   112 ผูน้ าระดบัสงูร่วมกนัวางระบบบรหิารคุณภาพและความปลอดภยั รวมถงึระบบการ

วดัผล 
   113 ผูน้ าระดบัสงูก าหนดล าดบัความส าคญั39 (หรอืเขม็มุ่ง) ส าหรบักจิกรรมพฒันา

คุณภาพและความปลอดภยั   
   114 ผูน้ าระดบัสงูก าหนดความคาดหวงัในเรื่องคุณภาพและความปลอดภยั 

(2) ผูน้ าระดบัสงูสรา้งหลกัประกนัว่าบรกิารทีจ่ดัใหผู้ป่้วยมคีวามปลอดภยัและมคุีณภาพ. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ก(21) การสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัและคณุภาพ 
   212 ผูน้ าระดบัสงูร่วมมอืกนัด าเนินการตามระบบบรหิารคุณภาพและความปลอดภยั 
   213 ผูน้ าระดบัสงูสนับสนุนการก าหนดมาตรการทีเ่ป็นหลกัประกนัคุณภาพและความ

ปลอดภย้ และการเรยีนรูจ้ากเหตุการณ์ไม่พงึประสงคเ์พื่อน ามาสูก่ารป้องกนั 

(3) ผูน้ าทุกระดบัใหก้ารสนับสนุน และตดิตามก ากบัความพยายามในการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ก(31) การสนับสนุน 
   311 ผูน้ าทุกระดบัสนบัสนุนการฝึกอบรมและโอกาสในการพฒันาคุณภาพและความ

ปลอดภยั มโีปรแกรมฝีกอบรมทีส่อดคลอ้งกบับทบาทของบุคลากร ในฐานะเป็น
สว่นหนึ่งของงานประจ าทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยวทิยากรผูม้คีวามรู ้ 

 
39 ล าดบัความส าคญันี้รวมถงึการน า Patient Ssafety Goals ไปปฏบิตั ิและล าดบัความส าคญัของกจิกรรมการวดัและ
เฝ้าตดิตาม (measurement & monitoring) 
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N P M Extended Evaluation Guide 
   312 ผูน้ าทุกระดบัใหแ้นวทางและความชว่ยเหลอืในการพฒันาคุณภาพและความ

ปลอดภยั 
   313 ผูน้ าทุกระดบัมสีว่นร่วมขจดัอุปสรรคในการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั 
   314 ผูน้ าทุกระดบัร่วมสรา้งแรงจงูใจและใหร้างวลัในการพฒันาคุณภาพและความ

ปลอดภยั 
   315 ผูน้ าทุกระดบัสนบัสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการพฒันาคุณภาพและความ

ปลอดภยั รวมทัง้เทคโนโลยแีละทรพัยากรส าหรบัการตดิตามวดัผล (tracking) 
และเปรยีบเทยีบผล 

   316 ผูน้ าทุกระดบัสนบัสนุนการปรบัระบบบรหิารเพื่อเกือ้หนุนการพฒันาคุณภาพและ
ความปลอดภยั 

   1.1ก(32) การก ากบัดแูล 
   321 ผูน้ าระดบัสงูจดัใหม้กีลไกก ากบัดแูลระบบบรหิารคุณภาพและความปลอดภยั 
   322 ผูน้ าระดบัสงูรายงานผลระบบบรหิารคุณภาพและความปลอดภยัต่อคณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการ 
   1.1ก(33) กำรประเมิน performance ของหน่วยงำนและบุคลำกร 
   331 หวัหน้าหน่วยงานตดิตามวดัคุณภาพบรกิารทีจ่ดัในหน่วยงานของตน โดยพจิารณา

ล าดบัความส าคญัในการวดัและการพฒันาคุณภาพของหน่วยงาน การประเมนิผล
บรกิารจากความเหน็/ค ารอ้งเรยีนของผูป่้วยและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ประสทิธภิาพของ
บรกิาร และบรกิารภายใตส้ญัญาจา้ง 

   332 หวัหน้าหน่วยงานตดิตามวดัคุณภาพเกีย่วกบั performance ของบุคลากรในการท า
หน้าทีข่องตน 

   333 หวัหน้าหน่วยงานด าเนินการแผนงานควบคุมคุณภาพเมื่อมขีอ้บ่งชี้ 
   334 หวัหน้าหน่วยงานไดร้บัขอ้มลูและสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพื่อการบรหิารและพฒันาการ

ดแูล/บรกิาร 
   335 มกีารรายงานการวดัผลและกจิกรรมพฒันาคุณภาพของหน่วยงานต่อกลไกก ากบั

ดแูลคุณภาพขององคก์รเป็นระยะ 
 

(4) ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมของการมุ่งเน้นผูร้บัผลงาน การพฒันาอย่างต่อเนื่อง และการเรยีนรู.้ 
N P M มาตรฐาน 
   1.1ก(41) การส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรม 
   411 ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหบ้คุลากรท าความเขา้ใจกบัรปูธรรมของการปฏบิตัติาม core 

values ในเรื่อง customer focus, continuous improvement และ learning  
   412 ผูน้ าระดบัสงูสรา้งสิง่แวดลอ้ม แรงจงูใจ ใหเ้กดิวฒันธรรมทัง้สามประการ 
   413 ผูน้ าระดบัสงูตดิตามพฤตกิรรมของบุคลากรทีส่ะทอ้นวฒันธรรมทัง้สามประการ 
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ข. การเชื่อมโยงและประสานงาน  

(1) มกีารก าหนดความหมายของค าว่า “ความเสีย่ง” และ “คุณภาพ” ทีจ่ะใชใ้นการท างานขององคก์ร. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ข(11) การก าหนดความหมาย 

   111 มกีารก าหนดหรอืทบทวนความหมายของค าว่า “ความเสีย่ง” และ “คุณภาพ” ที่
เขา้ใจงา่ย และสือ่สารใหบุ้คลากรทุกระดบัเขา้ใจใหต้รงกนั 

   112 มกีารประเมนิความเขา้ใจความหมายของค าว่า “ความเสีย่ง” และ “คุณภาพ” และ
การน าไปใชป้ระโยชน์ 

(2) โปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคุณภาพ เป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยุทธข์ององคก์ร. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ข(21) เป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ 
   211 โปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และพฒันาคุณภาพ เป็นสว่นหนึ่ง

ของแผนกลยุทธข์ององคก์ร และครอบคลุมทัว่ทัง้องค์กร 

(3) มกีารบูรณาการและประสานโปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง การประกนัคุณภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 
และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในทุกขัน้ตอนของการวางแผน ด าเนนิการ และประเมนิผล. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ข(31) การบูรณาการและการประสานโปรแกรม 
   311 มกีารบูรณาการและประสานโปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง การประกนัคุณภาพ 

ความปลอดภยัของผูป่้วย และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
   312 การบูรณาการและประสานโปรแกรมดงักล่าวเกดิขึน้ในทุกขัน้ตอนของการวางแผน 

ด าเนินการ และประเมนิผล 
   313 มกีารใชแ้นวคดิการออกแบบระบบหรอืการปรบัแกร้ะบบ (system design & 

redesign) ในการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั 
   314 มกีารประสานงานองคป์ระกอบทัง้หมดของการวดัและควบคุมคุณภาพขององคก์ร 
   315 มกีารใชแ้นวทางทีเ่ป็นระบบ (systematic approach) ในการพฒันาคุณภาพและ

ความปลอดภยัของผูป่้วย 

 (4) มโีครงสรา้งคุณภาพทีม่ปีระสทิธผิลและเหมาะสมกบัองคก์รเพื่อประสานและช่วยเหลอืสนับสนุนการพฒันา
คุณภาพ.  มกีารก าหนดความรบัผดิชอบ (accountability & responsibility) ในการพฒันาคุณภาพและการ
พฒันาผลการด าเนนิงาน. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ข(41) โครงสร้างองคก์รเพื่อการพฒันาคณุภาพ 
   411 มโีครงสรา้งคุณภาพทีม่ปีระสทิธผิลและเหมาะสมกบัองคก์รเพื่อประสานและ

ช่วยเหลอืสนับสนุนการพฒันาคุณภาพ  
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N P M Extended Evaluation Guide 
   412 มทีมีคร่อมสายงานหรอืทมีสหสาขาวชิาชพีดแูลภาพรวมของการพฒันาระบบงาน

ต่างๆ รวมทัง้การดแูลผูป่้วยสาขาต่างๆ  [ด ูII-1.1ค(41)] 
   413 มหีน่วยงานและกลุ่มคนทีท่ าหน้าทีว่างแผน ประสานงาน ตดิตามประเมนิผล 

สนับสนุน และจดัการความรู ้ในเรื่องเกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพและความ
ปลอดภยั 

   414 ผูน้ าและทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัทบทวนหรอืก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน
การพฒันาคุณภาพ(quality improvement) และพฒันาผลการด าเนินงาน 
(performance improvement) ของโครงสรา้งและตวับุคคล ทัง้โครงสรา้งบรหิาร
ปกต ิและโครงสรา้งองคก์รเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

   415 ผูน้ าและทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัทบทวนประสทิธภิาพในการท าหน้าทีข่อง
คณะกรรมการต่างๆ รวมทัง้การวเิคราะหจ์ดุแขง็จดุอ่อนของโครงสรา้งองค์กรเพื่อ
การพฒันาคุณภาพทีใ่ชอ้ยู่ และวางแผนปรบัปรุง 
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ค. การท างานเป็นทมี 

(1) มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ล ทัง้ภายในหน่วยงาน/วชิาชพี, ระหว่างหน่วยงาน/วชิาชพี, ระหว่าง
ผูป้ฏบิตังิานกบัผูบ้รหิาร, และระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ค(11) การส่ือสารและการแก้ปัญหา 
   111 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลภายในหน่วยงาน/วชิาชพี 
   112 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลระหว่างหน่วยงาน 
   113 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลระหว่างวชิาชพี 
   114 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลระหว่างผูป้ฏบิตังิานกบัผูบ้ริหาร 
   115 มกีารสือ่สารและการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร 
   1.1ค(12) การส่ือสารข้อมูลการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั 
   121 มกีารสือ่สารสารสนเทศการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัของผูป่้วยไปยงั

บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ ผ่านช่องทางทีไ่ดผ้ล 
   122 มกีารสือ่สารความกา้วหน้าในการปฏบิตัติามเป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วย 

(PSG) ไปยงับุคลากร 

(2) บุคลากรร่วมมอืกนัใหบ้รกิารและดแูลผูป่้วยทีม่คุีณภาพสงู โดยตระหนักในความรบัผดิชอบของวชิาชพีต่อ
ความปลอดภยัของผูป่้วย (ทมีในงานปกตปิระจ า). 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ค(21) ทีมในงานปกติประจ า 
   211 บุคลากรร่วมมอืกนัใหก้ารดแูลผูป่้วยทีม่คุีณภาพในกจิกรรมต่างๆ 40 
   212 หวัหน้าหน่วยงานออกแบบระบบงานหรอืกจิกรรมการท างานทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิ

ความร่วมมอืในการท างานเป็นทมี  
   213 มกีารทบทวนอุบตักิารณ์ทีเ่คยเกดิขึน้เพื่อปรบัปรุงการท างานร่วมกนั และประเมนิ

ความร่วมมอืในการท างานเป็นทมีในงานประจ าเป็นระยะ 

(3) องคก์รสง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันาคุณภาพทีห่ลากหลาย ทัง้ทมีทีร่วมตวักนัเองและทมีทีไ่ดร้บัมอบหมาย, ทมี
ภายในหน่วยงานและทมีคร่อมสายงาน / สหสาขาวชิาชพี, ทมีทางดา้นคลนิิกและดา้นอื่นๆ (ทมีพฒันา
คุณภาพ). 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ค(31) ทีมพฒันาคณุภาพ 
   311 องค์กรสง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันาคุณภาพทีห่ลากหลาย ทัง้ทมีทีร่วมตวักนัเองและทมี

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
40 เช่น การตรวจเยีย่มผูป่้วยร่วมกนั การวางแผนดแูลผูป่้วยรว่มกนั การใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วย การใชข้อ้มลูของแต่ละ
วชิาชพี การใหข้อ้เสนอแนะและระบุความตอ้งการของตนแก่เพือ่นร่วมงาน 
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   312 หวัหน้าหน่วยงานต่างๆ สง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันาคุณภาพภายในหน่วยงาน 
   313 ผูน้ าระดบัต่างๆ ร่วมกนัก าหนดและสง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันาคุณภาพในลกัษณะทมี

คร่อมสายงาน/สหสาขาวชิาชพี 
   314 องค์กรประเมนิการก่อตวัและการท าหน้าทีข่องทมีพฒันาคุณภาพต่างๆ เพื่อน าสู่

การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
   1.1ค(32) การท ากิจกรรมพฒันา 
   321 มกีารท ากจิกรรมพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัในประเดน็ส าคญัทีผู่น้ าระบุ 
   322 มกีารมอบหมายหน้าทีแ่ละสนบัสนุนทรพัยากรต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อด าเนนิการ

พฒันา 
   323 มกีารวางแผนและทดสอบการเปลีย่นแปลง 
   324 มกีารน าการเปลีย่นแปลงทีไ่ดผ้ลไปสูก่ารปฏบิตัิ  
   325 มขีอ้มลูแสดงใหเ้หน็การพฒันาทีไ่ดผ้ลและยัง่ยนื มกีารบนัทกึการพฒันาทีบ่รรลุ

ความส าเรจ็และธ ารงไวไ้ด ้
   326 มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายทีจ่ าเป็นเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 
(4) องคก์รจดัใหม้ทีมีคร่อมสายงานหรอืทมีสหสาขาวชิาชพีท าหน้าทีด่แูลภาพรวมของการพฒันา ก าหนด

ทศิทาง ใหก้ารสนับสนุน ตดิตามก ากบัการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัในดา้นต่างๆ เช่น ทมีน าทาง
คลนิิก ทมีทีร่บัผดิชอบระบบงานส าคญัขององค์กร (ทมีก ากบัดแูลภาพรวม). 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ค(41) ทีมก ากบัดแูลภาพรวม 
   411 องค์กรจดัใหม้ทีมีคร่อมสายงานท าหน้าทีด่แูลภาพรวมของการพฒันา ก าหนด

ทศิทาง ใหก้ารสนับสนุน ตดิตามก ากบัการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัใน
ดา้นคลนิิก 

   412 องค์กรจดัใหม้ทีมีคร่อมสายงานท าหน้าทีด่แูลภาพรวมของการพฒันา ก าหนด
ทศิทาง ใหก้ารสนับสนุน ตดิตามก ากบัการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัใน
ดา้นระบบงานทีส่ าคญั 

   413 องค์กรประเมนิทมีคร่อมสายงานทีท่ าหน้าทีด่แูลภาพรวมของการพฒันา เพื่อน าสู่
การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  
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ง. การประเมนิตนเอง  

(1) มกีารใชเ้ทคนิคการประเมนิผลในรปูแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อคน้หาโอกาสพฒันา ตัง้แต่ใชว้ธิกีารเชงิ
คุณภาพ ไปถงึ การประเมนิทีเ่ป็นระบบโดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ หรอืการวจิยั.  

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ง(11) เทคนิคการประเมินผล 
   111 มกีารใชเ้ทคนิคการประเมนิผลในรปูแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อคน้หาโอกาส

พฒันา ตัง้แต่วธิกีารเชงิคุณภาพ ไปถงึ การประเมนิทีเ่ป็นระบบโดยใชว้ธิกีารเชงิ
ปรมิาณ หรอืการวจิยั 

 
(2) มกีารประเมนิผลโดยเปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและ

มาตรฐานอื่นๆ เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององค์กร/หน่วยงาน ตวัเทยีบในระดบัชาตหิรอืระดบัสากลตาม
ความเหมาะสม. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ง(21) การประเมินผลเทียบกบัข้อก าหนด/ความต้องการต่างๆ 
   211 มกีารประเมนิผลการด าเนินงานเทยีบกบัความตอ้งการของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 
   212 มกีารประเมนิผลการด าเนินงานเทยีบกบักบัมาตรฐานโรงพยาบาล 
   213 มกีารประเมนิผลการด าเนินงานเทยีบกบัมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามความ

เหมาะสม 
   214 มกีารประเมนิผลกระบวนการท างานเทยีบกบัการปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั 
   215 มกีารประเมนิผลการด าเนินงานเทยีบกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององค์กร/

หน่วยงาน 
   1.1ง(22) การเปรียบเทียบผล 
   221 มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการภายในองคก์รตามช่วงเวลาต่างๆ 
   222 มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการกบัองคก์รทีค่ลา้ยคลงึกนัเมื่อมโีอกาส 
   223 มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการกบัตวัเทยีบในระดบัชาต ิ
   224 มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการกบัตวัเทยีบในระดบัสากล 

(3) มกีารใชว้ธิกีารประเมนิตนเองทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การอภปิรายกลุ่ม การเขยีน
บนัทกึความกา้วหน้าและแบบประเมนิตนเอง การใชต้วัตามรอยทางคลนิิก การเยีย่มส ารวจหรอืตรวจสอบ
ภายใน การน าเสนอเพื่อรบัฟังขอ้วพิากษ์ การทบทวนหลงักจิกรรม การตดิตามตวัชีว้ดั. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.1ง(31) วิธีการประเมินตนเอง 
   311 มกีารประเมนิตนเองในลกัษณะของการจดัการความรู ้เช่น การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การ

อภปิรายกลุ่ม การน าเสนเอเพิอ่รบัฟังขอ้วพิากษ์ การทบทวนหลงักจิกรรม 
   312 มกีารประเมนิตนเองโดยการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
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   313 มกีารประเมนิตนเองโดยการเขา้ไปรบัรูใ้นสถานทีจ่รงิ เช่น การตามรอยทางคลนิิก การ

เยีย่มส ารวจภายใน 
   314 มกีารประเมนิตนเองโดยการตดิตามตวัชีว้ดัและวเิคราะหข์อ้มลู 

 

  



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  107 

 

II- 1.2 ระบบบริหำรควำมเส่ียง ควำมปลอดภยั และคณุภำพ (RSQ.2) 

มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสาน
สอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ป่วยในลกัษณะบูรณาการ. 

ก. ระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยั 

(1) มกีารประสานงานและประสานความรว่มมอืทีด่รีะหว่างระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งต่างๆ, 
รวมทัง้การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารความเสีย่ง. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.2ก(11) การประสานงานและประสานความร่วมมือ 
   111 มกีารประสานงานและประสานความร่วมมอืทีด่รีะหว่างระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารความเสีย่ง เชน่ ระบบสารสนเทศ ระบบพฒันาบคุลากร ระบบบรกิารอา
ชวีอนามยั ระบบการป้องกนัการตดิเชือ้ ระบบยา ระบบรายงานอุบตักิารณ์ ระบบ
การก ากบัดแูลผูป้ระกอบวชิาชพี ระบบเวชระเบยีน ระบบผูป่้วยสมัพนัธ ์ระบบ
บรหิารอาคารสถานที ่ 

   112 มกีาระบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารความเสีย่ง เพื่อประสทิธภิาพและ
ความถูกตอ้งในการรายงานขอ้มลูและการประมวลผล 

   1.2ก(12) กรอบความคิดการบริหารความเส่ียง 
   121 มกีารน ากรอบความคดิการบรหิารความเสีย่งต่อไปนี้มาสูก่ารปฏบิตัิ 1) การระบุ

ความเสีย่ง, 2) การจดัล าดบัความส าคญั, 3) การรายงานความเสีย่ง 4) การจดัการ
ความเสีย่ง, 5) การสอบสวนเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค,์ 6) การจดัการค ารอ้งเรยีน 

(2) มกีารคน้หาความเสีย่งทางดา้นคลนิิกและความเสีย่งทัว่ไป41 ในทุกหน่วยงานและในทุกระดบั จดัล าดบั
ความส าคญั เพื่อก าหนดเป้าหมายความปลอดภยัและมาตรการป้องกนั. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.2ก(21) การค้นหาความเส่ียง 
   211 มกีารก าหนดแนวทางในการคน้หาและจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งเพื่อให้

หน่วยงาน ทมีงาน และคณะกรรมการในระดบัต่างๆ ใชป้ฏบิตัิ 
   212 มกีารคน้หาความเสีย่งในทุกหน่วยงาน ทุกระบบงาน และทุกระดบั 
   213 การคน้หาความเสีย่งครอบคลุมความเสีย่งดา้นคลนิิกและความเสีย่งทัว่ไป 
   214 มกีารรวบรวมความเสีย่งทีส่ าคญัจากสว่นย่อยต่างๆ มาประมวลผลเป็นภาพรวม

ความเสีย่งของโรงพยาบาล และจดัล าดบัความส าคญั 
   215 มกีารน าขอ้มลูความเสีย่งมาก าหนดเป้าหมายความปลอดภยัและมาตรการป้องกนั 

 
41 วิธีกำรค้นหำควำมเส่ียง อาจใชก้ารสงัเกตกระบวนการท างานโดยตรง, การส ารวจสถานที,่ การพดูคุยกบับุคลากรและผูเ้ชีย่วชาญ, 
การทบทวนและวเิคราะหอ์ุบตักิารณ์, การวเิคราะห ์FMEA, การทบทวนเวชระเบยีน, และการทบทวนวรรณกรรม  
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(3) มกีารก าหนดกลยุทธแ์ละมาตรการป้องกนัอย่างเหมาะสม สือ่สารและสรา้งความตระหนักอย่างทัว่ถงึ เพื่อให้
เกดิการปฏบิตัทิีไ่ดผ้ล. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.2ก(31) การก าหนดกลยุทธแ์ละมาตรการป้องกนั   
   311 มกีารก าหนดกลยุทธแ์ละมาตรการป้องกนัอย่างเหมาะสม โดยใชก้ารวเิคราะห์ 

root cause และใชแ้นวคดิ human factors engineering มาออกแบบระบบงานให้
เอือ้ต่อการท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง มกีาร redesign กระบวนการทีม่คีวามเสีย่งสงู 

   312 มกีารสือ่สารและสรา้งความตระหนักอย่างทัว่ถงึ เพื่อน ามาตรการไปสูก่ารปฏบิตัทิี่
ไดผ้ล 

   313 มกีารตดิตามประเมนิมาตรการป้องกนัต่างๆ ว่ามคีวามรดักุมเพยีงใด และ
มาตรการในเรื่องทีส่ าคญัไดร้บัการน าไปปฏบิตัเิพยีงใด 

(4) มรีะบบรายงานอบุตักิารณ์และเหตุการณ์เกอืบพลาดทีเ่หมาะสม.  มกีารวเิคราะหข์อ้มลูและน าขอ้มลูไปใช้
เพื่อการประเมนิผล ปรบัปรุง เรยีนรู ้และวางแผน.  

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.2ก(41) ระบบรายงานอุบติัการณ์และเหตุเกือบพลาด (near miss) 
   411 มกีารก าหนดนิยามของอุบตักิารณ์42และเหตุเกอืบพลาด 
   412 มกีารก าหนดประเภทของอุบตักิารณ์และเหตุเกอืบพลาดทีจ่ะตอ้งรายงาน  
   413 องค์กรก าหนดกระบวนการรายงานอุบตักิารณ์และเหตุเกอืบพลาดทีเ่หมาะสม  
   1.2ก(42) การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล ปรบัปรงุ เรียนรู้ และวางแผน 
   421 มกีารวเิคราะหข์อ้มลูอุบตักิารณ์ทีไ่ดร้บัรายงาน เช่น ความถี ่แนวโน้ม การจ าแนก

อุบตักิารณ์ตามประเภท การกระจายของอุบตักิารณ์ตามสถานที่/เวลา/บุคคล 
ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดจุดมุ่งเน้นของการพฒันา 

   422 มกีารวเิคราะหข์อ้มลูอุบตักิารณ์43 และเหตุเกอืบพลาดตา่งๆ ทีอ่งคก์รก าหนด  
   423 มกีารน าขอ้มลูและผลการวเิคราะหไ์ปใชเ้พื่อการประเมนิผล ปรบัปรุง เรยีนรู ้และ

วางแผน 

(5) มกีารวเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิ (root cause) เพื่อคน้หาปัจจยัเชงิระบบทีอ่ยู่เบือ้งหลงั และน าไปสูก่าร
แกปั้ญหาทีเ่หมาะสม. 

 
42 รวมถงึ sentinel event ซึง่เป็นอุบตักิารณ์รุนแรงทีพ่งึสงัวรหรอืระแวดระวงัเนื่องจากก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ต่อ
ผูป่้วยและองคก์รสงูมาก 
43 อย่างน้อยครอบคลุมอุบตักิารณ์ส าคญัต่อไปนี้: ปฏกิริยิาจากการใหเ้ลอืด เหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยาทีรุ่นแรง 
ความคลาดเคลื่อนทางยาทีส่ าคญั ความแตกต่างส าคญัระหว่างการวนิิจฉยัโรคก่อนและหลงัผ่าตดั เหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงคจ์ากการท าใหส้งบและการระงบัความรูส้กึ 
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   1.2ก(51) RCA (root cause analysis) 
   511 มกีารก าหนดขอ้บ่งชีท้ีต่อ้งท า RCA (root cause analysis)44 
   512 มกีารท า RCA เมื่อเกดิเหตุตามขอ้บ่งชี ้
   513 การท า RCA ท าใหส้ามารถระบุปัจจยัเชงิระบบ (system failure) ทีเ่ป็นสาเหตุ45  
   514 การท า RCA น าไปสูก่ารแกปั้ญหาและการออกแบบระบบทีเ่หมาะสม 

 
(6) มกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ และน าไปสูก่าร

ปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   1.2ก(61) การประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียง 

   611 องค์กรมกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัใน
ประเดน็ต่อไปนี้ วฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร, ความครอบคลุมในการคน้หา
ความเสีย่งและความรดักุมของมาตรการป้องกนั, การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
ความเสีย่งทีส่ าคญั, ความครอบคลุมของการรายงานอุบตักิารณ์, ความสามารถใน
การป้องกนัและลดอุบตักิารณ์/ความสญูเสยี 

   612 มกีารน าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิไปด าเนินการปรบัปรงุระบบบรหิารความเสีย่ง 
 
  

 
44 เช่น ตอ้งมกีารท า RCA ในอุบตักิารณ์รุนแรงต่อไปนี้ทุกราย: การฆา่ตวัตายและการเสยีชวีติทีผ่ดิคาด, การสญูเสยี
การท างานของอวยัวะส าคญัอยา่งถาวร, การผ่าตดัผดิขา้ง ผดิคน ผดิต าแหน่ง, การลกัพาตวัทารกหรอืการส่งมอบทารก
ผดิคน 
45 เช่น การออกแบบระบบงาน การควบคุมก ากบั การฝึกอบรม การสื่อสาร ขอ้มลูขา่วสาร ศกัยภาพของบุคลากร ภาระ
งาน การนิเทศ สิง่แวดลอ้ม เครือ่งมอืและเทคโนโลย ี



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  110 

 

ข. คุณภาพการดแูลผูป่้วย  

(1) มกีารทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูลผูป่้วยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประเมนิคุณภาพและประสทิธภิาพของ
การดแูล และคน้หาโอกาสพฒันา. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.2ข(11) กิจกรรมการทบทวนการให้บริการและการดแูลผู้ป่วย  
   111 ทมีน าทางคลนิิกและหน่วยดแูลผูป่้วยต่างๆ สง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทบทวนคุณภาพ

ทีป่ฏบิตัผิสมผสานในงานประจ าอย่างเรยีบงา่ย สม ่าเสมอ ไม่ซ ้าซอ้น ไม่ตดิ
รปูแบบ 

   112 มกีารทบทวนขณะดแูลผูป่้วยอย่างสม ่าเสมอ 
   113 มกีารทบทวนอุบตักิารณ์/ภาวะแทรกซอ้น/การเสยีชวีติ อย่างสม ่าเสมอ 
   114 มกีารทบทวนการใชท้รพัยากรอย่างสม ่าเสมอ 
   115 มกีารทบทวนการใชเ้ลอืดอย่างสม ่าเสมอ 
   116 มกีารทบทวนค ารอ้งเรยีนอย่างสม ่าเสมอ (ด ูI-3) 
   117 มกีารทบทวนตวัชีว้ดัอย่างสม ่าเสมอ (ด ูI-4) 
   118 มกีารประเมนิความรูค้วามสามารถและทกัษะของผูใ้หก้ารดแูลอย่างสม ่าเสมอ (ด ู

I-5) 
   119 มกีารทบทวนการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ (ด ูII-4) 
   11A มกีารทบทวนเวชระเบยีนเพื่อประเมนิคุณภาพของการดแูลอย่างสม ่าเสมอ (ด ูII-

5) 
   11B มกีารทบทวนการใชย้าอย่างสม ่าเสมอ (ด ูII-6) 
   11C มกีารทบทวนการสง่ต่อผูป่้วยอย่างสม ่าเสมอ (ด ูIII-1) 
   1.2ข(12) การใช้ผลของการทบทวน 
   121 มกีารเชื่อมโยงการทบทวนไปสูก่ารปรบัปรุงระบบงานทัง้ดว้ยวธิกีารงา่ยๆ และการ

พฒันาในรปูแบบโครงการทีค่รอบคลุมแงมุ่มต่างๆ โดยใชเ้ครื่องมอืคุณภาพที่
หลากหลาย 

   1.2ข(13) การประเมินผลการทบทวน 
   131 มกีารประเมนิความถีแ่ละความครอบคลุมของกจิกรรมทบทวนโดยหน่วยงานและ

ทมีน าทางคลนิิกต่างๆ 

(2) ทมีดแูลผูป่้วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิกเป็นเป้าหมายทีจ่ะพฒันา ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ในการดแูลและพฒันาคุณภาพ. 

(3) ทมีดแูลผูป่้วยก าหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการตดิตามก ากบัผลการดแูลผูป่้วยกลุ่มเป้าหมาย 
N P M มาตรฐาน 
   1.2ข(21) การก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัส าหรบักลุม่ประชากรทางคลินิก 
   211 ทมีดแูลผูป่้วยก าหนดกลุม่ประชากรทางคลนิิกส าคญัทีเ่ป็นเป้าหมายในการพฒันา 
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N P M มาตรฐาน 
   212 ทมีดแูลผูป่้วยก าหนดเป้าหมายการดแูลทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็ส าคญัส าหรบั

ผูป่้วยแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมทุกองคป์ระกอบและทุกขัน้ตอนของการดแูล 
   213 ทมีดแูลผูป่้วยก าหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการตดิตามก ากบัผลการดแูลผูป่้วยตาม

เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
   1.2ข(22) ผู้น าก าหนดตวัวดัส าคญัในระบบคณุภาพและความปลอดภยัของผู้ป่วย

ด้านคลินิก 
   221 มกีารระบุตวัวดัส าคญัส าหรบัประเดน็ไปนี้: 1) การประเมนิผูป่้วย, 2) บรกิารตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิาร, 3) บรกิารรงัสวีทิยาและภาพวนิิจฉยั, 4) หตัถการทาง
ศลัยกรรม, 5) การใชย้าตา้นจลุชพีและยาอื่นๆ, 6) ความคลาดเคลื่อนทางยาและ
เหตุเกอืบพลาด, 7) การระงบัความรูส้กึและการท าใหส้งบ, 8) การใชเ้ลอืดและ
สว่นประกอบของเลอืด, 9) การมพีรอ้ม เนื้อหา และการใชเ้วชระเบยีน, 10) การ
ป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ การเฝ้าระวงั และการายงาน, 11) การวจิยัทาง
คลนิิก 

   222 มกีารเลอืกตวัวดัดา้นคลนิิกจากโครงการ THIP  
   223 มกีารพจิารณา “วชิาการ” หรอื “หลกัฐาน” ทีส่นับสนุนตวัวดัทีเ่ลอืกแต่ละตวั 
   224 การวดัครอบคลุมโครงสรา้ง กระบวนการ และผลลพัธ ์
   225 มกีารก าหนดขอบเขต วธิกีาร และความถีส่ าหรบัแตล่ะตวัวดั 
   226 มกีารเกบ็ขอ้มลูวดัผลทางคลนิิกและใชเ้พื่อประเมนิประสทิธผิลของการพฒันา 
   1.2ข(23) ตวัวดัส าคญัส าหรบัเป้าหมายความปลอดภยัผู้ป่วย 
   231 มกีารระบุตวัวดัส าคญัส าหรบัเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยแต่ละเรื่อง 
   232 การวดัผลเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยครอบคลุมเนื้อหาทีร่ะบุไวใ้น SIMPLE 
   233 ขอ้มลูจากการวดัผลถูกน ามาใชเ้พื่อประเมนิประสทิธผิลของการพฒันา 

(4) ทมีดแูลผูป่้วยใชก้จิกรรมและวธิกีารทีห่ลากหลายร่วมกนัในการปรบัปรุงการดแูลผูป่้วย เช่น ความรว่มมอื
ของทมีสหสาขาวชิาชพี วถิอีงคร์วม การใชข้อ้มลูวชิาการ การวเิคราะห ์root cause นวตักรรม การ
เปรยีบเทยีบกบัผูท้ีท่ าไดด้ทีีสุ่ด.  การปรบัปรุงการดแูลผูป่้วยควรครอบคลุมมติดิา้นการป้องกนั สรา้งเสรมิ 
รกัษา ฟ้ืนฟู ตามความเหมาะสม. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.2ข(41) การปรบัปรงุการดแูลผู้ป่วย 
   411 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์การดแูลกลุ่มผูป่้วยทีเ่ลอืกขึน้มาดว้ยการวเิคราะห์

กระบวนการ ผลลพัธ ์และระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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N P M Extended Evaluation Guide 
   412 ใชก้จิกรรมและวธิกีารทีห่ลากหลายร่วมกนัในการปรบัปรุงการดแูลผูป่้วย46  
   413 การปรบัปรุงการดแูลผูป่้วยควรครอบคลุมมติดิา้นการป้องกนั สรา้งเสรมิ รกัษา 

ฟ้ืนฟู ตามความเหมาะสม 

 
  

 
46 เช่น การใชแ้นวคดิ Lean เพื่อลดความสญูเปล่า, การใชแ้นวคดิ patient safety เพื่อลดความเสีย่ง, ความรว่มมอืของ
ทมีสหสาขาวชิาชพี, วถิอีงคร์วม, การใชข้อ้มลูวชิาการ, การวเิคราะห ์root cause, การสรา้งนวตักรรม, การ
เปรยีบเทยีบกบัผูท้ีท่ าไดด้ทีีสุ่ด 
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II-2 การก ากบัดแูลวิชาชีพ 

II - 2.1 กำรก ำกบัดแูลวิชำชีพ ด้ำนกำรพยำบำล (Nursing) 

มีระบบบริหารการพยาบาลรบัผิดชอบต่อการจดับริการพยาบาลท่ีมีคณุภาพสูง เพือ่บรรลุพนัธกิจของ
องคก์ร 

ก. การบรหิารการพยาบาล 

(1) ผูน้ าทมีการพยาบาลทุกระดบัเป็นพยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เพยีงพอ ทัง้
ในดา้นปฏบิตักิารพยาบาล และดา้นบรหิารการพยาบาล.  

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(11) ผู้น าทีมการพยาบาล 
   111 ผูน้ าทมีการพยาบาลทุกระดบัเป็นพยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์เพยีงพอ ในดา้นปฏบิตักิารพยาบาล 
   112 ผูน้ าทมีการพยาบาลทุกระดบัเป็นพยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์เพยีงพอ ในดา้นการบรหิารการพยาบาล 

(2) ระบบบรหิารการพยาบาลสรา้งความมัน่ใจว่าจะมบีุคลากรทางการพยาบาลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและ
ปรมิาณเพยีงพอส าหรบับรกิารทีอ่งค์กรจดัใหม้.ี 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(11) การพิจารณาหลกัฐานคณุสมบติั 
   111 มวีธิกีารทีเ่ป็นมาตรฐานในการรวบรวมและจดัเกบ็หลกัฐานคุณสมบตั ิ(ใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพี การศกึษา การฝึกอบรม และประสบการณ์)  ของบุคลากรสาย
พยาบาลแต่ละคน โดยมกีารสอบทานหลกัฐานคุณสมบตัจิากแหล่งขอ้มลูตน้ก าเนิด  

   112 มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าหลกัฐานคุณวุฒขิองพยาบาลทีท่ าสญัญา มคีวามถูก
ตอ้งและสมบูรณ์ก่อนมอบหมายหน้าที ่

   113 มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าพยาบาลซึง่ตดิตามแพทยอ์สิระมาใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย
และมไิดเ้ป็นบุคลากรขององค์กร เป็นผูม้หีลกัฐานคุณสมบตัเิหมาะสม 

   2.1ก(12) การมอบหมายหน้าท่ี 
   121 มกีารใชเ้อกสารคุณสมบตั ิ(ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี การศกึษา การฝึกอบรม 

และประสบการณ์) ในการระบหุน้าทีร่บัผดิชอบและจดัมอบหมายงานทางคลนิิก
ใหแ้ก่พยาบาล  

   122 มกีารก าหนดขอบเขตการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพี และการมอบหมาย
หน้าทีร่บัผดิชอบสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   2.1ก(13) การศึกษาต่อเน่ือง 
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   131 มกีารสง่เสรมิการศกึษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบับรกิารทีม่คีวามซบัซอ้น มคีวามเสีย่งสงู มี
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยต่ีอเนื่อง         

   2.1ก(14) ความเพียงพอ 
   141 มกีารก าหนดอตัราก าลงัเหมาะสมส าหรบับรกิารทีโ่รงพยาบาลจดั และจดัใหม้บีุคลากร

ทางการพยาบาลปฏบิตังิานเพยีงพอกบัความตอ้งการการพยาบาลของผูป่้วย 
   142 มกีารวเิคราะหส์ว่นขาดของอตัราก าลงัในหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งต่อผูป่้วยสงู และวาง

มาตรการเพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าผูป่้วยในหน่วยงานดงักล่าวจะไดร้บัการดแูลอย่าง
ปลอดภยั 

 
(3) ระบบบรหิารการพยาบาลมโีครงสรา้งและกลไกทีท่ าหน้าทีส่ าคญัอย่างไดผ้ล: 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(31) การท าหน้าท่ีส าคญั 
   311 การก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี 
   312 การนิเทศทางคลนิิก การก ากบัดแูล การสง่เสรมิการพฒันาคุณภาพและความ

ปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย 
   313 การสง่เสรมิการใชก้ระบวนการพยาบาล 
   314 การสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
   315 การควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของบุคลากรทางการพยาบาลทีอ่ยู่ระหว่างการ

ฝึกอบรม 
   316 จดัการความรูแ้ละการวจิยัเพื่อสง่เสรมิการพฒันาวชิาชพี 
   2.1ก(32) การจดัการเพื่อให้การท าหน้าท่ีส าคญัสมัฤทธ์ิผล 
   321 ผูน้ าทมีการพยาบาลประยุกตใ์ชแ้นวคดิ Process Management ตามมาตรฐาน I-6 

หรอื 3P ในการพฒันาโครงสรา้งและกลไกเพื่อสง่เสรมิการใหบ้รกิารพยาบาลทีม่ี
คุณภาพของโรงพยาบาล 

 (4) ระบบบรหิารการพยาบาลประสานความรว่มมอืกบัคณะกรรมการระดบัองคก์รทีเ่กีย่วกบัการใชย้า การ
ควบคุม การตดิเชือ้ การสรา้งเสรมิสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภยั. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(41) การประสานความร่วมมือ 
   411 ผูน้ าทมีการพยาบาลสง่ตวัแทนพยาบาลเขา้ร่วมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า, การควบคุมการตดิเชือ้, การสรา้งเสรมิ
สุขภาพ, คุณภาพและความปลอดภยั 

   412 ผูน้ าทมีการพยาบาลสรา้งช่องทางการสือ่สารเพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูและความคดิเหน็ที่
ตวัแทนพยาบาลน าเสนอต่อทีป่ระชุม เป็นขอ้มลูทีส่มบูรณ์และครอบคลุมทีสุ่ดที่
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วชิาชพีมอียู่ และเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นตวัแทนของวชิาชพีพยาบาลอย่างแทจ้รงิ 
รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจว่ามกีารสื่อสารผลสรุปจากทีป่ระชุมใหแ้ก่ บุคลากรทางการ
พยาบาลอย่างทัว่ถงึ 

   413 ผูน้ าทมีการพยาบาลสรา้งความมัน่ใจว่าบุคลากรทางการพยาบาลอื่นๆ ทีม่ไิดเ้ป็น
ตวัแทนในคณะกรรมการดงักล่าว มสีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์รในระบบ 

 

(5) การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความปลอดภยั และการบรหิารคุณภาพของปฏบิตักิารพยาบาลสอดคลอ้ง
และสนับสนุนเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์ององคก์ร และจรยิธรรม มาตรฐานวชิาชพี. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(51) การบริหารคณุภาพ 
   511 การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความปลอดภยั และการบรหิารคุณภาพของ

ปฏบิตักิารพยาบาล สอดคลอ้งและสนับสนุนเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
   512 การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความปลอดภยั และการบรหิารคุณภาพของ

ปฏบิตักิารพยาบาล สอดคลอ้งและสนับสนุนจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพี 
   513 มกีารใชก้ระบวนการและฐานขอ้มลูส าหรบัการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัดา้น

การพยาบาล ร่วมกบัการพฒันาในภาพรวมของโรงพยาบาล 
   514 บุคลากรสายการพยาบาลมสีว่นร่วมในกจิกรรมพฒันาคุณภาพขององคก์ร 
   515 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพยาบาล เมื่อมขีอ้สงสยัจากการเฝ้าตดิตาม

หรอืพฒันาคุณภาพทางคลนิิก และบนัทกึขอ้มลูไวใ้นแฟ้มประวตั ิ
 

(6) มกีารประเมนิการบรรลุเป้าหมายของปฏบิตักิารพยาบาลในองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย การ
บรรเทาจากความทุกขท์รมาน การไดร้บัขอ้มูลและการเรยีนรูข้องผูร้บับรกิาร ความสามารถในการดแูล
ตนเอง การเสรมิพลงั ความพงึพอใจ และน าผลการประเมนิไปใชป้รบัปรุงปฏบิตักิารพยาบาล.   

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(61) การประเมินผล 
   611 มกีารประเมนิผลดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย 
   612 มกีารประเมนิผลดา้นการบรรเทาจากความทุกขท์รมาน 
   613 มกีารประเมนิผลดา้นการไดร้บัขอ้มลูและการเรยีนรูข้องผูร้บับรกิาร 
   614 มกีารประเมนิผลดา้นความสามารถในการดแูลตนเอง 
   615 มกีารประเมนิผลดา้นการเสรมิพลงั 
   616 มกีารประเมนิผลดา้นความพงึพอใจ 
   617 มกีารออกแบบระบบเพื่อบรูณาการตวัชีว้ดัและกระบวนการเกบ็ขอ้มลู เขา้กบัตวัชีว้ดั

และระบบงานของโรงพยาบาล 
   618 ผูน้ าทมีการพยาบาลและทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งน าผลการประเมนิหรอืตวัชี้วดัทีต่ดิตามมา

ก าหนดประเดน็ในการพฒันาและตัง้เป้าหมายใหม้คีวามทา้ทายเพิม่ขึน้เป็นล าดบั  
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ข. ปฏบิตักิารพยาบาล 

(1) พยาบาลใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลบุคคล ครอบครวั และชุมชน เพื่อใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพสงู 
เบด็เสรจ็ผสมผสาน และเป็นองคร์วม โดยมกีารประสานความร่วมมอืกบัวชิาชพีอื่น. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(11) การใช้กระบวนการพยาบาล 
   111 พยาบาลใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลผูป่้วย ครอบครวั เพื่อใหบ้รกิารทีม่ี

คุณภาพสงู เป็นองคร์วม สอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพของผูป่้วย 
   112 พยาบาลใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลชุมชน เพื่อใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพสงู และ

เป็นองคร์วม 
   113 พยาบาลใหก้ารดแูลผูป่้วย ครอบครวั และชุมชน โดยประสานความร่วมมอืกบัวชิาชพี

อื่น 

(2) พยาบาลใหก้ารพยาบาลดว้ยความเคารพในสทิธผิูป่้วยและจรยิธรรมวชิาชพี. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(21) สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ 
   211 พยาบาลใหก้ารพยาบาลดว้ยความเคารพในสทิธผิูป่้วย 
   212 พยาบาลใหก้ารพยาบาลดว้ยความตระหนักในจรยิธรรมวชิาชพี 

(3) พยาบาลใหก้ารพยาบาลบนพืน้ฐานของการใชห้ลกัฐานทางวทิยาศาสตร์และมาตรฐานวชิาชพีการพยาบาลที่
ทนัสมยั มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างเป็นระบบ และมกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(31) การใช้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร ์
   311 พยาบาลใหก้ารพยาบาลบนพืน้ฐานของการใชห้ลกัฐานทางวทิยาศาสตร/์หลกัฐานเชงิ

ประจกัษ์ มกีารคด้เลอืกแหล่งขอ้มลู วเิคราะหส์ว่นต่างในการปฏบิตั ิและออกแบบ
ระบบงานใหเ้อือ้ต่อการปฏบิตั ิ

   312 พยาบาลใหก้ารพยาบาลบนพืน้ฐานของมาตรฐานวชิาชพีการพยาบาลทีท่นัสมยั 
   313 มกีารตดิตามประเมนิผลและปรบัปรุงคุณภาพการใหก้ารพยาบาลอย่างต่อเนื่อง บน

พืน้ฐานของหลกัฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละมาตรฐานวชิาชพี 

(4) พยาบาลใหก้ารดแูลทีส่อดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพ วถิชีวีติ และบรบิททางสงัคม ของผูร้บับรกิารอย่าง
ต่อเนื่อง, โดยมกีารวางแผนการดแูลต่อเนื่องตัง้แต่แรกรบัจนหลงัจ าหน่ายร่วมกบัทมีสุขภาพ และ
ผูร้บับรกิาร / ครอบครวั, เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูร้บับรกิารในการดแูลตนเองควบคุมปัจจยัเสีย่ง  และ
สามารถใชแ้หล่งทรพัยากรในการดแูลตนเองอย่างเหมาะสม. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(41) การดแูลท่ีสอดคล้องกบัภาวะสุขภาพ 
   411 พยาบาลใหก้ารดแูลทีส่อดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพ วถิชีวีติ และบรบิททางสงัคม ของ

ผูร้บับรกิาร 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  117 

 

N P M Extended Evaluation Guide 
   412 มกีารวางแผนการดแูลต่อเนื่องตัง้แต่แรกรบัจนหลงัจ าหน่ายร่วมกบัทมีสุขภาพ และ

ผูร้บับรกิาร/ครอบครวั 
   413 ผูร้บับรกิาร/ครอบครวัไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการดแูลตนเอง ควบคุมปัจจยัเสีย่ง 

และใชแ้หล่งทรพัยากรอย่างเหมาะสม 

(5) บนัทกึทางการพยาบาลแสดงถงึการพยาบาลผูร้บับรกิารแบบองคร์วม ต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ในการสือ่สาร 
การดแูลต่อเนื่อง การประเมนิคุณภาพ การพยาบาล และการวจิยั. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.1ก(51) บนัทึกทางการพยาบาล 
   511 บนัทกึทางการพยาบาลแสดงถงึการดแูลดา้นพยาบาลแบบองคร์วม ต่อเนื่อง 
   512 บนัทกึทางการพยาบาลเป็นประโยชน์ในการสือ่สารภายในวชิาชพีและระหว่าง

วชิาชพี 
   513 บนัทกึทางการพยาบาลเป็นประโยชน์ในการดแูลต่อเนื่อง 
   514 บนัทกึทางการพยาบาลเป็นประโยชน์ในการประเมนิคุณภาพการพยาบาล 
   515 บนัทกึการพยาบาลเป็นประโยชน์ในการวจิยั 
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II - 2.2 องคก์รแพทย ์

มีการจดัตัง้องคก์รแพทย ์รบัผิดชอบต่อการส่งเสริมและติดตามดแูลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพแพทย ์เพื่อบรรลุพนัธกิจขององคก์ร. 
(1)  มกีารจดัตัง้องค์กรแพทยใ์นระดบัโรงพยาบาล เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าจะใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่ี
คุณภาพสงูและดว้ยความรบัผดิชอบแห่งวชิาชพี. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.2ก(11) การจดัตัง้องคก์รแพทย ์
   111 มกีารจดัตัง้องคก์รแพทยร์ะดบัสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมกบับรบิทของ

สถานพยาบาล โดยเป้าหมายและบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจนในการสรา้งความมัน่ใจใน
คุณภาพบรกิารทางการแพทยแ์ละความรบัผดิชอบแห่งวชิาชพี 

   112 มกีารท าใหม้ัน่ใจว่าองคก์รแพทยเ์ป็นตวัแทนความเหน็ของแพทยโ์ดยรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ทีม่คีวามหมายและทา้ทายต่อความน่าเชื่อถอืและ
ไวว้างใจต่อวชิาชพีแพทย ์

(2)  องค์กรแพทยใ์หค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะและรว่มวางแผนกบัผูบ้รหิารเกีย่วกบัการจดับรกิารทางการแพทย์
และสาธารณสุขทีม่คุีณภาพสงู. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.2ก(21) บทบาทให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผน 
   211 องค์กรแพทยใ์หค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้รหิารเกีย่วกบัการจดับรกิารทาง

การแพทยท์ีม่คุีณภาพ 
   212 องค์กรแพทยร์่วมวางแผนกบัผูบ้รหิารเกยีวกบัการจดับรกิารทางการแพทยท์ีม่ี

คุณภาพ 

(3)  องค์กรแพทยส์รา้งความมัน่ใจวา่การใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ยู่บนพืน้ฐานของการใชห้ลกัฐานทาง
วทิยาศาสตรแ์ละมาตรฐานวชิาชพี มกีารตดิตามและมกีารพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เคารพในสทิธผิูป่้วย
และเป็นไปตามจรยิธรรมวชิาชพี. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.2ก(31) การใช้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร ์
   311 องค์กรแพทยร์่วมกบัทมีคลนิิกต่างๆ สรา้งความมัน่ใจว่าการใหบ้รกิารทาง

การแพทยอ์ยู่บนพืน้ฐานของการใชห้ลกัฐานทางวทิยาศาสตร ์มกีารคดัเลอืก
แหล่งขอ้มลู วเิคราะหส์ว่นต่างในการปฏบิตั ิและออกแบบระบบงานใหเ้อือ้ต่อการ
ปฏบิตั ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายสงู มเีทคโนโลยใีหม่ หรอืมคีวาม
หลากหลายของวธิกีารรกัษาและผลลพัธ ์

   312 องค์กรแพทยร์่วมกบัทมีคลนิิกต่างๆ สรา้งความมัน่ใจว่าการใหบ้รกิารทาง
การแพทยเ์ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี 
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   313 องค์การแพทยจ์ดัใหม้กีลไกตดิตามและปรบัปรุงคุณภาพบรกิารทางการแพทย์

อย่างต่อเนื่อง บนพืน้ฐานของหลกัฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละมาตรฐานวชิาชพี 
   2.1ก(32) สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ 
   321 แพทยใ์หก้ารดแูลดว้ยความเคารพในสทิธผิูป่้วย 
   322 แพทยใ์หก้ารดแูลดว้ยความตระหนักในจรยิธรรมวชิาชพี 

(4) มกีลไกสง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารและการแกปั้ญหาภายในวชิาชพีแพทย ์ระหว่างแพทยก์บัผูป้ฏบิตังิานหรอื
หน่วยงานอื่น และระหว่างแพทยก์บัผูร้บับรกิาร. 
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   2.2ก(41) การติดต่อส่ือสารและแก้ปัญหา 
   411 องค์กรแพทยก์ าหนดกลไกเพื่อสง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารและแกปั้ญหาภายใน

วชิาชพีแพทย ์
   412 องค์กรแพทยก์ าหนดกลไกเพื่อสง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารและแกปั้ญหาระหว่าง

แพทยก์บัผูป้ฏบิตังิานหรอืหน่วยงานอื่น 
   413 องค์กรแพทยส์ง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารและแกปั้ญหาระหว่างแพทยก์บัผูร้บับรกิาร 
   414 องค์กรแพทยป์ระเมนิประสทิธภิาพของการตดิต่อสือ่สาร และความส าเรจ็ในการ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ พรอ้มทัง้แสวงหาวธิกีารใหม่ๆ ในการท างานร่วมกนั 

(5) องคก์รแพทยท์ าหน้าทีส่ าคญัในการดแูลคุณภาพบรกิารทางการแพทยแ์ละจรยิธรรมวชิาชพีอย่างไดผ้ล 
N P M Extended Evaluation Guide 
   2.2ก(51) การตรวจสอบและประเมินคณุสมบติัของแพทย ์(credentials) 
   511 มนีโยบายก าหนดคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บัอนุญาตใหด้แูลผูป่้วยไดอ้ย่างม ี

autonomy  
   512 มกีารประเมนิและสอบทานคุณสมบตั ิ(ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี การศกึษา  การ

ฝึกอบรม และประสบการณ์) ของแพทยก่์อนทีจ่ะอนุญาตใหด้แูลผูป่้วย และระบุตวั
ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาต 

   513 มกีารเกบ็หลกัฐานคุณสมบตัขิองแพทยท์ีเ่ป็นปัจจุบนัไวใ้นแฟ้มขอ้มลูสว่นบุคคล 
และมกีารทบทวนอย่างน้อยทุก 3 ปี 

   514 มกีารทบทวนหลกัฐานคุณสมบตัเิพื่อต่ออายุการอนุญาตส าหรบัแพทยแ์ต่ละคน
อย่างน้อยทุก 3 ปี และบนัทกึไวใ้นแฟ้มประวตั ิ

   2.2ก(52) การก าหนดสิทธิการดแูลผู้ป่วย (privilege) 
   521 มกีระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานในการก าหนดสทิธกิารดแูลรกัษาผูป่้วยของแพทยแ์ต่

ละคนเมื่อแรกเขา้และเมื่อมกีารต่ออายุการอนุญาต เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าแพทย์
ปฏบิตังิานทีต่นเองมคีวามช านาญ โดยใชห้ลกัฐานคุณสมบตัขิองแพทยแ์ต่ละคน 
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   522 การตดัสนิต่ออายุสทิธกิารใหบ้รกิารผูป่้วย ขึน้กบัการพจิารณาขอ้มลูต่อไปนี้ 1) 

การดแูลผูป่้วยอย่างเหมาะสมและเมตตา 2) ความรูท้ีเ่ป็นปัจจุบนั 3) การเรยีนรู้
และปรบัปรุงการดแูลผูป่้วย 4) ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธแ์ละการตดิต่อสือ่สาร 
5) ความรบัผดิชอบต่อวชิาชพีและความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาวชิาชพี 

   523 มกีารระบุสทิธใินการดแูลรกัษาโดยแพทยแ์ต่ละคนอย่างชดัเจน และสือ่สารให้
ทราบทัว่ทัง้องคก์ร 

   524 แพทยแ์ต่ละคนใหก้ารดแูลตามสทิธทิีไ่ดร้บัอนุญาตจากสถานพยาบาล 
   2.2ก(53) การประเมินคณุภาพและความปลอดภยัในการดแูลผู้ป่วย 
   531 มกีารทบทวนประเมนิผลคุณภาพและความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วยของแพทย์

แต่ละคนอย่างน้อยปีละครัง้ บนัทกึไวใ้นแฟ้มประวตั ิและสือ่สารใหเ้จา้ตวัทราบ 
ตามแนวทางทีส่ถานพยาบาลก าหนด 

   532 การประเมนิผล พจิารณาขอ้มลูเปรยีบเทยีบเชงิรุก การวเิคราะหเ์ชงิลกึเกีย่วกบั
ภาวะแทรกซอ้น 

   2.2ก(54) การท าหน้าท่ีส าคญั 
   541 การศกึษาต่อเนื่องของแพทย ์และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
   542 การก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี 
   543 การก ากบัดแูลคุณภาพเวชระเบยีน 
   544 การสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
   545 การก าหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูป่้วย 
   546 การควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของแพทยท์ีอ่ยู่ระหว่างการฝึกอบรม และแพทยเ์วร

ทีไ่ม่ใช่แพทยป์ระจ า 
   2.2ก(55) การจดัการเพื่อให้การท าหน้าท่ีส าคญัสมัฤทธ์ิผล 
   551 องค์กรแพทยป์ระยุกตใ์ชแ้นวคดิ Process Management ตามมาตรฐาน I-6 หรอื 

3P ในการพฒันาโครงสรา้งและกลไกเพื่อสง่เสรมิการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่ี
คุณภาพของสถานพยาบาล 

(6) องคก์รแพทยป์ระสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการระดบัองคก์รทีเ่กีย่วกบัการใชย้า การควบคุมการตดิ
เชือ้การสรา้งเสรมิสุขภาพคุณภาพและความปลอดภยั      
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   2.2ก(61) การประสานความร่วมมือ 
   611 องค์กรแพทยส์ง่ตวัแทนเขา้ร่วมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า, การควบคุมการตดิเชือ้, การสรา้งเสรมิ
สุขภาพ, คุณภาพและความปลอดภยั 

   612 องค์กรแพทยส์รา้งช่องทางการสือ่สารเพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูและความคดิเหน็ที่
ตวัแทนแพทยน์ าเสนอต่อทีป่ระชุม เป็นขอ้มลูทีส่มบูรณ์และครอบคลุมทีสุ่ดที่
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วชิาชพีมอียู่ และเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นตวัแทนของวชิาชพีแพทยอ์ย่างแทจ้รงิ 
รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจว่ามกีารสือ่สารผลสรุปจากทีป่ระชุมใหแ้ก่แพทยอ์ย่างทัว่ถงึ 

   613 องค์กรแพทยส์รา้งความมัน่ใจวา่แพทยอ์ื่นๆ ทีม่ไิดเ้ป็นตวัแทนในคณะกรรมการ
ดงักล่าวมสีว่นร่วมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

(7) มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัใินการท างานของแพทยท์ีทุ่กคนยดึถอืและน าไปปฏบิตั ิครอบคลุมเรื่องของ
การประกอบวชิาชพีเวชกรรม, ประเดน็ทางจรยิธรรม/กฎหมาย/สงัคม, คุณภาพและความปลอดภยั, การ
พฒันาความรูค้วามสามารถ, บนัทกึและการจดัท าเอกสาร. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   2.2ก(71) ข้อตกลงและแนวทางปฏิบติั 
   711 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีเวชกรรม ทีแ่พทยทุ์ก

คนยดึถอืและน าไปปฏบิตั ิ
   712 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรม กฎหมาย สงัคม ที่

แพทยทุ์กคนยดึถอืและน าไปปฏบิตั ิ
   713 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัคุณภาพและความปลอดภยั ทีแ่พทยทุ์กคน

ยดึถอืและน าไปปฏบิตั ิ
   714 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการพฒันาความรูค้วามสามารถ ทีแ่พทยทุ์ก

คนยดึถอืและน าไปปฏบิตั ิ
   715 มขีอ้ตกลงและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบับนัทกึและการจดัท าเอกสาร ทีแ่พทยทุ์กคน

ยดึถอืและน าไปปฏบิตั ิ
   716 องค์กรแพทยต์ดิตามการปฏบิตัติามขอ้ตกลง ขอ้คดิเหน็และความรูส้กึของสมาชกิ 

รวมทัง้มองหาโอกาสปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ส าหรบัแพทยแ์ละผูป่้วย 
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II-3 สิง่แวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย (ENV) 

II -3.1 ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพและควำมปลอดภยั (ENV.1) 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพขององคก์รเอ้ือต่อความปลอดภยัและความผาสุกของผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี และผู้
มาเยือน. องคก์รสร้างความมัน่ใจว่าผู้อยู่ในพื้นท่ีอาคารสถานท่ีจะปลอดภยัจากอคัคีภยั  วสัดแุละของ
เสียอนัตราย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ. 

ก. ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ  

(1) โครงสรา้งอาคารสถานทีข่ององคก์รเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดในการตรวจสอบอาคาร
สถานที.่ การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอือ้ต่อความปลอดภยั ความสะดวกสบาย 
ความเป็นสว่นตวัของผูป่้วย และการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ. 
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   3.1ก(11) โครงสร้างอาคารสถานท่ี 
   111 ผูน้ าและผูร้บัผดิชอบ รบัรูก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดอื่น ทีต่อ้งน ามาใชก้บั

อาคารสถานทีข่ององคก์ร 
   112 ผูร้บัผดิชอบด าเนินการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนด หรอืทางเลอืกที่

ไดร้บัอนุมตั ิ
   113 ผูน้ าท าใหม้ัน่ใจว่าองคก์รปฏบิตัติามเงือ่นไขในรายงานการตรวจสอบอาคาร

สถานทีห่รอืเอกสารทีอ่า้งถงึ 
   3.1ก(12) การออกแบบและจดัแบ่งพื้นท่ี 
   121 การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอื้อต่อความปลอดภยั เป็นไป

ตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
   122 การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอื้อต่อความสะดวกสบาย 
   123 การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอื้อต่อความเป็นสว่นตวัของ

ผูป่้วย 
   124 การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเอื้อต่อการท างานทีม่ี

ประสทิธภิาพ เหมาะสมกบัการใหบ้รกิารตามประเภทของผูป่้วย เช่น ผูป่้วย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ผูป่้วยเดก็ ผูป่้วยสงูอายุ ผูพ้กิาร 

(2) มผีู้ได้รบัมอบหมายให้ก ากบัดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการรกัษาความปลอดภยั  (อาจเป็น
บุคคลเดยีวกนัหรอืหลายคน). มกีารตดิตามและปรบัปรุงระบบงานดงักล่าวในทุกแงมุ่ม. 
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   3.1ก(21) ผู้รบัผิดชอบ 
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   211 มกีารมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบระบบงานบรหิารอาคารสถานทีแ่ละการรกัษา

ความปลอดภยัใหแ้ก่ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ 
   212 ผูไ้ดร้บัมอบหมายท าหน้าทีว่างแผน ก าหนดผูร้บัผดิชอบ น าแผนไปปฏบิตั ิให้

ความรูแ้ก่บุคลากร ทดสอบและตดิตามก ากบัแผนงาน ทบทวนและปรบัปรุง
แผนงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดัท ารายงานประจ าปี  

   3.1ก(22) การวางแผนและการบริหารจดัการ 
   221 มกีารวางแผนการบรหิารจดัการอาคารสถานทีเ่พื่อความปลอดภยัและสวสัดภิาพ 

รวมถงึแผนการตรวจสอบ แผนการบ ารุงรกัษา แผนปรบัปรงุ แผนการก่อสรา้ง 
แผนการรกัษาความปลอดภยั 

   222 ทุกพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งดา้นสวสัดภิาพต่อร่างกายและทรพัยส์นิไดร้บัการเฝ้าตดิตาม
และรกัษาความปลอดภยั 

   223 มกีารป้องกนัอนัตรายและธ ารงไวซ้ึง่สภาพทีป่ลอดภยัส าหรบัผูป่้วย ครอบครวั 
บุคลากร และผูม้าเยอืน อย่างไดผ้ล 

   224 ระบบงานบรหิารอาคารสถานทีแ่ละการรกัษาความปลอดภยั ครอบคลุมความ
ปลอดภยัและสวสัดภิาพระหวา่งการก่อสรา้งหรอืการปรบัปรุงอาคารสถานที ่และ
กจิการอสิระในอาคารของสถานพยาบาล 

   225 ผูร้บัผดิชอบระบบงานใชท้รพัยากรตามแผนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 
   3.1ก(23) การติดตามและปรบัปรงุ 
   231 มกีารตดิตามขอ้มลูทีส่ะทอ้นผลงานของการบรหิารของอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทุก

ดา้น. 
   232 มกีารใชข้อ้มลูจากการตดิตามเพื่อพฒันาระบบงาน 

(3) องคก์รตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพื่อคน้หาความเสีย่งและการปฏบิตัทิีไ่ม่ปลอดภยัดา้น
สิง่แวดลอ้ม อย่างน้อยทุกหกเดอืนในพืน้ทีใ่หบ้รกิารผูป่้วย / ผูม้าเยอืน และทุกปีในพืน้ทีอ่ื่นๆ. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ก(31) การตรวจสอบเพื่อค้นหาความเส่ียง 
   311 มกีารตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพื่อคน้หาความเสีย่งและการปฏบิตัิ

ทีไ่ม่ปลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม อย่างน้อยทุกหกเดอืนในพืน้ทีใ่หบ้รกิารผูป่้วย / ผู้
มาเยอืน 

   312 มกีารตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพื่อคน้หาความเสีย่งและการปฏบิตัิ
ทีไ่ม่ปลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม อย่างน้อยทุกปีในพืน้ทีอ่ื่นๆ 

   313 มกีารตรวจสอบโดยทมีผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกอย่างน้อยปีละครัง้ 
   314 มรีายงานการตรวจสอบอาคารสถานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นปัจจบุนั และ

ถูกตอ้ง 
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(4) องค์กรประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มในเชงิรุก จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและน าไป
ปฏบิตัิ  เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ ป้องกนัการเกดิอนัตราย ตอบสนองต่ออุบตัิการณ์ที่เกดิขึน้ ธ ารงไว้ซึ่ง
สภาพอาคารสถานทีท่ีส่ะอาดและปลอดภยัส าหรบัผูป่้วย / ผูม้าเยอืน และบุคลากร. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ก(41) แผนบริหารความเส่ียง 
   411 มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มในเชงิรุก 
   412 มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั ครอบคลุม 

1) ความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยั, 2) วตัถุอนัตราย, 3) ภาวะฉุกเฉิน, 
4) ความปลอดภยัดา้นอคัคภียั, 5) เครื่องมอือุปกรณ์การแพทย,์ 6) ระบบ
สาธารณูปโภค, 7) การลดความเสีย่งทีพ่บจากการตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละ
สิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

   413 แผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัมคีวามเป็นปัจจบุนั มี
การทบทวนและปรบัปรุงทุกปี 

   414 แผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัไดร้บัการน าไปปฏบิตัิ มี
ความกา้วหน้าในการด าเนินการตามแผน  

   415 มกีารวางแผนและจดังบประมาณส าหรบัการปรบัปรุงหรอืเปลีย่นทดแทนระบบ 
อาคาร หรอืองคป์ระกอบส าคญั ตามผลการตรวจสอบอาคารสถานที ่และเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 

   3.1ก(42) การตอบสนองอบุติัการณ์ 
   421 มกีารวางระบบรายงานอุบตักิารณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบรายงานอุบตักิารณ์หลกัของ

สถานพยาบาล  
   422 มกีารตอบสนองอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้แต่ละครัง้อย่างเหมาะสม 
   423 มกีารน ารายงานอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้มาวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุ และก าหนดแนว

ทางแกไ้ขป้องกนัทัง้ระบบ 

(5) บุคลากรทุกคนไดร้บัความรูแ้ละการฝึกอบรมเกี่ยวกบับทบาทในการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและเอื้อต่อ
ท างานอย่างมปีระสทิธผิล. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ก(51) การให้ความรู้และฝึกอบรม 
   511 องค์กรจดัการศกึษาและฝึกอบรมแก่บุคลากร47เกีย่วกบับทบาทหน้าทีใ่นการจดัการ

อาคารที ่สิง่อ านวยความสะดวก และการรกัษาความปลอดภยั  
   512 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมและมคีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทของตนต่อความปลอดภยั

ดา้นอคัคภียั การรกัษาความปลอดภยั วตัถุอนัตราย และภาวะฉุกเฉิน 

 
47 การใหค้วามรูค้รอบคลุมผูม้าเยอืน ผูข้ายของ ผูป้ฏบิตังิานภายใตส้ญัญาจา้ง และบุคลากรทีท่ างานเป็นกะ 
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N P M Extended Evaluation Guide 
   513 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อปฏบิตังิานและบ ารุงรกัษา เครื่องมอืและอุปกรณ์

การแพทย ์และระบบสาธารณูปโภค ทีเ่หมาะสมกบังานของตน 
   514 องค์กรทดสอบความรูข้องบุคลากรเกีย่วกบับทบาทหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาอาคาร

สถานทีเ่ป็นระยะ ผ่านการสาธติ การจ าลองสถานการณ์ และวธิทีีเ่หมาะสมอื่นๆ มี
การบนัทกึขอ้มลูการฝึกอบรม การทดสอบและผลการทดสอบ 
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ข. วสัดุและของเสยีอนัตราย 

(1) องคก์รจดัการต่อวสัดุและของเสยีอนัตรายอย่างปลอดภยั ดว้ยการระบุรายการวสัดแุละของเสยีอนัตรายทีใ่ช้
หรอืทีเ่กดิขึน้, ใชก้ระบวนการทีป่ลอดภยัในการเลอืก สมัผสั จดัเกบ็ เคลื่อนยา้ย ใช ้และ ก าจดัวสัดุและของ
เสยีอนัตรายดงักล่าว. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ข(11) การจดัการวสัดแุละของเสียอนัตราย 
   111 องค์กรระบุรายการวสัดุและของเสยีอนัตรายทีใ่ชห้รอืทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร และท าให้

เป็นปัจจุบนั  
   112 มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดขององค์กร ในการหยบิสมัผสั (handling) จดัเกบ็ 

เคลื่อนยา้ย และใชว้สัดุอนัตรายอย่างปลอดภยั 
   113 มกีารใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัและการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม เมื่อเกดิการหก รัว่ไหล การ

สมัผสัโดยไม่ตัง้ใจ (exposure) รวมถงึการรายงานและการสอบสวน 
   114 มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดขององค์กร ในการจดัการของเสยีในองค์กรอย่าง

เหมาะสม  และการก าจดัของเสยีอนัตรายอย่างปลอดภยัและถูกกฎหมาย 
   115 มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดขององค์กร เรื่องเอกสารและการบนัทกึเกีย่วกบัวสัดุ

และของเสยีอนัตราย 
   116 มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดขององค์กร เรื่องการตดิป้ายของวตัถุและของเสยี

อนัตราย 
   117 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดขา้งตน้ครอบคลุมกจิการอสิระที่

ใหบ้รกิารในสถานพยาบาล 
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ค. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 

(1) องคก์รด าเนินการวเิคราะหค์วามล่อแหลมต่อการเกดิอนัตราย  เพื่อระบุภาวะฉุกเฉินทีเ่ป็นไปไดแ้ละองคก์รตอ้งเขา้
ไปมบีทบาทในการใหบ้รกิาร. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ค(11) การวิเคราะห์ภาวะฉุกเฉิน/ภยัพิบติั 
   111 องค์กรวเิคราะหโ์อกาสเกดิภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัทิีเ่ป็นไปไดแ้ละมผีลกระทบต่อ

บรกิาร ไดแ้ก่ ภยัธรรมชาตทิีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม (พาย ุน ้าท่วม 
แผ่นดนิไหว), ภาวะทีท่ าใหบ้รกิารตอ้งหยุดชะงกั (ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถ
ใชก้ารได)้, ภาวะทีท่ าใหค้วามตอ้งการบรกิารเพิม่ขึน้อย่างฉับพลนั (โรคระบาด 
อุบตัภิยั อาวุธชวีภาพ อบุตัเิหตุหมู่)  

(2) องคก์รจดัท าแผนรองรบัภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัภยัพบิตั,ิ การด าเนินงานเมื่อเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน และน าไปใชป้ฏบิตัเิมื่อเกดิเหตุการณ์. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ค(21) การจดัท าแผนรองรบัภาวะฉุกเฉิน/ภยัพิบติั 
   211 องค์กรวางแผนรองรบัภาวะฉุกเฉิน/ภยัพบิตัทิีม่โีอกาสเกดิขึน้ ประกอบดว้ย 1) การ

ระบุประเภท โอกาสเกดิ และผลทีจ่ะตามมา, 2) บทบาทขององคก์รเมื่อเกดิ
เหตุการณ์ดงักล่าว, 3) กลยุทธก์ารสือ่สารเมื่อเกดิเหตุการณ์, 4) การจดัการ
ทรพัยากรเมื่อเกดิเหตุการณ์ รวมทัง้แหล่งทรพัยากรทางเลอืก, 5) การจดัการดแูล
ผูป่้วย ระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุนอื่นๆ การป้องกนัการระบาด สถานที่
ส ารอง การเคลื่อนยา้ย, 6) การมอบหมายบทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบของ
บุคลากรเมื่อเกดิเหตุการณ์ 

(3) องคก์รด าเนินการฝึกซอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อทดสอบการจดัการเมื่อเกดิภาวะฉุกเฉิน. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ค(31) การฝึกซ้อม 
   311 องค์กรด าเนินการฝึกซอ้มเพื่อทดสอบแผนอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี 
   312 มกีารสรุปบทเรยีนเมื่อสิน้สุดการทดสอบทุกครัง้ และน าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงแผน 

รวมทัง้เสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะของผูเ้กีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
   313 องค์กรท าใหม้ัน่ใจว่ากจิการอสิระทีใ่หบ้รกิารในสถานพยาบาลปฏบิตัติามแผน

รองรบัภาวะฉุกเฉิน/ภยัพบิตั ิ
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ง. ความปลอดภยัจากอคัคภียั 

(1) องคก์รจดัท าแผนความปลอดภยัจากอคัคภียัและน าไปปฏบิตัิ. แผนครอบคลุม การป้องกนั / การลดความ
เสีย่งจากอคัคภียั, การตรวจจบัแต่เริม่แรก, การดบัเพลงิ, และการเคลื่อนยา้ย / ขนยา้ยออกจากอาคารอย่าง
ปลอดภยัเมื่อเกดิอคัคภียัหรอืภาวะฉุกเฉิน. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ง(11) แผนความปลอดภยัด้านอคัคีภยั 
   111 องค์กรจดัท าแผนความปลอดภยัดา้นอคัคภียั ครอบคลุมการส ารวจคน้หาจุดเสีย่ง, 

การป้องกนั/การลดความเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียั, การตรวจจบัแต่เริม่แรก, การ
ดบัเพลงิและการควบคุมควนั, การเคลื่อนยา้ย/ขนยา้ยออกจากอาคารอย่าง
ปลอดภยัเมื่อเกดิอคัคภียัหรอืภาวะฉุกเฉิน รวมถงึการมป้ีายบอกและทางออกทีใ่ช้
การได,้ และการจ ากดัการสบูบุหรีข่องเจา้หน้าทีแ่ละผูป่้วยใหอ้ยู่ในพืน้ทีท่ี่จดัไว้
นอกบรเิวณดแูลผูป่้วย หรอืหา้มสบูบุหรีใ่นพืน้ทีโ่รงพยาบาล 

   112 มกีารน าแผนความปลอดภยัดา้นอคัคภียัไปสูก่ารปฏบิตัใินลกัษณะทีต่่อเนื่องและ
ครอบคลุม ครอบคลุมทุกพืน้ที ่

   113 กจิการอสิระทีใ่หบ้รกิารในสถานพยาบาล ปฏบิตัติามแผนความปลอดภยัดา้น
อคัคภียั 

(2) องค์กรใหค้วามรูเ้พื่อสรา้งความตระหนักทัว่ทัง้องค์กร และด าเนินการฝึกซ้อมแผนอคัคภียัอย่างสม ่าเสมอ. 
มีการค้นหาจุดอ่อนและโอกาสพัฒนา , ประเมินความพร้อมใช้ของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ , ประเมิน
ประสทิธผิลของการฝึกอบรมเพื่อรองรบัอคัคภียั, และประเมนิความรูข้องบุคลากรจากการฝึกซอ้ม. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ง(21) การสร้างความตระหนักและการฝึกซ้อม 
   111 องค์กรใหค้วามรูเ้รื่องอคัคภียัเพื่อสรา้งความตระหนักทัว่ทัง้องค์กร ครอบคลุมการ

คน้หาและป้องกนัความเสีย่งจากอคัคภียั การบ ารุงรกัษาและใชอุ้ปกรณ์ แนวทาง
ปฏบิตัเิมื่อเกดิอคัคภียั การเคลื่อนยา้ยผูป่้วยและอุปกรณ์ และการเขา้รว่มฝึกซอ้ม 

   112 มกีารฝึกซอ้มแผนอคัคภียัอย่างสม ่าเสมอ โดยบุคลากรทุกคนมสีว่นร่วมในการ
ฝึกซอ้มแผนอคัคภียัและการเคลื่อนยา้ยร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทีม่หีน้าที่
เกีย่วขอ้งอย่างน้อยปีละครัง้  

   113 บุคลากรสามารถแสดงใหเ้หน็วธิกีารทีจ่ะน าผูป่้วยมาสูค่วามปลอดภยั 
   113 มกีารคน้หาจุดอ่อน โอกาสพฒันา และประเมนิความพรอ้มใชข้องเครื่องมอือุปกรณ์

ต่างๆ 
   114 มกีารประเมนิประสทิธผิลของการฝึกอบรมและฝึกซอ้มเพื่อรองรบัอคัคภียั 
   115 มกีารประเมนิความรูข้องบุคลากรจากการฝึกซอ้ม 
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(3) องค์กรตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรกัษาระบบและเครื่องมอืต่างๆ ในการป้องกนัและควบคุมอคัคีภยัอย่าง
สม ่าเสมอ. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.1ง(31) ระบบและเคร่ืองมือในการป้องกนัและควบคมุอคัคีภยั 
   311 มรีะบบและเครื่องมอือุปกรณ์ในการป้องกนัและควบคุมอคัคภียัอย่างเพยีงพอ 

เหมาะสมกบัพืน้ที ่ไดแ้ก่ เครื่องตรวจจบัควนั อุปกรณ์แจง้เหตุไฟไหม ้ระบบ
ดบัเพลงิตามมาตรฐาน (ท่อน ้า สารเคมดีบัเพลงิ ระบบฉีดน ้า) ระบบน ้าส ารอง 
ระบบทีจ่ าเป็นส าหรบัอาคารสงู (เช่นระบบเครื่องยนตด์บัเพลงิ ระบบอดัอากาศ) 
และอุปกรณ์ผจญเพลงิ 

   312  มกีารวางแผนและก าหนดผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบและเครื่องมอือุปกรณ์
ในการป้องกนัและควบคุมอคัคภียั  

   313  มกีารตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรกัษาตามแผนและระยะเวลาทีก่ าหนด มี
ปรบัปรุงระบบและเครื่องมอืในการป้องกนัและควบคุมใหม้คีวามพรอ้มใช ้

   314 มบีนัทกึการตรวจสอบ การทดสอบ การบ ารุงรกัษาเครือ่งมอืและระบบ และ
รายงานผลการตรวจสอบใหท้มีผูร้บัผดิชอบทราบ 
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II - 3.2  เครื่องมือและระบบสำธำรณูปโภค (ENV.2) 

องค์กรสร้างความมัน่ใจว่ามีเครื่องมือท่ีจ าเป็น  พร้อมใช้งาน ท าหน้าท่ีได้เป็นปกติ  และมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นอยู่ตลอดเวลา. 

ก. เครื่องมอื 

(1) องคก์รจดัท าแผนบรหิารเครื่องมอืเพื่อการใชง้านทีไ่ดผ้ล ปลอดภยั และเชื่อถอืได ้พรอ้มทัง้น าไปปฏบิตั.ิ  
N P M Extended Evaluation Guide 
   3.2ก(11) แผนบริหารเคร่ืองมือและผู้รบัผิดชอบ  
   111 องค์กรจดัท าแผนบรหิารเครื่องมอืครอบคลุมการคดัเลอืกและจดัหา, การจดัท า

บญัชรีายการ, การตรวจสอบ ทดสอบ, การบ ารุงรกัษา, การใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ช,้ และ
การปฏบิตัเิมื่อมเีหตุฉุกเฉิน 

   112 มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหรอืทมีรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการเครื่องมอืใน
ภาพรวมของโรงพยาบาล 

   3.2ก(12) การปฏิบติัตามแผนบริหารเคร่ืองมือ  
   121 มกีารคดัเลอืกและจดัหาเครื่องมอืตามมาตรฐานขององคก์ร โดยเจา้หน้าทีแ่ละ

หน่วยงานผูใ้ชม้สีว่นรว่ม 
   123 มบีญัชรีายการเครื่องมอือุปกรณ์การแพทยท์ัง้หมด และเครื่องมอือุปกรณ์อื่นๆ 

ภายใตแ้ผนบรหิารเครื่องมอื 
   125 มกีารตรวจสอบเครื่องมอือย่างสม ่าเสมอ 
   124 มกีารทดสอบสมรรถนะและความปลอดภยัของเครื่องมอือุปกรณ์การแพทยก่์อนใช้

งานครัง้แรก 
   126 มกีารทดสอบและการสอบเทยีบเครื่องมอือุปกรณ์การแพทยเ์ป็นระยะตามอายุการ

ใชง้าน และขอ้แนะน าของผูผ้ลติ  
   127 มรีะบบบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั (preventive maintenance program) 
   128 การฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ชต้ามความจ าเป็นส าหรบัเครื่องมอืแต่ละประเภท 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เครื่องมอืทีไ่ดร้บัมาใหม่ หรอืเมื่อเกดิอุบตักิารณ์จากการใชง้าน 
หรอืเมื่อไม่ไดใ้ชง้านเครื่องมอืนัน้อย่างสม ่าเสมอ 

   129 มแีนวทางปฏบิตัเิมื่อมเีหตุฉุกเฉินเกีย่วกบัเครื่องมอื ไดแ้ก่ แนวทางปฏบิตัเิมื่อ
เครื่องมอืไม่สามารถใชก้ารได,้การแกไ้ขปัญหาทางคลนิิกเมื่อเครื่องมอืแพทยไ์ม่
สามารถใชก้ารได,้ การจดัระบบส ารองเครื่องมอื, การด าเนินการเพื่อใหม้กีารซ่อม
เครื่องมอืทีท่นัท่วงท ี
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(2) มกีารจดัเตรยีมเครื่องมอืทีจ่ าเป็น มคีวามพรอ้มใช ้เพื่อใหก้ารดแูลผูป่้วยอย่างปลอดภยั. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   3.2ก(21) การจดัเตรียมเคร่ืองมือให้พร้อมใช้ 
   211 แต่ละหน่วยงานมเีครื่องมอืทีจ่ าเป็น พอเพยีงส าหรบัการดแูลและการใหบ้รกิารแก่

ผูป่้วย 
   212 มกีารตรวจสอบเพื่อเตรยีมความพรอ้มใชต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดส าหรบัเครื่องมอื

แต่ละประเภท และบนัทกึการตรวจสอบ 

 

(3) องคก์รตดิตามและรวบรวมขอ้มลูของระบบบรหิารเครื่องมอื และใชเ้พื่อการวางแผนปรบัปรุงหรอืจดัหา
ทดแทนในระยะยาว. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.2ก(31) ระบบข้อมูล 
   311 มกีารเกบ็และบนัทกึขอ้มูลจากการตดิตามระบบบรหิารจดัการเครื่องมอื48  
   312 มกีารน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนปรบัปรุง (upgrade) หรอืจดัหาทดแทน 

(replace)  

 

  

 
48 เช่น อุบตักิารณ์ความไม่พรอ้มใช ้เครื่องมอืไม่สามารถใชง้าน เครื่องมอืช ารุดขณะใชง้าน เครื่องมอืไม่พอใช้ การยมื
เครื่องมอืในระหว่างหน่วยงาน downtime ค่าใชจ้่ายในการซ่อมเป็นตน้ 
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ข. ระบบสาธารณูปโภค 

(1) องคก์รจดัท าแผนบรหิารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชง้านทีไ่ดผ้ล ปลอดภยั และเชือ่ถอืได ้พรอ้มทัง้น าไป
ปฏบิตั.ิ 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.2ข(11) แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค  
   111 องคจ์ดัท าแผนบรหิารระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมการจดัท าบญัชรีายการและ

แผนผงัทีต่ัง้, การตรวจสอบ ทดสอบ, การบ ารุงรกัษา, การควบคุมการปนเป้ือนใน
น ้าและอากาศ, การปฏบิตัเิมื่อมเีหตุฉุกเฉิน 

   112 มกีารระบุพืน้ทีห่รอืบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูเมื่อเกดิเหตุกระแสไฟฟ้าหรอืระบบการ
สือ่สารภายในขดัขอ้ง น ้าประปาไม่ไหลหรอืมกีารปนเป้ือน และวางแผนเพื่อลด
ความเสีย่งหากเกดิเหตุดงักล่าว 

   3.2ก(12) การปฏิบติัตามแผนบริหารระบบสาธารณูปโภค 
   121 มกีารจดัท าบญัชรีายการองค์กระกอบและแผนผงัทีต่ัง้ของระบบสาธารณูปโภคที่

ส าคญัทัง้หมด49 
   122 มกีารตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรกัษา และปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคหลกั (ไฟฟ้า 

ประปา ของเสยี อากาศ ก๊าซทางการแพทย)์ อย่างสม ่าเสมอ 
   123 มกีารตดิตามคุณภาพน ้าดื่มน ้าใชอ้ย่างสม ่าเสมอ และมแีนวทางในการจดัการเมื่อ

พบความไม่สอดคลอ้งของคุณภาพน ้าตามทีก่ฎหมายก าหนด และแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อลดปรมิาณเชือ้โรคในระบบน ้า ครอบคลุมทัง้ระบบน ้าใช ้น ้าในระบบ
หล่อเยน็ น ้าดื่ม และน ้าเพื่อการบ าบดัรกัษา เชน่ น ้าทีใ่ชใ้นการฟอกเลอืดดว้ย
เครื่องไตเทยีม 

   124 มกีารสรา้งความมัน่ใจในประสทิธภิาพของระบบระบายอากาศ  เพื่อควบคุมการ
ปนเป้ือนในอากาศอย่างสม ่าเสมอ 

(2) องคก์รจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าและน ้าสะอาดใหแ้ก่จุดบรกิารทีจ่ าเป็นทัง้หมดตลอดเวลา โดยมกีารบ ารุงรกัษา 
ทดสอบ และตรวจสอบทีเ่หมาะสมอย่างสม ่าเสมอ. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.2ข(21) ระบบไฟฟ้าและน ้าสะอาด 
   211 มพีลงังานไฟฟ้าและน ้าสะอาดจากแหล่งปกตหิรอืแหลง่ส ารองเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการในการดแูลผูป่้วยและบรกิารทีจ่ าเป็นตลอดเวลา 
   212 มไีฟฟ้าส ารองส าหรบัจุดบรกิารทีจ่ าเป็น ไดแ้ก ่ระบบเตอืนภยั, ไฟทางออก, ป้าย

บอกทางออก, ระบบสือ่สารฉุกเฉิน, ทีเ่กบ็เลอืด กระดกู และเนื้อเยื่อ, หอ้งฉุกเฉิน, 
ลฟิทอ์ย่างน้อย 1 ตวั, เครื่องอดัอากาศทางการแพทย,์ ระบบสุญญากาศ, จุดทีต่อ้ง

 
49 เช่น ระบบน ้า ระบบไฟฟ้า ระบบอากาศและการระบายอากาศ ระบบอดัอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย ์ระบบขนส่ง
ภายใน (ลฟิท ์ท่อลม) ระบบการสื่อสารภายใน (โทรศพัท)์ 
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N P M Extended Evaluation Guide 
ใชเ้ครื่องมอืช่วยชวีติ, หอ้งอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน,หอ้งผ่าตดั, หอ้งพกัฟ้ืน, หอ้งคลอด, 
หน่วยทารกแรกเกดิ, หอ้งผูป่้วยหนัก,หอผูป่้วย  

   3.2ข(22) การบ ารงุรกัษา ทดสอบ ตรวจสอบ 
   221 องค์กรบ ารุงรกัษา ทดสอบ และตรวจสอบแหล่งทางเลอืกของระบบไฟฟ้าและน ้า

สะอาด อย่างสม ่าเสมอตามความเหมาะสม และบนัทกึผลการทดสอบดงักล่าว 

(3) องคก์รตดิตามและรวมรวบขอ้มลูเกีย่วกบัระบบสาธารณูปโภค และใชว้างแผนปรบัปรุงหรอืสรา้งทดแทน. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   3.2ข(31) ระบบข้อมูล 
   311 องค์กรตดิตามและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัระบบสาธารณูปโภค50   
   312 มกีารน าขอ้มลูเหล่านี้ไปใชใ้นการวางแผนความตอ้งการระยะยาวขององค์กร 

ส าหรบัการปรบัปรุง (upgrade) หรอืปรบัเปลีย่น (replace) ระบบสาธารณูปโภค 

 
  

 
50 เช่น ความไม่เพยีงพอ ความไมพ่รอ้มใช ้การช ารุดในขณะใชง้าน ปรมิาณการ downtime ของระบบ ผลการทดสอบ 
ผลการบ ารุงรกัษา ค่าใชจ้่ายในการซ่อม การบ ารุงรกัษา 
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II - 3.3 ส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม (ENV.3) 

องคก์รแสดงความมุ่งมัน่ในการท่ีจะท าให้โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัและเอ้ือต่อสุขภาพ  เอ้ือ
ต่อ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม. 

ก. การสรา้งเสรมิสุขภาพ 

(1) องคก์รจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการมสีุขภาพทางดา้นสงัคม จติใจทีด่สี าหรบัผูป่้วย ครอบครวั และ
บุคลากร. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.3ก(11) สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
   111 องค์กรจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีุขภาพดทีางดา้นสงัคม เช่น การมี

ปฏสิมัพนัธ ์การไดร้บัความชว่ยเหลอื 
   112 องค์กรจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีุขภาพดทีางดา้นจติใจ เช่น ความผ่อน

คลาย ภาพ แสง ส ีเสยีง 

(2) องค์กรจดัให้มสีถานที่และสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู้และพฒันาทกัษะส าหรบับุคลากร  ผู้ป่วย ผู้รบับรกิาร
อื่นๆ และประชาชนทัว่ไป. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.3ก(21) ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   211 มกีารจดัสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะส าหรบั

บุคลากร 
   212 มกีารจดัสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะส าหรบัผูป่้วย 

ผูร้บับรกิารอื่นๆ และประชาชนทัว่ไป 
   213 มกีารผสมผสานกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัผูป่้วยกบักจิกรรมบรกิารปกติ 
   214 มกีารประเมนิการเขา้ถงึและประสทิธผิลของการเรยีนรู ้เพื่อน าไปปรบัปรุง 

(3) องคก์รสง่เสรมิการเขา้ถงึการบรโิภคอาหาร / ผลติภณัฑส์รา้งเสรมิสุขภาพทีเ่หมาะสมกบับุคคล. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   3.3ก(31) การเข้าถึงผลิตภณัฑส์ร้างเสริมสุขภาพ 
   311 มกีารจดักจิกรรมการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคอาหาร และผลติภณัฑส์รา้งเสรมิ

สุขภาพ 
   312 รา้นอาหาร รา้นคา้ภายในสถานพยาบาลเป็นตวัอย่างทีด่ขีองการเรยีนรู/้การ

จ าหน่ายอาหารและผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 
   313 รา้นอาหาร รา้นคา้ภายในสถานพยาบาลไม่จ าหน่ายบหุรี ่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(4) องคก์รสง่เสรมิใหม้กีารใชว้สัดุครุภณัฑท์ีไ่ม่มอีนัตรายต่อสุขภาพ. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   3.3ก(41) การใช้วสัดคุรภุณัฑท่ี์ไม่มีอนัตรายต่อสุขภาพ 
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N P M Extended Evaluation Guide 
   411 มนีโยบายการใชว้สัดุครุภณัฑท์ีไ่ม่มอีนัตรายต่อสุขภาพ และก าหนดประเภทของ

วสัดุครุภณัฑท์ีล่ด/หา้มใชใ้นโรงพยาบาล 
   412 มกีารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจแก่เจา้หน้าที ่และสือ่สารใหผู้ร้บับรกิาร/ผูป่้วยได้

รบัทราบ 
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ข. การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

(1) มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(11) ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
   111 ระบบบ าบดัน ้าเสยีมขีนาดเหมาะสมกบัปรมิาณน ้าทิง้ของสถานพยาบาล 
   112 มกีารดแูลรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยีโดยผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกอบรม 
   113 มกีารตรวจคุณภาพของน ้าทีผ่่านการบ าบดัตามขอ้ก าหนดของหน่วยราชการที่

เกีย่วขอ้ง 
   114 น ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัในช่วงเวลาทีร่ะบบรบัภาระมากทีสุ่ดมค่ีามาตรฐานตามที่

หน่วยราชการก าหนด 

(2) องค์กรจดัการเพื่อลดปรมิาณของเสยีโดยจดัใหม้รีะบบการน ามาใชใ้หม่ การลดปรมิาณการใช้ การแปรรูป 
และลดการใชว้สัดุทีท่ าลายสิง่แวดลอ้ม. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(21) การลดปริมาณของเสีย 
   211 องค์กรจดัการเพื่อลดปรมิาณของเสยีโดยจดัใหม้รีะบบการน ามาใชใ้หม่ (re-use) 
   212 องค์กรจดัการเพื่อลดปรมิาณของเสยีโดยการลดปรมิาณการใช ้
   213 องค์กรจดัการเพื่อลดปรมิาณของเสยีโดยการแปรรปู (recycle) 
   214 องค์กรจดัการเพื่อลดปรมิาณของเสยีโดยการลดการใชว้สัดุทีท่ าลายสิง่แวดลอ้ม 

 (3) มรีะบบและวธิกีารก าจดัขยะทีถู่กสุขลกัษณะ. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(31) การก าจดัขยะ 
   311 มภีาชนะรองรบัขยะทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ 
   312 มรีะบบ/อุปกรณ์ในการแยกรบั/ขนยา้ย/จดัทีพ่กั ขยะทัว่ไป/ ขยะตดิเชือ้/ขยะอนัตราย ที่

รดักุม 
   313 มกีารฝึกอบรมเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องการเคลื่อนยา้ยและก าจดัของเสยีอย่าง

ถูกวธิ ี
   314 มกีระบวนการในการก าจดัขยะตดิเชือ้และขยะอนัตรายอย่างเหมาะสม 
   315 มกีารตรวจสอบการก าจดัขยะตดิเชือ้ของผูร้บัช่วง 
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(4) องค์กรร่วมมอืกบัชุมชนและองค์กรอื่นๆ ด าเนินการพทิกัษ์ปกป้องและปรบัปรุงสิง่แวดลอ้ม, รวมทัง้มกีาร
ประเมนิและฟังเสยีงสะทอ้นในการก าจดัของเสยีของโรงพยาบาลทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   3.3ข(41) ส่ิงแวดล้อม 
   411 องค์กรร่วมมอืกบัชุมชนและองคก์รอื่นๆ ด าเนินการพทิกัษ์ปกป้องและปรบัปรุง

สิง่แวดลอ้ม 
   412 องค์กรประเมนิและฟังเสยีงสะทอ้นในการก าจดัของเสยีของโรงพยาบาลทีม่ี

ผลกระทบต่อชุมชน 
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II-4  การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ (IC) 

II-4.1 ระบบกำรควบคมุและป้องกนักำรติดเชื้อ (IC.1) 

ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือขององคก์ร ได้รบัการออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบัการ
สนับสนุนทรพัยากรเพียงพอ และมีการประสานงานท่ีดี. 

ก. การออกแบบระบบ 

(1) มกีารก าหนดเป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์กลยุทธ ์และมาตรการในการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 
(Infection Control-IC) ทีเ่หมาะสมกบัขนาดขององคก์ร บรกิารทีจ่ดั และผูป่้วยทีใ่หบ้รกิาร. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ก(11) เป้าประสงค ์
   111 มกีารก าหนดเป้าประสงค ์วตัถุประสงคท์ีว่ดัได ้และมกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอ. 

อะไรคอืเป้าประสงคแ์ละวตัถุประสงคข์องระบบ IC? มกีารทบทวนครัง้สุดทา้ยเมื่อไร? 
   112 มรีะบบ IC ทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบส าคญั เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ในผูป่้วยและ

บุคลากรสุขภาพ 
ระบบ IC มอีงคป์ระกอบส าคญัอะไรบา้ง? มกีารพจิารณาการป้องกนัการตดิเชือ้ในบุคลากร
อย่างไร? 

   113 ระบบ IC เหมาะสมกบัขนาด ทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร ์บรกิาร และผูป่้วยของ
สถานพยาบาล 

ลกัษณะของบรกิารและผูป่้วยมสีว่นในการก าหนดขอบเขตของระบบ IC อย่างไร? (เช่น 
บรกิารทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ ความรุนแรงของผูป่้วย โอกาสรบัผูป่้วยตดิเชือ้จาก
สถานพยาบาลอื่น) 

   114 ระบบ IC มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 
มกีารจดัท านโยบาย ระเบยีบปฏบิตั/ิคู่มอืการปฏบิตังิานอย่างไร? มกีารทบทวนครัง้สุดทา้ย
เมื่อไร? บุคลากรสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยเพยีงใด? มรีปูแบบทีง่า่ยต่อการใชง้านเพยีงใด? 

(2) มกีารก าหนดการตดิเชือ้ทีม่คีวามส าคญัทางระบาดวทิยา รวมทัง้ต าแหน่งทีม่กีารตดิเชือ้ และอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นจุดเน้นของการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ก(21) จดุเน้นของการป้องกนัและควบคมุ 
   211 มกีารก าหนดการตดิเชือ้ทีม่คีวามส าคญัทางระบาดวทิยาเพื่อเป็นจุดเน้นของการ

ป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
การตดิเชือ้ทีม่คีวามส าคญัทางระบาดวทิยาทีอ่าจเป็นปัญหาของ รพ.มอีะไรบา้ง? (ขอให้
พจิารณาการตดิเชือ้ต่อไปนี้ (1) การตดิเชือ้ทีม่ผีูป่้วยมากกว่า 2 รายในพืน้ทีห่รอืช่วงเวลา



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  139 

 

เดยีวกนัจาก C.difficile, norovirus, RSV, influenza, rotavirus, Enterobacter spp; 
Serratia spp., group A streptococcus; (2) nการตดิเชือ้เพยีงรายเดยีวจาก group A 
streptococcus หลงัผ่าตดัหรอืใน burn units, Legionella sp., Aspergillus sp; (3) เชือ้ทีด่ือ้ 
first-line therapies เช่น MRSA, VISA, VRSA, VRE, ESBL producing organisms; (4) 
MDROs) 

   212 องค์กรก าหนดจุดเน้นของระบบ IC โดยพจิารณาขอ้มลูและโอกาสเกดิการตดิเชือ้
ต่อไปนี้ ก) การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ ข) การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิ
ปัสสาวะ ค) การตดิเชือ้เนื่องจากอุปกรณ์ทีส่อดใสเ่ขา้หลอดเลอืด ง) การตดิเชือ้
แผลผ่าตดั จ) โรคและเชือ้โรคทีม่คีวามส าคญัทางระบาดวทิยา เช่น เชือ้โรคทีด่ื้อ
ยาหลายตวั การตดิเชือ้ทีรุ่นแรง ฉ) โรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่และโรคตดิเชือ้อุบตัซิ ้าจาก
ชุมชน 

จุดเน้นของระบบ IC ไดแ้ก่การป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้อะไรบา้ง? มกีารใชข้อ้มลูอะไร
มาสนับสนุน? (ขอใหร้ะบุขอ้มลูต่อไปนี้ประกอบ (1) อุบตักิารณ์การตดิเชือ้แต่ละประเภท/ 
ต าแหน่ง (2) จ านวนผูป่้วยทีม่กีารตดิเชือ้ดือ้ยาในแต่ละปี) การแพร่กระจายเชือ้ในระบบ
ทางเดนิหายใจที ่OPD เป็นจดุเน้นของการป้องกนัหรอืไม่? 

   213 มกีารเกบ็ขอ้มลู วเิคราะห ์และทบทวนเพื่อปรบัจดุเน้นของระบบ IC อย่างน้อยปีละ
ครัง้ 

มกีารทบทวนขอ้มลูเพื่อปรบัจดุเน้นของระบบ IC อย่างไรบา้ง? ครัง้สุดทา้ยเมื่อไร? 

 
 (3) ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้อยู่บนพืน้ฐานของความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีท่นัสมยั การปฏบิตัซิึง่

เป็นทีย่อมรบั เป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎหมาย และจดัท าแนวทางปฏบิตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ก(31) พื้นฐานของแนวทางการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
   311 ระบบ IC ใชข้อ้มลูทางวชิาการทีไ่ดจ้ากการศกึษาและทบทวนอย่างเป็นระบบ 

พจิารณาทัง้ประสทิธผิลและความคุม้ค่า เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิของ
สงัคมไทย 

Evidence ใหม่ๆ เกีย่วกบั IC มอีะไรบา้ง? มกีารน า evidence ดงักล่าวไปก าหนดเป็น
แนวทางปฏบิตัขิอง รพ.อย่างไร? Evidence ทีม่อียู่ในแนวทางปฏบิตัขิอง รพ. แต่ยงัมกีาร
ปฏบิตักินัน้อยมอีะไรบา้ง? จะสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัมิากขึน้ไดอ้ย่างไร? การน า evidence 
มาปรบัใชใ้หใ้หคุ้ม้ค่า เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิของสงัคมไทย มอีะไรบา้ง? มกีาร
ปรบัปรุงแนวทางปฏบิตัติาม evidence ดงักล่าวครบถว้นเพยีงใด? 

   312 ระบบ IC ใชแ้นวทางปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั 
   313 ระบบ IC เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

มกีารน ากฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัอะไรบา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัการตดิเชือ้และ
แพร่กระจายเชือ้? (เช่น การรายงานโรค, การแยกผูป่้วย, การจดัการกบัชิน้สว่นหรอื
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ร่างกายของผูป่้วยทีต่ดิเชือ้รุนแรง, การขึน้ทะเบยีนและตดิตามผูป่้วยวณัโรค) รพ.สามารถ
ปฏบิตัติามไดค้รบถ้วนเพยีงใด? 

   314 ระบบ IC สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสุขาภบิาลและความสะอาด (sanitation & 
cleanliness) 

มกีารใชม้าตรฐานสุขาภบิาลและความสะอาดอะไรบา้ง? 

(4) ระบบป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารแก่ผูป่้วย บุคลากร และผูม้าเยอืน. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ก(41) ความครอบคลุมพื้นท่ี 
   411 ระบบ IC ครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารผูป่้วย 

พืน้ทีซ่ึง่เสีย่งต่อการตดิเชือ้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการปนเป้ือนทีใ่ดบา้งที ่ICN ท างานยากหรอื
ควรมบีทบาทใหม้ากขึน้? มแีผนในการด าเนินงานอย่างไร? 

   412 ระบบ IC ครอบคลุมทุกพืน้ทีป่ฏบิตังิานของบุคลากร และโอกาสไดร้บัการตดิเชือ้
จากการปฏบิตังิาน 

โอกาสทีบุ่คลากรจะตดิเชือ้เนื่องจากการท างานมอีะไรบา้ง? (เช่น วณัโรค, HIV, hepatitis) 
ในพืน้ทีใ่ดบา้ง? มแีนวทางในการป้องกนัอย่างไร? อตัราการตดิเชือ้ในบุคลากรเป็น
อย่างไร? 

   413 ระบบ IC ครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ีใ่ชโ้ดยผูม้าเยอืน 
ญาตผิูป่้วยมโีอกาสทีจ่ะแพร่กระจายเชือ้อย่างไร? ญาตผิูป่้วยมโีอกาสทีจ่ะตดิเชือ้จาก
โรงพยาบาลอะไรบา้ง? มาตรการส าคญัทีญ่าตผิูป่้วยตอ้งปฏบิตัใินเรื่อง IC มอีะไรบา้ง? มี
การก ากบัตดิตามอย่างไร? 

(5) กระบวนการควบคุมการตดิเชือ้เชื่อมประสานเป็นสว่นหนึ่งของระบบงานพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั
ขององคก์รโดยรวม. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ก(51) การเช่ือมโยงกบัระบบคณุภาพ 
   511 กจิกรรม/กระบวนการ IC ไดร้บัการบรูณาการเป็นสว่นหนึ่งของระบบคุณภาพและ

ความปลอดภยั เช่น Patient Safety Goals, KPI monitoring, CQI, medical 
record review, AE report 

รพ.มเีป้าหมายความปลอดภยั (PSG) เกีย่วกบัการตดิเชือ้อะไรบา้ง? ตวัชีว้ดัของระบบ IC 
มอีะไรบา้ง? กจิกรรมพฒันาคุณภาพเกีย่วกบัการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในรอบปีที่
ผ่านมามอีะไรบา้ง? เคยมกีารน าเวชระเบยีนทีส่งสยัวา่จะมกีารตดิเชือ้ แต่ไม่ครบเกณฑก์าร
วนิิจฉยั มาทบทวนหรอืไม่ ผลการทบทวนเป็นอย่างไร? เคยมกีารตามรอยระบบ IC หรอืไม่ 
ผลการตามรอยเป็นอย่างไร?  

   512 ผูน้ าของระบบ IC ร่วมอยู่ในกลไกก ากบัดแูลระบบคุณภาพและความปลอดภยั 
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มกีารประสานงานในเชงิระบบหรอืในระดบันโยบายอย่างไรระหว่างระบบ IC กบัระบบ
คุณภาพและความปลอดภยั? 

(6) มกีารประสานกระบวนการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ ซึ่งไดร้บัการน าไปปฏบิตัโิดยบุคลากรทุกคนทัว่
ทัง้องค์กรอย่างสม ่าเสมอ และอาจรวมถงึบา้นของผูป่้วย. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ก(61) การประสานสู่การปฏิบติั 
   611 ผูร้บัผดิชอบระบบ IC ร่วมกบัหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ ก าหนดมาตรการ IC ส าคญั

ทีจ่ะตอ้งมกีารตดิตามก ากบัในแต่ละหน่วยงาน 
มาตรการ IC ส าคญัทีเ่ป็นจุดเน้นในการตดิตามก ากบัในแตล่ะหน่วยงานคอือะไร? ผลการ
ตดิตามก ากบัเป็นอย่างไร? 

   612 หวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการทีส่ าคญั 
และประสานกบัผูร้บัผดิชอบระบบ IC เพื่อปรบัปรุงในจดุอ่อนทีพ่บ 

มกีารปรบัปรุงอะไรทีเ่ป็นผลมาจากการตดิตาม? 
   613 มกีารใหค้วามรูแ้ละเสรมิพลงัผูป่้วย/ครอบครวัส าหรบัการป้องกนัและควบคุมการ

ตดิเชือ้ทีบ่า้นของผูป่้วย รวมถงึการตดิตามใหค้วามช่วยเหลอืผูป่้วยและครอบครวั 
ด ู4.1 ข (611) 
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ข. การจดัการและทรพัยากร 

(1) มบีุคคลหรอืคณะกรรมการไดร้บัมอบใหท้ าหน้าทีก่ ากบัดแูลระบบงาน ก าหนดนโยบายและมาตรการ การ
วางแผน ประสานงาน และตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานรวมทัง้การปฏบิตัติามนโยบาย.  

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ข(11) กลไกก ากบัดแูล 
   111 มกีลไกก ากบัดแูลระบบ IC ก าหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานความ

ร่วมมอื และตดิตามประเมนิผล 
ในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการ IC มกีารตดัสนิใจทีส่ าคญัอะไรบา้ง? ในบทบาทหน้าที่
ดา้นนโยบาย วางแผน ประสานงาน ตดิตามประเมนิผล หน้าทีใ่ดทีท่ าไดด้ ีหน้าทีใ่ดทีม่แีผน
ปรบัปรุงใหด้ขีึน้? ผลการตดิตามประเมนิผลระบบ IC เป็นอย่างไร?  

   112 กลไกก ากบัดแูลและประสานความรว่มมอื หรอืคณะกรรมการ IC มผีูแ้ทนของ
หน่วยงานทีก่ีย่วขอ้ง (แพทยจ์ากกลุ่มงานทางคลนิิกทีส่ าคญั ฝ่ายการพยาบาล 
หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์เภสชักรรม ฝ่ายบรหิาร) และมผีูท้ีม่คีวามรูด้า้น
ระบาดวทิยาและดา้นการตดิเชือ้ร่วมอยู่ดว้ย 

คณะกรรมการ IC มอีงคป์ระกอบทีเ่ป็นตวัแทนของทุกวชิาชพีและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
หรอืไม่? มผีูม้คีวามรูท้างดา้นระบาดวทิยาอยู่ในคณะกรรมการหรอืไม่ อย่างไร? มกีารใช้
ความรูด้า้นระบาดวทิยาและดา้นการตดิเชือ้ในการก าหนดนโยบายและมาตรการ การ
วางแผน การวเิคราะหข์อ้มลูอย่างไร? 

 (2) มพียาบาลควบคุมการตดิเชือ้ (ICN) ในจ านวนทีเ่หมาะสมกบัจ านวนเตยีงของโรงพยาบาล ท าหน้าที่
รบัผดิชอบการด าเนินงานระบบป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้.  ผูท้ าหน้าทีน่ี้มคุีณสมบตัทิีเ่หมาะสม ผ่าน
การศกึษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ และมกีารก าหนดบทบาททีช่ดัเจน  โดยมอี านาจทีจ่ะใชม้าตรการควบคุม
การตดิเชือ้หรอืด าเนินการศกึษาเมื่อรบัรูว้า่จะมอีนัตรายเกดิขึน้กบัผูป่้วยหรอืบุคลากรของโรงพยาบาล. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ข(21) พยาบาลควบคมุการติดเช้ือ 
   211 มบีุคลากรหนึ่งคนหรอืมากกว่าท าหน้าทีร่บัผดิชอบระบบ IC (ICN 1 คนต่อ 200 

เตยีง) 
รพ.ม ีICN กีค่น? เทยีบสดัสว่นต่อจ านวนเตยีงเป็นเท่าไร?  

   212 ผูร้บัผดิชอบระบบ IC มคุีณสมบตัเิหมาะสมกบัองคก์ร ระดบัของความเสีย่ง 
ขอบเขตและความซบัซอ้นของระบบ IC51  

ผูร้บัผดิชอบระบบ IC แต่ละคนไดร้บัการอบรมในหลกัสตูรทีม่รีะยะเวลาเท่าใด? ส าหรบั รพ.
ทีม่ ีICWN หน้าทีห่ลกัของ ICWN คอือะไร มกีารใหค้วามรู ้และก ากบัดแูลอย่างไร?  

 
51 ICN ใน รพ.ขนาดต ่ากว่า 90 เตยีง ควรไดร้บัการอบรมในหลกัสตูร 2 สปัดาหเ์ป็นอย่างน้อย, ใน รพ.ตัง้แต่ 90 เตยีง
ขึน้ไป ควรไดร้บัการอบรมในหลกัสตูร 4 เดอืน 
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N P M Extended Evaluation Guide 
   213 ผูร้บัผดิชอบระบบ IC ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามทีร่ะบุไวใ้นค าอธบิาย

ลกัษณะงาน ซึง่ควรประกอบดว้ย ก) ประสานนโยบาย กลวธิ ีและกจิกรรมการ
ด าเนินงาน ข) ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่างๆ ค) 
พฒันาและฝึกอบรมเจา้หน้าทีใ่นดา้น IC ง) เป็นทีป่รกึษาใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ใน
ดา้น IC จ) เฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลและการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ฉ) 
คน้หาการระบาดและสอบสวนการระบาดของ HAI 

บทบาทที ่ICN ท าไดด้มีอีะไรบา้ง? บทบาทที ่ICN ยงัท าไดน้้อยมอีะไรบา้ง? จุดเน้นในการ
ท างานของ ICN แต่ละปี ในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมามอีะไรบา้ง? 

   214 ผูร้บัผดิชอบระบบ IC มอี านาจทีจ่ะใชม้าตรการควบคุมการตดิเชือ้หรอืด าเนิน
การศกึษาเมื่อรบัรูว้่าจะมอีนัตรายเกดิขึน้กบัผูป่้วยหรอืบุคลากรของโรงพยาบาล 
เช่น การระบาดของชือ้ดือ้ยา การป้องกนัการแพร่กระจายของการตดิเชือ้อุบตัใิหม่ 

มกีารก าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบระบบ IC มอี านาจขา้งตน้อย่างไร? มปีระสบการณ์ใน
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างไร? 

 
 (3) มทีรพัยากรทีเ่พยีงพอส าหรบัการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้.  

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ข(31) ทรพัยากร 
   311 ระบบ IC มบีุคลากรปฏบิตังิานเพยีงพอ 
   312 ระบบ IC ไดร้บัการจดัสรรทรพัยากรทีเ่พยีงพอ 

ทรพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรบัระบบ IC ที ่รพ.มกีารตรวจสอบเป็นประจ ามอีะไรบา้ง? (เช่น 
PPE, alcohol handrub, antiseptic, ระบบท าใหป้ราศจากเชือ้ หอ้งแยกโรค ฯลฯ) ผลการ
ส ารวจการมหีรอืการเขา้ถงึทรพัยากรดงักล่าวเป็นอย่างไร?  

   313 มกีารเตรยีมส ารองอุปกรณ์และทรพัยากรทีจ่ าเป็นใหพ้รอ้ม (พจิารณาทัง้จ านวน 
ขนาด) หากมกีารระบาดของการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล หรอืการระบาดของโรคตดิ
เชือ้อุบตัใิหม่ หรอืในสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ 

มกีารวางแผนเตรยีมส ารองอุปกรณ์และทรพัยากรทีจ่ าเป็นหากมกีารระบาดของการตดิเชื้อ
ในโรงพยาบาล หรอืการระบาดของโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่ หรอืในสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ 
อย่างไร? 

(4) ระบบสารสนเทศขององค์กรสนับสนุนระบบป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ข(41) ระบบสารสนเทศ 
   411 ระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบ IC เช่น ขอ้มลูและความรู ้การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ การ

เชื่อมโยงฐานขอ้มลูผูป่้วยกบัฐานขอ้มลูการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ขอ้มลูสถานการณ์
การตดิเชือ้ทีเ่ป็นปัจจุบนั 
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ขอ้มลูและความรูเ้กีย่วกบังาน IC เช่น นโยบาย แนวทางปฏบิตั ิอยู่ในรปูแบบทีเ่ขา้ถงึงา่ยหรอืไม่? 
มกีารน า IT มาใชใ้นการเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้และการรายงานอย่างไร? ระบบ IT ช่วยในการ
เชื่อมโยงขอ้มลูต่างๆ เพื่อการเฝ้าระวงัทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างไร? ฐานขอ้มลูผูป่้วยกบัฐานขอ้มลู
หอ้งปฏบิตักิารและฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเชื่อมโยงเขา้หากนัไดห้รอืไม?่ มกีารประมวลผล
ภาพรวมของสถานการณ์การตดิเชือ้ทีเ่ป็นปัจจุบนัไดโ้ดยงา่ยหรอืไม่? 

(5) บุคลากรไดร้บัอบรมความรูอ้ย่างต่อเนื่องเกีย่วกบัความเสีย่งของการตดิเชือ้ นโยบายขององคก์ร และ
บทบาทของบุคลากรในการป้องกนัการตดิเชือ้. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ข(51) การให้ความรู้ 
   511 บุคลากรทุกคนไดร้บัอบรมความรูเ้กีย่วกบัระบบ IC และความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 

รพ.ท าใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าบคุลากรทุกคนมคีวามรูพ้ ืน้ฐานที ่update เกีย่วกบั healthcare 
associated infection, ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ส าคญัในจุดต่างๆ ทีม่โีอกาสจะเกดิขึน้และ
เป็นจุดเน้นขององค์กร? 

   512 บุคลากรทุกคนไดร้บัความรูเ้กีย่วกบันโยบาย ระเบยีบปฏบิตัิ และบทบาทในการ
ป้องกนัการตดิเชือ้ในสว่นทีต่อ้งรบัผดิชอบ  

ปัญหาทีพ่บบ่อยจากการปฏบิตังิานเกีย่วกบั IC มอีะไรบา้ง? นโยบายหรอืมาตรการส าคญัที่
มกัจะถูกละเลยมอีะไรบา้ง? การตดิเชือ้ทีเ่ป็นจุดเน้นในการป้องกนัมอีะไรบา้ง? ขอ้มลูส าคญั
จากการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้มอีะไรบา้ง? มกีารน าขอ้มลูขา้งตน้ไปใชใ้นการใหค้วามรูแ้ก่
บุคลากรอย่างไร? การจดัอบรมบุคลากรทีเ่น้นบทบาทในสว่นทีแ่ต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบท า
อย่างไร? ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาทีพ่บจากการปฏบิตังิาน, training need, การ
ฝึกอบรม, การประเมนิผล, และการปรบัปรุงรปูแบบการฝึกอบรม เป็นอย่างไร? 

   513 มกีารใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรตามความจ าเป็นเมื่อพบปัญหาหรอืแนวโน้มการตดิเชือ้
ทีส่ าคญั 

มรีะบบทีจ่ะสง่สญัญาณอย่างไรว่าจ าเป็นตอ้งใหค้วามรูเ้พิม่เตมิแก่บุคลากรตามสถานการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลง? (เช่น พบแนวโน้มการตดิเชือ้ทีส่ าคญั) 

 
(6) มกีารใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแก่ครอบครวั/ชุมชน ถงึวธิกีารลดความเสีย่งในการตดิเชือ้และป้องกนัการ

แพร่กระจายเชือ้ในครวัเรอืน / ชุมชน. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   4.1ข(61) การให้ข้อมูลและเสริมพลงัครอบครวั/ชุมชน 
   611 องค์กรใหค้วามรูแ้ละเสรมิพลงัใหแ้ก่ผูป่้วย/ครอบครวั/ชุมชน ถงึวธิกีารลดความ

เสีย่งในการตดิเชือ้ การป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในครวัเรอืน/ชุมชน 
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การตดิเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ทีบ่า้นของผูป่้วยมอีะไรบา้ง ในผูป่้วยกลุ่มใด? มกีารใหค้วามรู้
ส าหรบัผูป่้วย/ครอบครวัแต่ละกลุ่มอย่างไร? อตัราการปฏบิตัติามมาตรการหรอือตัราการตดิ
เชือ้ในผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวเป็นอย่างไร? 
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II-4.2 กำรป้องกนักำรติดเชื้อ (IC.2) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพื่อการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การป้องกนัการตดิเชือ้ 

(1) มกีารระบุความเสีย่งจากการตดิเชือ้ในหตัถการและกระบวนการต่างๆ และมกีารด าเนนิการตามกลยุทธเ์พื่อ
ลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ดงัต่อไปนี้: 

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.2ก(11) การระบุความเส่ียง 
   111 องค์กรระบุหตัถการและกระบวนการทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ 

หตัถการและกระบวนการทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้มอีะไรบา้ง? 
   112 องค์กรน ากลยุทธท์ีจ่ะลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในกระบวนเหล่านัน้ไปสูก่าร

ปฏบิตั ิ
กลยุทธท์ีจ่ะลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ดงักล่าวมอีะไร? (เช่น การใช้ reminder ทีจ่ าเป็นใน
จุดทีจ่ะเกดิความเสีย่ง การรณรงคอ์ย่างสม ่าเสมอ) 

   113 องค์กรระบุความเสีย่งทีต่อ้งการนโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ การใหค้วามรูแ้ก่
บุคลากร การเปลีย่นแปลงการปฏบิตั ิและกจิกรรมอื่นๆ เพือ่ลดความเสีย่ง 

อะไรคอืโอกาสและลกัษณ่ะทีจ่ะไม่มกีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไว?้ (เช่น การท า
ความสะอาดเครื่องมอืทีม่ ีlumen) มกีารจดัท าคู่มอื ใหค้วามรู ้หรอืกจิกรรมอื่นๆ อย่างไร
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการทีก่ าหนด? 

   4.2ก(12) การใช้ standard precautions และ isolation precautions 
   การตดิตามการปฏบิตัติาม standard precautions ไดผ้ลอย่างไร?  
   121 มกีารแยกผูป่้วยทีท่ราบหรอืสงสยัว่าเป็นโรคตดิต่อตามนโยบายขององคก์ร 

จ านวนผูป่้วยทีต่อ้งใชห้อ้งแยกโรคมเีท่าไร โดยเฉลีย่และประมาณการสงูสุด? มสีถานทีแ่ละ
อุปกรณ์เพยีงพอส าหรบัการแยกผูป่้วยหรอืไม่? มมีาตรการส ารองอะไรเมื่อหอ้งแยกโรคไม่
เพยีงพอ?  

   122 มแีนวทางการแยกผูป่้วยทีเ่ป็นโรคตดิต่อ จากผูป่้วยและบุคลากรซึง่มภีูมติา้นทาน
ต ่าหรอืความเสีย่งดว้ยเหตุอื่นๆ และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ

   123 มแีนวทางการจดัการกบัผูป่้วยทีส่ามารถแพร่กระจายเชือ้ทางอากาศเมื่อไม่มหีอ้ง
ความดนัลบส าหรบัช่วงเวลาสัน้ๆ และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ

   124 องค์กรมกีลยุทธใ์นการจดัการเมื่อมผีูป่้วยโรคตดิต่อมาพรอ้มกนัคราวละมากๆ 
   125 มหีอ้งทีเ่หมาะสมส าหรบัแยกผูป่้วยตดิเชือ้ทีแ่พร่กระจายเชือ้ทางอากาศได้52 และ

ไดร้บัการเฝ้าตดิตามเป็นประจ า  
   126 บุคลากรไดร้บัความรูใ้นการจดัการดแูลผูป่้วยตดิเชือ้ 

 
52 เช่น หอ้งความดนัลบ หรอืใชร้ะบบกรองอนุภาค HEPA ทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
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   4.2ก(13) การท าความสะอาด การท าลายเช้ือ และการท าให้ปราศจากเช้ือ 
   131 วธิกีารท าความสะอาดเครื่องมอืและท าใหป้ราศจากเชือ้เหมาะสมกบัชนิดของ

เครื่องมอื ทัง้ในและนอกหน่วยจ่ายกลาง 
   132 การบรหิารจดัการหน่วยซกัฟอกและบรกิารผา้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อลดความ

เสีย่งต่อบุคลากรและผูป่้วย 
   133 มกีระบวนการก ากบัดแูลทีป่ระสานความร่วมมอืเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การท าความสะอาด 

การท าลายเชือ้ และการท าใหป้ราศจากเชือ้ทัว่ทัง้องคก์รเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั 
   134 มแีนวทางการจดัการกบัอุปกรณ์และวสัดุ (เช่น สารน ้า catheter วสัดุเยบ็แผล) ที่

เลยวนัหมดอายุ สอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศ และ
มาตรฐานวชิาชพี และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ

   135 มแีนวทางการน าอุปกรณ์และวสัดุทีอ่อกแบบเพื่อใชค้รัง้เดยีวมาใชซ้ ้า53 และไดร้บั
การน าไปปฏบิตั ิ

   4.2ก(14) การจดัการ (สมัผสั จดัเกบ็ ก าจดั) กบัส่ิงท่ีปนเป้ือนเช้ือโรค 
   141 มรีะบบการก าจดัขยะตดิเชือ้และสารคดัหลัง่เพื่อลดความเสีย่งต่อการแพร่กระจาย

เชือ้ 
   142 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีอ่งคก์รก าหนดส าหรบัการสมัผสัและก าจดัเลอืดและ

สว่นประกอบของเลอืดเพื่อลดความเสีย่งต่อการแพร่กระจายเชือ้ 
   143 มแีนวทางปฏบิตักิารของหอ้งเกบ็ศพและบรเิวณทีช่นัสตูรศพเพื่อลดความเสีย่งต่อ

การแพร่กระจายเชือ้ 
   144 เขม็และของมคีมถูกจดัเกบ็ในภาชนะทีจ่ดัไวเ้ฉพาะ ป้องกนัการทิม่ทะลุ และไม่

น ามาใชซ้ า้, มกีารก าจดัเขม็และของมคีมอย่างปลอดภยั สอดคลอ้งกบันโยบาย
ขององคก์ร 

   4.2ก(15) การส่งเสริมการล้างมือและสุขอนามยัของบุคคล 
   151 องค์กรระบุสถานการณ์ทีต่อ้งใชถุ้งมอื และ/หรอื หน้ากากปิดจมกูและปาก หรอื

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา และมกีารใชอุ้ปกรณ์อย่างถูกตอ้งในดงักล่าว 
   152 องค์กรระบุสถานการณ์ซึง่จ าเป็นตอ้งใชว้ธิปีฏบิตัใินการลา้งมอืและการท าลายเชือ้

ทีม่อื หรอืการท าลายเชือ้ทีพ่ ืน้ผวิมาใช ้และมกีารปฏบิตัอิย่างถูกต้องใน
สถานการณ์ดงักล่าว 

   153 องค์กรน าแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั hand hygiene จากแหล่งทีเ่ชื่อถอืไดม้าปฏบิตั ิ

 
53 ระบุ ก) อุปกรณ์และวสัดุทีห่า้มน ามาใชซ้ ้า ข) จ านวนครัง้สงูสุดในการใชซ้ ้าส าหรบัอุปกรณ์และวสัดุทีม่กีารน ามาใช้
ซ ้า ค) ลกัษณะของการแตกช ารดุ ฉีกขาด ฯลฯ ทีบ่่งบอกว่าอุปกรณ์นัน้ไม่สามารถน ามาใชซ้ ้าได ้ง) กระบวนการท า
ความสะอาดอุปกรณ์ซึง่เริม่ทนัทหีลงัการใช ้และปฏบิตัติามระเบยีบวธิทีีช่ดัเจน จ) กระบวนการส าหรบัเกบ็ วเิคราะห ์
และใชข้อ้มลูการควบคุมการตดิเชือ้ทีเ่กีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์และวสัดุทีน่ ามาใชซ้ ้า 
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(2) มกีารควบคุมสิง่แวดลอ้มเพื่อลดความเสีย่งในการแพร่กระจายและการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม 
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   4.2ก(21) การลดการแพร่กระจายเช้ือในส่ิงแวดล้อม 
   211 มกีารควบคมุดา้นเครื่องกลและวศิวกรรมอย่างเหมาะสมเพือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 

เช่น positive ventilation system, biological hoods, thermostats on refrigeration unit 
and water heat 

   212 มกีารประเมนิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เนื่องจากโครงสรา้งและสิง่แวดลอ้มในจุดต่างๆ 
และด าเนินการปรบัปรุง  

   213 มกีารก าหนดแนวทางการบ ารุงรกัษาและท าความสะอาดอาคารสถานที ่(รวมทัง้เตยีง
ผูป่้วย) เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายสิง่ปนเป้ือนและเชือ้โรค และน าสู่การปฏบิตั ิ

   214 มกีารตรวจสอบโอกาสทีจ่ะมกีารแพร่กระจายเชือ้ในระบบระบายอากาศและด าเนินการ
ปรบัปรุง เช่น การควบคมุฝุ่ นละอองในอากาศ, การตดิตามประสทิธผิลของการกรอง
อากาศ, การป้องกนัการปนเป้ือนทางอากาศ (airborne contamination) ในหอ้งผ่าตดั
เมื่อมกีารผ่าตดัผูป่้วยตดิเชือ้วณัโรค 

   215 มกีารตรวจสอบ endotoxin ในน ้าทีใ่ชส้ าหรบั hemodialysis ตามมาตรฐานของสมาคม
โรคไต 

   4.2ก(22) การลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือในอาคารสถานท่ีระหว่างการรือ้ถอน 
ก่อสร้าง และปรบัปรงุ 

   221 องคก์รใชเ้กณทค์วามเสีย่งเพื่อประเมนิผลกระทบของการปรบัปรุงหรอืก่อสรา้งใหม่ 
   222 มกีารประเมนิและจดัการความเสีย่งและผลกระทบจากการปรบัปรุงหรอืก่อสรา้งใหม่ ใน

เรื่องคุณภาพของอากาศและกจิกรรมป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 
   4.2ก(23)มีสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการล้างมือและท าความสะอาด 
   231 มสีถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกในการลา้งมอืพรอ้มใช ้ 
   232 มสีิง่อ านวยความสะดวกในการท าความสะอาดพืน้ทีป่ฏบิตังิานพรอ้มใช ้
   233 มกีารแยกบรเิวณใชง้านทีส่ะอาดจากบรเิวณปนเป้ือน 

 
 (3) มกีารระบุพืน้ทีท่ างานทีต่อ้งใสใ่จในการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ และด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งต่อ
การตดิเชือ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีต่่อไปนี้: 
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   4.2ก(31) การลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือในพื้นท่ีเฉพาะ 

   311 ICN ร่วมกบัหวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนัจดัท าแนวทางการปฏบิตัเิพื่อลด
ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหน่วยงานต่างๆ และจดัท า check list เพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้จดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงโครงสรา้งในสว่น
ทีจ่ าเป็น 

   312 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้พื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหอ้งผ่าตดั 
   313 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้พื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหอ้งคลอด 
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   314 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้พื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหอผูป่้วย

วกิฤต ิ
   315 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้พื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหน่วย

ซกัฟอกและบรกิารผา้ 
   316 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้พื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหน่วยจ่าย

กลาง 
   317 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้พื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในโรงครวั 

การสุขาภบิาลอาหาร การเตรยีมและ handling อาหาร 
   318 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้พื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหน่วย

กายภาพบ าบดั  
   319 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้พื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ใน

หอ้งเกบ็ศพและบรเิวณทีช่นัสตูรศพ 

(4) มกีารด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งของการตดิเชือ้ทีส่ าคญัขององค์กร เช่น การตดิเชือ้แผลผ่าตดั การตดิเชือ้
ระบบทางเดนิหายใจ การตดิเชือ้ระบบทางเดนิปัสสาวะ การตดิเชือ้จากการใหส้ารน ้าและการตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืด. 
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   4.2ก(41) PSG: CAUTI Prevention 
   411 ใสค่าสายสวนปัสสาวะต่อเมื่อจ าเป็น และถอดสายสวนปัสสาวะออกเรว็ทีสุ่ด 
   412 เลอืกสายสวนปัสสาวะทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ดทีจ่ะใหปั้สสาวะไหลไดส้ะดวก 
   413 ใสส่ายสวนปัสสาวะโดยผูไ้ดร้บัการฝึกอบรมและมทีกัษะเพยีงพอ ใชเ้ทคนิคที่

ถูกตอ้ง 
   414 ดแูละระหว่างคาสายสวนปัสสาวะอย่างเหมาะสม เชน่ รกัษาระบบปิด ป้องกนัการ

ไหลยอ้นกลบั ใชเ้ทคนิคปราศจากเชือ้ ดแูล meatal hygiene  
   415 ใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วย ญาต ิและเจา้หน้าทีใ่นการดแูลและป้องกนัการตดิเชือ้ระบบ

ทางเดนิปัสสาวะ 
   4.2ก(42) PSG: VAP Prevention 
   421 ถอดอุปกรณ์และเครื่องช่วยหายใจออกจากผูป่้วยใหเ้รว็ทีสุ่ดตามขอ้บ่งชีท้างคลนิิก

และ weaning protocol ของโรงพยาบาล 
   422 ใช ้hand hygiene อย่างเหมาะสม ก่อนและหลงัสมัผสัผูป่้วยทีใ่สท่่อช่วยหายใจหรอื

เจาะคอ, สมัผสักบัอุปกรณ์เครือ่งช่วยหายใจซึง่ก าลงัใชก้บัผูป่้วย, หลงัสมัผสักบั
เยื่อบุ/สารคดัหลัง่/วตัถุปนเป้ือนสารคดัหลัง่ ไม่ว่าจะใสถุ่งมอืหรอืไม่ รวมถงึการ
เปลีย่นถุงมอืและลา้งมอืระหวา่งการสมัผสัผูป่้วยคนละราย, หลงัสมัผสัต าแหน่ง
ของร่างกายทีป่นเป้ือน  

   423 ป้องกนัการส าลกัเนื่องจากการใสท่่อช่วยหายใจ และการใหอ้าหารทางสายยาง 
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   424 ป้องกนัการปนเป้ือนดว้ยการท าความสะอาดและท าใหป้ราศจากเชือ้หรอืท าลาย

เชือ้ เครื่องมอืและอุปกรณ์ อย่างเหมาะสม, เปลีย่น ventilator circuit ต่อเมื่อเหน็
ความสกปรกทีช่ดัเจน, เทหยดน ้าในท่อทิง้บ่อยๆ, ดดูเสมหะเท่าทีจ่ าเป็นดว้ยวธิี
ป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่หมาะสม 

   425 ลด colonization ของ dental plaque โดยการแปรงฟันวนัละ 2 ครัง้, ดแูลความชุ่ม
ชืน้ของเยื่อบุโดยใช ้moisturizer ทุก 2-4 ชัว่โมง  

    4.2ก(43) PSG: Central line infection Prevention 
   431 จดัท า protocol และใช ้checklist เพื่อป้องกนั central line infection 
   432 สง่เสรมิใหม้กีารใช ้hand hygiene ทีเ่หมาะสมเมื่อจะดแูล central line 
   433 ใช ้maximal barrier precautions ในการเตรยีมใส ่central line 
   434 ใช ้chlorhexidine 2% in 70% isopropyl alcohol เชด็ผวิหนังบรเิวณทีจ่ะสอดใส ่

central line เป็นเวลา 30 วนิาทแีละปล่อยใหแ้หง้สนิทก่อนเจาะผวิหนัง 
   435 เลอืกต าแหน่งทีเ่หมาะสมส าหรบัการสอดใส ่central line โดยพจิารณาความเสีย่ง

ต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้น, ใชc้entral venous catheter ทีม่จี านวน ports หรอื 
lumens น้อยทีสุ่ด 

   436 ทบทวนความจ าเป็นทีต่อ้งม ีcentral line และถอดออกทนัททีีไ่ม่มคีวามจ าเป็นตอ้ง
ใช ้

   437 ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการปฏบิตัเิพื่อควบคุมและป้องกนั 
bloodstream infection 

   4.2ก(44) PSG: SSI  Prevention 
   441 ส าหรบัผูป่้วย elective surgery ใหค้น้หาและรกัษาการตดิเชือ้ทุกอย่างทีเ่กดิขึน้

ห่างจากต าแหน่งทีจ่ะผ่าตดั และเลื่อนการผ่าตดัไปจนกว่าการตดิเชือ้จะหมดไป 
   442 ไม่ก าจดัขนก่อนผ่าตดั ยกเวน้ว่าขนทีบ่รเิวณผ่าตดัจะรบกวนต่อการท าผ่าตดั  ถา้

ตอ้งก าจดัขน ใหท้ าทนัทก่ีอนผ่าตดั และควรใช ้electric clipper 
   443 ให ้prophylactic antibiotic เฉพาะเมื่อมขีอ้บ่งชี ้โดยเลอืกใหเ้หมาะสมกบัเชือ้ที่

มกัจะพบบ่อยส าหรบัการผ่าตดันัน้ๆ  โดยใหท้างหลอดเลอืดด าในเวลาทีท่ าใหม้ี
ระดบัยาในซรีัม่และเนื้อเยื่อสงูพอส าหรบัก าจดัเชือ้โรค (bactericidal 
concentration) เมื่อขณะลงมดีผ่าตดั  ใหร้กัษา therapeutic level ของยาไวต้ลอด
การผ่าตดัและหลงัผ่าตดัเสรจ็สิน้อกี 2-3 ชัว่โมง  

   444 ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดก่อนและหลงัผ่าตดั 

(5) มนีโยบายและวธิปีฏบิตัใินการดแูลผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติและผูป่้วยทีม่ภีูมติา้นทานต ่า การ
จดัการกบัการตดิเชือ้ทีด่ือ้ยาและการตดิเชือ้ทีอุ่บตัขิึน้ใหม่.  
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   4.2ก(51) ผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูง   



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  151 

 

N P M Extended Evaluation Guide 
   511 มกีารระบุกลุ่มผูป่้วยตดิเชือ้ทีต่อ้งดแูลดว้ยความระมดัระวงัสงูเป็นพเิศษที่

โรงพยาบาลมโีอกาสรบัไว ้ต่อไปนี้ ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติ เช่น HIV, 
hepatitis B & C; ผูป่้วยทีม่ภีมูติา้นทานต ่า เช่น HIV, ผูป่้วยทีไ่ดร้บัเคมบี าบดั, 
ผูป่้วยโรคเลอืด; ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ดือ้ยา เช่น MRSA, VRE; ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ทีอุ่บตัขิึน้
ใหม่ เช่น Bird Flu, SARS 

   512 มกีารจดัท าแนวทางปฏบิตัแิละจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกในการดแูลผูป่้วยกลุ่มนี้
อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรค 

   513 มกีารสรา้งความเขา้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้งและซอ้มปฏบิตัเิป็นระยะ 
   514 มกีารทบทวนปัญหาอุปสรรคทีเ่คยเกดิขึน้ ร่วมกบัการท า FMEA เพื่อวเิคราะห์

โอกาสและลกัษณะทีแ่นวทางดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัแิลว้ไม่
ไดผ้ล และด าเนินการปรบัปรุง 
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II-4.3 กำรเฝ้ำระวงั ติดตำมก ำกบั และควบคมุกำรระบำด (IC.3) 

องคก์รใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝ้าระวงัและติดตามก ากบั เพื่อค้นหาและควบคมุการติดเช้ือ และ
จดัการกบัสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การเฝ้าระวงัและตดิตามก ากบั 

(1) มกีารเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีเ่หมาะสมกบัองคก์รอย่างต่อเนื่อง.  องค์กรตดิตามความเสีย่ง 
อตัรา และแนวโน้มของการตดิเชือ้ในเชงิรุก.  
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   4.3ก(11) การเฝ้าระวงัการติดเช้ือ 
   111 องค์กรตดิตาม (track) ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ อตัราการตดิเชือ้ และแนวโน้มของ

การตดิเชือ้เนื่องจากบรกิารสุขภาพ (HAI) 
   112 องค์กรใชก้ารเฝ้าระวงัแบบจ าเพาะเจาะจง (priority directed, targeted 

surveillance) ต่อการตดิเชือ้ในต าแหน่งทีเ่ป็นปัญหา และการตดิเชือ้ทีม่ี
ความส าคญัทางระบาดวทิยาในทุกหน่วยงานทีม่โีอกาสรบัผูป่้วยดงักล่าว 

   113 มกีารใชเ้กณฑว์นิิจฉยัการตดิเชือ้ทีเ่ป็นมาตรฐาน 
   114 มกีารประเมนิประสทิธภิาพของการเฝ้าระวงัอย่างน้อยปีละครัง้ดว้ยวธิกีารที่

เหมาะสม  
   115 มกีารสือ่สารผลการเฝ้าระวงัใหแ้ก่แพทย ์พยาบาล และผูเ้กีย่วขอ้งทราบในเวลาที่

เหมาะสม 
   116 มกีารสือ่สารผลการเฝ้าระวงัใหแ้ก่ผูบ้รหิาร 

 (2) มกีารตดิตามเฝ้าดกูารเกดิปัญหาการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีรุ่นแรง ในการดแูลผูป่้วยซึง่ไม่ไดม้รีะบบการ
เฝ้าระวงัไปขา้งหน้าในขอ้ (1). 
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   4.3ก(21) การรบัรู้การติดเช้ือท่ีไม่มีการเฝ้าระวงั 
   211 มกีารก าหนดแนวทางการรายงานการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีรุ่นแรงหรอืมคีวามส าคญั 

แต่ไม่ไดอ้ยู่ในเป้าหมายการเฝ้าระวงัในขอ้ (1) เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารรบัรูก้ารตดิเชือ้อย่าง
รวดเรว็และครบถว้น 

 
(3) มกีารตดิตามการใชย้าตา้นจุลชพี และความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชพี (ถา้เป็นไปได)้ และสือ่สารใหบุ้คคล

และคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง. 
N P M Extended Evaluation Guide 
   4.3ก(31) การติดตามการใช้ยาต้านจลุชีพ 

   311 หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยว์เิคราะหค์วามไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชพี ทัง้ของปีที่
ผ่านมาและแนวโน้มการเปลีย่นแปลง เพื่อใหแ้พทยใ์ชป้ระกอบการตดัสนิใจในการ
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N P M Extended Evaluation Guide 
สัง่ใชย้าตา้นจลุชพี แยกแยะเชือ้ทีเ่กดิจากชุมชนและเชือ้ทีเ่กดิจากการตดิต่อใน
โรงพยาบาล (ถา้เป็นไปได)้ 

   312 คณะกรรมการ IC ร่วมกบัหน่วยเภสชักรรมและผูเ้กีย่วขอ้ง ตดิตามการใชย้าตา้น
จุลชพีภายในโรงพยาบาลแนวโน้มการเพิม่ของการใชย้าแต่ละตวั เทยีบกบัความ
ไวของเชือ้ต่อยาดงักล่าว และการคาดการณ์ปัญหาเชือ้ดือ้ยาทีจ่ะเกดิขึน้ 

   313 สือ่สารแนวโน้มการใชย้าตา้นจุลชพีและการคาดการณ์ปัญหาใหอ้งคก์รแพทย ์
คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั เพื่อร่วมกนัก าหนดมาตรการสง่เสรมิการ
ใชย้าอย่างเหมาะสม รวมถงึการท า Drug Use Evaluation 

 
(4) มกีารน าสารสนเทศจากการตดิตามเฝ้าระวงัมาใชใ้นการวางแผน คน้หาการระบาด ใหค้วามรู ้ประเมนิผล

และปรบัปรุงระบบงาน รวมทัง้ตอบสนองต่อปัญหาของผูป่้วยเฉพาะราย. 
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   4.3ก(41) การใช้ข้อมูลจากการเฝ้าระวงั 
   411 มกีารน าขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการวางแผนระบบ IC และออกแบบ

กระบวนการเพื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 
   412 มกีารน าขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการคน้หาการระบาด 
   413 มกีารน าขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร 
   414 มกีารน าขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการเพื่อลดความเสีย่ง

ต่อการตดิเชือ้ 
   415 มกีารน าขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัมาใชใ้นการตอบสนองปัญหาของผูป่้วยเฉพาะราย 
   416 มกีารเปรยีบเทยีบอตัราการตดิเชือ้เนื่องจากบรกิารสุขภาพ (HAI) กบัอตัราของ

องค์กรอื่นโดยใชฐ้านขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 
   417 มกีารเปรยีบเทยีบอตัราการตดิเชือ้เนื่องจากบรกิารสุขภาพ (HAI) ในองคก์รกบัผูท้ี่

ปฏบิตัไิดด้ทีีส่ดุและหลกัฐานทางวชิาการ 
 

(5) องคก์รท างานร่วมกบัสว่นราชการ องคก์รอื่น และชุมชน เพื่อคน้หาและตอบสนองต่อการอุบตัขิองเชือ้โรค
ใหม่และเชือ้โรคทีด่ือ้ยา.  

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.3ก(51) การท างานร่วมกบัองคก์รอ่ืน 
   511 องค์กรท างานร่วมกบัสว่นราชการ องคก์รอื่น และชุมชน เพื่อคน้หาและตอบสนอง

ต่อการอุบตัขิองเชื้อโรคใหม่และเชือ้โรคทีด่ือ้ยา 
   512 มกีารรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ต่อหน่วยงาน

สาธารณสุขตามทีก่ าหนด  
   513 องค์กรด าเนินการอย่างเหมาะสมตามรายงานทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานสาธารณสุขที่

เกีย่วขอ้ง 
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ข. การควบคุมการระบาด 

(1) มกีารบ่งชีก้ารเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของการตดิเชือ้ดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลูจากการเฝ้าระวงั, 
รบัทราบขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิกอย่างสม ่าเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจลุชวีวทิยาเพื่อ
ตรวจหาการเพิม่ขึน้ผดิปกตขิองเชือ้บางชนิดอย่างสม ่าเสมอ (ถา้เป็นไปได)้. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.3ข(11) การบ่งช้ีการระบาด 

   111 มกีารวเิคราะหจ์ุดทีม่สีญัญาณเตอืนว่ามกีารระบาดของการตดิเชือ้ ซกัซอ้มความ
เขา้ใจและจดัใหม้ชี่องทางการสือ่สาร/รายงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

   112 มกีารบ่งชีก้ารเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของการตดิเชือ้ ดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลู
จากการเฝ้าระวงั, รบัทราบขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิกอย่างสม ่าเสมอ, ทบทวน
รายงานผลการตรวจทางจลุชวีวทิยา 

   113 มกีารทบทวนประสทิธภิาพและบทเรยีนในการตรวจพบการระบาดของการตดิเชือ้ 
และด าเนินการปรบัปรุง 

 (2) เมื่อมกีารระบาดเกดิขึน้ ทมีผูร้บัผดิชอบในการควบคุมการตดิเชือ้มทีรพัยากรและอ านาจในการสบืคน้และ
ใชม้าตรการควบคุมทีเ่หมาะสม อย่างรอบดา้นและทนักาล. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   4.3ข(21) การควบคมุการระบาด 

   211 มกีารก าหนดแนวทางการสอบสวนทางระบาดวทิยาเพื่อวนิจิฉยัว่ามกีารระบาดเกดิขึน้ 
   212 เมื่อมกีารระบาดเกดิขึน้ ทมีผูร้บัผดิชอบในการควบคมุการตดิเชือ้มทีรพัยากรและอ านาจ

ในการสบืคน้และใชม้าตรการควบคุมทีเ่หมาะสม อย่างรอบดา้นและทนักาล 
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II-5 ระบบเวชระเบียน 

II - 5.1 ระบบบริหำรเวชระเบียน (MRS.1) 

องคก์รจดัให้มีระบบบริหารเวชระเบียนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย. 

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 

(1) มกีารก าหนดเป้าหมายของการบนัทกึเวชระเบยีนร่วมกนัโดยทุกวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง.  เป้าหมายครอบคลุม
การสือ่สาร ความต่อเนื่องในการดแูลรกัษา และการประเมนิคุณภาพ. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ก(11) เป้าหมายของการบนัทึกเวชระเบียน 
   111 ทุกวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึเวชระเบยีนมาร่วมกนัก าหนด/ทบทวน

เป้าหมายของการบนัทกึเวชระเบยีน 
   112 เป้าหมายของการบนัทกึเวชระเบยีนครอบคลุม การสือ่สารระหว่างวชิาชพี ความ

ต่อเนื่องในการดแูลรกัษา และการประเมนิคุณภาพ และอาจรวมถงึ การเป็น
หลกัฐานทางกฎหมาย การเรยีนรู ้การวจิยั 

   113 แต่ละวชิาชพีใชเ้ป้าหมายในการประเมนิหาสว่นขาดของการบนัทกึเวชระเบยีนที่
เป็นอยู่ และวางแผนปรบัปรุงทัง้ในสว่นของแต่ละวชิาชพี และในสว่นของภาพรวม 

(2) การออกแบบระบบเวชระเบยีนเป็นผลจากการประเมนิความตอ้งการของผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร รวมทัง้บุคคล
และหน่วยงานภายนอก. 
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   5.1ก(21) การออกแบบระบบเวชระเบียน 
   211 มกีารประเมนิความตอ้งการของผูใ้ชเ้วชระเบยีนทัง้หมด (ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร 

บุคคลและหน่วยงานภายนอก) 
   212 มปีรบัปรุงและ redesign แบบบนัทกึต่างๆ  ลดความซ า้ซอ้นของการบนัทกึ ตดั

การบนัทกึทีไ่ม่จ าเป็นออก ใชค้วามคดิใหม่ๆ ในการออกแบบบนัทกึ รกัษาสมดลุ
ระหว่างการใช ้check list กบัการบนัทกึแบบอสิระ 

 (3) องค์กรมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัเวชระเบยีนผูป่้วยทีเ่หมาะสม ในดา้นการบนัทกึ การแกไ้ข 
การรบัค าสัง่ การใชร้หสัมาตรฐาน การจดัเกบ็ การเขา้ถงึ และการท าลาย.  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ก(31) การบนัทึก การแก้ไข การรบัค าสัง่ 
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   311 มกีารก าหนดบุคคลทีม่สีทิธบินัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีน และมกีระบวนทีท่ าใหม้ัน่ใจ
ว่าเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัสทิธเิท่านัน้ทีบ่นัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วย 

   312 มกีารก าหนดรปูแบบและต าแหน่งของการบนัทกึในเวชระเบยีน 
   313 มแีนวทางปฏบิตัใินการแกไ้ขบนัทกึเวชระเบยีน และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
   314 เวชระเบยีนทุกฉบบัระบตุวับุคคลผูบ้นัทกึขอ้มลูและวนัทีบ่นัทกีขอ้มลูในเวช

ระเบยีนแตล่ะครัง้ 
   315 เวชระเบยีนทุกฉบบัระบุเวลาทีม่กีารบนัทกึขอ้มลู ตามทีอ่งคก์รก าหนด 
   316 มกีารบนัทกึขอ้มลูแต่ละประเภทในเวลาทีก่ าหนดไว ้
   317 มนีโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบัค าสัง่ การบนัทกึ และการรบัรองค าสัง่

การรกัษาดว้ยวาจา 
   5.1ก(32) การใช้รหสั ค าจ ากดัความ สญัญลกัษณ์ ตวัย่อ ท่ีเป็นมาตรฐาน 
   321 มแีนวทางการใชร้หสัการวนิิจฉยัโรคทีเ่ป็นมาตรฐาน ไดร้บัการน าไปปฏบิตัแิละเฝ้า

ตดิตาม 
   322 มแีนวทางการใชร้หสัหตัถการทีเ่ป็นมาตรฐาน ไดร้บัการน าไปปฏบิตัแิละเฝ้า

ตดิตาม 
   323 มแีนวทางการใชค้ าจ ากดัความทีเ่ป็นมาตรฐาน และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ 
   324 มแีนวทางการใชส้ญัลกัษณ์ทีเ่ป็นมาตรฐาน มกีารระบุและเฝ้าตดิตามสญัลกัษณ์ที่

หา้มใช ้
   325 มแีนวทางการใชต้วัย่อทีเ่ป็นมาตรฐาน มกีารระบแุละตดิตามตวัย่อทีห่า้มใช ้
   5.1ก(33) การจดัเกบ็ เข้าถึง และการท าลาย 
   331 มแีนวทางปฏบิตัเิรื่องระยะเวลาเกบ็รกัษาเวชระเบยีนของผูป่้วย ขอ้มลูและ

สารสนเทศอื่นๆ และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
   332 มแีนวทางการรกัษาความลบัและความมัน่คงปลอดภยัในการจดัเกบ็เวชระเบยีน 

และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
   333 มแีนวทางการท าลายบนัทกึ ขอ้มลู และสารสนเทศอย่างเหมาะสม และไดร้บัการ

น าไปปฏบิตั ิ
   334 มนีโยบายระบุผูใ้หบ้รกิารสุขภาพทีส่ามารถเขา้ถงึเวชระเบยีนผูป่้วย มเีวชระเบยีน

ซึง่มขีอ้มลูเป็นปัจจุบนัพรอ้มส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีซึง่จ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อการดแูล
ผูป่้วย  

   335 มกีารระบุผูม้อี านาจทีจ่ะเขา้ถงึเวชระเบยีนผูป่้วย และมกีระบวนการเพื่อท าใหม้ัน่ใจ
ว่าผูไ้ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึเวชระเบยีนผูป่้วยได้ 

(4) ขอ้มลูในบนัทกึเวชระเบยีนไดร้บัการบนัทกึรหสัและจดัท าดชันีเพื่อน าไปประมวลผลเป็นสารสนเทศการดแูล
ผูป่้วยทีม่คุีณภาพในเวลาทีเ่หมาะสม. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ก(41) การบนัทึกรหสัและประมวลผล 
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   411 ขอ้มลูในบนัทกึเวชระเบยีไดร้บัการบนัทกึรหสัและจดัท าดชันี 
   412 มกีารรบัทราบความตอ้งการสารสนเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพของทมีดแูลผูป่้วย 
   413 มกีารประมวลสารสนเทศทีท่มีดแูลผูป่้วยตอ้งการ และสือ่สารใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ

ในเวลาทีเ่หมาะสม 
   414 มกีารตดิตามการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศทีป่ระมวลผลให ้และน าปัญหามา

ปรบัปรุงการบนัทกึรหสัและประมวลผล 

(5) องคก์รประเมนิและปรบัปรุงระบบบรหิารเวชระเบยีนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความมัน่ใจวา่ระบบ
ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รและผูป่้วย. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5.1ก(51) การประเมินระบบบริหารเวชระเบียน 
   511 มกีารประเมนิความเหมาะสมของแบบบนัทกึต่างๆ เทยีบกบัเป้าหมายและความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้
   512 มกีารประเมนิการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นแงข่องเนื้อหา ความรวดเรว็ 
   513 มกีารประเมนิการปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีว่างไว้ 
   514 มกีารประเมนิประสทิธภิาพของระบบการจดัเกบ็และคน้หาเวชระเบยีน 
   515 มกีารประเมนิความปลอดภยัในการจดัเกบ็เวชระเบยีน 
   516 มกีารประเมนิคุณภาพในการใหร้หสั 
   517 มกีารประเมนิการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ 
   518 มกีารน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง 
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ข. การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 

(1) เวชระเบยีนไดร้บัการป้องกนัการสญูหาย ความเสยีหายทางกายภาพ และการแกไ้ขดดัแปลง เขา้ถงึ หรอืใช้
โดยผูไ้ม่มอี านาจหน้าที.่ 
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   5.1ข(11) ความปลอดภยัของเวชระเบียน 
   111 มกีารส ารวจและปรบัปรุงสถานทีเ่กบ็เวชระเบยีน เพื่อป้องกนัการสญูหาย ความ

เสยีหายทางกายภาพ หรอืป้องกนัการเขา้ถงึโดยผูไ้ม่มอี านาจหน้าที ่
   112 มกีารวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงเพื่อป้องกนัการสญูหายของเวชระเบยีน ณ จดุต่างๆ 

ทีเ่วชระเบยีนเคลื่อนผ่านไป 
   113 มกีารวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงเพื่อป้องกนัการสญูหาย และเขา้ถงึ/ใช/้ดดัแปลงโดยผู้

ไม่มอี านาจส าหรบัเวชระเบยีนในระบบคอมพวิเตอร์ 
 
(2) องคก์รก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีจ่ าเป็นเพื่อรกัษาความลบัของขอ้มลูและสารสนเทศของผูป่้วย

ในเวชระเบยีน. 
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   5.1ข(21) นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื่อรกัษาความลบัของข้อมูลในเวชระเบียน

ผู้ป่วย 
   211 มกีารก าหนดผูม้สีทิธเิขา้ถงึขอ้มลู และขอ้มลูทีผู่เ้กีย่วขอ้งแต่ละระดบัสามารถ

เขา้ถงึได ้
   212 มแีนวทางการรกัษาความลบัของขอ้มลูผูป่้วยทีเ่กบ็ไวด้ว้ยคอมพวิเตอร์ และไดร้บั

การน าไปปฏบิตั ิ
   213 มแีนวทางการอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
   224 มแีนวทางเกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรกัษาความลบัของผูท้ีเ่ขา้ถงึขอ้มลู และไดร้บัการ

น าไปปฏบิตั ิ
   225 มแีนวทางปฏบิตัเิมื่อมกีารละเมดิ และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
   226 มแีนวทางเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูทีค่วรมมีาตรการพเิศษ เช่น เวชระเบยีนของ

ผูป่้วยทีถู่กขม่ขนืหรอืท าแทง้ ผลการตรวจ HIV ทีเ่ป็นผลบวก และไดร้บัการน าไป
ปฏบิตั ิ

(3) องคก์รใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบในการรกัษาความลบั วธิกีารจดัการเมื่อ
มกีารขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูซึง่เป็นการละเมดิการรกัษาความลบั. 
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   5.1ข(31) การรกัษาความลบั 
   311 องค์กรใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรเกีย่วกบัการรกัษาความลบัและการจดัการเมื่อขอใหม้ี

การเปิดเผยขอ้มลู 
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   312 มกีารจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อคน้หาวธิกีารทีร่ดักุมยิง่ขึน้ในการรกัษา
ความลบั 

   313 มกีารปลูกจติส านึกในความรบัผดิชอบต่อการรกัษาความลบัของผูป่้วยดว้ยวธิกีาร
ทีส่รา้งสรรค ์

(4) องคก์รมกีระบวนการใหผู้ป่้วยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศในเวชระเบยีนของตนได ้โดยมเีจา้หน้าที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมายร่วมอยู่ดว้ย. 
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   5.1ข(41) การเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยเอง 
   411 มกีารปฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัขอบเขตการเขา้ถงึขอ้มลูของผูป่้วย และกระบวนการ

เขา้ถงึเมื่อไดร้บัอนุญาต  
   412 มกีารเฝ้าตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย 

   413 ก าหนดผูม้หีน้าทีใ่หค้ าอธบิายขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วย และฝึกอบรมใหม้ทีกัษะ
ในการแปลความหมายขอ้มลูในเวชระเบยีน 

   414 เมื่อผูป่้วยหรอืญาตมิขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการดแูลรกัษา ใหส้ง่เสรมิใหผู้ป่้วยไดร้บัรู้
ขอ้มลูในเวชระเบยีนของตนใหเ้รว็ทีสุ่ดโดยมผีูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายร่วมใหค้ าอธบิาย 
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II - 5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2) 

ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข้อมูลเพียงพอส าหรบัการส่ือสาร การดแูลต่อเน่ือง การเรียนรู้ การวิจยั 
การประเมินผล และการใช้เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย. 
(1) บนัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอส าหรบั: 
     -การระบุตวัผูป่้วย  
     -มขีอ้มลูสนับสนุนการวนิจิฉยัโรค  
     -ประเมนิความเหมาะสมของการดแูลรกัษา  
     -ทราบความเป็นไป การเปลีย่นแปลง และผลการรกัษา  
     -เอือ้ต่อความต่อเนื่องในการดแูล 
     -ใหร้หสัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
     -การใชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 
     -การประเมนิคุณภาพการดแูลผูป่้วย  
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   5.2(11) ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียน 
   111 มกีารจดัท าเวชระเบยีนส าหรบัผูป่้วยทุกรายทีไ่ดร้บัการประเมนิและรกัษาใน

องค์กร 
   112 เวชระเบยีนผูป่้วยไดร้บัการเกบ็รกัษาไวโ้ดยการใชต้วับง่ชีซ้ึง่เป็นเอกลกัษณ์

ส าหรบัผูป่้วยหรอืวธิกีารอื่นทีไ่ดผ้ล 
   5.2(12) เวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ 
   121 องค์กรก าหนดเนื้อหาเฉพาะของเวชระเบยีนผูป่้วย 
   122 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอเพื่อระบุตวัผูป่้วย. 
   123 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอเพื่อสนับสนุนการวนิจิฉยัโรค 
   124 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอเพื่อแสดงเหตุผลและประเมนิ

ความเหมาะสมของการดแูลรกัษา 
   125 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอทีจ่ะทราบความเป็นไป การ

เปลีย่นแปลง ผลการรกัษา และเอือ้ต่อความต่อเนื่องในการดแูล 
   126 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอส าหรบัใหร้หสัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
   127 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ป็นหลกัฐานทาง

กฎหมาย 
   128 เวชระเบยีนผูป่้วยประกอบดว้ยสารสนเทศเพยีงพอส าหรบัการประเมนิคุณภาพ

การดแูลผูป่้วย 
   129 เวชระเบยีนผูป่้วยฉุกเฉินมเีวลาทีผู่ป่้วยมาถงึ สรุปเมื่อสิน้สุดการรกัษา สภาวะ

ของผูป่้วยเมื่อจ าหน่าย ค าแนะน าในการมาตรวจตดิตาม 
   5.2(13) เอกสารสรปุการดแูลผู้ป่วย 
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N P  M Extended Evaluation Guide 
   131 มกีารสง่เวชระเบยีนผูป่้วยหรอืเอกสารสรุปการดแูล54 ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการโอนยา้ย

ไปยงัหน่วยงานอื่นในองคก์รพรอ้มกบัผูป่้วย  

(2) มกีารทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพื่อประเมนิความสมบูรณ์ ความถูกตอ้ง และการบนัทกึในเวลาที่
ก าหนด. 
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   5.2(21) การทบทวนเวชระเบียน 
   211 มกีารทบทวนเวชระเบยีนอย่างสม ่าเสมอ โดยใชก้ารสุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทน  

การทบทวนท าโดยแพทย ์พยาบาล และบุคคลทีไ่ดร้บัสทิธใิหบ้นัทกึเวชระเบยีน 
   212 การทบทวนเน้นถงึการบนัทกึในเวลาทีก่ าหนด ความสมบูรณ์ ความถูกตอ้ง และ

การอ่านออก 
   213 การทบทวนครอบคลุมเนื้อหาในเวชระเบยีนทีก่ฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั

ก าหนดไว ้
   216 การทบทวนครอบคลุมบนัทกึของผูป่้วยทีก่ าลงัรบัการดแูลและทีจ่ าหน่ายแลว้ 
   217 ผลลพัธจ์ากการทบทวน ถูกน ารวมเขา้ในกระบวนการพฒันาคุณภาพขององค์กร 

 
  

 
54 ประกอบดว้ยเหตุผลในการรบัผูป่้วย การตรวจพบทีส่ าคญั การวนิิจฉยัโรค หตัถการทีก่ระท า การใหย้าและการรกัษา
อื่นๆ สภาพอาการผูป่้วยเมื่อโอนยา้ย 
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II-6 ระบบการจดัการด้านยา 

II - 6.1 กำรวำงแผน กำรจดักำร กำรเกบ็และส ำรองยำ (MMS.1) 

องค์กรสรา้งความมัน่ใจในระบบการจดัการดา้นยาทีป่ลอดภยั เหมาะสม และไดผ้ล พรอ้มทัง้การมยีาทีม่ี
คุณภาพสงูพรอ้มใชส้ าหรบัผูป่้วย. 

ก. การวางแผนและการจดัการ  

(1) มคีณะกรรมการหรอืกลุ่มบุคคลทีม่าจากสหสาขาวชิาชพี ท าหน้าทีก่ าหนดทศิทางและสง่เสรมิใหเ้กดิระบบ
การจดัการดา้นยาทีม่ปีระสทิธภิาพ.  
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   6.1ก(11) คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั 
   111 มคีณะกรรมการหรอืกลไกก ากบัดแูลทีม่าจากสหสาขาวชิาชพี ท าหน้าทีก่ าหนด

ทศิทางและสง่เสรมิใหเ้กดิระบบการจดัการดา้นยาทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ตดิตาม
ประเมนิผล 

ความส าเรจ็ของคณะกรรมการในรอบ 2-3 ปีทีผ่่านมามอีะไรบา้ง? มขีอ้มลูอะไรสนับสนุน
ความส าเรจ็ดงักล่าว? บทบาททีค่ณะกรรมการควรท าใหม้ากขึน้มอีะไร และจะท าอย่างไร? 
(การจดัหาและเกบ็ส ารองยา, ความปลอดภยัในการใชย้า, การใชย้าอย่างสมเหตุสมผล) 

   6.1ก(12) การจดัระบบงานและการจดัการ 
   121 มแีผนการจดัระบบและการจดัการยาทัว่ทัง้องคก์ร  
   122 บรกิารเภสชักรรมและการใชย้า เป็นไปตามกฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 
   123 ผูท้ีคุ่ณสมบตัเิหมาะสมเป็นผูก้ ากบัดแูลหอ้งยา/บรกิารเภสชักรรม และกระบวนการ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) มกีารจดัท าบญัชยีาโรงพยาบาลเพื่อจ ากดัใหม้รีายการยาเท่าทีจ่ าเป็น  มกีารทบทวนบญัชยีาอย่างน้อยปีละ
ครัง้  มกีารก าหนดมาตรการความปลอดภยัส าหรบัยาใหม่ทีม่โีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนสงู รวมทัง้มี
แนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในการขอใชย้าทีอ่ยู่นอกบญัชยีาเมื่อจ าเป็น 
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   6.1ก(21) บญัชียาโรงพยาบาล 
   211 มกีารจดัท าบญัชยีาโรงพยาบาลเพื่อใหม้ยีาเพยีงพอส าหรบัการดแูลผูป่้วยและจ ากดั

ใหม้รีายการยาเท่าทีจ่ าเป็น 
จ านวน item ในบญัชยีาของ รพ.ในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมาเป็นอย่างไร? ยารายการใดทีม่ี
ปรมิาณการใชน้้อยหรอืไม่มกีารใชเ้ลย ยงัจ าเป็นตอ้งมอียู่ในบญัชยีาหรอืไม่? ยารายการใด
ทีม่คีวามซ ้าซอ้นเกนิจ าเป็น?  
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   212 ผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมในการจดัท าบญัชยีา 
   213 การตดัสนิใจน ายาเขา้หรอืออกจากบญัชยีาเป็นไปตามเกณฑ์ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้

บ่งชีใ้นการใช ้ประสทิธผิล ขอ้มลูความปลอดภยั ความเสีย่ง และตน้ทุน 
   214 มกีารทบทวนบญัชยีาอย่างน้อยปีละครัง้ บนพืน้ฐานของขอ้มลูความปลอดภยัและ 

efficacy  
การทบทวนบญัชยีาครัง้สุดทา้ยกระท าเมื่อไร? มกีารตดัสนิใจอะไรจากการใชข้อ้มลูความ
ปลอดภยัและ efficacy ของยา? 

   6.1ก(22) มาตรการความปลอดภยั 
   221 มมีาตรการความปลอดภยัส าหรบัยาใหม่ทีม่โีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนสงูหรอื

เป็น high alert drug55 
ยาใหม่รายการใดทีม่โีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนทางยาสงู? ยาใหม่รายการใดทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยาไดส้งูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งู 
(HAD)? มมีาตรการในการป้องกนัอย่างไร? สถติคิวามคลาดเคลื่อนทางยาหรอืเหตุการณ์
ไม่พงึประสงคจ์ากยาใหม่เป็นอย่างไร? 

   222 มมีาตรการความปลอดภยัส าหรบัการขอใชย้านอกบญัช ีเช่น การขออนุญาต การ
จดัหา การเบกิจ่าย การตดิตามผล โดยพจิารณาความจ าเป็นและความเสีย่ง  

ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารขอใชย้านอกบญัชยีาอะไรบา้ง? มกีารใชม้าตรการความปลอดภยั
อะไรบา้ง? 

(3) การจดัหายาเป็นไปตามบญัชยีาทีผ่่านการรบัรอง.  มกีระบวนการในการจดัการกบัปัญหายาขาดแคลนและ
ยาทีจ่ าเป็นเร่งดว่น 
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   6.1ก(31) การจดัหายาในภาวะปกติ 
   311 การจดัหายาเป็นไปตามบญัชยีาทีผ่่านการรบัรอง 

ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารจดัหายาทีไ่ม่อยู่ในบญัชยีาอะไรบา้ง? อะไรเป็นเหตุผลของการ
จดัหาดงักล่าว? มมีาตรการเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัและเหมาะสมอย่างไร? 

   312 มกีารใชข้อ้มลูการตรวจคุณสมบตัขิองยาเพื่อคดัเลอืกผูผ้ลติยา 
มหีลกัเกณฑใ์นการใชข้อ้มลูการตรวจสอบคุณสมบตัขิองยาเพื่อคดัเลอืกผูผ้ลติยาอย่างไร? 
มกีารใชข้อ้มลูร่วมกบั รพ.อื่นอย่างไร?  

   6.1ก(32) การจดัหายาท่ีไม่มีในคลงั/ยาขาดแคลน 

 
55 เช่น แบบฟอรม์สัง่ยามาตรฐาน แนวทางการสัง่ใชย้า ระบบตรวจสอบ ระบบเตอืนใจ ขอ้จ ากดัในการใช ้การบรหิารยา 
การเกบ็รกัษายา การตดิตามอุบตักิารณ์ไม่พงึประสงคก์ารใหข้อ้มลูต่อผูป่้วย การตดิตามวธิกีารใชย้า (ความเหมาะสม
ในขอ้บ่งใช ้ขนาดและวธิใีห)้ 
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   321 มกีระบวนการอนุมตัแิละจดัหายาทีต่อ้งการใชซ้ึง่ไม่มใีนคลงัหรอืไม่มใีชต้ามปกตใิน
องค์กร 

ในรอบปีทีผ่่านมา มปัีญหายาขาดแคลนในยาตวัใดบา้ง เป็นช่วงเวลานานเท่าไร? มกีารใช้
ยาทดแทนอย่างไร และมแีนวทางการป้องกนัในอนาคตอย่างไร? 

   322 มกีระบวนการทีจ่ะแจง้ใหผู้ส้ ัง่ใชย้าทราบในกรณียาขาดคลงั และขอ้แนะน าเกีย่วกบั
ยาทีส่ามารถใชท้ดแทนได ้ 

   6.1ก(33) การจดัหายาท่ีจ าเป็นเร่งด่วน 
   331 มกีระบวนการในการจดัหายาทีจ่ าเป็นเร่งดว่น เช่น ยาช่วยชวีติ ยาฉุกเฉิน วคัซนี 

เซรุ่ม รวมทัง้การจดัหาในสถานการณ์ภยัพบิตัิ  
ในรอบปีทีผ่่านมา มเีหตุการณ์ทีต่อ้งจดัหายาทีจ่ าเป็นเร่งดว่นในยาตวัใดบา้ง? มแีนวทาง
ปฏบิตัอิย่างไร? มแีนวทางป้องกนัในอนาคตอย่างไร? 

 (4) องค์กรระบุยาซึง่มคีวามเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งู, ออกแบบกระบวนการทีเ่หมาะสม
ปลอดภยัในการจดัหา เกบ็รกัษา สัง่ใช ้ถ่ายทอดค าสัง่ จดัเตรยีม จ่าย ให ้และตดิตามก ากบัยา เพื่อลดความ
เสีย่งในการใชย้าเหลา่นี้. 
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   6.1ก(41) ยาซ่ึงมีความเส่ียงสูงหรือต้องมีความระมดัระวงัในการใช้สูง (HAD) 
   411 คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดรายการยาซึง่มคีวามเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวาม

ระมดัระวงัในการใชส้งู56  
รายการยาซึง่มคีวามเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการใช ้มอีะไรบา้ง? มมีาตรการ
ความปลอดภยัทีส่ าคญัอะไร ในแต่ละขัน้ตอนของการจดัการเกีย่วกบัยาแต่ละตวั? 

   412 มกีระบวนการทีเ่หมาะสมปลอดภยัในการคดัเลอืก จดัหา57 เกบ็รกัษายาทีต่อ้ง
ระมดัระวงัสงู 

   413 มกีระบวนการทีเ่หมาะสมปลอดภยัในการสัง่ใช้58 ถ่ายทอดค าสัง่ จดัเตรยีม การสง่
มอบยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู 

 
56 ยำท่ีต้องมีควำมระมดัระวงัในกำรใช้สูง พจิารณายาทีม่ลีกัษณะดงันี้ 1) มโีอกาสเกดิความเสีย่งต่อการใชผ้ดิ
วตัถุประสงค ์เช่น ยาเสพตดิ ยาควบคุมพเิศษบางรายการ  2) มรีายงานความถีข่องการเกดิคลาดเคลื่อนทางยาหรอื
เหตุการณ์ไมพ่งึประสงคบ์่อยในองคก์ร  3) มรีายงานว่าเป็นปัจจยัสาเหตุ หรอืเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์รุนแรงทีพ่งึสงัวร 
(sentinel events) รวมถงึยาทีอ่ยู่ระหว่างการศกึษาทดลอง ยาทีต่อ้งควบคมุ ยาทีไ่ม่อยู่ในบญัชยีาโรงพยาบาล ยาทีม่ี
พสิยัการบ าบดัแคบ ยาทางจติเวช ยาทีม่ชีื่อคลา้ยกนัหรอืออกเสยีงคลา้ยกนั  ทัง้นี้ควรครอบคลุมยาในกลุ่ม heparin, 
insulin, morphine, concentrated electrolyte solutions  และ warfarin เป็นอย่างน้อย 
57 เช่น ลดความหลากหลายโดยการก าหนดมาตรฐานความเขม้ขน้และขนาดยาใหม้น้ีอยทีสุ่ดเท่าทีจ่ าเป็น 
58 ควรพจิารณามาตรการต่อไปนี้ (1) จดัท าชุดค าสัง่, preprinted order forms, และ clinical pathways หรอื protocols 
ซึง่สะทอ้นวธิกีารรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐานส าหรบัผูป่้วยทีม่ปัีญหา สภาวะของโรค หรอืความตอ้งการทีค่ลา้ยคลงึกนั (2) 
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   414 มกีระบวนการทีเ่หมาะสมปลอดภยัในการจ่าย บรหิารยา และตดิตามการใชย้าที่

ตอ้งระมดัระวงัสงู 
   415 มสีญัญลกัษณ์หรอืเครื่องหมาย ทีร่บัรูร้่วมกนัทัง้ระบบวา่เป็นยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู 

รวมถงึจดัใหม้ขีอ้ความเตอืนใจและขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตดิตามการใชย้าที่
เหมาะสมอยู่ในชุดค าสัง่, protocols, และ flow sheets 

ผลการตดิตามประเมนิประโยชน์ของขอ้ความเตอืนใจและขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตดิตามการ
ใชย้าทีม่อียู่เป็นอย่างไร? มกีารปรบัปรุงอย่างไร? 

   416 มรีะบบการตรวจสอบอสิระซ ้าส าหรบัยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู โดยเฉพาะในขัน้ตอน
ของการรบัค าสัง่ใชย้า การกระจาย การสง่มอบ การเตรยีม การบนัทกึ และการ
บรหิารยา 

(5) องคก์รก าหนดนโยบายการป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยา และน าสู่
การปฏบิตั.ิ  มกีารตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
ทีเ่กดิขึน้หรอืทีม่โีอกาสเกดิขึน้.   

N P  M Extended Evaluation Guide 
   6.1ก(51) การป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากยา 
   511 มนีโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยาและอาการไม่

พงึประสงคจ์ากยา59 
   512 มกีารตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางทีก่ าหนดไว้ 

ผลการตดิตามเป็นอย่างไร? มกีารน าไปปรบัปรุงอย่างไร? 
   6.1ก(52) การบนัทึกและรายงาน 
   521 มนีโยบายระบุอาการไมพ่งึประสงคจ์ากยาซึง่ตอ้งบนัทกึในเวชระเบยีนผูป่้วย และ

ตอ้งรายงานต่อองค์กร 
   522 มกีารบนัทกึอาการไม่พงึประสงคจ์ากยาไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วยตามทีก่ าหนดใน

นโยบาย 
   523 มกีารรายงานอาการไม่พงึประสงคจ์ากยา ความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุเกอืบ

พลาด ภายในเวลาทีก่ าหนด 
สถติอิาการไม่พงึประสงคจ์ากยาและความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นอย่างไร? 

   6.1ก(53) การตอบสนองเหตุการณ์ 
   531 มกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบด าเนนิการเมื่อไดร้บัรายงาน 

 
จดัท า protocols ส าหรบักลุ่มผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น ผูส้งูอายุ (3) สรา้งความมัน่ใจว่าผูท้ีต่อ้งการใชข้อ้มลูผลการ
ตรวจทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิารทีส่ าคญั สามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวได้ 
59 นโยบายทีค่วรม ีไดแ้ก่ การป้องกนัการสัง่ใชคู้ย่าทีม่อีนัตรกริยิารุนแรง การส่งเสรมิการใชช้ื่อสามญัทางยา มาตรการ
ป้องกนัค าสัง่ใชย้าทีม่โีอกาสเกดิปัญหา 
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   532 มกีารตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยา ความคลาด

เคลื่อนทางยา และเหตุเกอืบพลาด 
   533 มมีาตรการเพื่อบรรเทาอนัตรายจากยาทีรุ่นแรง เช่น อนุญาตใหม้กีารใชส้ารตา้น

ฤทธิ ์(reversal agents) โดยไม่ตอ้งรอแพทย,์ สรา้งความมัน่ใจวา่ม ีantidotes และ
สารตา้นฤทธิ ์(reversal agents) พรอ้มใช,้ มแีนวทางช่วยชวีติ (rescue protocols) 

   534 มกีารป้อนกลบัขอ้มลูเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยา ความคลาดเคลื่อนทางยา และ
เหตุเกอืบพลาด 

   535 มกีารใชข้อ้มลูรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์ความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุ
เกอืบพลาด เพื่อปรบัปรุงกระบวนเกีย่วกบัการใชย้าและการฝึกอบรมบุคลากร 

มกีารปรบัปรุงอะไรทีเ่ป็นผลจากการใชข้อ้มลูรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค?์ 

(6) ผูป้ระกอบวชิาชพีไดร้บัการประเมนิและเพิม่ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบยา และการใชย้าทีเ่หมาะสม 
ปลอดภยัก่อนเริม่ตน้ปฏบิตังิานและเป็นประจ าทุกปี.  
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   6.1ก(61) การประเมินและเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ 
   611 คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัก าหนดเนื้อหาความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบ

ยาและการใชย้าทีเ่หมาะสมปลอดภยั ทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีสาขาตา่งๆ 
   612 มกีารประเมนิความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบวชิาชพีในเรื่องระบบยาและการใช้

ยาทีเ่หมาะสมปลอดภยั การประเมนิครอบคลุมถงึการปฏบิตัจิรงิ 
   613 มกีารจดัปฐมนิเทศใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชพี โดยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระบบยา และการ

ใชย้าทีป่ลอดภยั (การเขยีนค าสัง่ใชย้า การสัง่ใชย้า การถ่ายทอดค าสัง่  การเตรยีม 
การจดัจา่ย การใหย้า ฯลฯ)  

   614 มกีารเพิม่พนูความรูค้วามสามารถใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชพีประจ าปีและสอนแทรกใน
กจิกรรมวชิาการต่างๆ โดยเสรมิจุดอ่อนทีพ่บจากการประเมนิ 

(7) องคก์รประเมนิและปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการดา้นยาเปรยีบเทยีบกบัเป้าประสงคข์องระบบ  มกีาร
ทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิีป่ระสบความส าเรจ็และเทคโนโลยใีหม่ๆ เกีย่วกบัระบบจดัการดา้นยา
อย่างสม ่าเสมอ. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   6.1ก(71) การปรบัปรงุระบบการจดัการด้านยา 
   711 มกีารประเมนิระบบบรหิารจดัการดา้นยาอย่างน้อยปีละครัง้ ในดา้น ประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล ความปลอดภยั ความเหมาะสมในการใชย้า 
   712 มกีารทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัระบบการจดัการดา้นยาทีป่ระสบความส าเรจ็และ

เทคโนโลยใีหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
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   713 มกีารน าผลการประเมนิและการทบทวนวรรณกรรมมาปรบัปรุงระบบการจดัการ
ดา้นยา 
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ข. การเกบ็ส ารองยา 

 (1) ยาทุกรายการไดร้บัการเกบ็ส ารองอย่างเหมาะสมและปลอดภยั เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าจะมยีาใชอ้ย่าง
เพยีงพอ, มคุีณภาพและความคงตวั, พรอ้มใช,้ ป้องกนัการเขา้ถงึโดยผูไ้ม่มอี านาจหน้าที,่ ป้องกนั
ความคลาดเคลื่อนทางยาและผลไม่พงึประสงคจ์ากยา, สามารถทวนกลบัถงึแหล่งทีม่า, มกีารตรวจสอบ
บรเิวณทีเ่กบ็ยาอย่างสม ่าเสมอ, โดยมกีารปฏบิตัเิพื่อเป้าหมายดงักล่าวทัว่ทัง้องค์กร. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   6.1ข(11) การตรวจรบัยาและเวชภณัฑ์ 
   111 มรีะบบการตรวจรบัยาและเวชภณัฑโ์ดยเรว็ ป้องกนัการปะปนกบัยาทีม่อียู่เดมิ และ

คงคุณภาพระหว่างการรอตรวจรบั รวมถงึตรวจสอบคุณภาพการขนสง่ส าหรบัยาที่
ตอ้งอยู่ในระบบห่วงโซ่ความเยน็ 

   112 มกีารบนัทกึขอ้มลูการตรวจรบัเขา้คลงัหรอืการลงบญัชคีวบคุมภายในเวลาทีก่ าหนด 
และสามารถทวนกลบัถงึแหลง่ทีม่าของยาได ้

   6.1ข(12) การจดัเกบ็ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภยั 
   121 มกีารเกบ็ยาในสภาวะทีเ่หมาะสมเพื่อคุณภาพและความคงตวัของผลติภณัฑใ์นทุก

จุดทีเ่กบ็ส ารองยา60  
   122 มรีะบบป้องกนัการโจรกรรมและป้องกนัการเขา้ถงึโดยผูไ้ม่มอี านาจหน้าที่ 
   123 การส ารองยาบนหอผูป่้วยหรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีม่ใิช่หอ้งยา ใหม้เีฉพาะรายการยาที่

จ าเป็นทีท่มีดแูลผูป่้วยร่วมกนัก าหนด มรีะบบคนืกลบัทีเ่หมาะสม ยาอยู่ในรปูที่
พรอ้มบรหิาร 

   6.1ข(13) การจดัเกบ็และควบคมุยาท่ีมีลกัษณะพิเศษ  
   131 ยาควบคุม (controlled substance) เช่น ยาเสพตดิ วตัถุออกฤทธิต์่อจติและประสาท 

ไดร้บัการจดัท าบญัชอีย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เภสชักรตอ้งรบัรูก่้อนมกีารเบกิจ่ายทุกครัง้ 

   132 ยาและสารเคมทีีใ่ชใ้นการเตรยีมยาไดร้บัการตดิฉลาก ระบุสว่นประกอบ วนั
หมดอายุ และค าเตอืน 

   133 นโยบายขององคก์รก าหนดวธิกีารบ่งชีแ้ละจดัเกบ็ยาทีผู่ป่้วยน าตดิตวัมา 
   134 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดเกีย่วกบัวธิกีารจดัเกบ็ผลติภณัฑส์ารอาหาร 

(nutrition product), การจดัเกบ็สารทบึรงัสแีละสารทีใ่ชใ้นการตรวจพสิจูน์, การ
จดัเกบ็และควบคุมการใชย้าตวัอย่าง 

 
60 ยดึค าแนะน าของผูผ้ลติเป็นส าคญั มกีารควบคมุอุณหภมู ิความชืน้ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ (รวมถงึตูเ้ยน็เกบ็
เวชภณัฑท์ีม่รีะบบการตดิตามอณุหภูมแิละระบบการส ารองไฟส าหรบัเกบ็วคัซนีหรอืยาทีจ่ าเป็นตอ้งควบคมุอุณหภูมิ
เขม้งวด) 
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   135 ไม่มกีารเกบ็อเิลค็โทรไลทค์วามเขม้ขน้สงู61ไวใ้นหน่วยดแูลผูป่้วย ยกเวน้จะมี
ความจ าเป็นทางการแพทย ์หากตอ้งเกบ็ไวใ้นหน่วยดแูลผูป่้วยจะตอ้งมกีารป้องกนั
ไม่ใหม้กีารใชย้าโดยไม่ตัง้ใจ 

   6.1ข(14) การควบคมุ เบิกจ่าย เรียกคืน ท าลาย 
   141 มรีะบบการควบคุมและการเบกิจ่ายทีร่ดักุม สามารถทวนกลบัถงึแหล่งทีม่าและบอก

ก าหนดวนัหมดอายุได ้ 
   142 มกีารสุม่ตรวจปรมิาณยาคงคลงัอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   143 มรีะบบเรยีกเกบ็ยาคนืพรอ้มปฏบิตั ิส าหรบัยาทีผู่ผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายเรยีกกลบั  
   144 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัการท าลายยาหมดอายุ หรอืยาที่

ลา้สมยั 
   6.1ข(15) การตรวจสอบบริเวณท่ีเกบ็ยา 
   151 มกีารตรวจสอบบรเิวณทีเ่กบ็ยาเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอตามนโยบายของ

โรงพยาบาล เพื่อสรา้งความมัน่ใจวา่มกีารเกบ็ยาอย่างเหมาะสม และน าผลการ
ตรวจสอบมาปรบัปรุง  

(2) มกีารจดัใหม้ยีา และ / หรอื เวชภณัฑฉุ์กเฉินทีจ่ าเป็นในหน่วยดแูลผูป่้วยต่างๆ อยู่ตลอดเวลา, มรีะบบ
ควบคุม และดแูลใหเ้กดิความปลอดภยั, และมกีารจดัทดแทนโดยทนัทหีลงัจากทีใ่ชไ้ป 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   6.1ข(21) ยา และ/หรือ เวชภณัฑฉุ์กเฉินท่ีจ าเป็น 
   211 มยีาฉุกเฉินพรอ้มใชใ้นหน่วยดแูลผูป่้วย หรอืพรอ้มใหเ้ขา้ถงึได ้โดยมสีมดลุระหวา่ง

การเขา้ถงึไดท้นัทกีบัการรกัษาความปลอดภยั 
   212 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัการจดัเกบ็ยาฉุกเฉินเพื่อความ

พรอ้มใช ้ป้องกนัการน ายาไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ การสญูหาย หรอืการโจรกรรม 
สามารถระบุไดว้่ายาทีบ่รรจุในภาชนะนัน้ยงัมคีรบถว้นและไม่หมดอายุ 

   213 มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัการ monitor และการจดัยา
ฉุกเฉินทดแทนมื่อมกีารใช ้หมดอายุ หรอืเสยีหาย ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

 (3) มรีะบบทีจ่ะจ่ายยาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยอย่างปลอดภยัในเวลาทีห่อ้งยาปิด 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   6.1ข(31) ระบบจ่ายยาในเวลาท่ีห้องยาปิด 
   311 มกีระบวนการทีจ่ะเบกิยาในเวลากลางคนืเมื่อหอ้งยาปิด โดยมมีาตรการเพื่อความ

ปลอดภยัต่างๆ ไดแ้ก่ การก าหนดคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะจ่ายยาในเวลาทีห่อ้งยาปิด, 

 
61 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 หรอื 
opiates อื่นๆ ทีใ่ชเ้พื่อเตรยีม intravenous, spinal และ epidural infusions 
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ระบบการตดิตามหรอืขอค าปรกึษาจากเภสชักร, การก าหนดรายการยาเท่าที่
จ าเป็นในการส ารองทีจุ่ดจ่าย, ระบบการควบคุมและการตรวจสอบปรมิาณยาทีใ่ช้
ไป, การตรวจสอบเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยา 

   312 มกีารใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรถงึวธิปีฏบิตัเิมื่อเกดิความตอ้งการทีจ่ าเป็นดงักล่าว 

(4) มกีารจดัการกบัยาทีส่ง่คนืมาทีห่อ้งยาอย่างเหมาะสม เช่น ยาทีแ่พทยส์ัง่หยุดใช้ 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   6.1ข(41) การจดัการกบัยาท่ีส่งคืนมาท่ีห้องยา 
   411 มรีะบบใหส้ง่คนืยาทีแ่พทยส์ัง่หยุดใชห้รอืไม่จ าเป็นตอ้งใชก้ลบัมาทีห่อ้งยาโดยเรว็

ทีสุ่ด  
   412 มแีนวทางการประเมนิสภาพของยาทีถู่กสง่คนืว่ามคุีณภาพทีด่สีามารถน าไปใชต้่อ

ไดห้รอืไม่ 
   413 มแีนวทางในการท าลายยาทีแ่พทยส์ัง่หยุดใชแ้ละไม่สามารถน าไปใชต้่อไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
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II - 6.2 กำรใช้ยำ (MMS.2) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการสัง่ใช้ยาและการให้ยาท่ีปลอดภยั ถกูต้อง เหมาะสม และได้ผล. 

ก. การสัง่ใชย้าและถ่ายทอดค าสัง่ 

(1) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบยาสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยแต่ละราย ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไป การวนิิจฉยัโรค
หรอืขอ้บ่งชีใ้นการใชย้า, และขอ้มลูทางหอ้งปฏบิตักิารทีจ่ าเป็น  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   6.2ก(11) การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วย 
   111 ผูเ้กีย่วขอ้งกบัระบบยาสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยทีจ่ าเป็นต่อการสัง่ใช ้จดั

จ่าย และใหย้า ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไป การวนิจิฉยัโรคหรอืขอ้บ่งชีใ้นการใชย้า และขอ้มลู
ทางหอ้งปฏบิตักิารทีจ่ าเป็น 

 

(2) มขีอ้มลูยาทีจ่ าเป็นในรปูแบบทีใ่ชง้า่ย ในขณะสัง่ใช ้จดั และใหย้าแก่ผูป่้วย. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   6.2ก(21) ข้อมูลยาท่ีจ าเป็น 
   211 บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูยาทีจ่ าเป็นไดใ้นขณะทีส่ ัง่ใช ้จดัยา และให้

ยาแก่ผูป่้วย62 

 (3) องค์กรจดัท านโยบายเพื่อป้องกนัความผดิพลัง้ / คลาดเคลื่อน และเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการสัง่ใช้
ยาและการถ่ายทอดค าสัง่ พรอ้มทัง้น าสูก่ารปฏบิตัิ, ครอบคลุมการระบรุายละเอยีดทีจ่ าเป็นในค าสัง่ใชย้า, 
การระมดัระวงัเป็นพเิศษส าหรบัยาทีด่คูลา้ยกนัหรอืชื่อเรยีกคลา้ยกนั, มาตรการเพื่อป้องกนัค าสัง่ใชย้าทีม่ี
โอกาสเกดิปัญหา และการป้องกนัการใชคู้่ยาทีม่อีนัตรกริยิารุนแรง 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   6.2ก(31) นโยบายและระเบียบปฏิบติั 
   311 มกีารจดัท านโยบายและระเบยีบปฏบิตัใิหแ้นวทางเขยีนค าสัง่ใชย้า การสัง่ใชย้าและ

การถ่ายทอดค าสัง่ทีป่ลอดภยัในองคก์ร โดยความร่วมมอืของผูเ้กีย่วขอ้ง 
ครอบคลุมการด าเนินการเกีย่วกบัค าสัง่ใชย้า การป้องกนัปัญหาใบสัง่ยาทีอ่่านไม่
ออกหรอืไม่ชดัเจน 

   6.2ก(32) การปฏิบติัตามนโยบายท่ีองคก์รก าหนด 
   321 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัขอ้มูลทีจ่ าเป็นในการบ่งช้ีตวั

ผู้ป่วยอย่างถูกตอ้ง 

 
62 วธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูยา เช่น ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบนัทกึขอ้มลูทีจ่ าเป็นในใบสัง่ยา การบนัทกึขอ้มลูที่
จ าเป็นในใบค าสัง่การรกัษาทุกใบ 
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   322 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัองค์ประกอบของค าสัง่ใชย้า 

หรอืการเขยีนค าสัง่ใชย้า เช่น การวินิจฉัยโรคหรือข้อบ่งช้ีในการใช้ การใช้ช่ือ
สามญั ขนาดและวิธีการใช้ยา 

   323 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัระบุขอ้บ่งชีแ้ละก าหนดสิน้สุดใน
การใชย้าส าหรบัค าสัง่ PRN หรอืค าสัง่ใชย้าอื่นๆ 

   324 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัขอ้ควรระวงัพเิศษในการสัง่ยาที่
มช่ืีอพ้อง มองคล้าย (look-alike, sound-alike). 

   325 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัชนิดของค าสัง่ใชย้าทีอ่นุญาตให้
ใชเ้พิม่เตมิ เช่น ค าสัง่ในกรณีฉุกเฉิน, ค าสัง่ยืน (standing  order), ค าสัง่หยุด
อตัโนมติั และค าสัง่อื่นๆ รวมถงึองคป์ระกอบทีจ่ าเป็นในการใชค้ าสัง่ดงักล่าว 

   326 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัชนิดของค าสัง่ใช้ยาซ่ึงต้องอิง
ตามน ้าหนักตวั เช่น กลุ่มผูป่้วยเดก็ 

   327 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัการป้องกนัการใช้คู่ยาท่ีมี
อนัตรกิริยารนุแรง 

 

(4) มกีารเขยีนค าสัง่ใชย้าอย่างชดัเจนและถ่ายทอดค าสัง่อย่างถูกตอ้ง. มกีารก าหนดมาตรฐานการสือ่สารค าสัง่
ใชย้าเพื่อลดโอกาสเสีย่งต่อความคลาดเคลื่อน มกีารทบทวนและปรบัปรุงค าสัง่ใชย้าทีจ่ดัพมิพไ์วล้่วงหน้าให้
ทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ 
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   6.2ก(41) ผู้สัง่ใช้ยา 
   411 องค์กรบ่งชีผู้ม้คุีณสมบตัเิหมาะสม (โดยความรู ้ประสบการณ์ ใบอนุญาต กฎหมาย 

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง) ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหส้ัง่ใชย้าได้, รายชื่อบคุคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
สัง่ใชย้า เป็นทีร่บัรูข้องบรกิารเภสชักรรมหรอืผูท้ าหน้าทีจ่่ายยา 

   412 มกีารจ ากดัการสัง่ใชย้าของบุคลากรส าหรบัสารควบคุม, สารเคมบี าบดั, หรอืสาร
กมัมนัตภาพรงัสแีละยาทีอ่ยู่ระหว่างการทดลองใช ้ 

   6.2ก(42) การเขียนค าสัง่ใช้ยาและการส่ือสาร 
   421 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัการเขยีนค าสัง่ยาทีช่ดัเจน, การ

ใช้ตวัย่อทีเ่ป็นมาตรฐาน และตวัย่อทีไ่ม่ควรใช,้ การด าเนินการเมื่อค าสัง่ใช้ยาไม่
สมบูรณ์ อ่านไม่ออก หรือไม่ชดัเจน  

   422 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัการถ่ายทอดค าสัง่อย่างถูกต้อง 
มรีะบบเพื่อลดการคดัลอกค าสัง่ 

   423 มกีารปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รก าหนด เกีย่วกบัมาตรฐานการสือ่สารค าสัง่ใชย้า
เพื่อลดความคลาดเคลื่อน รวมถงึการใชค้ าสัง่ใช้ยาด้วยวาจาหรือทางโทรศพัท์ 
และกระบวนการทีจ่ะสอบทานค าสัง่ดงักล่าว 
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   424 มกีารทบทวนและปรบัปรงุค าสัง่ใชย้าทีจ่ดัพมิพไ์วล้่วงหน้าใหท้นัสมยัอย่างสม ่าเสมอ 
 (5) มกีระบวนการในการระบ ุจดัท ารายการยาทีผู่ป่้วยไดร้บัหรอืมกีารใชอ้ยู่ในปัจจุบนัอย่างถูกต้องแม่นย า และ

ใชบ้นัทกึรายการยานี้ในการสัง่ใชย้าทีถู่กต้องแก่ผูป่้วยในทุกจุดของการใหบ้รกิาร.  มกีารเปรยีบเทยีบบนัทกึ
รายการยาของผูป่้วยทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนักบัค าสัง่แพทยทุ์กครัง้เมื่อมกีารรบัไว ้ยา้ยหอผูป่้วย และ / หรอื 
จ าหน่าย. (admission, transfer, and discharge medication reconciliation) 
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   6.2ก(51) medication  reconciliation 
   511 มกีระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานในการรวบรวมและบนัทกึขอ้มลูรายการยาทีผู่ป่้วย

ไดร้บัหรอืหรอืก าลงัใชอ้ยู่63 ก่อนทีจ่ะรบัไวเ้ป็นผูป่้วยใน  มขีอ้มลูนี้พรอ้มใหเ้ภสชักร
และผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นบรกิารสุขภาพไดใ้ช ้

   512 มกีารเปรยีบเทยีบค าสัง่ยาเมื่อแรกรบักบับญัชรีายการยาทีผู่ป่้วยไดร้บัก่อนรบัไว้
เป็นผูป่้วยใน ตามกระบวนการทีอ่งค์กรก าหนด64 

   513 มกีารปรบัเปลีย่นหรอืแกไ้ขความแตกต่างทีพ่บจากการเปรยีบเทยีบ 
   514 การเปรยีบเทยีบและปรบัเปลีย่น ครอบคลุมกรณีผูป่้วยนอกทีม่โีอกาสเกดิปัญหาสงู, 

การท าผ่าตดั day surgery, การยา้ยหอผูป่้วย, การจ าหน่าย65 
 
  

 
63 (1) ขอ้มลูทีร่วบรวมควรประกอบดว้ย ขนาด ความถี ่วธิใีช ้เวลาทีไ่ดร้บัยาครัง้สุดทา้ย (ตรวจสอบการไดร้บัยาทีบ่า้น
เทยีบกบัทีแ่พทยส์ัง่ถา้เป็นไปได)้ แหล่งทีร่บัยาของผูป่้วย  (2) ควรครอบคลุมยา รวมถงึวติามนิ อาหารเสรมิ อาหารที่
อาจมอีนัตรกริยิากบัยา สมุนไพร ทีแ่พทยส์ัง่และทีผู่ป่้วยซื้อเอง (3) ควรบนัทกึในต าแหน่งทีแ่น่นอนและเหน็ไดช้ดั  เพื่อ
แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าจะสามารถใชง้านได ้ 
64 (1) ประเดน็ทีต่รวจสอบ เช่น มกีารละเลย การสัง่ซ ้า หรอืความไม่สอดคลอ้งระหว่างยาของผูป่้วยกบัสภาวะทาง
คลนิิก ความคลาดเคลื่อนในขนาดยา และโอกาสเกดิอนัตรกริยิา (2) ระยะเวลาในการตรวจสอบ เช่น ภายใน 24 ชัว่โมง
หลงัจากรบัไวน้อนโรงพยาบาล และสัน้กว่านัน้ส าหรบัยาทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืเหตุผลอื่นๆ  
65 ควรมบีญัชแีสดงรายการยาทัง้หมดทีผู่ป่้วยจะตอ้งใชห้ลงัจากจ าหน่าย ซึง่มทีัง้ยาทีแ่พทยส์ัง่ใหม่ และยาเดมิทีผู่ป่้วย
เคยไดร้บัเมื่ออยูท่ีบ่า้นทีแ่พทยส์ัง่ใชต้่อ  สื่อสารบญัชรีายการนี้ใหผู้ท้ีจ่ะใหก้ารดแูลต่อเนื่อง และใหผู้ป่้วยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการใหค้ าแนะน าเมื่อจ าหน่าย  
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ข. การเตรยีม การจดัจ่าย และการใหย้า 

(1) มกีารทบทวนค าสัง่ใชย้าทุกรายการเพื่อความมัน่ใจในความเหมาะสมและความปลอดภยั 
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   6.2ข(11) การทบทวนค าสัง่ใช้ยา 
   111 องค์กรก าหนดขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยทีจ่ าเป็นส าหรบัการทบทวนค าสัง่ใชย้า 
   112 มกีารทบทวนค าสัง่ใชย้าทุกรายการเพื่อใหม้ัน่ใจในความเหมาะสมและความ

ปลอดภยัโดยเภสชักรก่อนทีจ่ะมกีารจดัจ่ายยา66  
   113 มกีารตดิต่อผูเ้ขยีนใบสัง่ยาหรอืผูส้ ัง่ใชย้าเมื่อมขีอ้สงสยัต่อการสัง่ใชย้า 
   114 มบีนัทกึยาทัง้หมดทีใ่หแ้ก่ผูป่้วย (drug profile) เพื่องา่ยและสะดวกต่อการทบทวน 

ในผูป่้วยทุกรายทีไ่ดร้บัยา ยกเวน้ยาฉุกเฉินและยาทีใ่หผู้ป่้วยในลกัษณะเป็นสว่น
หนึ่งของหตัถการ 

   115 ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบอนัตรกริยิาระหว่างยาและการแพย้า
ไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัเป็นระยะ 

 (2) มกีารจดัเตรยีมยาอย่างเหมาะสมและปลอดภยั  แผนกเภสชักรรมเป็นผูเ้ตรยีมยาส าหรบัผูป่้วยเฉพาะราย  
หรอืยาทีไ่ม่มจี าหน่ายในทอ้งตลาด โดยใชว้ธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน 
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   6.2ข(21) การเตรียมยาและจดัจ่ายในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยัและสะอาด 
   211 ยาไดร้บัการจดัเตรยีมและจดัจ่ายในสถานทีท่ีส่ะอาดและปลอดภยั โดยมเีครื่องมอื

และอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม มรีะบบดดูระบายอากาศ (hooded vent) พรอ้มใชแ้ละมี
การใชเ้มื่อมขีอ้บ่งชีท้างวชิาชพี เช่น ยาทีเ่ป็นพษิต่อเซลล์ 

   212 การจดัเตรยีมและจดัจ่ายยาท าในสิง่แวดลอ้มทีส่ะอาดและปลอดภยั เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และมาตรฐานวชิาชพี  

   213 บุคลากรทีจ่ดัเตรยีมผลติภณัฑป์ลอดเชือ้ไดร้บัการฝึกอบรมเทคนิคการปราศจาก
เชือ้ 

   6.2ข(22) การจดัเตรียมยาโดยหน่วยดแูลผู้ป่วย 

 
66 การทบทวนพจิารณาความเหมาะสมของยา ขนาด ความถี ่และวถิกีารบรหิารยา, ความซ า้ซอ้นของการ
บ าบดั (therapeutic duplication), ประวตักิารแพย้าหรอืมภีมูไิวเกนิทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืมโีอกาสเกดิขึน้, ปฏกิริยิา
ระหว่างยาทีส่ ัง่กบัยาตวัอื่นหรอือาหาร ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืมโีอกาสเกดิขึน้, ความแตกต่าง (variation) จากเกณฑ์
การใชย้าขององค์กร, น ้าหนักตวัและขอ้มลูดา้นสรรีวทิยาอื่นๆ ของผูป่้วย, การไดร้บัยาทีห่า้มใชแ้ละขอ้หา้ม
อื่นๆ หรอืโอกาสเกดิผลกระทบทีส่ามารถระบุจากผลทางหอ้งปฏบิตักิาร, ขอ้พจิารณาส าหรบัยาเฉพาะกลุ่ม  
เช่น ขนาดและความเขม้ขน้ของยาทีต่้องระมดัระวงัสงู, ความเหมาะสมของสารสะลายและแนวทางการเตรยีม
ความเขม้ขน้ทีต่อ้งการส าหรบั IV admixture 
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   221 มกีารจดัระบบสถานที ่วสัดุอุปกรณ์ และเทคนิคทีเ่หมาะสมปลอดภยัส าหรบัการ
จดัเตรยีมยาทีจ่ะใหแ้ก่ผูป่้วยในความดแูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้องกนัการ
ปนเป้ือน การมแีสงสว่างเพยีงพอ การไม่ถูกรบกวนสมาธ ิและการก าจดัขยะ
อนัตราย  

   6.2ข(23) การเตรียมยาและจดัจ่ายโดยบริการเภสชักรรม 
   231 คณะกรรมการ PTC ร่วมกบับรกิารเภสชักรรมพจิารณาโอกาสทีจ่ะตอ้งจดัเตรยีมยา

ส าหรบัผูป่้วยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) เช่น ในกลุ่มเดก็เลก็ 
ทารก, ยาเตรยีมปราศจากเชือ้ต่างๆ (ยาฉีด, IV admixtures, Total Parenteral 
Nutrition, Cytotoxic preparation, ยาหยอดตา) 

   232 บรกิารเภสชักรรมรบัผดิชอบในการผสมหรอืเตรยีมยาผสมทีป่ราศจากเชือ้67 (กรณี
โรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพและปรมิาณงานมากพอ) 

   233 บรกิารเภสชักรรมออกแบบระบบการเตรยีมยาทีเ่ป็นมาตรฐาน (ครอบคลุมสถานที ่
วสัดุอุปกรณ์  เทคนิควธิ ีการตดิฉลาก และบุคลากรผูร้บัผดิชอบ) เพื่อการเตรยีมยา
ทีเ่หมาะสมปลอดภยั ฝึกอบรมบุคลากรผูร้บัผดิชอบใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอ 
ควบคุมก ากบัใหเ้ป็นไปตามระบบ และตดิตามประเมนิผลอย่างสม ่าเสมอ 

 
(3) ยาไดร้บัการตดิฉลากอย่างเหมาะสม ชดัเจนและอ่านงา่ยตดิทีภ่าชนะบรรจุยาทุกประเภท และมฉีลากยาตดิ

จนถงึจุดทีใ่หย้าแก่ผูป่้วย โดยระบุชื่อผูป่้วย ชื่อยา ความเขม้ขน้ และขนาดยา 
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   6.2ข(31) การติดฉลาก 
   311 เมื่อมกีารน ายาออกจากรูปแบบการบรรจุดัง้เดมิ หรอืเตรยีมและจดัจ่ายในภาชนะที่

แตกต่างออกไปโดยไม่ไดน้ าไปใชก้บัผูป่้วยทนัท ีจะตอ้งเขยีนฉลากยาซึง่
ประกอบดว้ยชื่อยา, ความเขม้ขน้, ขนาดยาหรอืปรมิาณยา, วนัทีจ่ดัเตรยีม, ชื่อ
ผูป่้วย หอผูป่้วย และขอ้มลูบ่งชีผู้ป่้วยอื่นๆ 

   312 ยาไดร้บัการตดิฉลากตดิทีภ่าชนะบรรจุยาทุกประเภท และมฉีลากตดิจนถงึจุดทีใ่ห้
ยาแก่ผูป่้วย 

(4) มกีารสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป่้วยในลกัษณะทีป่ลอดภยั รดักุม และพรอ้มใหใ้ช ้ในเวลาทีท่นัความตอ้งการ
ของผูป่้วย 
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   6.2ข(41) การส่งมอบยาให้หน่วยดแูลผู้ป่วย 

 
67 เช่น ยาเคมบี าบดัทีม่กีารใชม้ากกว่า 20 ขนานต่อเดอืน, IV admixtures (ยกเวน้รายทีล่่าชา้แลว้อาจเป็นอนัตราย 
หรอืความคงตวัของยาสัน้มาก) 
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   411 มกีารสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป่้วยในลกัษณะทีป่ลอดภยั รดักุม พรอ้มใช ้เป็นรปูแบบ

เดยีวกนัทัง้องคก์ร เอือ้ต่อการจ่ายยาทีถู่กตอ้ง และทนัเวลาทีต่อ้งการใช้ 

 (5) การสง่มอบยาใหแ้ก่ผูป่้วยท าโดยเภสชักรหรอืบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายและไดร้บัการฝึกอบรม มกีาร
ตรวจสอบความถูกตอ้งของยาก่อนทีจ่ะสง่มอบ และมกีารใหค้ าแนะน าการใชย้าอย่างเหมาะสม 
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   6.2ข(51) การส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย 
   511 มกีารสง่มอบยาใหแ้ก่ผูป่้วยโดยเภสชักรหรอืบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายและไดร้บัการ

ฝึกอบรม  
   512 มกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของยาก่อนทีจ่ะสง่มอบ 
   513 มกีารใหค้ าแนะน าการใชย้าอย่างเหมาะสม ดขูอ้ 6.2 ข (8) 

(6) การสัง่ใช ้คดัลอกค าสัง่ จดัเตรยีม จดัจ่าย และใหย้า กระท าในสิง่แวดลอ้มทางกายภาพซึง่มคีวามสะอาด มี
พืน้ทีแ่ละแสงสว่างพอเพยีง และเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีมสีมาธกิบัการใชย้าโดยไม่มกีารรบกวน. 
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   6.2ข(61) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพส าหรบัการใช้ยาในหน่วยดแูลผู้ป่วย 
   611 มสีถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทางกายภาพส าหรบัการสัง่ใช ้คดัลอกค าสัง่ จดัเตรยีม จดัจา่ย 

และใหย้า เป็นไปตามมาตรฐานทีอ่งค์กรก าหนด โดยค านึงถงึความสะอาด การป้องกนั
การปนเป้ือน ระบบไหลเวยีนของงาน ความเพยีงพอของพืน้ทีแ่ละแสงสว่าง การ
ปราศจากสิง่รบกวนทางกายภาพ 

(7) มกีารใหย้าแก่ผูป่้วยอย่างปลอดภยัและถูกตอ้งโดยบุคคลซึง่มคุีณสมบตัเิหมาะสมและอุปกรณ์การใหย้าทีไ่ด้
มาตรฐาน, โดยมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของยา คุณภาพยา ขอ้หา้มในการใช ้และเวลา / ขนาดยา / 
วธิกีารใหย้า ทีเ่หมาะสม  ผูส้ ัง่ใชย้าไดร้บัการรายงานเมื่อมเีหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยาหรอืความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
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   6.2ข(71) ผู้มีสิทธิในการบริหารยา 
   711 องค์กรระบุบุคลากรทีม่สีทิธบิรหิารยา, เฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตจากองค์กร และมี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี หรอืไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั
เท่านัน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารยา 

   712 มกีารจ ากดัสทิธกิารบรหิารยาส าหรบัสารควบคุม สารกมัมนัภาพรงัส ีและยาทีอ่ยู่
ระหว่างการทดลองใช ้ตามความเหมาะสม 

   6.2ข(72) การสอบทาน (verification) ในการบริหารยา 
   721 มกีารยนืยนัว่าเป็นผูป่้วยทีถู่กคนโดยใชอ้ย่างน้อย 2 ตวับ่งชี ้
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   722 มกีาร verfy ยากบัใบสัง่ยาหรอืค าสัง่ใชย้า พจิารณาฉลาก รปูแบบ ลกัษณะภายนอก 

ตะกอน การเปลีย่นส ีวนัหมดอายุ 
   723 มกีาร verify ขนาดยากบัใบสัง่ยาหรอืค าสัง่ใชย้า ใหเ้ป็นไปตามขนาดทีแ่พทยร์ะบุ หรอื

ค านวณจากน ้าหนัก ไม่เกนิขนาดทีส่ามารถใหไ้ด ้โดยเฉพาะยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู 
   724 มกีาร verify วธิกีารบรหิารยากบัใบสัง่ยาหรอืค าสัง่ใชย้า มรีะบบการยนืยนัซ ้าอสิระยาที่

มเีทคนิคพเิศษ รวมถงึการใชอุ้ปกรณ์การใหย้าเฉพาะทีป้่องกนัความผดิพลาดในวธิี
บรหิารยา 

   725 มกีารบรหิารยาตรงเวลา (อาจก าหนดระยะเวลาทีย่อมรบัไดใ้นการบรหิารยาทีไ่ม่เป็นไป
ตาม actual time) 

   6.2ข(73) อุปกรณ์การให้ยา 
   731 มคีวามพรอ้มดา้นอุปกรณ์การใหย้า เช่น infusion pump โดยเฉพาะส าหรบัยาทีม่คีวาม

เสีย่งหรอืมอีนัตรายสงูหากบรหิารยาในอตัราทีไ่ม่เหมาะสม ใหม้รีะบบการตรวจสอบ
ความเทีย่งอย่างสม ่าเสมอ  

   6.2ข(74) บนัทึกการบริหารยาผู้ป่วย  
   741 มกีารบรหิารยาตามค าสัง่ใชย้าและบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 
   6.2ข(75) การรายงานเม่ือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จากยา 
   751 ผูส้ ัง่ใชย้าไดร้บัการรายงานเมื่อมเีหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยาหรอืความคลาดเคลื่อน

ทางยา 

(8) ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัยาทีต่นไดร้บั และรว่มเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการดแูล เพื่อ
เป้าหมายความถูกตอ้ง ประสทิธภิาพ และความปลอดภยัในการใชย้า 
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   6.2ข(81) การให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิด drug adherence และป้องกนัภาวะไม่พึงประสงค์

จากยา 
   811 มฉีลากช่วยหรอืแผ่นพบัใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัยาทีร่บัประทาน การปฏบิตัติน ขอ้ควร

ระวงั 
   812 มกีารก าหนดขอ้บ่งชีท้ีต่อ้งใหค้ าแนะน าเป็นพเิศษ อย่างน้อยครอบคลุม กลุ่มยาเดก็ ยา

ทีม่ชี่วงการรกัษาทีแ่คบ ยาทีม่อีาการอนัไม่พงึประสงคส์ าคญั ยาทีม่เีทคนิคการใช้
พเิศษ เช่น ยาสดูพ่น 

   813 มสีถานทีแ่ละอุปกรณ์ส าหรบัใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสม ส าหรบัผูป่้วยทีต่อ้งใชย้าทีม่ี
เทคนิคการใชพ้เิศษ หรอืผูป่้วยทีต่อ้งตดิตามต่อเนื่อง 

   814 มกีารก าหนดขอ้บ่งชีใ้นการขอค าปรกึษาจากเภสชักร และมชี่องทางทีผู่ป่้วยสามารถ
ตดิต่อไดโ้ดยสะดวกเมื่อมปัีญหาเกีย่วกบัการใชย้า 
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   815 มกีารตดิตามประเมนิผล drug adherence และ ADE เพื่อน ามาปรบัปรุงการให้

ค าแนะน า 
   6.2ข(82) การส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครวัมีส่วนร่วมในกระบวนการเก่ียวกบัการใช้

ยา 
   821 การมสีว่นร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งในการบรหิารยา เช่น การบ่งชีผู้ป่้วย การ

ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัยาทีแ่พทยส์ัง่ การตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของการไดร้บั
ยา รวมทัง้ระยะเวลาทีค่วรไดร้บัยา 

   822 การไดร้บัโอกาสบรหิารยาดว้ยตนเองก่อนทีจ่ะออกจากโรงพยาบาลเพื่อสรา้ง
ความคุน้เคย และเสรมิพลงัใหผู้ป่้วยไดด้แูลตนเองภายใตส้ายตาของบุคลากร
การแพทย ์

   823 การร่วมในกระบวนการวางแผนจ าหน่ายอย่างสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและสิง่แวดลอ้มของ
ผูป่้วยและครอบครวั 

(9) ผูป่้วยไดร้บัการตดิตามผลการบ าบดัรกัษาดว้ยยาและบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน เพื่อสรา้งความมัน่ใจในความ
เหมาะสมของเภสชับ าบดัและลดโอกาสเกดิผลทีไ่ม่พงึประสงค์ 
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   6.2ข(91) กระบวนการเฝ้าติดตามผลของยา 
   911 มกีารเฝ้าตดิตามผลของยาต่อผูป่้วย68 โดยความร่วมมอืกนัระหว่างผูป่้วย แพทย ์

พยาบาล และผูป้ระกอบวชิาชพีอื่นๆ น าไปสูก่ารปรบัขนาดหรอืประเภทของยาเมื่อ
จ าเป็น 

   912 มกีารเฝ้าตดิตามผลของยาเป็นพเิศษในกลุ่มยาทีม่ ีtherapeutic ratio แคบ, ยาทีแ่พทย์
หวงัผลการรกัษาในระยะสัน้, ยาตา้นจุลชพีซึง่เชือ้อาจจะไมไ่วต่อยาหรอืมกีารตดิเชือ้
ใหม่เพิม่ขึน้, ยาทีม่ผีลต่อสมดลุของการท าหน้าทีข่องอวยัวะต่างๆ หรอืมผีลต่อความ
เป็นความตายของผูป่้วย, ยาทีม่ผีลขา้งเคยีงต่อการท างานของตบั ไต หวัใจ, การ
ตอบสนองต่อยาใหม่ทีผู่ป่้วยไดร้บัเป็นครัง้แรก, ยาทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงการทรง
ตวัของผูป่้วยซึง่เพิม่ความเสีย่งต่อการหกลม้ 

(10) มกีารจดัการกบัยาทีผู่ป่้วย/ครอบครวัน าตดิตวัมาและยาตวัอย่าง เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัและสอดคลอ้ง
กบัแผนการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็นปัจจุบนั 
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   6.2ข(A1)การใช้ยาท่ีอยู่นอกระบบขององคก์ร 
   A11 มกีารปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้เกีย่วกบัการใช้ยาโดยผู้ป่วย

เอง 

 
68 เฝ้าตดิตามผลต่ออาการหรอืความเจบ็ป่วยของผูป่้วย,ผลต่อจ านวนเมด็เลอืด การท าหน้าทีข่องไตและตบั, และ
เหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วย 
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   A12 มกีารปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้เกีย่วกบัการบนัทกึและการ

จดัการยาท่ีผู้ป่วยน าเข้ามาในองคก์ร ครอบคลุมการท าบญัชรีายการยาทีผู่ป่้วยน ามา 
สภาพยา การพจิารณาความจ าเป็นในการใชต้่อ และวธิกีารใหย้าแก่ผูป่้วย 

   A13 มกีารปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้เกีย่วกบัการมีและการใช้ยา
ตวัอย่าง 
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II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการที ่
เกีย่วข้อง (DIN) 

II-7.1 บริกำรห้องปฏิบติักำรทำงกำรแพทย ์ 

บริกำรห้องปฏิบติักำรทำงกำรแพทยใ์ห้ข้อมูลส ำหรบักำรวินิจฉัยโรคท่ีถกูต้องน่ำเช่ือถือ. 

ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 

(1) มกีารวางแผนจดับรกิารตามเป้าประสงคท์ีก่ าหนดไวแ้ละความคาดหวงัของผูใ้ช้.  แผนจดับรกิารครอบคลุม
ขอบเขตของบรกิาร ทรพัยากรทีต่อ้งการ และระดบัผลงานทีค่าดหวงั. 
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   7.1ก(11) การวางแผนจดับริการ 
   111 มกีารวางแผนจดับรกิารหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยต์ามเป้าประสงคข์ององคก์ร 

ลกัษณะผูป่้วยทีใ่หบ้รกิาร ความตอ้งการของผูป่้วย และความคาดหวงัของผูใ้หก้าร
ดแูลรกัษา 

   112 แผนจดับรกิารครอบคลุมขอบเขตบรกิาร ระบบุรกิารทีจ่ดัใหม้ใีนช่วงเวลาท าการปกต ิ
การตรวจนอกเวลาท าการปกต ิบรกิารทีต่อ้งสง่ตรวจภายนอก บรกิารทีต่รวจโดย
หอ้งปฏบิต้กิารกลาง และบรกิารทีต่รวจ ณ จุดทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วย 

   113 แผนจดับรกิารครอบคลุมทรพัยากรทีต่อ้งการในปัจจบุนัและในอนาคต 
   114 แผนจดับรกิารครอบคลุมระดบัผลงานทีค่าดหวงั เช่น accuracy, precision, 

reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, turn around time 
   115 บรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบยีบ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   116 มบีรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารทีเ่พยีงพอ สม ่าเสมอ และสะดวก พรอ้ม

ตอบสนองภาวะความตอ้งการของผูป่้วย 
   117 มบีรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารส าหรบักรณีฉุกเฉิน รวมถงึหลงัจากเวลาท า

การปกตดิว้ย 

 (2) มทีรพัยากรบุคคลทีเ่พยีงพอและมคีวามรูค้วามสามารถในการท างานทีต่อ้งการ.   
N P M Extended Evaluation Guide 
   7.1ก(21) ทรพัยากรบุคคล 
   211 มทีรพัยากรบุคคลทีม่คุีณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมี

จ านวนเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจวเิคราะหแ์ละแปลผลการตรวจวเิคราะห ์เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 
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   7.1ก(22) การก ากบัดแูลและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
   221 ผูท้ าหน้าทีก่ ากบัดแูลการตรวจวเิคราะหม์คุีณวุฒแิละประสบการณ์เหมาะสม 
   222 มกีารก าหนด technical competency และสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของ

เจา้หน้าทีผ่่านกจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรมทบทวน การประชุมวชิาการ การฝึกอบรม 
เป็นตน้ 

   223 เจา้หน้าทีข่องหอ้งปฏบิตักิารไดร้บัการศกึษาส าหรบัวธิกีารตรวจวเิคราะหใ์หม่ และ
วตัถุอนัตรายทีน่ าเขา้มาใหม่หรอืเพิง่รบัรู้  

   7.1ก(23) หวัหน้าหน่วย 
   231 มผีูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมรบัผดิชอบบรหิารจดัการหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์ดแูล

ใหม้กีารปฏบิตัติามระบบบรหิารคุณภาพทีก่ าหนดขึน้ รวมทัง้การใหข้อ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัการสง่ตรวจวเิคราะหภ์ายนอก 

(3) บรกิารตรวจทดสอบมพีืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ, ไดร้บัการออกแบบเพื่อการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ปลอดภยั มกีารแยกเขตและสถานทีจ่ดัเกบ็ทีเ่หมาะสม และใสใ่จต่อการดแูลสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการตรวจ
ทดสอบ.   
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   7.1ก(31) พื้นท่ีใช้สอยและส่ิงแวดล้อม 
   311 หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยม์พีืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ 
   312 หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยไ์ดร้บัการออกแบบเพื่อการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและ

ปลอดภยั 
   313 มกีารแยกเขตระหว่างหน่วยย่อยซึง่มลีกัษณะกจิกรรมทีเ่ขา้กนัไม่ไดแ้ละการป้องกนั

การปนเป้ือนขา้มหน่วย 
   314 มสีถานทีจ่ดัเกบ็สิง่สง่ตรวจ อุปกรณ์ สารเคม ีและเอกสารทีเ่หมาะสม 
   315 มกีารดแูลสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการทดสอบ ไดแ้ก่ ความปราศจากเชือ้ ฝุ่ นละออง การ

รบกวนจากคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า รงัส ีความชืน้ ไฟฟ้า อุณหภูม ิสารเคมทีีเ่ป็นพษิ กลิน่ 
ระดบัเสยีงและการสัน่สะเทอืน  

   316 มรีะบบระบายอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 (4) บรกิารตรวจทดสอบมเีครื่องมอืและอุปกรณ์พรอ้มส าหรบัท าการตรวจทดสอบทีต่อ้งการ ในสภาพการ
ท างานทีป่ลอดภยั, มรีะบบบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั, มกีารสอบเทยีบและการใชผ้ลการสอบเทยีบอย่าง
เหมาะสม.  เครื่องมอืผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายก าหนด (ถา้ม)ี.  
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   7.1ก(41) เครื่องมือและอปุกรณ์ 
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   411 มรีะบบบรหิารจดัการเครือ่งมอืของหอ้งปฏบิตักิารและไดร้บัการน าไปปฏบิตัิ เพื่อใหม้ี

เครื่องมอืและอุปกรณ์พรอ้มส าหรบัการตรวจทดสอบทีต่อ้งการ ในสภาพการท างานที่
ปลอดภยั 

   412 มวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการคดัเลอืกและจดัหาเครื่องมอื 
   413 มกีารจดัท าบญัชรีายการเครื่องมอื 
   414 มกีารตรวจสอบและทดสอบเครื่องมอืเมื่อแรกใชแ้ละเป็นระยะตามก าหนดเวลา 
   415 เครื่องมอืผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด (ถา้ม)ี 
   416 มรีะบบบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั และการบนัทกึทีค่รบถว้น 
   417 มกีารสอบเทยีบและใชผ้ลการสอบเทยีบอย่างเหมาะสม และการบนัทกึทีค่รบถว้น 

 (5) มกีารประเมนิ คดัเลอืก และตดิตามความสามารถของหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยตรวจทดสอบทีร่บัตรวจต่อ, 
รวมทัง้มกีารประเมนิผูใ้หค้ าปรกึษาหรอืขอ้คดิเหน็ส าหรบัการทดสอบบางอย่าง (เช่น การทดสอบดา้น
เนื้อเยื่อวทิยาและดา้นเซลลว์ทิยา) 
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   7.1ก(51) หน่วยตรวจทดสอบท่ีรบัตรวจต่อ 
   511 มกีารคดัเลอืกหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยตรวจทดสอบภายนอกทีจ่ะสง่ตรวจ โดยพจิารณา

จากผลงานซึง่เป็นทีย่อมรบั การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั 
   512 มกีารตดิตามความสามารถของของหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยตรวจทดสอบทีร่บัตรวจต่อ 

ตามความถีแ่ละขอ้มลูคุณภาพทีก่ าหนดไว ้โดยผู้ทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 
   513 มกีารน าขอ้มลูการควบคุมคุณภาพไปด าเนินการตามความเหมาะสม 
   514 มกีารรายงานขอ้มลูการควบคุมคุณภาพจากหอ้งปฏบิตักิารภายนอกใหแ้ก่ผูน้ าเป็น

ประจ าทุกปี เพื่อใชใ้นการท าสญัญาและการต่อสญัญา 
   7.1ก(52) ผู้ให้ค าปรึกษา 
   521 องค์กรสามารถเขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญใน specialized diagnostic area เมื่อจ าเป็น 
   522 มกีารประเมนิผูใ้หค้ าปรกึษาหรอืขอ้คดิเหน็ส าหรบัการทดสอบบางอย่าง  

 (6) มกีารคดัเลอืกและตรวจสอบการจดัซื้อจดัหาบรกิารจากภายนอก เครื่องมอืวทิยาศาสตร ์วสัด ุน ้ายา ซึง่มี
ผลต่อคุณภาพของบรกิารหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยทดสอบ อยา่งระมดัระวงั.  มกีารประเมนิผูผ้ลติหรอืผูข้าย
น ้ายา วสัดุ และบรกิารทีม่คีวามส าคญัสงู.  มรีะบบควบคุมคลงัพรอ้มดว้ยบนัทกึทีเ่หมาะสม. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   7.1ก(61) การจดัซ้ือจดัหา 
   611 มกีารระบุน ้ายา วสัดุ อุปกรณ์วทิยาศาสตร ์และบรกิารจากภายนอก ทีจ่ าเป็นส าหรบั

การใหบ้รกิารทางหอ้งปฏบิตักิาร 
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   612 มกีารก าหนดแนวทางการคดัเลอืกและตรวจสอบน ้ายา วสัดุ อุปกรณ์วทิยาศาสตร ์และ

บรกิารจากภายนอกเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไดผ้ลการตรวจทีแ่ม่นย าและเทีย่งตรง 
   613 มกีารน าแนวทางการคดัเลอืกและตรวจสอบทีก่ าหนดไวไ้ปปฏบิตั ิรวมทัง้สรุปเป็นผล

การประเมนิผูผ้ลติหรอืผูข้าย น ้ายา วสัดุ และบรกิารทีส่ าคญั 
   614 สรา้งความมัน่ใจว่ามนี ้ายาและวสัดุทีจ่ าเป็นพรอ้มใช ้และมกีระบวนการจดัการเมื่อไม่มี

น ้ายา 
   615 จดัเกบ็น ้ายาทัง้หมดตามค าแนะน าของผูผ้ลติหรอืขอ้แนะน าการบรรจ ุ(packaging 

instruction) 
   616 น ้ายาและสารละลายทัง้หมดไดร้บัการเขยีนฉลากอย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 
   617 มรีะบบในการควบคุมคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารบนัทกึ 

 (7) มกีารสือ่สารทีด่กีบัผูใ้ชห้อ้งปฏบิตักิาร / หน่วยทดสอบ ดว้ยการประชุมอย่างสม ่าเสมอและดว้ยวธิกีารอื่นๆ 
ไดแ้ก่ การใหค้ าแนะน า การแปลผลการตรวจ การปรกึษาทางวชิาการ การตรวจเยีย่มทางคลนิิก การ
เปลีย่นแปลงวธิกีารตรวจ. 
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   7.1ก(71) การส่ือสาร 
   711 มชี่องทางในการสือ่สารกบัผูใ้ชห้อ้งปฏบิตักิาร/หน่วยทดสอบ หลายหลายช่องทาง ทัง้

การใชส้ือ่ทางเดยีว การสือ่สารสองทาง และการประชุมร่วมกนัเป็นระยะอย่าง
สม ่าเสมอ 

   712 มกีารจดัท าค าแนะน าเกีย่วกบัการสง่ตรวจ เชน่ ทางเลอืกในการทดสอบ ความถี ่
ประเภทของตวัอย่างสิง่สง่ตรวจ คู่มอืการจดัเกบ็สิง่สง่ตรวจ 

   713 จดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัเป็นระยะเพื่อเรยีนรูก้ารแปลผลการตรวจและการปรกึษาทาง
วชิาการ 

   714 จดัใหม้กีารตรวจเยีย่มทางคลนิิกร่วมกนัเพื่อเรยีนรูจ้ากผูป่้วยและจากเพื่อนร่วมวชิาชพี 
   715 มกีารสือ่สารผลกระทบทางคลนิิกทีจ่ะเกดิจากการเปลีย่นแปลงวธิกีารตรวจใหผู้ใ้ช้

ทราบก่อนทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง 
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ข. กระบวนการตรวจวเิคราะห ์

(1) การจดัการกบัสิง่สง่ตรวจ ไดแ้ก่ การเกบ็, การสมัผสั (handle), การชีบ้่ง, การบรรจุ, การเขยีนฉลาก, การ
รกัษาความคงตวั, ใบสง่ตรวจ, การขนสง่, และการเกบ็รกัษา เป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีอง
หอ้งปฏบิตักิาร.  มกีารประเมนิคุณสมบตัขิองสิง่สง่ตรวจเพือ่ใชใ้นการรบั / ปฏเิสธ / แปลผล.  สามารถทวน
สอบสิง่สง่ตรวจและตวัอย่างทีแ่บ่งใชไ้ด.้ 
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   7.1ข(11) การจดัการกบัส่ิงส่งตรวจ 
   111 การสัง่ตรวจเป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้
   112 การเกบ็ การสมัผสั การชีบ้่ง การบรรจุ การเขยีนฉลาก สิง่สง่ตรวจเป็นไปตามแนว

ทางการปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้
   113 การรกัษาความคงตวั ใบสง่ตรวจ การขนสง่ การจดัเกบ็ และเกบ็รกัษาสิง่สง่ตรวจ 

เป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีก่ าหนดไว้ 
   114 การรบัและตดิตามสิง่สง่ตรวจเป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้มกีาร

ประเมนิคุณสมบตัขิองสิง่สง่ตรวจเพื่อใชใ้นการรบั/ปฏเิสธสิง่สง่ตรวจ มกีารเกบ็
ขอ้มลูและสะทอ้นขอ้มลูกลบัไปยงัหน่วยงานทีถู่กปฏเิสธสิง่สง่ตรวจ และน า
คุณสมบตัขิองสิง่สง่ตรวจทีป่ระเมนิไดม้าใชใ้นการแปลผล 

   115 การสง่ไปตรวจหรอืใชบ้รกิารภายนอกเป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัสิ าหรบัการสง่
ตรวจภายในองคก์ร 

   116 มกีระบวนการทีส่ามารถทวนสอบสิง่สง่ตรวจและตวัอย่างทีแ่บ่งใชไ้ด้ 
 
(2) กระบวนการตรวจวเิคราะหส์รา้งความมัน่ใจว่าผลการตรวจมคีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได้, ดว้ยการใชว้ธิกีาร

ทดสอบมาตรฐานทีเ่หมาะสมและไดร้บัการ validate ว่าใหผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ.  มกีาร verify ว่าน ้ายา 
วธิกีารทดสอบ เครื่องมอื เครื่องวเิคราะห ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เป็นไปตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไว.้ 

N P M Extended Evaluation Guide 
   7.1ข(21) กระบวนการตรวจวิเคราะห์ 
   211 มกีารทบทวนความเหมาะสมและจดัท าขอ้ก าหนดของวธิกีารทดสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน 
   212 ใชว้ธิกีารทดสอบมาตรฐานทีเ่หมาะสมและไดร้บัการ validate ว่าใหผ้ลลพัธต์ามที่

ตอ้งการ 
   213 มกีารตรวจทดสอบน ้ายา วธิกีารทดสอบ เครื่องมอื เครื่องวเิคราะห ์ผลติภณัฑห์รอื

บรกิาร ว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไว ้
   214 มกีารใชค่้าปกตขิองคนทัว่ไปและขอบเขตของค่าทีต่รวจ (norms and ranges) ที่

ก าหนดไวเ้พื่อแปลผลและรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางคลนิิก โดย
ก าหนดช่วงค่าอา้งองิส าหรบัการตรวจวเิคราะหแ์ต่ละประเภท บนัทกึค่าปกตไิวใ้น
เวชระเบยีนเมื่อมรีายงานผลการตรวจ ปรบัค่าปกตเิมื่อมกีารสง่ตรวจภายนอก  
ทบทวนและปรบัปรุงค่าปกตใิหเ้ป็นปัจจุบนั และเหมาะสมกบัลกัษณะผูร้บับรกิาร 
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(3) มกีารรายงานผลการตรวจวเิคราะหท์ีถู่กตอ้งแก่ผูใ้ชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม โดยค านึงถงึการรกัษาความลบั 
ระดบัความผดิปกตขิองผลการตรวจทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อผูป่้วย และการสบืคน้ส าเนาขอ้มลู.  
N P M Extended Evaluation Guide 
   7.1ข(31) การรายงานผลการตรวจ 
   311 มกีารรายงานผลการตรวจวเิคราะหท์ีถู่กตอ้ง ชดัเจน ครบถว้นแก่ผูใ้ชใ้นเวลาที่

เหมาะสม 
มรีะบบรบัเสยีงสะทอ้นจากผูใ้ช ้(แพทย ์พยาบาล) อย่างไร? เสยีงสะทอ้นเกีย่วกบัเรื่อง
รายงานผลการตรวจวเิคราะหเ์ป็นอย่างไร? 

   312 สามารถออกรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในเวลาทีอ่งคก์รก าหนด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย มกีารตดิตามวดัความรวดเรว็ของการรายงาน
ผลการตรวจเร่งด่วน/ฉุกเฉิน. 

องค์กรก าหนดเวลาทีต่อ้งรายงานผลการตรวจไวอ้ย่างไร? ผลการตดิตามระยะเวลาในการ
รายงานผลการตรวจเร่งด่วน/ฉุกเฉินเป็นอย่างไร? มขีอ้มลูผลเสยีต่อการดแูลผูป่้วย
เนื่องจากแพทยไ์ดร้บัรายงานผลการตรวจลา่ชา้อะไรบา้ง? มกีารน าผลการตดิตามมา
ปรบัปรุงอย่างไร?  

   313 มกีารรกัษาความลบัของรายงานผลการตรวจวเิคราะหอ์ย่างเหมาะสม 
ผลการตรวจทีต่อ้งรกัษาความลบัอย่างเคร่งครดัมอีะไรบา้ง? มแีนวปฏบิตัทิีว่างไว้
อย่างไร? ผลการตดิตามสงัเกตการปฏบิตัติามแนวทางทีว่างไวเ้ป็นอย่างไร? 

   314 มกีารร่วมกนัก าหนดค่าระดบัความผดิปกตขิองผลการตรวจแต่ละประเภททีอ่าจ
เป็นอนัตรายต่อผูป่้วย และแนวทางรายงานต่อผูด้แูลผูป่้วยเพื่อใหม้กีารตอบสนอง
อย่างเหมาะสม ระบุผูร้ายงานและรบัรายงาน สิง่ทีต่อ้งบนัทกึในเวชระเบยีน69  

   315 มกีารเฝ้าตดิตามและปรบัปรุงตามผลการตดิตามการรายงานค่าผดิปกตหิรอืค่า
วกิฤต ิ

   316 มรีะบบทีส่ามารถสบืคน้ขอ้มลูผลการตรวจวเิคราะหไ์ด้ 
   317 มรีะบบทีส่ามารถขอค าปรกึษาเกีย่วกบัการแปลความหมายผลการตรวจวเิคราะห์

ได ้

(4) มกีารจดัการกบัสิง่สง่ตรวจหลงัการตรวจวเิคราะหอ์ย่างเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถท าการตรวจวเิคราะห์
เพิม่เตมิไดเ้มื่อจ าเป็น, และมกีารก าจดัสิง่สง่ตรวจทีเ่หลอือย่างปลอดภยั. 

 
69 ควรมกีารระบตุวัผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งมอบและรบัผลการตรวจทดสอบทีม่คี่าวกิฤต,ิ ระบุตวับุคคลทีจ่ะไดร้บั
ผลการตรวจทดสอบทีม่คี่าวกิฤตแิทนเมื่อแพทยผ์ูส้ ัง่ตรวจไม่อยู่, ก าหนดว่าการตรวจทดสอบและค่าวกิฤตใินระดบัใดที่
จะตอ้งมกีารรายงานโดยทนัท,ี ระบุระยะเวลาทีจ่ะตอ้งรายงานผลการตรวจทดสอบทีม่คี่าวกิฤตแิก่แพทยผ์ู้สัง่ตรวจอย่าง
เหมาะสมกบัความเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งแกปั้ญหาผูป่้วย, ก าหนดวธิกีารรายงานแพทยผ์ูส้ ัง่ตรวจ โดยใชเ้ทคนิคการสื่อสารที่
เหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัแต่ละสถานการณ์, ก าหนดนโยบายการสื่อสารร่วมใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
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   7.1ข(41) การจดัการกบัส่ิงส่งตรวจหลงัการตรวจวิเคราะห์ 
   411 มกีารจดัการกบัสิง่สง่ตรวจหลงัการตรวจวเิคราะหอ์ย่างเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถ

ท าการตรวจวเิคราะหเ์พิม่เตมิไดเ้มื่อจ าเป็น 
   412 มกีารก าจดัสิง่สง่ตรวจทีเ่หลอือย่างปลอดภยั โดยค านึงถงึหลกัการป้องกนัการ

แพร่กระจายเชือ้รว่มดว้ย 
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ค. ระบบบรหิารคุณภาพ 

(1) หอ้งปฏบิตักิารเขา้ร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญระหว่างหอ้งปฏบิตักิาร (proficiency testing - PT) 
ตามขอบเขตและความซบัซอ้นของการตรวจวเิคราะหท์ีใ่หบ้รกิาร, หรอืจดัใหม้รีะบบประเมนิ performance 
อื่นๆ เพื่อพจิารณาความน่าเชือ่ถอืของการตรวจวเิคราะห.์  มหีลกัฐานว่ามกีารน าปัญหาทัง้หมดทีพ่บจาก
การทดสอบความช านาญหรอืระบบประเมนิอื่นมาแกไ้ขโดยทนัท.ี 
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   7.1ค(11) การทดสอบความช านาญ 
   111 หอ้งปฏบิตักิารเขา้ร่วมในการทดสอบความช านาญ หรอืแลกเปลีย่นตวัอย่างกบั

หอ้งปฏบิตักิารขององคก์รอื่น ตามขอบเขตและความซบัซอ้นของการตรวจวเิคราะหท์ี่
ใหบ้รกิาร   

   112 หอ้งปฏบิตักิารจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นตวัอย่างกบัหอ้งปฏบิตักิารขององคก์รอื่น หรอื
จดัใหม้รีะบบการประเมนิ performance อื่นๆ เพื่อพจิารณาความน่าเชื่อถอืของการ
ตรวจวเิคราะห ์ส าหรบัการตรวจวเิคราะหท์ีม่ไิดเ้ขา้ร่วมทดสอบความช านาญ  

   113 มกีารน าปัญหาทัง้หมดทีพ่บจากการทดสอบความช านาญหรอืระบบประเมนิอื่นมา
แกไ้ขโดยทนัท ี

   114 มกีารสือ่สารและวางแผนร่วมกนักบัแพทยผ์ูใ้ชผ้ลการตรวจ ในกรณีทีผ่ลการทดสอบ
ความช านาญมคีวามคลาดเคลื่อนสงูจนอาจมผีลกระทบต่อการดแูลผูป่้วย 

   115 มกีารเกบ็รกัษาบนัทกึรวบรวมการมสีว่นร่วมในการทดสอบความช านาญ 

(2) หอ้งปฏบิต้กิารมโีปรแกรม / ระบบบรหิารคุณภาพซึง่ครอบคลุมบรกิารหอ้งปฏบิตักิารทุกดา้น และประสาน
กบัสว่นอื่นๆ ในองคก์ร.  โปรแกรม / ระบบบรหิารคุณภาพครอบคลุม การชีบ้่งปัญหา / โอกาสพฒันา, 
บนัทกึความผดิพลาดและการรายงานอุบตักิารณ์, การตดิตามตวัชีว้ดั, การแกไ้ข / ป้องกนัปัญหา, การ
ตดิตามปัจจยัก่อนและหลงัการตรวจวเิคราะหท์ีม่ผีลต่อการตรวจวเิคราะห,์ การควบคุมเอกสาร, เป้า
หมายความปลอดภยัของผูป่้วย, และการประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรม / ระบบบรหิารคุณภาพ. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   7.1ค(21) ระบบบริหารคณุภาพ 
   211 หอ้งปฏบิต้กิารมรีะบบบรหิารคุณภาพซึง่ครอบคลุมบรกิารหอ้งปฏบิตักิารทุกดา้น และ

ประสานกบัสว่นอื่นๆ ในองคก์ร เช่น ระบบรายงานอุบตักิารณ์ ระบบสารสนเทศ 
   212 ระบบบรหิารคุณภาพประกอบดว้ยการชีบ้่งปัญหา / ความเสีย่ง / โอกาสพฒันา   
   213 ระบบบรหิารคุณภาพประกอบดว้ยการบนัทกึความผดิพลาดและการรายงาน

อุบตักิารณ์ 
   214 ระบบบรหิารคุณภาพประกอบดว้ยการตดิตามตวัชีว้ดั 
   215 ระบบบรหิารคุณภาพประกอบดว้ยการแกไ้ข / ป้องกนัปัญหา 
   216 ระบบบรหิารคุณภาพประกอบดว้ยการตดิตามปัจจยัก่อนและหลงัการตรวจวเิคราะหท์ี่

มผีลต่อการตรวจวเิคราะห ์
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   217 ระบบบรหิารคุณภาพประกอบดว้ยการควบคุมเอกสาร 
   218 ระบบบรหิารคุณภาพน าเป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วยมาพจิารณา 
   219 มกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิารคุณภาพ 
   7.1ค(22) ระบบความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการ 
   221 ระบบความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิาร ครอบคลุมโอกาสเกดิความเสีย่งใน

หอ้งปฏบิตักิาร และบรเิวณทีม่กีารตรวจวเิคราะหน์อกหอ้งปฏบิตักิาร 
   222 ระบบความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิารเป็นสว่นหนึ่งของระบบบรหิารความปลอดภยั

ขององคก์ร มกีารรายงานตามโครงสรา้งความปลอดภยัขององค์กรอย่างน้อยปีละครัง้ 
และเมื่อมเีหตุการณ์ทีม่ผีลต่อความปลอดภยัเกดิขึน้ 

   223 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัการหยบิสมัผสัและก าจดั
สารตดิเชือ้และวตัถุอนัตราย 

   224 มกีารใชก้ระบวนการ และ/หรอื อุปกรณ์เฉพาะเพื่อลดความเสีย่งทีค่น้พบ 
   225 เจา้หน้าทีข่องหอ้งปฏบิตักิารไดร้บัการปฐมนิเทศเกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัแิละวธิปีฏบิตัิ

เกีย่วกบัความปลอดภยั. 

(3) หอ้งปฏบิตักิารด าเนินการควบคุมคุณภาพเพื่อตดิตาม performance ของการตรวจวเิคราะห,์ รวมทัง้การ
จดัท า tolerance limit, จ านวนและความถีข่อง control, การน าขอ้มลูการควบคุมคุณภาพและสารสนเทศที่
เกีย่วขอ้งมาสูป่ฏบิตักิารแกไ้ขปัญหา, และวธิกีารเพื่อยนืยนัความน่าเชื่อถอืของการผลการตรวจทดสอบเมื่อ
ไม่มกีาร calibrate หรอืไม่มวีสัดุควบคุม. 
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   7.1ค(31) การควบคมุคณุภาพ 
   311 มรีะบบควบคุมคุณภาพภายในทีเ่หมาะสม รวมทัง้การจดัท า tolerance limit, จ านวน

และความถีข่อง control 
   312 มกีารตดิตามเฝ้าระวงั performance ของการตรวจวเิคราะหป์ระจ าวนัโดยเจา้หน้าที่

หอ้งปฏบิตักิารทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 
   313 มกีารน าขอ้มลูการควบคุมคุณภาพและสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งมาสูป่ฏบิตักิารแกไ้ข

ปัญหาขอ้บกพร่องอย่างรวดเรว็ 
   314 มกีารยนืยนัความน่าเชื่อถอืของการผลการตรวจทดสอบเมื่อไม่มกีาร calibrate หรอืไม่

มวีสัดุควบคุม 
   315 มกีารบนัทกึผลการตรวจวเิคราะหแ์ละปฏบิตักิารแกไ้ข 

 (4) หอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามพรอ้ม น ามาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยซ์ึง่เป็นทีย่อมรบัมาใชป้ระโยชน์ 
และขอรบัการประเมนิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย ์
หรอืราชวทิยาลยัพยาธแิพทยแ์ห่งประเทศไทย. 
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II-7.2 คลงัเลือด  

องคก์รน ำมำตรฐำนงำนบริกำรโลหิตและธนำคำรเลือด ท่ีจดัท ำโดยศนูยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั. 

(1) มกีารบรหิารจดัการงานบรกิารโลหติทีม่ปีระสทิธภิาพและประสานงานอย่างเป็นเอกภาพภายใตก้ารน าของ
ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต.ิ 

N P M Extended Evaluation Guide 
   7.2(11) การบริหารจดัการงานบริการโลหิต 
   111 โรงพยาบาลทีเ่ป็นสาขาบรกิารโลหติมสีว่นร่วมในการจดัหาโลหติใหเ้พยีงพอส าหรบั

ผูป่้วยในโรงพยาบาล โดยประสานงานและร่วมมอืกบัศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิเหล่า
กาชาดจงัหวดั และภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ

   112 มธีนาคารเลอืดหรอืงานบรกิารโลหติตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   113 มคีณะกรรมการการใชโ้ลหติของโรงพยาบาล (Hospital Transfusion Committee) 

หรอืมรีะบบตรวจสอบและทบทวนการใชโ้ลหติ เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิความตอ้งการ
การใชโ้ลหติ ควบคุมก ากบัการใชโ้ลหติอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

(2) มโีลหติในปรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการ. 
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   7.2(21) การรณรงคร์บับริจาคโลหิต 
   211 มกีารรณรงคใ์หค้วามรูเ้พื่อใหม้กีารบรจิาคโลหติโดยสมคัรใจ ไม่หวงัสิง่ตอบแทน 
   212 มกีารจดักจิกรรมเชงิรุกเพื่อใหม้ผีูบ้รจิาคโลหติทีม่คุีณภาพ 
   7.2(22) แผนการจดัหาโลหิต 
   221 องค์กรแจง้ปรมิาณการใชโ้ลหติตลอดทัง้ปีแก่เหล่ากาชาดจงัหวดั เพื่อประโยชน์ในการ

วางแผนการจดัหาโลหติ 
   222 องค์กรก าหนดจ านวนโลหติและสว่นประกอบของโลหติส ารองขัน้ต ่าของโรงพยาบาล  

และด าเนินการหรอืประสานงานใหม้จี านวนเกนิกว่าส ารองอยู่เสมอ 
   7.2(23) การรบับริจาคโลหิต 
   231 มรีะบบการคดัเลอืกเพื่อรบับรจิาคโลหติจากกลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้

ต ่า 
   232 มรีะบบการจดัท าทะเบยีนผูบ้รจิาคโลหติอย่างถูกต้องและรดักุม ครอบคลุมขอ้มลูที่

จ าเป็น และน าขอ้มลูดงักล่าวมาใชใ้นการรบับรจิาคโลหติครัง้ต่อไป 
   233 มกีระบวนการเจาะเกบ็โลหติทีถู่กตอ้ง ปลอดภยั ต่อผูบ้รจิาคโลหติและผูป้ฏบิตังิาน  

โดยวธิปีราศจากเชือ้และปฏบิตัโิดยเจา้หน้าทีท่ีผ่่านการอบรมและมคีวามช านาญ 
   234 ในการรบับรจิาคโลหตินอกสถานที ่มหีวัหน้าหน่วยทีผ่่านการอบรมรบัผดิชอบในการ

ตรวจกรองผูบ้รจิาคดว้ยการตรวจรา่งกายเพื่อไม่รบับรจิาคผูท้ีม่สีุขภาพไม่เหมาะสม 
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   235 มรีะบบบรกิารทางการแพทยเ์พื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าสามารถช่วยเหลอืผูบ้รจิาคโลหติไดห้าก

มภีาวะผดิปกตแิละฉุกเฉิน 
   236 จดัใหม้กีารใหค้ าปรกึษาอย่างมปีระสทิธผิลแก่ผูบ้รจิาคโลหติทัง้ก่อนและหลงัการ

บรจิาคโลหติ 
   237 มรีะบบรกัษาความลบัของขอ้มูลผูบ้รจิาคโลหติ 
   238 มรีะบบการดแูลผูบ้รจิาคโลหติ เพื่อใหผู้บ้รจิาคโลหติปลอดภยั และสามารถบรจิาค

โลหติไดส้ม ่าเสมอ 
   239 มรีะบบการแจง้ผลการตดิเชือ้แก่ผูบ้รจิาคโลหติ และใหค้ าแนะน าปรกึษากรณีผูบ้รจิาค

ตดิเชือ้ โดยเกบ็เป็นความลบัและจง้เป็นการเฉพาะตวั  พรอ้มทัง้แนะน าใหม้ารบัการ
ตรวจโลหติพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง 

   7.2(24) การส ารองส่วนประกอบของโลหิต 
   241 มกีารส ารองสว่นประกอบโลหติทีจ่ าเป็น ไดแ้ก ่เมด็โลหติแดง (packed red cell), 

พลาสมา (plasma), พลาสมาสดแช่เขง็ (fresh frozen plasma), Cryo–removed 
plasma (CRP), ไครโอปรซีปิิเตท (cryoprecipitate), เกลด็โลหติเขม้ขน้ (platelet 
concentrate) 

 (3) ผูป่้วยไดร้บัโลหติทีป่ลอดภยัตามหลกัการขององคก์ารอนามยัโลก. 
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   7.2(31) การตรวจโลหิต 
   311 โลหติทุกหน่วยไดร้บัการตรวจหมู่โลหติ และตรวจกรองแอนตบิอดตี่อแอนตเิจนบน

เมด็เลอืดแดง 
   312 โลหติทุกหน่วยไดร้บัการตรวจคดักรองร่องรอยการตดิเชือ้โรคซฟิิลสิ ตามมาตรฐาน

ธนาคารเลอืดและงานบรกิารโลหติ และแนวทางการปฏบิตัขิองศูนยบ์รกิารโลหติ
แห่งชาต ิ

   313 โลหติทุกหน่วยไดร้บัการตรวจคดักรองการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ ีไวรสัตบัอกัเสบซ ี
และเชือ้เอชไอว ีดว้ยเทคนิคทางน ้าเหลอืงวทิยา (serology) ทีม่คีวามไวสงู อย่างน้อย 
Enzyme Immunological Assay (EIA) และโรคอื่นๆ ตามทีไ่ดป้ระกาศเพิม่เตมิ 

   314 โลหติทุกหน่วยไดร้บัการตรวจคดักรองการตดิเชือ้ทีถ่่ายทอดทางโลหติ ดว้ยวธิี
ชวีวทิยาระดบัโมเลกุล เช่น Nucleic acid amplification technology (NAT) ส าหรบั
เชือ้ไวรสัตบัอกัเอสบบ ีไวรสัตบัอกัเสบซ ีและเชือ้เอชไอว ีและโรคอื่นๆ ตามทีไ่ด้
ประกาศเพิม่เตมิ 

   7.2(32) การจดัระบบบ่งช้ี ทวนสอบ คดัแยก 
   321 โลหติบรจิาคทุกหน่วยมฉีลากบ่งชี ้และมขีอ้มลูบนฉลากทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐาน 
   322 มรีะบบการบ่งชีแ้ละทวนสอบโลหติตวัอย่างโลหติผูป่้วย ทีจ่ะน ามาทดสอบความเขา้

กนัไดก้บัโลหติบรจิาคทีจ่ะใหผู้ป่้วย (compatibility test) 
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   323 มรีะบบการคดัแยก กกักนั ชีบ้่ง โลหติทีย่งัไม่ผ่านการตรวจ โลหติทีต่รวจแลว้ โลหติที่

ตดิเชือ้ และมกีารท าลายโลหติทีต่ดิเชือ้อย่างมปีระสทิธผิล  
   7.2(33) การตรวจตวัอย่างโลหิตและทดสอบความเข้ากนัได้ 
   331 มรีะบบการตรวจตวัอย่างโลหติก่อนใหผู้ป่้วยอย่างถูกต้อง แม่นย า และทดสอบความ

เขา้กนัไดก้บัโลหติบรจิาคทีจ่ะใหผู้ป่้วย (compatibility test) เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัโลหติที่
ถูกตอ้ง ปลอดภยั และลดความเสีย่งจากการรบัโลหติ  

   7.2(34) การติดตาม รายงาน ให้ข้อมูล 
   341 มรีะบบตดิตามและประเมนิความเสีย่งของโรคตดิต่อทางการใหโ้ลหติ และก าหนด

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัโรคระบาด และโรคอุบตัใิหม่ 
   342 มรีะบบรายงานผลแทรกซอ้นจากการบรจิาคโลหติต่อศูนยบ์รกิารโลหติฯ  
   343 มรีะบบรายงานผลแทรกซอ้นจากการรบัโลหติต่อศูนยบ์รกิารโลหติฯ และน ามาพฒันา

ระบบงานขององค์กร ไดแ้ก่ (1) อตัราผูป่้วยตดิเชือ้จากการรบัโลหติ (2) อตัราผูป่้วย
ไดร้บัโลหติผดิหมู่ (3) อตัราการเกดิปฏกิริยิาจากการถ่ายโลหติ (blood transfusion 
reaction) 

   344 มกีารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและหรอืญาต ิใหท้ราบกระบวนการใหโ้ลหติเพื่อการดแูลรกัษา 
ทัง้ผลดแีละผลแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการรบัโลหติ และไดร้บัความยนิยอมการรบั
โลหติเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 (4) งานบรกิารโลหติมคุีณภาพในทุกกระบวนการและทุกระดบั. 
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   7.2(41) ทรพัยากร 
   411 หอ้งปฏบิตักิารมภีาวะแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ถูกสุขลกัษณะ และเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของระบบคุณภาพหอ้งปฏบิตักิาร มสีิง่อ านวยความสะดวกทีพ่อเพยีงและมี
ประสทิธภิาพ 

   412 มบีุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสมในกระบวนการปฏบิตังิานใหม้คุีณภาพ 
   413 มวีสัดุและครุภณัฑต์ามความจ าเป็นในการเตรยีมสว่นประกอบโลหติ การเกบ็รกัษา

สว่นประกอบโลหติ และการขนสง่โลหติ 
   7.2(42) กระบวนการและการประกนัคณุภาพ 
   421 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทุกอย่าง ตอ้งด าเนินการตามระบบคุณภาพ 
   422 มกีารประกนัคุณภาพในทุกขัน้ตอน ไดแ้ก่ การจดัหาและเจาะเกบ็โลหติ การตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร การเตรยีมสว่นประกอบโลหติ การเกบ็รกัษา การจ่ายโลหติและการ
ขนสง่ 

   423 มตีรวจสอบคุณภาพสว่นประกอบโลหติอย่างสม ่าเสมอ และมกีระบวนการปรบัปรุงให้
สว่นประกอบไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
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   424 มกีารประเมนิตดิตามและพฒันาระบบห่วงโซ่ความเยน็ (Blood Cold Chains) ของ

การเกบ็รกัษาและขนสง่ 
   425 มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วกบังานบรกิารโลหติ 
   426 เขา้ร่วมในการควบคุมคุณภาพภายนอกของการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (External 

Quality Assurance Scheme-EQAS) หรอืเขา้ร่วมในการเปรยีบเทยีบผลกบัองคก์ร
อื่นๆ (Inter-laboratory comparison) 

 (5) มกีารใชโ้ลหติอย่างเหมาะสม  มเีกณฑแ์ละแนวปฏบิตัไิปในทางเดยีวกนั. 
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   7.2(51) การใช้โลหิต 
   511 มนีโยบายการใชโ้ลหติอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามขอ้บ่งชีท้างการแพทย ์ 
   512 มกีารอบรมแนวทางการใชโ้ลหติอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบั 
   513 องค์กรสนับสนุนใหม้กีารใชเ้ทคนิคอื่นหรอืยาแทนการผ่าตดั หรอืวธิผ่ีาตดัทีไ่ม่ใชห้รอื

ใชโ้ลหติจ านวนน้อย เพื่อลดการใชโ้ลหติทีไ่ม่จ าเป็น 
   514 มรีะบบสารสนเทศเพื่อรองรบัการตดิตามตวัชีว้ดัของการใชโ้ลหติอย่างเหมาะสมใน

องค์กร ไดแ้ก่ (1) อตัราการตรวจความเขา้กนัไดข้องโลหติทีใ่หผู้ป่้วยกบัการใชโ้ลหติ
จรงิ (2) รอ้ยละของการใชส้ว่นประกอบโลหติ 
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II-7.3 บริกำรรงัสีวิทยำและ Medical Imaging 

บริกำรรงัสีวิทยำและ medical imaging ให้ข้อมูลส ำหรบักำรวินิจฉัยโรคท่ีถกูต้องน่ำเช่ือถือ ปลอดภยั. 

ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 

(1) มกีารวางแผนจดับรกิารตามเป้าประสงคท์ีก่ าหนดไวแ้ละความคาดหวงัของผูใ้ช้.  แผนจดับรกิารครอบคลุม
ขอบเขตของบรกิาร ทรพัยากรทีต่อ้งการ และระดบัผลงานทีค่าดหวงั. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   7.3ก(11) การวางแผนจดับริการ 
   111 มกีารวางแผนจดับรกิารรงัสวีทิยาและ medical imaging ตามเป้าประสงคข์ององคก์ร 

ลกัษณะผูป่้วยทีใ่หบ้รกิาร ความตอ้งการของผูป่้วย และความคาดหวงัของผูใ้หก้าร
ดแูลรกัษา 

   112 แผนจดับรกิารครอบคลุมขอบเขตบรกิาร ระบบุรกิารทีจ่ดัใหม้ใีนช่วงเวลาท าการปกต ิ
การตรวจนอกเวลาท าการปกต ิบรกิารทีต่อ้งสง่ตรวจภายนอก  

   113 แผนจดับรกิารครอบคลุมทรพัยากรทีต่อ้งการในปัจจบุนัและในอนาคต 
   114 แผนจดับรกิารครอบคลุมระดบัผลงานทีค่าดหวงั  
   115 บรกิารรงัสวีทิยาและ imaging เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 
   116 มบีรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ทีเ่พยีงพอ สม ่าเสมอ และสะดวก พรอ้มตอบสนอง

ภาวะความตอ้งการของผูป่้วย 
   117 มบีรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ส าหรบักรณีฉุกเฉิน รวมถงึหลงัจากเวลาท าการปกติ

ดว้ย 
 
(2) มทีรพัยากรบุคคลทีเ่พยีงพอและมคีวามรูค้วามสามารถในการท างานทีต่อ้งการ.   
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   7.3ก(21) ทรพัยากรบุคคล 
   211 มทีรพัยากรบุคคลทีม่คุีณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และ

เพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีถ่่ายภาพและแปลผล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป่้วย 

   7.3ก(22) การก ากบัดแูลและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
   221 ผูท้ าหน้าทีก่ ากบัดแูลการตรวจทางรงัสมีคุีณวุฒแิละประสบการณ์เหมาะสม 
   222 มกีารก าหนด technical competency และสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของ

เจา้หน้าทีผ่่านกจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรมทบทวน การประชุมวชิาการ การฝึกอบรม 
เป็นตน้ 

   7.3ก(23) หวัหน้าหน่วย 
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   231 มผีูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมรบัผดิชอบบรหิารจดัการบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ดูแล

ใหม้กีารปฏบิตัติามระบบบรหิารคุณภาพทีก่ าหนดขึน้ รวมทัง้การใหข้อ้เสนอแนะและ
ทบทวนคุณภาพของการสง่ตรวจภายนอก 

 

 (3) บรกิารทางรงัสวีทิยาและ imaging มพีืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ ไดร้บัการออกแบบเพื่อป้องกนัอนัตรายจากรงัสี
แก่ผูป่้วย ญาต ิและเจา้หน้าที,่ เป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั, ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรอง
จากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายก าหนด. 
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   7.3ก(31) พื้นท่ีใช้สอยและส่ิงแวดล้อม 
   311 บรกิารรงัสวีทิยาและ imaging พืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ 
   312 บรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ไดร้บัการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยเพื่อเพื่อป้องกนัอนัตราย

จากรงัสแีก่ผูป่้วย ญาต ิและเจา้หน้าที ่มกีารจดับรเิวณพืน้ทีใ่หบ้รกิารปลอดภยัจาก
รงัส ี มกีารแยกเขตบรเิวณรงัสชีดัเจน 

   313 โครงสรา้งอาคารสถานทีข่องบรกิารรงัสแีละ imaging เป็นไปตามมาตรฐาน 
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั  

   314 โครงสรา้งอาคารสถานทีข่องบรกิารรงัสแีละ imaging ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรอง
จากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายก าหนด 

   315 มกีารดแูลสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการตรวจภาพรงัส ี 
   316 มรีะบบระบายอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
 (4) บรกิารรงัสวีทิยาและ imaging มเีครื่องมอืและอุปกรณ์พรอ้มส าหรบัท าการตรวจทีต่อ้งการ ในสภาพการ

ท างานทีป่ลอดภยั, มรีะบบบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั, มกีารสอบเทยีบและการใชผ้ลการสอบเทยีบอย่าง
เหมาะสม.  เครื่องมอืผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายก าหนด (ถา้ม)ี.  
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   7.3ก(41) เครื่องมือและอปุกรณ์ 
   411 มรีะบบบรหิารจดัการเครือ่งมอืของบรหิารรงัสวีทิยาและ imaging และไดร้บัการน าไป

ปฏบิตั ิเพื่อใหม้เีครื่องมอืและอุปกรณ์พรอ้มส าหรบัการตรวจทางรงัสทีีต่อ้งการ ในสภาพ
การท างานทีป่ลอดภยั 

   412 มวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการคดัเลอืกและจดัหาเครื่องมอื 
   413 มกีารจดัท าบญัชรีายการเครื่องมอื 
   414 มกีารตรวจสอบและทดสอบเครื่องมอืเมื่อแรกใชแ้ละเป็นระยะตามก าหนดเวลา 
   415 เครื่องมอืผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด  
   416 มรีะบบบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั และการบนัทกึทีค่รบถว้น 
   417 มกีารสอบเทยีบและใชผ้ลการสอบเทยีบอย่างเหมาะสม และการบนัทกึทีค่รบถว้น 
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 (5) มกีารประเมนิ คดัเลอืก และตดิตามความสามารถของบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ทีร่บัตรวจต่อ, รวมทัง้
มกีารประเมนิผูใ้หค้ าปรกึษาหรอืขอ้คดิเหน็ส าหรบัการตรวจพเิศษ 
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   7.3ก(51) บริการรงัสีวิทยาและ imaging ท่ีรบัตรวจต่อ 
   511 มกีารคดัเลอืกบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ภายนอกทีจ่ะสง่ตรวจ โดยพจิารณาจาก

ผลงานซึง่เป็นทีย่อมรบั การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั 
   512 มกีารตดิตามความสามารถของของหอ้งปฏบิตักิาร/หน่วยตรวจทดสอบทีร่บัตรวจต่อ 

ตามความถีแ่ละขอ้มลูคุณภาพทีก่ าหนดไว ้โดยผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 
   513 มกีารน าขอ้มลูการควบคุมคุณภาพไปด าเนินการตามความเหมาะสม 
   514 มกีารรายงานขอ้มลูการควบคุมคุณภาพจากบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ภายนอก

ใหแ้ก่ผูน้ าเป็นประจ าทุกปี เพือ่ใชใ้นการท าสญัญาและการต่อสญัญา 
   7.1ก(52) ผู้ให้ค าปรึกษา 
   521 องค์กรสามารถเขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญใน specialized diagnostic area เมื่อจ าเป็น 
   522 มกีารประเมนิผูใ้หค้ าปรกึษาหรอืขอ้คดิเหน็ส าหรบัการตรวจพเิศษ 

 (6) มกีารคดัเลอืกและตรวจสอบการจดัซื้อจดัหา บรกิารจากภายนอก เครื่องมอืวทิยาศาสตร ์วสัดุ น ้ายา ซึง่มี
ผลต่อคุณภาพของบรกิารหอ้งปฏบิตักิาร / หน่วยทดสอบ อย่างระมดัระวงั.  มกีารประเมนิผูผ้ลติหรอืผูข้าย
น ้ายา วสัดุ และบรกิารทีม่คีวามส าคญัสงู.  มรีะบบควบคุมคลงัพรอ้มดว้ยบนัทกึทีเ่หมาะสม. 
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   7.3ก(61) การจดัซ้ือจดัหา 
   611 มกีารระบุฟิลม์เอกซเรย ์น ้ายา วสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์ทีจ่ าเป็นส าหรบัการใหบ้รกิาร

ทางรงัสวีทิยาและ imaging 
   612 มแีนวทางการคดัเลอืกและตรวจสอบฟิลม์เอกซเรย ์น ้ายา วสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตร์

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไดภ้าพวนิจิฉยัทีม่คุีณภาพ และน าไปปฏบิตั ิ
   613 มกีารประเมนิผูผ้ลติหรอืผูข้ายฟิลม์เอกซเรย ์น ้ายา วสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์ทีม่ี

ความส าคญัสงู 
   614 สรา้งความมัน่ใจว่ามฟิีลม์เอกซเรย ์น ้ายา วสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตรท์ีจ่ าเป็นพรอ้มใช ้ 
   615 จดัเกบ็ฟิลม์เอกซเรย ์น ้ายา วสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตรท์ัง้หมดตามค าแนะน าของผูผ้ลติ

หรอืขอ้แนะน าการบรรจุ (packaging instruction) 
   616 วสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตรท์ัง้หมดไดร้บัการเขยีนฉลากอย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 
   617 มรีะบบในการควบคุมคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารบนัทกึ 

 (7) มกีารสือ่สารทีด่กีบัผูใ้ชบ้รกิารรงัสวีทิยาและ imaging ดว้ยการประชุมอย่างสม ่าเสมอและดว้ยวธิกีารอื่นๆ 
ไดแ้ก่ การใหค้ าแนะน า การแปลผลการตรวจ การปรกึษาทางวชิาการ การตรวจเยีย่มทางคลนิิก การ
เปลีย่นแปลงวธิกีารตรวจ 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  196 

 

N P M Extended Evaluation Guide 
   7.3ก(71) การส่ือสาร 
   711 มชี่องทางในการสือ่สารกบัผูใ้ชบ้รกิารรงัสวีทิยาและ imaging หลายหลายช่องทาง ทัง้

การใชส้ือ่ทางเดยีว การสือ่สารสองทาง และการประชุมร่วมกนัเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ 
   712 มกีารจดัท าค าแนะน าเกีย่วกบัการสง่ตรวจ เชน่ ทางเลอืกในการตรวจทางรงัส ีคู่มอืการ

เตรยีมผูป่้วย 
   713 จดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัเป็นระยะเพื่อเรยีนรูก้ารแปลผลการตรวจและการปรกึษาทาง

วชิาการ 
   714 จดัใหม้กีารตรวจเยีย่มทางคลนิิกร่วมกนัเพื่อเรยีนรูจ้ากผูป่้วยและจากเพื่อนร่วมวชิาชพี 
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ข. การจดับรกิาร 

(1) ในการตรวจทดสอบทีก่ระท ากบัผูป่้วยโดยตรง มกีารประเมนิผูป่้วยก่อนสง่ตรวจและก่อนเขา้รบัการตรวจ มี
การเตรยีมผูป่้วยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัผลทีไ่ม่พงึประสงค ์ลดอนัตรายต่อผูป่้วย และมัน่ใจวา่ผลการ
ตรวจมคุีณภาพตามทีต่อ้งการ. มกีารใหข้อ้มลูผูป่้วยอย่างเพยีงพอและลงนามยนิยอมในกรณีทีเ่ป็นการตรวจ
ทีม่คีวามเสีย่งสงู. 
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   7.3ข(11) การเตรียมผู้ป่วยท่ีส่งตรวจทางรงัสีวิทยาและ imaging 
   111 มกีารประเมนิผูป่้วยก่อนสง่ตรวจ 
   112 มกีารเตรยีมผูป่้วยอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกนัผลทีไ่ม่พงึประสงค ์ลดอนัตรายต่อผูป่้วย 

และมัน่ใจวา่ผลการตรวจมคุีณภาพตามทีต่อ้งการ 
   113 มกีารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยอย่างเพยีงพอและใหผู้ป่้วยลงนามยนิยอม ในกรณีเป็นการ

ตรวจทีม่คีวามเสีย่งสงู 

 (2) มกีารปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัอนัตรายจากรงัสอีย่างเคร่งครดั. มกีารตรวจวดัรงัสแีละการรายงาน
ผล. การจดัพืน้ทีห่อ้งตรวจและป้ายแสดงบรเิวณรงัสทีีช่ดัเจน.  มกีารก าจดัสารกมัมนัตรงัส ีกากรงัส ีและขยะ
ทางรงัสอีย่างเหมาะสมและปลอดภยั. 
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   7.3ข(21) การป้องกนัอนัตรายจากรงัสี 
   211 มกีารปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัอนัตรายทางรงัสอีย่างเคร่งครดั 
   212 มกีารจดัพืน้ทีร่อตรวจทีป่ลอดภยั และเครื่องหมายแสดงบรเิวณรงัส ี
   213 มกีารก าจดัสารกมัมนัตรงัส ีกากรงัส ีและขยะทางรงัสอีย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

(3) มขีอ้บ่งชีท้างคลนิิกทีเ่พยีงพอ ในการสง่ตรวจทางรงัสวีทิยาหรอื medical imaging อื่นๆ.  มกีารสือ่สารขอ้
บ่งชีด้งักล่าวใหห้น่วยบรกิารและแพทยท์ีจ่ะท าการตรวจและอ่านผล.  ขอ้บ่งชีแ้ละการสือ่สารดงักล่าวอยู่บน
พืน้ฐานแนวทางขององค์กรวชิาชพีและหลกัฐานทางวชิาการ. 
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   7.3ข(31) ข้อบ่งช้ีในการส่งตรวจ 
   311 ผูเ้กีย่วขอ้งร่วมกนัจดัท าขอ้บ่งชีท้างคลนิิกในการสง่ตรวจทางรงัสวีทิยาหรอื medical 

imaging อื่นๆ โดยใชแ้นวทางขององคก์รวชิาชพีและหลกัฐานทางวชิาการ  
   312 มกีารสือ่สารขอ้บ่งชใีนการสง่ตรวจใหห้น่วยบรกิารทางรงัสวีทิยาและแพทยท์ีจ่ะท าการ

ตรวจ/อ่านผล 
   313 มกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามขอ้บ่งชีแ้ละสือ่สารใหผู้ส้ง่ตรวจทราบ 

 
 (4) การตรวจทางรงัสวีทิยาเป็นไปอย่างถูกตอ้ง, มกีารเขยีน label ทีถู่กต้องและเหมาะสม.  มกีารจดัท า

มาตรฐานเกีย่วกบัการจดัต าแหน่งและการตัง้ค่าในการถ่ายภาพรงัส ีเพื่อใหไ้ดภ้าพถ่ายทีม่คุีณภาพ และ
ผูป่้วยไดร้บัรงัสน้ีอยทีสุ่ด. 
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   7.3ข(41) การตรวจทางรงัสีวิทยา 
   411 มกีารจดัท ามาตรฐานเกีย่วกบัการจดัต าแหน่งและการตัง้ค่าในการถ่ายภาพรงัส ีเพื่อให้

ไดภ้าพถ่ายทีม่คุีณภาพ และผูป่้วยไดร้บัรงัสน้ีอยทีสุ่ด  
   412 สรา้งความมัน่ใจว่าทุกภาพถ่ายรงัสตีอ้งระบุชื่อผูป่้วย และมกีาร label ขอ้มลูส าคญั

อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

 (5) การตรวจวนิจิฉยัและรกัษาทางรงัสวีทิยาหรอื medical imaging อื่นๆ ท าโดยผูม้คุีณวุฒแิละประสบการณ์.  
มรีะบบการปรกึษารงัสแีพทยแ์ละทบทวนความถูกตอ้งของการอ่านผลการตรวจทางรงัสวีทิยาตามความ
เหมาะสม. มกีารสือ่สารผลการตรวจใหแ้ก่แพทยเ์จา้ของไขใ้นเวลาทีเ่หมาะสม. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   7.3ข(51) การตรวจและแปลผล 
   511 มกีารก าหนดผูม้คุีณวุฒแิละประสบการณ์ทีส่ามารถท าการตรวจวนิจิฉยัและรกัษาทาง

รงัสวีทิยาหรอื medical imaging ชนิดต่างๆ 
   512 มรีะบบการอ่านและแปลผลภาพรงัสเีพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูม้คุีณวุฒแิละประสบการณ์เป็น

ผูอ่้านและแปลผล หรอืในกรณีทีไ่ม่มผีูม้คุีณวุฒแิละประสบการณ์ หรอืผูม้คุีณวุฒแิละ
ประสบการณ์ไม่สามารถอ่านและแปลผลภาพรงัสไีดท้ัง้หมด มกีารก าหนดภาพรงัสทีี่
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการทบทวนโดยผูม้คุีณวุฒแิละประสบการณ์ 

   514 มกีารสรุปสิง่ทีพ่บจากภาพรงัส ีซึง่ควรครอบคลุม ค าอธบิายต่อประเดน็ทางคลนิิกที่
ระบุไวโ้ดยผูส้ง่ตรวจ การเปรยีบเทยีบกบัผลการตรวจทีผ่่านมา รวมทัง้การวนิิจฉยั
แยกโรคหรอืขอ้เสนอแนะส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิเมื่อจ าเป็น หรอืการวนิิจฉยัที่
ชดัเจน 

   7.3ข(52) กำรรำยงำนผล 
   521 มกีารก าหนดระยะเวลารายงานผลทีค่าดหวงั 
   522 มกีารวดัระยะเวลารายงานผลการตรวจเร่งดว่น/ฉุกเฉิน 
   523 มกีารรายงานผลการตรวจทางรงัสแีละ imaging ในระยะเวลาทีก่ าหนด  
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ค. ระบบบรหิารคุณภาพ 

 (1) บรกิารรงัสวีทิยามแีผนงาน / ระบบบรหิารคุณภาพทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจในคุณภาพของภาพรงัสทีีเ่หมาะสม 
โดยมอีนัตรายต่อผูป่้วยและเจา้หน้าทีน้่อยทีสุ่ด  

N P M Extended Evaluation Guide 
   7.3ค(11) โปรแกรมความปลอดภยัทางรงัสี (radiation safety program) 
   111 มโีปรแกรมความปลอดภยัทางรงัสซีึง่เหมาะสมกบัความเสีย่งและอนัตรายทีอ่าจ

เกดิขึน้ทัง้ภายในและนอกแผนก 
   112 โปรแกรมความปลอดภยัทางรงัสเีป็นสว่นหนึ่งของโปรแกรมการจดัการความปลอดภยั

ขององคก์ร มกีารรายงานใหผู้ร้บัผดิชอบดา้นความปลอดภยัขององคก์รอย่างน้อยปีละ
ครัง้ และเมื่อมอุีบตักิารณ์เกดิขึน้ 

   113 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   114 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการหยบิจบัและก าจดัสารตดิเชือ้และวตัถุ
อนัตราย 

   115 มกีารใชก้ระบวนการหรอือุปกรณ์ทีจ่ะลดความเสีย่งจากรงัส ีเช่น เสือ้ตะกัว่ อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีรวมถงึการตรวจวดัทางรงัสแีละการรายงานผล 

   116 เจา้หน้าทีข่องบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบและแนวทาง
ปฏบิตดิา้นความปลอดภยั 

   117 เจา้หน้าทีข่องบรกิารรงัสวีทิยาและ imaging ไดร้บัการศกึษาส าหรบัวธิกีารตรวจใหม ่
และวตัถุอนัตรายทีน่ าเขา้มาใหม่ 

   7.3ค(12) การควบคมุคณุภาพ 
   121 มกีารควบคุมคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจทางรงัส/ีภาพวนิจิฉยั และแผนการ

บ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั 
   122 มกีารควบคุมคุณภาพของกระบวนการถ่ายภาพและลา้งฟิลม์70 (กรณีทีใ่ชฟิ้ลม์)  
   123 มกีาร validate วธิกีารตรวจวนิจิฉยัทางรงัสวีทิยา/ภาพวนิิจฉยั 
   124 มกีารเฝ้าตดิตามคุณภาพของภาพรงัสปีระจ าวนั 
   125 มกีารจดัการแกไ้ขโดยทนัทเีมื่อพบขอ้บกพร่อง 
   126 มกีารควบคุมคุณภาพของน ้ายาและสารเคมทีีใ่ชใ้นการตรวจ 
   127 มรีะบบบนัทกึผลการควบคุมคุณภาพและการแกไ้ข 

 
70 เช่น การตรวจสอบคุณภาพของ processor ประจ าวนั, การตรวจสอบความสะอาดของหอ้งมดืประจ าสปัดาห์, การ
ตรวจสอบ visual checklist ประจ าเดอืน, การตรวจสอบ phantom images ทุกสามเดอืน, การตรวจสอบ viewboxes 
ทุกสามเดอืน, การท า repeat analysis ทุกสามเดอืน, การวเิคราะหก์ารตกคา้งของ fixer บนแผน่ฟิลม์ทุกหกเดอืน, การ
ตรวจสอบ fog ในหอ้งมดืทุกหกเดอืน, การตรวจสอบ screen-film contact ประจ าปี, การตรวจสอบ screen 
cleanliness ประจ าปีหรอืเมื่อจ าเป็น 
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   7.3ค(13) กระบวนการอ่ืนๆ 
   131 มกีารรบัรูแ้ละตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและแพทยเ์จา้ของไข้ 
   132 มกีารป้องกนัและตดิตามเฝ้าระวงัความเสีย่ง เช่น ความเสีย่งจากการไดร้บัรงัส ีความ

เสีย่งจากการใชย้า 
   133 มกีารทบทวนอุบตักิารณ์และหาโอกาสพฒันา 
   134 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่
   135 มกีารทบทวนแผนงานบรหิารคุณภาพประจ าปี 
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II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ  

II – 8 กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสุขภำพ 

องคก์รสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำมีกำรติดตำมเฝ้ำระวงัเพื่อค้นหำกำรเกิดโรคและภยัสุขภำพท่ีผิดปกติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และด ำเนินกำรสอบสวนควบคมุโรคไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดได้. 

ก. การบรหิารจดัการและทรพัยากร 

(1) มนีโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารแก่ผูป่้วย บุคลากร และประชาชน. 
(2) มแีผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัปัญหาโรคและภยัสุขภาพในพืน้ที.่ 
(3) มรีะบบในการก ากบัดแูล ก าหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน ตดิตามประเมนิผล และ
ปรบัปรุงกระบวนการเฝ้าระวงั. 
(4) มบีุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ ท าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและสอบสวนโรค ในจ านวนทีเ่หมาะสม. 
(5) มงีบประมาณและทรพัยากรอื่นๆ ทีเ่พยีงพอ มกีารใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ส าหรบัการเฝ้าระวงั สอบสวน 
และควบคุมโรคอย่างมปีระสทิธภิาพ. 
(6) มกีารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนัก ในดา้นแนวคดิ นโยบาย แผน และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั
การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพส าหรบับุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดบั. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   8ก(11) นโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
   111 มนีโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ มุ่งคน้หาโรคและภยัสุขภาพในชุมชนทีม่าก

ผดิปกต ิเพื่อสอบสวนและควบคุมโรคมใิหเ้กดิการแพร่ระบาด 
   112 มนีโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารแก่ผูป่้วย บุคลากร 

และประชาชน 
   113 นโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพครอบคลุมโรคตดิตอ่ทีต่อ้งรายงานตามทีก่ระทรวง

สาธารณสุขก าหนด 
   114 นโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพครอบคลุมโรคและภยัสุขภาพทีม่ลีกัษณะ

เฉียบพลนัอื่นๆ 
   115 นโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพครอบคลุมโรคและภยัสุขภาพทีม่ลีกัษณะค่อยเป็น

ค่อยไป เช่น โรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม 
   8ก(21) แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการ 
   211 มกีารวเิคราะหปั์ญหาโรคและภยัสุขภาพทีม่โีอกาสเกดิในพืน้ที่ และจดัล าดบั

ความส าคญั 
   212 มกีารจดัท าแผนการเฝ้าระวงัทีส่อดคลอ้งกบัโรคและภยัสุขภาพทีจ่ดัล าดบัความส าคญั

ไว ้
   213 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการตรวจพบโรคและภยัสขุภาพทีม่ไิดค้าดการณ์ไวก่้อน 
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   8ก(31) ระบบการก ากบัดแูล ประสานงาน ติดตามประเมินผล 
   311 ใหค้วามส าคญักบัความเป็นปัจจุบนัของสถานการณ์โรคส าคญัทีเ่ฝ้าระวงั 
   312 ใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูทีเ่ฝ้าระวงั 
   313 ใหค้วามส าคญักบัการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูเฝ้าระวงัเพื่อเร่งรดัหรอืปรบัเปลีย่นมาตรการ

ควบคุมป้องกนัโรค 
   314 ใหค้วามส าคญักบัความทนัต่อสถานการณ์ในการสอบสวนโรคส าคญั 
   315 ใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการหยุดยัง้การเกดิผูป่้วยรายใหม่ 
   8ก(41) บุคลากร 
   411 ผูน้ าระดบัสงูมอบหมายใหม้บีุคลากรท าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและสอบสวนโรค 
   412 ผูท้ าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและสอบสวนโรคมจี านวนเหมาะสมกบัจ านวนประชากรในพืน้ที่

รบัผดิชอบ หรอืจ านวนเตยีงของโรงพยาบาล 
   413 ผูท้ าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและสอบสวนโรคไดร้บัการฝึกอบรมใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการ

ปฏบิตัหิน้าที ่
   8ก(51) งบประมาณและทรพัยากร 
   511 มงีบประมาณทีเ่พยีงพอส าหรบัการเฝ้าระวงั สอบสวน และควบคุมโรคอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
   512 มกีารใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพื่อการการเฝ้าระวงั สอบสวน และควบคุมโรคอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
   513 มทีรพัยากรอื่นๆ ทีเ่พยีงพอส าหรบัการเฝ้าระวงั สอบสวน และควบคุมโรคอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
   8ก(61) การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
   611 มกีารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนัก ส าหรบับุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดบั 
   612 การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ครอบคลุมนโยบาย แผน และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั

การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
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ข. การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้าระวงั 

(1) มกีารเฝ้าระวงัโรคตดิต่อ โรคไม่ตดิต่อและปัญหาสุขภาพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกบัสภาพปัญหาของ
พืน้ที ่องค์กร และตามทีก่ฎหมายหรอืกระทรวงสาธารณสุขก าหนด.  
(2) ผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น แพทย ์พยาบาล ผูป้ฏบิตังิานการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร มสีว่นรว่มในการเฝ้า
ระวงัโรคและภยัสุขภาพ. 
(3) มกีารบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง. ขอ้มลูมคีวามเป็นปัจจบุนั ครบถว้น ถูกตอ้ง 
ทนัเวลา และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีม่อียู่เดมิได.้ 
(4) มกีารวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมายขอ้มลูการเฝ้าระวงัอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยใชว้ธิกีาร
ทางระบาดวทิยา. 
(5) มกีารคน้หาการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของโรค ทัง้จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากการเฝ้าระวงั รบัทราบ
ขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอย่างสม ่าเสมอ. 
(6) มกีารตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ฝ้าระวงัอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบนั. 
(7) มกีารคาดการณ์แนวโน้มการเกดิโรคทีส่ าคญั เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัควบคุมโรค. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   8ข(11) การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
   111 มกีารเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
   112 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพเหมาะสมกบัปัญหาของพืน้ทีแ่ละองคก์ร 
   113 มกีารเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพตามทีก่ฎหมายหรอืกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
   8ข(21) ผู้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั 
   211 แพทย ์พยาบาล ผูป้ฏบิตังิานการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร มสีว่นร่วมในการเฝ้าระวงั

โรคและภยัสุขภาพ 
   212 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิบทบาทของผูใ้หบ้รกิารในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 

เช่น การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้การใชก้รณีศกึษา การมรีะบบใหค้ าปรกึษา 
   213 จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการรบัรายงานและตดัสนิใจ take action ทีช่ดัเจน 
   8ข(31) การบนัทึกและจดัเกบ็ข้อมูล 
   311 มกีารบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่างชดัเจน เป็นระบบและต่อเนื่อง 
   312 ขอ้มลูมคีวามเป็นปัจจบุนั ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา 
   313 สามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูปัจจุบนักบัขอ้มลูที่มอียู่เดมิได ้ 
   8ข(41) การวิเคราะห์ข้อมูล 
   411 มกีารวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมายขอ้มลูอยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
   412 มกีารใชว้ธิกีารทางระบาดวทิยาในการวเิคราะหข์อ้มลู 
   8ข(51) การค้นหาการเพ่ิมท่ีผิดปกติ 
   511 มกีารน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้าระวงัโรคมาระบุการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาด

ของโรค 
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   512 มชี่องทางการรบัทราบขอ้มลูจากบุคลากรทางคลนิิกเพื่อระบุการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการ

ระบาดของโรค 
   513 มกีารทบทวนรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอย่างสม ่าเสมอเพื่อระบุการเพิม่

ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของโรค 
   8ข(61) การเฝ้าติดตามสถานการณ์ 
   611 มกีารเฝ้าตดิตามสถานการณ์และแนวโน้มของโรคและภยัสุขภาพทีเ่ฝ้าระวงัอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบนั 
   8ข(71) การคาดการณ์แนวโน้ม 
   711 มกีารคาดการณ์แนวโน้มการเกดิโรคและภยัสุขภาพทีส่ าคญั 
   712 มกีารน าผลการคาดการณ์ไปใชว้างแผนป้องกนัและควบคุมโรค 
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ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ 

(1) มทีมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ (SRRT) จากสหสาขาวชิาชพีท าหน้าทีต่อบสนองต่อการระบาดของโรค
และภยัสุขภาพ. 
(2) มแีผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข และมกีารเตรยีมพรอ้มในการรองรบัตลอดเวลา. 
(3) มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพทีจ่ าเป็น เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค. 
(4) มชี่องทางและบุคลากรทีส่ามารถรบัรายงานผูป่้วยหรอืภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลนิิก
ตลอด 24 ชัว่โมง. 
(5) มกีารด าเนินการสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคอย่างทนัท่วงท.ี 
(6) เมื่อมกีารระบาดเกดิขึน้ ทมีผูร้บัผดิชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมทีรพัยากรและอ านาจในการสบืคน้และ
ใชม้าตรการควบคุมทีเ่หมาะสมอย่างรอบดา้นและทนักาล. 
(7) มกีารสอบสวนการระบาด เหตุการณ์ผดิปกต ิการป่วยเป็นกลุ่มกอ้น หรอืพบแนวโน้มทีบ่่งบอกว่าอาจมกีาร
ระบาด เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคในวงกวา้งอย่างทนัท่วงท.ี 
(8) มกีารแจง้เตอืนการเกดิโรคและภยัสุขภาพไปยงัชุมชน สว่นราชการ และองคก์รอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างทนัเวลา. 
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   8ค(11) ทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนท่ีเรว็ 
   111 มทีมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็ (SRRT) ท าหน้าทีต่อบสนองต่อการระบาดของโรค

และภยัสุขภาพ 
   112 ทมี SRRT มาจากสหสาขาวชิาชพี 
   113 มรีะบบประสางานทีด่รีะหว่าง SRRT กบัโรงพยาบาล 
   8ค(21) แผนและการเตรียมพร้อมรบัเหตุฉุกเฉิน 
   211 ทมีงานทีเ่กี่ยวขอ้งร่วมกนัวเิคราะห์เหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขทีอ่าจเกดิขึน้เนื่องจาก

การระบาดของโรคและภยัสุขภาพ 
   212 มกีารวางแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ 
   213 มกีารเตรยีมพรอ้มในการรองรบัเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข 
   8ค(31) มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 
   311 มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพทีจ่ าเป็น เพื่อป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรค 
   8ค(41) การรบัรายงาน 
   411 มชี่องทางส าหรบัการรายงานผูป่้วยหรอืภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทาง

คลนิิก 
   412 มบีุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัรายงานตลอด 24 ชัว่โมง 
   413 มกีารก าหนดผูร้บัรายงานเบือ้งตน้และผูม้อี านาจตดัสนิใจสัง่ใหม้กีารปฏบิตัทิีจ่ าเป็น 
   8ค(51) การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 
   511 มกีารก าหนดขอ้บ่งชีแ้ละแนวทางในการสอบสวนผูป่้วยเฉพาะรายทีเ่ขา้มารบับรกิารใน

โรงพยาบาล เมื่อสงสยัว่าอาจจะมกีารแพรร่ะบาดของโรค 
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   8ค(61) การควบคมุเม่ือมีการระบาด 
   611 มกีารก าหนดแนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคเมื่อมกีารระบาด 
   612 มกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบในการสอบสวนและควบคุมโรคเมื่อมกีารระบาด 
   613 มกีารมอบอ านาจในการสบืคน้และใชม้าตรการควบคุมใหผู้ร้บัผดิชอบพรอ้มทัง้

ทรพัยากรทีเ่หมาะสม 
   614 มกีารสบืคน้และใชม้าตรการควบคุมทีเ่หมาะสมและทนักาล 
   8ค(71) การสอบสวนการระบาด 
   711 มกีารสอบสวนการระบาดเมื่อพบเหตุการณ์ผดิปกต ิการป่วยเป็นกลุ่มกอ้น หรอืพบ

แนวโน้มทีบ่่งบอกว่าอาจมกีารระบาด 
   712 มกีารน าผลการสอบสวนมาใชเ้พื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคในวงกวา้งอย่าง

ทนัท่วงท ี
   8ค(81) การแจ้งเตือน 
   811 มกีารแจง้เตอืนการเกดิโรคและภยัสุขภาพไปยงัชุมชน สว่นราชการ และองคก์รอื่นที่

เกีย่วขอ้งอย่างทนัเวลา 
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ง. การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารและเตอืนภยั 

(1) มกีารจดัท ารายงานสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพทีใ่หข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจบุนัเกีย่วกบัโรคและภยั
สุขภาพทีเ่ฝ้าระวงั การระบาด และการด าเนินการสอบสวนควบคุมโรค. 
(2) มกีารรายงานโรคไปยงัสถานบรกิารสาธารณสุขในพืน้ทีแ่ละหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งตามพระราชบญัญตัิ
โรคตดิต่อ  กฎอนามยัระหว่างประเทศ  และกฎขอ้บงัคบัอื่นๆ. 
(3) มกีารเผยแพร่สารสนเทศการเกดิโรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปัจจุบนัไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสือ่
สาธารณะ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อการวางแผนป้องกนัและควบคุมโรค. 
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   8ง(11) การจดัท ารายงาน 
   111 มกีารจดัท ารายงานสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพทีเ่ฝ้าระวงัทีเ่ป็นปัจจบุนั 
   112 รายงานครอบคลุมการเฝ้าระวงั การระบาด  และการสอบสวนควบคุมโรค 
   8ง(21) การรายงานโรค 
   211 มกีารรายงานโรคไปยงัสถานบรกิารสาธารณสุขในพืน้ที่ 
   212 มกีารรายงานโรคไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎหมาย 
   8ง(31) การเผยแพร่ข้อมูลการเกิดโรคและภยัสุขภาพ 
   311 มกีารเผยแพร่ขอ้มลูการเกดิโรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปัจจุบนัไปยงัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
   312 มกีารเผยแพร่ขอ้มลูการเกดิโรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปัจจุบนัไปยงัสือ่สารธารณะ 
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II-9 การท างานกบัชุมชน 

II - 9.1 กำรจดับริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพส ำหรบัชุมชน (COM.1) 

ทีมผู้ให้บริกำรร่วมมือกบัชุมชน จดัให้มีบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพท่ีสนองตอบต่อควำมต้องกำรของ
ชุมชนท่ีรบัผิดชอบ. 
(1) ทมีผูใ้หบ้รกิารก าหนดชุมชนทีร่บัผดิชอบ, ประเมนิความตอ้งการ และศกัยภาพของชุมชน, และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายส าคญัในชุมชน.    
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   9.1(11) การก าหนดชุมชน 
   111 ผูบ้รหิารร่วมกบัทมีทีร่บัผดิชอบ ก าหนดชุมชนทีร่บัผดิชอบทีจ่ะจดับรกิารสรา้งเสรมิ

สุขภาพ 
   112 มกีารประเมนิความตอ้งการของชุมชน ครอบคลุมการรวบรวมขอ้มลูสุขภาพของชุมชน  

เช่น ปัจจยัทีม่ผีลต่อสุขภาพ สถานะสุขภาพ และความเสีย่งดา้นสุขภาพของชุมชน 
   113 มกีารประเมนิศกัยภาพของชุมชน เพื่อรบัรูถ้งึความสามารถสงูสุดทีเ่ป็นไปไดข้อง

ชุมชนนัน้ๆ ถา้หากชุมชนนัน้ไดร้บัการสนับสนุน ดา้นการบรกิาร ประสานความ
ร่วมมอื สง่เสรมิ เพิม่พลงัอ านาจอย่างเตม็ที ่  

   114 มกีารก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าคญัในชุมชน (กลุ่มทีม่สีขุภาพด ีกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู
หรอืดอ้ยโอกาส กลุ่มทีม่ปัีญหาสุขภาพ) 

 
(2) ทมีผูใ้หบ้รกิารวางแผนและออกแบบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ รว่มกบัชุมชนเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
และปัญหาของชุมชน.  

N P M Extended Evaluation Guide 
   9.1(21) การวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
   211 มกีารวางแผนและออกแบบบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพโดยใชข้อ้มลูความตอ้งการและ

ปัญหาของชุมชน 
   212 บรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพครอบคลุมกลุ่มสุขภาพด ีกลุ่มเสีย่ง กลุ่มทีม่ปัีญหาสุขภาพ 
   213 แผนระบุเป้าหมายและตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม 

 
(3) ทมีผูใ้หบ้รกิารจดับรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพส าหรบัชุมชน โดยร่วมมอืกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิารอื่นๆ. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   9.1(31) การจดับริการสร้างเสริมสุขภาพ 
   311 มกีารสรา้งความร่วมมอืกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิารอื่นๆ ในการจดับรกิารสรา้งเสรมิ

สุขภาพส าหรบัชุมชน 
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   312 มกีารจดับรกิารดา้นการดแูลสุขภาพและการช่วยเหลอืสนับสนุน 
   313 มกีารจดับรกิารดา้นการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทกัษะสุขภาพ 

 
(4) ทมีผูใ้หบ้รกิารตดิตามประเมนิผลและปรบัปรุงบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพในชุมชน.   

N P M Extended Evaluation Guide 
   9.1(41) การจดับริการสร้างเสริมสุขภาพ 
   411 มกีารตดิตามประเมนิผลการจดับรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพในชุมชน เปรยีบเทยีบกบั

แผนงานและความตอ้งการสุขภาพของชุมชน  
   412 มกีารน าสิง่ทีไ่ดจ้ากการทบทวนประเมนิผลมาจดัล าดบัความส าคญั สือ่สารแก่ชุมชนที่

มสีว่นร่วม เพื่อร่วมกนัพฒันาการจดับรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  
  



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  210 

 

II - 9.2 กำรเสริมพลงัชุมชน (COM.2) 

ทีมผู้ให้บริกำรท ำงำนร่วมกบัชุมชนเพื่อสนับสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถของชุมชนในกำรปรบัปรงุ
สุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน. 
(1) องคก์รสง่เสรมิการมสีว่นรว่มและการสรา้งเครอืขา่ยของชุมชน รวมทัง้การเป็นคู่พนัธมติร ทีเ่ขม้แขง็กบั
ชุมชน. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   9.2(11) การสร้างความร่วมมือ 
   111 องค์กรก าหนดหรอืทบทวนทศิทางนโยบายในเรื่องการท างานร่วมกบัชุมชน ซึง่ควร

เป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยุทธข์องโรงพยาบาล 
   112 องค์กรสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของชุมชน 
   113 องค์กรสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยของชุมชน 
   114 องค์กรเป็นคู่พนัธมติรทีเ่ขม้แขง็ของชุมชนดว้ยการแลกเปลีย่นสารสนเทศ ความรู ้

ทกัษะ และทรพัยากร ทีจ่ าเป็นเพื่อเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน 

(2) องคก์รมสีว่นร่วมในการชีแ้นะและสนบัสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดว้ยการสรา้งความสมัพนัธ ์
ร่วมมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง และแลกเปลีย่นสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง.  

N P M Extended Evaluation Guide 
   9.2(21) นโยบายสาธารณะ 
   211 ผูน้ าระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิาร และทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนัพจิารณาขอ้มลูและ

สถานการณ์ต่างๆ เพื่อก าหนดหรอืทบทวนประเดน็นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่
องค์กรควรมบีทบาทในการชีแ้นะและสนบัสนุน 

   212 ผูน้ าระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิาร และทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนัวเิคราะห ์ชุมชน องคก์ร 
และบุคคลผูเ้กีย่วขอ้ง ในการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะแตล่ะประเดน็ รวมถงึ
รปูแบบการมสีว่นร่วม สารสนเทศทีจ่ าเป็น และช่องทางการสือ่สาร 

   213 ผูน้ าระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิาร และทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง สรา้งความสมัพนัธแ์ละความ
ร่วมมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งและสือ่สารแลกเปลีย่นสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใหเ้กดิ
ความตระหนักในความส าคญัของประเดน็นโยบายสาธารณะดงักล่าว และน าไปสูก่าร
ก าหนดมาตรการต่างๆ โดยชมุชนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) องคก์ร ร่วมมอืกบัชุมชน สง่เสรมิความสามารถของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพื่อด าเนนิการแกปั้ญหาทีชุ่มชนให้
ความส าคญั. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   9.2(31) การส่งเสริมความสามารถของชุมชน 
   311 องค์กรร่วมกบัชุมชนวเิคราะหก์ลุ่มต่างๆ ในชุมชนทีจ่ะมบีทบาทในการแกปั้ญหาของ

ชุมชน เช่น กลุ่มแมบ่า้น กลุ่มพระสงฆ ์กลุ่มผูต้ดิเชือ้ HIV 
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   312 องค์กรร่วมมอืกบัชุมชนในการสง่เสรมิความสามารถของกลุ่มต่างๆ ทีว่เิคราะหไ์ด ้เพื่อ

แกปั้ญหาทีชุ่มชนใหค้วามส าคญั 

(4) องคก์ร ร่วมมอืกบัชุมชน สง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพสว่นบุคคล (รวมถงึความรู ้เจตคต ิความเชื่อ 
ค่านิยม) ซึง่มคีวามส าคญัต่อสุขภาพของแต่ละคน. 

N P M Extended Evaluation Guide 
   9.2(41) การส่งเสริมพฤติกรรมและทกัษะสุขภาพ 
   411 องค์กรร่วมกบัชุมชนระบพุฤตกิรรมและทกัษะสุขภาพสว่นบุคคลทีส่ าคญั เช่น อาหาร 

การออกก าลงั การผ่อนคลาย การลดพฤตกิรรมเสีย่ง การหลกีเลีย่งความเสีย่งต่อ
สุขภาพ 

   412 องค์กรร่วมมอืกบัชุมชนจดักจิกรรมเพื่อสง่เสรมิพฤตกิรรมสุขภาพทีด่แีละทกัษะ
สุขภาพสว่นบุคคลทีส่ าคญัต่อสุขภาพ 

   413 กจิกรรมสง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสุขภาพครอบคลุมการใหค้วามรู ้การสรา้งเจตคต ิ
ความเชื่อ ค่านิยม ทีเ่หมาะสม 

   414 มกีารประเมนิผลการจดักจิกรรมสง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสุขภาพ 
   415 มกีารตดิตามแนวโน้มของพฤตกิรรมและทกัษะสุขภาพสว่นบุคคล 

(5) องคก์ร ร่วมมอืกบัชุมชน สง่เสรมิใหม้สีิง่แวดลอ้มทางกายภาพในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการมสีุขภาพด ี
N P M Extended Evaluation Guide 
   9.2(51) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน 
   511 องค์กรร่วมกบัชุมชนทบทวนขอ้มลู สถานการณ์ ของปัญหาสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ

ในชุมชนทีม่ผีลต่อสุขภาพ 
   512 องค์กรร่วมมอืกบัชุมชนในการลดสิง่ปนเป้ือนทางกายภาพและสารเคม ี
   513 องค์กรร่วมมอืกบัชุมชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
   514 องค์กรร่วมมอืกบัชุมชนจดัใหม้สีิง่แวดลอ้มเพื่อสนัทนาการ การพกัผ่อน สมดุลของ

ชวีติและกจิกรรมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ 
   515 องค์กรร่วมมอืกบัชุมชนประเมนิผลการสง่เสรมิใหม้สีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีุขภาพดี 

(6) องคก์ร ร่วมมอืกบัชุมชน สง่เสรมิใหม้บีรกิารชว่ยเหลอืทางสงัคม และสรา้งสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อ
การมสีุขภาพด ี

N P M Extended Evaluation Guide 
   9.2(61) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน 
   611 องค์กรร่วมกบัชุมชนทบทวนขอ้มลู สถานการณ์ ของผูต้อ้งการความช่วยเหลอืทาง

สงัคมและปัญหาสิง่แวดลอ้มทางสงัคม 
   612 องค์กรร่วมกบัชุมชนสง่เสรมิใหบ้รกิารชว่ยเหลอืทางสงัคมในกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผูท้ี่

ดอ้ยโอกาสทางสงัคม บุคคลชายขอบ 
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   613 องค์กรร่วมกบัชุมชนสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม 
   614 องค์กรร่วมกบัชุมชนสง่เสรมิการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อื้อต่อความเป็นอยู่ทีด่ใีน

ทีท่ างานและชุมชน 
   615 มกีารประเมนิผลการสง่เสรมิบรกิารชว่ยเหลอืทางสงัคมและการสรา้งสิง่แวดลอ้มทาง

สงัคมทีเ่อื้อต่อการมสีุขภาพด ี
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ตอนที ่III กระบวนการดแูลผู้ป่วย 
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 

 III-1 กำรเข้ำถึงและเข้ำรบับริกำร (ACN) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจว่าผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารทีจ่ าเป็นไดง้า่ย, กระบวนการ
รบัผูป่้วยเหมาะกบัปัญหาสุขภาพ / ความตอ้งการของผูป่้วย ทนัเวลา มกีารประสานงานทีด่ ี
ภายใตร้ะบบและสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล. 
 
(1) ชุมชนสามารถเขา้ถงึบรกิารต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของตน.  ทมีผูใ้หบ้รกิารพยายามลด

อุปสรรคต่อการเขา้ถงึบรกิาร ในดา้นกายภาพ ภาษา วฒันธรรม และอุปสรรคอื่นๆ. ทมีผูใ้หบ้รกิาร
ตอบสนองต่อผูร้บับรกิารอย่างรวดเรว็.  ระยะเวลารอคอยเพื่อเขา้รบับรกิารเป็นทีย่อมรบัของชุมชนทีใ่ช้
บรกิาร.  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   1(11) กำรตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน (community’s health care need) 
   111 องค์กรระบุความตอ้งการบรกิารสุขภาพของชุมชน 

-พจิารณาความตอ้งการบรกิารสุขภาพของชุมชน โดยอาศยัขอ้มลูการเขา้รบับรกิาร, ขอ้มลู
ระบาดวทิยาของการเจบ็ป่วยในชุมชน, ขอ้มลูภาระโรค (burden of diseases) 
ครอบคลุมโรคและปัญหาทีม่ปัีจจยัสาเหตุต่างๆ รวมถงึพฤตกิรรมสุขภาพ ปัจจยัดา้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

-จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการบรกิารสุขภาพ พจิารณาว่าชุมชนสามารถเขา้รบั
บรกิารไดท้ีใ่ดบา้ง 

   112 องค์กรวางแผนจดับรกิารสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมกบัความตอ้งการของชุมชน 
-พจิารณาวา่บรกิารใดที ่รพ.ยงัไม่สามารถจดัใหบ้รกิารได ้หรอืยงัเขา้ถงึไม่เตม็ที่ 
-วางแผนจดัใหม้บีรกิารสุขภาพเพิม่เตมิหรอืขยายการเขา้ถงึ 
-พจิารณาวา่ถา้ไม่สามารถจดัเองได ้จะใหผู้ป่้วยเขา้รบับรกิารทีใ่ด จะสือ่สารใหชุ้มชนทราบ

อย่างไร 
   113 องค์กรสือ่สารกบัชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิาร และขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง 
-พจิารณากลุ่มเป้าหมาย ขอ้มลู และช่องทางการสือ่สาร เพือ่สือ่สารกบัชุมชน โดยเฉพาะใน

กลุ่มทีอ่าจเขา้ไม่ถงึบรกิาร มกีารจดับรกิารเฉพาะในบางช่วงเวลา หรอืตอ้งเตรยีมตวั
เป็นพเิศษในการมารบับรกิาร 

   1(12) กำรเข้ำถึงบริกำร (access) 
   121 องค์กรระบุอุปสรรคส าคญัต่อการเขา้ถงึบรกิาร ทัง้ในดา้นกายภาพ ภาษา วฒันธรรม 

และอุปสรรคอื่นๆ 
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-ระบุอุปสรรคต่อการเขา้ถงึบรกิารในดา้นกายภาพ ภาษา วฒันธรรม และอุปสรรคอื่นๆ 

   122 ทมีผูใ้หบ้รกิารแสดงถงึกระบวนการและการปฏบิตัทิีจ่ะลดอุปสรรคต่อการเขา้ถงึ
บรกิารของผูป่้วย และจ ากดัผลกระทบจากอุปสรรคต่างๆ 

-ปรบัปรุงแกไ้ขโครงสรา้งกายภาพ, จดัใหม้อุีปกรณ์ช่วยสือ่สารหรอืล่ามแปล, ท าความ
เขา้ใจวฒันธรรมของชุมชนและตอบสนอง, ปรบัปรุงแกไ้ขอุปสรรคอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

-พจิารณาจดัใหม้รีะบบใหข้อ้มลูและค าปรกึษาผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหผู้ป่้วย
เขา้ถงึไดโ้ดยไม่ตอ้งมา รพ. 

-ประสานกบัแหล่งทรพัยากรต่างๆ ในการเดนิทาง เพื่อใหผู้ป่้วยทีต่อ้งการการดแูลอย่าง
เร่งด่วนหรอือยู่ในพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาในการเดนิทาง สามารถเขา้ถึงบรกิารไดท้นัเวลา 

-จดัใหม้บีรกิารเชงิรุกหรอืร่วมมอืกบัชุมชนในการคน้หาผูป่้วยทีโ่ดดเดีย่วตนเอง ไม่ยอมมา
รบับรกิาร ถูกหน่วงเหนี่ยว หรอืไม่ถูกพามารบับรกิาร เพื่อใหไ้ดร้บัการดแูลอย่าง
เหมาะสม 

   1(13) ระยะเวลำรอคอย (waiting period) 
   131 ทมีผูใ้หบ้รกิารตอบสนองต่อผูร้บับรกิารในเวลาทีเ่หมาะสม มกีาร monitor ระยะเวลา

รอคอยในขัน้ต่างๆ และปรบัปรุงใหเ้ป็นทีย่อมรบัของชุมชนผูใ้ชบ้รกิาร 
-จดัระบบตดิตามขอ้มลูระยะเวลารอคอยในขัน้ตอนต่างๆ ที ่OPD และ ER น าขอ้มลูมา

วเิคราะหต์ามช่วงเวลาในวนัตา่งๆ ของแต่ละจุดบรกิาร วเิคราะหค์วามพงึพอใจของ
ผูป่้วยต่อระยะเวลารอคอยควบคู่ไปดว้ย 

-ก าหนดเป้าหมายทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาสมดุลของความตอ้งการของผูร้บับรกิาร และ
ความเป็นไปไดใ้นการตอบสนอง 

-ปรบัปรุงระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น เพิม่จุดบรกิาร เพิม่เวลาบรกิาร กระจายผูป่้วย ลด
ขัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็นดว้ยแนวคดิ Lean  

   132 ทมีผูใ้หบ้รกิารน าความจ าเป็นทางคลนิิกของผูป่้วยมาพจิารณา หากจะตอ้งมคีวาม
ล่าชา้หรอืรอคอยในการตรวจรกัษา แจง้ใหผู้ป่้วยทราบถงึเหตุผลและทางเลอืกที่
เป็นไปได ้และบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน  

-วางแนวทางการและขอ้บ่งชีแ้จง้ใหผู้ป่้วยทราบหากจะมคีวามล่าชา้หรอืรอคอยในการตรวจ
รกัษา โดยเฉพาะในกรณีตอ้งเขา้ waiting list รวมทัง้ใหท้างเลอืกทีเ่ป็นไปไดแ้ก่ผูป่้วย 

 

 (2) ผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉินหรอืเร่งด่วนไดร้บัการประเมนิและดแูลรกัษาเป็นอนัดบัแรก. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   1(21) กำรรบัผู้ป่วย (registration & admission) 
   211 มแีนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานในการลงทะเบยีนผูป่้วยนอก การรบัเป็นผูป่้วยใน การรบั

ผูป่้วยฉุกเฉินเขา้เป็นผูป่้วยใน การรบัผูป่้วยไวส้งัเกตอาการ และการดแูลผูป่้วยเมื่อ
ไม่มเีตยีงในหน่วยทีต่อ้งการ 
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-จดัท าแนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานในการลงทะเบยีนผูป่้วย ณ จุดต่างๆ ระบุขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้ม ผู้
มอี านาจสัง่รบัผูป่้วย และขอ้มลูทีต่้องบนัทกึ 

   212 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม มคีวามคุน้เคยและปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 
-สือ่สาร ฝึกอบรม 
-ตดิตามประเมนิการปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไว ้

   1(22) กำรดแูลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วน (patients with emergency or immediate 
needs) 

   221 มกีารใชก้ระบวนการ triage บนฐานขอ้มลูวชิาการ เพื่อระบุผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการ
ดแูลฉุกเฉินหรอืเร่งด่วน 

-ศกึษาแนวทางการท า triage ทีเ่ป็นปัจจบุนัและเป็นทีย่อมรบั 
-จดัท าแนวทางและเครื่องมอืทีง่า่ยต่อการปฏบิตั ิ

   222 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมใหใ้ชเ้กณฑก์ารคดัแยกผูป่้วย 
-ฝึกอบรม 

   223 ผูป่้วยไดร้บัการจดัล าดบัตามความเร่งด่วนทีต่อ้งไดร้บับรกิาร 
-ตดิตามความเหมาะสมของการท า triage และน ามาปรบัปรุง 

   224 ผูป่้วยฉุกเฉินไดร้บัการประเมนิและรกัษาใหม้อีาการคงตวัก่อนทีจ่ะเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 
-พจิารณาวา่กลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉินหรอืเร่งด่วนที ่ER มอีะไรบา้ง  
-พจิารณาวา่กลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉินหรอืเร่งด่วนที ่OPD มอีะไรบา้ง  
-พจิารณาวา่กลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉินหรอืเร่งด่วนที ่ward หรอืหน่วยดแูล

ผูป่้วยในมอีะไรบา้ง  
-พจิารณาวา่กลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการผ่าตดัฉุกเฉินหรอืเร่งด่วนมอีะไรบา้ง 
-วเิคราะหข์อ้มลูหรอืตามรอยการดแูลผูป่้วยกลุ่มดงักล่าว ปรบัปรุงใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูล

อย่างเหมาะสม 
-พจิารณาวา่มผีูป่้วยอะไรบา้งทีค่วรไดร้บัการดแูลจากแพทยท์ีม่คีวามสามารถทีเ่หมาะสม

โดยไม่ตอ้งผ่านการปรกึษาหลายขัน้ตอน ก าหนดขัน้ตอนการขอค าปรกึษาทีเ่หมาะสม 
จดัใหม้ชี่องทางการสือ่สารทีส่ะดวกในการเขา้ถงึ 

   225 มกีารเฝ้าตดิตามความรวดเรว็ในการดแูลกลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉินหรอื
เร่งด่วน และผลทีไ่ม่พงึประสงคจ์ากความล่าชา้ในการดแูล 

-ตดิตามและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความรวดเรว็และผลทีไ่ม่พงึประสงคเ์นื่องจากความ
ล่าชา้ในผูป่้วยแต่ละกลุ่มขา้งตน้ (224)  

-ระบุโอกาสพฒันาและด าเนินการพฒันาอย่างเหมาะสม 
 

(3) มกีารประเมนิความสามารถในการรบัผูป่้วยไวด้แูลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้.  ถา้ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่
ผูป่้วยได ้ทมีผูใ้หบ้รกิารจะใหค้วามช่วยเหลอืเบือ้งตน้อย่างเหมาะสม อธบิายเหตุผลทีไ่ม่สามารถรบัไว ้และ
ช่วยเหลอืผูป่้วยในการหาสถานบรกิารสุขภาพทีเ่หมาะสมกว่า. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
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   1(31) กำรก ำหนดเกณฑต์ดัสินใจรบัผู้ป่วย (criteria for accepting patients) 
   311 ทมีดแูลผูป่้วยวเิคราะหป์ระเภทหรอืลกัษณะของผูป่้วยทีอ่งคก์รไม่สามารถรบัไวด้แูล

ได ้และก าหนดเกณฑส์ าหรบัการตดัสนิใจทีจ่ะรบัหรอืไม่รบัผูป่้วยไวด้แูล  
-พจิารณาวา่ผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลไม่สามารถรบัไวด้แูลไดแ้ละมโีอกาสทีผู่ป่้วยกลุ่มนี้จะมา

ขอรบับรกิารมอีะไรบา้ง 
-ก าหนด/ทบทวนเกณฑส์ าหรบัตดัสนิใจอย่างไรว่าจะรบัหรอืไม่รบัผูป่้วยไวด้แูล 
-สือ่สารกบัผูป้ฏบิตั ิประเมนิการปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้จรงิ 

   1(32) กำรตรวจคดักรองและพิจำรณำรบัผู้ป่วย (screening for accepting patients) 
   321 มกีารตรวจคดักรองผูป่้วย ณ จุดแรกทีพ่บผูป่้วย และใชเ้กณฑท์ีก่ าหนดไวเ้พื่อ

ตดัสนิใจว่าองคก์รสามารถใหบ้รกิารแก่จ าเป็นผูป่้วยไดห้รอืไม่ 
   322 ผูป่้วยจะยงัไม่ถูกรบัไวด้แูล โอนยา้ย หรอืสง่ต่อ ก่อนทีจ่ะไดร้บัผลการตรวจวเิคราะห์

ทีต่อ้งการส าหรบัการตดัสนิใจ ตามมาตรฐานการตรวจทีอ่งคก์รก าหนดไว้ 
   1(33) กำรดแูลเม่ือไม่สำมำรถให้บริกำรได้  
   331 ถา้ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยได ้ทมีผูใ้หบ้รกิารจะใหค้วามช่วยเหลอืเบือ้งตน้

อย่างเหมาะสม อธบิายเหตุผลทีไ่ม่สามารถรบัไว ้และช่วยเหลอืผูป่้วยในการหา
สถานพยาบาลทีเ่หมาะสมกวา่ 

-ก าหนด/ทบทวนแนวทางปฏบิตัเิมื่อไม่สามารถรบัผูป่้วยไวด้แูลไดอ้ย่างไรในเรื่องการให้
ความช่วยเหลอืเบือ้งตน้ การใหค้ าอธบิายแก่ผูป่้วยและครอบครวั การช่วยเหลอืในการ
หา รพ.ทีจ่ะสง่ต่อ การประสานงานกบั รพ.ทีจ่ะรบัผูป่้วย  

-ตามรอยการปฏบิตัจิรงิเพื่อคน้หาโอกาสปรบัปรุง และด าเนนิการปรบัปรุง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การประสานงานกบั รพ.ทีส่ง่ต่อ 

   332 ผูป่้วยไดร้บัสง่ต่อไปยงัสถานพยาบาลอื่นตามปัญหาความจ าเป็นของผูป่้วย โดย
ค านึงถงึความสามารถของผูร้บั การสง่มอบหน้าทีร่บัผดิชอบ ความปลอดภยัในการ
ดแูลระหว่างเคลื่อนยา้ย และการสง่ต่อขอ้มลู 

-ทบทวนสถติผิูป่้วยจาก OPD และ ER ทีโ่รงพยาบาลไม่สามารถรบัไวด้แูล ประเมนิความ
เหมาะสมต่างๆ เช่น การตดัสนิใจ การเลอืกสถานพยาบาล การสง่มอบหน้าที ่การดแูล
ระหว่างเคลื่อนยา้ย การสง่ต่อขอ้มลู 
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(4) การรบัยา้ยหรอืรบัเขา้หน่วยบรกิารวกิฤตหรอืหน่วยบรกิารพเิศษเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว.้ 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   1(41) กำรรบัเข้ำหน่วยบริกำรวิกฤติ (entry to intensive or specialized services) 
   411 มกีารก าหนดเกณฑก์ารรบัเขา้/รบัยา้ย/ยา้ยออก จากหน่วยบรกิารวกิฤตหรอืหน่วย

บรกิารพเิศษ โดยใชเ้กณฑเ์ชงิสรรีวทิยา71 ซึง่ทมีงานร่วมกนัก าหนด 
-ก าหนด/ทบทวนเกณฑก์ารรบัเขา้/รบัยา้ย/ยา้ยออก จากหน่วยบรกิารวกิฤตหรอืหน่วยบรกิาร

พเิศษ (ระดบัความรูส้กึ สญัญาญชพี ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร) 
   412 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชเ้กณฑ์ และน าเกณฑไ์ปปฏบิตั ิ
   413 บนัทกึของผูป่้วยซึง่รบัเขา้/ยา้ยออกหน่วยบรกิารวกิฤตหิรอืหน่วยบรกิารพเิศษ แสดง

หลกัฐานว่าเป็นตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
-สุม่เวชระเบยีนมาทบทวนการปฏบิตัติามเกณฑ ์น ากรณีทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑม์าวเิคราะห์

และปรบัปรุง 
   414 มกีารประเมนิผลการรบัผูป่้วยหนักว่าสามารถท าไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 

-วเิคราะหร์ะยะเวลารอคอยในการรบัผูป่้วยหนัก 
-ทบทวนผูป่้วยทีไ่ม่สามารถยา้ยเขา้หน่วยบรกิารวกิฤตใินเวลาทีเ่หมาะสม พจิารณาว่ามี

เหตุการณ์ไม่พงึประสงคอ์ะไรบา้ง น าขอ้มลูเขา้รวมกบัระบบรายงานอุบตักิารณ์ และท า 
RCA เพื่อน าไปใชป้รบัปรุงระบบ 

 
 (5) ในการรบัผูป่้วยไวด้แูล, มกีารใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสภาพการเจบ็ป่วย การดแูลทีจ่ะไดร้บั ผลลพัธ์

และค่าใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ แก่ผูป่้วย / ครอบครวั อย่างชดัเจนและเขา้ใจงา่ย.  มกีระบวนการขอความ
ยนิยอมจากผูป่้วย / ครอบครวัก่อนทีจ่ะใหบ้รกิารหรอืกระท าหตัถการส าคญั และสรา้งความมัน่ใจว่าผูป่้วย / 
ครอบครวั ไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็นอย่างเพยีงพอดว้ยความเขา้ใจ มเีวลาทีจ่ะพจิารณาก่อนตดัสนิใจ และมกีาร
บนัทกึทีเ่หมาะสม.  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   1(51) กำรให้ข้อมูลเม่ือแรกรบั (inform patients and families) 
   511 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัขอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสภาพการเจบ็ป่วย การดแูลทีจ่ะ

ไดร้บั ผลลพัธแ์ละค่าใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ รวมทัง้ขอ้มูลอื่นๆ ทีผู่ป่้วยตอ้งการเมื่อ
แรกรบัเป็นผูป่้วยในหรอืก่อนท าหตัถการแบบผูป่้วยนอก 

-ก าหนด/ทบทวนแนวทางการใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยเมื่อแรกรบัเป็นผูป่้วยในหรอืก่อนท าหตัถการ
แบบผูป่้วยนอก (ระบุขอ้มลูทีต่อ้งให ้ผูใ้หข้อ้มลู) 

   512 การใหข้อ้มลูเป็นไปอย่างชดัเจนและเขา้ใจงา่ย เพยีงพอ มเีวลาใหผู้ป่้วยและครอบครวั
พจิารณาก่อนตดัสนิใจ 

 
71 เป็นเกณฑท์ีแ่สดงถงึการท าหน้าทีข่องร่างกาย รวมถงึปัจจยัและกระบวนการทางกายภาพหรอืเคมทีีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ระดบัความรูส้กึ สญัญาณชพี คา่ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
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-ระบุกลุ่มผูป่้วยทีม่ปัีญหาในการรบัรูแ้ละเขา้ใจขอ้มลู ปรบัปรุงแนวทางใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มผูป่้วย

ดงักล่าวสามารถเขา้ใจขอ้มลูทีจ่ าเป็น 
-ประเมนิความครบถว้นในการใหข้อ้มลู ความเขา้ใจของผูป่้วยและครอบครวั น าผลมาพจิารณา

ปรบัปรุง  
   1(52) กำรขอควำมยินยอม (informed consent) 
   521 การขอความยนิยอมโดยไดร้บัการบอกกล่าว เป็นไปตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีท่ี่

องค์กรก าหนด ด าเนินการโดยบุคลากรทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม 
-จดัท า/ทบทวนแนวทางการขอความยนิยอมโดยไดร้บัการบอกกล่าว 
-ก าหนด/ทบทวนขอ้มลูทีแ่พทยจ์ะตอ้งเป็นผูใ้หแ้ก่ผูป่้วยเอง ขอ้มูลทีพ่ยาบาลสามารถใหข้อ้มลู

แทนแพทยไ์ด ้ แนวทางทีจ่ะใหผู้ป่้วยไดร้บัขอ้มลูจากแพทยโ์ดยตรงเมื่อจ าเป็น  
-พจิารณาพฒันาต่อยอดสูก่ารตดัสนิใจร่วมกนัระหว่างแพทยก์บัผูร้บับรกิาร (shared decision 

making) 
-จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืฝึกอบรมเพื่อสง่เสรมิใหป้ฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไว้ 
-ประเมนิวา่ผูป่้วยไดร้บัและเขา้ใจขอ้มลูทีค่วรไดร้บัทราบดเีพยีงใด และน าผลการประเมนิมา

ปรบัปรุงวธิกีารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วย 
   522 องค์กรจดัใหม้กีระบวนการส าหรบักรณีทีบุ่คคลอื่นซึง่มใิช่ผูป่้วยจะสามารถใหค้วาม

ยนิยอมได ้ภายใตบ้รบิททางกฎหมายและวฒันธรรมทีม่อียู่ และมกีารบนัทกึขอ้มลูบุคคล
ทีใ่หก้ารยนิยอมแทนไวใ้นเวชระเบยีน 

   523 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัแจง้ขอบเขตของการใหค้วามยนิยอมทัว่ไป ซึง่เกดิขึน้เมื่อแรก
รบัเป็นผูป่้วยในหรอืเมื่อลงทะเบยีนผูป่้วยนอกครัง้แรก และมกีารบนัทกึการใหค้วาม
ยนิยอมไวใ้นเวชระเบยีน 

   524 มกีารขอความยนิยอมโดยไดร้บัการบอกกล่าวเป็นการเฉพาะ ก่อนการผ่าตดัหรอืการท า
หตัถการรุกล ้าเขา้ร่างกาย การระงบัความรูส้กึ การกดประสาทระดบักลางและระดบัลกึ 
การใชเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด และการรกัษาหรอืการท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง
สงูอื่นๆ  โดยผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูการรกัษาทีจ่ะเกดิขึน้ ชื่อบุคคลทีจ่ะใหก้ารรกัษา, 
ประโยชน์และผลเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ ทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้โอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็ 
ปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในช่วงรอฟ้ืน ผลลพัธท์ีเ่ป็นไปไดข้องการไม่รกัษา มกีารบนัทกึชื่อ
ผูใ้หข้อ้มลูและการใหค้วามยนิยอมไวใ้นเวชระเบยีน 

-ก าหนด/ทบทวนการท าผ่าตดัหรอื invasive procedure ทีต่้องขอความยนิยอมเป็นการเฉพาะ 
(โดยความร่วมมอืของผูเ้กีย่วขอ้งตาม 525) 

-ก าหนดขอ้มลูทีผู่ป่้วยควรไดร้บั และแนวทางการบนัทกึขอ้มลูเพื่อเป็นทีอ่า้งองิในอนาคตเมื่อ
จ าเป็น ออกแบบฟอรม์ใหเ้อือ้ต่อการบนัทกึขอ้มลูทีจ่ าเป็นซึง่มคีวามยดืหยุ่น กระตุน้เตอืน 
ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูดงักล่าว 

-จดัท าสือ่ประกอบการใหข้อ้มลูเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีด่ขี ึน้ ส าหรบัการท าหตัถการบางอย่าง 
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-ประเมนิวา่ผูป่้วยไดร้บัและเขา้ใจขอ้มลูดงักล่าวดเีพยีงใด และน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง
วธิกีารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วย 

   525 องค์กรจดัท ารายการหรอืประเภทของการรกัษาและหตัถการทีต่อ้งขอความยนิยอมเป็น
การเฉพาะโดยความรว่มมอืระหว่างแพทยแ์ละบุคลากรอื่นๆ ทีใ่หก้ารรกัษาและท า
หตัถการ 

 
(6) องคก์รจดัท าแนวทางในการบ่งชีผู้ป่้วยอย่างถูกตอ้ง.  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   1(61) PSG: กำรบ่งช้ีผู้ป่วย (Patient Identification) 
   611 องค์กรก าหนดวธิกีารบ่งชีผู้ป่้วยเป็นมาตรฐานเดยีวกนั72 สง่เสรมิใหม้กีารใชต้วับ่งชีอ้ย่าง

น้อยสองตวั73  เพื่อยนืยนัตวับุคคลเมื่อแรกรบัหรอืเมื่อสง่ต่อไปยงัโรงพยาบาลอื่น และ
ก่อนทีจ่ะใหก้ารดแูล 

   612 องค์กรจดัใหม้วีธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนในการบ่งชีผู้ป่้วยซึง่ไมม่ตีวับ่งชีแ้ละเพื่อแยกแยะผูป่้วย
ทีม่ชีื่อซ ้ากนั รวมทัง้แนวทางการบ่งชีผู้ป่้วยทีไ่ม่รูส้กึตวัหรอืสบัสนทีไ่ม่ใชก้ารซกัถาม 

   613 องค์กรเน้นความรบัผดิชอบของผูใ้หบ้รกิารในการตรวจสอบ identity ของผูป่้วยว่า
ถูกตอ้งตรงกบับุคคลทีจ่ะใหก้ารดแูลตามแผน74 ก่อนทีจ่ะใหก้ารดแูล โดยสง่เสรมิให้
ผูป่้วยมสีว่นรว่ม 

   614 องค์กรสง่เสรมิใหม้กีารเขยีนฉลากทีภ่าชนะส าหรบัใสเ่ลอืดและสิง่สง่ตรวจอื่นๆ ต่อหน้า
ผูป่้วย และมวีธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนในการรกัษาบ่งชีส้ ิง่สง่ตรวจของผูป่้วยตลอด
กระบวนการตรวจวเิคราะห์ 

 
72 เช่น ใชป้้ายขอ้มอืสขีาวซึง่มรีปูแบบมาตรฐานทีส่ามารถเขยีนขอ้มลูเฉพาะลงไปได ้หรอืใช้ biometric technology 
73 เช่น ใชช้ื่อและวนัเกดิ และไมค่วรใชห้มายเลขเตยีงหรอืหอ้งเป็นตวับ่งชี้ 
74 การใหย้า ใหเ้ลอืดหรอืส่วนประกอบของเลอืด เจาะเลอืดหรอืเกบ็สิง่ส่งตรวจ การรกัษาหรอืท าหตัถการต่างๆ 
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III-2  การประเมินผู้ป่วย  

III-2 กำรประเมินผู้ป่วย (ASM) 

ผู้ป่วยทุกรำยได้รบักำรประเมินควำมต้องกำรและปัญหำสุขภำพอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และเหมำะสม. 

ก. การประเมนิผูป่้วย 

(1) มกีารประเมนิผูป่้วยครอบคลุมรอบดา้นและประสานงานกนัเพื่อลดความซ ้าซอ้น, ผูป้ระกอบวชิาชพีที่
รบัผดิชอบดแูลผูป่้วยรว่มมอืกนัวเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงผลการประเมนิ.  มกีารระบุปัญหาและความตอ้งการที่
เร่งด่วนและส าคญั. 

(2) การประเมนิแรกรบัของผูป่้วยแต่ละรายประกอบดว้ย ประวตัสิุขภาพ, การตรวจร่างกาย, การรบัรูค้วาม
ตอ้งการของตนโดยผูป่้วย, การประเมนิปัจจยัดา้นจติใจ สงัคม เศรษฐกจิ. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2ก(11) การประเมินแรกรบั (initial assessment) 
   111 มกีารก าหนดองคป์ระกอบขัน้ต ่าส าหรบัการประเมนิผูป่้วยแต่ละสาขา (ทัง้ผูป่้วยนอกและ

ผูป่้วยใน) ไวใ้นนโยบาย  
   112 ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกทุกรายไดร้บัการประเมนิแรกรบั ประกอบดว้ยการซกัประวตัสุิขภาพ, 

การตรวจร่างกาย, การรบัรูค้วามตอ้งการของผูป่้วย, การประเมนิดา้นจติใจ สงัคม เศรษฐกจิ
ตามขอ้บ่งชี ้

   2ก(12) การระบุความต้องการของผู้ป่วย75 (patient’s needs identification) 
   121 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิพื่อใหก้ารระบุความตอ้งการของผูป่้วย เป็นการปฏบิตัทิี่

สอดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร  
   122 มกีารระบุความตอ้งการทางการแพทยข์องผูป่้วยทีไ่ดจ้ากการประเมนิแรกรบั ประวตัสุิขภาพ 

การตรวจร่างกาย การประเมนิอื่นๆ ตามขอ้บ่งชี ้และบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน  
   123 มกีารระบคุวามตอ้งการทางการพยาบาลของผูป่้วยทีไ่ดจ้ากการประเมนิดา้นการพยาบาล 

การประเมนิของแพทย ์การประเมนิอื่นๆ ตามขอ้บ่งชี ้และบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน 
   2ก(13) การประเมินแรกรบัส าหรบัผู้ป่วยฉุกเฉิน (initial assessment for emergency 

patients) 
   131 การประเมนิแรกรบัส าหรบัผูป่้วยฉุกเฉิน อาจกระท าในขอบเขตจ ากดัตามภาวะสุขภาพและ

ความตอ้งการของผูป่้วย 
   132 การบนัทกึผลการประเมนิแรกรบัก่อนท าการผ่าตดัผูป่้วยฉุกเฉิน อย่างน้อยมบีนัทกึย่อๆ และ

การวนิิจฉยัโรคก่อนผ่าตดั  

 
75 “ความต้องการของผูป่้วย” ในเอกสารชุดนี้หมายถงึ patient’s need เป็นความตอ้งการทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล
และบ าบดัรกัษาดว้ยสภาวะความจบ็ป่วย มไิดห้มายถงึ want 
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   2ก(14) การวิเคราะห์และรวมผลการประเมินผู้ป่วย (analysis and integration of patient 

assessment results) 
   141 มกีารจดัระบบและประสานงานเพื่อลดความซ ้าซอ้นในการประเมนิผูป่้วยผ่านกระบวนการ

ตรวจเยีย่ม ประชมุ หรอืปรกึษา (ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) 
   142 ขอ้มลูการประเมนิผูป่้วยจากแหล่งต่างๆ ไดร้บัการวเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนั เป็น

ภาพรวมของภาวะผูป่้วย  
   143 ความตอ้งการของผูป่้วยไดร้บัการจดัล าดบัความส าคญัตามผลการประเมนิ 
   144 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัทราบผลการประเมนิ และการวนิจิฉยัโรคทีแ่น่ชดั (confirmed 

diagnosis) ถา้เป็นไปได ้
   145 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัทราบแผนการดแูลรกัษา และมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบั

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ  
 

 (3) ใชว้ธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย ภายใตส้ิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและทรพัยากรทีเ่พยีงพอ.  
มกีารใชแ้นวทางปฏบิตัทิางคลนิิกทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยและทรพัยากรเพื่อชีน้ าการประเมนิผูป่้วย ถา้มแีนวทาง
ดงักล่าว. 
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   2ก(31) ส่ิงแวดล้อม ทรพัยากร และแนวปฏิบติั (environment, resources, and guidelines 

for assessment) 
   311 การตรวจประเมนิทีต่อ้งใชเ้ครื่องมอื หตัถการรุกล ้า หรอืความเชีย่วชาญพเิศษ กระท าใน

สิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั 
   312 การตรวจประเมนิทีต่อ้งใชเ้ครื่องมอื หตัถการรุกล ้า หรอืความเชีย่วชาญพเิศษ กระท าโดยมี

เทคโนโลย ีบุคลากร เครื่องมอือุปกรณ์พรอ้ม และมกีารบนัทกึขอ้มลูทีจ่ าเป็น 
   313 มกีารใชแ้นวปฏบิตัทิางคลนิิกทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยและทรพัยากร เพื่อชีน้ าการประเมนิผูป่้วย 
   2ก(32) คณุสมบติัของผู้ประเมินผู้ป่วย (qualified individuals) 
   321 มกีารระบุผูม้สีทิธใินการประเมนิผูป่้วยพรอ้มหน้าทีร่บัผดิชอบ โดยอาศยัคุณสมบตัเิหมาะสม

ทีต่ามใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ประกาศนียบตัร/ใบรบัรอง หรอืมกีฎระเบยีบรองรบั  
   322 การประเมนิผูป่้วย76 กระท าโดยผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม 
   2ก(33) การคดักรองและการประเมินเพ่ิมเติม (screening and further assessment) 
   331 ผูป่้วยไดร้บัการคดักรองดา้นโภชนาการ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิแรกรบั 
   332 ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งต่อปัญหาโภชนาการตามเกณฑค์ดักรอง ไดร้บัการส่งต่อเพื่อประเมนิ

ดา้นโภชนาการโดยละเอยีด 
   333 ผูป่้วยไดร้บัการคดักรองเพือ่พจิารณาความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งประเมนิ functional needs 

เพิม่เตมิ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิแรกรบั 

 
76 รวมถงึการประเมนิผูป่้วยฉุกเฉนิ และการประเมนิดา้นการพยาบาล 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  223 

 

N P M Extended Evaluation Guide 
   334 ผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการประเมนิ functional needs ตามเกณฑค์ดักรอง ไดร้บัการส่ง

ต่อไปรบัการประเมนิดงักล่าว 
   335 ผูป่้วยทุกรายไดร้บัการคดักรองอาการเจบ็ปวด 
   336 ผูป่้วยทีม่อีาการเจบ็ปวดไดร้บัการประเมนิอย่างครอบคลุม77 หรอืส่งต่อเพื่อรบัการรกัษา

อย่างเหมาะสม  
   337 มกีารบนัทกึผลการประเมนิในลกัษณะทีเ่อือ้ต่อการประเมนิซ ้าและการตดิตาม ตามความ

ตอ้งการของผูป่้วยและเกณฑข์ององคก์ร 
   2ก(34) การประเมินผู้ป่วยกลุม่เฉพาะ (assessment for special populations) 
   341 มกีารก าหนดเกณฑบ์ง่ชีส้ าหรบัการประเมนิพเิศษเพิม่เตมิหรอืการประเมนิเชงิลกึเพิม่ขึน้ตาม

ความตอ้งการเฉพาะ 
   342 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมส าหรบัผูป่้วยทีม่อีายุน้อยมาก ผูป่้วยสงูอายุทีอ่่อนแอ 
   343 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมส าหรบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย ผูป่้วยทีม่อีาการเจบ็ปวดรุนแรง

หรอืเรือ้รงั 
   344 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมส าหรบัมารดาทีอ่ยู่ระหว่างการคลอด หรอืแทง้ลูก 
   345 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมส าหรบัผูป่้วยทีม่ปัีญหาความผดิปกตทิางอารมณ์หรอืจติใจ 

ผูป่้วยทีส่งสยัว่าจะตดิยา และ/หรอื สุรา 
   346 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมส าหรบัเหยื่อทีถู่กกระท าทารุณหรอืถูกทอดทิง้ 
   347 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมส าหรบัผูป่้วยทีเ่ป็นโรคตดิต่อ 
   348 มกีารประเมนิทีป่รบัใหเ้หมาะสมส าหรบัผูป่้วยทีไ่ดร้บัเคมบี าบดั รงัสรีกัษา หรอืมภีูมคิุม้กนัไม่

ปกต ิ
   2ก(35) การประเมินพิเศษเพ่ิมเติม (additional specialized assessment) 
   351 ผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการประเมนิพเิศษเพิม่เตมิ (เช่น ทนัตกรรม การไดย้นิ ตา และอื่นๆ) 

ไดร้บัการส่งไปรบัการประเมนิดงักล่าว (ในสถานพยาบาลหรอืองคก์รอื่น) 
   352 การประเมนิพเิศษทีก่ระท าในองคก์ร ท าเสรจ็สมบูรณ์และบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 

 

 (4) ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิภายในเวลาทีก่ าหนดโดยองคก์ร.  มกีารบนัทกึผลการประเมนิในเวชระเบยีนผูป่้วย
และพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กีย่วขอ้งในการดแูลไดใ้ชป้ระโยชน์จากการประเมนินัน้. 
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   2ก(41) ก ำหนดเวลำ (time frame for assessment) 
   411 การประเมนิท าเสรจ็สมบูรณ์ภายในชว่งเวลาทีอ่งคก์รก าหนด 
   412 การประเมนิแรกรบัโดยแพทยแ์ละพยาบาลกระท าภายใน 24 ชัว่โมงแรกของการรบัไวเ้ป็น

ผูป่้วยใน หรอืเรว็กว่านัน้ตามสภาวะของผูป่้วย 
   2ก(42) กำรใช้ผลกำรประเมินจำกภำยนอกหรือแผนกผู้ป่วยนอก 

 
77 เป็นการประเมนิทีเ่หมาะสมกบัอายุของผูป่้วย มกีารวดัระดบัและระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัความเจบ็ปวด เช่น 
ลกัษณะ ความถี ่ต าแหน่ง และระยะเวลาของความเจบ็ปวด 
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   421 มกีารทบทวน และ/หรอื ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการประเมนิผูป่้วยทีก่ระท าจากนอก

องคก์ร เมื่อรบัเป็นผูป่้วยใน  รวมถงึประเมนิการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัจากนัน้ 
   422 มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงของผูป่้วยทีเ่กดิขึน้หลงัจากการประเมนิทีแ่ผนกผูป่้วยนอก 

เมื่อรบัเป็นผูป่้วยใน 
   422 มกีารซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายใหม่ หากการประเมนิทางการแพทยท์ีก่ระท าไวน้านเกนิ

กว่า 30 วนัก่อนทีจ่ะรบัไวเ้ป็นผูป่้วยใน 
   2ก(43) กำรบนัทึกเวชระเบียน (record of assessment findings) 
   431 มกีารบนัทกึผลการประเมนิไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย ซึง่ผูใ้หก้ารดแูลผูป่้วยสามารถคน้หาและ

เรยีกดผูลการประเมนิทีต่อ้งการได ้
   432 การประเมนิดา้นการแพทยแ์ละการพยาบาลไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนภายใน 24 

ชัว่โมงแรกของการรบัเป็นผูป่้วยใน 
   433 ผูป่้วยทีจ่ะไดร้บัการผ่าตดัไดร้บัการประเมนิดา้นการแพทยแ์ละบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน 

ก่อนทีจ่ะท าการผ่าตดั 
   434 มบีนัทกึการเปลีย่นแปลงสภาวะผูป่้วยทีส่ าคญัหลงัจากการประเมนิดา้นการแพทยเ์บือ้งตน้ที่

ท าก่อนหน้านัน้ ไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วยเมื่อรบัเป็นผูป่้วยใน 
 

 (5) ผูป่้วยทุกรายไดร้บัการประเมนิซ ้าตามชว่งเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อประเมนิการตอบสนองต่อการดแูลรกัษา.  
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   2ก(51) กำรประเมินซ ำ้ (reassessment) 
   511 ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิซ ้าเพื่อประเมนิการตอบสนองต่อการดแูลรกัษา และวางแผนการ

รกัษาต่อเนื่องหรอืจ าหน่าย 
   512 ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิซ ้าเป็นระยะตามสภาวะของผูป่้วย หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงส าคญั

ในสภาวะของผูป่้วย/แผนการดแูล/ความตอ้งการของผูป่้วย หรอืตามนโยบายและระเบยีบ
ปฏบิตัขิององคก์ร 

   513 แพทยป์ระเมนิผูป่้วยทีอ่ยู่ระหว่างการดแูลรกัษาในช่วงเฉียบพลนัซ ้าอย่างน้อยทุกวนั รวมทัง้
วนัหยุด 

   514 องคก์รก าหนดนโยบายการประเมนิซ ้าส าหรบัผูป่้วยซึง่ไมม่อีาการเฉียบพลนัซึง่แพทยอ์าจจะ
ประเมนิห่างกว่าวนัละครัง้ และก าหนดช่วงเวลาขัน้ต ่าส าหรบัการประเมนิซ ้าในผูป่้วยเหล่าน้ี 
(เช่น ผูป่้วยเวชศาสตรฟ้ื์นฟู จติเวช หลงัคลอดปกต)ิ 

   515 ผลการประเมนิซ ้าไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 
 

(6) ทมีผูใ้หบ้รกิารอธบิายผลการประเมนิใหแ้ก่ผูป่้วยและครอบครวัดว้ยภาษาทีช่ดัเจนและเขา้ใจงา่ย. 
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   2ก(61) กำรอธิบำยผลกำรประเมิน (sharing the assessment results) 
   611 มกีารอธบิายผลการประเมนิแก่ผูป่้วยและครอบครวัดว้ยภาษาทีช่ดัเจนและเขา้ใจงา่ย 
   612 กรณีจ าเป็นตอ้งใชล่้าม หลกีเลีย่งทีจ่ะใชส้มาชกิในครอบครวั โดยเฉพาะผูท้ีเ่ป็นเดก็  
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ข. การสง่ตรวจเพือ่ประกอบการวนิิจฉยัโรค (Investigation) 

(1) ผูป่้วยไดร้บัการตรวจเพื่อประกอบการวนิจิฉยัโรคทีจ่ าเป็นครบถว้น หรอืไดร้บัการสง่ต่อไปตรวจทีอ่ื่นใน
เวลาทีเ่หมาะสม. 
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   2ข(11) กำรส่งตรวจ (diagnostic investigation) 
   111 มรีะบบทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าผูป่้วยไดร้บัการตรวจเพื่อประกอบการวนิิจฉยัโรคทีจ่ าเป็นครบถว้น 
   112 มกีารอธบิายใหผู้ป่้วยทราบเหตุผลของการส่งตรวจ 
   113 ในกรณีทีส่ถานพยาบาลไมส่ามารถท าการตรวจเองได ้ผูป่้วยไดร้บัการส่งต่อไปตรวจทีอ่ื่นใน

เวลาทีเ่หมาะสม 

(2) มกีารประเมนิความน่าเชื่อถอืของผลการตรวจประกอบการวนิจิฉยัโรค โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัสภาวะ
ของผูป่้วย. 
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   2ข(21) ควำมน่ำเช่ือถือของผลกำรตรวจ (reliability of diagnostic investigation results) 
   211 มชี่องทางในการสื่อสารเมื่อเกดิขอ้สงสยัในความน่าเชื่อถอืของผลการตรวจประกอบการ

วนิิจฉยัโรค เมื่อเทยีบกบัสภาวะของผูป่้วย 
   212 มกีารประมวลขอ้มลูเพื่อประเมนิความน่าเชื่อถอืของผลการตรวจประกอบการวนิิจฉยัโรค 

(3) มรีะบบสือ่สารและบนัทกึผลการตรวจทีม่ปีระสทิธผิล ท าใหม้ัน่ใจวา่แพทยไ์ดร้บัผลการตรวจในเวลาที่
เหมาะสม สามารถสบืคน้ผลการตรวจไดง้า่ย ไม่สญูหาย และมกีารรกัษาความลบัอย่างเหมาะสม. 
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   2ข(31) ระบบส่ือสำรและกำรบนัทึกผลกำรตรวจ (communication and documentation) 
   311 มรีะบบทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าแพทยไ์ดร้บัผลการตรวจในเวลาทีเ่หมาะสม 
   312 มรีะบบทีส่ามารถสบืคน้ผลการตรวจไดง้า่ย 
   313 มกีารป้องกนัการสญูหายของผลการตรวจ 
   314 มกีารรกัษาความลบัของผลการตรวจอย่างเหมาะสม 

(4) มกีารอธบิายหรอืสง่ตรวจเพิม่เตมิ เมื่อพบว่าผลการตรวจมคีวามผดิปกต.ิ 
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   2ข(41) เมื่อผลกำรตรวจมีควำมผิดปกติ (abnormal investigation results) 
   411 มแีนวทางการอธบิายใหผู้ป่้วย/ครอบครวัเขา้ใจ เมื่อพบว่าผลการตรวจมคีวามผดิปกต ิ
   412 มแีนวทางในการตรวจเพิม่เตมิต่อเนื่องส าหรบัผลการตรวจทีผ่ดิปกตทิีส่ าคญั 
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ค. การวนิิจฉัยโรค 

(1) ผูป่้วยไดร้บัการวนิิจฉยัโรคทีถู่กตอ้ง โดยมขีอ้มลูเพยีงพอเพื่ออธบิายเหตุผลของการวนิิจฉยัโรค.  มกีารลง
บนัทกึการวนิิจฉยัโรคภายในเวลาทีก่ าหนดไว ้และบนัทกึการเปลีย่นแปลงการวนิจิฉยัโรคเมื่อมขีอ้มลูเพิม่เตมิ.  
มกีารทบทวนความเหมาะสมของการวนิิจฉยัโรค และความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรคของแต่ละวชิาชพีใน
ทมีผูใ้หบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ.   

N P M Extended Evaluation Guide 
   2ค(11) กำรวินิจฉัยโรค (diagnosis) 
   111 มกีารวนิิจฉยัโรคเบือ้งตน้ (initial diagnosis) โดยใชผ้ลจากการประเมนิแรกรบั 
   112 มกีารบนัทกึการวนิจิฉยัโรคภายในเวลาทีก่ าหนด 
   113 มกีารบนัทกึขอ้มลูเพื่ออธบิายเหตุผลของการวนิจิฉยัโรคอยา่งเพยีงพอ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็น

ประวตักิารเจบ็ป่วย การตรวจร่ายกาย และการตรวจ investigate 
   114 มบีนัทกึการเปลีย่นแปลงการวนิิจฉยัโรคเมื่อมขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
   2ค(12) PSG: กำรวินิจฉัยโรคท่ีเหมำะสม (proper diagnosis) 
   121 มกีารทบทวนความเหมาะสมของการวนิิจฉยัโรค และความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรค

ของแต่ละวชิาชพีอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้หาโอกาสพฒันาเพื่อการวนิิจฉยัโรคทีเ่หมาะสม
ดว้ยวธิอีื่นๆ78  

   122 มกีารปรบัปรุงแนวทางการวนิิจฉยัโรคอย่างเป็นระบบ79 

 
78 ควรพจิารณา (1) ทบทวนภาพรวมของการวนิิจฉยัโรคทีไ่ม่ชดัแจง้, การวนิิจฉยัโรคในผูป่้วยกลุ่มทีต่อ้งมารบัการ
รกัษาซ ้า/นอนโรงพยาบาลซ ้า/ส่งต่อ (2) ใช ้trigger tool เพื่อคน้หาเวชระเบยีนทีม่โีอกาสพบเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค ์
น ามาทบทวนว่ามเีหตุการณ์ไมพ่งึประสงคเ์กดิขึน้หรอืไม่ และเหตุการณ์ดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัการวนิิจฉยัโรคทีไ่ม่
เหมาะสมหรอืไม่ อย่างไร (3) ทบทวนผูป่้วยทีไ่ม่สามารถใหก้ารวนิิจฉยัไดท้นัเวลาในกรณี life threatening surgical 
and trauma emergencies, ทบทวนความล่าชา้และความคลาดเคลื่อนในการวนิิจฉยัโรคมะเรง็ 
79 เช่น ใชห้ลกัฐานวชิาการเป็นแนวทางในการประเมนิผูป่้วย, ใชแ้นวคดิ human factors เพื่อออกแบบแบบบนัทกึ, 
ปรบัปรุงระบบบนัทกึเวชระเบยีนเพื่อใหส้ามารถรวบรวมขอ้มลู ตดิตามความกา้วหน้าและประมวลผลขอ้มลูในผูป่้วยทีม่ี
ความซบัซอ้นไดง้า่ยขึน้, ปรบัปรุงการสื่อสารและรายงานขอ้มลูผลการตรวจทดสอบประกอบการวนิิจฉยัโรค เพื่อให้
มัน่ใจว่าแพทยผ์ูส้ ัง่ตรวจจะไดร้บัผลทีน่่าเชื่อถอืในเวลาทีเ่หมาะสม 
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III – 3. การวางแผน 

III-3.1 กำรวำงแผนกำรดแูลผู้ป่วย (PLN.1)  

ทีมผู้ให้บริกำรจดัท ำแผนกำรดแูลผู้ป่วยท่ีมีกำรประสำนกนัอย่ำงดีและมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจน สอดคล้อง
กบัปัญหำ / ควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของผู้ป่วย. 
(1) การวางแผนดแูลผูป่้วยเป็นไปอย่างเชื่อมโยงและประสานกนัระหว่างวชิาชพี แผนก และหน่วยบรกิารต่างๆ. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.1(11) กำรเช่ือมโยง และประสำนกำรวำงแผน (integration and coordination) 
   111 แพทย ์พยาบาล และผูป้ระกอบวชิาชพีสขุภาพอื่นๆ ทีด่แูลผูป่้วย ร่วมกนัวางแผนการ

ดแูลผูป่้วย ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากรบัไวเ้ป็นผูป่้วยใน 
   112 มกีารเชื่อมโยงและประสานการวางแผนดแูลผูป่้วย ระหว่างลกัษณะแวดลอ้ม (setting) ผู้

ประกอบวชิาชพี แผนก และบรกิารต่างๆ80  
   113 มกีารบนัทกึผลหรอืขอ้สรุปของการประชุมร่วมกนัของทมีดแูลผูป่้วย ไวใ้นเวชระเบยีน

ผูป่้วย 

(2) แผนการดแูลผูป่้วยตอบสนองต่อปัญหา / ความตอ้งการของผูป่้วยทีไ่ดจ้ากการประเมนิอย่างเป็นองคร์วม. 

(5) แผนการดแูลผูป่้วยครอบคลุมเป้าหมายทีต่อ้งการบรรลแุละบรกิารทีจ่ะใหเ้พื่อบรรลุเป้าหมาย. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.1(21) แผนกำรดแูลและกำรบนัทึก (patient care plan and documentation) 
   211 แผนการดแูลผูป่้วยของผูป่้วยแต่ละรายสอดคลอ้งหรอืตอบสนองต่อปัญหา/ความ

ตอ้งการของผูป่้วยอย่างครบถ้วน บนพืน้ฐานของขอ้มลูการประเมนิผูป่้วยเมื่อแรกรบั 
   212 แผนการดแูลผูป่้วยระบุเป้าหมายหรอืความกา้วหน้าทีว่ดัได ้และบรกิารทีจ่ะใหเ้พื่อบรรลุ

เป้าหมาย 
   213 มแีผนกำรดแูลเป็นหนึง่เดยีวทีม่ลีกัษณะบูรณำกำรแผนของผูใ้หบ้รกิำรทุกคน 
   3.1(22) กำรเขียนค ำสัง่กำรตรวจรกัษำ (writing the orders) 
   221 องค์กรก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการเขยีนค าสัง่การรกัษา81  
   222 การเขยีนบนัทกึค าสัง่การรกัษาเป็นไปตามนโยบายขององคก์ร  

 

 
80 เช่น การตรวจเยีย่มผูป่้วยร่วมกนั, การใชแ้บบบนัทกึการวางแผนการดแูลร่วมกนั, การมผีูจ้ดัการประจ าตวัผูป่้วย 
81 ประเภทของค าสัง่ทีต่อ้งเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร, การส่งตรวจทีต่อ้งมขีอ้บ่งชีห้รอืขอ้มลูทางคลนิิกประกอบเพื่อ
ประกอบการแปลผล, ผูม้สีทิธใินการเขยีนค าสัง่การรกัษา, ต าแหน่งทีจ่ะเขยีนค าสัง่การรกัษาในเวชระเบยีน 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  229 
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(3) มกีารน าหลกัฐานวชิาการหรอืแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดแูลผูป่้วย.   
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.1(31) กำรใช้หลกัฐำนวิชำกำรหรือ CPG (evidence or guidelines) 
   311 ผูน้ าทางคลนิิกก าหนดเรื่องทีม่คีวามส าคญัสงูทีจ่ะใชแ้นวทางปฏบิตัิ (CPG) เพิม่ขึน้ใน

แต่ละปี  
   312 มกีารเลอืก CPG จากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร และมกีาร

ปรบั CPG ใหท้นัสมยัเป็นระยะ 
   313 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม สนับสนุน และมกีารน า CPG ไปปฏบิตั ิ 
   314 การตดิตามการใช ้CPG แสดงใหเ้หน็ความแปรปรวนของการปฏบิตัทิีล่ดลงและผลลพัธ์

ทีด่ขี ึน้  

(4) ผูป่้วย / ครอบครวัมโีอกาสตดัสนิใจเลอืกวธิกีารรกัษาหลงัจากไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ และรว่มในการวาง
แผนการดแูล.   

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.1(41) ผู้ป่วยและครอบครวัมีส่วนร่วม (patient and family participation) 
   411 ผูป่้วยและครอบครวัมโีอกาสตดัสนิใจเลอืกวธิกีารรกัษา 
   412 ผูป่้วยและครอบครวัมาสว่นร่วมในการวางแผนดแูล 

 (6) มกีารสือ่สาร / ประสานงานระหว่างสมาชกิของทมีผูใ้หบ้รกิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหม้กีารน า
แผนการดแูลผูป่้วยไปสูก่ารปฏบิตัทิีไ่ดผ้ลในเวลาทีเ่หมาะสม โดยสมาชกิของทมีผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจ
บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ.   

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.1(61) กำรส่ือสำรและประสำนเพื่อน ำแผนไปปฏิบติั (coordination and 

communication) 
   611 สมาชกิของทมีผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 
   612 มกีารสือ่สารและประสานเพื่อน าแผนการดแูลผูป่้วยไปสูก่ารปฏบิตัใินเวลาทีเ่หมาะสม 
   3.1(62) กำรดแูลและกำรบนัทึก (implementation and documentation) 
   621 มกีารน าแผนการดแูลไปสูก่ารปฏบิตัทิีไ่ดผ้ลในเวลาทีเ่หมาะสม 
   622 มกีารบนัทกึการดแูลทีจ่ดัใหแ้กผู่ป่้วยแต่ละรายในเวชระเบยีนผูป่้วยโดยผูป้ระกอบ

วชิาชพีสุขภาพทีใ่หก้ารดแูล 
   623 มกีารบนัทกึหตัถการทีก่ระท า และผลลพัธข์องการท าหตัถการในเวชระเบยีนผูป่้วย 
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(7) มกีารทบทวนและปรบัแผนการดแูลผูป่้วยเมื่อมขีอ้บ่งชีจ้ากสภาวะหรอือาการของผูป่้วยทีเ่ปลีย่นไป.   
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.1 (71) กำรทบทวนและปรบัแผน (patient care plan revision) 
   711 มกีารทบทวนและปรบัแผน/เป้าหมายการดแูล82 เมื่อมขีอ้บ่งชีจ้ากสภาวะหรอือาการ

ผูป่้วยทีเ่ปลีย่นไปซึง่พบจากการประเมนิซ ้า 
   712 มกีารทบทวนและยนืยนัแผนการดแูลส าหรบัผูป่้วยแต่ละรายโดยแพทยผ์ูร้บัผดิชอบ 

พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นบนัทกึการเปลีย่นแปลงของผูป่้วย (progress note) 

 

 
82 การปรบัแผนการดแูลอาจจะเป็นการเขยีนบนัทกึขอ้สงัเกตต่อแผนการดแูลทีจ่ดัท าไวใ้นครัง้แรก, เป็นการปรบั
เป้าหมายหรอืตัง้เป้าหมายใหม่, หรอืเป็นการจดัท าแผนการดแูลใหม่ทัง้หมด 
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 III-3.2 กำรวำงแผนจ ำหน่ำย (PLN.2) 

มกีารวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยเพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถดแูลตนเอง และไดร้บัการดแูลอย่างเหมาะสม
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ หลงัจากจ าหน่ายจากโรงพยาบาล.  
(1) มกีารก าหนดแนวทาง ขอ้บ่งชี ้และโรคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัส าหรบัการวางแผนจ าหน่าย. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2(11) กำรก ำหนดแนวทำง (guidelines) 
   111 มกีารก าหนดโรคหรอืลกัษณะส าคญัของผูป่้วยทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัส าหรบัการ

วางแผนจ าหน่าย 
   112 มกีารก าหนดแนวทางในการวางแผนจ าหน่าย รปูแบบการวางแผนจ าหน่ายทีเ่ป็นไปได ้

และขอ้บ่งชีใ้นการใชร้ปูแบบตา่งๆ  

 (2) มกีารพจิารณาความจ าเป็นในการวางแผนจ าหน่ายส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย ตัง้แต่เริม่แรกทีเ่ป็นไปได.้   
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2(21) กำรบ่งช้ีผู้ป่วย (need for discharge planning) 
   211 มกีารพจิารณาความจ าเป็นในการวางแผนจ าหน่ายส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย หรอืมีการ

บ่งชีผู้ป่้วยซึง่การวางแผนจ าหน่ายมคีวามส าคญั 
   212 มกีารวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยตัง้แต่เริม่แรกทีเ่ป็นไปได ้หรอืเรว็ทีสุ่ดหลงัจากรบัไวเ้ป็น

ผูป่้วยใน 

(3) แพทย ์พยาบาล และวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูป่้วยและครอบครวั มสีว่นรว่มในการวางแผนจ าหน่าย. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2(31) ผู้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนจ ำหน่ำย (involvement in discharge planning) 
   311 แพทย ์พยาบาล และวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง มสีว่นร่วมในการวางแผนจ าหน่าย ตามลกัษณะ

ปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วย  
   312 ผูป่้วยและครอบครวั มสีว่นร่วมในการวางแผนจ าหน่าย83  

 (4) มกีารประเมนิและระบุปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจ าหน่าย และประเมนิซ ้าเป็นระยะ
ในช่วงทีผู่ป่้วยไดร้บัการดแูลอยู่ในโรงพยาบาล.  แผนจ าหน่ายครอบคลุมปัญหา/ความตอ้งการทัง้หมด เอือ้
ต่อการปฏบิตัติวัทีถู่กตอ้ง การพฒันาทกัษะและความสามารถในการดแูลตนเอง การเตรยีมสภาพแวดลอ้มท่
บา้น และการฟ้ืนสูส่ภาพปกต.ิ 

 

 
83 ผูป่้วยและครอบครวัมส่ีวนร่วมดว้ยการ น าเสนอปัญหา/ขอ้จ ากดั/ความคาดหวงั ก าหนดเป้าหมายร่วมกนั รบัรู้
บทบาทของตน 
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   3.2(41) กำรประเมินและระบุปัญหำ (patients’ needs assessment) 
   411 มกีารประเมนิและระบุปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจ าหน่าย แต่

เริม่แรกทีเ่ป็นไปได ้
   412 มกีารประเมนิซ า้เป็นระยะระหว่างทีผู่ป่้วยไดร้บัการดแูลในสถานพยาบาล เพื่อปรบั

แผนการรกัษาต่อเนื่องหรอืแผนจ าหน่าย 
   3.2(42) แผนจ ำหน่ำย (discharge plan) 
   421 แผนจ าหน่ายครอบคลุมปัญหา/ความตอ้งการทัง้หมด 
   422 แผนจ าหน่ายเอือ้ต่อการปฏบิตัติวัทีถู่กตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการดแูลรกัษาของแพทย์ 
   423 แผนจ าหน่ายเอือ้ต่อการพฒันาทกัษะความสามารถของผูป่้วยและผูด้แูลในการดแูล

ต่อเนื่องทีบ่า้น 
   424 แผนจ าหน่ายเอือ้ต่อการเตรยีมสภาพแวดลอ้มทีบ่า้น 
   425 แผนจ าหน่ายเอือ้ต่อการฟ้ืนฟูสภาพของผูป่้วยใหก้ลบัคนืสูป่กติ 

(5) มกีารปฏบิตัติามแผนจ าหน่ายในลกัษณะทีเ่ชื่อมโยงกบัแผนการดแูลระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล ตาม
หลกัการเสรมิพลงั เพื่อใหผู้ป่้วยและครอบครวัมศีกัยภาพและความมัน่ใจในการจดัการดแูลสุขภาพของ
ตนเอง. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2(51) กำรปฏิบติัตำมแผนจ ำหน่ำย (discharge plan implementation) 
   511 การปฏบิตัติามแผนจ าหน่าย เชื่อมโยงกบัแผนการดแูลระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล 
   512 ใชห้ลกัการเสรมิพลงัเพื่อใหผู้ป่้วยและครอบครวัมศีกัยภาพและความมัน่ใจในการจดัการ

ดแูลสขุภาพของตนเอง 
 
(6) มกีารประเมนิผลและปรบัปรุงกระบวนการวางแผนจ าหน่าย โดยใชข้อ้มลูจากการตดิตามผูป่้วยและขอ้มลู

สะทอ้นกลบัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   3.2(61) กำรประเมินและปรบัปรงุ (evaluation and improvement) 
   611 มกีารใชข้อ้มลูจากการตดิตามผูป่้วยเพื่อประเมนิกระบวนการวางแผนจ าหน่าย 
   612 มกีารใชข้อ้มลูสะทอ้นกลบัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประเมนิกระบวนการวางแผน

จ าหน่าย 
   613 มกีารปรบัปรุงกระบวนการวางแผนจ าหน่ายตามผลการประเมนิ 
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III – 4 การดแูลผู้ป่วย 

III-4.1 กำรดแูลทัว่ไป (PCD.1) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจว่าจะใหก้ารดแูลอย่างทนัท่วงท ีปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐาน
วชิาชพี. 
(1) มกีารดแูลผูป่้วยอย่างเหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา โดยมอบหมายความรบัผดิชอบในการดแูลผูป่้วยใหแ้ก่ผู้

ทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม. การดแูลในทุกจุดบรกิารเป็นไปตามหลกัปฏบิตัิซึง่เป็นทีย่อมรบัในปัจจบุนั. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.1(11) กำรดแูลทัว่ไป (general care) 
   111 มหีลกัประกนัว่าผูป่้วยจะไดร้บัการดแูลทัว่ไปอย่างเหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา 

-ทบทวนความเสีย่งทีผู่ป่้วยอาจไดร้บัการดแูลอย่างไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภยั หรอืล่าชา้กวา่ที่
ควร (ทีม่โีอกาสเกดิขึน้บ่อยๆ หรอืมผีลกระทบทีรุ่นแรง)  

-ออกแบบกระบวนการดแูลทีเ่น้นผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง 
-จดัระบบตดิตามก ากบัการปฏบิตัแิละรบัรูปั้ญหา 

   112 มกีารมอบหมายความรบัผดิชอบในการดแูลผูป่้วยใหแ้ก่ผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 
-ก าหนด/ทบทวนหตัถการหรอืหน้าทีร่บัผดิชอบทีต่อ้งปฏบิตัโิดยผูม้คุีณวุฒหิรอืคุณสมบตัทิี่

เหมาะสม 
-ทบทวนโอกาสในการท าหน้าทีเ่กนิกว่าขอ้ก าหนดตามกฎหมาย หรอืการท าหน้าทีโ่ดยผูม้ี

คุณวุฒติ ่ากว่าทีก่ฎหมายก าหนด 
-วางระบบตรวจสอบและมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบ  

   4.1(12) กำรดแูลตำมหลกัปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ียอมรบั 
   121 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัใิหก้ารดแูลในทุกจุดบรกิารเป็นไปตามหลกัซึง่เป็นทีย่อมรบั 

และไดร้บัการสนบัสนุนของผูน้ าองคก์ร 
-ทบทวนว่าแนวทางปฏบิตัซิึง่ก าหนดไวแ้ละอาจมกีารปฏบิตัแิตกต่างกนัตามจุดบรกิาร หรอื 

ตามความเชีย่วชาญและประสบการณ์ของผูใ้หบ้รกิาร มอีะไรบา้ง 
-วางแนวทางในการรบัรูแ้ละป้องกนั 

   122 ผูป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมกบัความรุนแรงของการเจบ็ป่วย ตามหลกัปฏบิตัิ
ซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร ไม่ขึน้กบัความสามารถในการจ่ายหรอื
ความคุม้ครองของหลกัประกนัสุขภาพ หรอืวนัหรอืเวลา 

-พจิารณาโอกาสทีผู่ป่้วยลกัษณะเดยีวกนัจะไดร้บัการดแูลแตกต่างกนัเนื่องจากมคีวาม
คุม้ครองของหลกัประกนัสุขภาพแตกต่างกนั (มใีนผูป่้วยกลุ่มใดบา้ง ในเรื่องอะไร เช่น การ
ตรวจวนิจิฉยั การใชย้า การผ่าตดั การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกต่างๆ) วางแนวทางในการ
รบัรูแ้ละป้องกนั 
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-พจิารณาโอกาสทีผู่ป่้วยลกัษณะเดยีวกนัจะไดร้บัการดแูลแตกต่างกนัเนื่องจากมารบับรกิาร
หรอืมปัีญหาเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั วางแนวทางในการรบัรูแ้ละป้องกนั 

(2) มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการดแูลทีม่คุีณภาพ โดยค านึงถงึศกัดิศ์รแีละความเป็นสว่นตวัของผูป่้วย ความ
สะดวกสบายและความสะอาด การป้องกนัอนัตราย / ความเครยีด / เสยีง / สิง่รบกวนตา่งๆ.   

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.1(21) ส่ิงแวดล้อม (care environment) 
   211 มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการดแูลทีม่คุีณภาพ 

-พจิารณาประเดน็สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อคุณภาพการดแูลซึง่ควรไดร้บัการใสใ่จ (เช่น แสง เสยีง 
การระบายอากาศ ระยะห่าง การจราจร ฯลฯ) 

-ด าเนินการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการดแูลทีม่คุีณภาพ และจดัใหม้กีาร monitor 
   212 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มในการดแูลโดยค านึงถงึศกัดิศ์รแีละความเป็นสว่นตวัของผูป่้วย 

-ผูเ้กีย่วขอ้งร่วมกนัตรวจสอบสิง่แวดลอ้มทีไ่ม่เอือ้ต่อความเป็นสว่นตวัของผูป่้วย และ
ด าเนินการปรบัปรุง 

-ก าหนดผูป่้วยทีต่อ้งค านึงถงึศกัดิศ์รขีองผูป่้วยเป็นพเิศษในการจดัสิง่แวดลอ้มเพื่อการดแูล 
(เช่น ผูท้ีช่่วยเหลอืตวัเองไม่ได ้ผูท้ีไ่ม่รูส้กึตวั ผูป่้วยระยะสดุทา้ย) และด าเนินการปรบัปรงุ 

   213 สิง่แวดลอ้มมคีวามสะดวกสบายและสะอาด 
-ส ารวจความเหน็ของบุคลากรเกีย่วกบัโอกาสพฒันาในดา้นความสะดวกสบายและสะอาด และ

ด าเนินการปรบัปรุง 
-จดัท าแนวทางการท าความสะอาดอาคารสถานทีต่ามหลกัการป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชือ้ 
-จดัระบบ monitor ความสะอาดของสิง่แวดลอ้ม 

   214 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มโดยค านึงถงึการป้องกนัอนัตราย ความเครยีด เสยีง สิง่รบกวน
ต่างๆ 

-ผูเ้กีย่วขอ้งร่วมกนัตรวจสอบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตราย ความเครยีด เสยีง 
สิง่รบกวนต่างๆ และด าเนินการปรบัปรุง 

(3) ทมีผูใ้หบ้รกิารด าเนินการทุกวถิทีางเพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ หรอืการตดิเชือ้.   
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.1(31) ควำมปลอดภยัของผู้ป่วย (keep patient safe) 
   311 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มและมาตรการเพื่อป้องกนัผูป่้วยจากการเกดิอุบตัเิหตุ 

-พจิารณาความเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ หรอืการบาดเจบ็ของผูป่้วยในจุดต่างๆ โดยใชก้าร
ส ารวจและสถติ ิ

-ด าเนินการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มและก าหนดมาตรการป้องกนั 
-จดัใหม้รีะบบ monitor การปฏบิตัติามมาตรการและการเกดิอุบตัเิหตุ 

   312 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มและมาตรการเพื่อป้องกนัผูป่้วยจากการบาดเจบ็ 
   313 มกีารจดัสิง่แวดลอ้มและมาตรการเพื่อป้องกนัผูป่้วยจากการตดิเชือ้ 
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N P  M Extended Evaluation Guide 
-พจิารณาความเสีย่งทีส่ ิง่แวดลอ้มอาจมผีลใหผู้ป่้วยตดิเชือ้ไดง้า่ย (เช่น การจดัวางผูป่้วย การ

ท าความสะอาดพืน้ผวิ การแยก/ท าความสะอาดเครื่องมอื การจดัการกบับรเิวณทีเ่ปียกชืน้ 
การระบายอากาศ ฯลฯ)? 

-ด าเนินการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มและก าหนดมาตรการป้องกนั  
   4.1(32) PSG: กำรป้องกนัแผลกดทบั (pressure sore prevention) 
   321 มกีารระบุผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิแผลกดทบัโดยใชเ้ครื่องมอืในการประเมนิอย่าง

เหมาะสมร่วมกบัดุลยพนิจิทางคลนิิก และมกีารประเมนิซ ้าอย่างสม ่าเสมอ 
   322 มกีารคน้หาและรกัษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการคงทนของเนื้อเยื่อต่อแรงกด เช่น การควบคุม

น ้าตาลในผูป่้วยเบาหวาน น ้าหนักตวั ภาวะทุพโภชนาการ 
   323 มกีารจดัท าแผนการดแูลผูป่้วยและน าไปปฏบิตัิ84 
   4.1(32) PSG: กำรป้องกนักำรพลดัตกหกล้ม (patient fall prevention) 
   321 มกีารระบุผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งต่อการพลดัตกหกลม้โดยใชเ้ครื่องมอืในการประเมนิอย่าง

เหมาะสมร่วมกบัปัจจยัเสีย่งต่างๆ85 และมกีารประเมนิซ า้อย่างสม ่าเสมอ 
   322 มกีารใชม้าตรการเพื่อลดความเสีย่งต่อการพลดัตกหกลม้86 
   4.1(33) PSG: กำรป้องกนั catheter & tubing misconnection 
   331 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิพื่อป้องกนั catheter & tubing misconnection87 

 
84 แผนการดแูลควรประกอบดว้ยการตรวจดผูวิหนังในต าแหน่งทีม่คีวามเสีย่งสงู, การท าความสะอาดและดแูลผวิหนัง, 
แนวทางการป้องกนัแผลกดทบัในผูป่้วยทีก่ลัน้ปัสสาวะไม่ได้, การจดัท่าทีเ่หมาะสมและการพลกิตวั, ใชอุ้ปกรณ์ลดแรง
กด, การใชอุ้ปกรณ์รองรบัเฉพาะต าแหน่งทีม่ปีุ่ มกระดกู, การดแูลดา้นโภชนาการ, การเพิม่หรอืธ ารงความสามารถใน
การเคลื่อนไหวและท ากจิกรรม 
85 เครื่องมอืประเมนิความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐาน เช่น Morse Fall Risk Assessment หรอื Hendrich Fall Risk 
Assessment โดยค านึงถงึปัจจยัต่อไปนี้: ประวตักิารพลดัตกหกลม้, อายุ (มากกว่า 65 ปี), การใชย้ากล่อมประสาท ยา
จติเวช ยาระบาย และยาลดความดนัโลหติ, โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคทางเดนิหายใจอุดกัน้เรือ้รงั โรคซมึเศรา้ และ
โรคขอ้อกัเสบ,  การเคลื่อนไหว การเดนิ ก าลงักลา้มเน้ือทีไ่ม่ปกต,ิ พฤตกิรรมมกีารท ากจิกรรมน้อย, สภาวะทางจติใจ 
(สบัสน ความจ าบกพร่อง), มภีาวะพร่องการไดย้นิและการมองเหน็, การผดิรปูและอาการเจบ็ปวดทีเ่ทา้เวลาเดนิ, การ
รบัรูข้องประสาทสมัผสัส่วนปลายลดลง เช่น ผูป่้วยเบาหวาน, มอีาการเวยีนศรีษะ มนึงง, มอีาการปัสสาวะบ่อยหรอื
กลัน้ปัสสาวะไม่อยู ่
86 ไดแ้ก่ การตดิตามสงัเกตผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งบ่อยๆ, การใชเ้ตยีงทีม่รีะดบัต ่า, การฝึกออกก าลงัและการเคลื่อนยา้ยที่
ปลอดภยั, การมอีุปกรณ์ส่งสญัญาณเตอืน, การใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยเดนิ, การใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูป่้วยทีม่คีวาม
เสีย่งสงูในขณะเดนิหรอืพยายามท ากจิกรรมทีย่าก เช่น การขบัถ่าย การเคลื่อนยา้ยตนเอง และส่งเสรมิใหค้วบคมุการ
ทรงตวัใหด้ขีึน้ดว้ยการท ากายภาพบ าบดั, การใหผู้ป่้วยมโีอกาสไดร้บัการช่วยเหลอืใหข้บัถ่ายอย่างสม ่าเสมอ, การ
ทบทวนและปรบัยาทีอ่าจท าใหผู้ป่้วยพลดัตกหกลม้ไดง้า่ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ยาจติเวช 
87 เน้นย ้ากบัผูช้ว่ย ผูป่้วย และครอบครวัว่าไม่ควรถอดหรอืต่ออุปกรณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง ใหข้อความชว่ยเหลอืจาก
พยาบาลเมื่อมปัีญหา, ก าหนดใหม้กีาร label high-risk catheter (เช่น arterial, epidural, intrathecal) และหลกีเลีย่ง
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N P  M Extended Evaluation Guide 
   332 ผูป่้วยไดร้บัการดแูลตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ

(4) ทมีผูใ้หบ้รกิารจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ภาวะวกิฤต ิหรอืภาวะฉุกเฉิน อย่างเหมาะสมและปลอดภยั. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.1(41) กำรจดักำรกบัเหตุกำรณ์ (dealing with complication, crisis, and emergency) 
   411 ทมีผูใ้หบ้รกิารจดัการกบัภาวะแทรกซอ้นอย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

-พจิารณาสถติแิละแนวโน้มการเกดิภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยทีร่บัไวใ้น รพ. 
-ทบทวนและปรบัปรุงแนวทางการเตรยีมความพรอ้มและการจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น 

   412 ทมีผูใ้หบ้รกิารจดัการกบัภาวะวกิฤตอิย่างเหมาะสมและปลอดภยั 
-พจิารณาสถติแิละแนวโน้มการเกดิภาวะวกิฤตกิบัผูป่้วยทีร่บัไวใ้น รพ. 
-ทบทวนและปรบัปรุงแนวทางการเตรยีมความพรอ้มและการจดัการกบัภาวะวกิฤติ 

   413 ทมีผูใ้หบ้รกิารจดัการกบัภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและปลอดภยั 
-พจิารณาสถติแิละแนวโน้มการเกดิภาวะฉุกเฉินกบัผูป่้วยทีร่บัไวใ้น รพ. 
-ทบทวนและปรบัปรุงแนวทางการเตรยีมความพรอ้มและการจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 

(5) ทมีผูใ้หบ้รกิารตอบสนองต่อความตอ้งการหรอืปัญหาของผูป่้วยในลกัษณะองคร์วม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปัญหาทางดา้นอารมณ์และจติสงัคม. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.1(51) กำรตอบสนองปัญหำหรือควำมต้องกำรของผู้ป่วย (response to patients’ 

need) 
   511 ทมีผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยในลกัษณะองคร์วม 

-รวบรวม good practices ของการดแูลผูป่้วยในลกัษณะองคร์วม เช่น การใชเ้รื่องเล่า  
-สุม่ส ารวจผูป่้วยทีม่คีวามตอ้งการการดแูลในลกัษณะองคร์วม ว่าไดร้บัการตอบสนองความ

ตอ้งการอย่างเหมาะสมเพยีงใด ม ีgap อะไรทีพ่บบ่อย 
-จดัท า/ทบทวนแนวทางการตอบสนองความตอ้งการทีม่กัจะเป็น gap 

   512 มแีนวทางทีท่ าใหม้ัน่ใจวา่ปัญหาดา้นอารมณ์และจติสงัคมไดร้บัการตอบสนอง 
 

 
การใช ้catheter ซึง่ม ีinjection ports ส าหรบัต าแหน่งเหล่านี้, ก าหนดใหผู้ด้แูล trace สายทุกเสน้จากตน้ทางไปถงึ 
connection port เพื่อยนืยนั attachments ก่อนทีจ่ะมกีาร connect/reconnect ใหย้า สารละลาย หรอืเวชภณัฑอ์ื่นๆ, 
ใหก้ระบวนการ line reconciliation ทีเ่ป็นมาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารส่งมอบขอ้มลู (handover 
communication) โดย recheck tubing connections และ trace tubes & catheters ทุกเสน้ไปยงัแหล่งตน้ทาง เมื่อรบั
ผูป่้วยใหม่ทีห่น่วย และเมื่อมกีารเปลีย่นเวร, หา้มใช ้standard Luer syringes ในการใหย้ากนิหรอือาหารทางสายยาง, 
ใชก้ารประเมนิและทดสอบความเสีย่ง (FMEA) เพื่อคน้หาโอกาสเกดิ misconnection เมื่อจะซื้อ catheter และ tube 
ชนิดใหม่, ส่งเสรมิใหจ้ดัซื้อ tube และ catheter ซึง่ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภยัและป้องกนั misconnections กบั
อุปกรณ์หรอื tube อื่นๆ 
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(6) มกีารสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสานการดแูลผูป่้วยภายในทมี เพื่อความต่อเนื่องในการดแูล. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.1(61) กำรส่ือสำรและประสำนงำนภำยในทีม (information exchange and 

coordination) 
   611 มกีารประสานการดแูลและสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูของผูป่้วยระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพี

ในทมีอย่างสม ่าเสมอ หรอืในช่วงเวลาส าคญั เพื่อความต่อเนื่องในการดแูล 
   612 ขอ้มลูทีส่ ือ่สารครอบคลุมสภาวะสุขภาพของผูป่้วย สรปุการดแูลทีไ่ดใ้หแ้ก่ผูป่้วย การ

เปลีย่นแปลงของผูป่้วย 
   613 มกีารน าแนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานในการสือ่สารสง่มอบขอ้มลูผูป่้วย ระหวา่งผูป้ฏบิตังิาน 

ในการเปลีย่นเวร และระหว่างหน่วยงาน88 ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
-จดัท า/ทบทวนแนวทางการสือ่สารขอ้มลูผูป่้วย เช่น การใชห้ลกั SBAR, การจดัสรรเวลา, การ

จ ากดัขอ้มลูทีจ่ะสือ่สารเท่าทีจ่ าเป็น 
-ก าหนดวธิกีารรบัรูปั้ญหาและน ามาปรบัปรุง 

   614 มกีารจดบนัทกึค าสัง่การตรวจรกัษาหรอืรายงานผลการตรวจวเิคราะหอ์ย่างครบถว้นโดย
ผูร้บั เมื่อมคี าสัง่หรอืรายงานดว้ยวาจาและทางโทรศพัท์ 

   615 มกีารอ่านทวนกลบัค าสัง่การตรวจรกัษาหรอืรายงานผลการตรวจวเิคราะหท์ีจ่ดบนัทกึไว้
อย่างครบถว้นโดยผูร้บั เมื่อมคี าสัง่หรอืรายงานดว้ยวาจาและทางโทรศพัท์ 

   616 ค าสัง่หรอืผลการตรวจวเิคราะหไ์ดร้บัการยนืยนัโดยผูอ้อกค าสัง่หรอืผูร้ายงานผลการ
ตรวจวเิคราะห ์

   617 มนีโยบาย และ/หรอื ระเบยีบปฏบิตั ิสนับสนุนการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกนัในการสอบทาน
ความถูกตอ้งของการสือ่สารดว้ยวาจาและการสือ่สารทางโทรศพัท์ 

-จดัท า/ทบทวนแนวทางปฏบิตัใินการสือ่สารดว้ยวาจาและการสือ่สารทางโทรศพัท์ เพื่อให้
มัน่ใจวา่มกีารสอบทานความถกูตอ้งในการสือ่สาร 

-ก าหนดวธิกีารรบัรูปั้ญหาในการสือ่สารดว้ยวาจาและการสือ่สารทางโทรศพัท ์และน ามา
ปรบัปรุง 

SAR (In Result) 

• การวเิคราะหค์วามแตกต่างในการดแูลผูป่้วยทีคุ่ม้ครองดว้ยระบบประกนัสุขภาพต่างๆ หรอืโอกาส
อื่นๆ ทีจ่ะไดร้บัการดแูลไม่เท่าเทยีมกนั 

• ระดบัและแนวโน้มของความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อสภาพแวดลอ้มของการดแูล  

 
88 องคป์ระกอบทีแ่นะน าไดแ้ก่การสื่อสารโดยใชห้ลกั SBAR (Situation, Background, Assessment, 
Recommendation), จดัสรรเวลาใหเ้พยีงพอส าหรบัการสื่อสารขอ้มลูส าคญัและส าหรบัการถามตอบโดยไม่มกีาร
ขดัจงัหวะ, การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสภาวะของผูป่้วย ยาทีไ่ดร้บั แผนการรกัษา advance directives และการเปลีย่นแปลง
ทีส่ าคญั, จ ากดัการแลกเปลีย่นขอ้มลูเฉพาะทีจ่ าเป็นส าหรบัการดแูลผูป่้วยทีป่ลอดภยั 
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• ระดบัและแนวโน้มของสถติกิารเกดิแผลกดทบั, การพลดัตกหกลม้, catheter & tubing 
misconnection, อนัตรายและบาดเจบ็ต่อผูป่้วยอื่นๆ 

• ระดบัและแนวโน้มของการเกดิภาวะวกิฤตแิละภาวะฉุกเฉินต่อผูป่้วย และผลลพัธก์ารจดัการกบัภาวะ
ดงักล่าว 
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III-4.2 กำรดแูลผู้ป่วยและกำรให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงสูง (PCD.2)  

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจว่าจะใหก้ารดแูลผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูและใหบ้รกิารทีม่คีวามเสีย่ง
สงูอย่างทนัท่วงท ีปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวชิาชพี. 

(1) ทมีผูใ้หบ้รกิารวเิคราะหผ์ูป่้วยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู และรว่มกนัจดัท าแนวทางการดแูลผูป่้วยใน
สถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูดงักล่าว.   

(2) บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อน าแนวทางการดแูลผูป่้วยในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูมาสูก่ารปฏบิตัิ
ดว้ยความเขา้ใจ. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.2(11) กำรก ำหนดแนวทำงดแูลผู้ป่วยท่ีมีควำมเส่ียงสูงและกำรฝึกอบรม (high-risk 

patients and training) 
   111 ผูน้ าระบุกลุ่มผูป่้วยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู 

ผูป่้วยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูทีผู่น้ าระบุมอีะไรบา้ง? 
   112 มกีารจดัท านโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิพื่อใชก้บัผูป่้วยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู ระบุ

สิง่ต่อไปนี้: วธิกีารวางแผน, สิง่ทีต่อ้งบนัทกึเพื่อใหท้มีดแูลผูป่้วยสามารถท างานและ
สือ่สารกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ, ขอ้พจิารณาในการขอความยนิยอมเป็นการเฉพาะ, 
ขอ้ก าหนดในการตดิตามประเมนิผูป่้วย, คุณสมบตัหิรอืทกัษะพเิศษของผูป้ฏบิตังิาน, 
ความพรอ้มและการใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์พเิศษ/ยา 

มกีารจดัท านโยบายและระเบยีบปฏบิตัใินผูป่้วยและบรกิารดงักล่าวตามองคป์ระกอบขา้งตน้
อย่างเหมาะสมเพยีงใด? 

   113 บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม ใชน้โยบายและระเบยีบปฏบิตัเิป็นแนวทางการดแูล 
มกีาร monitor การปฏบิตัอิย่างไร? ผลลพัธใ์นดา้นภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยและบรกิาร
ดงักล่าวเป็นอย่างไร? 

   4.1(12) แนวทำงกำรดแูลเฉพำะ 
   121 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
   122 มแีนวทางการช่วยฟ้ืนคนืชพี และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ

ขอ้มลูการตดิตามผลลพัธก์ารช่วยฟ้ืนคนืชพีเป็นอย่างไร? 
   123 มแีนวทางการสมัผสั การใช ้การใหเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด และไดร้บัการน าไป

ปฏบิตั ิ
ขอ้มลูการใหเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืดเป็นอย่างไร? 

   124 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยทีไ่ม่รูส้กึตวั และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
ขอ้มลูการตดิตามผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วยทีไ่ม่รูส้กึตวัเป็นอยา่งไร? 

   125 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้บัการประคองชวีติ (life support) และไดร้บัการน าไป
ปฏบิตั ิ

   126 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยโรคตดิต่อ ผูป่้วยทีม่ภีูมติา้นทานต ่า และไดร้บัการน าไปปฏบิตัิ 
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ขอ้มลูผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วยทีม่ภีูมติา้นทานต ่าเป็นอย่างไร? 

   127 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยฟอกไต และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
ขอ้มลูผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วยฟอกไตเป็นอย่างไร? 

   128 มแีนวทางการใชเ้ครื่องผูกยดึ และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
ขอ้มลูภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยทีใ่ชเ้ครื่องผูกยดึเป็นอย่างไร? 

   129 มแีนวทางการดแูลผูป่้วยสงูอายุทีเ่ปราะบางและช่วยตนเองไม่ได้ และไดร้บัการน าไป
ปฏบิตั ิ

   12A มแีนวทางการดแูลผูป่้วยเดก็เลก็ทีช่่วยตนเองไม่ได้ และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
   12B มแีนวทางการบ่งชีแ้ละดแูลผูป่้วยผูม้คีวามเสีย่งต่อการถูกกระท าทารุณ และไดร้บัการ

น าไปปฏบิตั ิ
   12C มแีนวทางการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาเคมบี าบดัหรอืยาทีม่คีวามเสีย่งสงูอื่นๆ และไดร้บั

การน าไปปฏบิตั ิ
ผลการ monitor การปฏบิตัติามแนวทางการใหย้าเคมบี าบดัเป็นอย่างไร? 

   12D มแีนวทางการดแูลผูป่้วยทีท่ีม่ภีาวะพร่องทางจติ/จติเวช และไดร้บัการน าไปปฏบิตั ิ
   4.1(13) PSG: กำรดแูลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด (sepsis) 
   131 มกีาร resuscitate ผูป่้วย septic shock ตาม protocol ทนัททีีพ่บว่าม ีhypoperfusion 
   132 มกีารวนิิจฉยัภาวะ severe sepsis/septic shock ตามเกณฑ ์พรอ้มทัง้หาเชือ้ก่อโรคและ

แหล่งตดิเชือ้ทีเ่ป็นไปได ้โดยไม่ท าใหผู้ป่้วยไดร้บัยาตา้นจุลชพีครัง้แรกล่าชา้ออกไป 
   133 มกีารใหย้าตา้นจลุชพีทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัชนิดเชื้อก่อโรคทีค่าดว่าจะเป็นสาเหตุ 

ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัจากทีพ่บว่าม ีseptic shock 
   134 มกีารประเมนิผลการรกัษา และพจิารณาผลการตรวจทางจุลชวีวทิยาอย่างใกลช้ดิในสาม

วนัแรก และปรบัเปลีย่นยาใหส้อดคลอ้งกบัเชือ้ก่อโรคทีพ่บ 
   135 คน้หาและวนิิจฉยัการตดิเชือ้ซึง่เป็นขอ้บ่งชีท้ีจ่ะตอ้งท าการผ่าตดัเพื่อก าจดัแหล่งตดิเชือ้

โดยเรว็  
   136 มกีารใหส้ารน ้าอย่างเหมาะสม ทัง้ประเภท อตัรา ปรมิาณ  มกีารเฝ้าตดิตามและปรบัการ

ใหส้ารน ้าตามสภาวะผูป่้วย 
   137 มกีารให ้vasopressors ทีเ่หมาะสมในกรณีทีผู่ป่้วยมสีารน ้าในหลอดเลอืดเพยีงพอแลว้ 

แต่ระดบัความดนัโลหติยงัต ่า  
   138 มกีารประเมนิ tissue perfusion และใหก้ารรกัษาอย่างเหมาะสม 

ขอ้มลูแนวโน้มผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วย sepsis เป็นอย่างไร? 

 (3) การท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง จะตอ้งท าในสถานทีท่ีเ่หมาะสม มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นเครื่องมอืและผูช้่วยที่
จ าเป็น. 
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   4.2(31) กำรท ำหตัถกำรท่ีมีควำมเส่ียง (high-risk procedures) 
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   311 การท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง ท าในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 
หตัถการทีม่คีวามเสีย่งซึง่มโีอกาสท าในสถานการณ์ทีไ่ม่มคีวามพรอ้มในเรื่องสถานที ่
เครื่องมอื และผูช้่วย มอีะไรบา้ง? มแีนวทางปฏบิตัใินการเตรยีมความพรอ้มและป้องกนั
ปัญหาอย่างไร? มกีาร monitor อย่างไร? 

   312 การท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง มคีวามพรอ้มในดา้นเครื่องมอื 
   313 การท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง มคีวามพรอ้มในดา้นผูช้่วย 

(4) มกีารเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอย่างเหมาะสมกบัความรุนแรงของการเจบ็ป่วย และด าเนินการแกไ้ขหรอื
ปรบัเปลีย่นแผนการรกัษาไดท้นัท่วงท.ี  
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   4.2(41) กำรเฝ้ำระวงักำรเปล่ียนแปลง (patient monitoring) 
   411 มกีารเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอย่างเหมาะสมกบัความรุนแรงของการเจบ็ป่วย 

มแีนวทางในการเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอย่างไร? 
   412 มกีารแกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นแผนการรกัษาไดท้นัท่วงที 

มขีอ้มลูอะไรทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงอาการของผูป่้วยไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท?ี 

 
(5) เมื่อผูป่้วยมอีาการทรุดลงหรอืเปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต,ิ มคีวามช่วยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญกว่ามาช่วย
ทมีผูใ้หบ้รกิารอย่างทนัท่วงทใีนการประเมนิผูป่้วย การช่วย stabilize ผูป่้วย การสือ่สาร การใหค้วามรู ้และการ
ยา้ยผูป่้วยถา้จ าเป็น.   
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   4.1(51) PSG: กำรตอบสนองผู้ป่วยท่ีมีอำกำรทรดุลง (response to the deteriorating 

patient)  
   511 มกีารก าหนด early warning sign ทีจ่ะเป็นสญัญาณเตอืนว่าผูป่้วยอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ
   512 มกีารตดิตามและใชส้ญัญาณเตอืนดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมหน่วยบรกิาร

ผูป่้วยทุกหน่วย 
   513 มกีารทบทวนเมื่อเริม่มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤติ 
   514 มกีารสือ่สารเพื่อขอความช่วยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญกว่าโดยใชร้ปูแบบทีห่ลากหลายและ

เหมาะสม 
   515 มคีวามช่วยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญกว่าอย่างทนัท่วงที 
   516 ทมีผูเ้ชีย่วชาญกว่ามชี่วยในการประเมนิ การ stabilize ผูป่้วย การสือ่สาร การใหค้วามรู ้
   517 มกีารยา้ยผูป่้วยไปอยู่ในความดแูลของผูท้ีม่คีวามสามารถทีเ่หมาะสม ถา้จ าเป็น 

ผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วยกลุ่มนี้เป็นอย่างไร? 
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(6) ทมีผูใ้หบ้รกิารตดิตามและวเิคราะหแ์นวโน้มของภาวะแทรกซอ้นหรอืเหตุการณ์ไม่พงึประสงคใ์นผูป่้วย
เหล่านี้ เพื่อน ามาปรบัปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย. 
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   4.2(61) กำรวิเครำะห์และปรบัปรงุ (analysis and improvement) 
   611 ทมีผูใ้หบ้รกิารตดิตามและวเิคราะหแ์นวโน้มของภาวะแทรกซอ้นหรอืเหตุการณ์ไม่พงึ

ประสงคใ์นผูป่้วย/การท าหตัถการ ทีม่คีวามเสีย่งสงู 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นอยา่งไร? 

   612 ทมีผูใ้หบ้รกิารน าผลการวเิคราะหม์าปรบัปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย 
มกีารน าผลการวเิคราะหม์าปรบัปรุงอย่างไร? 
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III-4.3 กำรดแูลเฉพำะ (PCD.3) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจว่าจะใหก้ารดแูลในบรกิารเฉพาะทีส่ าคญั อย่างทนัท่วงท ีปลอดภยั 
เหมาะสม ตามมาตรฐานวชิาชพี. 

ก. การระงบัความรูส้กึ 

(1) มกีารประเมนิผูป่้วยเพื่อคน้หาความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหว่างการระงบัความรูส้กึ, น าขอ้มลูจากการ
ประเมนิมาวางแผนการระงบัความรูส้กึทีเ่หมาะสม รวมทัง้ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง.   
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   4.3ก(11) กำรประเมิน  (pre-anesthesia assessment) 
   111 มกีารประเมนิผูป่้วยก่อนใหก้ารระงบัความรูส้กึ เพื่อคน้หาความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขีน้

ระหว่างการระงบัความรูส้กึ 
   112 ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิอกีครัง้หนึ่งก่อนการน าสลบ 
   113 การประเมนิทัง้สองครัง้ กระท าโดยผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม และไดร้บัการบนัทกึไว้

ในเวชระเบยีนผูป่้วย 
   4.3ก(12) กำรวำงแผน (anesthesia planning) 
   121 มกีารน าขอ้มลูจากการประเมนิมาวางแผนการระงบัความรูส้กึ และบนัทกึแผนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
   122 มกีารปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเตรยีมผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่ง โดยใช้

เกณฑท์ีเ่หมาะสม 

(2) ผูป่้วย/ครอบครวัไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการระงบัความรูส้กึ และมสีว่นร่วมในการเลอืกวธิกีารระงบั
ความรูส้กึถา้เป็นไปได.้ ผูป่้วยไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นร่างกายและจติใจก่อนการระงบั
ความรูส้กึ. 
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   4.3ก(21) กำรให้ข้อมูลและกำรมีส่วนร่วม (inform patients and families) 
   211 มกีารใหค้วามรูท้ีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการระงบัความรูส้กึแก่ผูป่้วย ครอบครวั หรอืผู้

ตดัสนิใจแทนผูป่้วย ในประเดน็เรื่องความเสีย่ง ประโยชน์ และทางเลอืกของการ
ระงบัความรูส้กึ โดยวสิญัญแีพทยห์รอืผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 

   212 ผูป่้วยและครอบครวัมสีว่นร่วมในการเลอืกวธิกีารระงบัความรูส้กึถา้เป็นไปได้ 
   4.3ก(22) กำรเตรียมผู้ป่วย (pre-anesthesia preparation) 
   221 ผูป่้วยไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นร่างกาย89 ก่อนการระงบัความรูส้กึ 
   222 ผูป่้วยไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นจติใจก่อนการระงบัความรูส้กึ 

 
89 รวมถงึการงดอาหารก่อนทีจ่ะใหก้ารระงบัความรูส้กึในผูป่้วย elective และการใหย้าเพื่อลดการหลัง่ของกรดใน
กระเพาะอาหารในผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการส าลกั 
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(3) กระบวนการระงบัความรูส้กึเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภยัตามมาตรฐานแห่งวชิาชพีซึง่เป็นทีย่อมรบัว่าดี
ทีสุ่ดภายใตส้ถานการณ์ของโรงพยาบาล โดยบุคคลทีเ่หมาะสม.   
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   4.3ก(31) กระบวนกำรระงบัควำมรู้สึก (anesthetic process) 
   311 กระบวนการระงบัความรูส้กึเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีซึง่เป็นทีย่อมรบัว่าดทีีสุ่ด

ภายใตส้ถานการณ์ของสถานพยาบาล 
   312 กระบวนการระงบัความรูส้กึเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภยั 
   313 ผูท้ีใ่หก้ารระงบัความรูส้กึเป็นผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสม 
   4.3ก(32) PSG: กำรระงบัควำมรู้สึกท่ีปลอดภยั (safe anesthesia) 
   321 ผูป่้วยทุกรายไดร้บัการประเมนิทางเดนิหายใจก่อนเริม่ตน้น าสลบโดยใชเ้กณฑท์ี่

ชดัเจน, มกีารเตรยีมความพรอ้มส าหรบัปัญหา difficult airway90, มกีารตรวจสอบ
และเฝ้าตดิตามว่าท่อหายใจอยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม91 

   322 ผูป่้วยทุกรายทีไ่ดร้บั General Anesthesia (GA) ไดร้บัออกซเิจนเสรมิ มกีารเฝ้า
ตดิตาม tissue oxygenation และ tissue perfusion อย่างต่อเนื่องโดยใช ้pulse 
oximeter ซึง่ม ีvariable-pitch pulse tone ดงัขนาดทีจ่ะไดย้นิทัว่ทัง้หอ้งผ่าตดั 

 (4) มกีารตดิตามและบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยระหว่างระงบัความรูส้กึและในช่วงรอฟ้ืนอย่างครบถว้น.  มกีารเตรยีม
ความพรอ้มเพื่อแกไ้ขภาวะฉุกเฉินระหว่างการระงบัความรูส้กึและระหว่างรอฟ้ืน.  ผูป่้วยไดร้บัการจ าหน่าย
จากบรเิวณรอพกัฟ้ืนโดยผูม้คุีณวุฒ ิตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ก(41) กำรบนัทึกวิธีและเทคนิคกำรระงบัควำมรู้สึก (documentation) 
   411 มกีารบนัทกึวธิแีละเทคนคิการระงบัความรูส้กึทีใ่ชใ้นเวชระเบยีน 
   4.3ก(42) กำรเฝ้ำติดตำมระหว่ำงระงบัควำมรู้สึก (monitoring during anestasia) 
   421 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัริะบุความถีข่ ัน้ต ่าและประเภทของการเฝ้าตดิตาม

ระหว่างระงบัความรูส้กึ เพื่อปฏบิตัเิป็นแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร ส าหรบัผูป่้วยที่
คลา้ยคลงึกนัและไดร้บัการระงบัความรูส้กึแบบเดยีวกนั  

 
90 (1) มแีผนส าหรบัจดัการเรื่องทางเดนิหายใจและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามแผน (2) เมื่อคาดวา่จะมปัีญหา difficult 
airway จะตอ้งเตรยีมใหม้คีวามช่วยเหลอืพรอ้มระหว่างการน าสลบ และมแีผนส ารองส าหรบัการจดัการเรื่องทางเดนิ
หายใจอย่างชดัเจน (3) ส าหรบัผูป่้วยทีท่ราบว่าเคยมปัีญหา difficult airway ควรเลอืกใชก้ารระงบัความรูส้กึดว้ยวธิอีื่น 
เช่น การระงบัความรูส้กึเฉพาะที ่หรอืการใส่ท่อช่วยหายใจขณะตื่นโดยใชย้าชาเฉพาะที่ (4) วสิญัญแีพทยท์ุกคนควร
ธ ารงใวซ้ึง่ทกัษะในการจดัการเรื่องทางเดนิหายใจ คุน้เคยและมคีวามสามารถใชก้ารใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการ
จดัการกบัปัญหา difficult airway 
91 ควรยนืยนัต าแหน่งของท่อชว่ยหายใจดว้ยการใช ้capnography ถา้เป็นไปได ้
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   422 มกีารเฝ้าตดิตามสภาวะของผูป่้วย92 ขณะใหก้ารระงบัความรูส้กึ โดยมวีสิญัญแีพทย์

หรอืวสิญัญพียาบาลคอยเฝ้าตดิตามอยู่ตลอดเวลา 
   423 มกีารบนัทกึผลการเฝ้าตดิตามในเวชระเบยีน 
   4.3ก(43) กำรเฝ้ำติดตำมและบนัทึกหลงัได้รบักำรระงบัควำมรู้สึก (post-anesthesia 

monitoring and documentation) 
   431 ผูป่้วยไดร้บัการเฝ้าตดิตามระหว่างรอฟ้ืนตามนโยบาย 
   432 มกีารบนัทกึขอ้มลูการเฝ้าตดิตามระหว่างรอฟ้ืนในเวชระเบยีนผูป่้วย 
   433 ผูป่้วยไดร้บัการจ าหน่ายจากบรเิวณรอฟ้ืนโดยผูม้คุีณวุฒ ิตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว9้3 
   434 ผูป่้วยไดร้บัการเฝ้าตดิตามภาวะแทรกซอ้นต่อเนื่องเมื่อผูป่้วยกลบ้ไปหอผูป่้วยทัว่ไป 
   4.3ก(44) กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อแก้ไขภำวะฉุกเฉิน (preparation  for 

emergency situation) 
   441 มกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อแกไ้ขภาวะฉุกเฉินระหว่างการระงบัความรูส้กึ 
   442 มกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อแกไ้ขภาวะฉุกเฉินระหว่างรอฟ้ืน 

(5) มกีารใชเ้ครื่องมอื วสัดุ และยาตามทีอ่งค์กรวชิาชพีดา้นวสิญัญแีนะน า 
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   4.3ก(51)กำรใช้เคร่ืองมือ วสัด ุและยำ (use of recommended equipment, supplies, 

and medications) 
   511 มกีารใชเ้ครื่องมอืตามทีอ่งคก์รวชิาชพีดา้นวสิญัญแีนะน า 
   512 มกีารใชว้สัดุการแพทยต์ามทีอ่งค์กรวชิาชพีดา้นวสิญัญแีนะน า 
   513 มกีารใชย้าตามทีอ่งคก์รวชิาชพีดา้นวสิญัญแีนะน า 

  

 
92 มกีาร monitor ความเพยีงพอของทางเดนิหายใจ (airway) และการหายใจ (ventilation) โดยการสงัเกตและการฟัง
อย่างต่อเนื่อง, มกีาร monitor การไหลเวยีนเลอืด (circulation) อย่างต่อเนื่องโดยการฟังหรอืการคล าจงัหวะเตน้ของ
หวัใจ หรอืโดยการแสดงอตัราเตน้ของหวัใจบน cardiac monitor หรอื pulse oximeter, มกีารวดัความดนัโลหติอย่าง
น้อยทุก 5 นาท ีและบ่อยกว่าหากมขีอ้บง่ชีท้างคลนิิก, มกีารวดัอณุหภูมขิองร่างกายเมื่อมขีอ้บ่งชี ้ตามช่วงเวลาทีเ่หมา
สม, มกีารประเมนิความลกึของการระงบัความรูส้กึ (depth of anesthesia) หรอืระดบัของความไม่รูส้กึตวั (degree of 
unconscious) อย่างสม ่าเสมอโดยใชก้ารสงัเกตทางคลนิิก 
93 (1) โดยวสิญัญแีพทย,์ (2) โดยพยาบาลซึง่ใชเ้กณฑจ์ าหน่ายทีส่ถานพยาบาลก าหนด, (3) ยา้ยไปยงัหน่วยดแูลซึง่มี
ความสามารถในการใหก้ารดแูลหลงัการระงบัความรูส้กึ เช่น หออภบิาลผูป่้วยหนัก 
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ข. การผ่าตดั 

(1) มกีารวางแผนการดแูลส าหรบัผูป่้วยทีจ่ะรบัการผ่าตดัแต่ละรายโดยน าขอ้มลูจากการประเมนิผูป่้วยมา
พจิารณา.  มกีารบนัทกึแผนการผ่าตดัและการวนิจิฉยัโรคก่อนการผ่าตดัไวใ้นเวชระเบยีน.  มกีารประเมนิ
ความเสีย่งและประสานกบัผูป้ระกอบวชิาชพีในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการดแูลทีป่ลอดภยั. 
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   4.3ข(11) กำรวำงแผน (surgical care planning) 
   111 มกีารวางแผนการดแูลส าหรบัผูป่้วยทีจ่ะรบัการผ่าตดัแต่ละรายโดยน าขอ้มลูจากการ

ประเมนิผูป่้วยมาพจิารณา  
   112 มกีารบนัทกึการวนิิจฉยัโรคก่อนผ่าตดัและแผนการท าหตัถการในเวชระเบยีนผูป่้วยโดย

แพทยผ์ูร้บัผดิชอบ ก่อนทีจ่ะท าหตัถการ 
   113 มกีารประเมนิความเสีย่ง และประสาน/ปรกึษา กบัผูป้ระกอบวชิาชพีในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อการดแูลทีป่ลอดภยั 

(2) มกีารอธบิายความจ าเป็น ทางเลอืกของวธิกีารผ่าตดั โอกาสทีจ่ะตอ้งใชเ้ลอืด ความเสีย่ง ภาวะแทรกซอ้นที่
อาจเกดิขึน้ ใหแ้ก่ผูป่้วย ครอบครวั หรอืผูท้ีต่ดัสนิใจแทนผูป่้วย. 
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   4.3ข(21) กำรส่ือสำรกบัผู้ป่วยและครอบครวั (informing patients and families) 
   211 มกีารอธบิายความจ าเป็นของการผ่าตดั ขอ้ด ีทางเลอืก ความเสีย่ง และภาวะแทรกซอ้น

ทีอ่าจเกดิขึน้ใหแ้ก่ผูป่้วย ครอบครวั หรอืผูต้ดัสนิใจแทน 
   212 มกีารอธบิายโอกาสทีจ่ะตอ้งใชเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด ขอ้ด ีทางเลอืก และ

ความเสีย่ง 
   213 ศลัยแพทยท์ีจ่ะผ่าตดัผูป่้วยหรอืผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสมเป็นผูใ้หค้วามรู ้

(3) มกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นร่างกายและจติใจของผูป่้วยก่อนการผ่าตดั เพื่อใหผู้ป่้วยมคีวามพรอ้ม ลด
ความเสีย่งจากการผ่าตดัและการตดิเชือ้  ทัง้ในกรณีผ่าตดัฉุกเฉินและกรณีผ่าตดัทีม่กี าหนดนัดล่วงหน้า.  มี
กระบวนการทีเ่หมาะสมในการป้องกนัการผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง.   
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   4.3ข(31) กำรเตรียมควำมพร้อม (preoperative preparation) 
   311 มกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นร่างกายของผูป่้วยก่อนผ่าตดั เพื่อลดความเสีย่งจากการ

ผ่าตดั 
   312 มกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นจติใจของผูป่้วยก่อนผ่าตดั  
   313 การเตรยีมความพรอ้มครอบคลุมทัง้กรณีผ่าตดัฉุกเฉินและกรณีผ่าตดัทีม่กี าหนดนัด

ล่วงหน้า 
   4.3ข(32) PSG: กำรป้องกนักำรติดเช้ือแผลผ่ำตดั (SSI prevention) 
   321 มกีารคน้หาและรกัษาการตดิเชือ้ทุกอย่างทีเ่กดิขึน้ห่างจากต าแหน่งทีจ่ะผ่าตดั และเลื่อน

การผ่าตดัไปจนกว่าการตดิเชือ้จะหมดไป (ยกเวน้กรณีผ่าตดัฉุกเฉิน) 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  248 

 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   322 ไม่โกนขนทีผ่วิหนังก่อนผ่าตดั ยกเวน้เมื่อมกีารรบกวนต่อการผ่าตดัจะใช ้electric 

clipper 
   323 ให ้prophylactic antibiotic ทีเ่หมาะสมกบัการผ่าตดั เมื่อมขีอ้บ่งชี ้ใหม้รีะดบัยาในซรีัม่

และเนื้อเยื่อสงูพอเมื่อขณะลงมดี ตลอดการผ่าตดั และหลงัผ่าตดัเสรจ็สิน้อกี 2-3 ชัว่โมง 
   4.3ข(33) PSG: กำรป้องกนักำรผ่ำตดัผิดคน ผิดข้ำง ผิดต ำแหน่ง (prevention of wrong 

surgery) 
   331 มกีารใชเ้ครื่องหมายเพื่อระบุต าแหน่งผ่าตดัทีช่ดัเจนเขา้ใจไดโ้ดยทนัท ีและผูป่้วยมสีว่น

ร่วมในกระบวนการท าเครื่องหมาย 
   332 มกีารใชร้ายการตรวจสอบ (safety surgical checklist) หรอืกระบวนการอื่นเพื่อยนืยนั

ความถูกตอ้งของต าแหน่ง หตัถการ ตวัผูป่้วย ก่อนการผ่าตดั รวมถงึยนืยนัว่ามเีอกสาร
และเครื่องมอือุปกรณ์ทีต่้องการอยู่ในมอื ถูกตอ้งและใชก้ารได้ 

   333 ทมีผ่าตดัทุกคนร่วมในกระบวนการขอเวลานอก (time out) และบนัทกึเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนเริม่ตน้หตัถการผ่าตดั 

   334 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิพื่อสรา้งความมัน่ใจในการผ่าตดัทีถู่กต าแหน่ง ถูกหตัถการ 
และถูกคน เป็นแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร รวมถงึการท าหตัถการทางการแพทยแ์ละ
ทนัตแพทยน์อกหอ้งผ่าตดั  

 (4) ผูป่้วยไดร้บัการดแูลและผ่าตดัภายใตส้ภาวะทีม่คีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ และปลอดภยั  
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   4.3ข(41) ส่ิงแวดล้อมของกำรผ่ำตดั (surgical care environment) 
   411 มกีารจดัแบ่งพืน้ที ่ก าหนดการไหลเวยีน และป้องกนัการปนเป้ือนในหอ้งผ่าตดั 
   412 มกีารท าความสะอาดบรเิวณหอ้งผ่าตดัและเตยีงผ่าตดัตามมาตรฐาน 
   413 มกีารท าความสะอาดเครือ่งมอื/อุปกรณ์ผ่าตดัและท าใหป้ราศจากเชือ้ตามมาตรฐาน 
   414 มกีารเตรยีมเครื่องมอื อุปกรณ์ และเจา้หน้าทีช่่วยผ่าตดั พรอ้มส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย 
   415 มกีารดแูลระหว่างรอผ่าตดัอย่างเหมาะสมและปลอดภยั 
   416 มกีารตรวจนบัเครื่องมอืและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
   417 มกีารจดัการกบัชิน้เนื้อทีต่ดัออกมาจากผูป่้วยอย่างเหมาะสม 
   418 มกีารเตรยีมความพรอ้มและการปฏบิตัเิมื่อเกดิภาวะวกิฤตกิบัผูป่้วย 

(5) มกีารบนัทกึรายละเอยีดการผ่าตดัในเวชระเบยีนผูป้วยในเวลาทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิการสือ่สารทีด่รีะหว่าง
ทมีงานผูใ้หบ้รกิารและเกดิความต่อเนื่องในการดแูลรกัษา. 
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   4.3ข(51) รำยงำนทำงศลัยกรรม (documentation) 
   511 มบีนัทกึการผ่าตดัในเวชระเบยีนผูป่้วยเพื่อช่วยในการดแูลต่อเนื่อง อย่างน้อย

ประกอบดว้ย การวนิิจฉยัโรคหลงัผ่าตดั ชื่อศลัยแพทยท์ีท่ าผ่าตดัและผูช้่วย ชื่อหตัถการ 
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N P  M Extended Evaluation Guide 
สิง่สง่ตรวจทางศลัยกรรมทีส่ง่ไปตรวจ การระบุถงึภาวะแทรกซอ้นหรอืการไม่มี
ภาวะแทรกซอ้น รวมถงึปรมิาณการสญูเสยีเลอืด วนัที ่เวลา และลายมอืชื่อของแพทย์
ผูร้บัผดิชอบ 

   512 มกีารจดัท าบนัทกึการผ่าตดัในเวชระเบยีนผูป่้วย เสรจ็ก่อนทีผู่ป่้วยจะออกจากบรเิวณรอ
ฟ้ืนหลงัการระงบัความรูส้กึ 

   4.3ข(52) กำรเฝ้ำติดตำมและบนัทึกระหว่ำงกำรผ่ำตดั (intra-operative monitoring) 
   521 มกีารเฝ้าตดิตามสภาวะทางสรรีวทิยาของผูป่้วยอย่างต่อเนื่องระหว่างการผ่าตดั 
   522 มกีารบนัทกึสิง่ทีพ่บจากการเฝ้าตดิตามไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 

(6) มกีารตดิตามดแูลหลงัผ่าตดัเหมาะสมกบัสภาวะของผูป่้วยและลกัษณะการผ่าตดั. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ข(61) กำรดแูลหลงัผำ่ตดั (post-surgical care) 
   611 มกีารวางแผนการดแูลหลงัผ่าตดัในช่วงแรกส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย ประกอบดว้ยการ

ดแูลทางการแพทย ์การพยาบาล และดา้นอื่นๆ ทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยและลกัษณะการ
ผ่าตดั และบนัทกึในเวชระเบยีนภายใน 24 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั 

   612 มกีารใหก้ารดแูลตามแผนทีว่างไว ้
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ค. อาหารและโภชนบ าบดั 

(1) ผูป่้วยไดร้บัอาหารทีเ่หมาะสม มคุีณค่าทางโภชนาการเพยีงพอกบัความตอ้งการพืน้ฐานของผูป่้วย โดยมี
ระบบบรกิารอาหารทีด่.ี 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ค(11) บริกำรอำหำร (food service) 
   111 มอีาหารหรอืโภชนาการทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยพรอ้มใหบ้รกิารเป็นปกตปิระจ า 
   112 มกีารบนัทกึค าสัง่อาหารในเวชระเบยีนก่อนทีจ่ะใหบ้รกิารอาหารแก่ผูป่้วย โดยพจิารณา

สภาวะทางโภชนาการและความตอ้งการของผูป่้วย 
   113 มรีะบบบรกิารอาหารทีด่ ีและมอีาหารทีห่ลากหลายใหผู้ป่้วยเลอืก 
   114 ครอบครวัทีจ่ดัหาอาหารใหผู้ป่้วย ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัอาหารทีเ่ป็นขอ้จ ากดัของผูป่้วย 

(2) ผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นโภชนาการไดร้บัการประเมนิภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบ าบดั, ไดร้บัอาหารทีม่ี
คุณค่าทางโภชนาการเพยีงพอ. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ค(21) โภชนบ ำบดั (nutritional therapy) 
   211 ผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นโภชนาการไดร้บัการประเมนิภาวะโภชนาการและวางแผนโภชน

บ าบดั 
   212 ผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นโภชนการ ไดร้บัโภชนบ าบดัหรอือาหารทีม่คุีณค่าทางโภชนาการ

เพยีงพอ 
   213 มกีารเฝ้าตดิตามการตอบสนองของผูป่้วยต่อโภชนบ าบดั และบนัทกึในเวชระเบยีน 

 (3) มกีารใหค้วามรูท้างดา้นวชิาการอาหาร โภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วยและครอบครวั เพื่อใหผู้ป่้วย
และครอบครวัสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การเตรยีมและบรโิภคอาหารใหเ้หมาะสมกบัโรคทีเ่ป็นอยู่. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ค(31) กำรให้ควำมรู้ (food and nutritional education) 
   311 มกีารบ่งชีผู้ป่้วยและครอบครวัทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัความรูด้า้นอาหาร โภชนาการและ

โภชนบ าบดั 
   312 มกีารใหค้วามรูท้างดา้นวชิาการอาหาร โภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วยและ

ครอบครวั ครอบคลุมการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การเตรยีมอาหาร และการบรโิภค
อาหาร 

   313 มกีารวดัผลลพัธห์ลงัใหค้วามรู ้
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(4) การผลติอาหาร การจดัเกบ็ การสง่มอบ และการจดัการกบัภาชนะ / อุปกรณ์ / ของเสยี / เศษอาหาร 
เป็นไปอย่างปลอดภยัตามหลกัปฏบิตัทิีย่อมรบัทัว่ไป เพื่อลดความเสีย่งจากการปนเป้ือน การเน่าเสยี การ
เกดิแหล่งพาหะน าโรค และการแพร่กระจายของเชือ้โรค.  

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ค(41) กำรสุขำภิบำลอำหำร (food sanitation) 
   121 อาหารไดร้บัการจดัเตรยีมในลกัษณะทีล่ดความเสีย่งจากการปนเป้ือนและเน่าเสยี 
   122 อาหารไดร้บัการจดัเกบ็ในลกัษณะทีล่ดความเสีย่งจากการปนเป้ือนและเน่าเสยี 
   123 ผลติภณัฑอ์าหารทีใ่หผ่้านทางเดนิอาหารไดร้บัการจดัเกบ็ตามขอ้แนะน าของ

บรษิทัผูผ้ลติ 
   124 มกีารสง่มอบอาหารเป็นไปอย่างเหมาะสม ลดความเสีย่งจากการปนเป้ือนและการ

เน่าเสยี ตรงเวลา และค าสัง่อาหารเฉพาะไดร้บัการตอบสนอง 
   125 การจดัการกบัภาชนะ อปุกรณ์ ของเสยี เศษอาหาร เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อลด

การเกดิแหล่งพาหะน าโรคและการแพร่กระจายของเชือ้โรค 
   126 การปฏบิตัติ่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และแนวทางซึง่เป็นที่

ยอมรบั 
   127 มกีารประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิดา้นสุขาภบิาลอาหารของกองโภชนาการ และมี

การปรบัปรุงตามผลการประเมนิ 
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ง. การดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

(1) บุคลากรมคีวามตระหนักในความตอ้งการของผูป่้วยระยะสุดทา้ย. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ง(11) ควำมตระหนักของบุคลำกร (staff awareness) 
   111 บุคลากรตระหนักในความตอ้งการทีม่ลีกัษณะเฉพาะของผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

 
 (2) ผูป่้วย / ครอบครวั ไดร้บัการประเมนิ / ประเมนิซ ้า เกีย่วกบัอาการ การตอบสนองต่อการบ าบดัอาการ 

ความตอ้งการดา้นจติสงัคมและจติวญิญาณ.  
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ง(21) กำรประเมิน/ประเมินซ ำ้ (assessment and reassessment) 
   211 ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิ/ประเมนิซ า้ ตามภาวะความตอ้งการของผูป่้วย94  
   212 ผลการประเมนิชีน้ าการดแูลและบรกิารทีจ่ดัให ้
   213 ผลการประเมนิไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วย 

(3) ทมีผูใ้หบ้รกิารใหก้ารดแูลผูท้ีก่ าลงัจะเสยีชวีติอย่างเหมาะสมทัง้ในดา้นการบรรเทาอาการ, ความตอ้งการ
ดา้นจติสงัคม อารมณ์ และจติวญิญาณ, การใหผู้ป่้วยและครอบครวัมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ง(31) กำรดแูลผู้ท่ีก ำลงัจะเสียชีวิต (care of the dying patients) 
   311 มกีารดแูลเพื่อจดัการความเจบ็ปวด และอาการหลกัหรอือาการทีต่ามมา 
   312 มกีารป้องกนัอาการและภาวะแทรกซอ้นเท่าทีจ่ะสามารถท าได้ 
   313 มกีารด าเนินการเกีย่วกบัความตอ้งการดา้นจติสงัคม อารมณ์ และจติวญิญาณของ

ผูป่้วยและครอบครวัเนื่องจากการเสยีชวีติและความเศรา้โศก 
   314 มกีารด าเนินการเกีย่วกบัความเชื่อทางศาสนาหรอืวฒันธรรมของผูป่้วยและ

ครอบครวั 
   315 ผูป่้วยและครอบครวัมสีว่นร่วมตดัสนิใจเกีย่วกบัการดแูล 
   316 มกีารประเมนิคุณภาพการดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ยโดยครอบครวัและบุคลากร 

 
  

 
94 ควรประเมนิในประเดน็ต่อไปนี้ (1) อาการ เช่น คลื่นไส ้หายใจล าบาก (2) ปัจจยัทีท่ าใหอ้าการทเุลาหรอืก าเรบิ (3) 
การตอบสนองต่อการบ าบดัอาการทีใ่หไ้ป (4) ความเชื่อและความตอ้งการดา้นจติวญิญาณ (5) สภาวะดา้นจติสงัคม 
เช่น ความสมัพนัธข์องครอบครวั สิง่แวดลอ้มทีบ่า้น (6) การมเีวลาหยุดพกัส าหรบัผูด้แูล (7) ความตอ้งการทางเลอืกใน
การดแูล (8) ปัจจยัเสีย่งของครอบครวัหลงัผูป่้วยเสยีชวีติ เช่น กลไกการจดัการปัญหาของครอบครวั โอกาสเกดิความ
เศรา้โศกทีรุ่นแรง 
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จ. การบ าบดัอาการเจบ็ปวด 

(1) ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิอาการเจบ็ปวดอย่างเหมาะสมกบัระดบัความรนุแรงและลกัษณะของอาการ
เจบ็ปวด. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3จ(11) กำรคดักรองและประเมิน (pain screening and assessment) 
   111 ผูป่้วยไดร้บัการคดักรองความเจบ็ปวด 
   112 เมื่อพบว่ามคีวามเจบ็ปวดจากการตรวจคดักรองเบือ้งตน้ ผูป่้วยไดร้บัการสง่ต่อหรอื

สถานพยาบาลท าการประเมนิอย่างครอบคลุม เหมาะสมกบัอายุของผูป่้วย มกีารวดั
ระดบัและระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัความเจบ็ปวด เช่น ลกัษณะ ความถี ่ต าแหน่ง และ
ระยะเวลาของความเจบ็ปวด 

   113 มกีารบนัทกึผลการประเมนิในลกัษณะทีเ่อือ้ต่อการประเมนิซ ้าอย่างสม ่าเสมอและ
การตดิตาม ตามเกณฑท์ีจ่ดัท าโดยองคก์รและตามความตอ้งการของผูป่้วย 

 (2) ทมีผูใ้หบ้รกิารใหก้ารบ าบดัรกัษาอาการเจบ็ปวดอย่างเหมาะสม. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3จ(21) กำรบ ำบดัรกัษำ (pain management) 
   211 มกีระบวนการเพื่อบ่งชีผู้ป่้วยทีม่คีวามเจบ็ปวด  
   212 ผูป่้วยทีม่คีวามเจบ็ปวดไดร้บัการดแูลตามแนวทางการบ าบดัความเจบ็ปวด 
   213 มกีระบวนการสือ่สารและใหค้วามรูเ้รื่องความเจบ็ปวดแก่ผูป่้วยและครอบครวั  
   214 มกีระบวนการใหค้วามรูเ้รื่องความเจบ็ปวดแก่บุคลากร  
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ฉ. การฟ้ืนฟูสภาพ 

(1) มกีารวางแผนฟ้ืนฟูสภาพใหแ้ก่ผูป่้วยตามผลการประเมนิดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม เพื่อชีน้ าการดแูลดา้น
ฟ้ืนฟูสภาพตามสภาวะของผูป่้วยแต่ละราย  

N P  M  
   4.3ฉ(11) กำรวำงแผน (rehabilitation planning) 
   111 มกีารวางแผนฟ้ืนฟูสภาพใหแ้ก่ผูป่้วยตามผลการประเมนิดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม 
   112 แผนฟ้ืนฟูสภาพเป็นตวัชีน้ าดกูารดแูลดา้นฟ้ืนฟสูภาพตามสภาวะของผูป่้วยแต่ละ

ราย 
 
(2) การฟ้ืนฟูสภาพช่วยฟ้ืน ยกระดบัหรอืธ ารงไวซ้ึง่ระดบัทีเ่หมาะสมในการใชง้านอวยัวะ การดแูลตนเอง ความ

รบัผดิชอบต่อตนเอง การพึง่ตนเอง และคุณภาพชวีติ ของผูป่้วย 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ฉ(21) กำรฟ้ืนฟสูภำพ (rehabilitation implementation) 
   211 มกีารฟ้ืนฟูสภาพตามแผน 
   212 มคีวามร่วมมอืระหว่างวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยเพื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสุดแก่ผูป่้วย 
   213 ครอบครวัและชุมชนไดร้บัการเสรมิพลงัใหม้บีทบาทในการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยใน

ชุมชน 
   214 มกีารประเมนิผลการฟ้ืนฟูสภาพของผูป่้วยแต่ละราย 
   215 มกีารประมวลและวเิคราะหผ์ลการฟ้ืนฟูสภาพของผูป่้วยเป็นรายกลุ่ม ในประเดน็ 

การใชง้านอวยัวะ การดแูลตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเอง การพึง่ตนเอง และ
คุณภาพชวีติของผูป่้วย 

   216 การฟ้ืนฟูสภาพช่วยฟ้ืน ยกระดบัหรอืธ ารงไวซ้ึง่ระดบัทีเ่หมาะสมในการใชง้านอวยัวะ 
การดแูลตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเอง การพึง่ตนเอง และคุณภาพชวีติของผูป่้วย 
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III – 5 การให้ข้อมูลและเสริมพลงัแก่ผู้ป่วย / ครอบครวั 

III-5 กำรให้ข้อมูลและเสริมพลงัแก่ผู้ป่วย / ครอบครวั (IMP) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสภาวะสุขภาพแก่ผูป่้วย / ครอบครวั และกจิกรรมทีว่างแผนไวเ้พือ่
เสรมิพลงัผูป่้วย / ครอบครวัใหม้คีวามสามารถและรบัผดิชอบในการดแูลสุขภาพของตนเอง 
รวมทัง้เชื่อมโยงการสรา้งเสรมิสุขภาพเขา้ในทุกขัน้ตอนของการดแูล. 

(1) ทมีผูใ้หบ้รกิารประเมนิผูป่้วยเพื่อวางแผนและก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู.้ การประเมนิครอบคลุม ปัญหา / 
ความตอ้งการของผูป่้วย, ขดีความสามารถ, ภาวะทางดา้นอารมณ์ จติใจ, ความพรอ้มในการเรยีนรูแ้ละดแูล
ตนเอง. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5(11) กำรประเมิน  
   111 มกีารประเมนิและบนัทกึปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วย สิง่ทีผู่ป่้วยและครอบครวัตอ้ง

เรยีนรู ้ 
   112 มกีารประเมนิและบนัทกึความสามารถและความพรอ้มในการเรยีนรู้95 และความเตม็ใจที่

จะเรยีนรูข้องผูป่้วยและครอบครวั 
   113 มกีารใชผ้ลการประเมนิในการวางแผนใหค้วามรู้และก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้

(2) ทมีผูใ้หบ้รกิารใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นและช่วยเหลอืใหเ้กดิการเรยีนรู ้ส าหรบัการดแูลตนเองและการมพีฤตกิรรม
สุขภาพทีเ่อือ้ต่อการมสีุขภาพด ีแก่ผูป่้วยและครอบครวั, อยา่งเหมาะสมกบัปัญหา เวลา มคีวามชดัเจนและ
เป็นทีเ่ขา้ใจงา่ย.  มกีารประเมนิการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถในการน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปปฏบิตัิ. 
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   5(21) กำรให้ควำมรู้ตอบสนองควำมต้องกำร (meet ongoing health needs)  
   211 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูแ้ละการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรอื

เป้าหมายสุขภาพของผูป่้วย 
   212 องค์กรสรา้งความสมัพนัธก์บัแหล่งความรูใ้นชุมชนทีจ่ะสนับสนุนการใหค้วามรูด้า้นการ

สรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรคอย่างต่อเนื่อง 
   213 ผูป่้วยไดร้บัการสง่ต่อไปยงัแหล่งความรูท้ีม่ใีนชุมชนเมื่อมขีอ้บ่งชีโ้ดยสภาวะของผูป่้วย 
   5(22) กำรรบัรู้เบือ้งต้น (basic learning) 
   221 ผูป่้วยและครอบครวัรบัรูก้ระบวนการทีจ่ะใหค้วามยนิยอม สภาวะของโรคและการ

วนิิจฉยัโรค สทิธแิละวธิกีารทีจ่ะมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ   

 
95 ความเชื่อและค่านิยม, การรูห้นงัสอืและภาษาทีใ่ช,้ อุปสรรคด์า้นอารมณ์และแรงจงูใจ, ขอ้จ ากดัดา้นร่างกาย การรบัรู้
และความเขา้ใจ 



เกณฑก์ารรบัรองขัน้กา้วหน้า (Advanced HA)  256 

 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   5(23) กำรให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครวั (patient and family education) 
   231 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการใชย้าทีไ่ดร้บั โอกาสเกดิผลขา้งเคยีงจากยา 

การป้องกนัโอกาสเกดิปฏกิริยิากบัยาและอาหารต่างๆ  
   232 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทยอ์ย่างปลอดภยั

และไดผ้ล (ถา้มกีารใช)้ 
   233 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัอาหารและโภชนาการทีเ่หมาะสม (เมื่อมขีอ้

บ่งชี)้ 
   234 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการบ าบดัความเจบ็ปวด (ถา้ผูป่้วยมอีาการ

ปวด) 
   235 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการฟ้ืนฟูสภาพ (เมื่อมขีอ้บ่งชี)้ 
   236 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัความรูท้ีจ่ าเป็นอื่นๆ เพื่อการดแูลตนเองและการมพีฤตกิรรม

สุขภาพทีด่ ี
   5(24) วิธีกำรให้ควำมรู้และกำรประเมิน (educational methods and evaluation) 
   241 การใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูทีจ่ าเป็นกระท าในเวลาทีเ่หมาะสม มคีวามชดัเจนและเป็นที่

เขา้ใจงา่ย 
   242 มกีระบวนการชว่ยเหลอืใหเ้กดิการเรยีนรู ้เช่น การกระตุน้ใหต้ัง้ค าถาม การใชเ้อกสารย ้า

เสรมิ การสอบทานความรู ้
   243 มกีารบนัทกึการใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยทีเ่ป็นรปูแบบเดยีวกนัโดยบุคลากรทุกคน 
   244 มกีารประเมนิการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถในการน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปปฏบิตัิ 
   5(25) ผู้ให้ควำมรู้ (professional who provide education) 
   251 ผูป้ระกอบวชิาชพีทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วยร่วมมอืกนัใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วย/ครอบครวั 
   252 ผูใ้หค้วามรูม้คีวามรูใ้นเนื้อหาทีจ่ะให้ มเีวลาเพยีงพอ และมทีกัษะการสือ่สารทีจ่ะให้

ความรู ้

 (3) ทมีผูใ้หบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นอารมณ์จติใจและค าปรกึษาทีเ่หมาะสมแก่ผูป่้วยและครอบครวั.  
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   5(31) กำรให้ควำมช่วยเหลือ (support service) 
   311 ทมีผูใ้หบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นอารมณ์จติใจแก่ผูป่้วยและครอบครวั 
   312 ทมีผูใ้หบ้รกิารใหค้ าปรกึษาทีเ่หมาะสมแก่ผูป่้วยและครอบครวั 
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 (4) ทมีผูใ้หบ้รกิารและผูป่้วย / ครอบครวั รว่มกนัก าหนดกลยุทธก์ารดแูลตนเองทีเ่หมาะสมส าหรบัผูป่้วย, 
รวมทัง้ตดิตามปัญหาอุปสรรคในการดแูลตนเองอย่างต่อเนื่อง. 
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   5(41) แนวทำงกำรดแูลตนเองโดยผู้ป่วย/ครอบครวั (self-management strategies) 
   411 มกีารจดัท าแนวทาง หรอืกลยุทธ ์หรอืแผนการดแูลตนเอง ทีช่ดัเจน 
   412 แนวทาง/แผนการดแูลตนเองเกดิจากความร่วมมอืระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร 
   413 แนวทาง/แผนการดแูลตนเองระบุแนวทางในการตดิตามปัญหาอุปสรรคในการดแูล

ตนเอง 
   414 มกีระบวนการกระตุน้ใหผู้ป่้วยมคีวามรบัผดิชอบต่อสุขภาพของตน  

 
 (5) ทมีผูใ้หบ้รกิารจดักจิกรรมเสรมิทกัษะทีจ่ าเป็นใหแ้ก่ผูป่้วย/ครอบครวั และสรา้งความมัน่ใจวา่ผูป่้วย / 

ครอบครวัสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง. 
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   5(51) กิจกรรมเสริมทกัษะ (essential skill training) 
   511 ทมีผูใ้หบ้รกิารจดักจิกรรมเสรมิทกัษะทีจ่ าเป็นใหแ้ก่ผูป่้วย/ครอบครวั 
   512 มวีธิกีารประเมนิว่าผูป่้วยมคีวามมัน่ใจและสามารถปฏบิตัไิด ้
   513 มกีารตดิตามการปฏบิตัขิองผูป่้วย/ครอบครวั ปัญหาและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

 
 (6) ทมีผูใ้หบ้รกิารประเมนิและปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการเสรมิพลงัผูป่้วย / ครอบครวั. 
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   5(61) กำรประเมินและปรบัปรงุ (evaluation and improvement) 
   611 มกีารประเมนิกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการเสรมิพลงัใหแ้ก่ผูป่้วย/ครอบครวั 
   612 มกีารปรบัปรุงตามผลการประเมนิ 
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III -6 การดแูลต่อเนือ่ง 

III-6 กำรดแูลต่อเน่ือง (COC) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความร่วมมอืและประสานงานเพื่อใหม้กีารตดิตามและดแูลผูป่้วยต่อเนื่องที่
ใหผ้ลด.ี 

(1) มรีะบบนดัหมายผูป่้วยกลบัมารบัการรกัษาต่อเนื่องเมื่อมขีอ้บ่งชี้.  มรีะบบชว่ยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่
ผูป่้วยทีอ่อกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   6(11) นโยบำยเก่ียวกบักำรส่งต่อหรือจ ำหน่ำย (referral/discharge policies) 
   111 ผูป่้วยไดร้บัการสง่ต่อ และ/หรอื จ าหน่าย ตามสภาวะสขุภาพของผูป่้วย 
   112 มกีารพจิารณาความพรอ้มในการจ าหน่ายผูป่้วยโดยใชเ้กณฑห์รอืข้อบ่งชี้ทีท่ าใหม้ัน่ใจว่า

ผูป่้วยปลอดภยั 
   113 การวางแผนสง่ต่อ และ/หรอื จ าหน่าย เริม่ตัง้แต่แรกในกระบวนการดแูลเมื่อมขีอ้บ่งชี ้

และครอบครวัของผูป่้วยมสีว่นร่วมตามความเหมาะสม 
   114 มแีแนวทางในการอนุญาตใหผู้ป่้วยทีร่บัไว ้ออกนอกโรงพยาบาลในช่วงเวลาทีว่าง

แผนการรกัษาไว ้โดยมกี าหนดเวลาทีช่ดัเจน 
   6(12) ระบบนัดหมำย (appointment for follow up) 
   121 มรีะบบนัดหมายผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลต่อเนื่อง 
   122 ผูป่้วยและครอบครวัไดร้บัค าแนะน าการนัดตดิตามตรวจรกัษาในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย 

ระบุการนดัตดิตาม ภาวะทีค่วรไดร้บัการดแูลอย่างเร่งด่วน และค าแนะน าส าหรบั
ครอบครวัในการดแูลผูป่้วย 

   123 มรีะบบตดิตามกลบัมารบัการดแูลต่อเนื่องตามก าหนดนัดหมาย 
   6(13) ระบบช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำ (assistant and consultation) 
   131 มรีะบบช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาอย่างต่อเนื่องแก่ผูป่้วยทีอ่อกจากโรงพยาบาลตาม

ความเหมาะสม   
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 (2) องค์กรสรา้งความร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยบรกิารสุขภาพ ชุมชน และองคก์รอื่นๆ เพื่อใหเ้กดิ
ความต่อเนื่องในการตดิตามดแูลผูป่้วยและบรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพเขา้ในกระบวนการดแูล
ผูป่้วย. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   6(21) กำรสร้ำงควำมร่วมมือและประสำนงำน (collaboration and coordination) 
   211 องค์กรสรา้งความร่วมมอืและประสานกบัหน่วยบรกิารสุขภาพ ชุมชน และองคก์ร

อื่นๆ ในการตดิตามดแูลผูป่้วย และการใหบ้รกิาร96 
   212 มกีารพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่หน่วยบรกิารสุขภาพทีใ่หก้ารดแูลต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบั

ลกัษณะผูป่้วยทีต่อ้งรบัดแูล 
   6(22) กำรส่งต่อไปยงัองคก์รอ่ืน (transfer of patients) 
   221 ผูป่้วยไดร้บัการสง่ต่อไปยงัองคก์รอื่นตามความจ าเป็นในการดแูลต่อเนื่องอย่าง

เหมาะสม โดยค านึงถงึอนัตราย การดแูลระหว่างสง่ต่อ การสง่มอบหน้าที ่และการ
จดัการหากไม่สามารถสง่ต่อได ้

   222 มกีารพจิารณาความสามารถขององคก์รทีจ่ะรบัผูป่้วย โดยมกีารจดัท าขอ้ตกลง
ล่วงหน้ากบัองคก์รทีส่ง่ผูป่้วยไปรกัษาต่อเป็นประจ า 

   223 มกีารเฝ้าตดิตามผูป่้วยทุกรายขณะสง่ต่อ โดยผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสม 
   224 มกีารบนัทกึขอ้มลูการสง่ต่อผูป่้วยในเวชระเบยีน ระบุชือ่สถานพยาบาลและบุคคลที่

ตกลงจะรบัผูป่้วย เหตุผลในการสง่ต่อ เงือ่นไขพเิศษต่างๆ สภาวะผูป่้วยที่
เปลีย่นแปลงในขณะสง่ต่อ และขอ้มลูอื่นๆ ตามนโยบายขององค์กร 

   6(23) กำรเคลื่อนย้ำย (transporation) 
   231 มกีารประเมนิความตอ้งการดา้นการเคลื่อนยา้ยเมื่อจะมกีารสง่ต่อผูป่้วย หรอืสง่กลบั

บา้น 
   232 การเคลื่อนยา้ยทีจ่ดัใหห้รอืจดัหามามคีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการและสภาวะ

ของผูป่้วย 
   233 ยานพาหนะทีเ่ป็นของสถานพยาบาลเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั

เกีย่วกบัการปฏบิตักิาร สภาพ และการบ ารุงรกัษา 
   234 ยานพาหนะทีไ่ดม้าตามสญัญาจา้ง เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสถานพยาบาลเกีย่วกบั

คุณภาพและความปลอดภยัในการเคลื่อนยา้ย 
   235 ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการเคลื่อนยา้ยมเีครื่องมอื วสัดุ และยาทีเ่หมาะสมเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูป่้วยทีจ่ะเคลื่อนยา้ย 
   236 มกีระบวนการพรอ้มเพื่อเฝ้าตดิตามคุณภาพและความปลอดภยัของการเคลื่อนยา้ย 

รวมถงึกระบวนการรอ้งเรยีน 

   

 
96 รวมถงึบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ การใหบ้รกิารชว่ยเหลอืดา้นสงัคม อาหาร การเงนิ จติใจ และความช่วยเหลอือื่นๆ 
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 (3) มกีารสือ่สารขอ้มลูของผูป่้วยใหแ้ก่หน่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งในการดแูลต่อเนื่อง ทัง้ภายในองคก์รและกบั
องค์กรภายนอก โดยค านึงถงึการรกัษาความลบัของขอ้มลูผูป่้วย. 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   6(31) กำรส่ือสำรข้อมูล (communication of patient information) 
   311 มกีารสือ่สารสรปุขอ้มลูทางคลนิิกของผูป่้วย97 ใหแ้ก่หน่วยบรกิารทีจ่ะดแูลต่อเนื่อง 

ไปพรอ้มกบัผูป่้วย 
   312 มกีารสือ่สารขอ้มลูเพื่อการดแูลต่อเนื่องทัง้ภายในองคก์รและกบัองคก์รภายนอก 
   313 มกีารค านึงถงึการรกัษาความลบัของขอ้มลูผูป่้วยในการสือ่สารขอ้มลู 
   314 มรีะบบตดิตามรบัขอ้มลูจากหน่วยบรกิารทีร่บัดแูลต่อเนื่องเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ 

 (4) มกีารทบทวนเวชระเบยีนเพื่อประเมนิความเพยีงพอของขอ้มลูส าหรบัการดแูลต่อเนื่อง. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   6(41) กำรทบทวน (medical record review) 
    411 มกีารทบทวนเวชระเบยีนเพื่อประเมนิความเพยีงพอของขอ้มลูส าหรบัการดแูล

ต่อเนื่อง 
 
(5) มกีารตดิตามผลการดแูลตอ่เนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความตอ้งการของผูป่้วยไดร้บัการตอบสนอง และน าผล

การตดิตามมาใชป้รบัปรุง/วางแผนบรกิารในอนาคต. 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   6(51) กำรติดตำม 
   511 มกีารตดิตามผลการดแูลต่อเนื่องเพื่อใหม้ัน่ใจว่าความตอ้งการของผูป่้วยไดร้บัการ

ตอบสนอง 
   512 มกีารน าผลการตดิตามมาใชป้รบัปรุง/วางแผนบรกิารในอนาคต 

 
  

 
97 สรุปขอ้มลูสรุปทางคลนิิกระบุสภาวะของผูป่้วย หตัถการและการตรวจรกัษาอื่นๆ ทีไ่ดท้ าไปแลว้ ความตอ้งการการ
ดแูลทีย่งัคงมอียูข่องผูป่้วย 
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ตอนที ่IV ผลการด าเนินงานขององคก์ร 
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IV-1 ผลด้ำนกำรดแูลผู้ป่วย (PCR) 
องค์กรแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัดา้นการดแูลผูป่้วย ทัง้ในดา้นผลลพัธ ์

กระบวนการ ความปลอดภยั และ functional status ของผูป่้วย98. 
 

IV-2 ผลด้ำนกำรมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รบัผลงำนอ่ืน (CFR) 
องค์กรแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัความพงึพอใจ, ความไม่พงึพอใจ, 

คุณค่าจากมุมมองของผูป่้วยและผูร้บัผลงานอื่นๆ, การคงอยู่ การแนะน า และการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บั
ผลงาน.  

 

IV-3 ผลด้ำนกำรเงิน (FNR) 
องค์กรแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัของผลการด าเนินงานดา้นการเงนิ99. 
 

IV-4 ผลด้ำนทรพัยำกรบุคคล (HRR) 
(1) องค์กรแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัผลความผกูพนัของบุคลากร ความ

พงึพอใจของบุคลากร การพฒันาบุคลากรและผูน้ า. 
(2) องค์กรแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัขดีความสามารถ ระดบัอตัราก าลงั 

การรกัษาไว ้และทกัษะทีเ่หมาะสมของบุคลากร.   
(3) องค์กรแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบับรรยากาศการท างาน สุขอนามยั 

ความปลอดภยั สวสัดภิาพ บรกิารและสทิธปิระโยชน์ ของบคุลากร.   
 

IV-5 ผลด้ำนระบบงำนและกระบวนกำรส ำคญั (SPR) 
(1) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัผลการด าเนนิงาน (operational 

performance) ของระบบงาน รวมทัง้ความพรอ้มส าหรบัภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉิน. 
(2) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัผลการด าเนนิงาน (operational 

performance) ของกระบวนการส าคญั100. 

 
98 ตวัช้ีวดัด้ำนกำรดแูลผู้ป่วย ไดม้าจากการวเิคราะหโ์รคส าคญัทีโ่รงพยาบาลใหก้ารดแูล ซึง่แตล่ะโรคควรจะมชีุดของ
ตวัชีว้ดัซึง่สะทอ้นประเดน็ส าคญัของโรคนัน้ๆ อย่างครบถว้น 
99 ตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน เช่น รายได,้ ก าไรขาดทุน, สนิทรพัยสุ์ทธ,ิ ประสทิธภิาพการจดัการดา้น
การเงนิ, ความอยู่รอดทางการเงนิ (สภาพคล่อง อตัราส่วนหนี้สิน้ต่อทุน การไหลเวยีนของเงนิสด) 
100 ตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำร เช่น ผลติภาพ (productivity), รอบเวลา, ประสทิธผิล, ประสทิธภิาพ, 
การเขา้ถงึ, ความเหมาะสม, ความต่อเนื่อง, ความครอบคลมุ ซึง่ควรครอบคลุมระบบงานส าคญัขององคก์รทัง้หมดใน
มาตรฐานตอนที ่I และ II เช่น ระบบสารสนเทศ การจดัการความรู ้ระบบบรหิารความเสีย่ง/คุณภาพ/ความปลอดภยั, 
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IV-6 ผลด้ำนกำรน ำ (LDR) 
(1) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัการบรรลุผลตามกลยุทธแ์ละ

แผนปฏบิตักิารขององคก์ร101. 
(2) องคก์รแสดงใหเ้หน็ผลของพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม ความเชื่อมัน่ในผูน้ าระดบัสงูและการก ากบัดแูล

กจิการ102. 
(3) องคก์รแสดงใหเ้หน็ผลของความรบัผดิชอบทางการเงนิ (fiscal accountability) ทัง้ภายในและภายนอก103. 
(4) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัการประเมนิองค์กร การปฏบิตัติาม

กฎหมายและกฎระเบยีบ. 
(5) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัการสนบัสนุน ความร่วมมอืและ

ความรบัผดิชอบต่อชุมชน.  
 

IV-7 ผลด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (HPR) 
(1) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพและผลลพัธ์

สุขภาพของบุคลากร. 
(2) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพและผลลพัธ์

สุขภาพของกลุ่มผูร้บับรกิารสขุภาพทีส่ าคญั. 
(3) องคก์รแสดงใหเ้หน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส าคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพและผลลพัธ์

สุขภาพของประชากรในชุมชน. 

 

 
การก ากบัดแูลวชิาชพี, ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม เครื่องมอื และสาธารณูปโภค, ระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้
, ระบบเวชระเบยีน, ระบบยา, บรกิารหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย,์ บรกิารรงัสวีทิยา, การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
101 ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักลยุทธแ์ละแผนปฏิบติักำรขององคก์รในหวัขอ้น้ี ครอบคลุม การบรรลุกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิ
การทีไ่ม่ถูกครอบคลุมดว้ยหวัขอ้อื่น 
102 ผลของกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีจริยธรรม ควำมเช่ือมัน่ในผูน้ ำระดบัสูงและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เช่น 
รายงานการตรวจสอบและทบทวนทางดา้นจรยิธรรม, การใหค้ะแนนหรอืจดัอนัดบัระบบก ากบัดแูลกจิการในดา้น ความ
รบัผดิรบัชอบ (accountability) การมส่ีวนร่วม การคาดการณ์ได ้ความโปร่งใส 
103 ผลของควำมรบัผิดชอบทำงกำรเงิน เช่น รายงานการตรวจสอบทางการเงนิ ขอ้แนะน าของผูต้รวจสอบ การ
ตอบสนองของผูบ้รหิาร 


