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ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

1. นโยบายระบบบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการและหนวยงานทุกระดับตองสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหบุคลากรทุกระดับ 

เห็นคุณคา และมีสวนรวมในการคนหาความเสี่ยงเชิงรุก และรายงานความเสี่ยง  

2. ทุก PCT ตองคนหาความเสี่ยงเชิงรุก เรียนรูจากเวชระเบียนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย 

(Trigger Tool) 

3. เมื่อมีขอรองเรียนไมวาดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรโรงพยาบาลถือวาเปนเหตุการณที่สําคัญ 

และมีผลตอชื่อเสียงของโรงพยาบาล ตองมีการรายงาน บันทึกรายงาน และตอบสนองขอ

รองเรียนอยางเหมาะสมโดยเร็ว 

4. มีการพัฒนาองคความรูของบุคลากรเพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงให

เหมาะสม  

5. ประสานเครือขายประชาชนภาครัฐและองคกรสวนทองถิ่นมีสวนรวม 

 

2. วัตถุประสงค 

1. บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงคุณคา และรวมมือในการคนหา และรายงานความเสี่ยง 

2. ปองกันโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่จะกอใหเกิดความสูญเสียตอรางกาย จิตใจ อารมณ ทรัพยสิน

ของผูรับบริการ ผูใหบริการและโรงพยาบาล 

3. ลดความรุนแรงของเหตุการณ และ/หรือ ลดความสูญเสียจากเหตุการณไมพึงประสงค 

4. ประกันความมั่นใจของผูรับบริการ และบุคลากรผูใหบริการของโรงพยาบาล 

 

3. เครื่องชี้วัด 
เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

คะแนนวัฒนธรรมความปลอดภัย  

(จาก Hospital survey on patient safety culture ในความรวมมือของโรงพยาบาล กับ CRCN R4Q และ สรพ.) 

มิติทางผลลัพธ 

ความปลอดภัยในภาพรวม > รอยละ 80 

ความถี่ในการรายงานเหตุการณ > รอยละ 80 

มิติทางวัฒนธรรมความปลอดภัย 

ความคาดหวังของท่ีปรึกษา/ผูจัดการ และกิจกรรมการสงเสริมความปลอดภัย > รอยละ 80 

การเปนองคกรแหงการเรียนรู หรอืการพัฒนาอยางตอเนื่อง > รอยละ 80 

การทํางานเปนทีมภายในหนวยงานของโรงพยาบาล > รอยละ 80 

การสื่อสารที่เปดกวาง > รอยละ 80 
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เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

การสื่อสารและการรับขอมลูยอนกลับเกี่ยวกับความผิดพลั้ง > รอยละ 80 

การตอบสนองตอความผิดพลั้งทีป่ราศจากการสงผลรายกับตนในภายหลัง > รอยละ 80 

การจัดคนทํางาน > รอยละ 80 

การสนับสนุนดานการจัดการโรงพยาบาลสําหรับความปลอดภัยของผูปวย > รอยละ 80 

การทํางานเปนทีมระหวางหนวยงานตางๆในโรงพยาบาล > รอยละ 80 

การสงตองานและการเปลี่ยนผานของโรงพยาบาล > รอยละ 80 

จํานวนความเสี่ยงที่ไดรับรายงาน (ทั้งหมด/รุนแรง) รุนแรงลดลง 

สัดสวนของการรายงานเหตุการณ Near Miss ทั้งหมด Near Miss  

ไดถูกรายงาน 

การปฏิบัติตาม Guideline ใน 2P Safety 

(การเยี่ยมสํารวจภายใน) 

100 

สัดสวนเฉลี่ยของจํานวน AE ที่รายงาน: จํานวน AE ที่พบจากการทาํ Trigger (ใน

สถานการณเดียวกัน) 

> 1:2 

รอยละของอุบัติการณที่ไดรับการแกไขอยางเปนระบบ ในระดับรุนแรง 100 

รอยละของหนวยงานทางคลินิกทีม่ีการนําผลการทบทวน 12กิจกรรม ไปปรับปรุง

งาน 

100 

รอยละของหนวยงานสนับสนุนบรกิารที่มีการนําผลการวิเคราะหกระบวนการหลัก 

ไปปรับปรุงงาน  

100 

จํานวนเรื่อง Clinical Tracer เฉลี่ยในแตละ PCT  3 

จํานวนงานวิจัยที่ทําขึ้นไดถกูนํามาใชในงานดานคุณภาพ ความปลอดภัย > 3 เรื่อง 

 

4. คําจํากัดความ 

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสีย หรือเหตุการณไมพึงประสงคไดแต

ความสูญเสียที่เกิดกับผูปวยและใชบริการ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การสูญเสียรายได  การสูญเสีย

หรือความเสียหายตอทรัพยสินการบาดเจ็บหรืออันตรายตอเจาหนาที่ของโรงพยาบาลการทําลาย

สิ่งแวดลอม ภาระในการชดใชคาเสียหาย 

2. บัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile) หมายถึง รายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผูรับผิดชอบ/

หนวยงานไดรวบรวมจัดทําขึ้น โดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ ขอมูลในอดีตและหนวยงาน

อื่น ๆ ตลอดจนการทบทวนตางๆ และการสํารวจภายในหนวยงานของตนเอง เพื่อเปนประเด็น

สําคัญที่มีการเฝาระวัง โดยมีทั้งระดับโรงพยาบาล กลุมงาน/หนวยงาน 
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3. อุบัติการณไมพึงประสงค (Adverse event) หมายถึง อันตรายที่ผูปวยไดรับซึ่งเกิดจากการรักษา

และไมเปนผลสืบเนื่องมาจากโรคหรือความผิดปกติเดิมของผูปวยอันตรายดังกลาวสงผลให

ระยะเวลาการรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น หรือเกิดความพิการตามมา ลักษณะเหตุการณไม

พึงประสงคไดแก การถูกทํารายหรือการบาดเจ็บ เหตุราย ภัยอันตราย การคุกคามกอใหเกิด

ความรูสึกไมมั่นคง ความไมแนนอน การถูกเปดเผย 

4. ความผิดพลาดในการดูแลรักษา (Medical Error) หมายถึง ความลมเหลวของการดูแลรักษา       

ที่วางแผนไวหรือการวางแผนการรักษาที่ไมถูกตองในการบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

5. เหตุเกือบพลาด (Near Miss) หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่เกือบเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงค หรือไมเกิดขึ้นเพราะแกไขสถานการณไดทัน หรือดวยความบังเอิญ 

6. สถานการณ/เหตุการณไมพึงประสงคที่รุนแรง (Sentinel Event) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

แลวตองรายงานใหผูบริหาร (หัวหนา ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูที่ไดรับมอบหมาย ไดรับรูทันที/

ภายใน 2 ชั่วโมง (เร็วที่สุด) เชน ประกาศใหทุกหนวยงาน / คณะกรรมการดานตางๆทราบวา

ความเสี่ยง  ในระดับรุนแรงที่ตอง รายงานภายใน 24 ชั่วโมง ไดแก 

6.1 การระบุตัวผูปวยผิดคนผาตัด/ทําหัตถการผิดคน/ผิดตําแหนง สงมอบตัวทารกผิดคน 

6.2 ฆาตัวตายหรือพยายามฆาตัวตาย 

6.3 สิ่งตกคางในตัวผูปวยหลังผาตัด/หลังคลอดมีผลทําใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอน หรือไดรับ 

การผาตัดซ้ํา 

6.4 ความคลาดเคลื่อนจากการใหเลือดทุกชนิด 

6.5 ความคลาดเคลื่อนทางยาที่ทําใหผูปวยไดรับอันตราย/เสียชีวิต (ระดับ G ขึ้นไป) 

6.6 มารดาเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรงจากการคลอด 

6.7 ทารกเสียชีวิตโดยไมคาดหมาย 

6.8 อุบัติการณที่มีผลทําใหเกิดการตายอยางไมคาดหมาย/พิการหรือสูญเสียการทํางานของ

อวัยวะ 

6.9 อัคคีภัย 

6.10 การโจรกรรม ขโมยทรัพยสิน ของท่ีมีคามาก 

6.11 การทํารายรางกาย คุกคาม ขมขู ที่มีผลตอชีวิตและทรัพยสิน 
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โครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ของระบบบริหารความเสี่ยง 

 
1.  คณะกรรมการอํานวยการความเสี่ยงโรงพยาบาล 

1. กําหนดนโยบาย และวางแผนกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาล 

2. ประเมินประสานโปรแกรม/ระบบที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงในดานตางๆของโรงพยาบาลเพื่อ

ปองกันและควบคุมความเสี่ยง 

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานความกาวหนาในการจัดการความเสี่ยงให 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

4. ทบทวนนโยบาย มาตรการ วิธีปฏิบัติในการจัดการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 

5. ควบคุมใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผูจัดการความเสี่ยง) 

1. นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติโดยเนนเชิงรุก และประสานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

ความเสี่ยง 

2. ฝกอบรม ใหความรูแกบุคลากรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

3. ออกแบบ/พัฒนา/จัดวางระบบ และฐานขอมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาล 

4. รวบรวม วิเคราะห ทบทวนอุบัติการณ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและวางมาตรการปองกันความ

เสี่ยงในโรงพยาบาล 

5. รวมวิเคราะหปญหากับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

3. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ศูนย HA) 

1. รวบรวมสถิติรายงานความเสี่ยง/เหตุการณ จากทุกหนวยงานในโรงพยาบาลและควบคุมจัดเก็บให

เหมาะสม (คัดกรอง ลงบันทึก วิเคราะหขอมูล) 

2. จัดทํารายงานความเสี่ยงตอทีมนํา ทีมเฉพาะดาน และหนวยงานตาง ๆ และติดตามการแกไข

พรอมท้ังลงหนางานในการนิเทศการปฏิบัติการปองกันการเกิดซ้ํา 

3. จัดระบบรายงานฐานขอมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาล 

4. ใหมีเวทีนําเสนอ MM Conference Trigger Tool พรอมทั้งรวบรวมผลการดําเนินงานนําเสนอ 

เปนการปองกันความเสี่ยงเชิงรุก 

5. เปนผูเจรจาไกลเกลี่ยระดับโรงพยาบาล 
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4. หัวหนาหนวยงาน 

1. รับนโยบาย แผนงาน มาตรการความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล และจัดระบบบริหารความเสี่ยงใน

หนวยงาน 

2. เปนผูจัดการความเสี่ยงในหนวยงาน พิจารณาสั่งการและดําเนินการกรณีมีความเสี่ยง หรือเหตุการณ

สําคัญเกิดขึ้นภายในหนวยงาน 

3. คนหาและจัดทําบัญชีความเสี่ยงภายในหนวยงาน และวางมาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง   

ที่สําคัญ 

4. ทบทวนและลงนามในบันทึกรายงานเหตุการณสําคัญ/อุบัติการณในหนวยงานซึ่งเจาหนาที่ภายใน

หนวยงานบนัทึกรายงาน 

5. รับทราบสถิติขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภายในหนวยงานและรวมกับเจาหนาที่ในหนวยงาน 

วิเคราะห ประเมินประสิทธิผลของการปองกันและควบคุมความเสี่ยงในหนวยงาน 

6. นําเสนอขอมูลการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานแกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ     

กลุมงาน/แผนก/โรงพยาบาล และทบทวนเหตุการณไมพึงประสงคอยางสม่ําเสมอ 

7. สนับสนุนใหบุคลากรในบังคับบัญชารวมมือในการเฝาระวังและรายงานความเสี่ยง 

 

5. เจาหนาที่ทุกระดับ ทุกคน 

1. ทําความเขาใจและปฏิบัติตามคูมือระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล 

2. เปนผูจัดการความเสี่ยงเบื้องตน แกไขสถานการณ / อุบัติการณเบื้องตน 

3. บันทึกอุบัติการณและการแกไขความเสี่ยงอุบตัิการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นและรายงาน

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น 

 

6. ศูนยรับเรื่องรองเรียน (ศูนย HA) 

1. รับขอรองเรียน 

2. ลดระดับอารมณของผูรองเรียน 

3. ลดระดับความรุนแรงของผูรองเรียน 

4. ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดการกับขอรองเรียน 

5. เชื่อมโยงสารสนเทศกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาลและรวมกําหนด

นโยบายความปลอดภัยระดับโรงพยาบาล 
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การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงทั่วไป 

  โอกาสที่จะประสบความสูญเสียหรือสิ่งที่ไมพึงประสงคที่ไมเกี่ยวของกับการดูแลรักษา        

เชน เครื่องมือ ขอรองเรียน 

2. ความเสี่ยงทางคลินิก    

1. ทั่วไป โอกาสที่จะประสบความสูญเสียหรือสิ่ งที่ ไมพึงประสงคที่ เกิดจากกระบวนการ

รักษาพยาบาล 

2. เฉพาะโรค โอกาสที่จะประสบความสูญเสียหรือสิ่งที่ไมพึงประสงคที่เกิดจากกระบวนการ

รักษาพยาบาลในกลุมเฉพาะโรค / หัตถการ / ผาตัด 

อุบัติการณ 

เหตุการณที่ไมพึงประสงคท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือความคาดหมายจากการทํางานตามปกติ 

เหตุเกือบพลาด 

 เหตุการณหรือสถานการณที่เกือบเกิดเหตุการณไมพึงประสงค หรือไมเกิดขึ้นเพราะแกไขสถานการณ   

ไดทันทีหรือดวยความบังเอิญ 

โปรแกรมความเสี่ยงโรงพยาบาล 

1. ดานกายภาพ สิ่งแวดลอมโครงสรางทางกายภาพสิ่งแวดลอม อัคคีภัย  การกําจัดของเสีย         

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน  อาชีวอนามัย และเครื่องมือ 

2. ดานการควบคุมการติดเชื้อ 

3. ดานการดูแลรักษาผูปวย (กระบวนการทํางาน :  งานสนับสนุน) การรักษา  การพยาบาล   การ

คลอด การผาตัด ความคลาดเคลื่อนทางยา  พลัดตกหกลม อาหาร เครื่องมือแพทย การ

ประสานงาน และการปฏิบัติงาน 

4. ดานคํารองเรียนของผูรับบริการประกอบดวย ความพึงพอใจ ขอรองเรียน สิทธิผูปวย  

และจริยธรรมองคกร 

แนวทางการประสานโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

Occurrence Report 

คณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยงด้านบริการ 

คณะกรรมการ

อํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยงด้านกายภาพสิ�งแวดล้อม 

หน่วยงาน, ฝ่าย 

กลุ่มงานที�เกี�ยวข้อง 

PCT, MSO, NSO, 

ENV,IC, PTC 

ทีมนํา,  

กรรมการบริหาร 

หน่วยงาน 

Risk MIS 

IC 

Med. Error 

Incident  report 
ตู้รับความคิดเห็น 

เรื�องร้องเรียน 

เวรตรวจการ 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1. การคนหาความเสี่ยงทั่วไปและทางคลินิก  

1.1 รวบรวมอุบัติการณที่เกิดบอย / เสี่ยงสูง 

1.2 ทบทวนอุบัติการณอื่น ๆ ที่สมควรตองเฝาระวังจากแหลงที่นาเชื่อถือ เชน  JCHAO , HA PSG , 

IHI , ERSI เปนตน 

1.3 การทบทวน 12 กิจกรรม 

1.4 ทํา Trigger Tool 

1.5 อุบัติการณการติดเชื้อ 

1.6 ทบทวนอัตราตายของแตละสาขา 

1.7 กระบวนการงานหลักที่เสี่ยงสูงตามหนาที่หลักของแตละหนวยงาน 

1.8 ทบทวนตัวชี้วัดจากกระบวนการดูแลกลุมโรค / หัตถการ / ผาตัด ที่มีความเสี่ยงสูง หรือพบบอย 

1.9 ทบทวนสถิติ/ผลลัพธที่ยังไมดีหรือไมบรรลุเปาหมาย 

1.10 ระบบ MIS (Management Information System)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RM ของโรงพยาบาล 
 RM โรงพยาบาลรวมกับ สรพ. 

HRMS on Cloud 

 ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล 1111 

 ชองทาง Facebook 

 เว็บไซตโรงพยาบาล 

 ระบบบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข กระทรวงสาธารณสุข 
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2. การวิเคราะหระดับความเสี่ยง 

ระดับความรุนแรงทั่วไป 

 รุนแรง  คือ มีผลกระทบเสียชื่อเสียง ความนาเชื่อถือแกไขไมได ทําใหเสียลูกคา มีผลเสียกับผูปวย

ตอเนื่องระยะยาว พิการ ถึงแกกรรม เกิดการฟองรองหรือไมฟองรองก็ได 

 ปานกลาง คือ มีผลกระทบตอคน/กระบวนการทํางาน/องคกรสามารถแกไขเหตุการณไดมีผลนาพึง

พอใจ ถาเกิด กับผูปวยสามารถปองกันหรือแกไขปฏิบัติไมใหเกิดอันตรายถึงชีวิตไมมีการฟองรอง 

 ไมรุนแรง คือ ไมมีผลกระทบตอคน / องคกร 

ระดับความรุนแรงทางคลินิก 

 Category A : สถานการณ หรือเหตุการณที่มโีอกาสหรือแนวโนมที่จะมีความผิดพลาด 

   ในการดูแลรักษา (Circumstances or events that have the capacity to  

   cause error) 

 Category B : ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว แตยังไมถึงผูปวย (An error that did not reach 

   the patient) 

 Category C : ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ถึงผูปวยแตไมกอใหเกิดอันตรายใดๆ (An error that  

   reach the patient but did not cause harm) 

 Category D : ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถึงผูปวย (ซึ่งมีโอกาสเกิดอันตราย) และตองเฝาระวัง 

   เพื่อใหแนใจวาไมเกิดอันตรายขึ้นจริง ๆ (An error that reach the patient  

   and required monitoring or intervention to confirm that it resulted 

   in no harm to the patient) 

 Category E : การบาดเจ็บหรืออันตรายชั่วคราว ซึ่งตองใหการดูแลรักษา 

 Category F : การบาดเจ็บหรืออันตรายชั่วคราว ซึ่งตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล หรือทําให 

   ผูปวยตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น (Temporary harm to the patient and  

   patient and required initial or prolonged hospitalization) 

 Category G :  การบาดเจ็บหรือสูญเสียถาวร (Permanent patient harm) 

 Category H :  อันตรายหรือบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นตองใหการรักษาเพื่อชวยชีวิต  

   ในทันที (Intervention required to sustain life) 

 Category I : ผูปวยเสียชีวิต (Patient death) 

3. มาตรการปองกันความเสี่ยง 

 3.1 กอนเกิดเหต ุ

- หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เชน การสงตอผูปวยไมทําการรักษา/ทําหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง 

- ผองถายความเสี่ยง เชน การจางเหมาบริษัทเพื่อดูแลเครื่องมือพิเศษที่ใชทางการแพทย/

หองปฏิบัติการ 
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- ปองกันความเสี่ยง เชน การจัดทําคูมือ, อุปกรณปองกันแกผูปฏิบัติงาน, มีระบบบํารุงเชิงปองกัน

สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทยปละ 1 ครั้ง 

- แบงแยกความเสี่ยง เชน การสํารองอุปกรณเครื่องมือวัสดุทางการแพทย, การเตรียมความพรอม

ใชเครื่องกําเนิดไฟฟา การสํารองขอมูลบริหารโรงพยาบาลเพื่อความพรอมในการใหบริหารขอมูล

ขาราชการ 

 3.2 หลังเกิดเหตุการณ  

 เมื่อเกิดอุบัติการณ/ความเสี่ยงผูพบเห็นเหตุการณตองประเมินการจัดการกับปญหาในขั้นตนและ

ดําเนินการแกไขเบื้องตนกอน จากนั้นใหดําเนินการประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ/อุบัติการณ  

4. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 4.1 หนวยงาน / PCT 

- ติดตามเครื่องชี้วัดความเสี่ยงของหนวยงาน 

- การทบทวนเบื้องหลังเครื่องชี้วัดทํา Trigger Tool สถิติประจําปโดยใหความสําคัญกับการเกิด

อุบัติการณซ้ําข้ึนอีกทั้งท่ีมีมาตรการปองกัน มากกวาจะดูแนวโนมการเกิดอุบัติการณ 

- การตรวจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม เพื่อประเมินวาตองใชกลยุทธใหมเพิ่มขึ้นหรือไม 

 4.2 โรงพยาบาล 

- การประเมินผลประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล

รวมกับทีมนําดานตาง ๆ โดยมีเลขานุการบริหารความเสี่ยงเปนผูประสานงาน 

- ทบทวนความถี่และความรุนแรงของความเสียหาย การฟองรอง เหตุการณไมพึงประสงคและ

อุบัติการณอ่ืน  ๆ โดยตั้งคําถามวาระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลมีประสิทธิผลเพียงใด 

- เรียนรูประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบผลงานที่เปนอยูกับขอมูลเดิมและ

โรงพยาบาลอื่น ๆ  

5. การดําเนินการเชิงรุก 

5.1 กําหนดมาตรการปองกัน การสื่อสาร  สรางความตระหนัก 

5.2 นํานวัตกรรมและงานวิจัยมาใชปองกันความเสี่ยง  

5.3 MM & Trigger 

5.4 การแกไขปญหาจริยธรรมดานเจาหนาที่  

5.5 การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยใชเรื่องเลาที่สะทอนการทํางานทําใหเกิดความใสใจการ

ดูแล 

5.6 การสรางระบบสรางแรงจูงใจ 

5.7 การดูแลชวยเหลือเยียวยาผูใหบริการและผูรับบริการ 

5.8 เวที KM (Knowledge Management) 
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ความเสี�ยง 

ผู้ประสบเหตุ 

หัวหน้าหน่วยงาน / ประธาน PCT 

แก้ไขทันท ี

มีผลกระทบเสียชื�อเสียง ความน่าเชื�อถือ 

แก้ไขไม่ได้ ทําให้เสียลูกค้ามีผลเสียกับผู้ป่วย

ต่อเนื�องระยะยาว พิการ ถึงแก่กรรม เกดิการ

ฟ้องร้องหรือไม่ฟ้องร้องก็ได้ 

หัวหน้าหน่วยงาน/ประธาน PCTพิจารณา

ดําเนินการแก้ไขภายในเบื�องต้น 

เขียน IR ให้หัวหนา้พิจารณา 

 Risk Manager 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

-  รวบรวม     

 รุนแรงใช้กลวิธีการจัดการความเสี�ยงที�รุนแรง  

       (RCA: สืบ ข้อเท็จจริง)  

 ป้องกันเชิงรุก 

-  ติดตาม 

-  แก้ไข, ป้องกนั, feed back 

ปานกลาง/ ไม่รุนแรง รุนแรง 

ผูอ้าํนวยการ 

สรุปสถิตแิละแนวทางแก้ไข

ทุก � เดือน 

 

กระบวนการจัดการและรายงานความเสี�ยง 

ในเวลา 

นอกเวลา 

รายงานทนัที ทางโทรศพัท ์

และเขียน IR 

 เวรตรวจการ 

* หมายเหตุ  ความเสี�ยงที�มาจาก CCR และตู้รับความคิดเห็น ม ีflow เช่นเดียวกับ IR 
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แนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเรื่องรองเรียนลงขาว หนังสือพิมพ / ทีวี ซึง่จะมีผลกระทบตอภาพลักษณของ

โรงพยาบาลดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เตรียมขอมูลขอเท็จจริง (เบื้องตน) นําเสนอชี้แจง 

1. แจงหัวหนาตึก / เวรตรวจการ รวบรวมเวชระเบียน 

2. นัดสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกทาน 

3. ทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงเพื่อการนําเสนอในลักษณเขาใจงายเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน 

4. สงขอมูลขอเท็จจริงไปยังหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

- ศูนยสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุข  

- ปลัดกระทรวง     

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   

- ผูวาราชการจังหวัด    

- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   

เหตุการณรุนแรงที่ลงขาว/ทีวี 

ปฏิบัติตามแนวทาง 

Risk Management 

1. สงขอเท็จจริงไปยังหนวยงานตางๆ 

2. จัดแถลงขอเท็จจริงตอสื่อมวลชน 

ผูเกี่ยวของที่ดูแลรักษา 

เตรียมรวบรวมขอมูลขอเท็จจริง 

ผูอํานวยการ 

และผูจัดการความเสี่ยง 

ตั้งคณะกรรมการ 

สอบขอเท็จจริง 

เสนอแนวทางแกไขที่เปนรูปธรรมแกผูอํานวยการ 

(ผูจัดการความเสี่ยง) 

แจงใหผูเกี่ยวของที่ดูแลรักษา 

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 
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Patient Safety Goals : SIMPLE 
 

SIMPLE คือ อักษรยอของหมวดหมูสําหรับ Patient Safety Goals 

  S   = Safe Surgery 

  I    = Infection Control 

  M  = Medication and Blood Safety 

  P   = Patient Care Process 

  L   = Line, Tube, Catheter  

  E   = Emergency Response  

- ใชเปนแนวทางเพื่อใหโรงพยาบาลเลือกใชอยางเหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาล 

- ระบุรายละเอียดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานและ Evidence  base  

S = Safe Surgery   

S1 = SSI  Prevention 

เปาหมาย 

1. การปองกันการติดเชื้อในแผลผาตัด 

2. บุคลากรทุกระดับมีความรูความเขาใจเรื่องการปองกันการติดเชื้อของแผลผาตัด 

แนวทาง 

1. Elective  Surgery  คนหาและรักษาการติดเชื้อทุกอยางใหหาย  กอนทําผาตัด 

2. ไมโกนขนกอนผาตัด  อาจใช Electric Clipper  กําจัดขนทันทีกอนผาตัด 

3. Prophylactic Antibiotic ใหยา IV ขณะเริ่มดมยา 

4. Perioperative Glucose Control  

S2 = Safe Anesthesia 

เปาหมาย 

1. เพื่อใหผูปวยไดรับบริการทางวิสัญญีตามมาตรฐาน 

2. เพื่อเปนแนวทางการใหยาระงับความรูสึกของเจาหนาที่ทางการพยาบาล 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการวิสัญญี 

4. เพื่อลดภาวะแทรกซอนจากการบริการทางวิสัญญี 

5. เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

6. เพื่อใหบุคลากรมีความสุขและปลอดภัยจากการทํางาน 

จุดเนน 

1. ผูปวยที่รับบริการตองปลอดภัย ไมมีภาวะแทรกซอนจากการใหบริการทางวิสัญญี 

2. ผูรับบริการทางวิสัญญีพึงพอใจ 

3. บุคลากรมีความสุขและปลอดภัยจากการทํางาน 
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แนวทาง 

1. สนับสนุนใหมีการดูแลผูปวยโดยวิสัญญีแพทยและสหสาขาวิชาชีพ 

2. พัฒนาคุณภาพการใหขอมูลกอนและหลังระงับความรูสึกโดยการเปดหองตรวจวิสัญญีที่งานผูปวย

นอก (OPD.วิสัญญี) 

3. การปองกันภาวะแทรกซอน 

3.1 การปองกันภาวะแทรกซอนเฉพาะอยาง เชน คลื่นไส อาเจียน อาการปวด  

3.2 การปองกันภาวะแทรกซอนเชิงระบบ 

1) ประเมินความเสี่ยง 

2) การใหขอมูลผูปวยและความยินยอม 

3) การสื่อสารกับผูรวมงาน 

4) การระบุตวัผูปวย ชนิดและขางของการผาตัด 

5) การดูแลหลังผาตัดในหองพักฟน 

6) การเฝาระวังสัญญาณชีพตลอดระยะเวลาที่ไดรับการระงับความรูสึก 

7) การดูแลผูปวยหลังผาตัด 

4. มีแนวทางการจัดการเมื่อเกิดภาวะไมพึงประสงค 

5. ใชแนวทางการใหบริการทางวิสัญญีวิทยาของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 

6. สนับสนุนใหมีแผนพับและสื่อสารสนเทศเพื่อใหความรูผูปวยและญาติ (ใน You tube เรื่องการ

ดมยาวิสัญญี รพ.พระนครศรีอยุธยา) 

S3.1 = Correct  Procedure  at Correct Body Site       

เปาหมาย 

เพื่อปองกันการผาตัด ผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง ผิดระดับ 

จุดเนน 

1. การปองกันการผาตัด ผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง ผิดระดับ 

2. บุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องการปองกันการผาตัด ผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง ผิดระดับ 

แนวทาง 

1. Verification  ยืนยันตัวผูปวย  หัตถการ  ตําแหนง/ขาง  และ Implant /Prosthesis     

เอกสารที่เกี่ยวของ ฟลมเอ็กซเรย ผลการตรวจพิเศษ การระบุฉลากเหมาะสม 

2. Mark Site ใหแพทยที่จะทําหัตถการทําเครื่องหมายแสดงตําแหนงที่จะลงมีดผาตัดหรือสอดใส

อุปกรณอยางชัดเจน  โดยการมีสวนรวมของผูปวย 

3. Time – out กําหนดชวงเวลากอนที่จะใหการระงับความรูสึกและลงมือทําหัตการเพื่อให

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกคนตรวจสอบและยืนยันความถูกตองตรงกันถามีขอมูลขัดแยงกัน  ตอง

กลับไปทบทวนใหมทั้งหมด  
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S3.2. = Surgical  Safety  Checklist  

เปาหมาย 

การทํา Surgical Safety Checklist 

จุดเนน 

1. มีการทํา Surgical Safety Checklist 

2. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการทํา Surgical Safety Checklist 

แนวทาง 

Sign In - กอนใหการระงับความรูสึกตองตรวจสอบความถูกตองอะไรบาง 

Time Out - กอนลงมีดผาตัด  ตองตรวจสอบความถูกตองอะไรบาง 

Sign Out  - กอนเสร็จสิ้นการผาตัด ตองตรวจสอบความถูกตองอะไรบาง 

 

I = Infection  Control 

I 1  :  Hand  Hygine 

เปาหมาย   

เพื่อกําจัดเชื้อโรค ปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อจากมือบุคลากรสูผูปวย สูสิ่งของเครื่องใชผูปวย และ

รวมถึงสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

จุดเนน   

บุคลากรทุกระดับตองลางมือไดอยางถูกตองครบ 7 ขั้นตอน และตามขอบงชี้ตามมาตรการ 5 – Moment for 

hand hygiene 

แนวทาง 

1. จัดใหมี Alcohol based handrubs ณ.จุดที่ใหบริการผูปวย โดยกําหนดจุดวาง Alcohol 

based handrubs ดังนี้ 

1.1   ที่ปลายเตียงผูปวยที่ใสสายสวน (device) ตางๆ  เชน ET-tube, Foley’s cath, central 

line, เชื้อดื้อยาเปนตน 

1.2   ที่รถ treatment, รถตามround แพทย 

1.3   ที่หองพิเศษทุกหอง 

1.4   ที่ Counter ตางๆ ของ OPD, หองบัตร, เคานเตอรประชาสัมพันธ 

2. จัดใหมีน้ําสะอาดและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับการลางมือ 

 

3. ใหความรูแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการลางมือที่ถูกตอง โดยปฏิบัติตามแนวทาง “5 – Moment  

for hand hygiene ” หมายถึง 5 โอกาส / สถานการณ / กิจกรรม ในการลางมือของบุคลากร

ทางการแพทย ประกอบดวย 1. กอนสัมผัสผูปวย 2. กอนทําหัตถการสะอาด / ปราศจากเชื้อ   

3. หลังสัมผัสสารน้ําจากรางกายผูปวย 4. หลังสัมผัสผูปวย  5. หลังสัมผัสสิ่งรอบตัวผูปวย 
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4. แสดงสิ่งเตือนใจในที่ทํางานเพื่อกระตุนใหมีการลางมือ โดยติดตั้งโปสเตอรขั้นตอนการลางมือทุก

ที่ที่มีอางลางมือ 

5. สังเกต  ติดตาม  และวัดระดับการปฏิบัติและใหขอมูลปอนกลับแกผูปฏิบัติงาน โดยใช 

แบบประเมินการลางมือ สุมประเมินทุก 1 เดือน 

I 2.1. :  CAUTI  Prevention 

เปาหมาย   

ลดอัตราการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ จากการใสสายสวนปสสาวะใหมากที่สุด 

จุดเนน  

เพื่อใหผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะ ไดรับการดูแลทั้งขณะใสสายสวนปสสาวะ ระหวางคาสายสวนปสสาวะ และ

หลังถอดสายสวนปสสาวะ ไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ไมเกิดการติดเชื้อ  

แนวทาง 

การประเมินความจําเปนที่จะตองใสสายสวนปสสาวะ  และถอดสายสวนปสสาวะออกเร็วที่สุด 

1. เลือกขนาดของสายสวนปสสาวะใหเหมาะสม  

2. ใสสายสวนปสสาวะ โดยใชหลัก  aseptic technique 

3. การดูแลระหวางคาสายสวนปสสาวะ 

3.1  รักษาระบบระบายปสสาวะใหเปนระบบปด 

3.2  ลางมือและใสถุงมือสะอาดกอนที่จะสัมผัสสายสวนปสสาวะและลางมือหลังจากถอดถุงมือ 

3.3  เก็บตัวอยางปสสาวะโดยใช Aseptic  technique  

3.4  จัดวางตําแหนงของถุงเก็บปสสาวะใหต่ํากวาระดับกระเพาะปสสาวะโดยไมสัมผัสกับพื้น 

3.5  ระบายปสสาวะออกจากถุงเก็บปสสาวะบอยพอที่จะใหปสสาวะไหลไดสะดวกและไมไหล

ยอยกลับโดยใชภาชนะสะอาดที่แยกเฉพาะสําหรับผูปวยแตละรายและหลีกเลี่ยงอยาให 

urinary drainage tap สัมผัสกับภาชนะ 

3.6  ไมเปลี่ยนสายสวนปสสาวะโดยไมจําเปน หรือไมเปลี่ยนเปน routine 

3.7  ดูแล meatal hygiene ประจําวันวันละ 2 ครั้ง เชา – เย็น หรือหลังขับถาย 

3.8  การใหความรูแกผูปวย  ญาติ  และเจาหนาที่   

I 2.2. : VAP Prevention 

เปาหมาย   

ลดอัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจใหมากที่สุด 

จุดเนน      

เพื่อใหผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ไดรับการดูแลกอนใสทอชวยหายใจ ระหวางใสเครื่องชวยหายใจ ประเมิน

ความพรอมในการถอดอุปกรณและเครื่องชวยหายใจ  และหลังถอดทอชวยหายใจ ไดอยางถูกตอง ปลอดภัย 

ไมเกิดการติดเชื้อ 
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แนวทาง  

1. Wean ถอดอุปกรณและเครื่องชวยหายใจออกจากผูปวยใหเร็วที่สุด  ตามขอบงชี้  โดยใช

แบบฟอรม weaning protocol  weaning protocol 

2. Hand Hygiene  

2.1 ลางมือดวยสบูและน้ําหรือ Alcohol based hand rubs กอนและหลังสัมผัสผูปวย อุปกรณ

เครื่องชวยหายใจ  สัมผัสเยื่อบุ สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ 

2.2 เปลี่ยนถุงมือและลางมือระหวางสัมผัสผูปวยแตละราย  จับตองสารคัดหลั่งหรือวัตถุปนเปอน

สารคัดหลั่งจากผูปวยรายหนึ่ง และกอนที่จะไปสัมผัสผูปวยรายอื่น  วัตถุ หรือสิ่งแวดลอม 

3. Aspiration  Precaution 

3.1 ปองกันการสําลักเนื่องจากการใสทอชวยหายใจ 

- ใช noninvasive positive-pressure ventilation เพื่อลดความจําเปนในการใส 

ทอชวยหายใจ 

- หลีกเลี่ยงการใสทอชวยหายใจซ้ํา 

- กอนที่จะปลอยลมจาก cuff หรือถอดทอชวยหายใจ ใหดูดเสมหะบริเวณเหนือ cuff  

ออกใหหมด 

- ระบาย circuit condensate กอนจัดทาผูปวย 

- รักษาระดับความดันใน cuffใหอยูระหวาง 20 – 30 cmH2O 

3.2 ปองกันการสําลักเนื่องจากการใหอาหารทางสายยาง 

- ใหยกหัวเตียงผูปวยทํามุม 30 -45 องศาถาไมมีขอหามทางการแพทย 

- ตรวจสอบตําแหนงของสายยางใหอาหารและวัด gastric residual volumes กอนให tube 

feeding 

4. Prevent  Contamination 

5. Oral Care 

5.1 ลด colonization dental  plaque  โดยการแปรงฟนวันละ 2 ครั้ง 

5.2 ดูแลความชุมชื้นของเยื่อบุโดยใช moisturizer ทุก 2-4 ชั่วโมง 

I2.3. : Central line Infection Prevention 

เปาหมาย   

ลดอัตราการติดเชื้อในกระแสโลหิตในผูปวยที่ใสสายสวนทางหลอดเลือดดําสวนกลางใหมากที่สุด 

จุดเนน      

เพื่อใหผูปวยใสสายสวนทางหลอดเลือดดําสวนกลาง ไดรับการดูแลกอนใสสายสวนทางหลอดเลือดดําสวนกลาง 

ระหวางคาสายสวนทางหลอดเลือดดําสวนกลาง และประเมินความจําเปนในการใสสายสวนทางหลอดเลือดดํา

สวนกลาง ไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ไมเกิดการติดเชื้อ  
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แนวทาง 

1. ปฏิบัติตาม Checklist สําหรับปองกัน central line infection 

2. มี Hand Hygiene  ทีเ่หมาะสมในการดูแล Central lineกอนและหลังการคลําตรงตําแหนงที่จะ

สอดใสสาย, กอนและหลังสัมผัส central line 

3. ใช Maximal barrier precautions ในการใส Central line ไดแกหมวก, mask, เสื้อกาวน

ปราศจากเชื้อและถุงมือปราศจากเชื้อ สําหรับผูปวยใหคลุมผาปราศจากเชื้อตั้งแตศรีษะถึงปลาย

เทา โดยมีชองเปดเล็กๆ ที่จะสอดใส central line 

4. ใช Chlorhexidine 2 %  in 70% isopropyl  alcohol เช็ดผิวหนังเปนเวลา 30 วินาทีและ

ปลอยใหแหงสนิทกอนเจาะผิวหนัง 

5. เลือกตําแหนงที่เหมาะสมในการใส Central line พยายามหลีกเลี่ยง femoral  catheter 

6. จัดทํา Protocol ในการดูแล Central line, Hand hygiene และ Aseptic   technique โดย

ปฏิบัติตามรายละเอียดใน checklist สําหรับปองกัน central line infection 

7. ทวนความจําเปนที่จะตองมี Central line ทุกวัน โดยประเมินตาม checklist สําหรับปองกัน 

central line infection 

8. ใหความรูและฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อควบคุมและปองกัน Bloodstream  

infection 

9. ประเมินประสิทธิผลของ Protocol วามีการติดเชื้อหรือไม 

I3 : Isolation precautions 

เปาหมาย   

เพื่อปองกันไมใหโรคติดเชื้อติดตอไปยังผูปวยรายอื่น บุคลากร และสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

จุดเนน      

เปนแนวทางปฏิบัติในการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคสูผูปวย บุคลากร และสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

แนวทาง 

1. ใหความรูบุคลากรในเรื่อง Isolation precautions ดังนี้ Isolation precautions หมายถึง  

การปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อจุลชีพจากผูปวย ผูติดเชื้อหรือผูที่มีเชื้ออยูแตไมปรากฏ

อาการ ไปสู บุคลากรและและผูรับบริการอื่นๆ ตลอดจน หมายถึง การแยกผูปวยใหอยูในหอง

แยกหรือการจัดผูปวยที่ติดเชื้อเดียวกันอยูในหองเดียวกัน  การใชอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ 

การลางมือและการนําสงสิ่งสงตรวจที่ปนเปอนเชื้อโรค แบงการปฏิบัติออกเปน 2 วิธีคือ 

Standard  precautions และ Transmission – Based Precautions. 

2. Standard  precautions หมายถึง มาตรฐานการปองกันการแพรกระจายเชื้อที่จะตองปฏิบัติ

เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อทางเลือด สารน้ํา สารคัดหลั่งของผูปวย โดยใหคํานึงวาผูปวยทุก
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รายอาจจะมีเชื้อโรคในรางกายที่สามารถติดตอโดยเลือดและสารคัดหลั่ง ไดแก อุจจาระ ปสสาวะ 

เสมหะน้ําคร่ํา น้ําในเยื่อหุมปอด น้ําไขสันหลัง เปนตน 

3. Transmission – based precautions หมายถึง วิธีการปองกันการแพรกระจายของโรคติดเชื้อ

ในผูปวยที่ทราบการวินิจฉัยแลว โดยปองกันตามกลวิธีการติดตอเพิ่มเติมจากการดูแลผูปวยดวย 

Standard  precautions ดังตอไปนี้ 

3.1 Airborne precautions หมายถึง วิธีปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคที่แพรทางอากาศ 

ทีมีขนาดเล็กกวา  5 ไมครอน หรือเล็กกวา ซึ่งลอยอยูในอากาศ ไดแก วัณโรค (TB),  

โรคหัด (Measles), อีสุกอีใส (chickenpox) เปนตน ใชมาตรการ Standard precautions  

คูกับ N-95 respirator  

3.2 Droplet precautions หมายถึง วิธีปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคจากละอองฝอย เสมหะ 

น้ํามูก น้ําลาย โดยที่เชื้อโรคมีขนาดใหญกวา 5 ไมครอน ที่มาสัมผัสกับรางกาย บริเวณเยื่อบุ

ตา เยื่อบุจมูกและปาก หรือฝอยละอองที่เกิดจากผูปวยที่มีเชื้อโรคไอ จาม พูด หรือขณะดูด 

เสมหะ สองกลองตรวจหลอดลม ฝอยละอองนี้มีขนาดใหญลอยอยูในอากาศไดไมนานใน

ระยะไมเกิน 3 ฟุต จากแหลงโรค ไดแก หัดเยอรมัน (rubella), คางทูม (mumps),  

ไอกรน (pertussis) เปนตน ใชมาตรการ Standard precautions คูกับ Surgical mask  

3.3 Contact precautions หมายถึง วิธีปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคจากการสัมผัส 

ทั้ งทางตรงและทางออม การสัมผัสทางตรง เชน การสัมผัสผิวหนังที่มีบาดแผล  

การสัมผัสทางออม เชน การสัมผัสสิ่งของเครื่องใชที่ปนเปอนเชื้อ ไดแก เชื้อดื้อยา,  

herpes simplex/zoster, infectious diarrhea, infectious wound  ใช Standard 

precautions คูกับ glove 

4. ติดตามนิเทศการปฏิบัติ ตามแนวทางตอไปนี้ Isolation precautions  ประกอบดวย  

4.1 การลางมือ (SP – IC – 009) 

4.2 การจัดสถานที่สําหรับผูปวย (SP – IC – 006, SP – IC – 013, SP – IC – 014)    

4.3 การเคลื่อนยายผูปวย  

4.4 การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  (SP – IC – 007, SP – IC – 008) 

4.5 การทําลายเชื้อและทําใหปราศจากเชื้อในวัสดุอุปกรณทางการแพทย (SP – IC – 016)   

4.6 การบริหารจัดการผาเปอน (SP – IC – 019) 

4.7 อุปกรณการรับประทานอาหาร  

4.8 การดูแลสิ่งแวดลอม และการเก็บ/แยก/กําจัดขยะในโรงพยาบาล (SP – IC – 019 ) 
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I 4 : Prevention and Control Spread of multidrug-resistant Organism (MDRO) 

เปาหมาย   

เพือ่ปองกันการแพรกระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา 

จุดเนน      

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา จากผูปวยสูบุคลากร จากบุคลากรสู

ผูปวยและผูเกี่ยวของทุกคน 

แนวทาง 

1. หอง lab มีการ Alert lab ที่ตองเฝาระวังไปยังผูเกี่ยวของ  

2. ปฏิบัติตามหลัก Contact precautions อยางเครงครัด รวมกับตามกลวิธีการติดตอ เชน 

Airborne precautions ติดปาย AP และ Droplet precautions ติดปาย DP เปนตน  

การปฏิบัติตาม Contact precautions  ไดแก 

2.1 แยกผูปวยไวในหองแยก กรณีไมมีหองแยก ใหจัดผูปวยติดเชื้อดื้อยาตามที่ รพ.กําหนดอยู

หองเดียวกัน อาจกั้นเปนพื้นที่จําเพาะหรือ การจัดระยะหางระหวางเตียงอยางนอย 3 ฟุต 

2.2 แขวนปาย CP (Contact Precautions) แจงเตือน และสงเวร 

2.3 แยกอุปกรณทางการแพทยเครื่องใชเฉพาะราย เชน stethoscope, ปรอทวัดอุณหภูมิ, 

เครื่องวัดความดนัโลหิต, กะละมังเช็ดตัว, ผาเช็ดตัว เปนตน 

2.4 ใชเครื่องปองกันรางกาย ไดแก สวมถุงมือ (gloves) ทุกครั้งที่ดูแลผูปวย และสวมเสื้อคลุม 

(gown) เมื่อตองสัมผัสผูปวย หรือคาดวาจะตองสัมผัสกับสิ่งแวดลอมและสารคัดหลั่งจาก

ผูปวย เชน bed bath  

2.5 ใชน้ํายาทําลายเชื้อ 4% Chlorhexidine ฟอกตั้งแตคอลงไป (ยกเวนใบหนา) แทนสบู  

วันละ 1 ครั้ง โดยใชผาชุบน้ําเช็ดใหทั่วตัว ใชน้ํายา 3-5 ซีซี ฟอกน้ํายาใหทั่ว (ยกเวนใบหนา) 

แลวใชผาชุบน้ําเช็ดออก เสร็จแลวใชผาเช็ดใหแหง หากมีผื่นแพใหหยุดใชทันที หามใชใน

เด็กและผูปวยที่ผิวหนังมีแผล 

2.6 ใหทําลายเชื้อที่อาจติดอยูกับอุปกรณการแพทยเครื่องใชทันทีดวย 70% alcohol 

3. การปฏิบัติเมื่อเคลื่อนยายผูปวย 

3.1 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบวาเปนการยายผูปวยเชื้อดื้อยา 

3.2 ใชผายาง/ผาผืนใหญปูรองรถนั่ง เปลนอน กอนเคลื่อนยายผูปวย 

3.3 เจาหนาที่ที่ตองสัมผัสผูปวย หรือเตียงผูปวยสวมเสื้อคลุมและใสถุงมือ 
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4. ทําความสะอาด/ทําลายเชื้ออุปกรณเครื่องใชประจําวันและเมื่อยายหรือจําหนายผูปวย โดยเช็ดทํา

ความสะอาดดวยน้ําผสมสารขัดลาง เช็ดตามดวยน้ําสะอาด และเช็ดชุมดวย 70% Alcohol หรือ 

เช็ด/แช 0.5% hypochlorite (รายละเอียดตาม SP-IC-012)   

5. เฝาระวังและติดตามการติดเชื้อในผูปวยรายตอไป(รายละเอียดตามระเบียบปฏิบัติ SP-IC-012 

การปองกันการแพรกระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา) 

 

M = Medication safety 

M1: Safe from Adverse Drug Event การปองกันการแพยาซ้ํา 

เปาหมาย  

เพือ่ปองกันการเกิดแพยาซ้ํา = 0 ครั้ง 

จุดเนน  

1. มีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจน เปนรูปธรรม ในแตละสาขาวิชาชีพ ทั้ งแพทย เภสัชกร  

และพยาบาล 

2. ไมพบการแพยาซ้ําที่เกิดจากสาเหตุเดิม 

3. มีการสงตอขอมูลที่เกี่ยวของกับการแพยาซ้ําอยางรวดเร็ว 

4. มีการสื่อสารเพื่อเพ่ิมความระมัดระวังแกผูเกี่ยวของ 

แนวทาง:  

1. แพทยควรสอบถามและบันทึกขอมูลการแพยาของผูปวยทุกราย 

2. แพทยควรตรวจสอบประวัติแพยาของผูปวยจาก OPD Card ใบสั่งยา Chart และ  

progress note  

3. เภสัชกรคัดกรองขอมูลที่อาจเกี่ยวของกับการแพยา เพื่อประสานผูเกี่ยวของ 

4. เภสัชกรควรใหขอมูลการแพยาที่ชัดเจนแกผูปวยและญาติ และทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับ 

การแพยา 

5. เภสัชกรลงขอมูลทันทีภายในเวร 

6. มีการส งตอขอมูลแพยาระหว างโรงพยาบาลพระนครศรีอยุ ธยา ( โปรแกรม HomC)  

กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ (HosXp) 

7. มีการสรุปรายการยาที่มีโอกาสเกิดการแพยาขามกันเนื่องจากโครงสรางทางเคมีของยา  

เพื่อเปนแนวทางในการใหขอมูลในกรณีที่มีการสั่งยาในกลุมดังกลาว 

8. พยาบาลควรสอบถามและบันทึกขอมูลการแพยาของผูปวยทุกราย 
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9. ใหพยาบาลโทรแจงเภสัชกรทุกครั้งที่พบวาผูปวยมีประวัติแพยา รวมถึงในรายที่มีการบันทึกขอมูล

ไวใน OPD Card แลว 

10. ในเวรบาย/ดึก ที่เภสัชกรยังไมไดประเมินประวัติแพยา ใหพยาบาลติดระวังการใชยาที่หนา Chart 

ไวกอน 

11. มีการติดสติ๊กเกอรการแพยาบน Cardex เพื่อสงตอขอมูลระหวางเวร 

12. มีการแขวนปายสัญลักษณที่เตียงผูปวยสําหรับผูปวยที่มีประวัติแพยา 

13. การรับคําสั่งแพทยทางโทรศัพท ควรเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบประวัติการแพยากอน

ใหยาทุกครั้ง 

14. การใหยาที่เปนสูตรคําสั่งแพทยตามกลุมผูปวย (หลังคลอด ตอกระจก) ควรเพิ่มความระมัดระวัง

ในกรณีที่ผูปวยมีประวัติแพ 

15. ควรใหยาที่ผานโปรแกรมจายยา เพื่อตรวจสอบขอมูลการแพยา 

16. ไมควรนํายาที่เหลือจากผูปวยรายอื่นมาใชตอ 

17. การนํายา stock ward มาใช ควรตรวจสอบประวัติการแพยาของผูปวยทุกครั้ง 

18. ควรสอบถามผูปวย หรือตรวจสอบประวัติแพยาของผูปวยกอนการใหยาทุกครั้ง 

19. ปมตรายางผูปวยแพยาบน Doctor Order Sheet และ ใบ MAR 

M2 : Safe from Medication Error การจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา  

เปาหมาย 

เพื่อใหอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยาถูกรายงานเขาสูระบบและไดรับการแกไขเชิงระบบดวย 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

จุดเนน: 

1. มีการทบทวนรายงานอุบัติการณและคนหาสาเหตุที่แทจริง เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

2. นําเสนอผลการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนทางยาตอคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงดานยา 

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด เพื่อกําหนดนโยบายแนวทางความคลาดเคลื่อนทางยา 

3. สื่อสารใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบและปฏิบัติตามแนวทาง 

แนวทาง 

1. กําหนดแนวทางการสั่งใชยาของแพทย 

2. กรณีที่คําสั่งใชยาไมชัดเจน จะมีการติดตอประสานงานเพื่อยืนยันคําสั่งแพทยทุกครั้ง 

3. การจายยาสามารถดูขอมูลผูปวยทั่วไป เชน การวินิจฉัยโรค น้ําหนัก สวนสูง ภาวะตั้งครรภ 

ประวัติการแพยา และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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4. สามารถคัดกรองคําสั่งแพทย โดยดูประวัติการใชยาเดิม จากระบบคอมพิวเตอร 

5. มีการรวบรวมรายงานการจายยาคลาดเคลื่อนเพื่อนํามาวิเคราะหรวมกันทั้งผูปวยนอกและผูปวย

ใน 

6. สรุปรายการยาที่มีชื่อพอง มองคลาย (LASA) จากรายงานอุบัติการณ นํามาสื่อสารกับ

ผูปฏิบัติงานและแจงฝายจัดซื้อเพื่อพิจารณาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ 

7. เปลี่ยนการจัดเรียงยาที่คลายกัน เพื่อสามารถหยิบยาไดอยางถูกตอง 

8. จัดทํารายงานสรุปความคลาดเคลื่อนในการจายยา และนําเขาที่ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางเภสัชกร, เจาพนักงานเภสัชกรรมและเจาหนาที่ เพื่อหาแนวทางลดโอกาสเกิดความ

คลาดเคลื่อน 

9. มีระบบ double check ในการจายยาผูปวยในกลับบาน 

10. มีการตรวจสอบใบ MAR กับ คําสั่งแพทยในเวรดึก 

11. มีการตรวจสอบยากับใบ MAR ถาไมตรงกัน ใหตรวจสอบกับคําสั่งแพทยอีกครั้ง 

12. มีการตรวจสอบซ้ําทุกขั้นตอนในการใหยา High Alert Drugs 

13. ทําฉลากยาฉีดใหเทากับจํานวนครั้งที่ฉีดในแตละวัน เพื่อลดการคัดลอก med card 

14. มีการตกลงรวมกันถึงนิยาม 7R และเหตุการณที่ตองมีการบันทึกรายงานความคลาดเคลื่อนใน

การบริหารยา 

15. มีการทบทวนเหตุการณความคลาดเคลื่อนทั้งที่เปน near miss (sentinel event) และ

ความคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป โดยการทํา RCA เพื่อนําไปสูการแกปญหาเชิงระบบ 

M3 : Medication Reconciliation การคนหาประวัติยาโรคเรื้อรังเพื่อประสานรายการยาใหผูปวยไดรับการ

รักษาอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

เปาหมาย 

เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาดวยยาอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

จุดเนน 

1. มีแบบบันทึกประวัติการใชยาโรคเรื้อรังของผูปวยอยูใน Chart 

2. ผูปวยไดรับยาที่เหมาะสมกับโรคและสภาวะของผูปวย 

3. มีการสรุปรายการยาโรคเรื้อรังที่ผูปวยไดรับขณะกลับบาน เพื่อนําไปสื่อสารกับสถานพยาบาลอื่น 
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แนวทาง:  

1. พยาบาลซักถามประวัติการรักษาโรคเรื้อรังของผูปวยรับใหมทุกราย 

2. เภสัชกรคนหารายชื่อผูปวยรับใหมทุกราย เพื่อทบทวนประวัติการใชยาโรคเรื้อรังที่ผูปวยไดรับ

จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสถานพยาบาลอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เภสัชกรจัดทําประวัติยาโรคเรื้อรังสงใหหอผูปวย ภายใน 10.30 น. ทุกวัน 

4. พยาบาลนําแบบบันทึกประวัติยาโรคเรื้อรังติดใน Chart ผูปวย 

5. แพทยเปรียบเทียบและประสานรายการยาเพื่อสั่งยาที่เหมาะสมกับโรคหรือสภาวะของผูปวย 

6. แพทยเขียนคําสั่งใชยาที่ตองการใหผูปวยไดรับตอใน doctor order sheet 

7. แบบบันทึกประวัติยาโรคเรื้อรังของผูปวยจะอยูใน chart ไปพรอมผูปวยทุกครั้งที่มีการยายหอ

ผูปวยหรือเขาหองผาตัด หรือทําหัตถการไปจนกระทั่งจําหนายผูปวย 

8. เภสัชกรพิมพใบสรุปรายการยากลับบานเพื่อสื่อสารดังนี้ ใหพยาบาลนําไปแนบไวกับ OPD Card 

ใหผูปวยหรือญาตินําติดตัวไว และใหผูปวยหรือญาตินําไปสื่อสารกับสถานพยาบาลอื่น 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผูปวยรับยาจากสถานพยาบาลนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถแจง

เภสัชกรเพื่อคนหาประวัติการใชยา และปฏิบัติตามแนวทางขางตน 

M4 : Rational Drug Use การใชยาอยางสมเหตุสมผล 

เปาหมาย 

เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาดวยยาที่เหมาะสมกับสภาวะของผูปวย 

จุดเนน 

1. ทบทวนบัญชียาของโรงพยาบาล ใหมีรายการยาทีค่วรมีและไมควรมีในบัญชียาของโรงพยาบาล 

2. สงเสริมการใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 

3. พัฒนาฉลากยาและฉลากยาเสริม ใหมีชื่อยาภาษาไทย ขนาด/วิธีใช ขอควรระวัง และขอบงใช 

4. ดําเนินการใหเกิดจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อและสงเสริมการขายยาและสงเสริมจรรยาบรรณ

ทางการแพทยในการสั่งใชยา 

5. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) ในกลุม

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ และใน

สตรีคลอดปกติครบกําหนดทางชองคลอด 

6. สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable 

Diseases : NCD) ไดแก ภาวะความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรค

ปอดอุดก้ันเรื้อรัง 
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7. สรางความตระหนักรูของบุคลากรทางการแพทย และผูรับบริการตอการใชยาอยางสมเหตุผล 

แนวทาง  

1. มีคณะกรรมการการใชยาอยางสมเหตสุมผลทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด  

2. ตัดยาที่ไมควรมีออกจากบัญชียาโรงพยาบาล ไดแก Cinnarizine, Glibenclamide  

3. เพิ่มขนาดฉลากยาจาก 6 x 6.5 cm เปน 8 x 8.5 cm เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษรใหอานชัดเจนมาก

ขึ้น เพิ่มขอความที่จําเปน เชน ขอบงใช สรรพคุณ อาการขางเคียง ระบุ pregnancy category 

มีชื่อยาภาษาไทย ระบุคําวา “ยาหลักแหงชาติ” และเพิ่ม QR code ในกลุมยาสําคัญ เพื่อเปน

ทางเลือกใหผูปวยที่ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมสามารถเขาไปอานได 

4. สรางสื่อประชาสัมพันธ ไดแก โปสเตอรใหความรูเกี่ยวกับการใชยา ทําปายรณรงค และเปดสื่อวีดี

ทัศนใหผูปวยรับชมขณะรอรับบริการจายยา 

5. ประสานใหหองตรวจปฏิบัติการคํานวณคา eGFR ในผูปวยทุกราย ที่สั่งตรวจ SCr เพื่อนํามาใช

พิจารณายาที่มีผลตอไต 

6. อบรมใหความรูแกพยาบาลเวชปฏิบัติถึงแนวทางการใชยาสมเหตุสมผล และมีการกํากับติดตาม

ตัวชี้วัด โดยแจงผลการดําเนินงานใหทุกหนวยบริการปฐมภูมิทราบ ผานศูนยประสานงานหนวย

บริการปฐมภูมิ และสํานักสาธารณสุขอําเภอ 

M5 : Blood Transfusion Safety 

M5.1 การปองกัน การจายเลือดผิดตึก / ผิดคน / ผิดหมู 

เปาหมาย  

เพื่อปองกันความผิดพลาด   ในการจายเลือดใหกับผูปวย อันเปนเหตุใหเกิดอาการไมพึงประสงค ( blood 

transfusion reaction )  

จุดเนน 

1. ปองกันตัวอยางสงตรวจไมถูกตอง ไดแก การเจาะเลือดผูปวยผิดคน 

2. ปองกันความผิดพลาด ของการทดสอบทางหองปฏิบัติการ(blood grouping , cross – 

matching)  

3. ปองกันการจายเลือดใหหอผูปวยผิดพลาด  

4. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   เขาใจและปฏิบัติตามแนวทางการขอเลือดไดอยางถูกตอง 

แนวทาง 

1. กําหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การใชบริการหองปฏิบัติการคลังเลือด โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  

ไดแกการเจาะตัวอยางเลือด   การเขียนใบนําสง  การสงตัวอยาง การมาขอรบัเลือด เปนตน 
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2. ทบทวน และจัดทําแนวทางปฏิบัติงาน โดยเนนปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก การควบคุม

คุณภาพการทดสอบ  การควบคุมคุณภาพน้ํายา การควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบ และ

กําหนดใหมีระบบตรวจสอบซ้ํา ในทุกขั้นตอนที่มีผลตอระบบคุณภาพ 

3. สื่อสารใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเตรียมเลือดใหผูปวยเขาใจและปฏิบัติตามแนวทาง  

มีการติดตามเมื่อเกิดอุบัติการณสิ่งที่ไมสอดคลองตามขอกําหนด บันทึกและทบทวนแกไข 

4. มีการเก็บขอมูลตัวชี้วัด อัตราการจายเลือดผิดพลาด  อัตราการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงค

หลังจากไดรับเลือด เพื่อหาโอกาสพัฒนาใหผูปวยที่จําเปนตองไดรับเลือด มีความเสี่ยงนอยที่สุด 

M5.2 การปองกัน  ผูปวยเกิดปฏิกริิยาไมพึงประสงค หลังจากไดรับเลือด 

เปาหมาย  

เพื่อใหเลือด และผลิตภัณฑตางๆของเลือด  ที่เตรียมใหกับผูปวยมีความปลอดภัยสูงสุด  

จุดเนน 

1. รับเลือดจากผูบริจาคที่ไมมีความเสี่ยงตอโรคติดตอ 

2. ขั้นตอนเจาะเก็บเลือด และเตรียมผลิตภัณฑของเลือดชนิดตางๆมีความปลอดภัย ไมมีการ

ปนเปอน 

ของเชื้อ  

3. เลือด และเตรียมผลิตภัณฑตาง ๆของเลือด เตรียมโดยวิธีที่ถูกตอง มีการตรวจสอบคุณภาพ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. มีระบบตรวจคัดกรองการติดเชื้อ การแยกเก็บเลือดที่ผานการตรวจคัดกรอง และที่ยังไมผาน 

การตรวจคัดกรอง 

5. มีระบบจัดเก็บเลือด และผลิตภัณฑตาง ๆของเลือดตามอุณหภูมิที่เหมาะสม  

แนวทาง 

1. กําหนดแนวทางการคัดเลือดผูบริจาค การเจาะเก็บเลือดตามแนวทางของมาตรฐานงานบริการ

โลหิต 

2. กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมเลือด และสวนประกอบของเลือด โดยอางอิงแนวทาง

ปฏิบัติตามวิธีมาตรฐาน มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน 

3. ตรวจคัดกรองการติดเชื้อตามมาตรฐาน ไดแก ซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัส

เอชไอวี และตรวจคัดกรองโดยวิธี Neucleic Acid Testing เพื่อลดความเสี่ยงการติดตอของเชื้อ

ในระยะ Window period 

4. เลือด และผลิตภัณฑตางๆของเลือดแยกเก็บในตูเย็นเก็บเลือดโดยเฉพาะ มีการควบคุม บันทึก

อุณหภูมิวันละสามครั้ง 8.30 น. 16.00น.และ 24.00น. มีการสอบเทียบปละ 1 ครั้ง 
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P = Patient Care Process  

P1 : Patients Identification การบงชี้ตัวบุคคลของผูรับบริการ 

เปาหมาย 

1. ปองกันไมใหเกิดอุบัติการณในการใหการดูแลรักษาผูปวยผิดคน  

2. เพิ่มความแมนยําในการระบุตัวผูปวยในกระบวนการดูแลรักษาอยางถูกตอง  

จุดเนน  

1. การระบุตัวผูปวยรับใหม 

2. การระบุตัวผูปวยในการเก็บสิ่งสงตรวจ 

3. การระบุตัวทารกแรกเกิด 

4. การระบุตัวผูปวยและตําแหนงในการผาตัด / การทําหัตถการ 

5. การระบุตัวผูปวยในการเจาะเลือด / ใหเลือด 

6. การระบุตัวผูปวยในการใหยา 

แนวทาง 

1. ใหมีการติดปายขอมือหรือสิ่งที่แสดงถึงการระบุชื่อผูปวย/ทารก ทุกราย 

2. ใหมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมลูอีกครั้งเมื่อติดปายขอมือใหผูปวย 

3. ใหมีการตรวจสอบวาปายขอมือสามารถอานไดอยางสม่ําเสมอ และเปลี่ยนใหมเมื่อเลอะเลือนไม

สามารถอานได 

4. ใหมีการใชตัวบงชี้ผูปวยอยางนอย 2 ตัวบงชี้ (เชน ชื่อ – นามสกุล และ วันเกิด) หรือ ใชระบบ

การทวนซ้ําและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทุกครั้ง ดังนี้ 

4.1 กรณีผูปวยรูสึกตัวดี ถามตอบรูเรื่อง ใหสอบถามชื่อ – สกุลกับปายขอมือ  

(โดยไมมีการถามนํา) 

4.2 กรณีผูปวยไมรูสึกตัว/สับสน ถามตอบไมรู เรื่อง รวมทั้งผูปวยเด็ก/ทารกใหตรวจสอบ 

ชื่อ – สกุล ตามปายขอมือ กับ เลขประจําตัวผูปวย, เพศ , อายุ ,การวินิจฉัยโรค เปนตน  

โดยใหญาติ ผูปกครองเปนผูตอบแทนได 

5. การระบุตัวผูปวยในการเก็บสิ่งสงตรวจ 

5.1 พิมพ sticker ติด container ของสิ่งสงตรวจ กอนนําไปเก็บจากตัวผูปวย 

5.2 ใหมีการยืนยันการระบุตัวผูปวยตามตัวบงชี้ในขอ 4.1/4.2 และชนิดของสิ่งสงตรวจที่ ตองการ

เก็บ กับ sticker ที่ติด container อีกครั้ง กอนทําการเก็บสิ่งสงตรวจนั้น  

5.3 หลังเก็บสิ่งสงตรวจใหตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล ตามขอ 4.1/ 4.2 กับ sticker ที่ติด 

container อีกครั้ง  

5.4 ในกรณีที่มีใบ request ใหมีการยืนยันรายละเอียดของผูปวย ตามขอ 4 – 1)/4 - 2 )  

กับใบสง ตรวจนั้นใหตรงกันกอนสงใบ request และกอนทําการตรวจ 
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6. การระบุตัวทารกแรกเกิด เพศหญิงใชปายขอมือสีชมพู เพศชายใชปายขอมือสีฟา 

6.1 การผาตัดคลอด  

1) แจงเพศเด็ก เวลาที่คลอด ใหทีมพยาบาล แพทยผาตัด และทีมวิสัญญี ใหทราบพรอมกัน 

2) ระบุ ชื่อ – นามสกุล และ HN ของมารดาตาม OPD card เวลาคลอด วัน-เดือน-ป ที่

คลอด ลงบนปายขอมือทารก  

3) เจาหนาที่ 2 คน ตรวจสอบความถูกตองของปาย และผูกที่ขอมือขวาของทารก 

ดวยเงื่อนตาย 

4) ในกรณีที่มารดารูสึกตัวดี นําปายขอมือทารกและทารกไปใหมารดาดู  

6.2 การคลอด  

1) แจงเพศทารกพรอมทัง้อุมทารกใหมารดาดูเพศทันทีหลังคลอด 

2) ระบุ ชื่อ – นามสกุล และ HN ของมารดาตาม OPD card เวลาคลอด วัน-เดือน-ป ที่

คลอด ลงบนปายขอมือ 

3) เจาหนาที่ 2 คน ตรวจสอบความถูกตองปายขอมือพรอมกัน และนําไปใหมารดา

ตรวจสอบซ้ํา  

4) กอนนําไปผูกที่ขอมือขวาของทารกดวยเงื่อนตาย  

5) ใหมีการตรวจสอบชื่อ – สกุล มารดา เพศทารก โดยเจาหนาที่ผูสงและผูรับรวมกัน 

ขณะที่มีการสงมอบทารก  

7. การระบุตัวผูปวยและตําแหนงในการผาตัด / การทําหัตถการ  

7.1 พยาบาลตรวจสอบแผนการรักษา  

7.2 Set ผาตัด / หัตถการ ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล และ HN วันที่ผาตัด และชนิดของการผาตัด 

/หัตถการ ใหตรงกับแผนการรักษา ในแฟมประวัติผูปวย 

7.3 ใหมีการทําเครื่องหมายระบุตําแหนงที่จะทําผาตัด/หัตถการ โดยผูปวยมีสวนรวมกรณีที่

รูสึกตัว 

7.4 ใหมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกตองกอนเริ่มผาตัด/หัตถการ ระหวาง

ศัลยแพทยและพยาบาลผูรวมทีม ใหถูกคน ถูกหัตถการ และถูกตําแหนง กอนเริ่มลงมือทํา

การผาตัด และใหมีการบันทึกที่ชัดเจน 

8. การระบุตัวผูปวยในการใหเลือด / เจาะเลือด 

8.1 ตรวจสอบแผนการรักษา  

8.2 ผูเจาะเลือด / ผูเตรียม tube เลือดตองเปนคนเดียวกัน โดยเขียนชื่อ – สกุล HN ของผูปวย, 

ชนิดของเลือดชื่อผูเจาะบน bar code  

8.3 สง tube เลือดใหธนาคารเลือด 

8.4 รับเลือดตามกระบวนการรับเลือดของธนาคารเลือด 
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8.5 เมื่อไดเลือดหรือสวนประกอบของเลือดมาจากธนาคารเลือดแลว ตรวจสอบความถูกตอง

รวมกับเจาหนาที่พยาบาลอีกคนหนึ่ง(Double check)โดย  

8.6 ตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขที่โรงพยาบาลของผูปวย และหอผูปวยใหตรงกันทั้งในใบรับเลือด

(Blood bank report) และใบคลองเลือดโดยเซ็นชื่อกํากับไวในใบรับเลือด (เซ็นทั้งสองคน) 

8.7 ตรวจสอบหมูเลือด (ABO & Rh) ชนิด หมายเลขเลือด (blood number) บนถุงเลือดใหตรง

กับใบรับเลือด ถาไมตรงกันตองสงกลับไปตรวจสอบใหมที่ธนาคารเลือดโดยมีหลักฐานยืนยัน

การตรวจ สอบครั้งที่ 2 ของเจาหนาที่ธนาคารเลือด 

8.8 ตรวจสอบหมูเลือดซ้ําอีกครั้งกอนใหเลือด ถาไมตรงกันใหทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติขอ 4 ใหม

อีก เมื่อพบวาไมตรงใหงดการใหเลือดไวกอนและเจาะเลือดเพื่อตรวจสอบหมูเลือดซ้ํา พรอม

กับนําเลือด ไปฝากธนาคารเลือดไวกอน รอการตรวจสอบ จนแนในจึงนําเลือด 

มาใหผูปวย  

9. การระบุตัวผูปวยในการใหยา 

9.1 ตรวจสอบแผนการรักษา รับคําสั่ง คัดลอกยาลงในใบ MAR และ Kardex 

9.2 ตรวจสอบชื่อ – สกุลของผูปวย ในใบ MAR , Kardex และปายฉลากยา จากหองยา ให

ตรงกันกอนเตรียมยา  

9.3 กรณีเปนยาฉีด ใหติด Striker ฉลากยา ที่มาจากหองยา ที่Syringe ยาฉีด 

9.4 สอบถามชื่อ – สกุลของผูปวย ใหตรงกับ Sticker  ในกรณีที่ผูปวยไมรูสึกตัวหรือไมสามารถ

ตอบได ใหตรวจสอบกับปายขอมือ / สอบถามจากญาติ ผูดูแลผูปวยแทน 

P 2.1 : Effective  Communication SBAR 

เปาหมาย  

เพื่อใหการชวยเหลือผูรับบริการไดอยางมีคุณภาพและทันทวงทีโดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับบริการที่มีภาวะวิกฤติ 

สงผลใหผูปวยปลอดภัยและเกิดผลลัพธสุขภาพที่ดี 

 

จุดเนน 

1. เนนการดูแลผูรับบริการใหมีประสิทธิภาพ ทันเวลา ปองกันความเสี่ยงหรือเหตุการณไมพึงประสงค

ที่อาจเกิดในกระบวนการดูแลรักษาพยาบาล 

2. นํา SBAR  มาใชการสื่อสารระหวางทีมผูใหบริการเกี่ยวกับสภาวะของผูปวย โดยเฉพาะผูปวยวิกฤต 

แนวทาง 

1. กําหนดมาตรฐานการสื่อสารระหวางทีมผูใหบริการเกี่ยวกับสภาวะของผูปวย โดยเฉพาะผูปวย

วิกฤตโดยใช SBAR 

2. จัดอบรมใหความรูแกทีมผูใหบริการเกี่ยวกับสภาวะของผูปวยทุกหนวยงานในการใช SBAR เปน

แนวทางในการสื่อสาร 

3. จัดเตรียมอุปกรณสื่อสารใหพรอมใชงานอยูเสมอ (หากชํารุดรีบหาทดแทน) 
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4. หัวหนาหอผูปวย/หนวยงานนิเทศติดตามผลการใช SBAR ในการสื่อสาร เพื่อหาโอกาสพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวย 

กรณีการรายงานแพทยในกรณีผูปวยภาวะวิกฤติ 

1. ใชรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับแพทย เชน 

1.1 โทรศัพทมือถือ โดยไมควรรอนานกวา 5 นาทีสําหรับความพยายามในการติดตอใหม มือถือ

ของรพ.และของสวนตัว ใหใชวิธีการทุกวิธีกอนที่จะสรุปวาไมสามารถติดตอแพทยได 

1.2 แนวทางการตามแพทย ในและนอกเวลาราชการ 

1) แพทยเวรใน 

2) ตาม Second Call/Staff 

2. กอนที่พยาบาลวิชาชีพจะรายงานแพทยใหทบทวนตนเองตามขั้นตอนตอไปนี้ 

2.1 ถามตัวเองวาไดเห็นและประเมินผูปวยดวยตนเองหรือไม   

2.2 ไดพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณของผูปวยกับพยาบาลที่มคีวามรูมากกวาหรือไม 

2.3 ทบทวนเวชระเบียนวาควรรายงานแพทยทานใด  

2.4 ทบทวนการวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว 

2.5 ไดอานบันทึกความกาวหนาที่แพทยและพยาบาลเวรกอนไดบันทึกไวหรือยัง 

2.6 เตรียมขอมูล/เวชระเบียนผูปวยใหพรอมกอนรายงานแพทย 

3. การรายงานแพทยโดยใช SBAR มแีนวทางดังนี้ 

S = Situation 

1) ระบุตัวผูรายงาน หนวยงาน ชื่อ-สกุลของผูปวย หมายเลขเตียง/หอง 

2) ระบุปญหาสั้นๆเวลาที่เกิดสภาพปญหาของผูปวยที่พบแบบรวบรัดกระชับความรุนแรง 

ที่เกิด 

B = Black ground 

1) การวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว 

2) บัญชีรายการยาสารน้ําที่ไดรบั   ประวัติการแพยา 

3) ผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ วันเวลาที่ทําการทดสอบและผลการตรวจ

ทดสอบครั้งที่แลวเพื่อเปรียบเทียบ 

4) สัญญาณชีพลาสุด 

5) ขอมูลทางคลินิกอื่นๆ(ถามี) 

A = Assessment การประเมินสถานการณของพยาบาล ไดแก 

1) การสรุปสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับสถานการณในมุมมองของตนเอง 

2) รายงานสิ่งที่ตนเองสังเกตเห็น 

3) ภาวะรุนแรงของปญหา เชน ผูปวยมีปสสาวะสีน้ําลางเนื้อ 

4) ผลการวิเคราะหและพิจารณาทางเลือกตางๆ ของตนเอง 
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5) ปญหานี้เปนปญหารุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิตหรือไม 

   R = Recommendation การใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของผูปวย  เชน 

1) อะไรที่คิดวาจําเปนสําหรับผูปวย 

2) ขอเสนอแนะหรืออะไรที่จําเปนในการแกไขปญหาของผูปวย 

3) ทางออกอะไรที่สามารถเสนอแกแพทย 

4) อะไรที่คิดวาตองการจากแพทยในการชวยใหอาการของผูปวยดีขึ้น 

5) การยายผูปวยไป ICU 

6) ผูปวยควรไดรับการดูแลจากแพทยโดยดวน 

7) การเปลี่ยนแปลงคําสั่งการรักษา 

8) บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาวะของผูปวยและการรายงานแพทย  

P 2.2 = Communication During Patient Care Handovers  

เปาหมาย 

มีการสงตอขอมูลในระหวางสมาชิกทีมผูใหบริการเมื่อมีการเปลี่ยนเวรหรือระหวางหนวยงาน และเมื่อจําหนาย

ออกจากโรงพยาบาล ผูปวยและผู ใหบริการสุขภาพที่จะใหการดูแลตอไดรับขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ 

การดูแลรักษา 

จุดเนน 

1. ทุกหนวยงานนํา SBAR เปนแนวทางมาตรฐานในการสื่อสารสงมอบขอมูลผูปวยระหวาง

ผูปฏิบัติงานดวยกัน 

2. เมื่อมีการเปลี่ยนเวรหรือยายผูปวยไปหนวยงานอื่น และเมื่อจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล 

ตองมีการสื่อสารสงมอบขอมูลระหวางสมาชิกทีมผูใหบริการที่ใหการดูแลผูปวยรายเดียวกัน

ขณะเดียวกันเกี่ยวกับ 

2.1 การวินิจฉัยโรค   

2.2 สภาวะของผูปวยและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

2.3 แผนการรักษา  

2.4 ยาที่ผูปวยไดรับ 

2.5 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

แนวทาง 

1. จัดระบบการดูแลผูปวยโดย สรางชองทางการสื่อสารระหวางทีมผูดูแลหรือระหวางหนวยงานเชน 

แบบบันทึกเวชระเบียน  เอกสารใบสงตอ/ปรึกษา รายการยา/ขนาดยาที่มีใชในโรงพยาบาล  เปน

ตน 

2. สงเสริมใหมีการสื่อสารระหวางสมาชิกทีมผูใหบริการหรือหนวยงานหรือองคกรที่ใหการดูแลผูปวย

รายเดียวกัน/ในขณะเดียวกัน  โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับสภาวะของผูปวยและการเปลี่ยนแปลงที่
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สําคัญและขอมูลเฉพาะที่จําเปนสําหรับการดูแลผูปวยใหปลอดภัยเปดโอกาสใหมีเวลาสื่อสาร

เพียงพอสําหรับการสื่อสารที่เปนขอมูลสําคัญ 

3. ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร เชน  Automatic medication reconcile,  

Line group 

4. ใชเทคนิค Read- back, Check-back, Teach-back 

5. สงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการรักษา  การตัดสินใจ 

P3 : Reduction of Diagnostic Errors 

เปาหมาย  

เพื่อใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยถูกตอง สงผลใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาตามมาตรฐานอยาง ถูกตอง รวดเร็ว ไม

มีภาวะแทรกซอน และพึงพอใจ 

จุดเนน  

1. การที่ไมสามารถวินิจฉัยไดทันเวลาในกรณี  Life threatening surgical and trauma 

emergencies 

2. ความลาชาและความคาดเคลื่อนในการวินิจฉัย 

3. มีแนวทางการกับกําดูแลผูที่มีศักยภาพต่ํากวาโดยผูเชียวชาญ 

4. มีชองทางใหคําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

5. มีหนวยงานสนับสนุนที่ชวยในการวินิจฉัย เชน เอก็ซเรย  หอง LAB  ที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง  

1. มีการใช evidence เปนแนวทางในการประเมินและวินิจฉัยผูปวย 

2. มีแนวทางการปรึกษาในกรณีผูปวยที่ซับซอนหรือผูปวยที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ

วินิจฉัยดูแล 

3. ทบทวนการวินิจฉัยโรคที่ไมชัดแจง ผูปวยที่มารักษาซ้ํา หรือผูปวยสงตอ 

4. ปรับปรุงระบบการใชเวชระเบียนเพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูล ติดตามความกาวหนาและ

ประมวลผลขอมูลในผูปวยที่ซับซอนไดงายขึ้น 

5. มีแนวทางการขอ Investigate  Emergency และพัฒนาการสื่อสาร  Alert LAB เพื่อใหมั่นใจวา

แพทยผูสั่งตรวจจะไดผลที่นาเชื่อถือในเวลาที่เหมาะสม 

6. ใหและทบทวนความรูเพื่อสรางความมั่นใจวาเจาหนาที่ที่ใหการดูแลผูปวย มีความรูความสามารถ

ในการวินิจฉัยโรคอยางเพียงพอ 

7. ใช trigger tool เมื่อคนพบเหตุการณที่ไมพึงประสงค นํามาทบทวนวามีเหตุการณที่เกี่ยวกับการ

วินิจฉัยโรคที่ไมเหมาะสมหรือไม 
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8. ใชแนวคิด Human factors  engineering เพื่อออกแบบแบบบันทึกและการประมวลผลการ

ประเมินที่ชวยในการสรุปผลการวินิจฉัยโรคไดงายขึ้น 

P 4 : Preventing  Common  Complication 

P 4.1: Preventing Pressure Ulcers (WHO PSS) 

เปาหมาย 

1. ผูปวยที่รับไวในโรงพยาบาล ไดรับการประเมินและดูแลเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ 

2. ผูปวยที่มีแผลกดทับไดรับการรักษาพยาบาลแผลกดทับไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

จุดเนน 

1. พยาบาลสามารถระบุผูปวยที่มีความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ 

2. พยาบาลสามารถใหการดูแลผูปวยที่เสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ  

3. พยาบาลสามารถใหการพยาบาลและดูแลผูปวยที่มีแผลกดทับไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

แนวทาง 

1. ผูปวยที่รับไวในโรงพยาบาล ไดรับการประเมินทุกรายและเมื่อพบวาเปนผูปวยกลุมเสี่ยงประเมิน

ความเสี่ยงดวยแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ (Braden Scale) ภายใน 24 ชั่วโมง

แรกที่รับผูปวยและประเมินซ้ําอยางสม่ําเสมอทุกวัน   สวนผูปวยที่ไมใชผูปวยกลุมเสี่ยงประเมินซ้ํา

เมื่อผูปวยมีภาวะเสี่ยงผูปวยกลุมเสี่ยง ไดแก 

1.1 ผูปวยไมรูสึกตัว/เปนอัมพาต 

1.2 ผูปวยที่ถูกจํากัดการเคลื่อนไหว/จํากัดกิจกรรม 

1.3 ผูปวยสูงอายุ อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 

1.4 ผูปวยที่มีการบาดเจ็บของระบบประสาทและไขสันหลัง 

1.5 ผูปวยที่ถายอุจจาระปสสาวะราดบอยครั้ง 

1.6 ผูปวยที่มีภาวะขาดสารอาหาร และ หรือมีระดับอัลบูมินในเลือดต่ําปกติ 

1.7 ผูปวยที่มีโรคประจําตัว ตอการไหลเวียนโลหิตเชน ภาวะโลหิตจาง เบาหวาน มะเร็ง เอดส  

ความดันโลหิตต่ํา 

1.8 ผูปวยที่ไดรับยาระงับความรูสึกหลังการผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง 

1.9 ผูปวยที่มีน้ําหนักตัวมาก 

1.10 ผูปวยที่มีไข อุณหภูมิกาย >38  ํองศาเซลเซียส 

2. คนหาและรักษาปจจัยที่มีผลตอการคงทนของเนื้อเยื่อตอแรงกด (tissue tolerance to pressure) 

ไดแก อายุ, การทํางานของเสนเลือด, การควบคุมน้ําตาลในผูปวยเบาหวาน, น้ําหนักตัว,  

ภาวะทุพโภชนาการ 
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3. จัดทําแผนการดูแลสําหรับผูปวยแตละรายโดยความรวมมือกับผูปวยและผูใหบริการอื่นๆ ระบุ

ปจจัยเสี่ยงและเปาหมายสําหรับผูปวย  แผนการดูแลประกอบดวย 

3.1 การตรวจดูผิวหนังในตําแหนงที่มีความเสี่ยงสูง การทําความสะอาดและดูแลผิวหนัง 

3.2 แนวทางการปองกันแผลกดทับในผูปวยที่กลั้นปสสาวะไมได 

3.3 การจัดทาที่เหมาะสม ผูปวยที่ไมสามารถเคลื่อนไหวเองไดควรไดรับการพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง  

โดยจัดทําตารางเวลาการพลิกตัวและบันทึกการปฏิบัติ 

3.4 ใชอุปกรณลดแรงกด เชน ที่นอนโฟม ที่นอนลม  

3.5 ใชอุปกรณรองรับเฉพาะตําแหนงที่มีปุมกระดูก เชน หมอน แผนรองขอศอก แผนรองเพื่อ 

ยกสนเทา 

3.6 ประเมินและวางแผนดูแลดานโภชนาการ 

3.7 การเพิ่มหรือธํารงความสามารถในการเคลื่อนไหวและทํากิจกรรม 

3.8 ใชแผนรองเพื่อลดแรงกดวางรองผูปวยบนเตียงผาตัด 

3.9 ใชการจัดทา การเคลื่อนยายและการพลิกตัวที่เหมาะสม เพื่อปองกันอันตรายตอผิวหนังจาก

การเสียดสีหรือแรงเฉือน 

4. มีทรัพยากรพรอมใชสําหรับผูปวยและผูปฏิบัติงาน ไดแก moisturizers, skin barriers, 

equipment (therapeutic surfaces), และผูที่จะใหคําปรึกษา (นักกายภาพบําบัด นัก

กิจกรรมบําบัด ผูเชี่ยวชาญการดูแลแผล โภชนากร ฯลฯ) 

P 4.2 :Preventing  Patient  Falls 

เปาหมาย 

เพื่อปองกัน / ลดการบาดเจ็บจากการลื่นลมตกเตียง 

จุดเนน 

1. การประเมินกลุมเสี่ยงตั้งแตแรกรับ เมื่อผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง และเมื่อมีแผนการรักษา 

2. เปลี่ยนแปลงการปองกัน / ลดการบาดเจ็บจากการลื่นลมตกเตียงในผูปวยกลุมเสี่ยง โดย 

2.1 การมีสวนรวมของแพทย - พยาบาล- ญาติผูปวย ในการประเมิน รับรูภาวะเสี่ยงของผูปวยตอ

การลื่นลม ตกเตียง 

2.2 การเฝาระวัง ดูแลชวยเหลือ ตามมาตรการการปองกันการลื่นลม ตกเตียง 

แนวทาง 

1. มีการประเมินผูปวยกลุมเสี่ยงตอการลื่นลม ตกเตียงในวันแรกรับทุกราย 

2. ญาติผูปวยมีสวนรวมในการประเมิน ดูแลและรับรูภาวะเสี่ยงของผูปวยตอการลื่นลม ตกเตียง 

3. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการลื่นลม ตกเตียงในผูปวยกลุมเสี่ยงตามสภาวะผูปวย 

4. เมื่อเกิดอุบัติการณลื่นลม ตกเตียงใหการดูแลโดยมีการประเมินผูปวยตามแนวทางการประเมิน

ผิวหนัง ระบบกลามเนื้อและกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท และใหการดูแล

ชวยเหลือ รายงานแพทยตามความเหมาะสม 
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5. มีการประเมินกลุมเสี่ยงซ้ําทุกครั้งที่ผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงการรักษา 

เชน การใหยา หรือมีหัตถการเพิ่ม 

6. เมื่อมีการใชยาที่มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง หรือการทรงตัวใหมีการประเมินซ้ําและใหมีการ

เฝาระวัง 

7. มีการทบทวนและวิเคราะหสาเหตุรากของอุบัติการณลื่นลม ตกเตียงเพื่อหาแนวทางการจัดการเชิง

ระบบ ลดการเกิดซ้ําในอุบัติการณที่เกิดกับผูปวยในรายที่รุนแรง (Sentinel Event) ระดับ E ขึ้นไป 

P5 : Pain Management การจัดการความปวด 

เปาหมาย 

1. เพื่อใหผูปวยไดรับการบรรเทาทุกขทรมานจากความปวด 

2. เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติการจัดการความปวดของเจาหนาที่ทางการพยาบาล 

3. เพื่อสื่อสารผลการประเมินความปวดของผูปวยและการจัดการใหกับทีมการรักษาพยาบาล 

4. เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

5. เพื่อลดอุบัติการณและภาวะแทรกซอนจากความปวด 

จุดเนน 

ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความปวดเปนสัญญาณชีพที่ 5 

แนวทาง 

1. การประเมินความปวด  

1.1 พยาบาลใหความรูในการประเมินความปวดกับผูปวยและญาต ิ

1.2 เลือกใชเครื่องมือในการประเมินความปวดใหเหมาะสม ตามแนวทางของโรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา SP – NUR -023 

1.3 ประเมินความปวดพรอมการวัดสัญญาณชีพหลังการทําหัตถการ หรือเมื่อผูปวยบอกปวด 

รวมทั้งกอนและหลังการจัดการความปวดทุกครั้ง 

1.4 กรณีใชยาแกปวด กลุม Strong Opioids ตองประเมินSedation score( ระดับความงวงซึม ) 

ทั้งกอนและหลังไดรับยาทุกครั้ง และจะใหได เมื่อ Sedation score 0 หรือ 1 เทานั้น 

1.5 การประเมินความปวดอยางนอยเวรละ 1 ครั้ง 

1.6 มีการประกันคุณภาพเรื่องการจัดการความปวดโดย คะแนนความปวดไมเกิน 3              

2. การจัดการความปวด แบงเปน 2 วิธี คือ 

2.1 การจัดการความปวดโดยใชยาตามแผนการรักษาของแพทย 

2.2 การจัดการความปวดแบบไมใชยาเปนบทบาทอิสระของพยาบาล 

1) การจัดการความปวดโดยไมใชยา การจัดการความปวดแบบไมใชยาอาจใชรวมกับการใช

ยาบรรเทาปวดหรือประยุกตใชบรรเทาปวด เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของยาบรรเทาปวด 

และลดการใชยาบรรเทาปวด ไดแก 

- การลดความวิตกกังวลโดยใหความรูแกผูปวยและญาติ 
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- การใชเทคนิคผอนคลาย(Relaxation technique )  

- การจัดทาผูปวย (Positioning) หรือการจัดทาทางขณะที่ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อลด

การยืดขยายของกลามเนื้อที่มากเกินไป 

- การนวด (Massage) ชวยลดความตึงเครียดของกลามเนื้อ และหลอดเลือดขยายตัว

ทําใหการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงกลามเนื้อมากข้ึน 

- การสัมผัส (Touch) การสัมผัสดวยความตั้งใจและสนใจเปนการสื่อถึงการสรางความ

มั่นใจ ความอบอุนใจตอผูที่ไดรับการสัมผัส ชวยลดความวิตกกังวล 

- การใชความรอน ความเย็น เชน Heating pad, Warming towel,Cold-Hot pack 

ประคบลงบนผิวหนังที่มีอาการปวดหรือรอบๆบริเวณที่ปวด 

3. การดูแลหลังการจัดการความปวด ภายหลังการจัดการความเจ็บปวดแลวตองติดตามประเมินผล

ของการจัดการความปวดดังนี้ 

3.1 ผูปวยที่ไดรับการจัดการความปวดโดยใชยา ประเมินระดับความปวดตามระยะเวลาดังนี ้

1) ประเมินภายหลังไดรับยาฉีดเขาหลอดเลือดดํา ประมาณ 15 นาที 

2) ประเมินภายหลังไดรับยาฉีดเขากลามเนื้อ ประมาณ 30 นาท ี

3) ประเมินภายหลังไดรับยารับประทานประมาณ 1 ชั่วโมง 

4) ประเมินภายหลังไดรับ opioid ทาง Epidural/Spinal ทุก 4 ชั่วโมง  

ภายใน 24 ชั่วโมงแรก 

3.2 ประเมินสัญญาณชีพหลังการจัดการความปวด 

3.3  สังเกตติดตามอาการขางเคียงของยาแกปวดแตละชนิด หากพบความผิดปกติ ใหการพยาบาล 

และรายงานแพทยทันท ี

3.4 ผูปวยที่ไดรับการจัดการความปวดโดยไมใชยา ประเมินระดับความปวดภายหลังการจัดการ

ความปวดโดยพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละกิจกรรม 

4. การบันทึก บันทึกระดับความปวดและการจัดการความปวดลงในแบบบันทึกทางการพยาบาลดังนี้ 

4.1 Vital signs graphic record (ใบฟอรมปรอท ) 

1) การลงบันทึกคะแนนความปวดลงในฟอรมปรอท จุดที่ตําแหนง 0 -10 ตามระดับความ

ปวดที่วัดได โดยใชปากกาสีน้ําเงินจุด และขีดตอกันเปนเสนกราฟ ถาไดรับการจัดการ

ความปวดแลวระดับความปวดลดลงให จุดไขปลาจากจุดเดิมลงมาถึงระดับที่ยังคงปวด

อยูและถามีการประเมินความปวดในเวลาถัดไป ใหลากจากจุดคะแนนความปวดเดิม

กอนการจัดการความปวดในครั้งกอน ทั้งนี้ไดกําหนดเครื่องชี้วัดความปวดไวไมเกิน 3 

2) การบันทึกทางการพยาบาลเรื่องความปวด การจัดการและผลการจัดการความปวดใน

แบบบันทึกทางการพยาบาล (Nurse’s Note ) 

3) การลงบันทึกการประเมินและจัดการความปวดอยางนอยเวรละ 1ครั้ง 
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4) กรณีเปนผูปวยเด็กใหบันทึกชื่อเครื่องมือที่ใชในการประเมินลงในฟอรมปรอทชอง Pain 

scale 

5) ในกรณีที่มีความปวดหลายตําแหนงใหใชคะแนนความปวดที่มากที่สุด จุดลงใบฟอรม

ปรอทและเขียนบันทึกอาการปวดและตําแหนงในใบ Nurse’s Note 

 

L = Line, Tube & Catheter and Laboratory  
L1: Catheter and tubing  

Connection, and infusion pump 

เปาหมาย  

เพื่อปองกันอันตรายตอผูปวยจากความผิดพลาดในการดูแล Catheter and Tubing 

จุดเนน 

1. ความรูของบุคลากรทางการพยาบาล    ผูปวย  ครอบครัว 

2. ความปลอดภัยของผูปวยขณะ 0n Line, Tube & Catheter  

3. คุณภาพของ Tube, Catheter  ที่ใชกับผูปวย 

4. ประสิทธิภาพของเครื่องมือควบคุมการไหลของสารน้ํา (infusion pump)  เครื่องชวยหายใจและ

อุปกรณ ขอตอตางๆ 

แนวทาง 

1. มีระบบ และวิธีปฏิบัติการ 

1.1 ใหขอมูลเนนย้ํากับผูชวย ผูปวย และครอบครัววาไมควรถอด หรือตออุปกรณตางๆดวยตนเอง  

ควรขอความชวยเหลือจากพยาบาลเมื่อมีปญหา 

1.2 กําหนดใหมีการ label high-risk catheter (เชน arterial, epidural, Intrathecal), ควร

หลีกเลี่ยงการใช catheter ซึ่งมี injection ports สําหรับตําแหนงเหลานี้ 

1.3 กําหนดใหผูดูแล trace (ตรวจสอบ) สายทุกเสนตลอดเสนทางกอนที่จะมีการ 

Connect ,Reconnect , ใหยา  สารละลาย หรือเวชภัณฑอ่ืนๆ 

1.4  ใหกระบวนการ line reconciliation ที่เปนมาตรฐานเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารสงมอบ

ขอมูล (handover communication ) โดย recheck tubing connection และ trace 

tube & catheters ทุกเสนไปยังแหลงตนทาง เมื่อรับผูปวยใหมที่หนวย และเมื่อมีการเปลี่ยน

เวร 

1.5 หามใช standard luer syringes ในการใหยากิน หรืออาหารทางสายยาง 

1.6 คนหาโอกาสเกิด misconnection  เมื่อจะซ้ือ Catheter และ Tube ชนิดใหม   

1.7 มีการใหทดลองใช และประเมินคุณภาพใหครอบคลุมทุกหนวยงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

สินคา Catheter และ Tube จากผูใชกอนสั่งซื้อ 
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2. จัดอบรม ปฐมนิเทศและการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล เกี่ยวกับอันตราย

ของ Tube & Device misconnection  

3. สงเสริมใหจัดซื้อ Tube และ Catheter   ซึ่งถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยและปองกัน 

Misconnection  กับอุปกรณหรือ  Tube อื่นๆ     

4. มีระบบและวิธีปฏิบัติในการ  Care Line, Tube & Catheter เรื่องการทําความสะอาด injection 

ports ตามจุดตางๆ ตาม   SP-IC-010, SP-NUR-019 

5. มีการสอบเทียบเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการ connection กับ Line, Tube & Catheter อยางนอยทุก 1 ป เชน 

เครื่อง Infusion pump 

L2: Right and Accuracy LAB Results 

เปาหมาย 

1. ใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทางการแพทยโดยวิธีมาตรฐาน  

2. ผลการตรวจวิเคราะหถูกตองแมนยํา 

3. ใหบริการทันเวลา 

4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

จุดเนน 

1. กระบวนการเก็บสิ่งสงตรวจ 

2. การตรวจวิเคราะห 

2.1 มีเครื่องตรวจวิเคราะหเพียงพอและพรอมใชงาน 

2.2 การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห 

3. การรายงานผลที่ถูกตองทันเวลา 

แนวทาง 

1. ใหความรูเกี่ยวกับการเก็บสิ่งสงตรวจแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.1 จัดประชุม อบรมเกี่ยวกับการเก็บสิ่งสงตรวจอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

1.2 จัดทําคูมือบริการตรวจทางหองปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บสิ่งสงตรวจแจกใหกับแต

ละหนวยงาน (ปรับปรุงทุกๆ 1  ป) 

1.3 จัดทําสื่อความรูเกี่ยวกับการเก็บสิ่งสงตรวจผานทาง website ของโรงพยาบาล 

2. จัดหาเครื่องตรวจวิเคราะหที่มีศักยภาพรองรับภาระงานที่มีอยูในปจจุบัน 

3. ทําการบํารุงรักษาเครื่องมือตรวจวิเคราะหที่ใชงานตามมาตรฐานคุณภาพ 

4. ทําการควบคุมคุณภาพภายใน ( internal quality control-IQC) ทุกการทดสอบที่ใหบริการตรวจ

วิเคราะห 

5. เขารวมการประเมินคุณภาพระหวางองคกร (external quality assessment schemes – 

EQAS ) 

6. ทําการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ ( interlaboratory comparison) ปละ   2  ครั้ง  
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7. จัดหาระยะเวลารายงานผล (turnaround time) สําหรับรายการทดสอบทุกชนิด ระบุในคูมือ

บริการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

8. จัดทํา Program สําหรับรายงานผล online ครอบคลุมทุกการทดสอบ    

 

E = Emergency Response 

E1 : Response to The Deteriorating Patient                                  

เปาหมาย  

เพื่อตอบสนองในการดูแลผูปวยที่เกิดภาวะทรุดลงใหมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไมเกิดภาวะแทรกซอน 

จุดเนน 

1. เปดโอกาสใหเจาหนาที่ที่ดูแลผูปวยสามารถขอความชวยเหลือ ในกรณีอาการของคนไขทรุดลง 

2. กําหนดเกณฑสําหรับการรองขอความชวยเหลือ 

3. สรางความมั่นใจวาเจาหนาที่ มีความรู  ความสามารถที่จําเปนในการติดตาม วัด แปลความหมาย 

และตอบสนองโดยทันทีอยางเหมาะสม 

4. ใหความรูแกเจาหนาที่ที่อาจจะตองขอความชวยเหลือและผูที่ทําหนาที่ใหความชวยเหลือ 

แนวทาง 

1. กําหนดเกณฑสําหรับการรองขอความชวยเหลือเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอาการของ

ผูปวย หรือเมื่อเจาหนาที่ ผูปวย และครอบครัวรูสึกตองการความชวยเหลือ  

2. วัดอัตราการเกิด cardiopulmonary arrest และอัตราการเสียชีวิตกอนและหลังการดําเนินการ

ตามระบบนี ้ ปรับปรุงคําจํากัดความของกรณีที่สามารถปองกันไดโดยแยกเอาผูปวยระยะสุดทายที่

คาดวาจะตองเสียชีวิตและผูปวยที่มีคําสั่งไมตองชวยฟนชีพออกจากการคํานวณ 

3. ประเมินผลไดและประสิทธิผลของ intervention ที่ใชเพื่อคนหาและรักษาผูปวยที่มีอาการทรุดลง 

เชน จํานวนการเรียก code ชวยชีวิตที่ลดลง, จํานวนการยายผูปวยเขา ICU ที่ลดลง, จํานวนผูปวย

เสียชีวิตที่ลดลง 

4. สงเสริมการทบทวนและวิเคราะห (เชน RCA) เหตุการณที่ผูปวยมีอาการทรุดลงและไมมีการให 

intervention ในเวลาที่เหมาะสม 

E2 : Medical Emergency 

เปาหมาย  

การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ เพื่อปองกันการสูญเสียอวัยวะและชีวิต 

จุดเนน 

1. รวดเร็วทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูปวยไดรับการดูแลในจุดเกิดเหตุ ขณะนําสงและนําสงไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม ปลอดภัย 
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แนวทาง 

1. การเจ็บปวยฉุกเฉินและการพบเหตุ (Detection)  

2. การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (Reporting)  

3. การออกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (Response)  

4. การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene care) การประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉิน (Patient 

assessment) มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้  

4.1 สภาพทั่วไปของผูปวยฉุกเฉิน (General appearance) 

4.2 ระดับความรูสึกตัว (Mental status)  

4.3 ทางเดินหายใจ (Airway)  

4.4 การหายใจ (Breathing) 

4.5 การไหลเวียนโลหิต (Circulation)  

5. การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง (Care in transit)  

6. การนําสงสถานพยาบาล (Transfer to definitive care)  

E 3 : Maternal & Neonatal Morbidity 

เปาหมาย  

การลดและปองกันการเสียชีวิตและภาวะแทรกซอนในมารดาและทารก 

จุดเนน  

1. ภาวะตกเลือดหลังคลอด 

2. ภาวะพิษแหงครรภ  

3. ภาวะพรองออกซิเจนในทารกแรกเกิด (birth asphyxia) 

แนวทาง 

1. การคนหาที่ไวพอในกลุมเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะตกเลือดหลังคลอด puerperal, sepsis, 

prolonged & obstructed labor, vertical transmission of HIV, ภาวะพิษแหงครรภและ

ภาวะพรองออกซิเจนในทารกแรกเกิด (birth asphyxia) 

1.1 มีขอมูลผูคลอดครบถวน 

1.2 มีแนวทางและการประเมินคนหาภาวะแทรกซอนกอนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอดไดอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีทีมงานที่พรอมในการประเมิน 

1.4 มีอุปกรณท่ีชวยในการวินิจฉัยใหครบ เชน NRT 

2. การติดตามเฝาระวังและประเมินขณะอยูหองคลอดอยางใกลชิด มีการดูแลที่หองคลอดตาม

มาตรฐานการดูแลทุกระยะของการคลอด 

2.1 ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดอยางเครงครัด 

2.2 ในรายที่มีปญหาใหแพทยมารวมการดูแลรักษาอยางใกลชิด 
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3. การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพในเชิงรุก 

3.1 ประชุมเครือขายการดูแลมารดาและทารก 

3.2 มีแนวทางการดูแลมารดาและทารกของเครือขาย 

3.3 มีการคัดกรองภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภทุกราย 

E4 : ER Safety 

เปาหมาย  

ผูปวยไดรับการดูแลรักษาพยาบาล ที่รวดเร็ว เหมาะสมและปลอดภัย 

จุดเนน  

1. การรอดชีวิต 

2. ปองกันภาวะแทรกซอน 

3. บรรเทาความทุกขทรมาน 

4. เพิ่มการรับรูขอมูลการดูแลตนเอง 

5. ลดความสะเทือนใจจากการสูญเสียของญาต ิ

แนวทาง 

1. การคัดกรอง โดยพยาบาลวิชาชีพที่จุดคัดกรอง 

   - ผูปวยไดรับการวัดสัญญาณชีพ ซกัประวัติ ประเมินแยกประเภทผูปวย โดยพยาบาลวิชาชีพ 

- ญาติไดรับคําแนะนําใหทําบัตรและการตรวจสอบสิทธิการรักษา 

2. การพยาบาลเบื้องตน โดยพยาบาลวิชาชีพ 

  - ผูปวยไดรับการพยาบาลเบื้องตนตามภาวะเรงดวน 

3. การตรวจวินิจฉัย โดยแพทย 

  - ซักประวัติเพิ่มเติม 

- การตรวจรางกาย 

- การสงตรวจเลือด ปสสาวะ เอ็กซเรยและตรวจพิเศษอื่นๆ 

4. การวางแผนและการรักษาพยาบาล โดยแพทยและพยาบาลวิชาชีพ 

  - ผูปวยไดรับการวางแผนและรักษารักษาพยาบาลที่ถูกตอง รวดเร็วและปลอดภัย 

5. กิจกรรมดูแลรักษาและประเมินซ้ํา โดยแพทยและพยาบาลวิชาชีพ 

  - ผูปวยไดรับยา สารน้ํา หัตถการที่ถูกตองตอเนื่อง ไดรับการเตรียมผาตัด ที่รวดเร็ว ไมมี

 ภาวะแทรกซอน หรือไดรับการดูแล โดยแพทยเฉพาะทางรวดเร็ว เหมาะสม 

6. กิจกรรมตอเนื่องและการจําหนาย โดยแพทยและพยาบาลวิชาชีพ 

  - ผูปวยไดรับการดูแลตอเนื่อง การนอนโรงพยาบาล สงตอการรักษา หรือกลับบาน โดยที่

  ผูปวยและญาติเขาใจและสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง 
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Personnel Safety Goals : SIMPLE 

 

SIMPLE คือ อักษรยอของหมวดหมูสําหรับ Personnel Safety Goals  

  S   = Social Media and Communication 

  I    = Infection and Exposure 

  M  = Mental Health and Mediation 

  P   = Process of Work 

  L   = Lane(Traffic) and Legal Issues  

  E   = Environment and Working Conditions 

 

S : Social Media and Communication 

S1 : Security and Privacy of information 

เปาหมาย  

เพื่อใหความมั่นคงปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลสารสนเทศชองผูใหบริการ และผูรับบริการไดรับ

ความคุมครอง 

จุดเนน  

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(Information Security) หมายถึง การคุมครองขอมูลสารสนเทศของบุคคล

หรือองคกร จากการถูกเขาถึง ใช เปดเผย แกไข หรือทําลายโดยไมไดรับอนุญาต 

แนวทาง  

1. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ(Physical Security) 

2. มาตรการคุมครองความเปนสวนตัว(Privacy)ของขอมูลสารสนเทศ ทั้งที่เปนขอมูลสวนบุคคล

เกี่ยวกับบุคลากร และขอมูลสุขภาพของผูปวย 

S2 : Social Media and Communication Professionalism 

เปาหมาย  

เพื่อใหบุคลากรของสถานพยาบาลมีการใชงานและการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน(Social Media)  

และสื่ออื่นๆ อยางเหมาะสมและมีความเปนมืออาชีพ(Professionalism) และลดปญหาผลกระทบที่อาจเกิด

ขึ้นกับตัวเองและองคกร 

จุดเนน  

สื่อสังคมออนไลน(Social Media)หมายความวา สื่อหรือชองทางในการติดตอสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางบุคคลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เนนการสรางและเผยแพรเนื้อหาระหวางผูใชงานดวยกัน

(Creation and exchange of user-generated content) หรือสนับสนุนการสื่อสารสองทาง หรือการ

นําเสนอและเผยแพรเนื้อหาในวงกวางไดดวยตนเอง เชน กระดานขาว, Facebook, Youtube, Line เปนตน 
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แนวทาง  

1. เชื่อมโยงกับจริยธรรมวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ  

2. เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลีกเลี่ยงการโจมตี กลั่นแกลง หรือคุกคาม ทําใหผูอื่นเสียหาย

(Cyber-bullying)  

3. พฤติกรรมหรือการวางตัวอยางเหมาะสม(Appropriate Conduct)  

4. คํานึงถึงความเปนสวนตัว(Privacy)ของบุคคลอื่น 

5. ไมเปนการโฆษณาที่ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมวิชาชีพ 

6. การเผยแพรขอมูลที่ไมถูกตองหรือเปนอันตราย 

7. การใชงานเพื่อการปรึกษา ใหคําปรึกษา ติดตามสั่งการรักษา หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพที่

เหมาะสม 

 

I : Infection and Exposure 

I1 : Fundamental of Infection Control and Prevention for workforce 

เปาหมาย   

ความปลอดภัยของบุคลากรสุขภาพทุกระดับจากติดเชื้อในระหวางปฏิบัติงานในระดับ National Personnel 

safety goals  

จุดเนน  

การติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพที่ระหวางการปฏิบัติงาน(Occupationally acquired infection) 

แนวทาง  

1. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคติดเชื้อที่ปองกันไดดวยวัคซีน 

2. การใหการปองกันการติดเชื้อแกบุคลากรสุขภาพหลังสัมผัสโรคเชื้อที่อาจติดตอไดระหวาง

ปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรสุขภาพที่ติดเชื้อหรือสัมผัสโรคติดเชื้อที่ จะตองพักการปฏิบัติหนาที่หรือจํากัดการปฏิบัติ

หนาที่รวมทั้งการลาปวย การชดเชยตามสิทธิ 

4. การประเมินบุคลากรผูสัมผัสโรคติดเชื้อที่อาจติดตอไดมกีารจัดหาการปองกันดวยยาตานจุลชีพหรือ

การใหภูมิคุมกันภายหลังการสัมผัส 

5. การปฏิบัติตามแนวทาง standard precaution  

6. การจัดใหมีและการใชงานอยางถูกตองของเครื่องปองกันรางกายสวนบุคคล 
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I2 : Specific Infection Control and Prevention for workforce 

I2.1 Airborne Transmission 

เปาหมาย  

1. อัตราอุบัติการณวัณโรคในบุคลากรสุขภาพต่ํากวาอัตราในประชากรทั่วไปในประเทศไทย 

เทากับ 102-259 รายตอ 100,000 คน 

2. อุบัติการณอีสุกอีใส หัดและโรคติดเชื้ออุบัติใหมในระหวางปฏิบัติงานเทากับศูนย 

จุดเนน 

การติดเชื้อทางอากาศ(airborne) ไดแก วัณโรค อีสุกอีใส หัด และโรคติดเชื้ออุบัติใหม 

แนวทาง 

1. การใหวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกัน 

2. การใหการปองกันการติดเชื้อแกบุคลากรสุขภาพหลังสัมผัสโรค  

3. การรับผูปวยไวในโรงพยาบาลในหองแยกระดับ airborne isolation ที่มีอัตราการไหลเวียนอากาศ 

ไมต่ํากวา 15-12 air change ตอชั่วโมง ความดันเปนลบแตกตางจากหองภายนอกไมต่ํากวา 2.5 

pascal(Pa) 

4. บุคลากรสุขภาพที่ติดเชื้อหรือสัมผัส จะตองไดรับการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาอยางถูกตอง พัก

การปฏิบัติหนาที่หรือจํากัดการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งการลาปวย การชดเชยตามสิทธิ 

5. การปฏิบัติตามแนวทาง airborne precaution  

6. การจัดใหมีและการใชงานอยางถูกตองของเครื่องปองกันรางกายสวนบุคคล ไดแก หนากากไส

กรองละเอยีด N95 หรือ powered air respirator(PAPR)อุปกรณปองกันบริเวณดวงตาใบหนา 

ศีรษะ ถุงมือและเสื้อคลุม ตามประเภทกิจกรรมที่เสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อกอโรค 

I2.2 : Droplet Transmission 

เปาหมาย   

1. อัตราอุบัติการณไขหวัดใหญในบุคลากรสุขภาพต่ํากวาหรือไมเกินอัตราในประชากรทั่วไปใน

ประเทศไทย เทากับ 27-34 ราย ตอ 100,000 คน 

2. อุบัติการณไขหวัดใหญ, คอตีบ, ไอกรนฯลฯ ที่เกี่ยวของกับ, ปฏิบัติงานเทากับศูนย 

จุดเนน  

การติดเชื้อผานละอองสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ(droplet) ไดแก ไขหวัดใหญ, คอตีบ, ไอกรน, ฯลฯ 

แนวทาง 

1. การใหวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกัน 

2. การใหการปองกันการติดเชื้อแกบุคลากรสุขภาพหลังสัมผัสโรค  

3. การรับผูปวยไวในโรงพยาบาลในหองเดี่ยวหรือหองรวมที่แยกผูปวย(Cohort) 



ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา [ หนา 45 จาก 103 ]  

 

4. บุคลากรสุขภาพที่ติดเชื้อหรือสัมผัสโรคจะตองไดรับการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาอยางถูกตอง 

พักการปฏิบัติหนาที่หรือจํากัดการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งการลาปวย การชดเชยตามสิทธิ 

5. การจัดใหมีและการใชงานอยางถูกตองของเครื่องปองกันรางกายสวนบุคคล ไดแก หนากากอนามัย 

อุปกรณปองกันบริเวณดวงตา ใบหนา ถุงมือและเสื้อคลุม ตามประเภทกิจกรรมที่เสี่ยงตอการสัมผัส

เชื้อกอโรค 

I2.3 Contact Transmission 

เปาหมาย  

1. อัตราอุบัติการณ HIV , HBV , HCV ในบุคลากรสุขภาพต่ํากวาในประชากรทั่วไปในประเทศไทย 

เทากับรอยละ 0.3-0.2, 1.6-3.1, 0.5-6.5 ตามลําดับ 

2. อุบัติการณ HIV, HBV, HCV ที่เกี่ยวของกับปฏิบัติงานเทากับศูนย 

จุดเนน  

การติดเชื้อผานการสัมผัสเชื้อ(Contact)ไดแก HIV, HBV, HCV 

แนวทาง  

1. การใหวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกัน 

2. การใหการปองกันการติดเชื้อแกบุคลากรสุขภาพหลังสัมผัสโรค 

3. การปองกันการบาดเจ็บจากเข็ม มีด ของมีคมปนเปอนเลือด สารคัดหลั่งในระหวางใหการดูแล

ผูปวย 

4. การจัดใหมีและการใชงานอยางถูกตองของเครื่องปองกันรางกายสวนบุคคลไดแก หนากากอนามัย 

อุปกรณปองกันบริเวณดวงตา ใบหนา ศีรษะ ถุงมือ รองเทา ผากันเปอน และเสื้อคลุม ตาม

ประเภทกิจกรรมที่เสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อกอโรค 

I2.4 : Vector Borne Transmission 

เปาหมาย  

1. อัตราอุบัติการณไขเลือดออกในบุคลากรสุขภาพต่ํากวาอัตราในประชากรทั่วไป ในประเทศไทย 

เทากับ 26.1-97.9 รายตอ 100,000 ตอ 

2. อุบัติการณไขเลือดออก ไวรัสซิกา มาลาเรียที่เกี่ยวของกับปฏิบัติงานเทากับศูนย 

จุดเนน  

การติดเชื้อผานทางพาหะ(Vector borne)โดยเฉพาะแมลง เชน ไขเลือดออกไวรัสซิกา มาลาเรีย ฯลฯ 

แนวทาง 

1. การใหการปองกันการติดเชื้อแกบุคลากรสุขภาหลังสัมผัสโรค  

2. กระบวนการควบคุมประชากรยุงและแมลงในสถานพยาบาล ที่พักบุคลากร 
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3. บุคลากรสุขภาพที่ติดเชื้อหรือสัมผัสไขเลือดออก ไวรัสซิกา มาลาเรียจะตอง ไดรับการตรวจวินิจฉัย 

การดูแลรักษาอยางถูกตอง บุคลากรตั้งครรภที่ติดเชื้อไวรัสซิกาจะตองไดรับการติดตามการเจริญ 

การวินิจฉัยภาวะแทรกซอนทารกในครรภ(intrauterine fetal monitoring) พกัการปฏิบัติหนาที่

หรือจํากัดการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งการลาปวย การชดเชยตามสิทธิ 

 

M : Mental Health and Mediation 

M1 : Mental Health 

M1.1 Mindfullness at work 

เปาหมาย 

ลดความเสี่ยงจากการทํางานที่ขาดการจดจอในงาน และลดความเสี่ยงจากการกระทบกระทั่งทางอารมณ

ระหวางกันและระหวางเจาหนาที่กับผูรับบริการ 

จุดเนน 

การมีสติในงานหมายถึงการทํางานในสภาวะจิตที่อยูกับปจจุบัน ทําใหทํากิจกรรมตางๆ โดยไมวอกแวก ไมถูก

สอดแทรกดวยอารมณ 

แนวทาง 

ทํางานอยางมีสติใหอยูกับปจจุบัน โดยรูลมหายใจ รูในจิตที่ทํามีสัญญาณเตือนที่เหมาะสมกับบริบทขององคกร

(เชน เสียงระฆัง, visual sing)เพื่อเตือนเปนระยะๆ ใหกลับมามีสติในงาน 

M1.2 Second victim 

เปาหมาย 

ลดความรูสึกทางลบที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของผูปวยและญาติ เขาใจปรากฎการณที่เกิดขึ้นวาเปนปฏิกิริยาของ

ผูที่ประสพภาวะวิกฤติ รวมทั้งเขาใจปรากฎการณในโลก Social ทําใหสามารถยอมรับและใหอภัย 

จุดเนน 

เมื่อผูปวยหรือญาติไดรับความเสียหายจากบริการหรือไมพึงพอใจในบริการ มักจะแสดงอารมณกับเจาหนาที่ 

รวมทั้งไปแสดงออกใน Social media ทําใหเจาหนาที่ตกเปนเหยื่อในการถูกตําหนิ กลาวหา วาราย และ

เกิดผลกระทบทางจิตใจตามมา 

แนวทาง 

1. มีการอํานวยความสะดวกผูรับบริการ และสอดสองความเสี่ยงที่จะเกิดความไมพอใจในบริการ

พื้นฐานของรพ. เชน OPD, ER  

2. จัดระบบปองกันความเสี่ยงจากการกระทบกระทั่งกันในบริการที่มีความเสี่ยงสูง เชน ER 

3. เมื่อเกิดความขัดแยงบริการดานหนาจะตองเขาดําเนินการดวยทักษะและความเขาใจอยางมืออาชีพ  

4. ติดตามการสื่อสารใน Social Media และใหการชี้แจงโดยไมปกปองตนเอง แสดงความเห็นใจ/

เขาใจ ในความรูสึกของผูปวยและญาติ รวมทั้งขออยาใหสงตอขอความทางลบ 
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M2 : Mediation 

เปาหมาย 

การจัดการขอรองเรียน ฟองรองโดยใชหลักการเจรจาไกลเกลี่ย เหตุเกิดที่ใด ยุติที่นั่น ไมสรางความทุกขให

บุคลากร 

แนวทาง 

มีแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนและบริหารจัดการความขัดแยงในระบบบริการสุขภาพ เพื่อเปนการพัฒนา

และสงเสริม การสรางเครือขายใหเขมแข็งเสริมสรางความสมานฉันทและจัดการความขัดแยงอยางมี

ประสิทธิภาพ   

จุดเนน 

เมื่อเกิดกรณีความไมปลอดภัยจากการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบทั้งทางรางกายจิตใจ และสังคม 

ของทั้งผูใหและผูรับบริการ เกิดปญหาการฟองรองและการสูญเสีย จึงควรมีแนวทางการพัฒนาเรื่องคุณภาพ

และความปลอดภัยอยางเปนระบบ กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีนโยบายในเรื่องการพัฒนาระบบคุณภาพความ

ปลอดภัยของผูปวย(Patient Safety) และลดปญหาการฟองรอง เพื่อปองกันและแกไขปญหาการเกิด

เหตุการณไมพึงประสงคที่จะเกิดขึ้นกับผูรับบริการ สรางความเชื่อมั่น และความไววางใจใหกับผูรับบริการ 

 

P : Process of Work 

P1 : Fundamental Guideline for prevention of work - Related Disorder 

เปาหมาย 

มีระบบการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเปน

รูปธรรมเพื่อลดการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางาน และมีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

จุดเนน 

การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และมีการดูแล

สุขภาพทีอ่าจจะเกิดผลกระทบจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในสิ่งแวดลอมในการทํางาน สิ่งคุกคามทางเคมี เชน ยา

เคมีบําบัด สารฟอรมมาลีน สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ เชน เชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อวัณโรค สิ่งแวดลอมทางชี

วกลศาสตร เชน การยก เคลื่อนยาย และสิ่งแวดลอมทางจิตสังคม และการทํางานลวงเวลาความเครียดจากกา

รทงําาน และตลอดจนสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสม ซึ่งไดแก (การออกแบบการทํางาน ชั่วโมงการทํางาน 

และคุณลักษณะของบุคลากร) 

แนวทาง 

1. ประกาศนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน ภายใตกฏกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานึความปลอดภัย 

2. กําหนดแผนงานและแผนงบประมาณ ของกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่

สอดคลองกับนโยบายที่ไดประกาศไว สอดคลองกับความเสี่ยงที่ไดประเมินไว และสอดคลองกับ

มาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ 
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3. โรงพยาบาลตองมีการจัดกิจกรรมการดูแลสภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมในการทํางานใหกับ

บุคลากรทุกระดับ รวมไปถึงผูรับเหมาใหมีสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน

ที่ปลอดัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหไดรับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยใหสอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาล 

4. ใหมีผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยในทุกระดับ 

5. โรงพยาบาลควรมีโครงสรางการบริหารและจัดการ ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

6. ตัวชี้วัดที่สําคัญของการบริหารและจัดการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานได ไดแก  

6.1 การลดลงของการบาดเจ็บและเจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานของบุคลากรลดลง 

6.2 การลดลงของจํานวนการลางานจากการบาดเจ็บและเจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 

6.3 การลดความสูญเสียที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินในที่ทํางาน 

6.4 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ด ี

6.5 การลดลงของอุบัติหรอืเหตุการณใกลเกิด 

7. มีระบบการตรวจสอบ(Audit)การบริหารและการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการ

ประเมินผล(Evaluate)ผลลัพธจากการบริหารและการจัดการ 

8. มีการติดตามตัวชี้วัดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอและมีการศึกษาแนวโนม

และการแกไข 

9. สรางระบบการมีสวนรวมทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 

P2 : Specific Guideline for Prevention of Work-Related Disorder 

P2.1 Physical Hazard(สิ่งคุกคามทางกายภาพ) 

เปาหมาย 

ควบคุมสิ่งคุกคามดานกายภาพใหอยูในระดับความเสี่ยงต่ํา ถึงปานกลาง และใหเปนไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการทํางานหรือตามกฏกระทรวง เชน  

1. ความรอน(heat) ไดแก หองติดตั้งหมอไอน้ํา งานโภชนาการ แผนกซัก-รีด เปนตน ทําใหบุคลากร

อาจอาการของการสูญเสียน้ําหรือเกลือแร หรืออาจเกิดผื่นความรอนได 

2. เสียงดัง(noise)ไดแก แผนกชาง ศูนยเครื่องมือแพทย หองผาตัดหองเฝอก แผนกซัก-รีด หนวยจาย

กลาง ทันตกรรม กายอุปกรณ อาจทําใหเกิดการสูญเสียการไดยิน 

3. แสงสวาง(light) ไดแก สถานที่ทํางานทุกแหง ซึ่งอาจเกิด จากการจัดระบบแสงสวางไมเหมาะสม

กับสถานที่ การจัดผังการทํางาน ไมเหมาะสมกับแหลงหรือบริเวณทํางาน การทาสีผนัง เพดานที่มี

ผลตอการสะทอแสงสวางต่ํา 
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จุดเนน 

สิ่งคุกคามทางกายภาพในสถานที่ทํางาน ไดแก เสียงดัง แสงสวาง ความรอน 

P2.2 Chemical hazard(สิ่งคุกคามดานสารเคมี) 

เปาหมาย  

มีระบบการบริหารจัดการสานเคมี และยาอันตราย ทําใหสามารถควบคุมสิ่งคุกคามดานเคมีใหอยูในระดับความ

เสี่ยงต่ํา หรือสารเคมีอันตรายตองไดรับการควบคุมโดยลดโอกาสการสัมผัส 

จุดเนน 

1. สิ่งคุกคามทางเคมีในสถานที่ทํางาน สารเคมีที่จัดอยูในเกณฑของ สารเคมีและวัตถุอันตราย 

2. สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย 

แนวทาง 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(work instruction)ที่ระบุขั้นตอนการทํางานกับสารเคมีอยางปลอดภัยไว

เปนลายลักษณอักษร และมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ 

2. การประเมินการสัมผัสกับสารเคมีของบุคลากรในแตละงาน และแตละสารเคม ี

3. มีการประเมินความเสี่ยงและการเฝาระวังตอสุขภาพ 

4. จัดหาอุปกรณใหถูกตอง เหมาะสมและติดตามการสวมใสอุปกรณดังกลาว 

P2.3 Radiation hazards(สิ่งคุกคามรังสีชนิดกอไอออน) 

เปาหมาย  

ควบคุมสิ่งคุกคามดานรังสีไอออนแตกตัวใหอยูในระดับความเสี่ยงต่ํา โดยใชหลักการใหการดําเนินการใดๆ 

ในทางปฏิบัติที่ทําใหงาน สําเร็จตามวัตถุประสงค โดยไดรับรังสีชนิดกอไอออนนอยที่สุด เทาที่จะเปนไปได(as 

low as reasonably achievable, ALARA) 

จุดเนน 

รังสีทางการแพทยชนิดกอไอออน หมายถึง กัมมันตภาพรังสี ซึ่งหมายถึงรังสีที่ธาตุกัมมันตรังสีปลดปลอย

ออกมา 

แนวทาง 

1. ตรวจวัดรังสีของสถานที่ปฏิบัติการ โดยตรวจวัดระดับรังสีตรวจสอบการรั่ว การเปรอะเปอน และ

การฟุงกระจายของวัสดุกมัมันตรังสีอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง  

2. จัดแบงพื้นที่รังสีเปนพื้นที่ควบคุมไดแก พื้นที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งมีโอกาสไดรับรังสีสูงกวา  

1 ใน 3 ของปริมาณที่กฎกระทรวงกําหนด(20 msv/year) หรือเปนพื้นที่ตรวจตราไดแกพื้นที่ที่มี

โอกาสไดรับรังสีต่ํากวา 1 ใน 3 ของปริมาณที่กฎกระทรวงกําหนด 

3. ตองจัดหาอุปกรณเพื่อระงับหรือปองกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสมใหกับผูปฏิบัติงาน ตาม

มาตรฐาน 
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P2.4 Biomechanical hazard(สิ่งคุกคามจากชีวกลศาสตร) 

เปาหมาย 

ควบคุมสิ่งคุกคามดานชีวกลศาสตรใหอยูในระดับความเสี่ยงต่ํา ถึงปานกลางและลดอัตราการบาดเจ็บ และ

เจ็บปวย ตลอดจนการลาปวยจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของโครงรางกระดูกและกลามเนื้อ 

จุดเนน 

ชีวกลศาสตรไดแก ทาทางในการทํางาน การยกเครื่องยายสิ่งของ ทําใหเกิดการบาดเจ็บของโครงรางกระดูก

และกลามเนื้อ 

แนวทาง 

1. ประเมินการยศาสตรของบุคลากรทีต่องทํางานการยกเคลื่อนยายสิ่งของและมีทาทางในการทํางาน 

2. บุคลากรควรไดรับการเฝาระวังสุขภาพดานโครงรางของกระดูกและกลามเนื้อ 

3. จัดกิจกรรมยืด เหยียดใหบุคลากร และมีระบบเตือนหากบุคลากรนั่งปฏิบัติงานในทาเดิมนานๆ 

หรือทํางานซ้ําๆ(repetition) 

4. การใชเครื่องทุนแรงเปนการออกแบบสถานที่ทํางานใหเหมาะสมแกบุคลากรในสถานพยาบาล 

P3 : Fitness for Duty Health Assessment 

P3.1 Pre-placement and return to work health examination 

เปาหมาย 

การปองกันไมใหบุคลากรเพิ่มความเสี่ยงตอสุขภาพหากตองทํางานที่มีความเสี่ยงสูง เชน การสัมผัสสารคัดหลั่ง 

เลือด น้ําเหลือง สารเคมี รังสี เสียงดัง 

จุดเนน 

การประเมินความพรอมตอสุขภาพสําหรับการทํางานที่มีความเสี่ยงสูง สามารถ ประเมินความพรอมของ

สุขภาพกอนเริ่มงานและการประเมินความพรอมของสุขภาพกอนกลับเขาทํางานหลังจากเจ็บปวย 

แนวทาง 

1. บุคลากรที่ตองทํางานสัมผัสกับผูปวยหรือสารคัดหลั่งของผูปวยตองมีภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบ 

ชนิดบี 

2. บุคลากรที่ตองสัมผัสกับเสียงดังตั้งแต 85 เดซิเบลเอ ตองไดรับการตรวจการีไดยินเปนพื้นฐาน 

3. บุคลการที่ปฏิบัติงานกับสารเคมี รังสี แสงสวาง ตองไดรับการตรวจสุขภาพกอนเขางานตามแนว

ปฏิบัติที่แนะนํา ใหเหมาะสม ถูกตองกับสิ่งคุกคามนั้นๆ 

4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสุขภาพควรไดรับภูมิคุมกันตอ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี โรคอีสุกอีใส โรคหัด 

คางทูม และไขหวัดใหญ 
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P3.2 Medical surveillance program 

เปาหมาย 

การปองกันระดับทุติยภูมิ กรณีที่ตองมีการสัมผัสสารคัดหลั่ง เลือด น้ําเหลือง สารเคมีรังสี เสียงดัง 

จุดเนน 

การเฝาระวังทางการแพทย ระหวางสัมผัสและหลังสัมผัสสิ่งคุกคามตอสุขภาพจะทําใหลดผลกระทบตอสุขภาพ

ที่รายแรงหรือถาวรได 

แนวทาง 

บุคลากรไดสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวยที่มีเชื้อ ตับอักเสบชนิดบี/HIV ใหปฏิบัติตามแนวทาง Post exposure 

prophylaxis to bloodborne pathogens ของโรงพยาบาล หรือหากบุคลากรมีการสัมผัสผูปวยวัณโรคระยะ

แพรเชื้อ แตไมไดมีการสวมอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ใหปฏิบัติตามแนวทาง CDC 2005, 

2010 หรือการสัมผัสสารเคมีแบบอุบัติเหตุ ตลอดจนสารกัมมันตภาพรังสี จําเปนตองมีการดําเนินการแบบ 

Post exposure prophylaxis ตามแนวทางเฉพาะตอสารนั้นๆ 

 

L : Lane(Traffic and Legal Issues) 

L1 : Ambulance and Referral safety 

L1.1 In-Transit Ambulance safety 

เปาหมาย 

การตายการบาดเจ็บของผูปวยและเจาหนาที่บนรถพยาบาลจากอุบัติเหตุรถพยาบาลลดลง 

จุดเนน 

รถพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคันที่จัดซื้อหลังจากงบประมาณ พ.ศ.2561 ทุกคันมีเกาอี้พรอมเข็ม

ขัดนิรภัยที่ไดมาตรฐาน เตียงผูปวยและฐานรองเตียงที่ไดมาตรฐาน และอุปกรณการแพทยไดรับการยึดดวย

มาตรฐานความปลอดภัย 

L1.2 On-site safety 

เปาหมาย 

การตาย การบาดเจ็บ ของเจาหนาที่ประจํารถพยาบาลจากการปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุลดลง 

แนวทาง 

1. การถูกชนซ้ําซอนขณะปฏิบัติการบนถนน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติการตองสวมชุดที่มีแถบสะทอนแสง 

ทุกครั้ง งดการใชไฟสองสวางที่หันทิศทางไปกระทบการมองเห็นของผูขับขี่ที่อยูบนถนนสาย

เดียวกัน ใหปดไฟหนารถ ใชแสงไฟฉุกเฉิน 

2. การสัมผัสสารเคมีหรือสารพิษ  

2.1 ไมเขาพื้นที่เกิดเหตุในระยะ 600 เมตรจากจุดศูนยกลางของเหตุและอยูเหนือลมเสมอ 
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2.2 พยาบาลสืบคนจากประจักษพยานวาเปนสารชนิดใดรั่วเชน ใชกลองสองทางไกล มองหาเลข

ระบุชนิดสารเคมี(UN number)(ref)จากนั้นเปดดูระยะปลอดภัยจากคูมือ Emergency 

Response Guide Book  

2.3 เขาในพื้นที่เกิดเหตุแตไมทราบชนิดสาร ใหสวมชุดปองกันสารเคมีระดับ 

3. มีการระเบิดซ้ําไดเสมอ โดยระยะปลอดภัยจําแนกตามขนาดของระเบิดศึกษาจากเอกสารอางอิง 

L1.3 Ambulance Driving safety(แนวปฏิบัติขับรถบริการการแพทยฉุกเฉิน และรถพยาบาลปลอดภัย) 

เปาหมาย  

ทุกชีวิตปลอดภัยในรถพยาบาล(บุคลากรทางการแพทย ผูปวย และญาติ) 

แนวทาง 

พนักงานขับรถ 

1. ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือยาเสพติด รวมถึงยาที่ทําใหงวงนอน กอนและขณะขับรถ 

2. หามขับรถพยาบาลฝาสัญญาณไฟแดงทุกกรณ ี

3. เคารพกฎจราจร  ไมขับรถเร็ ว เกินกว ากฎหมายกํ าหนด จํ ากัดความเร็ วรถพยาบาล 

ไมเกิน 80 กม./ชม. 

4. พนักงานขับรถผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพนักงานขับรถพยาบาล 

5. ใหรถพยาบาลติดตั้ง GPS  

6. ใหรถพยาบาลติดตั้งกลองวงจรปดอยางนอย 2 จุด 

7. ไมใชโทรศัพทมือถือขณะขับขี ่

8. ตรวจสอบความพรอมของรถ กอนออกเดินทาง 

9. พักทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือระยะทางทุกๆ 150 กิโลเมตร 

10. การบํารุงรักษารถใหพรอมใชงาน 

ผูบริหาร 

1. ประกาศนโยบายวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกรและมีการสื่อสารใหบุคลากรในองคการ ให

ทราบและเขาใจ ใหทั่วถึง ตลอดจนกํากับติดตามประเมินผล 

2. จดใหมีหองพักสําหรับพนักงานขับรถ เพื่อปองกันการเหนื่อยลา 

3. ทําประกันภัยรถพยาบาล 

4. กรณีเดินทางไกล เกินกวา 400 กิโลเมตร ควรมีพนักงานขับรถ 2 คน 
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L2 : Legal Issues 

L2.1 Informed consent 

เปาหมาย 

ผูใหบริการใหขอมูลการบริการรักษาพยาบาลอยางถูกตองและเพียงพอสําหรับการตัดสินใจของผูรับบริการใน

การตัดสินใจรับหรือไมรับบริการ เพื่อความเขาใจที่ถูกตองทําใหเกิดความไววางใจระหวางกันและกัน รวมทั้งลด

ความเสี่ยงของการถูกฟองรอง 

จุดเนน 

การใหขอมูลดานสุขภาพแกผูรับบริการ(Informed consent) หมายถึง การที่ผูใหบริการแจงขอมูลการ

ใหบริการรักษาพยาบาลและดานสาธารณสุขรวมทั้งคาใชจายในการที่จะตองดําเนินการใหแกผูรับบริการไดรับ

ทราบกอนการดําเนินการใหบริการ 

แนวทาง 

1. ขอมูลที่จะตองใหแกผูรับบริการ ประกอบดวย 

1.1 การตรวจวินิจฉัย โรค อาการ และผลที่ตามมา 

1.2 แนวทางการรักษาโรค 

1.3 ความเสี่ยงทางการรักษา 

1.4 ทางเลือกของการรักษา ขอดี ขอเสีย 

1.5 ความเสี่ยงของทางเลือก 

2. ผูใหขอมูล 

3. แนวทางการใหขอมูล 

3.1 การสื่อสาร 

3.2 รูปแบบการใหขอมูล 

3.3 ขั้นตอน วิธีการใหขอมูล 

4. ผูรับขอมูล คือ ผูปวยหรือญาติผูมีอํานาจกระทําการแทน 

5. การประเมินคาใชจายของการรักษาพยาบาล 

6. ความยินยอม หรือขอตกลงในการรับหรือไมรับบริการ 

L2.2 Medical Record and Documentation 

เปาหมาย 

บันทึกเวชระเบียนมีความถูกตองสมบูรณ เพื่อการดูแลผูปวยอยางเหมาะสมเปนสําคัญนําไปสูการลดความเสี่ยง

ของการฟองคดี 

จุดเนน 

บันทึกเวชระเบียน หมายถึง เอกสารที่แพทยใชบันทึกประวัติสุขภาพผูปวย การดําเนินการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาผูปวย รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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แนวทาง 

การดําเนินการในขั้นตอนตางๆ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 

 

E : Environment and Working Conditions 

E1 :Safe Physical Environment 

เปาหมาย 

บุคลากร และผูปวยในสถานพยาบาล รวมถึงญาติผูปวยและผูมาติดตอกับสถานพยาบาล มีความปลอดภัยจาก

ภาวะการติดเชื้อทางอากาศ สถานพยาบาลมีคุณภาพอากาศที่ดี ไมเปนแหลงสะสมเชื้อโรคและสารพิษภายใน

อาคารบริการ 

จุดเนน 

สภาพการระบายอากาศและปรับอากาศในสถานพยาบาล ที่ไมเหมาะสม อันเปนสาเหตุใหเกิดการติดเชื้อทาง

อากาศจากผูปวยสูบุคลากร หรือจากบุคลากรสูผูปวย หรือจากผูปวยสูผูปวย นอกจากการติดเชื้อทางอากาศ 

แลวยังมีสภาวะการขาดอากาศและการสะสมของอากาศเสีย และสารพิษตกคางในอากาศ 

แนวทาง 

1. การปฏิบัติงานที่ถูกตอง จะไมเปนสาเหตุใหเกิดเชื้อราในอาคาร เชน การเช็ดถูพื้นดวยน้ําเปยกมาก

เกินไป และปลอยใหแหงเอง ไอน้ําจากการระเหยจะชวยใหมีความชื้นในอากาศสูง ทําใหเชื้อรา

เจริญเติบโตไดงาย 

2. การใชเครื่องมือที่ถูกตองในหอง เชน ติดตั้งหมอตมน้ํารอนในตําแหนงที่อยูใตเครื่องปรับอากาศ จะ

ทําใหความชื้นในอากาศสูง เครื่องปรับอากาศไมสามารถทําความเย็นไดตามที่ตองการ 

3. การใชสารเคมีอันตราย ในพื้นที่อับอากาศ หรือ การทํางานในพื้นที่อับอากาศ จะตองมีปายเตือน 

อันตราย และมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในกรณีปฏิบัติงานปกติ 

4. สวนใหญจะพบวาการบํารุงรักษาไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผน เปนเหตุใหคุณภาพอากาศไม

เปนไปตามมาตรฐาน 

E2 : Working conditions 

เปาหมาย 

1. บุคลากรทุกคนทํางานภายใตสภาพการทํางานที่มั่นคง ปลอดภัย ตลอดเวลา 

2. บุคลากรมีความพึงพอใจ มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตการทํางาน 

จุดเนน 

จากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษอยางเปนระบบ The Agency for Healthcare Research and 

Quality(AHRQ)รายงานวา สภาพการทํางานในระบบบริการสุขภาพ(Health care working conditions) 

ที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยของบุคลากร และผูปวย ประกอบดวย 5 องคประกอบสําคัญ คือ Workforce 
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staffing, Workflow design, Personnel/Social issues, Physical environment และ Organizational 

factors  

แนวทาง 

1. Workforce staffing 

1.1 การบริหารจัดการอัตรากําลังใหมีบุคลากรเพียงพอกับภาระงานทั้งปริมาณอัตรากําลัง และ

ทักษะ(Workload management and adhere to safe staffing levels) 

1.2 พัฒนาบุคลการอยางตอเนื่องและจัดหา/ธํารงรักษาบุคลการที่มีความรู ความสามารถ และ

ทักษะเพียงพอตอการทํางานที่รับมอบหมาย 

1.3 การจัดตารางการทํางานใหมีชั่วโมงการทํางาน และการพักผอนอยางเพียงพอโดยเฉพาะ

บุคลากรที่ทํางานใหมีชั่วโมงการทํางาน และการพักผอนอยางเพียงพอโดยเฉพาะบุคลากรที่

ทํางานแบบเวรผลัด(Shift work) หลีกเลี่ยงการมอบหมายใหบุคลากรทํางานตอเนื่องยาวนาน

เกิน 12 ชั่วโมงตอวัน 

1.4 Regularly review scopes of practice and competencies 

2. Workflow design 

2.1 ออกแบบกระบวนการทํางานใหบุคลากรทํางานไดอยาง ราบรื่น เชน creating a clinical 

decision algorithm มีการปองกันความเสี่ยงจากการทํางาน ในแตละขั้นตอน 

2.2 จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล, เครื่องมือ อุปกรณ ในการทํางาน ใหเพียงพอ มีการฝกอบรม

และระบบประเมินเฝาระวังความเสี่ยงจากการทํางาน 

2.3 สงเสริมการใช ergonomic systems approach และเทคโนโลยี/อุปกรณชวยใน การทํางาน

ใหงายขึ้น สะดวกขึ้น เร็วขึ้น และไมผิดพลาด 

2.4 ออกแบบระบบงานที่เอื้อตอการทํางานตามมาตรฐานอยางเครงครัด 

3. สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากรในการออกแบบการทํางานที่ปลอดภัย 

Personnel/Social หรือ Psychosocial factors 

3.1 จัดระบบการดูแลบุคลากรที่ตองทํางานทามกลางความกดดันทั้งดานรางกายหรือจิตใจ 

(Physical and mental demanding work) ซึ่งจะมีความเครียด เหนื่อยหนาย(Burn out) 

ขาดแรงจงูใจ/ไมพึงพอใจในการทํางาน 

3.2 สงเสริม healthy work-life balance 

3.3 ใหความสําคัญกับการสงเสริมการทํางานเปนทีม และใหโอกาสบุคลากรแตละวิชาชีพได

ทํางานอยางเต็มศักยภาพตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

3.4 ใหความสําคัญกับการยกยอง ใหรางวัลเชิดชู บุคลากรที่มีผลงานเปนที่ประจักษ 

3.5 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และนําไปสูการปรับปรุงใหดีขึ้นอยาง

สม่ําเสมอ 
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4. Physical environment 

4.1 ดําเนินการตามหลักอาชีวอนามัยอยางเครงครัด ในการบริหารจัดการความปลอดภัยของ 

อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช อาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

4.2 ใหความสําคัญกับการจัดการ/ควบคุม/ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดจาก Workplace hazard, 

discrimination, physical and psychological violence and issues pertaining to 

Personnel security 

5. Organizational factors 

5.1 ลงทุนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย และสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

5.2 สรางสรรควัฒนธรรมการทํางานทีมี่ความไววางใจ ใหความเคารพกันและกันระหวางผูบริหาร 

กับผูปฏิบัติงาน ระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน และระหวางบุคลากรกับผูปวย และญาติ 

5.3 Encourage open communication, collegiality, team work and supportive 

relationships 

5.4 Adopt policies and procedures that positively encourage the reporting of 

professional misconduct or violation of laws/regulations. 

5.5 Commit to equal opportunity and fair treatment. 

5.6 Support opportunities for professional training, development and career 

advancement. 

E3 : Workplace Violence(Prevent Violence in Emergency room) 

เปาหมาย 

ปองกันความรุนแรงในหองฉุกเฉิน(Prevent violence in emergency room) 

จุดเนน 

ความรุนแรงในหองฉุกเฉินเปนปญหาที่สําคัญ จากการศึกษา Emergency Department Violence study  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา พยาบาลหองฉุกเฉิน 54.5% ประสบกับเหตุการณความรุนแรงในที่ทํางาน

(Workplace Violence) และ 95.5% ของพยาบาลเชื่อวาความรุนแรงในที่ทํางานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 26.6% 

ของพยาบาลไมมีความสุขและมีความคิดจะลาออกหรือยายงานเนื่องจากความรุนแรงในที่ทํางาน 38.5 และ 

76.9% ของเหตุการณความรุนแรงเกิดที่บริเวณจุดคัดแยก(Triage) และ เตียงผูปวย(ตามลําดับ) ความรุนแรงใน

หองฉุกเฉินมี 3 ประเภท คือ การถูกทํารายดวยวาจา(Verbal threat)การถูกทํารายรางกาย(Physical 

assault) และการสะกดรอยตาม(Stalking) 
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แนวทาง 

ระยะปองกัน 

1. ผูบริหารตองกําหนดนโยบายความปลอดภัยบุคลากรและการปองกันความรุนแรงในหองฉุกเฉิน 

2. จัดทํานโยบาย ไมยอมรับความรุนแรง ประชนสัมพันธใหผูรับบริการทราบถึงสิทธิ์ของผูใหบริการ  

และโรงพยาบาลที่จะดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่โรงพยาบาลกําหนดทันทีกรณีเกิดความรุนแรง 

ทั้งรางกาย วาจา 

3. Environment Control เชน ประตู access control ในหองฉุกเฉิน, กลองวงจรปด, มีเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัยประจําหองฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงระบบ Scan อาวุธ 

4. จัดสถานที่หรือหองรอคอย ที่สะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม เปนตน 

5. จัดทําแนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณความรุนแรงที่สงผลตอความปลอดภัยของบุคลากรและ

ผูรับบริการรายอื่น เชน กรณียกพวกตีกัน การใชอาวุธ ในหองฉุกเฉิน เปนตน 

6. ประสานงานกับตํารวจ ทหาร เพื่อกําหนดแนวทางรวมกันในการปองกันและลดความเสี่ยงกรณีเกิด

ความรุนแรง 

7. จัดทําแนวทางการประเมินความเสี่ยงผูปวยและญาติที่มีแนวโนมจะกอนความรุนแรง(Behavioral 

emergency screening) 

8. จัดตั้ง Behavioral Emergency response team(BERT)ซึ่งควรจะประกอบไป แพทย พยาบาลที่

ไดรับการฝกอบรมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

ระยะเกิดเหตุ 

1. ขอความชวยเหลือดวน(Call for help early) 

2. หลีกหนีจากเหตุการณความรุนแรง 

3. ประสานกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตํารวจ ทหาร 

4. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ถาความเสี่ยงสูง พิจารณาปดบริการ 

5. บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นและรายงานตอผูบริหารทันที 

ระยะหลังเกิดเหตุหรือระยะฟนฟู 

1. รายงานเหตุการณตามแนวปฏิบัติที่โรงพยาบาลกําหนด 

2. คนหาสาเหตุ(Root cause analysis) และแนวทางปองกัน 

3. จัดทํามาตรการเยียวยาบุคลากรที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรง 
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Environment Safety  
1. การปองกันอัคคีภัย 

เปาหมาย  

เพื่อปองกันและบรรเทาความเสียหายตอชีวิตของผูรับบริการ เจาหนาที่และทรัพยสินของทางราชการ 

จุดเนน   

7. การปองกันการเกิดอัคคีภัย 

8. การบํารุงรักษาและประเมินระบบเตือนอัคคีภัย 

9. ทุกหนวยงานจัดทําแผนอัคคีภัย 

10. บุคลากรไดรับการซอมแผนอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเสียหาย 

แนวทาง 

1. จัดแบงพื้นที่ในการเก็บวัตถุไวไฟ พรอมเครื่องหมายใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มความถี่ใน

การตรวจพื้นที่ที่เสี่ยง 

2. จัดอบรมใหบุคลากรมีความรูถึงสาเหตุของอัคคีภัยและการเขาดับเพลิงเบื้องตน 

3. จัดระบบการตรวจสอบอุปกรณทุก 2 เดือนและรายงานผล 

4. ทุกหนวยงานมีแผนรองรับกรณีเกิดอัคคีภัย 

5. ซอมแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพือ่คนหาขอบกพรองและแกไข 

6. ประเมินระบบเตือนภัยทุก 1 ป 

7. กรณีเกิดอัคคีภัยปฏิบัติตามแผนรองรับการเกิดอัคคีภัย 

8. หลังเกิดอัคคีภัยทุกครั้งจะตองคนหาสาเหตุแลวดําเนินการแกไขปองกัน 

9. ประชุมคณะกรรมการกายภาพสิ่งแวดลอมเพื่อกําหนดแนวทางการแกไข 

  

2. การปองกันการถูกลักพาตัว 

เปาหมาย  

เพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการ 

จุดเนน     

ปองกันการลักพาตัวทารก 

แนวทาง 

1. กําหนดเวลา , วิธีในการเขาเยี่ยม ผูปวยเด็ก / มารดาเด็ก 

2. ประกาศโรงพยาบาลวาดวยการระวังการลักพาตัวเด็กออกไปจากโรงพยาบาล 

3. วางมาตรการในการรับทารก 

4. วิธีในการตรวจสอบเพื่อระบุการรับทารกออกจากโรงพยาบาล 

5. ชองทางในการสื่อสารเพื่อตรวจสอบซ้ํา 
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6. งานรักษาความปลอดภัย วางแนวทางการตรวจตราและตรวจสอบผูเขา-ออกอาคารศรีสุริโยทัยและ

หอผูปวยกุมารเวชกรรม 

7. นําระบบโทรทัศนวงจรปดมาติดตั้งในจุดเสี่ยงทั้งโรงพยาบาล พรอมกําหนดแนวทางในการดู   ภาพ

เหตุการณ 

8. มีระบบการคนหาและเขาถึงเหตุการณในทนัทีโดยมีแผนปฏิบัติงานกรณีจับตัวประกันและปฏิบัติ

ตามแผน 

 

3. การปองกันการถูกทํารายรางกาย 

เปาหมาย  

ปองกันการเกิดเหตุทํารายรางกายภายในโรงพยาบาล 

จุดเนน  

1. การจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหเกิดความปลอดภัย ตอผูมาใชบริการและตอเจาหนาที่ 

2. งานรักษาความปลอดภัยวางระบบและจัดอัตรากําลังเจาหนาที่เขาไปประจําพื้นที่ของโรงพยาบาล 

เพื่อตรวจตรา ระวังการเกิดเหตุราย ในพื้นที่ที่กําหนดทั่วไปและในเขตบานพัก 

แนวทาง 

1. จัดระบบไฟสองสวางเหมาะสมเพียงพอเพี่อความปลอดภัยการแบงโซนในการดแูลความปลอดภัย

และเดินตรวจจุดตาง ๆ ทุกชั่วโมง 

2. มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ 

3. มีระบบการเขาถึงที่เกิดเหตุของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยภายใน 3 นาท ี

4. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกรณีเกิดทะเลาะวิวาท 

 

4. การปองกันการฆาตัวตายในโรงพยาบาล 

เปาหมาย  

ปองกันการฆาตัวตายในโรงพยาบาล 

จุดเนน  

1. จัดสภาพแวดลอมในการปองกันเหตุ 

2. การเฝาระวังเหตุ 

3. การสื่อสารที่รวดเร็ว 

แนวทาง 

1. จัดสภาพสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยเพื่อปองกันการเขามาฆาตัวตาย 

2. ทีมพยาบาลสังเกตอาการของผูใชบริการแลแจงเหตุอยางทันทวงที 

3. การจัดระบบการเขา – ออก และตรวจสอบทุกชั่วโมง 

4. ระบบสื่อสารที่รวดเร็วทันเวลา 
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5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเขาถึงบริเวณที่เกิดเหตุทันที และดําเนินการกั้นพื้นที่ผูไมเกี่ยวของ 

6. ทีมไกลเกลี่ยหนวยงานที่เกิดเหตุเขาไกลเกลี่ย 

7. การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

5. การปองกันการลักขโมย / โจรกรรม 

เปาหมาย 

ลดและปองกันทรัพยสินสูญหาย 

จุดเนน  

1. มาตรการปองกันทรัพยสินสูญหาย 

2. ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย 

 แนวทาง   

1. กําหนดมาตรการปองกัน / ระวัง ทรัพยสินสูญหาย 

2. การสื่อสารและกระตุนใหผูใชบริการและเจาหนาที่ระมัดระวังทรัพยสินสูญหาย 

3. วางระบบการดูแลและตรวจตราความเรียบรอยภายในอาคารของโรงพยาบาล , บานพัก  

เจาหนาที่ 

4. การสื่อสารที่รวดเร็ว ทันเวลา 

5. การเขาถึงที่เกิดเหตุและคนหา 

6. การรายงาน 

7. การติดตั้งโทรทัศนวงจรปดในจุดที่มีความเสี่ยง 
 

6. การปองกันการถูกสัตวที่เปนตัวนําเชื้อโรคกัด 

เปาหมาย   

ปองกันสัตวกัดผูใชบริการและเจาหนาที่ 

จุดเนน   

กําหนดมาตรการควบคุมสัตวที่เปนตัวนําเชื้อโรค 

แนวทาง 

1. กําหนดมาตรการการหามเลี้ยง , ใหอาหารสัตวบริเวณโรงพยาบาล 

2. จําแนกสุนัขมีเจาของ (ใสปลอกคอ) จะจัดทําฐานขอมูล 

3. การคุมกําเนิดสุนัขจรจัด 

4. จับสุนัขสงเขตควบคุมของเทศบาล 

5. วางมาตรการกําจัด แมว หนู แมลงสาบ 

6. การตรวจตราพื้นที่เพื่อระวังเหตุ 
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7. การดูแลผูปวยทางคดีอาญา 

เปาหมาย 

การควบคุมสิทธิผูปวยทางคดีอาญา 

จุดเนน  

เพื่อปองกันผูปวยทางคดีอาญาถูกการประทุษรายซ้ําและหลบหนี 

แนวทาง  

1. ระบุตัวผูปวยอยางนอย 2 แหงแสดงบุคคล 

2. หนวยงานวางระบบปองกันการหลบหนีและการถูกทํารายรางกาย 

3. เจาหนาที่ราชทัณฑประสานงานกับพยาบาลหอผูปวยและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

4. บุคลากรเฝาระวัง / ตรวจตรา 

 

8. การรองรับอุทักภัย 

เปาหมาย  

เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนทางดานสุขภาพใหกับประชาชน 

จุดเนน  

ใหการชวยเหลือประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่จังหวัดขางเคียง 

แนวทาง  

1. แผนงานชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนและภาวะเจ็บไขใหกับประชาชน 

2. แผนงานการใหการสนับสนุน การออกหนวยชวยเหลือประชาชนของสํานักพระราชวังและ

หนวยงานตางๆ 

3. แผนงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) เพื่อตอบสนองใหการชวยเหลือประชาชนที่

เหมาะสมกับสถานการณ 

4. แผนงานระบบสงตอทั้งภายในเขตจังหวัด และพื้นที่จังหวัดขางเคียง 

5. แผนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพรอมรับภาวะอุทกภัย การปองกันน้ําทวมโรงพยาบาล และ

แผนการเคลื่อนยายผูปวยในโรงพยาบาล 

 

9. เตรียมความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

เปาหมาย   

มีระบบน้ํา , ไฟฟา พรอมในการใชบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

จุดเนน  

1. มีระบบไฟฟาสํารองที่พรอมใช 

2. มีระบบสํารองน้ําประปาแผนสํารองน้ําขาดแคลน 
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แนวทาง  

ไฟฟา 

1. มีเครื่องกําเนิดไฟฟาเพียงพอ  

2. ทดลองเปดเครื่องกําเนิดไฟฟาทุกวันพุธ 

3. ตรวจเช็คน้ํามันสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาทกุเดือน 

4. มีระบบเตือนไฟฟาขัดของไปยังชางไฟฟาโดยตรง 

5. ชางไฟฟาดําเนินการตามแผนไฟฟาขัดของ 

6. ประกันเวลาไฟฟาติดภายใน 5 วินาที 

ประปา 

1. มีจุดสํารองน้ําตามตึกตาง ๆ  

2. การตรวจสอบระบบปมสงน้ําของตึกตาง ๆ เดือนละ 2 ครั้ง 

3. ซอมแซมทอน้ําชํารุด 

4. มีน้ําสํารองใชในโรงพยาบาลอยางนอย 3 วัน 

5. จัดหาแหลงน้ําสํารองเพิ่มเติมจากภายนอก เชน การใชน้ําประปาจากเทศบาล , ปรับปรุงคุณภาพ

น้ําประปาใหสามารถผลิตไดมากขึ้น  เปนตน 

6. น้ําดื่มใชระบบฆาเชื้อดวยโอโซน 

7. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มปละ 3 ครั้ง 

 

การวิเคราะหสาเหตุของปญหา RCA (Root Cause Analysis) 
 RCA หมายถึง การคนหาปจจัยที่เปนรากของปญหาหรือสาเหตุของการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค

โดยมุงเนนที่ “ระบบ/กระบวนการ” เพี่อที่จะหาโอกาสที่จะปรับปรุง อันจะนําไปสูการลดโอกาสที่จะ           

เกิดเหตุการณดังกลาวซ้ํา 

 RCA เชิงรับ คือ การวิเคราะหเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงคหรือเกิดเหตุเกือบพลาด เพื่อนําไปสู    

การกําหนดแนวทางปองกัน 

 RCA เชิงรุก คือ การวิเคราะหโอกาสเกิดปญหาหรือขอบกพรองตาง ๆ โดยมีสมมติฐานวาความ

บกพรองสามารถเกิดขึ้นไดตั้งแตเหตุการณยังไมเกิด อาจเรียกวา Failure Mode Analysis 
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RCA 5 Steps 

1. Story&Timeline 

บันทึกเหตุการณตามลําดับเวลา เพื่อใหสามารถพิจารณาความสัมพันธของเหตุการณ และการรับรู

ขอมูลวาเกิดอะไร กอน หลัง โดยใหแผนภูมิบันทึกเหตุการณตามลําดับเวลา 

2.Potential change 

ใชขอไดเปรียบของการมองยอนหลังพิจารณาวาจุดที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรือการกระทํา

ซึ่งอาจมีผลทําใหเหตุการณเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบางพิจารณาดวยใจที่เปนกลาง ไมกลาวโทษหรือตําหน ิ

3. Listen to Voice of staff 

รับฟงขอมูลจากผูที่เกี่ยวของดวยบรรยากาศที่ผูบอกเลารูสึกปลอดภัยรับฟงวา ณ จุดที่มีโอกาสการ

ตัดสินใจหรือการกระทํานั้น ผูเกี่ยวของอยูในสถานการณอยางไร เห็นอะไร ไดรับขอมูลอะไร ประเมิน

สถานการณวาอยางไร  ตองการความชวยเหลือและสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรบาง มีความไมแนใจหรือมี

สมมติฐาน อะไรบาง สิ่งที่ชวยตัดสินใจในขณะนั้นคืออะไร 

4.Swiss cheese model 

พิจารณาปราการปองกันเหตุการณไมพึงประสงคที่มีการกําหนดไว และรอยโหวที่เกิดขึ้นในปราการ

ดังกลาวเนนปราการที่เกี่ยวของกับจุดที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเปนสําคัญ การออกแบบระบบงาน เชน 

1. การใหขอมูลและฝกอบรม การสื่อสาร 

2. การมอบหมายงาน 

3. การนิเทศงาน 

4. สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

5. อุปกรณ/เครื่องมือ/เทคโนโลยี 

6. การควบคุมกํากับ 

7. ปราการปองกัน เชน การใชเครือ่งคิดเลขคํานวน นาฬิกาเตือนความจํา ไมใชการจําซึ่งอาจลืมได 

5. Creative solution 

นําชองโหวของปราการปองกันที่พบมาสราง Creative Solution  เพื่อปองกันปญหา ทําใหดี

ขึ้น, ตรวจจับไดเร็วขึ้น ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การฝกฝนหา Creative Solution ตามขั้นตอนเหลานี้

บอยๆ กับเรื่องที่เหมือนเปนเรื่องเล็กนอย เชน ลืมใหยาผูปวย, ผล Lab ที่ไมถูกนํามาใช, ประวัติบางเรื่องที่ไม

ถูกซัก จะทําใหเรามีความชํานาญและสามารถจัดการกับปญหาที่ซับซอนมากขึ้นไดไมยาก 

1. Human factor engineering 

2. User centered Design คนที่จะทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ก็คือคนที่มีสวนรวมกับกระบวนการ

นั้นๆ 

3. Visual management เชน ปายหองน้ํา ชายหญิง 

4. Creativity/innovation 
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ตารางสําหรับ การทํา RCA 

Process Information บันทึก 

1.Story & timeline โรคอะไร เปนประเด็นความเสี่ยงอะไร 

ชวงเวลาใด หนวยงานใด 

  

2.Potential change ขั้นตอนสําคัญ: กระบวนการดูแลผูปวย 

เปนที่กระบวนการไหน 

  

3.Listen to Voices of staff ตองการความชวยเหลือและสิ่งอํานวย

ความสะดวกอะไรบาง 

สิ่งที่ชวยตัดสินใจในขณะนั้นคืออะไร 

  

4.Swiss Cheese การเปลี่ยนแปลงเชือ่มโยงกับระบบงาน

สําคัญอะไร 

  

5.Creative solution ออกแบบระบบงานใหม อยางไร 

จะควบคุมกระบวนการ ประเมินผล

อยางไร 

  

 

หาปจจัยกระบวนการและระบบที่เกี่ยวของ (Process & System Analysis) 
 

ปจจัยระบบกระบวนการ ตัวอยาง 

ผูปวย  

(Patient Factors) 
□ ความซับซอนของโรค     □ ความรุนแรงของโรค    

□ ภาษาและการสื่อสาร   □ ความเชื่อไมถูกตอง   □ บุคลิกภาพที่เสี่ยง 

ผูปฏิบัติงาน  

(Staff Factors) 
□ ขาดความรู    □ ขาดทักษะ   □ เหนื่อยลา   □ ขาดแรงจูงใจ           

□ ไมทําตามวิธีปฏิบัติที่มีอยู   □ จัดลําดับสําคัญของงานผิดพลาด   

□ มีงานอื่นที่มีความเรงดวน   □ มีปญหาสุขภาพทางกาย/จิต   

□ ภาระงานมาก   □  สัมพันธภาพกับผูรับบริการไมดี    

□ อัตรากําลังไมเหมาะสม ขาดความรู 

ทีมงาน/การสื่อสาร 

(Team & Communication 

Factors) 

□ ขาดการบนัทึกขอมูลสงตอที่สําคัญ   □ ขาดการสงตอขอมูลที่สําคัญ 

□ ผลตรวจวินิจฉัยไมพรอม/คลาดเคลื่อน   □ มีปญหาในระบบ Consult  

□ หัวหนาทีมตัดสินใจไมเหมาะสม  □ ขาดการใหขอมูลกับผูรับบริการ 

□ ใหขอมูลกับญาติไมเพียงพอ    □ ทีมไมตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
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ปจจัยระบบกระบวนการ ตัวอยาง 

สิ่งแวดลอม เครื่องมือ  

(Environment Equipment 

Factors) 

□ ระบบไมดี / ไมเหมาะสม    □ ไฟ    □ แสง    □ เสียงดัง     

□ ไมมีระบบ/สัญญาณเตือนอันตราย     □ ไมมีรหัส/สัญญาณ/แผนปฏิบัติ

เมื่อตองการความชวยเหลือ/เหตุวิกฤต    □ เครื่องมืออุปกรณชวยชีวิตไม

พรอม   □ เตรียมพรอม/ตรวจสอบเครื่องมือไมดี 

นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ 

(Policy & Procedure 

Factors) 

□ ไมมีแนวทางการดูแล/ปองกันความเสี่ยงชัดเจน    □ ขาดการสื่อสารแนว

ทางการดูแล/ปองกันความเสี่ยงใหผูปฏิบัติรับทราบ 

□ ขาดการประเมินผลกระบวนการทํางานที่มีความเสี่ยงสูง     

□ ขาดระบบเฝาระวังความเสี่ยงสําคัญ    □ ไมใหความสําคัญกับรายงาน     

□ ไมใหความสําคัญแกไขความเสี่ยง/อุบัติการณเล็ก ๆ    นอย ๆ / เกือบ

พลาด 

การนําองคกร/หนวยงาน 

(Organizational & Factors) 
□ ขาดการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน     

□ หนวยงาน/กลุมงานไมใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามแนวทางไมให

ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามแนวทางที่สําคัญของ รพ.     

□ สมาชิกในหนวยงานขาดความตระหนัก/ใหความเรื่องความปลอดภัย 

 

คัดเลือกหา Root Cause  

ทีมตองพิจารณาตัดทอนใหเหลือสาเหตุที่เปน Root Cause จริง ๆ โดยการตั้งคําถามดังนี้ 

1. ถาเราแกไขสาเหตุนี้แลว จะเกิดปญหาซ้ําขึ้นอีกไดหรือไม 

2. ถาปจจัยนี้เปน  Root Cause จริง จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางไร 

 

Failure Modes & Effects Analysis (FMEA) 

 Root cause analysis เปนการหาสาเหตุเพื่อปองกันในเชิงรับ มีโอกาสที่จะเกิดอคติไดงายจากผูคนที่

เกี่ยวของ เราสามารถคนหาวากระบวนการใดบางที่มีความเสี่ยงสูง ประเมินความเสี่ยงในเชิงรุก และออกแบบ

กระบวนการใหมใหมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 Failure modes & effects analysis คือ วิธีการที่เปนระบบในการคนหาวากระบวนการใด

กระบวนการหนึ่งจะลมเหลวไดอยางไรทําไมจึงลมเหลว และจะทําใหปลอดภัยไดอยางไร 
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Root Cause Analysis Failure Modes & Effects Analysis 

วิเคราะหโดยไมตองใชขอมูลสถิติ 

เปาหมายคือ การลดความเสี่ยงหรือความเสียหายแกผูปวย 

มีการคนหาภาวะที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูปวย 

เปนกิจกรรมซึ่งทํางานรวมกันเปนทีม 

เชิงรับ เชิงรุก 

มุงเนนที่เหตุการณ มุงเนนที่กระบวนการทั้งหมด 

มีอคติซอนอยู ไมมีอคติ 

มีความหวาดกลัว การตอตาน มีความเปดเผย 

ถาม “ทําไม” ถาม “จะเปนอยางไรถา” 
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การทบทวน 12 กิจกรรม 
 

ตัวอยางการทบทวน 12 กิจกรรมทางคลินิก 

กิจกรรมที่ 1   การทบทวนการดูแลผูปวยขณะอยูโรงพยาบาลโดยใชเครื่องมือ 

  (  ) C3THER 

  (  ) Grand Round 

  (  ) Pre-Pose Conference 

  (  ) Quality Round 

  

กิจกรรมที่ 2   การทบทวนความคิดเห็น/คํารองเรียนของผูรับบริการ 
  

เรื่อง วิธีการแกไข ผลการแกไข การปองกันการเกิดซ้ํา 

 

กิจกรรที่  3   การทบทวนการสงตอ/ขนยาย/ปฏิเสธการรักษา 

 1. สงตอ ………. ครั้ง สาเหตุ……………………………… 

 2. ขอยาย ……… ครั้ง สาเหตุ …………………………….. 

 3. ปฏิเสธการรักษา ………. ครั้ง  สาเหตุ ……………………………….. 

เลือกกรณีที่สําคัญมาวิเคราะห 

วดป. เรื่อง เหตุผล ผลลัพธ ผลการปรึกษา 

 

กิจกรรมที่  4  การทบทวนผูที่มีคุณสมบัติไมครบ 

 การทบทวนผูที่มีคุณสมบัติไมครบ (ผูที่มีสมรรถนะต่ํากวาเกณฑ)  

เรื่องที่ทบทวน 
ผูไดรับการนิเทศ 

(ตําแหนง) 

ผูนิเทศ 

(ตําแหนง) 
ผลการนิเทศ 

 

กิจกรรมที ่5  คนหาและปองกันความเสี่ยง 

เรื่อง จํานวน วิธีการแกไข วิธีปองกัน ผลการแกไข 

 

กิจกรรมที่  6 การทบทวนการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

วดป. การติดเชื้อ ขั้นตอนที่มีผลตอการติดเชื้อ การปฏิบัติเพื่อลดการติดเชื้อ 
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กิจกรรมที่ 7  การเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 

 1. ยาที่ทีโอกาสเกิดปญหาสูงในหนวยงาน 

 2. ความคลาดเคลื่อนที่พบบอย 

 3. การแกไข 

ความคลาดเคลื่อนที่ 
ขั้นตอนที่มีผลตอความ

คลาดเคลื่อน 

การปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อปองกัน

การเกิด 

 

กิจกรรมที่ 8  การทบทวนเหตุการณที่สําคัญ (เหตุการณที่เปน Sentinel events) 

 การทบทวนเหตุการณที่สําคัญ (เหตุการณที่เปน Sentinel events) ที่เกิดขึ้นในหนวยงานหรือ 

เหตุการณสําคัญที่มีผลตอผูปวยเจาหนาที่ และญาติ 

 ประเภทของการทบทวน 

 1. RCA  

 2. ผูรวมทบทวน  

วดป. เรื่อง เหตุการณ / การแกไข ผลการแกไข ระยะเวลา 

 

กิจกรรมที่ 9 การทบทวนความสมบูรณของเวชระเบียน 

 1. ไดทบทวนเวชระเบียน 

 1.1 ผูปวย Dead 

 1.2 ผูปวยกลับบาน  

 1.3 ผูปวยไมสมัครใจอยู  

 2. ผลการทบทวนเวชระเบียน 

วดป. เรื่อง จํานวน ปญหา การแกไข ผลการแกไข 

 

กิจกรรมที่ 10  การทบทวนการใชความรูทางวิชาการ 

 1. การทบทวนทางวิชาการที่สําคัญ 

 1.1 CPG 

    - Care Map ………………………… เรื่อง 

  - Algorithm  ..……………………… เรื่อง 

  - Policy  …….……………………… เรื่อง 

 1.2 มาตรฐาน ……………………………….. เรื่อง 

 1.3 WI ………………………………………. เรื่อง 

วดป. เรื่องทบทวน ผูเขารวมทบทวน ผลการดําเนินการ 
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กิจกรรมที่ 11 การทบทวนการใชทรัพยากร 

 ( ) การรับไวนอนโรงพยาบาล  ( ) ขอบงชี้ในการใชยาและวัคซีน    

 ( ) ขอบงชี้ในการสงตรวจและวินิจฉัย  ( ) ขอบงชี้ในการผาตัด/งดผาตัด   

 ( ) อื่น ๆ เรื่อง ……… 

วดป. เรื่อง คาใชจายความคุมคา แนวทางปองกัน ผูทบทวน 

 

กิจกรรมที่ 12 การติดตามเครื่องชี้วัดที่สําคัญ 

เดือน ……………………. พ.ศ.  ………………. 

ประเภทความเสี่ยง เครื่องชี้วัด เปาหมาย ปฏิบัติได 
ระดับความรุนแรง 

 A,B,C,D,E,F,G,H,I 

ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค     

ความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป BPSG 2007     

ความเสี่ยงทั่วไป     
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N 

Y 

N 

Y 

Trigger Tool 

เพื่อการทบทวนเวชระเบียน 

 

IHI Trigger Tool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนวันนอน รพ.รวมของผูปวย 

ที่นําเวชระเบียนมาทบทวน 

Random 

Charts 

 

Trigger 

Reviewed 

Portion of 

Chart Reviewed 

 

Hospital Days 

+ Trigger 

Identified 

Harm Category 

Assigned 

End 

Review 

AE 

Identified 

สุมเวชระเบียนแลวใช trigger 

กรองเนนการวัดอัตราการเกิด 

AE มีโอกาสเรียนรู AE นอย 

End 

Review 

AE / 1000 Days 
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Thai HA Trigger Tool 
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Select High Risk 

Charts 

Trigger 

Reviewed 

Portion of 

Chart Reviewed 

End 

Review 

ใช Trigger เปนเกณฑเลือกเวชระเบียนวิเคราะห

ใหไดวามี adverse event หรือไมไมจําเปนตอง

ใหผูเกี่ยวของกับ case มารวมเชื่อมโยง adverse 

event กับระบบทีเ่กี่ยวของอัตรา AE ที่คํานวณ

ไดจะต่ํากวาความจริง 

Harm Category  

Assigned 

Total Hospital Day 

AE / 1000 Day 

AE 

Identified 

จํานวนวันนอน รพ.รวมของผูปวยทุก

รายในชวงเวลาที่ศึกษา 

Anes complication 

Blood 

Critical Care 

Drug (ADE) 

ER revisit 

Grievant/complaint 

Infection (NI&?NI) 

Lab 

Med Rec 

(death,readmit,  

comppplication) 

Nurse supervision 

Obstetrics 

Report (incident) 

Surgical care 

Transfer 
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ขั้นตอนในการดําเนินการ 

1. กําหนดชวงเวลาของการวิเคราะหขอมูล เชน 2 สัปดาห หรือ 1 เดือน ซึ่งควรจะมีการทําอยาง

ตอเนื่องอยางนอยทุก 3 เดือน 

2. กําหนดแหลงขอมูลและ trigger หรือเกณฑคัดกรองที่จะคนหา high risk chart 

3. นํา high risk chart มาทบทวนเพื่อพิจารณาวามีเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือไม อันตรายที่เกิด

ขึ้นกับผูปวยอยูในระดับใด 

4. วิเคราะหขั้นตอนที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรือการกระทํา 

5. สื่อสารผลการทบทวนไปยังทีมที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงระบบงานโดยใชแนวคิด Human Factors 

Engineering 

6. สรุปลักษณะการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคเพื่อใชประโยชนในการสรางความตระหนักและการ

พัฒนาบุคลากร 

7. วิเคราะหขอมูลเพื่อคํานวณอัตราการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคตอพันวันนอน และวิเคราะห

ระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค 

 

แหลงขอมูลและเกณฑคัดกรอง 

1. ใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถบงชี้เวชระเบียนที่มีโอกาสเกิด AE ไดครอบคลุมที่สุด 

2. เกณฑคัดกรองจัดระบบเฝาระวังในจุดที่เปนแหลงกําเนิดขอมูล ชวยใหสามารถบงชี้ผูปวยที่

เขาเกณฑไดงายขึ้น 

3. พัฒนาไปสูการใช trigger เพื่อเฝาระวังและแกปญหาผูปวยในทันที 

4. ทําความเขาใจที่มาของ trigger แตละตัวจะทําใหทราบวาจะมองหาอะไรในเวชระเบียน 

5. การตรวจน้ําตาลในเลือดจํานวนมากกระทําที่หอผูปวยโดยมิไดสงไปที่หองปฏิบัติการ จึงสมควรที่

จะมีการพัฒนาระบบเฝาระวังภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในหอผูปวยควบคูไปดวย 

 

Thai HA Trigger 

แหลงขอมูล รหัส ตัวสงสัญญาณ (Trigger) 

ระบบเฝาระวังวะแทรกซอนจากการระงับ

ความรูสึก (Anesthesia) 
A1 

ผูปวยที่ประสบภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึกซึ่ง

มีความรุนแรงตั้งแต E ขึ้นไป 

A2 
ผูปวยที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการระงับความรูสึกระหวาง

ผาตัด 

A3 ผูปวยที่ไดรับการใส ET t b ใน RR 

หองเลือด (Blood bank) 
B1 

ผูปวยที่ไดรับ massive transfusion 
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แหลงขอมูล รหัส ตัวสงสัญญาณ (Trigger) 

B2 
ผูปวยที่มีอาการหรือสงสัยวาจะมีการแพเลือด/

สวนประกอบของเลือด 

การดูแลผูปวยวิกฤติ (Critical Care) 

 

C1 ผูปวยที่ยายเขา ICU โดยไมไดวางแผน 

C2 
ผูปวยที่ม ีcardiac arrest หรือ pulmonary arrest และ

ชวยชีวิตรอด 

ระบบเฝาระวังการใชยา(Drug) 

 
D1 

ผูปวยที่มี ADE หรือสงสัยวาจะมี ADE และมีความรุนแรง

ตั้งแต E ขึ้นไป 

หองฉุกเฉิน(Emergency care) 

 
E1 

ผูปวยที่กลับมาตรวจซ้ําที่ ER โดยมิไดนัดหมายภายใน 48 

ชั่วโมง แลวไดรับการรับไวในโรงพยาบาล 

ระบบรับคํารองเรียน (Grievance) G1 ผูปวยที่มี (หรือเสี่ยงตอ) การฟองรองหรือเปนคดีความ 

ระบบเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

(Healthcare Associated Infection) 

I1 ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวามีการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

I2 

ผูปวยที่สงสัยวาจะมีการติดเชื้อในโรงพยาบาล (เชน ไม

สามารถยืนยันการติดเชื้อไดเนื่องจากขอมูลไมครบถวน

ตามเกณฑที่จะวินิจฉัย HAI) 

I3 
ผูปวยจิตเวชที่ไดรับยาปฏิชีวนะหลังจากนอนโรงพยาบาล

ไปแลว 48 ชั่วโมง 

หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) 

 
L1 

คา blood sugar < 50 หรือ > 500 mg/dl ยกเวนทารก

แรกเกิด 

L2 Hemoculture ใหผลบวก 

L3 PTT>100 sec, INR>6 

ระบบเวชระเบียน (Medical Record) 

 M1 

ผูปวยที่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ําภายใน 28 วันโดยมิได

วางแผน และดวยการ 

วินิจฉัยโรคเดิม 

M2 ผูปวยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

M3 
ผูปวยที่มีการบันทึกรหัสโรค T81- 89 ในชอง

ภาวะแทรกซอน 

รายงานพยาบาลเวรตรวจการ (Nurse) 
N1 

เหตุการณไมพึงประสงคที่อาจมีความรุนแรงตั้งแตระดับ E 

ขึ้นไป 

ระบบเฝาระวังมารดาและทารกแรกเกิด

(Obstetrics) 

 

O1 

มารดาที่มีภาวะแทรกซอนระหวางการคลอด (เชน 

severe pre-eclampsia  / eclampsia, 

PPH, obstructed labor, 3rd or 4th degree 
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แหลงขอมูล รหัส ตัวสงสัญญาณ (Trigger) 

laceration) 

O2 ทารกแรกเกิดที่มี APGAR score < 7 ที่ 5 นาท ี

ระบบรายงานอุบัติการณ (Incident 

report) 

R1 การพลัดตกหกลม 

R2 แผลกดทับ 

R3 

ผูปวยที่มีพฤติกรรมรุนแรง เสี่ยงตอการทํารายตนเอง 

ผูอื่น และสิ่งของ หรือพยายามฆา 

ตัวตาย 

ระบบเฝาระวังผูปวยที่ไดรับการผาตัด

(Surgical care) 

 

S1 
ผูปวยที่เกิดการบาดเจ็บตออวัยวะระหวางผาตัด หรือตอง

ถูกตัดอวัยวะ 

S2 ผูปวยที่ไดรับการผาตัดซ้ําโดยมิไดมีการวางแผน 

S3 
ผูปวยที่ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาเปนปกติหรือไม

สอดคลองกับการวินิจฉัยโรคกอนผาตัด 

S4 ผูปวยที่มีภาวะ acute MI ระหวางผาตัดหรือหลังผาตัด 

S5 ผูปวยที่เขารับการผาตัดนานเกินกวา 6 ชั่วโมง 

S6 ผูปวยที่ไดรับการผาตัดแตกตางไปจากที่วางแผนไว 

S7 ผูปวยที่สงสัยวามี retained foreign body 

S8 ผูปวยที่ตองรับไวใน ICU หลังการผาตัดโดยไมไดวางแผน 

ระบบสงตอ(Transfer) 

T2 ผูปวยจิตเวชที่ไดรับการสงตอไปดูแล

ภาวะความเจ็บปวยทางกาย และ/หรือ 

เสียชีวิตหลัง 

การสงตอ 

T1 ผูปวยในที่ไดรับการสงตอไปดูแลในระดับที่สูงขึ้น 

T2 

ผูปวยจิตเวชที่ไดรับการสงตอไปดูแลภาวะความเจ็บปวย

ทางกาย และ/หรือ เสียชีวิตหลัง 

การสงตอ 

 

 

เพิ่มความครอบคลุมของการสกัดขอมูล 

เชื่อมโยงกับระบบที่มี พัฒนาระบบที่ยังไมมี 

1. ระบบเฝาระวังในผูปวยผาตัด 

2. ระบบเฝาระวังในมารดาและทารกแรกเกิด 

3. หองปฏิบัติการทางการแพทย 

4. หองเลือด 

5. ระบบเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึก 
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6. ระบบรับคํารองเรียน 

7. รายงานพยาบาลเวรตรวจการ 

8. ระบบเวชระเบียน 

9. ระบบเฝาระวังการใชยา 

10. ระบบเฝาระวังการติดเชื้อ 

11. ระบบสงตอ 

12. ระบบรายงานอุบัติการณ 

13. ระบบการดูแลผูปวยวิกฤติ 

 

ผูทบทวน 

 สําหรับเวชระเบียนของผูปวยที่มีความซับซอน เชน นอนโรงพยาบาลนานกวา 7 วัน ควรใหแพทยเปน

ผูทบทวนตั้งแตตน สําหรับเวชระเบียนทั่วไปควรพัฒนาวิชาชีพที่ไมใชแพทยเปนผูทบทวนในเบื้องตน และให

แพทยเปนผูยืนยันเมื่อมีขอสงสัย 

 หากเปนไปได ควรใหผูทบทวนที่มีประสบการณเปนผูฝกใหแกผูทบทวนมือใหม การทบทวนควบโดย

ทั้งผูมีประสบการณและมือใหมสําหรับเวชระเบียน 20 ฉบับแรกของมือใหม และชวยตอบขอสงสัยตางๆ จะ

ชวยใหเกิดมาตรฐานในการทบทวนดีขึ้น 

 

จํานวนเวชระเบียนที่จะทบทวน 

 IHI แนะนําใหสุมเวชระเบียน 10 ฉบับทุก 2 สัปดาห เพื่อติดตามแนวโนมดวย control chart และใช

เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูคูกับระบบการวัดอุบัติการณและความผิดพลั้งอื่นๆ มีรายละเอียดของเกณฑการ

เลือกเวชระเบียน เชน จําหนายมากกวา 30 วัน, สรุปสมบูรณ,รับไวนอนมากกวา 24 ชม.,   18 ป นอกจากนั้น

ควรมีขอมูลการมา รพ. กอนและหลัง index admission ประกอบการพิจารณาเหตุผลของการรับไว 

 

จํานวนเวชระเบียนที่จะทบทวน (ตามแนวทางของ สรพ.) 

1. ใช trigger เปนเกณฑเพื่อคัดกรองเวชระเบียน 

2. ถาเวชระเบียนที่ไดจากเกณฑใดมีจํานวนไมเกิน 20 ฉบับในชวงเวลาที่ทบทวน ใหทบทวนทุกฉบับ 

3. ถาเวชระเบียนที่ไดจากเกณฑใดมีจํานวนเกินกวา 20 ฉบับ ในชวงเวลาที่ทบทวน ใหสุมอยางเปน

ระบบมาทบทวนเพียง 20 ฉบับ พรอมทั้งเก็บขอมลูจํานวนและวันนอนของเวชระเบียนที่ สุมมา

ทบทวน และเวชระเบียนที่เขาเกณฑทั้งหมด เพื่อให สามารถคํานวณกลับเปนจํานวน AE ที่ควร

จะเกิดขึ้นทั้งหมดสําหรับเกณฑนั้นๆ ได 
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กระบวนการทบทวน 

การทบทวนตามแนวทางของ IHI ตองทบทวนหา trigger กอน โดยพิจารณาเอกสารตอไปนี้ตามลําดับ 

1. การใหรหัสเมื่อจําหนาย (โดยเฉพาะอยางยิ่ง การติดเชื้อ ภาวะแทรกซอน การวินิจฉัยโรค

บางอยาง) 

2. บันทึกสรุปจําหนาย (มองหาสรุปการประเมินและการรักษาที่เฉพาะเจาะจงระหวางนอน

โรงพยาบาล) 

3. คําสั่งการใชยาของแพทยและบันทึกการใหยา (MAR) 

4. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

5. บันทึกการผาตัด 

6. บันทึกทางการพยาบาล 

7. progress note ของแพทย 

8. ถามีเวลาพอ อาจจะดูสวนอื่นของเวชระเบียน เชน บันทึกการซักประวัติ ตรวจรางกาย  

การปรึกษา 

9. การทบทวนตามแนวทางของ สรพ. ซึ่งใช trigger เปนเกณฑการคัดกรองเวชระเบียนมาแลวจึง

สามารถมุงไปที่การศึกษาเวชระเบียนในสวนที่เกี่ยวของกับtrigger นั้นวามี AE หรือไม 

 

จุดเนนในการทบทวน 

มุงหา AE ที่เกี่ยวของกับ trigger ที่คัดเลือกเวชระเบียนมาเปนหลัก 

1. INR > 6 มองหาวามีเลือดออก, Hb ลดลง, hematoma หรือเหตุการณไมพึงประสงคอื่นๆ ที่เปน

ผลมาจาก over-anticoagulation หรือไม 

2. การผาตัดซ้ํา เปนเพราะ AE ที่เกิดจากการผาตัดครั้งที่แลวหรือไม 

3. มาดวยน้ําตาลในเลือดต่ํา ดูความเหมาะสมของการรักษาที่ OPD 

4. Trigger การติดเชื้อในโรงพยาบาลควรทบทวนเวชระเบียนทั้งฉบับเนื่องจากมีโอกาสพบ AE อื่นๆ 

ที่ไมใชการติดเชื้อรวมดวย ใชเวลาในการทบทวนเวชระเบียนแตละฉบับไมเกิน 20 นาท ีให

ตระหนักวาการทบทวนนี้จะมุงหา AE ที่เกี่ยวของกับ trigger ซึ่งคัดกรองมา มิใชการอานเวช

ระเบียนทั้งฉบับ (แตไมปฏิเสธหากพบ trigger หรือ AE อื่นเพิ่มเขามา) 

 

การตัดสินวาเปน AE หรือไม 

ใหพยายามใชมุมมองของผูปวยวาเราจะรับไดหรือไมหากเกิดเหตุการณนี้ขึ้นกับเรา ถาตอบวา “รับ

ไมได” นั่นแสดงวาเกิดอันตรายขึ้นคําถามตอทีจะใชทดสอบก็คือเหตุการณนั้นเปนสวนหนึ่งของการดําเนินไป

ตามธรรมชาติของโรคหรือวาเปนภาวะแทรกซอนจากการดูแลรักษา ถาเปนไปตามธรรมชาติของโรคก็ไมถือวา

เปน AE เชน กรณีที่ผูปวยถูกยายเขา ICU หลังจากที่หยุดหายใจและใสทอชวยหายใจ ถาการหยุดหายใจนั้น

เปนผลจาก natural progression หรือเปนการกําเริบของ COPD ก็จะไมจัดวาเปนเหตุการณที่ไมพึงประสงค 
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แตหากเกิดจาก pulmonary embolism ซึ่งเกิดขึ้นหลังผาตัด หรือใหยากลอมประสาทแกผูปวย COPD  

มากเกินไป ก็ถือวาเปนเหตุการณที่ไมพึงประสงค 
 

การพิจารณาระดับอันตราย 

D : เกิดความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดขึ้นและตองมีการเฝาติดตามดูหรือตรวจพิสูจนบางอยาง  

   จนทราบชัดเจนวาไมเกิดอันตรายการพิจารณาระดับอันตรายตอผูปวย (ไมถือวาเปน AE) 

E : เกิดอันตรายชั่วคราวขึ้นกับผูปวยและตองไดรับการบําบัดรักษา 

F : เกิดอันตรายชั่วคราวขึ้นกับผูปวยซึ่งตองรักษาในโรงพยาบาลหรือทําใหนอนโรงพยาบาลนานขึ้น 

G : อันตรายถาวรตอผูปวย 

H : ตองรับการบําบัดรักษาเพื่อชวยชีวิต 

 I :  ผูปวยเสียชีวิต 

 

ความสัมพันธระหวาง Trigger กับ AE 

1. Trigger คือ การพบเหตุการณที่เปนสภาวะลอแหลมที่อาจจะเกิด AE แตก็มิไดเกิด AE เสมอไป 

2. ผูปวยแตละรายอาจพบ 1 Trigger หรือหลาย Trigger หรือไมพบเลย ก็ได 

3. ในแตละ Trigger อาจพบหลาย AE หรืออาจไมมี AE ก็ได 

4. Trigger บางตัวก็เปน AE ในตัวเองดวย 

5. เมื่อพบ Trigger ตัวใดใหทบทวนหา AE ที่สัมพันธกันกอนแลวคอยมองหา AE อื่นๆ 

6. ผูปวยบางรายอาจพบ AE โดยไมพบ Trigger ที่เสนอไวก็ได 

 

การนับ AE 

1. นับเฉพาะ AE ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล 

2. การใชยาตัวเดียวกันแตเกิดภาวะแทรกซอนขึ้น 2 ลักษณะ ใหนับเปน AE เพียงครั้งเดียว 

การผาตัด 1 ครั้งแตเกิดอันตรายตออวัยวะหลายแหง ใหนับ AE ตามจํานวนการบาดเจ็บที่เกิดขึน้ 

3. กรณีที่ผูปวยมีความรุนแรงตั้งแตเริ่มตนมากและตองใชintervention หลายอยาง 

ภาวะแทรกซอนที่เกิดจาก interventionเหลานั้นใหนับเปน AE แตหากมีการเสียชีวิตขึ้น ให

พิจารณาวาการเสียชีวิตนั้นเปนผลจาก AE หรือเปนผลจากความรุนแรงของโรคเอง 
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การรักษาความลับ 

 การรักษาความลับขอมูล แบบบันทึกขอมูลไมควรมีขอมูลที่บงชี้ตัวผูปวยที่เปน HN หรือชื่อผูปวย แต

ควรเปนรหัสที่กําหนดขึ้นใหม ซึ่งสามารถสืบคนหาเวชระเบียนมาทบทวนเพิ่มเติมไดในกรณีที่จําเปน 

 
  

Safety Culture 

 วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่ดีงาม ที่ผูคนปฏิบัติคลายกันโดยอัตโนมัติผูคนยอมรับและปฏิบัติจนเคยชิน 

วัฒนธรรมในองคกรมี 2 แงมุม 

1. สิ่งที่องคกรเปน ไดแก ความเชื่อและคานิยม  

2. สิ่งที่องคกรมี ไดแก แบบแผนการปฏิบัติโครงสรางระบบ 

“ความเสี่ยง” และ “ความปลอดภัย” เปนสองดานของเรื่องเดียวกัน คําวาความเสี่ยงทําใหเรามองหาโอกาส

เกิดปญหา ปรับจากการตั้งรับมาสูการสํารวจ แกไข และปองกันเชิงรุก คําวาความปลอดภัย ใหความรูสึกเชิง

การบรรลุเปาหมายและอยากทําทุกวิธีทางเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น 

 วัฒนธรรมความปลอดภัย หมายถึง ความเชื่อที่ทุกคนยึดมั่นและ ปฏิบัติจนเปนนิสัยไปในทิศทาง

เดียวกันในเรื่องความปลอดภัย องคกรที่สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นได จะชวยใหองคกรนั้นมี

ภูมิคุมกัน ทําใหสามารถตรวจจับปองกัน และแกปญหาที่จะเกิดอันตรายตอผูปวยและผูปฏิบัติงานไดดีขึ้น  

และยั่งยืน 
 

ลักษณะวัฒนธรรมความปลอดภัย 

1. นําเรื่องความเสี่ยงมาเลาสูกันฟงไดอยางสะดวกใจ 

2. ทบทวนและเรียนรูจากเหตุการณที่รุนแรงโดยไมชักชา 

3. การรายงานอุบัติการณที่ครอบคลุม 

4. มีสายตาที่วองไวในการมองหาความเสี่ยงตลอดเวลา 

5. ขวนขวายหาทุกวิธีการที่จะทําใหเกิดความปลอดภัย 

6. สอดแทรกแนวคิดความปลอดภัยเขาในทุกโอกาส 

7. ผูนําเห็นคุณคาและใสใจอยางตอเนื่อง 

8. ตอยอด ขยายผลจากจุดเล็กๆ 

9. Share ขอมูล Share ปญหา Share ทางออก Share ความรูสึก 

 

Risk Register การกําหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อความปลอดภัย 

ทะเบียนขอมูลความเสี่ยง (Risk Register) คือเอกสารหลักหรือ Master document  

ที่รวบรวมขอมูลพื้นฐานของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปสู การวางแผนการบริหารความเสี่ยง  
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แนวทางการจัดทา Risk register 

1. การระบุความเสี่ยง ( Identify Risk )  

2. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk analysis)  

3. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk analysis) 

4. การกําหนดแผนในการตอบสนองความเสี่ยง (Plan Risk Treatment Strategies )  

5. การเฝาระวัง ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง (Monitor & Control Risk)  

 

การระบุความเสี่ยง : Identify Risk 

Risk Identification 

Risk ID Source Date Added Risk Title Risk Description 

A01     

 

Identify Risk 

เปนการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกร หนวยงาน ทีม ซึ้งการระบุ

ความเสี่ยงก็เพื่อ  

1. เพื่อใหความเสี่ยงที่ระบุไวทราบวาความเสี่ยงคืออะไร ใครเปนผูรับผิดชอบ มีโอกาสเกิดมากนอย

เพียงใด  

2. ใหทราบสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงนั้น  

3. การตอบสนองตอความเสี่ยง เปนตน  

 

แหลงที่มาของความเสี่ยง (Source)   

1. การรายงานความเสี่ยง , กิจกรรมการทบทวน , Trigger Tool 

2. จากการวิเคราะหขั้นตอนการดูแลผูปวย  

3. การตามรอยกระบวนการการดูแลผูปวย ( Tracer )  

4. การคนหาความเสี่ยงจากแหลงอื่นๆ เชนการเดิน Round แบบบันทึกตางๆ ขอรองเรียน เปนตน 

 

ชนิดประเภทความเสี่ยงตามโปรแกรม/ทีก่ําหนดไว(รพ.พระนครศรีอยุธยา มี 4 โปรแกรมตามเอกสาร 

หนา 6) 

1. แผนยุทธศาสตร/กลยุทธ 

2. การเงิน การบัญชี 

3. คลินิก 
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4. กฎหมาย 

5. โครงสราง สิ่งแวดลอม 

6. ทรัพยากรบุคคล 

7. การปฏิบัติการ 

8. เทคโนโลยี สารสนเทศ เปนตน 

 

ตัวอยางการระบุความเสี่ยง : Identify Risk 

Risk 

ID 
Source 

Date 

Added 
Risk Title Risk Description 

ลําดับ

ที ่

แหลงที่มา วันที่นําเขา เหตุการณความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 

1 IR 1 ตุลาคม 

2560 

เกิดความผิดพลาดในการ

รายงานคาวิกฤติ(ไมไดรายงาน/

รายงานลาชา/รายงานไมครบ) 

การรายงานคาวิกฤติลาชาไมได

รายงานที่ครอบคลุมทั้ง

หองปฏิบัติการ และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis) 

Risk Identification Risk Analysis 

Risk 

ID 
Source 

Date 

Added 

Risk 

Title 

Risk 

Description 
Quarter 

Likelihood 

(frequency) 

Consequen

ce (Impact) 

Risk 

Level 

            1-5 1-5   

         
A01     Q1     0 

     Q2     0 

     Q3     0 

     Q4     0 

การกําหนดแผนในการตอบสนองความเสี่ยง Plan risk Treatment strategies 

Risk Treatment Plan QI Plan 

Risk  Transfer & 

Prevention 

Risk Monitor & 

Control 
Risk Mitigation QI Plan 
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มาตรการปองกันและถาย

โอนความเสี่ยง 

การติดตามและ

ควบคุม 

แนวทางบรรเทา

ความเสียหาย 

เพื่อหาคําตอบใหมๆ หรือ

ทําใหดีขึ้น 

 

 

 

Strategies Risk Control (Risk Transfer & Prevent) 

1. เลิกใหบริการ ลดอุปสงค กําหนดมาตรการการปองกัน ถายโอน 

2. จํากัดสถานที่บุคคล เงื่อนไขการปฏิบัติ 

3. จัดลาดับความสําคัญ 

Monitoring, Adaptation & Response 

1. ปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัย 

2. ปรับปรุงการตรวจจับอาการผูปวยที่ทรุดลง 

3. จัดทําระบบตอบสนองฉุกเฉิน 

4. จัดทําระบบเฝาติดตามและตรวจสอบของทีม 

5. สรุปและคาดการณอันตรายที่อาจเกิด 

6. ปรับปรุงการตอบสนองตอสิ่งคุกคามและแรงกดดัน 

Mitigation 

1. นโยบายการอธิบาย ขอโทษ และชวยเหลือผูเสียหาย 

2. การตอบสนองอยางเรงดวนตอ physical harm 

3. การชวยเหลือดานจิตใจแกผูปวยและครอบครัว 

4. การชวยเหลือเจาหนาที่(ทางการ/เพื่อนชวยเพื่อน) 

5. การทาํประกัน 

6. การตอบสนองคํารองเรียนในเชิงรุก 

7. การตอบสนองตอสื่อในเชิงรุก 

8. การเจรจากับผูควบคุม 
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การเฝาระวัง ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง Monitor & Review 

Risk Monitoring & Review 

Risk 

Owner 

Review 

Frequency 

Date Last 

Review 

Result of 

Review 

Residual Risk 

Level 
Risk Status 

          active/closed 

 

การพัฒนาเรื่อง Risk Register ที่มาปรับใชกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

1. แบบฟอรม Risk Profile 

ลําดับ อุบัติการณ 
Clinical 

risk 

Non- 

Clinical 

Risk 

ระดับ

ความ

รุนแรง 

ปงบประมาณ…………………….. 
แหลง 

ที่มา 

การควบคุม

prevent 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
 

 

1                                      

 

2. แบบฟอรม Risk Register 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดาน 

ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

การควบคุม

ที่มีอยู 

การประเมินผล 

การควบคุม 

ความ

เสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

การ

ปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะความเสี่ยง 

ระหวาง

ดําเนินการ 

สิ้นสุด 
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แบบฟอรม 
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กระดาษเขียนความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

วนัที�______เดือน_________ พ.ศ._______เวลา__________ 

สถานที�ติดต่อกลบั__________________________________โทร.__________________ 

หน่วยงานที�ท่านตอ้งการแสดงความคิดเห็น 

_________________________________________________________________________ 

รายละเอียด_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

       เพื�อประโยชน์ในการพฒันาและนาํไปปรับปรุงต่อไป และ ขอ้มูลที�ท่านใหจ้ะเก็บไวเ้ป็น

ความลบั 

ขอบคุณที�ใหค้วามร่วมมือ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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