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คํานํา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุ น
และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ซึง่ ส่งผลให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลใน
ประเทศไทยมีการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จนเป็นทีย่ อมรับไปทัวโลก
่
และ
เพื่อให้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลของสถาบันซึง่ ปจั จุบนั เน้นทีร่ ะดับโรงพยาบาล มีการ
ขยายไปถึงบริการสุขภาพในลักษณะอื่นทีม่ ใิ ช่โรงพยาบาล สถาบันจึงได้มกี ารจัดทํามาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขฉบับนี้ขน้ึ เพื่อใช้ประเมินและรับรองหน่วยบริการสุขภาพประเภททีไ่ ม่ได้รบั
ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขฉบับนี้พฒ
ั นาจากมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย PHCA (มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย pHCA ฉบับเทียบเคียงสากล) โดยใช้
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี เป็ น
กรอบ ซึง่ ได้รบั การประสานงานและการสนับสนุ นเป็ นอย่างดี ทัง้ ด้านงบประมาณและหน่วยบริการที่
เข้าร่วมในการทดลองใช้มาตรฐานฉบับนี้จากกรุงเทพมหานคร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณหม่อมราชวงศ์
สุขมุ พันธ์ บริพตั ร ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ผูอ้ ํานวยการสํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร และนางชุดาภรณ์ ศิรสิ นธิ ผูอ้ ํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุ นการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นอย่างดี และ
อนุญาตให้สถาบันนํามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย (PHCA) มาเป็ นต้นแบบในการ
พัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขฉบับนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ตลอดจนคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ทีไ่ ด้ช่วยผลักดัน
งานจนเกิดมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขฉบับนี้ ซึง่ จะเป็ นรากฐานสําคัญอันหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยสืบไป
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แนวทางการใช้มาตรฐาน
เป้ าหมายของการใช้มาตรฐาน:
เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบระบบงานทีเ่ หมาะสม และใช้ประเมินเพื่อหาโอกาสพัฒนา
ขอบเขตของมาตรฐาน:
เป็ นมาตรฐานทีใ่ ช้ในการพัฒนา และประเมินกระบวนการคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพ
ประเภททีไ่ ม่ได้รบั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน โดยมีขอบเขตครอบคลุมทัง้ ด้านการบริหาร การรักษาพยาบาล
แบบผสมผสาน การฟื้นฟูสภาพ รวมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค
สิ่ งที่ต้องใช้ควบคู่กบั มาตรฐาน:
1) การพิจารณาบริบทของศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หา
ความท้าทาย และความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
2) การใช้แก่นคุณค่าของการทํางานหรือค่านิยมและแนวคิดหลัก (Core Values
& Concepts) ของการพัฒนาคุณภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
• การนําองค์กร อย่างมีวสิ ยั ทัศน์
• การมองประชาชน/ผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง
• ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
• การทํางานเป็ นทีมและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ ภาคีเครือข่ายทัง้
ภาครัฐ และเอกชน
• การบริหารจัดการด้วยการใช้ขอ้ มูล และข้อเท็จจริง
• การเรียนรูแ้ ละการเสริมพลังของศูนย์บริการสาธารณสุข เครือข่าย และทีม
สุขภาพ
• การยึดผลสัมฤทธิ ์และการสร้างคุณค่า เป็ นเป้าหมายในการทํางาน โดยใช้ 3P
(Purpose-Process-Performance)
• มุมมองเชิงระบบ
• การบริหารจัดการเพื่อสร้างนวตกรรม
3) วงล้อการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ (Plan-Do-Study-Act หรือ 3P)
4) แนวทางการให้คะแนนตามมาตรฐาน
การใช้มาตรฐานที่ ก่อให้เกิ ดคุณค่า
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1) ทําความเข้าใจเป้าหมายและคําสําคัญ (key words) ของมาตรฐานให้กระจ่างชัด
2) เน้นการใช้เพื่อการเรียนรูแ้ ละยกระดับผลการดําเนินงาน
3) เน้นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบ และการเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบงานต่างๆ
4) เน้นการนํ ามาตรฐานไปเรียนรูแ้ ละทบทวนการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง ในทีท่ าํ งาน
5) เน้นการพัฒนาทีค่ รอบคลุมทุกพืน้ ที่ (ระบบงาน กลุ่มผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย
หน่ วยงาน) อย่างเชื่อมโยง
6) ประยุกต์ใช้มาตรฐานอย่างเหมาะสม
7) เน้นการทบทวนประเมินผลในระดับภาพรวม และการบรรลุเป้าหมายของแต่ละระบบ
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ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริ หารจัดการ
หมวดที่ 1 การนํา
I-1.1 การนํา และการกํากับกิ จการ
ผูน้ ําศูนย์บริการสาธารณสุขชีน้ ํา สื่อสารและส่งเสริมผลการดําเนินงานทีด่ ี ให้ความมันใจ
่
ในคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
และประชาชนทีต่ อ้ งการรับบริการทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุข
ก. วิ สยั ทัศน์ และค่านิ ยม
1. ทีมนํ ากําหนดและถ่ายทอดพันธกิจ วิสยั ทัศน์ ค่านิยม ไปยังบุคลากรทุกคนเพื่อนําไปปฏิบตั ิ
2. ทีมนํ าสร้างสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา การเรียนรู้ ความร่วมมือ และ
การบรรลุเป้าหมายของศูนย์บริการสาธารณสุข
3. ทีมนํ าสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย การใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และ
รูปแบบการดูแลทีเ่ หมาะสมกับโรคเรือ้ รังทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ในการให้บริการ
ข. การสื่อสารและจุดเน้ นของศูนย์บริ การสาธารณสุข
1. ทีมนํ ากําหนดจุดเน้นทีต่ อ้ งพัฒนาเพื่อการบรรลุเป้าหมายของศูนย์บริการสาธารณสุข
รวมทัง้ ระบุการดําเนินการทีจ่ าํ เป็ น
2. ทีมนํ าสื่อสารจุดเน้นให้อํานาจการตัดสินใจ และจูงใจบุคลากรทัวทั
่ ง้ ศูนย์บริการสาธารณสุข
เพื่อให้เกิดผลงานทีด่ ี
ค. การกําหนดทิ ศทางและการประเมินผล
1. ทีมนําร่วมกันกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ จ่ี าํ เป็นเพื่อการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและ
การบรรลุพนั ธกิจของศูนย์บริการสาธารณสุข
2. ทีมนํ าทบทวนผลการดําเนินการของศูนย์บริการสาธารณสุข ทัง้ ด้านการบริหารจัดการ
การจัดบริการในชุมชนและในศูนย์บริการสาธารณสุข
3. ทีมนํ านําผลการทบทวนมาปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารและจัดบริการ 1
0

1

ทีมนํานําผลการทบทวนมาปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของการบริ หารและจัดบริ การ หมายถึงระบบการนํา ที่คาํ นึ งถึงความสามารถ และ ความต้องการ/ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยอื่นๆ มีการตั้งความคาดหวังต่อผลการดําเนินการในระดับที่สูง
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ง. การกํากับดูแลการบริ หารจัดการ
1. มีระบบกํากับดูแลการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขทีด่ ใี นด้านความรับผิดชอบ
ด้านการเงิน ความโปร่งใสในการดําเนินงาน การตรวจสอบทีเ่ ป็นอิสระทัง้ ภายในและภายนอก
และการพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
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I- 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ศูนย์บริการสาธาณสุขแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม
และคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสังคม รวมทัง้
มีส่วนสนับสนุ นต่อการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
ก. ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. มีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดความเสีย่ งหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคมเนื่องจากการ
ดําเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข
2. มีการรักษาสิง่ แวดล้อม ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและกฎหมาย
ข. พฤติ กรรมที่ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม
1. ผูน้ ําด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ การพยาบาล เภสัชกร และผูน้ ําทางคลินิกด้านอื่นๆ วาง
โครงสร้างการกํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมของแต่ละวิชาชีพ กํากับคุณภาพ
การบริการ และสนับสนุ นการปฏิบตั ติ ามหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ค. การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพชุมชน
1. ทีมนํ ากําหนดชุมชนสําคัญและสิง่ ทีจ่ ะให้การสนับสนุ นแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน
2. มีการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อจัดให้มบี ริการทีป่ ระสานกัน
และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
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หมวดที่ 2 การบริ หารเชิ งกลยุทธ์
I-2.1 การจัดทํากลยุทธ์
มีการกําหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความท้าทาย และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั การดําเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์
1. มีการวิเคราะห์ความท้าทายและข้อได้เปรียบของศูนย์บริการสาธารณสุข ปญั หาและ
ความต้องการด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการ/ชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส สิง่
คุกคามขององค์กร รวมทัง้ ปจั จัยสําคัญอื่นๆ และความสามารถในการนําแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบตั ใิ นกระบวนการจัดทํากลยุทธ์
ข. วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์
1. มีการจัดทําวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สําคัญและกรอบเวลาทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านัน้
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อความท้าทายทีส่ ําคัญสถานะสุขภาพและความ
ต้องการด้านสุขภาพของชุมชนหรือกลุ่มประชากรทีใ่ ห้บริการ และมีส่วนต่อผลลัพธ์
สุขภาพทีด่ ขี น้ึ
3. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เกีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งทีผ่ ลลัพธ์สุขภาพทีด่ ขี น้ึ ของ
ผูร้ บั บริการ ครอบครัว ชุมชน บุคลากร และสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี
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I-2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ
มีการแปลงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักไปสู่แผนปฏิบตั กิ าร
มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตั ิ และติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
บรรลุเป้าประสงค์
ก. การจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การ และถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิ บตั ิ
1. มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ทีส่ าํ คัญ บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมีส่วนต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2. มีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ เพียงพอทีจ่ ะนําแผนปฏิบตั กิ ารไปปฏิบตั ใิ ห้
บรรลุผล พร้อมทัง้ มีการบริหารจัดการทีด่ ี
3. มีการปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ ารและนํ าแผนทีป่ รับเปลีย่ นไปสู่การปฏิบตั ิ ในกรณีทม่ี ี
ความจําเป็ น
4. มีการจัดทําแผนด้านทรัพยากรบุคคลทีส่ าํ คัญเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารทีก่ ําหนดไว้ได้
5. มีการจัดทําตัวชีว้ ดั สําคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ติ ามแผน ระบบการ
วัดผลครอบคลุมประเด็นสําคัญและหนุ นเสริมให้ทงั ้ ศูนย์บริการสาธารณสุขมุง่ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้ นผู้รบั บริ การ /ผูร้ บั ผลงาน
I - 3.1. ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย/ประชากรเป้ าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความพึงพอใจ
มีการเรียนรูค้ วามต้องการและความคาดหวังทีส่ าํ คัญของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริการทีจ่ ดั ให้สอดคล้องกับความต้องการ มีการประเมินและ
นําความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ /ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย มาใช้
ปรับปรุงการดําเนินการ
ก. ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย/ประชากรเป้ าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. มีการระบุการจําแนกส่วนของผูร้ บั บริการ ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียเพื่อการจัดบริการทีต่ รงประเด็นในแต่ละกลุ่ม
2. มีการรับฟงั และเรียนรูค้ วามต้องการความคาดหวังของผูร้ บั บริการ ประชากรเป้าหมาย ชุมชน
และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการนํ าข้อมูลความต้องการความคาดหวังไปใช้ในการวางแผนจัดบริการสุขภาพและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
4. มีการปรับปรุงวิธกี ารรับฟงั และเรียนรูใ้ ห้ทนั ความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องและทิศทางการ
เปลีย่ นแปลงของบริการสุขภาพ
ข. ความพึงพอใจของผู้รบั บริการ /ประชากรเป้ าหมาย /ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
1. มีการประเมินความพึงพอใจและติดตามผลเพื่อรับข้อมูลป้อนกลับจากผูร้ บั บริการ
ประชากรเป้าหมาย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย แต่ละกลุ่ม
2. มีการนํ าข้อมูลความพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจมาใช้ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพื่อสร้าง
ความเชื่อมันศรั
่ ทธา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ
3. มีการจัดการกับคําร้องเรียนอย่างได้ผลและทันท่วงที
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I - 3.2 การพิ ทกั ษ์สิทธิ ผ้รู บั บริ การ/ประชากรเป้ าหมาย และชุมชน
บุคลากรมีความตระหนักและให้การคุม้ ครองสิทธิผรู้ บั บริการและประชากรเป้าหมาย
ชุมชนทัวไปตามคํ
่
าประกาศสิทธิผปู้ ว่ ยขององค์กรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข
ก. กระบวนการคุ้มครองสิ ทธิ ผรู้ บั บริ การ
1. มีการสร้างหลักประกันว่าผูป้ ฏิบตั งิ านมีความตระหนักและทราบบทบาทของตนในการ
คุม้ ครองสิทธิผรู้ บั บริการ และมีระบบพร้อมทีจ่ ะตอบสนองเมือ่ ผูร้ บั บริการขอใช้สทิ ธิ
2. ผูร้ บั บริการได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีใ่ นลักษณะทีเ่ ข้าใจได้ง่าย
3. มีการคํานึงถึงสิทธิ และพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูร้ บั บริการในทุกกิจกรรมของการจัดบริการสุขภาพ
ทัง้ ในชุมชน และการบริการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข
4. ผูร้ บั บริการได้รบั การดูแล/การบริการ ด้วยความเคารพความเป็ นส่วนตัว ศักดิ ์ศรีของ
ความเป็ นมนุ ษย์ ค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคล
ข. การดูแลผู้รบั บริ การ /ประชากรเป้ าหมาย และชุมชนที่มีความต้องการเฉพาะ
1. มีการค้นหา วิเคราะห์/ระบุกลุ่มผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย ทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และมีระบบพร้อมทีจ่ ะตอบสนองเมื่อผูร้ บั บริการ ประชากรเป้าหมาย
และชุมชนขอใช้สทิ ธิ
2. ผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย ทีเ่ ป็ นเด็ก ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุทช่ี ่วยเหลือตนเองไม่ได้
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอย่างเหมาะสม
3. ผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลด้วยความเคารพ
ในสิทธิและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
4. มีการปฏิบตั ติ ่อผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย ทีจ่ าํ เป็นต้องแยก หรือผูกยึด อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 4 การวัด วิ เคราะห์ และการปรับปรุงผลงาน
I - 4.1 การวัดวิ เคราะห์และปรับปรุงผลงานขององค์กร
มีการวัด วิเคราะห์ ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน โดยใช้ขอ้ มูลและ
สารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข
ก. การวัดผลงาน
1. มีการเลือก รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ/ตัวชีว้ ดั สําคัญทีส่ อดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ตดิ ตามผลการปฏิบตั งิ านประจําวัน ติดตามผลงานโดยรวมของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ติดตามความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
สนับสนุ นการตัดสินใจ และการสร้างนวตกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข
2. มีการทบทวน/ปรับปรุงระบบการวัดผลงานให้ทนั กับความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้องและ
ทิศทางของบริการสุขภาพ ไวต่อการเปลีย่ นแปลงภายในหรือภายนอกทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วหรือไม่คาดคิด
ข. การวิ เคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลงาน
1. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูล (เช่น family folder, community folder, ทะเบียนประชากร,
ข้อมูลภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ)
2. การจัดระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพและการบริการ มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็ น
ปจั จุบนั น่ าเชื่อถือ ทันสถานการณ์ และง่ายต่อการสืบค้นและใช้ประโยชน์
3. มีการสรุปข้อมูลสุขภาพของชุมชน วิเคราะห์ปญั หาชุมชน และสรุปข้อมูลการบริการ
ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อวางแผนแก้ไขปญั หาแบบมีส่วนร่วม
4. มีระบบการประสาน/เชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อข้อมูลแก่ผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้อง เพื่อให้เกิดการ
วางแผนและการจัดการดูแลสุขภาพประชากรในเขตรับผิดชอบ และผูร้ บั บริการภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
5. มีการนํ าสิง่ ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์/ทบทวนประเมินผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขมา
จัดลําดับความสําคัญเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ/ระบบงานสําคัญและหาโอกาสพัฒนา
พร้อมทัง้ ถ่ายทอดวิธกี ารปฏิบตั ทิ ด่ี เี พื่อสร้างการเรียนรูร้ ่วมกัน
6. มีการใช้ผลการทบทวนเพือ่ ประเมินความสําเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข ความก้าวหน้า
ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร และความสามารถในการตอบสนองการ
เปลีย่ นแปลงของศูนย์บริการสาธารณสุข และสิง่ แวดล้อมภายนอก
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I - 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการสร้างความมันใจว่
่ ามีขอ้ มูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ทีจ่ าํ เป็ น มี
คุณภาพ และพร้อมใช้งาน สําหรับบุคลากร/ผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ก. การจัดการสารสนเทศ
1. มีขอ้ มูลและสารสนเทศทีจ่ าํ เป็ นสําหรับบุคลากร/ผูบ้ ริหาร/ผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
พร้อมใช้งาน เอือ้ ต่อนํามาใช้ในการจัดบริการ การบริหารจัดการ การแผนงานการจัดการ
สารสนเทศ ทีเ่ หมาะสมกับบริบท
2. มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของบุคลากร/ผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ซึง่ มีความ
น่ าเชื่อถือ ทันสมัย และเข้าถึงง่าย
3. มีการสร้างความมันใจว่
่ าฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มคี วามเชื่อถือได้ ป้องกันไม่ให้ขอ้ มูล
รัวไหล
่
และใช้งานง่าย
4. มีการสร้างความมันใจว่
่ าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ มี
ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุ กเฉิน
5. มีการปรับปรุงกลไกการจัดให้มขี อ้ มูลและสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
ทีพ่ ร้อมใช้ให้ทนั กับความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้อง ทิศทางของบริการสุขภาพ และการ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
ข. คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ
1. มีการสร้างความมันใจว่
่ าข้อมูล สารสนเทศ และความรูข้ ององค์กร มีความแม่นยํา เชื่อถือได้
ทันเหตุการณ์ และปลอดภัย
2. มีการสร้างความมันใจในการรั
่
กษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

9

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
I-5.1 การบริหารงานบุคคลที่ก่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ในงาน บุคลากรมีขวัญกําลังใจ
มีระบบบริหารบุคคลทีก่ ่อให้เกิดการมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงานตามภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ บุคลากรมีขวัญกําลังใจ เกิดการเรียนรูแ้ ละปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงได้ เพื่อ
บรรลุความสําเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคลบุคลากรและผูน้ ําได้รบั การพัฒนาเพื่อให้สร้าง
ผลงานทีด่ ี
ก. การจัดระบบและการบริ หารเพื่อเพิ่ มคุณค่าบุคลากร
1. มีการจัดวางอัตรากําลังในแต่ละตําแหน่ งทีค่ ํานึงถึงความรูค้ วามสามารถของบุคลากรตาม
บทบาทหน้าทีแ่ ละภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ภายใต้อํานาจการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม
2. มีการสื่อสารภายในองค์กรทีด่ ี รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นความรู้ ทักษะ ระหว่างผูท้ ท่ี ํางาน
ต่างหน้าที่ ต่างสถานที่ และต่างหน่วยงาน เพื่อช่วยให้บุคลากรมีผลงานทีด่ ี และมี
แรงจูงใจ รวมทัง้ เกิดบรรยากาศการทํางานทีด่ ี
3. มีวธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบในการยกย่องชมเชย การให้รางวัล และสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรสร้างผลงานทีด่ ี มีขวัญกําลังใจ มีความรักในองค์กร รวมทัง้ สนับสนุ นให้
บุคลากรมีจติ บริการทีม่ งุ่ เน้นผลประโยชน์และความต้องการของประชากรเป้าหมาย/
ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
4. มีระบบประเมินผลและพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม
ข. การพัฒนาบุคลากร
1. มีการจัดระบบการเรียนรูข้ องบุคคลากรทีส่ อดคล้องกับพันธกิจ และผลการปฏิบตั งิ าน
ของแต่ละบุคคล และแผนงานของศูนย์บริการสาธารณสุข
2. มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการพัฒนาและเรียนรูส้ าํ หรับบุคลากรและผูน้ ํา โดย
พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล และผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขร่วม
ด้วย
3. มีการนําเอาความรูจ้ ากคลังความรูท้ ส่ี ะสมจากการเรียนรูข้ ององค์กรมาใช้ในการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร
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ค. การประเมิ นผูกพัน และ ความพึงพอใจ
1. มีการประเมินความผูกพัน/ความพึงพอใจของบุคลากร ด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ ทีเ่ หมาะสม และใช้ตวั ชีว้ ดั เหล่านี้เพื่อปรับปรุงความผูกพัน/ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
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I-5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
มีการบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลัง เพื่อให้งานของศูนย์บริการสาธารณสุข
บรรลุผลสําเร็จ มีจดั ให้มสี ภาพแวดล้อมในการทํางานและบรรยากาศทีส่ นับสนุ นให้บุคลากรมี
สุขภาพดี และมีความปลอดภัย
ก. ขีดความสามารถ และความเพียงพอ ของบุคลากร
1. มีการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและระดับกําลังคนทีต่ อ้ งการ มีการกําหนด
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง และมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของบุคลากรและข้อกําหนดในกฎหมาย
2. มีกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิผลในการว่าจ้างและธํารงรักษาบุคลากรใหม่ มีการรวบรวม
ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัตขิ องบุคลากรในด้านใบประกอบวิชาชีพ การศึกษา
การฝึกอบรม และประสบการณ์
3. มีการบริหารและจัดระบบบุคลากรเพื่อให้งานของศูนย์บริการสาธารณสุขบรรลุผล
สําเร็จ และ เสริมสร้างการมุ่งเน้นผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย/ชุมชน
3.1. มีกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมิน หลักฐาน
คุณสมบัติ (ใบอนุ ญาตวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์) ของ
บุคลากร
3.2. มีการนิเทศบุคลากรใหม่ให้มกี ารพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน และการประเมิน
ความสามารถในการทํางานให้ได้ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ ําหนด
3.3. มีระบบการกํากับบุคลากรทีย่ งั ไม่ได้รบั ใบอนุญาตให้ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นอิสระ
เพื่อให้การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพคล่องตัวพอ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการที่
เปลีย่ นแปลงไป
3.4. บุคลากร /แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร /นักศึกษา/จิตอาสา/ผูป้ ฏิบตั งิ านตาม
สัญญาจ้าง มีความเข้าใจและสามารถแสดงให้เห็นถึงบทบาทของตนเองที่
เกีย่ วข้องกับความปลอดภัย
3.5. มีการประเมินผลหรือการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อดูแนวโน้มการ
ประกอบวิชาชีพซึง่ มีผลกระทบต่อคุณภาพการดูแลและความปลอดภัย
4. มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถ
และความเพียงพอ
5. มีการบริหารบุคลากร ความต้องการของบุคลากร และความต้องการของสถานบริการ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลดบุคลากร และเพื่อ
ลดผลกระทบจากการทีบ่ ุคลากรไม่เพียงพอ เมือ่ มีความจําเป็ น
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ข. บรรยากาศในการทํางาน
1. มีการสร้างความมันใจและดํ
่
าเนินการปรับปรุงเพื่อให้สถานทีท่ าํ งานเอือ้ ต่อสุขภาพ ปลอดภัย
และมีการป้องกันภัยมีการกําหนดตัววัดผลงานและเป้าหมายการปรับปรุงสําหรับแต่ละ
ประเด็นดังกล่าว
2. มีการให้การดูแลและเกือ้ หนุ นบุคลากรด้วยนโยบาย การจัดบริการ และสิทธิประโยชน์ ซึง่
ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรทีม่ คี วามหลากหลายแต่ละกลุ่ม
ค. สุขภาพบุคลากร
1. บุคลากรทุกคนได้รบั การประเมินสุขภาพเมือ่ แรกเข้าทํางาน และมีขอ้ มูลสุขภาพพืน้ ฐาน
ได้แก่ การตรวจสุขภาพทัวไป
่ ประวัตกิ ารได้รบั ภูมคิ ุม้ กัน ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย และอุบตั เิ หตุ
รวมทัง้ พฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่ การตรวจสุขภาพตามความเสีย่ ง
ของหน่ วยงานทีจ่ ะเข้าทํางาน
2. บุคลากรได้รบั การตรวจสุขภาพเป็ นระยะเพื่อประเมินการเจ็บปว่ ยเนื่องมาจากการ
ทํางาน รวมทัง้ การติดเชือ้ ซึง่ อาจจะมีผลต่อการดูแลผูป้ ่วยและบุคลากรอื่นๆ ตาม
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
3. บุคลากรได้รบั ภูมคิ ุม้ กันโรคติดต่ออย่างเหมาะสม
4. บุคลากรทีเ่ จ็บปว่ ยหรือบาดเจ็บจากการทํางานได้รบั การประเมินและดูแลอย่างเหมาะสม มี
การจัดทํานโยบายและวิธปี ฏิบตั สิ าํ หรับทัง้ การประเมินโอกาสแพร่กระจายเชือ้ ข้อบ่งชีใ้ น
การจํากัดการปฏิบตั หิ น้าที่ และการดูแลบุคลากรทีส่ มั ผัสเชือ้ ซึง่ ครอบคลุมถึงการให้
ภูมคิ ุม้ กันและการจํากัดการปฏิบตั งิ าน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

13

ตอนที่ 2 ระบบงานสําคัญ
หมวดที่ 1 การบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
II-1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ
มีการพัฒนาคุณภาพทีป่ ระสานสอดคล้องกันในทุกระดับ ผูน้ ําศูนย์บริการสาธารณสุข
กําหนดนโยบาย เป้าประสงค์ และความคาดหวังในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามและ
กํากับดูแลการบรรลุเป้าประสงค์ชดั เจน
ก. การสนับสนุนจากผูน้ ํา

1. ผูน้ ําศูนย์บริการสาธารณสุขกําหนดนโยบาย เป้าประสงค์ และความคาดหวังในเรือ่ ง
คุณภาพและความปลอดภัย

2. ผูน้ ําและทีมงานร่วมกันทบทวนและกําหนดทิศทางนโยบายเรือ่ งคุณภาพและความเสีย่ ง/
ความปลอดภัย เป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์
3. มีการกําหนดตัวชีว้ ดั สําคัญเพื่อติดตามกระบวนการและผลลัพธ์ดา้ นการให้บริการภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ในชุมชน และด้านบริหารจัดการ
4. มีการติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทัง้ ด้านการ
ให้บริการและด้านบริหารจัดการ และนําผลมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทัง้
องค์กร
5. ผูน้ ําส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการมุง่ เน้นผูร้ บั ผลงาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการ
เรียนรู้
ข. การประสานงาน และ ประสานความร่วมือ
1. มีการระบุบทบาทของผูบ้ ริหารและผูร้ ว่ มรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพทัง้ ด้านบริการ
และด้านบริหารจัดการ
2. มีการวิเคราะห์และวางแผนจัดบริการทางคลินิกทีจ่ าํ เป็ นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ บั บริการ
3. หัวหน้าหน่วยงานออกแบบระบบงานหรือกิจกรรมการทํางานทีส่ ่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน
การทํางานเป็ นทีม เช่นการนําอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้ มาทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ทํางานร่วมกัน
4. มีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันเกีย่ วกับวิธกี ารส่งเสริมการทํางานเป็นทีมในงานปกติประจํา
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5. หัวหน้าหน่ วยงานแต่ละหน่ วยประเมินความร่วมมือในการทํางานเป็นทีมในงานประจํา
เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ
ค. การกํากับติ ดตามกระบวนการพัฒนา และ ผลลัพธ์ที่สาํ คัญที่ตอบสนองต่ อพันธกิ จ
หลัก
1. หน่ วยงานและทีมงานต่างๆ ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพทัง้ ด้านกระบวนการ
และผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
2. การติดตามประเมินผลครอบคลุมกระบวนการให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข การ
ให้บริการในชุมชน และการบริหารจัดการ
3. การติดตามประเมินผลครอบคลุมผลลัพธ์สาํ คัญทีต่ อบสนองต่อพันธกิจหลัก
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II-1.2 ระบบบริ หารความเสี่ยงและความปลอดภัย
มีระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน
รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพบริการในคลินิกทัวไป/คลิ
่
นิกเฉพาะทาง/คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
ก. ระบบบริ หารความเสี่ยง และ ความปลอดภัย
1. มีการประสานงานและประสานความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างระบบทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสีย่ งต่างๆ รวมทัง้ การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสีย่ ง
2. มีการค้นหาความเสีย่ งทางด้านคลินิกและความเสีย่ งทัวไป
่ ในทุกหน่วยงานและในทุก
ระดับ จัดลําดับความสําคัญ นํามากําหนดเป้าหมายความปลอดภัย
3. มีการกําหนดมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม สื่อสารและสร้างความตระหนักอย่างทัวถึ
่ ง
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ผล
4. มีระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ (adverse event) และเหตุการณ์เกือบพลาด (near miss) ที่
เหมาะสม มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําข้อมูลไปใช้เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้
และวางแผน
5. มีการวิเคราะห์สาเหตุทแ่ี ท้จริง (RCA: root cause analysis) เพื่อค้นหาปจั จัยเชิงระบบที่
อยูเ่ บือ้ งหลังและนําไปสู่การแก้ปญั หาทีเ่ หมาะสม
6. มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ
และนําไปสู่การปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้
ข. คุณภาพการให้บริการภายในศูนย์บริ การสาธารณสุข
1. มีการนํ าแนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิก (clinical practice guideline) หรือมาตรฐานทาง
คลินิกทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้เป็ นแนวทางในการประเมินวินิจฉัยและดูแลผูร้ บั บริการ ประชากร
เป้าหมาย ทัง้ ในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน
2. มีการทบทวนกระบวนการให้บริการ และ แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิกอย่างสมํ่าเสมอในแต่
ละคลินิก ในแต่ละคลินิก เพื่อประเมินคุณภาพและค้นหาโอกาสพัฒนา
3. ทีมดูแลผูร้ บั บริการกําหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย/กลุ่มโรคสําคัญ/กลุ่มผูร้ บั บริการ ทีจ่ ะ
เป็ นเป้าหมายในการพัฒนา กําหนดวัตถุประสงค์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพบริการ
4. ทีมดูแลผูร้ บั บริการ กําหนดตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแล/การ
ให้บริการกลุ่มโรคสําคัญ/กลุ่มประชากรเป้าหมาย
5. ทีมดูแลผูร้ บั บริการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้
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หมวดที่ 2 การพยาบาล
มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิดชอบต่อการจัดบริการพยาบาล 2 ทีม่ คี ุณภาพเพื่อบรรลุ
พันธกิจของศูนย์บริการสาธารณสุข และ ส่งเสริมการให้บริการพยาบาลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูร้ บั บริการอย่างมีคุณภาพและ อยูบ่ นพืน้ ฐานวิชาชีพ
1

ก. การบริ หารการพยาบาล
1. ผูน้ ําด้านการพยาบาลทุกระดับเป็นพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพียงพอ ทัง้ ในด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล และด้านบริหารการพยาบาล
2. ระบบบริหารการพยาบาลสร้างความมันใจว่
่ าจะมีบุคลากรทางการพยาบาลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถและปริมาณเพียงพอสําหรับบริการทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุขจัด
3. ระบบบริหารการพยาบาลมีโครงสร้างและกลไกทีท่ ําหน้าทีส่ าํ คัญต่อไปนี้อย่างได้ผล
3.1. การสื่อสารทีด่ ภี ายในวิชาชีพ และระหว่างวิชาชีพ
3.2. การมีส่วนร่วมวางแผนและจัดทํานโยบายซึง่ ชีน้ ําการจัดบริการพยาบาล
3.3. การกํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมของวิชาชีพ
3.4. การนิเทศ/กํากับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ให้บริการ
3.5. การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางการพยาบาลทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ
ฝึกอบรม พยาบาลปฏิบตั งิ านห้วงเวลา (part time) และลูกจ้างรายวัน
3.6. การกํากับดูแลคุณภาพบริการพยาบาล
4. มีการประเมินการบรรลุเป้าหมายของการบริหารจัดการและการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และ
นําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ข. การให้ บริ การ /การปฏิ บตั ิ การพยาบาล
1. พยาบาลใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการผูร้ บั บริการประชากรเป้าหมาย ครอบครัว
และชุมชน เพื่อให้บริการทีม่ คี ุณภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น
2. พยาบาลให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผปู้ ว่ ยและจริยธรรมวิชาชีพ
3. พยาบาลให้การพยาบาลบนพืน้ ฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องที่
ทันสมัย มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2

ครอบคลุมบริ การพยาบาลในศูนย์บริ การสาธารณสุ ขและการให้บริ การในชุมชน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

17

4. พยาบาลให้การบริการ/การดูแลทีส่ อดคล้องกับภาวะสุขภาพวิถชี วี ติ และบริบททาง
สังคม ของผูร้ บั บริการอย่างต่อเนื่อง
5. บันทึกทางการพยาบาลแสดงถึงการพยาบาลผูร้ บั บริการแบบองค์รวม ต่อเนื่อง และเป็น
ประโยชน์ในการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพการพยาบาล และการวิจยั
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หมวดที่ 3 สิ่ งแวดล้อมในการบริ การ
II-3.1 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ เอือ้ ต่อความปลอดภัยสําหรับผูร้ บั บริการและบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุขสร้าง
ความมันใจว่
่ าผูท้ อ่ี ยูใ่ นอาคารสถานทีจ่ ะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของเสียอันตราย หรือ
ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
ก. ความปลอดภัย และ สวัสดิ ภาพ
1. ผูร้ บั ผิดชอบระบุกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารสถานทีแ่ ละ
สิง่ แวดล้อมมีการตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานทีใ่ ห้เป็นไปตามกฏหมาย
และระเบียบข้อบังคับ
2. การออกแบบและการจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารสถานที่ เอือ้ ต่อความปลอดภัยความ
สะดวกสบาย ความเป็ นส่วนตัวของผูร้ บั บริการ และการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. มีช่องทางรับรูป้ ญั หา ข้อขัดข้องและคําร้องเรียนจากหน่ วยงานต่างๆ เกีย่ วกับอาคาร
สถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย และดําเนินการตอบสนองอย่างเหมาะสม
4. มีการตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมเพื่อค้นหาความเสีย่ งและการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่
ปลอดภัยอย่างน้อยทุกหกเดือนในพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ทุกปีในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆและตรวจสอบโดย
ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกตามความเหมาะสม
5. มีระบบการการรายงานอุบตั กิ ารณ์ การบาดเจ็บ และเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์อ่นื ๆ
6. มีการนํ าผลจากการตรวจสอบและเฝ้าระวังมาดําเนินการพัฒนาและรายงานให้แก่
ผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
ข. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
1. มีการจัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบุการป้องกัน/การลดความเสีย่ งจากอัคคีภยั
การตรวจจับแต่เริม่ แรก การดับเพลิง และการเคลื่อนย้าย/ขนย้ายเมือ่ เกิดอัคคีภยั หรือ
ภาวะฉุ กเฉิน
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้ ได้แก่ เครือ่ งตรวจจับควัน อุปกรณ์แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง (ท่อนํ้า สารเคมีดบั เพลิง ระบบฉีดนํ้า) ระบบนํ้าสํารอง
อุปกรณ์ผจญเพลิง ตามทีก่ ฎหมายกําหนดหรือตามความเหมาะสม
3. มีการจัดทําแผนผังเส้นทางการหนีไฟ ติดตัง้ ป้ายบอกทางหนีไฟทีช่ ดั เจน สํารวจจุดเสีย่ ง
ต่อการเกิดอัคคีภยั และจุดทีจ่ ะเป็ นปญั หาในการจัดการเมือ่ เกิดอัคคีภยั เป็ นระยะและ
นํามาปรับปรุง
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4. มีการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครือ่ งมือต่างๆ ในการป้องกันและควบคุม
อัคคีภยั ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด ปรับปรุงให้มคี วามพร้อมใช้และรายงานให้ผบู้ ริหาร
ทราบ
5. มีการอบรมให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในประเด็น วิธกี ารตรวจสอบจุด
เสีย่ ง การปฏิบตั ทิ เ่ี สีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั การจัดการเบือ้ งต้นเมือ่ พบเหตุ การใช้
อุปกรณ์ในการแจ้งเตือนและการดับเพลิง การเคลื่อนย้ายทีถ่ ูกต้อง
6. มีการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภยั อย่างน้อยปีละครัง้ และควรมีการประสานการ
ฝึกซ้อมร่วมกับชุมชน พร้อมทัง้ ประเมินผลการฝึกซ้อมในประเด็นความพร้อมใช้ของ
เครือ่ งมืออุปกรณ์ ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบตั ริ ะหว่างการฝึกซ้อม
7. ผูร้ บั ผิดชอบนําแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั สู่การปฏิบตั ิ และร่วมกันทบทวนแผนอย่าง
สมํ่าเสมอ
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II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค
ก. ความพร้อมใช้เครื่องมือ
1. มีการระบุเครือ่ งมือและอุปกรณ์การแพทย์ทจ่ี าํ เป็ นสําหรับการให้บริการของศูนย์บริการ
สาธารณสุข มีกระบวนการคัดเลือกและจัดหาทีเ่ หมาะสมเพื่อให้มเี ครือ่ งมือทีม่ คี ุณภาพ
และจํานวนเพียงพอ
2. มีการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทม่ี อี ยู่ พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบ
ทีจ่ าํ เป็ น
3. มีระบบการตรวจสอบทดสอบและบํารุงรักษาเครือ่ งมืออย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาที่
กําหนด และบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. มีการสอบเทียบเครือ่ งมือทีต่ อ้ งมีการสอบเทียบตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
5. มีการให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้เพื่อให้สามารถใช้เครือ่ งมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น สําหรับ
เครือ่ งมือทีไ่ ด้รบั มาใหม่ เครื่องมือทีม่ คี วามซับซ้อนในการใช้งาน เมือ่ เกิดอุบตั กิ ารณ์จาก
การใช้งาน หรือเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเครือ่ งมือนัน้ อย่างสมํ่าเสมอ
6. มีแนวทางปฏิบตั เิ มือ่ มีเหตุฉุกเฉินเกีย่ วกับเครือ่ งมือ เช่น เมือ่ เครือ่ งมือไม่สามารถใช้การ
ได้ การมีและการใช้เครือ่ งมือสํารอง การดําเนินการเพื่อให้มกี ารซ่อมเครือ่ งมือ
7. มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงหรือจัดหาเครือ่ งมือ
ทดแทนในระยะยาว เช่น อุบตั กิ ารณ์ความไม่เพียงพอ ความไม่พร้อมใช้ การชํารุด
ในขณะใช้งาน ผลการทดสอบ ผลการบํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการซ่อม การบํารุงรักษา
ข. ความพร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จาํ เป็ น
1. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการใช้สาธารณูปโภคของศูนย์บริการสาธารณสุขทัง้
ประเภทและปริมาณ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบนํ้าประปา ระบบระบายอากาศและปรับ
อากาศ ระบบขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูล เป็ นต้น
2. มีการจัดทําบัญชีรายการองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภคทีม่ อี ยูแ่ ละทีต่ อ้ งการ
จัดหาเพิม่ เติม พร้อมทัง้ แผนผังทีต่ งั ้ รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคทัง้ หมด
3. มีการตรวจสอบ ทดสอบระบบ และบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคตามระยะเวลาที่
เหมาะสม
4. มีแนวทางปฏิบตั ฉิ ุ กเฉินเมือ่ ระบบสาธารณูปโภคมีปญั หาขัดข้อง การเตรียมความพร้อม
และการทดสอบความพร้อมใช้ของแหล่งสํารองต่างๆ
5. มีระบบไฟฟ้าสํารองให้แก่จุดบริการทีจ่ าํ เป็นโดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ และ
ตรวจสอบทีเ่ หมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ
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6. มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงหรือจัดหาระบบ
สาธารณูปโภคทดแทนในระยะยาว เช่น อุบตั กิ ารณ์ความไม่เพียงพอ ความไม่พร้อมใช้
การชํารุดในขณะใช้งาน จํานวนครัง้ การ downtime ของระบบ ผลการทดสอบ ผลการ
บํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการซ่อม การบํารุงรักษา
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II - 3.3 การพิ ทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันที
่ จ่ ะทําให้ ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็ น
สถานทีท่ ป่ี ลอดภัย และพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ก. ระบบบําบัดนํ้าเสีย
1. ระบบบําบัดนํ้ าเสีย มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณนํ้าทิง้ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
2. มีแผนการดูแลบํารุงรักษาระบบ และมีการดูแลระบบโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั การฝึกอบรม
3. มีการตรวจคุณภาพนํ้าทีผ่ ่านการบําบัด ตามข้อกําหนดของหน่วยราชการ
4. นํ้าทิง้ ทีผ่ ่านการบําบัดในช่วงเวลาทีร่ ะบบรับภาระมากทีส่ ุด มีค่ามาตรฐานตามทีส่ ่วน
ราชการกําหนด
5. มีการกํากับติดตามการดูแลระบบบบําบัดนํ้าเสีย วิเคราะห์ และแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้
ข. ระบบและวิ ธีการกําจัดขยะที่ถกู สุขลักษณะ
1. มีภาชนะรองรับขยะทีเ่ หมาะสมกับประเภทขยะ (ประเภท สี ขนาด) และจํานวนเพียงพอ
กับปริมาณขยะ
2. มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ในการจัดเก็บขยะ การขนย้ายขยะ และการดูแลทีพ่ กั
ขยะ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนต่อสิง่ แวดล้อม และการป้องกันสัตว์แมลงต่างๆ
3. มีการกําจัดขยะเหมาะสมกับประเภทของขยะ และเป็ นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
ค. การจัดการต่อวัสดุและของเสียอันตราย
1. มีการสํารวจและจัดทํารายการวัสดุ/ของเสียอันตรายทีม่ ใี ช้อยู่ และทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ให้บริการ เช่น ของเสียทางการแพทย์ทต่ี ดิ เชือ้ ของมีคม ขวด vaccine เป็ นต้น
2. ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันจัดทําแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับวัสดุและของเสียอันตรายเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบตั ิ
3. มีการจัดอบรมและเผยแพร่แนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี ําหนดให้หน่ วยงาน/เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กี่ยวข้อง
ได้รบั ทราบ และนําไปปฏิบตั ิ
4. ติดตามประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ รวมทัง้ รวบรวมอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้
มาทบทวนอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 4 การป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
II- 4.1 ระบบการป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
มีการออกแบบระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ของศูนย์บริการสาธารณสุขอย่าง
เหมาะสม ได้รบั การสนับสนุ นทรัพยากรทีเ่ พียงพอ และมีการประสานงานทีด่ ี
ก. การออกแบบระบบ และ การจัดการทรัพยากร
1. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และจุดเน้นของการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
ทีเ่ หมาะสมกับศูนย์บริการสาธารณสุข
2. มีการใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทท่ี นั สมัยในการกําหนดมาตรการและแนวทางการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
3. มีผรู้ บั ผิดชอบระบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ซึง่ มีคุณสมบัตเิ หมาะสม (จาก
การศึกษา ฝึกอบรม และประสบการณ์) และมีการกําหนดบทบาททีช่ ดั เจน
4. มีทรัพยากรทีเ่ พียงพอสําหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
5. บุคลากรได้รบั การอบรมฟื้นฟูความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ประจํา
ทุกปี
6. มีการประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อให้นํามาตรการและแนวทางการป้องกันควบคุม
การติดเชือ้ ไปปฏิบตั โิ ดยบุคลากรทุกคน ในทุกพืน้ ที่
7. มีการให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ บั บริการ/ครอบครัว/ชุมชน ถึงวิธกี ารลดความเสีย่ งในการติดเชือ้
และป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในครัวเรือน/ชุมชน
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II- 4.2 การป้ องกันการติ ดเชื้อ
มีการสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั กิ ารป้องกันการติดเชือ้ ทีเ่ หมาะสม
ก. การป้ องกันการติ ดเชื้อ
1. มีการส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการเพื่อลดความเสีย่ งจากการติดเชือ้ ต่อไปนี้
1.1. การใช้ standard precautions และ isolation precautions
1.2. การทําความสะอาด การทําลายเชือ้ และการทําให้ปราศจากเชือ้ ทีเ่ หมาะสม
1.3. การจัดการ (จับต้อง เก็บ กําจัด) กับสิง่ ทีป่ นเปื้อนเชือ้ โรคทีเ่ หมาะสม
1.4. การส่งเสริมการล้างมือและสุขอนามัยของบุคคล
2. มีการควบคุมสิง่ แวดล้อม/ลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายและการปนเปื้อนใน
สิง่ แวดล้อมต่อไปนี้
2.1. การจัดโครงสร้าง ระบบระบายอากาศ และการบํารุงรักษาอาคารสถานทีเ่ พื่อป้องกัน
การแพร่กระจายสิง่ ปนเปื้อนและเชือ้ โรค
2.2. การจัดให้มสี ถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกในการล้างมือ (เช่น อ่างล้างมือ
alcohol hand rub, ผ้าเช็ดมือ)
2.3. การแยกบริเวณใช้งานทีส่ ะอาดออกจากบริเวณปนเปื้อน และการทําความสะอาด
อาคารสถานที่
2.4. การเฝ้าระวังการปนเปื้อนในนํ้าดื่ม นํ้าใช้
3. มีการปฏิบตั ติ ามมาตรการ/แนวทางการป้องกันการติดเชือ้ ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อไปนี้
3.1. พืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ ทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีร่ อตรวจ
ทัวไป
่ ห้องตรวจผูป้ ว่ ยวัณโรค จุดคัดกรองผูป้ ว่ ยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
3.2. ห้องปฏิบตั กิ าร
3.3. คลินิกทันตกรรม
3.4. ห้องกายภาพบําบัด
3.5. Day care หรือ nursery (ถ้ามี)
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II- 4.3 การเฝ้ าระวัง ติ ดตามกํากับ
มีการเฝ้าติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันการติดเชือ้ และเฝ้าระวังการติดเชือ้
เนื่องจากการมารับบริการทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและป้องกันที่
เหมาะสม
ก. การเฝ้ าระวัง และ ติ ดตามกํากับ
1. มีการเฝ้าระวังการติดเชือ้ ทีเ่ หมาะสมกับองค์กร โดยเน้นการเฝ้าติดตามการปฏิบตั ติ าม
มาตรการป้องกัน ความไวในการตรวจพบการติดเชือ้ เนื่องมาจากการรับบริการที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซึง่ ตรวจพบจากการมารับบริการซํ้าหรือการเยีย่ มบ้าน) และ
การติดเชือ้ ในกลุ่มบุคลากร
2. มีการให้คาํ แนะนํ าแก่ผรู้ บั บริการและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการติดเชือ้
ของบุคคลในครอบครัว
3. มีการนํ าข้อมูลจากการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังมาใช้ในการปรับปรุงมาตรการในการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
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หมวดที่ 5 ระบบเวชระเบียน
II- 5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน
มีระบบบริหารเวชระเบียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้อง
ก. การออกแบบระบบ และ การรักษาความปลอดภัย/ความลับ
1. มีการกําหนดเป้าหมายของการบันทึกเวชระเบียนครอบคลุมการสื่อสาร ความต่อเนื่องใน
การดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ
2. มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ในด้านการบันทึก การแก้ไข การรับคําสัง่ การใช้
รหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเข้าถึง และการทําลาย
3. มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ในด้านการเข้าถึงและการรักษาความลับของข้อมูล
ผูป้ ว่ ยในเวชระเบียน ทัง้ ทีบ่ นั ทึกเป็ นเอกสารและทีบ่ นั ทึกในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ มี
มาตรการพิเศษสําหรับเวชระเบียนของผูป้ ว่ ยทีถ่ ูกข่มขืนหรือทําแท้ง ผลการตรวจ HIV
หรือวัณโรคทีเ่ ป็ นบวก
4. มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ในด้านการเปิดเผยข้อมูลผูป้ ว่ ย และการให้ผปู้ ว่ ย
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียนของตน
5. มีระบบเวชระเบียนทีเ่ อือ้ ต่อการดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น
6. มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยในประเด็น
ความเหมาะสมของแบบบันทึก การตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้และการปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีก่ ําหนดไว้
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II - 5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย
ผูร้ บั บริการทุกรายมีเวชระเบียนซึง่ มีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง
การเรียนรู้ การประเมินคุณภาพ และการใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย
ก. การบันทึ กเวชระเบียน และ การทบทวน
1. เวชระเบียนผูร้ บั บริการมีขอ้ มูลทีจ่ าํ เป็นตามทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุขกําหนดไว้
2. ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในเวชระเบียนมีเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง และการใช้เป็ น
หลักฐานทางกฎหมาย
3. ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในเวชระเบียนมีเพียงพอสําหรับการประเมินความเหมาะสมของการ
วินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพ
4. มีการทบทวนเวชระเบียนอย่างสมํ่าเสมอตามเกณฑ์ทศ่ี ูนย์บริการสาธารณสุขกําหนด
และนําไปปรับปรุงความสมบูรณ์ ความถูกต้องของการบันทึก
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หมวดที่ 6 การจัดการระบบยา
II- 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสํารองยา
ศูนย์บริการสาธารณสุขสร้างความมันใจในระบบการจั
่
ดการด้านยาทีป่ ลอดภัย เหมาะสม
และได้ผล พร้อมทัง้ การมียาทีม่ คี ุณภาพสูงพร้อมใช้สําหรับผูร้ บั บริการ
ก. การวางแผนและการจัดการ
1. มีคณะกรรมการจากวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องทําหน้าทีก่ ําหนดทิศทางและส่งเสริมให้เกิดระบบ
การจัดการด้านยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. มีการจัดทําและทบทวนบัญชีรายการยาทีจ่ าํ เป็น มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัย
สําหรับยาใหม่ทม่ี โี อกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง
3. การจัดหายาเป็ นไปตามบัญชียาทีผ่ า่ นการรับรอง มีกระบวนการในการจัดการกับปญั หา
ยาขาดแคลนหรือยาทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วน
4. มีการระบุยาซึง่ มีความเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู และออกแบบ
กระบวนการทีเ่ หมาะสมเพื่อลดความเสีย่ งในการใช้ยาเหล่านี้
5. มีการกําหนดนโยบายการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากการสังใช้
่ ยาและนํ าสู่การปฏิบตั ิ มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา
และความคลาดเคลื่อนทางยาอย่างเหมาะสม
6. ผูป้ ระกอบวิชาชีพได้รบั การเพิม่ พูนความรูเ้ กี่ยวกับระบบยาและการใช้ยาทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัยเป็ นประจําทุกปี
7. มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านยาอย่างสมํ่าเสมอ
ข. การเก็บ/สํารอง ยา
1. ยาทุกรายการได้รบั การเก็บ/สํารองอย่างเหมาะสม เพื่อความเพียงพอ พร้อมใช้
ปลอดภัย มีคุณภาพและความคงตัว สามารถทวนกลับแหล่งทีม่ า โดยมีการตรวจสอบ
บริเวณทีเ่ ก็บยาอย่างสมํ่าเสมอ
2. มีกระบวนการเก็บรักษาและขนส่งวัคซีนให้คงคุณภาพดี ภายใต้อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม
จากผูผ้ ลิตถึงผูร้ บั บริการ (ระบบห่วงโซ่ความเย็น)
3. มียา/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่ วยดูแลผูป้ ว่ ยตามความจําเป็น มีระบบควบคุมทีเ่ หมาะสม
และการจัดทดแทนโดยทันทีเมือ่ มีการใช้
4. มีการจัดการกับยาทีห่ อ้ งยารับคืนอย่างเหมาะสม
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5. มีการตรวจสอบความเหมาะสมของการเก็บ/สํารองยาทีศ่ ูนย์สุขภาพชุมชนในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
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II- 6.2 การใช้ยา
ศูนย์บริการสาธารณสุขสร้างความมันใจว่
่ ามีการสังใช้
่ ยาและการให้ยาทีป่ ลอดภัย
ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล
ก. การสังใช้
่ ยาและถ่ายทอดคําสัง่
1. ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับระบบยาสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูร้ บั บริการแต่ละราย เช่น การ
วินิจฉัยโรคหรือข้อบ่งชีใ้ นการใช้ยา ข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าํ เป็น
2. มีขอ้ มูลยาทีจ่ าํ เป็ นในรูปแบบทีใ่ ช้งา่ ย ในขณะสังใช้
่ จัด และให้ยาแก่ผรู้ บั บริการ
3. มีการจัดทํานโยบายเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากการสังใช้
่ ยาและการถ่ายทอดคําสัง่ พร้อมทัง้ นําสู่การปฏิบตั ิ (เช่น รายละเอียดที่
จําเป็ นในคําสังใช้
่ ยา การระมัดระวังสําหรับยาทีด่ คู ล้ายหรือชื่อคล้าย คําสังใช้
่ ยาทีม่ โี อกาส
เกิดปญั หา และการป้องกันการใช้ค่ยู าทีม่ อี นั ตรกิรยิ ารุนแรง)
4. มีการเขียนคําสังใช้
่ ยาอย่างชัดเจนและถ่ายทอดคําสังอย่
่ างถูกต้อง
5. มีการตรวจสอบเปรียบเทียบคําสังใช้
่ ยากับยาทีผ่ ปู้ ว่ ยเคยใช้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าคําสังใช้
่ ยาและ
ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั เหมาะสมกับปญั หาของผูป้ ่วย
ข. การเตรียม การจัดจ่าย และการให้ยา
1. มีการทบทวนคําสังใช้
่ ยาทุกรายการเพื่อความมันใจในความเหมาะสมและความปลอดภั
่
ย
2. ยาได้รบั การติดฉลากอย่างเหมาะสม ชัดเจนและอ่านง่ายโดยระบุช่อื ผูป้ ว่ ย ชื่อยา ความ
เข้มข้น และขนาดยา
3. การส่งมอบยาให้แก่ผรู้ บั บริการทําโดยเภสัชกรหรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายและได้รบั
การฝึกอบรม มีการตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนทีจ่ ะส่งมอบ และมีการให้คาํ แนะนํา
การใช้ยาอย่างเหมาะสม
4. กรณีมกี ารให้ยาแก่ผปู้ ว่ ยโดยศูนย์บริการสาธารณสุข จะต้องให้อย่างถูกต้องปลอดภัย
โดยบุคคลซึง่ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมและอุปกรณ์การให้ยาทีไ่ ด้มาตรฐาน
5. มีการติดตามปญั หาการใช้ยาของผูร้ บั บริการในระหว่างการเยีย่ มบ้าน และให้คาํ แนะนํา
ทีเ่ หมาะสม
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หมวดที่ 7 การตรวจทางห้ องปฏิ บตั ิ การ
II-7.1 บริ การตรวจวิ เคราะห์ทางห้องปฎิ บตั ิ การ
มีบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารประกอบการวินิจฉัยของศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ หรือมีระบบส่งตรวจทีห่ น่ วยบริการ
ภายนอกตามความจําเป็ น
ก. บริ การตรวจวิ เคราะห์ทางห้องปฏิ บตั ิ การของศูนย์บริการสาธารณสุข
1. มีบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารพร้อมตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
2. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
3. ผูท้ าํ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การอบรมทีจ่ าํ เป็นและมีความรู้
ความสามารถเพียงพอทีจ่ ะทําการตรวจ
4. ห้องปฏิบตั กิ ารอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
5. มีน้ํ ายาและวัสดุอ่นื ๆทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์พร้อมใช้ตลอดเวลา
6. มีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทเ่ี หมาะสม
7. มีการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในเวลาทีเ่ หมาะสม
ข. การส่งตรวจวิ เคราะห์ที่ห้องปฏิ บตั ิ การภายนอก
1. มีระบบส่งตรวจวิเคราะห์ทจ่ี าํ เป็นไปยังห้องปฏิบตั กิ ารภายนอกในกรณีทศ่ี ูนย์บริการ
สาธารณสุขไม่สามารถตรวจเองได้
2. มีการคัดเลือกห้องปฏิบตั กิ ารภายนอกด้วยเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
3. มีการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในเวลาทีเ่ หมาะสม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

32

II -7.2 บริการรังสีวิทยา
มีบริการรังสีวทิ ยาประกอบการวินิจฉัยของศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ บั บริการ หรือมีระบบส่งตรวจทีห่ น่วยบริการภายนอกตามความจําเป็น
ก. บริ การรังสีวิทยาของศูนย์บริ การสาธารณสุข
1. มีบริการรังสีวทิ ยาพร้อมตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
2. บริการรังสีวทิ ยาเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ผูท้ าํ การตรวจวิเคราะห์ทางรังสีวทิ ยาได้รบั การอบรมทีจ่ าํ เป็นและมีความรูค้ วามสามารถ
เพียงพอทีจ่ ะทําการตรวจ
4. บริการรังสีวทิ ยาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
5. มีน้ํ ายาและวัสดุอ่นื ๆ ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์พร้อมใช้ตลอดเวลา
6. มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางความปลอดภัยทางรังสีวทิ ยา และมีการตรวจสอบสถานทีแ่ ละ
เครือ่ งมือจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
7. มีการควบคุมคุณภาพการถ่ายภาพรังสีทเ่ี หมาะสม
8. มีการรายงานผลการตรวจทางรังสีวทิ ยาในเวลาทีเ่ หมาะสม
ข. การส่งตรวจทางรังสีวิทยาที่หน่ วยบริ การภายนอก
1. มีระบบส่งตรวจทางรังสีวทิ ยาทีจ่ าํ เป็ นไปยังหน่วยบริการภายนอกในกรณีทศ่ี ูนย์บริการ
สาธารณสุขไม่สามารถตรวจเองได้
2. มีการคัดเลือกหน่ วยบริการรังสีวทิ ยาภายนอกด้วยเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
3. มีการรายงานผลการตรวจทางรังสีวทิ ยาในเวลาทีเ่ หมาะสม
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หมวดที่ 8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพหรือ การควบคุมป้ องกันโรค
ศูนย์บริการสาธารณสุขติดตามเฝ้าระวัง เพื่อค้นหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพทีผ่ ดิ ปกติ
อย่างมีประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ก. การบริ หารจัดการและทรัพยากร
1. มีการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมโรคติดต่อทีต่ อ้ งรายงาน โรคและภัยสุขภาพ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ผิดปกติ
2. มีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ การ
วางแผน การกํากับดูแล การประสานงาน การติดตามประเมินผล (ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ความสามารถในการหยุดยัง้ การเกิดผูป้ ว่ ยรายใหม่)
3. มีบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะและทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ นอื่นๆ อย่างเหมาะสม
ข. การเก็บและวิ เคราะห์ข้อมูลเฝ้ าระวัง
1. มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลมีความเป็ นปจั จุบนั ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา
2. มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูลการเฝ้าระวังโดยใช้วธิ กี ารทางระบาด
วิทยา
3. มีการติดตามเฝ้าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ ฝ้าระวัง คาดการณ์แนวโน้มการ
เกิดโรคสําคัญ เพื่อวางแผนป้องกันควบคุมโรค
ค. การตอบสนองต่ อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
1. มีการจัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) พร้อมทําหน้าทีต่ อบสนองการระบาด
ของโรคและภัยสุขภาพ
2. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการระบาดของโรคและภัยสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต่อไปนี้
2.1. แผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
2.2. การเตรียมทีมและความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการระบาดตลอดเวลา
2.3. มีการกําหนดมาตรการป้องกันโรคและภัยสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทัง้ ใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน
2.4. มีช่องทางรับรายงานผูป้ ว่ ยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทีเ่ หมาะสม
3. มีการสอบสวนโรคและการระบาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3.1. การสอบสวนผูป้ ว่ ยเฉพาะราย เมือ่ มีขอ้ บ่งชี้
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3.2. การสอบสวนการระบาด เมื่อพบเหตุการณ์ผดิ ปกติ การปว่ ยเป็ นกลุ่มก้อน หรือ
แนวโน้มทีจ่ ะมีการระบาด
4. มีการใช้มาตรการควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ หมาะสมและทันกาล เมือ่ มีการระบาด
5. มีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชน ส่วนราชการ และองค์กรอื่นที่
เกีย่ วข้องอย่างทันเวลา
6. มีการทบทวนบทเรียน/ประเมินประสิทธิภาพของการสอบสวนและการควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
ง. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย
1. มีการจัดทํารายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็นปจั จุบนั
2. มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีแ่ ละหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
3. มีการเผยแพร่ขอ้ มูลการเกิดโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ไปยังหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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หมวดที่ 9 การทํางานกับชุมชน
II - 9.1 การจัดบริการสร้างเสริ มสุขภาพในชุมชน
ทีมผูใ้ ห้บริการร่วมมือกับชุมชนจัดให้มบี ริการสร้างเสริมสุขภาพทีส่ นองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ
ก. การจัดบริ การสร้างเสริ มสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรรับผิดชอบ
1. ทีมผูใ้ ห้บริการกําหนดชุมชน/ประชากรเป้าหมายสําหรับการสร้างเสริมสุขภาพ ซึง่ อาจ
เป็ นชุมชนทางภูมศิ าสตร์ หรือชุมชนทางสังคมทีม่ เี ป้าหมายเดียวกัน
2. ทีมผูใ้ ห้บริการประเมินความต้องการของชุมชน (สถานะสุขภาพ ความเสีย่ งด้านสุขภาพ
และปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ) และศักยภาพของชุมชน
3. ทีมผู้ให้บริการร่วมกับชุมชนวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย (ครอบคลุมกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสีย่ ง และกลุ่มทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ)
โดยมีเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม
4. ทีมผูใ้ ห้บริการประสานความร่วมมือกับองค์กรและผูใ้ ห้บริการอื่นๆ ในการจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพตามแผนทีก่ ําหนดไว้
5. ทีมผูใ้ ห้บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
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II - 9.2 การเสริ มพลังในชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุขทํางานร่วมกับชุมชนพื่อสนับสนุ นการพัฒนาความสามารถของ
ชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องชุมชน
ก. การทํางานเป็ นคู่พนั ธมิตรกับชุมชน
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างเครือข่ายของชุมชน และ
ทํางานเป็ นคู่พนั ธมิตรกับชุมชนด้วยการแลกเปลีย่ นสารสนเทศ ความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากร
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขชีแ้ นะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
2.1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้อง
2.2. มีความร่วมมือในการกําหนดประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทีส่ ําคัญ
2.3. มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในแต่ละประเด็น
ข. การส่งเสริ มความสามารถของกลุ่มต่างๆในชุมชน
1. มีความร่วมมือกับชุมชนในการระบุปญั หาทีช่ ุมชนให้ความสําคัญ
2. มีการวิเคราะห์และค้นหากลุ่มต่างๆ ในชุมชนทีจ่ ะมีบทบาทในการแก้ปญั หาของชุมชน
เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ HIV
3. มีการส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ปญั หาของชุมชน ตามศักยภาพของ
แต่ละกลุ่ม
4. มีการติดตามความก้าวหน้าและให้การสนับสนุ นกลุ่มต่างๆ ในการแก้ปญั หาอย่าง
ต่อเนื่อง
ค. การส่งเสริ มพฤติ กรรม และทักษะส่วนบุคคล
1. มีความร่วมมือกับชุมชนในการระบุพฤติกรรมสุขภาพและทักษะสุขภาพทีพ่ งึ ปรารถนา
และกลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งมีการปรับเปลีย่ น
2. มีความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี ได้แก่ การออกกําลังกาย
การผ่อนคลาย อาหาร
3. มีความร่วมมือกับชุมชนในการลดพฤติกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งต่อสุขภาพ และปกป้องบุคคล
ให้พน้ จากความเสีย่ ง
4. มีการติดตามแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพสําคัญของประชากรเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
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ง. ส่งเสริ มให้มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพ
1. มีความร่วมมือกับชุมชนในการทบทวนสถานการณ์และระบุปญั หาสิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพในชุมชนทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ
2. มีความร่วมมือกับชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้องปรับปรุงสิง่ แวดล้อมทางกายภาพทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาพ เช่น การลดสิง่ ปนเปื้อนทางกายภาพและสารเคมี การอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสิง่ แวดล้อมเพื่อสันทนาการและการพักผ่อน การจัดสถานทีท่ ่ี
เอือ้ ต่อกิจกรรมสุขภาพ
จ. ส่งเสริ มสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสขุ ภาพดี
1. มีความร่วมมือกับชุมชนในการจัดให้มบี ริการช่วยเหลือทางสังคม เช่น ผูพ้ กิ าร คน
เร่รอ่ น
2. มีความร่วมมือกับชุมชนในการจัดสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี เช่น
การสร้างเครือข่ายทางสังคม การส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในชุมชน
3. ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการฟื้นฟูสภาพสมาชิกในชุมชนเพื่อให้
สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรีและมีคุณภาพชีวติ
3.1. มีความร่วมมือกับชุมชนในการค้นหาผูพ้ กิ าร ผูท้ ุพพลภาพ หรือสมาชิกในชุมชน
ทีต่ อ้ งการการฟื้นฟูสภาพระยะยาว
3.2. มีการวางแผนการฟื้นฟูสภาพตามสภาวะสุขภาพของสมาชิกดังกล่าว และเสริม
พลังให้ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการฟื้นฟูสภาพ โดยสนับสนุ นให้จดั ทํา
หรือจัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ น
3.3. การฟื้ นฟูสภาพสมาชิกในสังคมประกอบด้วยการให้กําลังใจและฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ควบคู่กบั การฟื้ นฟูสภาพร่างกาย
3.4. มีการประสานความช่วยเหลือให้สมาชิกในชุมชนทีต่ อ้ งรับการฟื้นฟูสภาพเป็ น
เวลานาน หรือทีท่ ุพพลภาพสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี
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II - 9.3 การติ ดตามเยี่ยมบ้าน (Home Health Care)
ศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมมือกับชุมชนและทีมบริการทีเ่ กีย่ วข้อง ติดตามเยีย่ มบ้าน
ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าความต้องการทางสุขภาพของ
บุคคลดังกล่าวได้รบั การตอบสนองอย่างเหมาะสม
ก. การส่งเสริมความสามารถการติ ดตามเยี่ยมบ้าน
1. ผูบ้ ริหารและทีมงานทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมกันกําหนดนโยบายและกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม
ดูแลทีบ่ า้ น (ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ) ออกแบบระบบการดูแล
โดยใช้บา้ น ครอบครัว และชุมชนเป็ นฐานในการดูแลอย่างเหมาะสมกับปญั หาสุขภาพ
ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ผูบ้ ริหารและทีมงานทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมกันกําหนดแนวทางการติดตามดูแลกลุ่มเป้าหมายที่
บ้าน โดยพิจารณาบทบาทของครอบครัว ชุมชน และผูใ้ ห้บริการในพืน้ ที่
3. ผูบ้ ริหารและทีมงานพิจารณาจัดให้มรี ะบบสนับสนุ นต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
และครอบครัว สามารถดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้ดว้ ยตนเอง เช่น ระบบการเฝ้า
ติดตามสภาวะสุขภาพ ระบบขอคําปรึกษา ระบบการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
สิง่ แวดล้อมทางสังคมและบริการช่วยเหลือทางสังคม
4. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารทีเ่ อือ้ ต่อการดูแลต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงได้โดย
ผูเ้ กีย่ วข้อง เช่น บันทึกการเยีย่ มบ้าน การเชื่อมโยงข้อมูลใน family folder กับ
เวชระเบียน
5. มีการติดตามประเมินผลความสามารถในการดูแลตนเองและการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นํามาใช้ในการปรับปรุงระบบงานของศูนย์บริการสาธารณสุข
และสะท้อนให้ผเู้ กีย่ วข้องภายนอกได้รบั ทราบ
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ตอนที่ 3 กระบวนการทางคลิ นิก
หมวดที่ 1 การเข้าถึง การเข้ารับบริ การและการประเมินภาวะสุขภาพ
III - 1.1 การเข้าถึงบริ การและเข้ารับบริ การ
ผูร้ บั บริการ / ประชาชนเข้าถึงบริการทีจ่ าํ เป็ นตามความต้องการบริการสุขภาพโดยมี
อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการน้อยทีส่ ุด
ก. การลดอุปสรรคการเข้าถึง และเข้ารับบริ การ
1. มีการวิเคราะห์บริการทีจ่ าํ เป็ นสําหรับประชากรในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบนํามาจัดให้มบี ริการ
หรือประสานงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้สะดวก
2. มีการวิเคราะห์อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น อุปสรรคด้านกายภาพ ภาษา
วัฒนธรรมและอุปสรรคอื่นๆ และปรับปรุงเพื่อลดอุปสรรคดังกล่าว
3. ทีมผูใ้ ห้บริการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการในเวลาทีเ่ หมาะสมกับความเร่งด่วนเนื่องจาก
สภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ย มีการกําหนดเกณฑ์ในการจัดลําดับความเร่งด่วน มีการให้
ข้อมูลและคําอธิบายกรณีทเ่ี กิดความล่าช้า
4. มีการให้บริการเบือ้ งต้นและประสานงานเพื่อส่งต่อ กรณีทไ่ี ม่สามารถให้การบริการได้จน
สิน้ สุด
5. มีการติดตามประเมินผลความต้องการบริการสุขภาพทีไ่ ม่สามารถตอบสนองได้ในแต่ละ
คลินิก เพื่อนํามาสู่การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการตอบสนองความต้องการ
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III - 1.2 การประเมิ นภาวะสุขภาพ
ผูร้ บั บริการทุกรายได้รบั การประเมินภาวะสุขภาพอย่างถูกต้องและเพียงพอสําหรับการ
วางแผนดูแล
ก. การประเมิ น และการประเมิ นติ ดตาม
1. มีการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของการประเมินภาวะสุขภาพ ครอบคลุมการประเมิน
เมือ่ มาใช้บริการครัง้ แรก การประเมินติดตาม การประเมินในแต่ละคลินิก การประเมิน
ผูร้ บั บริการทีต่ อ้ งส่งต่อไปยังสถานบริการอื่น
2. มีการประเมินภาวะสุขภาพผูร้ บั บริการในแต่ละคลินิกทีม่ คี วามต้องการเฉพาะอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการหรือความเสีย่ ง เช่น ผูร้ บั บริการทีส่ งสัยติดยา/
สุรา ผูร้ บั บริการทีต่ ดิ เชือ้ หรือโรคติดต่อ เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการล่าช้า ผูม้ ปี ญั หาภาวะ
โภชนาการ ผูร้ บั บริการสูงอายุ ผูร้ บั บริการทีม่ รี ะบบภูมคิ มุ้ กันตํ่า เป็ นต้น
3. มีการบันทึกผลการประเมินไว้ในเวชระเบียนซึง่ ผูใ้ ห้บริการสามารถใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนและการดูแลต่อเนื่องได้งา่ ย
4. มีการประเมินการเปลีย่ นแปลงของภาวะสุขภาพด้วยความถีท่ เ่ี หมาะสม หรือตามที่
ศูนย์บริการสาธารณสุขกําหนดเฉพาะสําหรับแต่ละปญั หา
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หมวดที่ 2 การดูแลผู้รบั บริการ
III – 2.1 การดูแลผู้รบั บริ การทัวไป
่
ผูร้ บั บริการได้รบั การดูแลตามแผนทีว่ างไว้เพื่อตอบสนองภาวะสุขภาพของผูร้ บั บริการ
อย่างเป็ นองค์รวม
1. มีการวางแผนการดูแลสําหรับผูร้ บั บริการแต่ละราย
2. ผูร้ บั บริการ/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลตามความเหมาะสม
3. มีการทบทวนแผนการดูแลเมือ่ ผูร้ บั บริการมีการเปลีย่ นแปลง
4. ผูร้ บั บริการได้รบั การดูแลตามแผน และมีการบันทึกไว้ในเวชระเบียน
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III – 2.2 การดูแลผูร้ บั บริ การเฉพาะกลุ่ม
ผูร้ บั บริการเฉพาะกลุ่ม ได้รบั การดูแลและบริการจากคลินิกเฉพาะอย่างมีคุณภาพบน
พืน้ ฐานของแนวทางปฏิบตั ทิ ท่ี นั สมัย
1. มีการจัดทําแนวทางการดูแลและให้บริการผูป้ ว่ ยในคลินิกเฉพาะบนพืน้ ฐานของแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ท่ี นั สมัย เช่น ผูร้ บั บริการทีส่ งสัยติดยา/สุรา ผูร้ บั บริการทีต่ ดิ เชือ้ หรือโรคติดต่อ
เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการล่าช้า ผูม้ ปี ญั หาภาวะโภชนาการ ผูร้ บั บริการสูงอายุ ผูร้ บั บริการทีม่ ี
ระบบภูมคิ มุ้ กันตํ่า ฝากครรภ์ ทันตกรรม เป็ นต้น
2. มีการฝึกอบรมบุคลากรและจัดเครือ่ งมืออุปกรณ์เพื่อให้การดูแลและบริการตามแนวทาง
ทีก่ ําหนดไว้
3. มีการให้การดูแลและบริการตามแนวทางทีจ่ ดั ทําไว้
4. มีการติดตามผลการดูแลและให้บริการเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
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III – 3.1 การดูแลผู้รบั บริ การเสี่ยงสูง
ผูร้ บั บริการทีม่ กี ลุ่มสําคัญหรือกลุ่มความเสีย่ งสูง/กลุ่มทีไ่ ด้รบั บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ได้รบั การดูแลอย่างปลอดภัย
1. มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ทัง้ ความเสีย่ งจากภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ย
และความเสีย่ งจากการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
2. มีการจัดทําแนวทางในการตรวจพบความเสีย่ งหรือภาวะทีไ่ ม่พงึ ประสงค์แต่เนิ่นๆ และ
การจัดการกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
3. มีการฝึกอบรมบุคลากรและจัดเครือ่ งมืออุปกรณ์เพื่อให้การดูแลและบริการตามแนวทาง
ทีก่ ําหนดไว้รวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพผูป้ ว่ ย
4. มีการให้การดูแลและบริการตามแนวทางทีจ่ ดั ทําไว้
5. มีการติดตามผลการดูแลและให้บริการเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
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หมวดที่ 3 การให้ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ผร้ ู บั บริ การ/ครอบครัว
มีการให้ขอ้ มูลและเสริมพลังผูร้ บั บริการและครอบครัว ให้มคี วามสามารถและรับผิดชอบ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
1. มีการวางแผนให้ขอ้ มูล ความรู้ และเสริมพลังสําหรับกลุ่มผูร้ บั บริการสําคัญ พร้อมทัง้
จัดให้มสี ่อื การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
2. มีการบ่งชีผ้ รู้ บั บริการทีส่ มควรได้รบั ข้อมูล ความรู้ และการฝึกฝนทักษะ ประเมินประเด็น
ทีต่ อ้ งเรียนรูแ้ ละความสามารถในการเรียนรูข้ องผูร้ บั บริการและครอบครัว
3. มีการวางแผนให้ขอ้ มูล ความรู้ เสริมทักษะ และกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย/ครอบครัวได้รบั ข้อมูลความรูแ้ ละการเสริมทักษะที่
เหมาะสมกับความต้องการของผูร้ บั บริการ
5. มีการบันทึกการให้ขอ้ มูล ความรู้ และการเสริมทักษะของผูร้ บั บริการ/ประชากร
เป้าหมาย/ครอบครัว ในเวชระเบียน
6.

มีการติดตามประเมินผลเกีย่ วกับการให้ขอ้ มูล ความรู้ และการเสริมพลัง
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หมวดที่ 4 การประสานงานและความต่อเนื่ องในการบริ การ
ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มกี ารติดตามและดูแล
ผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย อย่างต่อเนื่องทีใ่ ห้ผลดี
1. มีการจัดระบบนัดผูร้ บั บริการ/ประชากรกลุ่มเป้าหมายกลับมารับการรักษาต่อเนื่องเมือ่ มี
ข้อบ่งชีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบช่วยเหลือหรือให้คาํ ปรึกษาแก่ผรู้ บั บริการ/
ประชากรเป้าหมายตามความเหมาะสม
2. มีการสร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพ ชุมชน และองค์กรอื่นๆ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย และ
บูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเข้าในกระบวนการให้บริการ
3. มีการสื่อสารข้อมูลของผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย ให้แก่หน่ วยบริการทีเ่ กีย่ วข้องใน
การให้บริการ/การดูแลต่อเนื่อง ทัง้ ภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก โดยคํานึงถึง
การรักษาความลับของข้อมูลผูร้ บั บริการ/ประชากรเป้าหมาย
4. มีการทบทวนเวชระเบียน เพื่อประเมินความเพียงพอของข้อมูลสําหรับการดูแลต่อเนื่อง
5. มีการติดตามผลการให้บริการ/ดูแลต่อเนื่อง เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าความต้องการของผูร้ บั บริการ/
ประชากรเป้าหมายได้รบั การตอบสนอง และนําผลการติดตามมาใช้ปรับปรุง/วางแผน
บริการในอนาคต
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ตอนที่ 4 ผลการดําเนิ นงานศูนย์บริ การสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุขกําหนดรูปแบบ และขอบเขตของผลลัพธ์การดําเนินงานที่
ต้องการ โดยแสดงให้เห็นผลการดําเนินงาน และทบทวนปรับปรุงผลการดําเนินการ/วิเคราะห์
ในประเด็นสําคัญ ได้แก่
1. ด้านการบริการ รักษาพยาบาล แบบผสมผสานและการฟื้นฟูสภาพ (ภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)
2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคตามกลุ่มประชากร (ในชุมชน) และ
ด้านการเรียนรูข้ องชุมชน
3. ด้านการมุง่ เน้นผูร้ บั บริการ/ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผูร้ บั ผลงาน
4. ด้านทรัพยากรบุคคล
5. ด้านประสิทธิผลกระบวนการ
6. ด้านการนํา
นอกจากนี้อาจทบทวนปรับปรุงผลการดําเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข
เปรียบเทียบกับศูนย์บริการสาธารณสุขอื่น หรือองค์กรอื่นทีม่ ภี ารกิจคล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยังยื
่ น
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IV- 1 ด้านการบริ การ รักษาพยาบาล แบบผสมผสาน และการฟื้ นฟูสภาพ ภายใน
ศูนย์บริ การสาธารณสุข

1. การบริ การกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไป:
่ ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั
และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญในภาพรวม ด้านการดูแลผูร้ บั บริการทัวไป
่
กระบวนการให้บริการ ความปลอดภัย การประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพอื่น
ในพืน้ ที่ ตัวอย่างเช่น อัตราการใช้บริการ อัตราการส่งต่อ ระยะเวลารอคอย อัตรา
การมาตรวจตามนัด ผลลัพธ์ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั บริการ เป็นต้น
2. การบริ การ/ดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง/กลุ่มโรคสําคัญ: ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดง
ให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพของผูป้ ว่ ย
เรือ้ รัง /กลุ่มโรคสําคัญ (เช่น วัณโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สุขภาพจิต และ
จิตเวช เป็นต้น) กระบวนการให้บริการ ความปลอดภัย ผลลัพธ์ดา้ นการดูแลต่อเนื่อง
ภาวะแทรกซ้อนทีล่ ดลง สัดส่วนของประชาชนในเขตรับผิดชอบทีเ่ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายทีม่ าใช้บริการทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุข
3. การบริ การคลิ นิกส่งเสริมสุขภาพ: ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับ
ปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผูร้ บั บริการ/
ผูป้ ว่ ย คลินิกเฉพาะทีส่ ําคัญ
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IV - 2 ด้านการส่งเสริ มสุขภาพ การป้ องกันโรคตามกลุ่มประชากร (ในชุมชน)
1. การส่งเสริ มสุขภาพ: ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้ม
ของตัวชีว้ ดั สําคัญเกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพ และผลลัพธ์สุขภาพของประชากรใน
ชุมชน เช่น เครือ่ งชีว้ ดั ครอบคลุมของประชากรเป้าหมายทีไ่ ด้รบั บริการส่งเสริม
สุขภาพ ด้านต่างๆ ทัง้ ภาพรวม และจําแนกตามประเภทของภาวะด้านสุขภาพ
(เช่น กลุ่มดี กลุ่มเสีย่ ง และกลุ่มปว่ ย เป็นต้น) ความครอบคลุมของการคัดกรอง
ภาวะเสีย่ งของประชากรกลุ่มต่างๆ อัตราการปว่ ยด้วยโรคทีป่ ้ องกันได้ ร้อยละ
ประชากรกลุ่มเสีย่ งด้านภาวะสุขภาพด้านต่างๆ เช่น ความอ้วน การสูบบุหรี่
พฤติกรรมการบริโภค การออกกําลังกายไม่เพียงพอ ความสามารถของประชากร
เป้าหมายในการดูแลตนเอง เป็นต้น
2. การควบคุม และป้ องกันโรค: ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั
และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญด้านการควบคุม ป้องกันโรค เช่น เครือ่ งชีว้ ดั
ครอบคลุมของประชากรเป้าหมายทีไ่ ด้รบั บริการป้องกันโรคด้านต่างๆ ความ
ครอบคลุมของการคัดกรองภาวะเสีย่ งของประชากรกลุ่มต่างๆ อัตราการปว่ ยด้วย
โรคตาม รง. 506/โรคอุบตั ใิ หม่ ความสามารถของประชากรเป้าหมายในการดูแล
ตนเอง ความรวดเร็ว ทันเวลาของการรายงาน เป็ นต้น
3. ด้านการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน: ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้
เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดบริการสุขภาพในพืน้ ที่ ความสามารถของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะเสีย่ ง
ด้านสุขภาพ ทัง้ ด้านการส่งเสริม การป้องกันโรค การจัดการปญั หาสุขภาพในชุมชน
ระดับความรูข้ องประชาชน และชุมชนในการดูแลด้านสุขภาพ/ป้องกันโรค รวมทัง้
ตัวชีว้ ดั ผลด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิน่ /ชุมชน และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
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่ งเน้นผู้รบั บริ การ/ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย และ ผู้รบั ผลงาน
IV - 3 ด้านการมุงเน้
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เช่น ผลลัพธ์ดา้ นความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจของผูร้ บั บริการ ประชาชน และ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เป็ นต้น
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับคุณค่าและความนิยมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เช่น พฤติกรรมความ
นิยมของประชาชนในการเลือกใช้บริการทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุข เป็ นต้น
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IV - 4 ด้านทรัพยากรบุคคล
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
ด้านความผูกพัน/ผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับขีดความสามารถของบุคลากร
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับบรรยากาศการทํางาน
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับด้านภาวะสุขภาพของบุคลากร สุขอนามัย
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IV - 5 ด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับคุณภาพระบบยา
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับระบบบริหารเวชระเบียน และความสมบูรณ์เวชระเบียน
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับความปลอดภัยของอาคารสถานที่
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
5. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับด้านการพยาบาล
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับระบบบริหารความเสีย่ ง
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IV - 6 ด้านการนํา
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับการบรรลุผลตามกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารของศูนย์
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
ทางด้านงบประมาณ/การเงิน ความรับผิดชอบทางด้านการเงิน การปฏิบตั ติ าม
กฎระบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขแสดงให้เห็นระดับปจั จุบนั และแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สําคัญ
เกีย่ วกับการสนับสนุ น ความร่วมมือ และ ความรับผิดชอบต่อชุมชน เช่น การมี
ส่วนร่วมของศูนย์บริการสาธารณสุข ทัองถิน่ /ชุมชน และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็ นต้น
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แนวทางการให้คะแนน : Scoring Guideline
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การพัฒนาคุณภาพบริ การศูนย์บริ การสาธารณสุข
แนวคิ ดหลัก
หัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึง่ เป็ นหน่ วยบริการ
สุขภาพประเภททีไ่ ม่ได้รบั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน คือ การเน้นบริการแบบองค์รวม ผสมผสาน บริการ
ทัง้ 4 มิติ ทัง้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ไปพร้อม
กัน และสนับสนุ นการพึง่ ตนเองของประชาชน ซึง่ กระบวนการดําเนินงานต้องคํานึงถึงมิติ
ทางด้านจิตใจ สังคม และ สภาพแวดล้อมของประชาชน หรือผูร้ บั บริการ
การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ได้นําแนวคิด 3C-PDSA , 3P (Purpose –
Process - Performance ) เน้นวิธคี ดิ และการเรียนรูป้ รับตัวอย่างเป็นระบบมาใช้ ซึง่ จะเน้นการ
ประเมินเพื่อการพัฒนา โดยใช้มาตรฐานและการประเมินตนเองเป็นเครือ่ งมือในการกระตุ้นให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
เป้ าหมาย
เป้าหมายของกระบวนการพัฒนา และประเมินกระบวนการคุณภาพศูนย์บริการ
สาธารณสุข คือ การกระตุน้ ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั ิ และผูบ้ ริหารในหน่ วยงานของศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทัง้ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ชุมชน เพื่อพัฒนาระบบบริการทัง้ ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน ให้ตอบสนอง
ความจําเป็ นด้านสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ผสมผสานกับชุมชนปรับวิธที าํ งานตาม
หลักการให้เหมาะสมกับบุคคลและสภาพแวดล้อม รวมทัง้ ทําให้ผรู้ บั บริการและประชาชนเข้าถึง
บริการได้ง่าย
การทําความเข้าใจกับการพัฒนาและรับรองศูนย์บริ การสาธารณสุขอย่างรอบด้าน
การทําความเข้าใจกระบวนการคุณภาพให้รอบด้านอาจใช้มมุ มองใน 3 มิตคิ อื
1) มิตขิ องพืน้ ทีก่ ารพัฒนา 2) มิตขิ องกระบวนการพัฒนาตามแนวคิด 3C-PDSA 3) มิตขิ องการ
ประเมิน
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1. มิ ติพื้นที่ของการพัฒนา 4 วงเพื่อความครอบคลุม: กลุ่มของระบบย่อยใน
ศูนย์บริ การสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ จํานวนมาก การพัฒนาต่างๆ จะ
เริม่ ต้นทีร่ ะบบย่อยเหล่านี้ ระบบย่อยแต่ละระบบจะมีเป้าหมาย ผูร้ บั ผลงาน กระบวนการทํางาน
และผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน
การทําความเข้าใจในการมีอยูข่ องระบบย่อยต่างๆ ความสัมพันธ์กบั ระบบย่อยอื่นๆ และ
โอกาสทีจ่ ะมีการทับซ้อนในการพัฒนาระหว่างระบบย่อยต่างๆ จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพง่าย
มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์และไม่สบั สน
เมือ่ วิเคราะห์ระบบย่อยต่างๆ ในศูนย์บริการสาธารณสุข สามารถจัดกลุ่มหรือพืน้ ทีไ่ ด้
เป็น 1) ระบบย่อยทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่ วยบริการต่างๆ หรือระบบย่อยของแต่ละหน่ วยบริการ
2) ระบบย่อยของการดูแลกลุ่มผูร้ บั บริการต่างๆ ทีเ่ รียกว่ากลุ่มประชากรทางคลินิก (clinical
population) หรือกลุ่มโรค และ หัตถการต่างๆ นันเอง
่
3) ระบบงานต่างๆ ทีส่ นับสนุ นหรือเป็ น
แกนหลักสําคัญและเกีย่ วข้องกับหน่ วยงานและกิจกรรมบริการจํานวนมาก รวมทัง้ การขับเคลื่อน
และติดตามการพัฒนาในระดับองค์กร เมือ่ รวมทัง้ สามกลุ่มเข้าด้วยกัน ก็จะเป็นระบบของทัง้
องค์กร
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2. มิ ติของกระบวนการพัฒนาตามแนวคิ ด 3C-PDSA
หลั
หลักกคิคิดดสํสําาคัคัญ
ญ

(Core
(CoreValues
Values&
&Concepts)
Concepts)

มาตรฐาน
(Criteria/Standards)

ตัวชี�วัด

Study/Learning

เป้
เป้าาหมาย/
หมาย/
วัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์

Do

Act/Improve

Plan/Design

บริบท
(Context)

ประเด็นสําคัญ
ความเสี�ยงสําคัญ
ความต้องการสําคัญ

การใช้มาตรฐานเพื่อการพัฒนาและติดตามคุณภาพถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี ําคัญ
เป็นการเชื่อมโยงหลักการและนามธรรมสู่การปฏิบตั ิ
3C (Context, Core Values & Concepts, Criteria) คือองค์ประกอบทีจ่ ะทําให้เกิดการ
คิดหรือการวางแผนทีด่ ี ทําให้รวู้ ่าอะไรคือลําดับความสําคัญหรือความจําเป็ นทีต่ นจะต้องทํา
PDSA (Plan-Do-Study-Act) คือวงล้อของการปฏิบตั ิ ตัง้ แต่การออกแบบ การนําไปปฏิบตั ิ การ
เรียนรูห้ รือทบทวนติดตามประเมินผล และการปรับปรุงให้ดขี น้ึ โดย 3C-PDSA จะเริม่ จาก
ตรงไหนก่อนก็ได้ แต่เริม่ แล้วควรขยับไปจนครบทุกองค์ประกอบทีเ่ หลือ
สิ่ งที่เชื่อมระหว่างการคิ ด (3C) กับการทํา (PDSA) คือเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์:
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการทํางานหรือการพัฒนาทีด่ ี มาจากการวิเคราะห์ context หรือ
สถานการณ์เฉพาะของตน คู่กบั การวิเคราะห์เป้าหมายของ criteria หรือมาตรฐาน เมือ่ ได้
เป้าหมายชัดเจน ก็สามารถกําหนดตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจนเพื่อการติดตามกํากับหรือการประเมินผลได้
เมือ่ มีเป้าหมายชัดเจน รูป้ ระเด็นสําคัญต่างๆ ทีเ่ ป็ นความเสีย่ งหรือความต้องการ ก็สามารถ
ออกแบบระบบงานทีเ่ หมาะสมได้
ในการคิดและการทําทีด่ นี นั ้ ควรจะมีหลักการหรือแก่นคุณค่าการทํางาน/ค่านิยมหลัก
(Core Values & Concepts) เป็ นตัวกํากับ เป็นสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความลุ่มลึกในการพัฒนา ยิง่ ทํา
ความเข้าใจให้ลกึ ซึง้ ยิง่ เห็นโอกาสพัฒนามากขึน้
การเรียนรู้ (Study หรือ Learning) เป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา การเรียนรู้
ในทีน่ ้คี รอบคลุมการทบทวนและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบในทุกรูปแบบ ซึง่
มีวธิ กี ารมากมาย ตัวอย่างเช่น
1) การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (knowledge sharing) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรูท้ เ่ี กิดจากการ
ปฏิบตั ิ ซึง่ เดิมมักจะถือกันว่าเป็ นสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกตํารา แต่ทจ่ี ริงมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการทํางาน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

57

ส่วนหนึ่งจะได้คาํ ตอบว่าทําอย่างไรให้ความรูใ้ นตํารามาสู่การปฏิบตั ไิ ด้จริง และในกรณีทไ่ี ม่
สามารถทําตามแนวทางทีค่ วรจะเป็ นได้ จะทําอย่างไรให้ปลอดภัยทีส่ ุด
2) สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นการเรียนรูข้ องกลุ่มทีไ่ ด้ผลทัง้ ในด้านความเข้าใจผูอ้ ่นื
ความเข้าใจตนเอง ก่อให้เกิดความสุขและมีพลังในการทีจ่ ะก้าวต่อไปข้างหน้า
3) การเขียนบันทึกความก้าวหน้า (portfolio) จะทําให้ผเู้ ขียนได้ตกผลึกความคิดให้
ชัดเจนยิง่ ขึน้ การเขียนบันทึกอาจจะเป็ นการเขียนอย่างอิสระ ไม่ตอ้ งมีรปู แบบ หรืออาจจะเป็ น
การเขียนตามประเด็นทีก่ ําหนดไว้ เช่น CQI story
4) การใช้ตวั ตามรอย (tracer) เป็นการติดตามสิง่ ทีเ่ ราคุน้ เคย สามารถสังเกตเห็นและ
ติดตามไปตามขัน้ ตอนหรือกระบวนการต่างๆ ได้งา่ ย ตัวตามรอยอาจจะเป็ นกลุ่มผูร้ บั บริการ
หรือกลุ่มโรค ข้อมูลข่าวสาร ยา สิง่ ส่งตรวจ เป็ นต้น การตามรอยช่วยให้เราเข้าไปทําความเข้าใจ
ในสถานการณ์จริง ช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงของระบบทีเ่ กีย่ วข้องกัน
5) การทบทวนหลังทํากิจกรรม (after action review) ทุกครัง้ หลังจากทํากิจกรรม ไม่ว่า
จะเป็ นกิจกรรมเล็กหรือใหญ่ ทีมงานทีร่ ว่ มกิจกรรมมาทบทวนร่วมกันว่าสิง่ ทีท่ ําลงไปนัน้ บรรลุ
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้แต่แรกหรือไม่ อะไรคือความสําเร็จหรือคุณค่าทีค่ วรรักษา อะไรคือจุดอ่อนทีค่ วร
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป
6) การติดตามตัวชีว้ ดั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประเมินการบรรลุเป้าหมาย (indicator
monitoring, data analysis, & goal achievement assessment) เป็ นการเรียนรูจ้ ากข้อมูลเชิง
ปริมาณ ซึง่ จะทําให้ทราบแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงและระดับการปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างจาก
เป้าหมาย ควรให้ความสําคัญให้มากกับการวิเคราะห์และการเชื่อมโยงข้อมูล ขณะเดียวกันพึง
ระวังข้อจํากัดหรือผลเสียของการวัดและการประเมินเชิงปริมาณ ซึง่ จะต้องนําเอาการประเมิน
ด้านอื่นๆ มาประกอบด้วย
7) การทํากิจกรรมทบทวนคุณภาพ (quality review activities) เป็นการเรียนรูจ้ าก
จุดอ่อน ความเสีย่ ง เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ และเสียงสะท้อนต่างๆ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
ระบบให้มคี วามรัดกุมยิง่ ขึน้ พึงระวังว่าจะไม่ใช่การทบทวนเพื่อเป็นการจับผิดตัวบุคคลเป็น
เป้าหมายแรก แต่มงุ่ เรียนรูส้ ถานการณ์เพื่อช่วยเหลือบุคคล การเปิดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องใน
เหตุการณ์ได้ยอ้ นรอยบอกเล่าความรูส้ กึ และความคิดทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์
(cognitive walkthrough) จะช่วยให้เห็นโอกาสพัฒนาในเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ทีจ่ ะช่วยให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านทํางานได้ง่ายขึน้
8) การประเมินตนเองตามมาตรฐานและการให้คะแนนตามระดับการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐาน (self assessment of standard compliance & scoring) มาตรฐานเป็นเครือ่ งมือช่วย
ให้เราได้มองเห็นว่าระบบงานทีว่ างไว้นนั ้ มีความรัดกุมเหมาะสมดีแล้วหรือไม่ มีการนําวงล้อ
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PDSA มาปฏิบตั อิ ย่างไร สามารถบอกถึงการบรรลุเป้าหมายในแต่ละระบบหรือกระบวนการได้
เพียงใด
9) การทบทวนเวชระเบียน (medical record review) การทบทวนเวชระเบียนในขัน้
พืน้ ฐานคือ การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึก หากจะให้การทบทวนนัน้ มีผลถึงคุณภาพ
การดูแลผูร้ บั บริการ ควรจะทบทวนให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนต่างๆ ของ
กระบวนการดูแลผูร้ บั บริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับปรุง มิใช่การกล่าวโทษหรือหาผูก้ ระทํา
ผิด
3. มิติการประเมิ นผล
การประเมินผลในมุมมองทัวไปก็
่ คอื S (Study) ใน 3C-PDSA ซึง่ ได้กล่าวถึงวิธกี ารที่
หลากหลายมาแล้วในหัวข้อทีผ่ ่านมา
การประเมินผลทีเ่ ป็ นเรือ่ งเฉพาะของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นการประเมินเพื่อให้
ทราบถึงระดับความก้าวหน้าในการพัฒนา โดยการประเมินในลักษณะนี้อยูบ่ นสมมุตฐิ านว่า
ถ้าแต่ละแผนก/หน่ วยงานทําหน้าทีข่ องตนเองอย่างดีแล้ว สถานพยาบาลแห่งนัน้ จะให้บริการ
และการรักษาด้านการบริการ รักษาพยาบาล แบบผสมผสาน และการฟื้นฟูสภาพ และการ
ส่งเสริมสุขภาพทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพนี้ เห็นว่าการทําดีของแต่ละแผนก/หน่วยงานเป็ น
สิง่ จําเป็ นแต่ไม่เพียงพอ จะต้องดูว่าแผนก/หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ทํางานร่วมกันอย่างไร ได้รบั
การสนับสนุ นทีเ่ พียงพอหรือไม่ นอกจากนี้การประเมินยังมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมันใจใน
่
การพัฒนาคุณภาพทีผ่ ่านมา และเพื่อให้เห็นว่าโอกาสข้างหน้าคือการพัฒนาในเรือ่ งใด กล่าวอีก
นัยหนึ่งเป็ นการประเมินเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไปข้างหน้า
การประเมิ นภายใน เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ง่าย ทําได้บ่อย ซึง่ หากทําด้วยความเข้าใจว่าเป็น
การประเมินเพื่อให้กําลังใจและให้เห็นโอกาสพัฒนา จะได้ประโยชน์และจะเป็ นกลไกสําคัญเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องเป็ นรูปแบบของการเยีย่ มสํารวจเพียงอย่าง
เดียว
การประเมิ นจากภายนอก เป็นสิง่ กระตุน้ ทีท่ าํ ให้เกิดการรวมตัว การตัง้ เป้าหมาย
ระยะเวลาทีจ่ ะทําให้สาํ เร็จ และส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งยากๆ ได้ในเวลาทีไ่ ม่นาน
เกินไป ข้อสําคัญคือการมีความสัมพันธ์แบบผูใ้ หญ่-ผูใ้ หญ่ และทีมงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขไม่มเี จตคติทไ่ี ม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง คือ เจตคติของการยอมจํานน และเจตคติ
ของการปกป้องตนเอง
การประเมินจากภายนอกจะเป็นการประเมินตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขซึง่
เป็นมาตรฐานทีม่ งุ่ เน้นทีร่ ะบบงาน และ ผลลัพธ์การดําเนินการศูนย์บริการสาธารณสุข
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พืน้ ฐานและหลักการของมาตรฐานศูนย์บริ การสาธารณสุข
พื้นฐานในการจัดทํามาตรฐาน
พืน้ ฐานในการกําหนดมาตรฐานสําหรับกระบวนการประเมิน และรับรองกระบวนการ
คุณภาพ (accreditation) ขึน้ อยูก่ บั ปรัชญาของการให้บริการในแต่ละช่วงเวลา ปจั จุบนั วงการ
บริการสุขภาพส่วนใหญ่มคี วามเชื่อว่า ปรัชญาเรือ่ ง quality improvement คือ ทางออกสําหรับ
บริการสุขภาพบริการสุขภาพซึง่ กําลังเผชิญปญั หาเรือ่ งค่าใช้จ่าย ความไม่พงึ พอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ/ประชาชน ความสูญเปล่า มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข จึงอยูบ่ นพืน้ ฐานเหล่านี้
ได้แก่ 1) การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2) การมุง่ เน้นผูร้ บั บริการ/ผูป้ ว่ ย 3) การ
สนับสนุ นทรัพยากรและภาวะผูน้ ํา
หลักการจัดทํามาตรฐาน
หลักการในการกําหนดและการใช้มาตรฐาน ประกอบด้วย
• เนื้อหาและโครงสร้าง: 1) สะท้อนปรัชญาการสร้างมาตรฐานดังทีก่ ล่าวข้างต้น
2) ส่วนโครงสร้างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย องค์ประกอบมาตรฐาน
4 ตอน ตอนที่ 1 การนํา ตอนที่ 2 ระบบงานสําคัญ ตอนที่ 3 กระบวนการทางคลินิก
ตอนที่ 4 ผลการดําเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข
• รูปแบบ: มีความยืดหยุน่ (flexibility) มาตรฐานเน้นการกําหนดเป้าหมายมากกว่าการ
บ่งบอกวิธกี ารปฏิบตั ิ ทําให้ศูนย์บริการต่างๆมีอสิ ระทีจ่ ะเลือกวิธกี ารปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
การใช้มาตรฐาน : ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แบบแผนการปฏิบตั ทิ ด่ี ี
สําหรับศูนย์บริการสาธารณสุข เป็ นจุดเริม่ ต้นให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และปรึกษาหารือกัน
รวมทัง้ เป็ นเครือ่ งมือในการให้ผเู้ ยีย่ มสํารจจากภายนอกในการมาทบทวน และกระตุ้นการเรียนรู้
ร่วมกับทีมบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข
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