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ประเด็นท่ีมีการปรบัเปล่ียน 

• ตอนที่ I – การก ากบัดแูลทางคลินิก 

• ตอนที่ I – ประเด็นทางจริยธรรมที่ยากล าบากในการตดัสินใจ 

• ตอนท่ี I – ความรุนแรงในที่ท  างาน ภาระงาน 

• ตอนที่ I – การป้องกนัอนัตรายจากการท างาน 

• ตอนท่ี I – การเรียนการสอนทางคลินิก 



ประเด็นท่ีมีการปรบัเปล่ียน 

• ตอนที่ II – SIMPLE 

• ตอนที่ II – การประเมินงานคณุภาพ 

• ตอนท่ี II – ชนิดของความเสี่ยงส าคญัและมาตรการป้องกนั 

• ตอนที่ II – ระบบออกซิเจนส ารอง 
• ตอนท่ี II – อปุกรณท่ี์น ามาใชซ้ ้า อปุกรณป้์องกนัการตดิเช้ือ 
การจดัการการสมัผสัสารคดัหลัง่และการตดิเช้ือในเจา้หนา้ท่ี 

• ตอนที่ II – การใชย้าอยา่งสมเหตผุล 

• ตอนท่ี II - การสัง่จา่ยยาผ่านระบบคอมพิวเตอร ์
 

 

 

 

 



ประเด็นท่ีมีการปรบัเปล่ียน 

• ตอนท่ี III – การดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน การรบัการสง่ตอ่ 

• ตอนที่ III – การจ  าหน่ายผูป่้วยและการสง่ตอ่ 

 

 

 

 

 



ตอนที่ I - การก ากบัดูแลทางคลินิก 

1.2 การก ากบัดแูลองคก์รและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

    ก.(3) องคก์รวางระบบก ากบัดแูลทางคลินิกท่ีครอบคลมุ
ประเด็นดา้นการเรียนการสอนและการศึกษาตอ่เน่ืองทางคลินิก 

การทบทวนการดแูลผูป่้วย การประเด็นผลสมัฤทธ์ิของการดแูล

ผูป่้วย งานวิจยัและพฒันา การจดัการความเส่ียง และการ

จดัการสารสนเทศ 



ตอนท่ี I - ประเด็นทางจริยธรรมท่ียากล าบากในการ
ตดัสินใจ 

1.2 การก ากบัดูแลองคก์รและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

      ข.(3) องคก์รมีการรบัรูป้ระเด็นทางจริยธรรมที่ยากล าบากในการ
ตดัสินใจ (..) และสามารถจดัการส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเป็นระบบและทนั

การณ ์
     ..................................................................................................... 

     (..) ประเด็นเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การตดัสินใจไม่ใหก้ารรกัษาหรือยุตกิาร
รกัษา การใหก้ารรกัษาที่จ  าเป็นแตข่ดักบัความประสงคข์องผูป่้วย การ

รบัผูป่้วยหนกัรายใหม่เขา้ไปในหอผูป่้วยหนกัซ่ึงจ  าเป็นตอ้งยา้ย

ผูป่้วยหนักท่ีอยูเ่ดิมออกหน่ึงราย 



ตอนท่ี I – ความรุนแรงในท่ีท างาน ภาระงาน 

I-5.1 สภาพแวดลอ้มของบุคลากร 
     ข.(1) องคก์รสรา้งความมัน่ใจและด าเนินการปรบัปรุง
เพื่อใหส้ถานท่ีท างานเอ้ือตอ่สุขภาพ ปลอดภยั มีการป้องกนัภยั 

บุคลากรสะดวกในการเขา้ถึง และมีการป้องกนัความรุนแรงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นสถานท่ีท างาน. องคก์รมีการประเมิน

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างาน ภาระงาน และการจดัการ

ความเครียดจากการท างาน เพื่อน าขอ้มูลที่ไดไ้ปปรบัปรุงพฒันา

บรรยากาศในการท างาน 
 



ตอนท่ี I – การป้องกนัอนัตรายจากการท างาน 

I-5.1 สภาพแวดลอ้มของบุคลากร 

       ค.(3) องคก์รประเมินและจดัการความเส่ียงตอ่สุขภาพท่ี
ส าคญัและเป็นระบบอยา่งตอ่เน่ือง ทั้งการตดิเช้ือ ของมีคม 

สารเคมี สารกมัมนัตรงัสี และการบาดเจบ็จากการท างาน. 

องคก์รมีการจดัเตรียมอปุกรณแ์ละเครื่องมือเพื่อการป้องกนั

อนัตรายตา่งๆอยา่งเพียงพอส าหรบัเจา้หนา้ท่ี 

 



ตอนที่ I – การเรยีนการสอนทางคลินิก (I) 
 

จ. การเรียนการสอนทางคลินิก 

    1. ในกรณีท่ีองคก์รมีการจดัการเรียนการสอนทางคลินิก
ใหแ้ก่นกัศึกษาและผูม้าฝึกงาน: 

       - คณุวุฒิของอาจารยผ์ูส้อน, ลกัษณะผูป่้วย, เทคโนโลยท่ีีใช้

, และโครงสรา้งอาคารสถานท่ี สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การจดัโปรแกรมการเรียนการสอน 

       - โปรแกรมการเรียนการสอนมีการด าเนินงานท่ีเป็น
ขั้นตอนและมีโครงสรา้งการบริหารจดัการท่ีชดัเจน 

 



ตอนที่ I – การเรยีนการสอนทางคลินิก (II) 
 

จ. การเรียนการสอนทางคลินิก 

- คณาจารยใ์หก้ารสอนและการใหค้ าแนะน าท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัความรูข้องนกัศึกษาและผูม้าฝึกงาน ในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม 

      - การปฏิบตัขิองนกัศึกษาและผูม้าฝึกงานเป็นไปตาม

นโยบายดา้นคณุภาพและความปลอดภยัขององคก์ร 

     - มีการตดิตามประเมินผลโปรแกรมการเรียนการสอน 



ตอนท่ี II – SIMPLE 

II-1.1 ภาพรวมของการพฒันาคุณภาพ (RSQ.1) 
•      ก.(1) ผูน้  าระดบัสูงก าหนดนโยบาย เป้าประสงค ์ล าดบั

ความส าคญั และความคาดหวงัในเรื่องคุณภาพและความปลอดภยั 

โดยศึกษาทบทวนขอ้มูลความรูจ้ากแหล่งตา่งๆอยา่งกวา้งขวาง. 
SIMPLE ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของความปลอดภยั 6 ดา้นของ
ผูป่้วยในประเทศไทยควรถูกน ามาเป็นเป้าหมายดา้นความ

ปลอดภยัของผูป่้วยในองคก์ร 
• ........................................................................................................ 
• (..) SIMPLE ครอบคุลมเรื่อง S: Safe Surgery; I: Infection 

Control; M: Medication Safety; P: Patient Care Processes; L: 
Line, Tube & Catheter; E: Emergency Response 



ตอนท่ี II – การประเมินงานคุณภาพ 

II-1.1 ภาพรวมของการพฒันาคณุภาพ (RSQ.1) 

    ง.(1) กระบวนการคณุภาพและผลลพัธง์านคณุภาพที่เกิดข้ึนมี
การวดัประเมินผลเพื่อการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง การวดั

ประเมินผลควรครอบคลมุประเด็นเหลา่น้ีเป็นอยา่งนอ้ย คือ 

การก ากบัดแูลองคก์ร การก ากบัดแูลทางคลินิก การบริหาร

จดัการองคก์ร ผลงานดา้นการรกัษาพยาบาลทั้งในดา้นกิจกรรม

การใหบ้ริการ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

 



ตอนท่ี II – ชนิดของความเสี่ยงส าคญัและมาตรการป้องกนั 

II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภยั และคณุภาพ 
(RSQ.2) 
    ก.(2) มีการคน้หาความเส่ียงทางดา้นคลินิกและความเส่ียง
ทัว่ไป ในทุกหน่วยงานและในทุกระดบั จดัล าดบัความส าคญั 

เพื่อก าหนดเป้าหมายความปลอดภยัและมาตรการป้องกนัที่มุ่ง

ปกป้องผูป่้วย/ผูม้ารบับรกิารจากเหตกุารณไ์ม่พึงประสงคท่ี์เป็น
ผลจากกระบวนการดแูลผูป่้วย ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั
ควรครอบคลมุประเด็นตาม SIMPLE (...) เป็นอยา่งต า่ ประเด็น

เหลา่น้ี ไดแ้ก่ 
 



ตอนที่ II – ชนิดของความเสี่ยงส าคญัและมาตรการป้องกนั 

S: Safe Surgery 
  - Prevention of surgical site infection 

  - Safe anesthesia 
  - Safe surgical team 
     * Correct procedure at correct body site 
     * Surgical safety checklist 
I: Infection Control 
   - Hand hygiene / clean hand 
   - Prevention of healthcare associated infection 
      * Prevention of Catheter-associated urinary tract 
infection 
      * Prevention of ventilator-associated pneumonia 
      * Prevention of central line infection 
M: Medication & Blood Safety  
   - Safe from adverse drug events 
      * Control of concentrated electrolyte solutions and 
managing concentrated injectable medicines 
     * Improve the safety of high-alert drugs 
 - Safe from medication errors 
     * Look-Alike Sound-Alike medication names (LASA) 
 - Medication reconciliation/ assuring medication 
accuracy at transition in Care 

- Blood safety 
P : Patient Care Processes 
   - Patients identification 
   - Communication 
      * Effective communication – SBAR 
      * Communication during patient care handovers 
      * Communicating critical test results 
      * Verbal or telephone order / communication 
      * Abbreviations, acronyms, symbols, & dose 
designation 
   - Proper diagnosis 
   - Preventing common complications 
      * Preventing pressure ulcers 
      * Preventing patient falls 
L : Line, Tube & Catheter 
   - Avoiding catheter and tubing mis-connections 
E: Emergency Response 
   - Response to the deteriorating patient 
   - Sepsis 
   - Acute coronary syndrome 
   - Maternal & neonatal morbidity 



ตอนท่ี II – ระบบออกซิเจนส ารอง 

II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 

    ข.(2) องคก์รจดัใหมี้ระบบไฟฟ้าส ารองและระบบออกซิเจน
ส ารองใหแ้ก่จดุบริการท่ีจ  าเป็นทั้งหมด โดยมีการบ ารุงรกัษา 
ทดสอบ และตรวจสอบท่ีเหมาะสมอยา่งสม า่เสมอ. 

 



ตอนที่ II – อุปกรณท่ี์น ามาใชซ้ ้า อุปกรณป้์องกนั
การตดิเช้ือ 

II-4.2 การป้องกนัการติดเช้ือ (IC.2) 
     ก.(1) มีการระบุความเส่ียงจากการติดเช้ือในหตัถการและกระบวนการ
ตา่งๆ และมีการด าเนินการตามกลยุทธเ์พ่ือลดความเส่ียงจากการติดเช้ือ

ดงัตอ่ไปน้ี: 
        -การใช ้standard precautions และ isolation precautions 

        -แนวทางการน าเครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทยก์ลบัมาใชง้าน

ซ ้า (…) 

       -การท าความสะอาด การท าลายเช้ือ และการท าใหป้ราศจากเช้ือ 

       -การจดัเตรียมและการจดัการเส้ือผา้และอุปกรณป้์องกนัการติดเช้ือ

ท่ีจ  าเป็นส าหรบัผูป่้วย เจา้หนา้ท่ี และผูม้าเยีย่มผูป่้วย 
         



ตอนที่ II – อุปกรณท่ี์น ามาใชซ้ ้า อุปกรณป้์องกนั
การตดิเช้ือ 

……………………………………………………………………………….. 

(…) การใชง้านเครือ่งมือและอุปกรณท์างการแพทยซ์ ้าจะเกิดข้ึนได้
ภายใตเ้ง่ือนไขที่สอดคลอ้งกบัค าแนะน าการใชง้านจากผูผ้ลิตและ

มาตรฐานการปฏิบตัทิี่เป็นที่ยอมรบั การจดัการครอบคลมุถึง : การ
ก าหนดชนิดของวสัดอุุปกรณท่ี์อนุญาตใหใ้ชง้านซ ้าได;้ จ  านวนครั้งสูงสุด
ท่ีจะใชซ้ ้าได;้ ลกัษณะทางกายภาพท่ีบ่งช้ีว่าวสัดอุุปกรณน์ั้นไม่ควร
น ามาใชซ้ ้าแลว้; กระบวนการท าความสะอาดวสัดอุุปกรณน์ั้น, ระบบเฝ้า
ระวงัความปลอดภยัในการใชง้านวสัดอุุปกรณน์ั้น 



ตอนที่ II – การจดัการการสมัผสัสารคดัหลัง่ 
และการตดิเช้ือในเจา้หนา้ท่ี 

 

  

II-4.2 การป้องกนัการตดิเช้ือ (IC.2) 

  ก.6) มีการก าหนดขั้นตอนในการดแูลเจา้หนา้ท่ีท่ีสมัผสัเลือด/ สารคดั

หลัง่จากผูป่้วย หรอืเจบ็ป่วยดว้ยโรคจากการท างาน และมีมาตรการที่

ป้องกนัไมใหเ้กิดการแพรก่ระจายของเช้ือในวงกวา้ง 



ตอนท่ี II – การใชย้าอยา่งสมเหตผุล 

II-6.1 การวางแผน การจดัการ การเก็บและส ารองยา (MMS.1) 
ก.(1) มีคณะกรรมการหรือกลุ่มบุคคลที่มาจากสหสาขาวิชาชีพ ท า
หนา้ที่ก  าหนดทิศทางและส่งเสริมใหเ้กิดระบบการจดัการดา้นยาที่มี

ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล. 
.......................................................................................... 
(..) การใชย้าอยา่งสมเหตผุล หมายถึง การที่ผูป่้วยไดร้บัยาที่

เหมาะสมกบัขอ้บ่งช้ีทางคลินิก ในปริมาณท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของแตล่ะบุคคล ในระยะเวลาท่ีเพียงพอตอ่การรกัษาโรคนั้น 

และเกิดค่าใชจ้า่ยที่ต  า่สุดตอ่ตวัผูป่้วยและตอ่สงัคม 



ตอนที่ II – การสัง่จา่ยยาผ่านระบบคอมพิวเตอร ์

2) ในกรณีท่ีมีการสัง่จา่ยยาผ่านระบบคอมพิวเตอร ์ระบบ
ดงักลา่วมีการใหข้อ้มูลที่เป็นปัจจบุนัที่ช่วยสนบัสนุนการ

ตดัสินใจในการสัง่จา่ยยา มีระบบแจง้เตอืนผลขา้งเคียงที่อาจ

เกิดจากการใชย้าแตล่ะชนิด และมีแนวปฏิบตัท่ีิชดัเจนถา้แพทย์

ยงัตอ้งการสัง่จา่ยยาท่ีมีการแจง้เตอืนว่าไม่ควรใชก้บัผูป่้วยราย

ใดรายหน่ึง 



ตอนที่ III – การดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน การรบัการส่งตอ่ 

III–1 การเขา้ถึงและเขา้รบับริการ (ACN) 
   (2) ผูป่้วยที่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลฉุกเฉินหรือเรง่ด่วนไดร้บัการ
ประเมินและดูแลรกัษาเป็นอนัดบัแรก. ผูป่้วยไดร้บัการคดักรองใน

ระยะเวลาอนัรวดเร็ว และไดร้บัการดูแลที่มีคุณภาพอยา่งสม า่เสมอ

จากเจา้หนา้ที่ที่มีศกัยภาพสูงและอุปกรณเ์ครื่องมือที่เหมาะสมกบัการ

ใชง้าน 

     ............................................................................................. 

    (4) มีการประสานงานที่ดีระหว่างสถานพยาบาลกบัหน่วยงานที่ส่ง
ผูป่้วยมายงัสถานพยาบาล เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการส่งตอ่ในระยะเวลาที่

เหมาะสมและไดร้บัการดูแลระหว่างการส่งตอ่ที่ดี 
 



ตอนท่ี III – การจ  าหน่ายผูป่้วยและการส่งตอ่ (I) 

III-6 การจ  าหน่ายผูป่้วย การสง่ตอ่ และการดแูลตอ่เน่ือง (DRC) 

     ผูป่้วยไดร้บัการจ  าหน่ายหรือสง่ตอ่ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของ

ผูป่้วยและความจ าเป็นที่ตอ้งไดร้บัการดแูลอยา่งตอ่เน่ือง ทีมผู ้

ใหบ้ริการสรา้งความรว่มมือและประสานงานเพื่อใหมี้การ

ตดิตามและดแูลผูป่้วยตอ่เน่ืองท่ีใหผ้ลดี. 

 



ตอนท่ี III – การจ  าหน่ายผูป่้วยและการส่งตอ่ (II) 

(1) สถานพยาบาลมีการก าหนดขั้นตอนการจ  าหน่ายและการสง่
ตอ่ผูป่้วยท่ีชดัเจน โดยใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมและเกิดความ

ปลอดภยัตอ่ผูป่้วย 

(2) ยานพาหนะที่ใชใ้นการสง่ตอ่ผูป่้วยไดม้าตรฐานความ
ปลอดภยั และมีอุปกรณก์ารแพทยแ์ละเวชภณัฑท่ี์พรอ้มตอ่การ

ดแูลผูป่้วย 


