
 



 



 

 

 

 

 



 

1 การถ่ายทอดลงสู่การปฏบิตัไิปยงับุคลากร ผูส้่งมอบ พนัธมติรทีส่ าคญั ผูป่้วย/ผู้รบับรกิารอื่น 
และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอื่น ๆ 
 



 

2 ผูน้ าระดบัสูงสรา้งสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ผูน้ าก าหนดแนวทางการท างานทีท่ าใหอ้งคก์รประสบความส
ส าเรจ็ เชน่ วธิกีารตอบสนองขององคก์ร, ระบบการน า (โครงสรา้ง การสื่อสาร การตดัสนิใจ), การ
ตอบสนองของคนท างาน 
3 องคก์รทีค่ล่องตวั (Agile Organization ) หมายถงึ องคก์รทีย่ดืหยุ่น คล่องตวั มคีวามสามารถในการ
ปรบัตวัเปลีย่นแปลงและเริม่สิง่ใหม่ๆ อยา่งรวดเรว็โดยประสบความส าเรจ็ ในสถานการณ์สภาวะแวดลอ้มที่
มกีารเปลีย่นแปลงผนัผวนและไมแ่น่นอน 



 



 

4 การจดัการการด าเนินงาน (Operational Management) หมายถงึ การด าเนนินโยบาย การก าหนดเป้า
หรอืเป้าหมายในอนาคตส าหรบับรกิารต่างๆขององคก์ร การสรา้งกระบวนการเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย
เหล่านัน้ การจดัสรรทรพัยากรและท าใหม้ ัน่ใจว่าจะบรรลุตามแผน ทัง้การด าเนินงานขององคก์รและการ
ด าเนินงานโดยองคก์รอื่นที ่
5 การจดัการทางการเงนิ (Financial Management) หมายถงึ การวางแผน การตรวจสอบ การจดัระเบยีบ
และการควบคุมทรพัยากรทางการเงนิขององคก์ร. 



 

6 การก ากบัดแูลทางคลินิก (clinical governance) เป็นกรอบทีส่ถานพยาบาลใชเ้พื่อแสดงความ
รบัผดิชอบในการธ ารงคุณภาพและมาตรฐานในงานบรกิาร ตลอดจนยกระดบัคุณภาพงานบรกิารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใชก้ารจดัการงานคลนิิกบรกิารอย่างเหมาะสมและการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีช่ว่ยเสรมิสรา้ง
งานบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 
7 การเปิดเผยข้อมูล (openness) เชน่ การเปิดเผยหรอืแสดงขอ้มลูดา้นการรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยและ
ญาต ิเพื่อส่งเสรมิใหผู้ป่้วยและญาตมิสีว่นรว่มในกระบวนการดูแลรกัษา ตลอดจนการจดัใหม้ชีอ่งทางทีจ่ะ
รบัฟังความคดิเหน็หรอืเรื่องรอ้งเรยีน 



 

8 กฎหมายและระเบยีบ (Legal and regulatory) ควรครอบคลุมถงึ กฎหมายและ
ระเบยีบทีคุ่ม้ครองการจา้งงานผูพ้กิาร อาชวึอนามยั โครงสรา้งอาคาร การคุม้ครอง
สิง่แวดลอ้ม การจดัการของเสยี พรบ.โรคตดิต่อทีต่อ้งรายงาน พรบ.คุม้ครอง
ผูบ้รโิภค ความปลอดภยัดา้นอาหาร ผลติภณัฑส์ขุภาพ กฎหมายของวชิาชพี การ
ขึน้ทะเบยีนวชิาชพี มาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ เช่นพรบ.คอมพวิเตอร์ 
9 ความกงัวลของสาธารณะ (public concerns) อาจรวมถงึความปลอดภยัของ
ผูป่้วย ค่าใชจ้่าย การเขา้ถงึทีเ่ทา่เทยีมและทนัการณ์ สิง่คุกคามใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ และ
การจดัการกบัของเสยีจากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์(medical waste) 



 

10 ประเดน็ทางจริยธรรมท่ียากล าบากในการตดัสินใจ (ethical dilemma) 
ประเดน็ทางจรยิธรรมทีย่ากในการตดัสนิใจ เน่ืองจากมฐีานคดิทางจรยิธรรมที่
ขดัแยง้กนั หากตดัสนิใจบนฐานคดิ หนึ่ง กอ็าจขดัแยง้กบัอกีฐานคดิหนึ่ง เช่น การ
ตดัสนิใจไม่ใหก้ารรกัษาหรอืยุตกิารรกัษา การใหก้ารรกัษาทีจ่ าเป็นแต่ขดักบัความ
ประสงคข์องผูป่้วย การรบัผูป่้วยหนกัรายใหม่เขา้ไปในหอผูป่้วยหนกัซึง่จ าเป็นตอ้ง
ยา้ยผูป่้วยหนกัทีอ่ยู่เดมิออกหนึ่งราย  



 



 

11 การตดัสนิใจพจิารณาจากสมรรถนะหลกัขององคก์รเองและองคก์รภายนอก การบรรลวุตัถุประสงค์
เชงิกลยุทธ ์การใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม และความรว่มมอืกบัองคก์รภายนอกเพื่อความยัง่ยนืและ
ประสทิธภิาพขององคก์ร. 



 

12 วตัถุประสงคค์วรครอบคลุม วตัถุประสงคข์องระบบบรกิารต่างๆทีข่ ึน้อยู่กบั 
จ านวนและประเภทของกจิกรรมการบรกิารทีว่างแผนไว ้ซึง่อาจเชื่อมโยงไปยงัแผน
อื่น ๆ ภายในองคก์รเช่น ทรพัยากรมนุษยค์วามเสีย่งการสือ่สารและแผนทางการ
เงนิ  



 

.



 



 



 



 

13 ค าประกาศสิทธิผูป่้วย ไดแ้ก่ 1. สทิธพิืน้ฐานทีจ่ะไดร้บัการรกัษาพยาบาลและการดแูลดา้น
สุขภาพโดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตัติามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ, 2. สทิธทิีจ่ะรบัทราบขอ้มลูอย่าง
เพยีงพอและเขา้ใจชดัเจนเพื่อใหส้ามารถตดัสนิใจในการยนิยอมหรอืไมย่นิยอมใหผู้ป้ระกอบวชิาชพี
ดา้นสุขภาพปฏบิตัติ่อตน, 3. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการชว่ยเหลอืโดยทนัทเีมื่ออยู่ในภาวะเสีย่งอนัตรายถงึ
ชวีติ, 4. สทิธทิีจ่ะทราบชื่อ สกุล และประเภท ของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพทีใ่หบ้รกิารแก่ตน, 
5. สทิธทิีจ่ะขอความเหน็จากผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพอื่นทีม่ไิดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารแก่ตน และสทิธิ
ในการขอเปลีย่นตวัผูใ้หบ้รกิารหรอืสถานบรกิาร, 6. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการปกปิดขอ้มลูเกีย่วกบัตนเอง
โดยเครง่ครดั, 7. สทิธทิีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งครบถว้นในการตดัสนิใจเขา้รว่มหรอืถอนตวัจาก
การเป็นผูถู้กทดลองในการท าวจิยั, 8. สทิธทิีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลเฉพาะ
ของตนทีป่รากฏในเวชระเบยีนเมื่อรอ้งขอ, 9. บดิา มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชส้ทิธิ
แทนผูป่้วยทีเ่ป็นเดก็อายยุงัไมเ่กนิสบิแปดปีบรบิูรณ์ ผูบ้กพรอ่งทางกายหรอืจติ ซึง่ไมส่ามารถใช้
สทิธดิว้ยตนเองได ้

14 การใหข้อ้มลูเรื่องสทิธแิละหน้าทีค่รอบคลุมมาถงึ สิทธิและหน้าที่ของผู้ดูแล ผู้อ านวยความสะดวกต่างๆใน
การประสานดแูลผู้ป่วย และการเคารพในสทิธิและหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข 
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15 แหล่งขอ้มลูและสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบอาจมาจากระดบัผลงานทีเ่ป็น
เลศิ, ระดบัผลงานเฉลีย่ในกจิการบรกิารสขุภาพ, ผลงานของคู่แขง่, ผลงาน
ขององคก์รทีม่ลีกัษณะงานใกลเ้คยีงกนั  



 



 



 

16 Telemedicine and information-sharing platforms การน าเทคโนโลยทีีช่ว่ยใหผู้ป่้วยและบคุลากร ทาง
การแพทยส์ามารถพูดคุยตอบโตก้นัไดแ้บบ Real-time เชน่เดยีวกบัการสื่อสารผา่นระบบ video 
conference ทีคู่ส่นทนาสามารถมองเหน็หน้าและสนทนากนัไดท้ัง้ 2 ฝ่าย ไดอ้ยา่งไรข้อ้จ ากดัในเรื่องเวลา
และสถานที ่เรยีกเป็นภาษาไทยว่า โทรเวชกรรม หรอืทบัศพัยว์่า เทเลเมดซินี ซึง่แพทยส์ามารถใชช้ว่ยการ
รบัและส่งต่อขอ้มลูดา้นการแพทย ์ท าการรกัษา วนิิจฉยัโรค ตดิตามการรกัษาผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีอ่ยู่หา่งไกล
จากโรงพยาบาล และใหค้ าปรกึษาจากทางไกลได ้ 
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; 

17 บุคลากร หมายถงึ บุคลากรประจ า พนกังานชัว่คราวพนกังานทีท่ างานไม่
เตม็เวลา พนกังานตามสญัญาจา้ง ผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ และอาสาสมคัร 
18 ขีดความสามารถของบุคลากร (workforce capability) หมายถงึ 
ความสามารถขององคก์รในการบรรลุผลส าเรจ็ของงานดว้ยความรู ้ทกัษะ 
ความสามารถ และความเชีย่วชาญของบคุลากร ขดีความสามารถอาจรวมถงึ
ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ ผูร้บัผลงานอื่น 
การสรา้งนวตักรรมและปรบัเปลีย่นสูเ่ทคโนโลยใีหม่ การพฒันาผลติภณัฑ ์
บรกิาร และกระบวนการท างานใหม่ และความสามารถในการตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงต่างๆ 
19 ความเพียงพอของบุคลากร (workforce capacity) หมายถงึ 
ความสามารถขององคก์รทีท่ าใหม้ัน่ใจว่ามจี านวนบุคลากรเพยีงพอในการ
บรรลุผลส าเรจ็ของงาน และสง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหผู้ป่้วย/ ผูร้บัผลงาน
อื่นได ้รวมทัง้ความสามารถในการตอบสนองต่อระดบัความตอ้งการตาม
ฤดกูาลและตามความผนัแปรของความตอ้งการ 



 

(
 



 

20 กรอบการท างานควรไดร้บัการสนบัสนุนดว้ยขอ้ตกลงความรว่มมอื/มาตรการทีใ่ชร้ว่มกนัและ / หรอื
คณะกรรมการส าหรบัการวางแผนการก ากบัดแูลบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน 
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21 ความผกูพนัของบุคลากร หมายถงึ ระดบัของมุ่งมัน่ทัง้ทางอารมณ์และ
สตปัิญญา เพื่อใหง้าน พนัธกจิ และวสิยัทศัน์ขององคก์รบรรลุผล 



 

ข. วัฒนธรรมองค์กร 
(1) องค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดี

ของบุคลากร. โดยเป็นวัฒนธรรมที่: 

(i) มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง; 

(ii) มีการท างานที่มุ่งเน้นผลลัพธท์ี่ดี; 

(iii) เอ้ือต่อการน าวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรไปใช;้ 

(iv) เสริมพลังบุคลากร 

(v) เห็นคุณค่าและความหมายของงาน 



 



 



 

22 การอนุมตัอิาจอยู่ในรปูแบบการลงนามโดยผูม้อี านาจอนุมตั ินโยบาย/แผน/เอกสาร หรอือยู่ในรปูแบบ
รายงานการประชมุทีบ่นัทกึมตกิารอนุมตัขิองคณะกรรมการก ากบัดูแล 
23 บริการสุขภาพท่ีไม่ได้ด าเนินการเอง บรกิารสุขภาพทีอ่งคก์รใหห้น่วยงาน กลุม่บคุคล หรอืองคก์รอื่น
มาใหบ้รกิารสุขภาพในสถานพยาบาล โดยองคก์รเป็นผูอ้นุญาตใหด้ าเนินการในองคก์ร 
ผลติภณัฑ ์และบรกิารอื่น เชน่ เวชภณัฑ ์อปุกรณ์ทางการแพทย์, น ้ายาตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางการ
แพทย ์วสัดกุารแพทยท์ีจ่ าเป็นขาดแคลน: N95, surgical mask, gown, alcohol, Lab : media : บรกิาร 



 

เชน่ งานท าความสะอาด, งานรกัษาความปลอดภยั งานบรกิารอาหาร , ระบบการขนส่งคมนาคมระหว่าง
องคก์ร  



 



 

24 ภยัพบิตั ิไดแ้ก่ ภยัธรรมชาต ิ(น ้าท่วม, แผ่นดนิไหว, การระบาดของโรคตดิต่อ) 
เหตุการณ์ทีเ่กดิจากการกระท าของมนุษย ์(อคัคภียัในเขตเมอืง, อุบตัเิหตุจาก
อุตสาหกรรม, การก่อการรา้ยทางชวีภาพ) 



 



 



 

25 นิยามเชงิปฏบิตักิาร คอืนิยามเพื่อการน าไปปฏบิตัแิละสื่อสารในองคก์รแตล่ะองคก์ร 



 



 

 

 

26 ครอบคลุมขอ้มลูทีต่รวจสอบแลว้ ในการประเมนิความเสีย่ง อบุตักิารเกีย่วกบัความปลอดภยัของผูป่้วย
และเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค ์Including audit information, finding from risk assessment, patient safety 
incidents / adverse events 
27 ครอบคลุม การรอ้งเรยีน ค าชมเชยและขอ้เสนอแนะ ขอ้มลูจากการเกบ็รายงานผลลพัธข์องผูป่้วย 
(patient reported outcome measures) รายงานความพงึพอใจของผูป่้วย / ผูใ้ชบ้รกิาร รายงานการใช้
ประโยชน์และประสทิธภิาพของบรกิารIncluding complaint, compliment and concerns, patient reported 
outcome measures, patient/service user’s satisfaction, utilization and efficiency of services 
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29 

28 การทบทวนการให้บริการและการดแูลผูป่้วย ไดแ้ก่ การทบทวนขณะ
ดแูลผูป่้วย การทบทวนเวชระเบยีน/การตรวจสอบทางคลนิิก/การทบทวนโดย
เพื่อนร่วมวชิาชพี การทบทวนอุบตักิารณ์/ภาวะแทรกซอ้น/การเสยีชวีติ การ
ทบทวนการใชท้รพัยากร การทบทวนค ารอ้งเรยีนของผูป่้วย/ผูร้บับรกิาร การ
ประเมนิความรูค้วามสามารถและทกัษะ การทบทวนการสง่ต่อผูป่้วย การ
ทบทวนการใชย้า การทบทวนการใชเ้ลอืด การทบทวนการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล การทบทวนตวัชีว้ดั  
29 กลุ่มประชากรทางคลินิก (clinical population) คอืกลุ่มผูป่้วยดว้ยภาวะใด
ภาวะหนึ่งหรอืไดร้บัการรกัษาดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่ง เช่น ผูป่้วยโรคเบาหวาน ทารก
แรกเกดิ ผูป่้วยวณัโรค ผูต้ดิเชือ้ HIV ผูร้บัการผ่าตดัสมอง 



 



 



 



 



 

30 ใหค้วามส าคญักบัอุบตักิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความไม่ปลอดภยั (safety incidents) 



 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 
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32 33 

31 เช่น การน าดว้ยวสิยัทศัน์ การเป็นโคช้ การมทีกัษะการสือ่สารทีด่ ีการมี
ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี
32 การสรา้งความมัน่ใจดา้นความรูค้วามสามารถ ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
และประเมนิผลคุณสมบตัแิละสมรรถนะของบุคลากรพยาบาลใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะงาน  การก าหนดขอบเขตการปฏบิตักิารพยาบาลตามมาตรฐาน
วชิาชพี และการสง่เสรมิการศกึษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการพยาบาลและ
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
33 การสรา้งความมัน่ใจดา้นความเพียงพอ ไดแ้ก่ การก าหนดอตัราก าลงั
อย่างเหมาะสม และบรหิารจดัการใหม้บีุคลากรทางการพยาบาลปฏบิตังิาน
เพยีงพอกบัความตอ้งการการพยาบาลของผูป่้วย 
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34 การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมในเชิงรกุ รวมถงึ การประเมนิ
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากงานก่อสรา้ง ตกแต่งปรบัปรุง และรือ้ท าลาย
สิง่ก่อสรา้ง 
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37

35 วสัดแุละของเสียอนัตราย (hazardous materials and waste) ไดแ้ก่ 
สารเคม ียาเคมบี าบดั สารกมัมนัตภาพรงัส ีขยะทตดิเชือ้ รวมทัง้ของมคีม 
36 ภาวะฉุกเฉิน (emergency) ไดแ้ก่เหตุการณ์ซึง่เกดิจากธรรมชาตหิรอืน ้ามอื
ของมนุษยท์ีม่ผีลสรา้งความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย (เช่น 
พายุ น ้าท่วม แผ่นดนิไหว) ท าใหบ้รกิารผูป่้วยตอ้งหยุดชะงกั (เช่น ไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัท ์ไม่สามารถใชก้ารได)้  หรอืท าใหค้วามตอ้งการบรกิารเพิม่ขึน้
อย่างฉบัพลนั (เช่น อาวุธชวีภาพ ตกึถล่ม อุบตัเิหตุหมู่)   
37 การด าเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรครอบคลุมการดแูลผูป่้วย การ
แยกผูป่้วยและการจดัการสิง่ปนเป้ือน กจิกรรมช่วยเหลอืเจา้หน้าทีแ่ละ
ครอบครวั การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น ระบบสาธารณูปโภค การรกัษา
ความปลอดภยั การสือ่สาร การเคลื่อนยา้ย การจดัเตรยีมสถานทีส่ ารอง การ
ประสานงานกบัองคก์รอื่น และการรายงาน 



 

38 

38 ระบบและเครือ่งมือในการป้องกนัและควบคมุอคัคีภยั ไดแ้ก่ เครื่อง
ตรวจจบัควนั เครื่องแจง้สญัญาณไฟไหม ้ระบบดบัเพลงิ (ท่อน ้า สารเคมี
ดบัเพลงิ ระบบฉีดน ้า) อุปกรณ์ผจญเพลงิ 
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39 ระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน ้าประปา ระบบระบาย
อากาศและปรบัอากาศ ระบบก๊าซทีใ่ชใ้นทางการแพทยแ์ละระบบสญุญากาศ 
ระบบขนสง่วสัดุอุปกรณ์ ระบบไอน ้า ระบบตดิต่อสือ่สาร ระบบแลกเปลีย่น
ขอ้มลูขา่วสาร 
40 จดุบริการท่ีจ าเป็นต้องมีไฟฟ้าส ารอง ไดแ้ก่ ระบบเตอืนภยั ไฟทางออก 
ป้ายบอกทางออก ระบบสือ่สารฉุกเฉิน ทีเ่กบ็เลอืด/กระดกู/เน้ือเยื่อ หอ้ง
ฉุกเฉิน ลฟิต ์(มอียา่งน้อย 1 ตวัส าหรบัผูป่้วยทีไ่ม่สามารถเดนิได)้ เครื่องอดั
อากาศทางการแพทย ์ระบบสญุญากาศ จุดทีต่อ้งใชเ้ครื่องมอืชว่ยชวีติ หอ้ง
ผ่าตดั หอ้งพกัฟ้ืน หอ้งคลอด หน่วยทารกแรกเกดิ   
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41 นอกจาก ICN แลว้ องคก์รควรพจิารณาใหม้ ีinfection control practitioner 
ซึง่เป็นแพทย/์นกัเทคนิคการแพทย ์ทีเ่ขา้ใจเรื่องการป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ เพื่อเขา้มาร่วมท างานเป็นทมีกบั ICN 
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42 องคป์ระกอบหลกัของการควบคมุการแพรก่ระจายของเช้ือดือ้ยา 
ไดแ้ก่ การเฝ้าระวงัและตดิตามอตัราการพบเชือ้ดือ้ยา การแยกผูป่้วยตาม
กลไกการแพร่กระจายเชือ้รวมทัง้การท าความสะอาดมอือย่างถูกตอ้ง การ
ก ากบัดแูลการใชย้าตา้นจุลชพี และการท าความสะอาดสิง่แวดลอ้มของผูป่้วย 
และผูน้ าองคก์รจดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการแบบสหสาขาวชิาชพี 



 



 



 

43   Standard precautions คอืชดุของการปฏบิตัพิืน้ฐานเพื่อลดความเสีย่งในการ
แพร่กระจายเชือ้ ทีใ่ชใ้นการดแูลผูป่้วยทุกราย ไมว่่าผูป่้วยนัน้จะมกีารตดิเชื้อหรอืมี
อาการหรอืไม่ อาท ิการท าความสะอาดมอื (hand hygiene) การใชเ้สือ้ผา้และ
อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลเมื่อคาดว่าจะมกีารสมัผสัแหล่งโรค การป้องกนัการถูก
เขม็หรอืวสัดุมคีมอื่นทิม่ต า สขุอนามยัเกีย่วกบัการไอจาม การท าความสะอาด
สิง่แวดลอ้ม การจดัการเสือ้ผา้และเครื่องนอนผูป่้วย การจดัการขยะ การจดัการ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการดแูลผูป่้วย สว่น transmission-based precautions แบ่ง
ออกเป็น contact, droplet, vector และ airborne transmission 

44 การใชง้านเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยซ์ ้าอาจท าไดภ้ายใตเ้งื่อนไขที่
สอดคลอ้งกบัค าแนะน าการใชง้านจากผูผ้ลติและมาตรฐานการปฏบิตัทิีเ่ป็นที่
ยอมรบั การจดัการครอบคลุมถงึ: การก าหนดชนิดของวสัดุอุปกรณ์ทีอ่นุญาต



 

ใหใ้ชง้านซ ้าได ้จ านวนครัง้สงูสดุทีจ่ะใชซ้ ้าได ้ลกัษณะทางกายภาพทีบ่่งชีว้่า
วสัดุอุปกรณ์นัน้ไม่ควรน ามาใชซ้ ้าแลว้ กระบวนการท าความสะอาดวสัดุ
อุปกรณ์นัน้ ระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัในการใชง้านวสัดุอุปกรณ์นัน้ 

45 การควบคมุสภาพแวดลอ้ม เชน่ positive pressure ventilation system, 
negative pressure ventilation system, biological hoods in laboratories, การ
จดัการการไหลของอากาศ 



 

-  
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 
- หน่วยกายภาพบ าบดั;

- หน่วย X-RAY 



 



 



 



 



 



 

 

46 การใช้ยาอยา่งสมเหตผุล หมายถงึ การจดัวางระบบและกระบวนการ
จดัการดา้นยา ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัยาทีเ่หมาะสมกบัขอ้บ่งชีท้าง
คลนิิก ในปรมิาณทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละบคุคล ในระยะเวลาที่
เพยีงพอต่อการรกัษาโรคนัน้ และเกดิความคุม้ค่าสงูสดุทัง้ต่อตวัผูป่้วยและต่อ
สงัคม 
47 การจ ากดัให้มีรายการยาเท่าท่ีจ าเป็น ท าโดยใชเ้กณฑค์ดัเลอืกซึง่
ประกอบดว้ยขอ้บ่งชี ้ประสทิธผิล ขอ้มลูความปลอดภยั ความเสีย่ง และตน้ทุน 



 

48 มาตรการความปลอดภยั เชน่ แบบฟอรม์สัง่ยามาตรฐาน แนวทางการสัง่
ใชย้า ระบบตรวจสอบ ระบบเตอืนความจ า ขอ้จ ากดัในการใช ้การบรหิารยา 
และการเกบ็รกัษายา ตลอดจนการตดิตามอุบตักิารณ์ไมพ่งึประสงคส์ าหรบัยา
ทีต่อ้งตดิตามความปลอดภยั (safety monitoring program) 
49 กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ยาท่ีอยูน่อกบญัชียา มกีระบวนการในการอนุญาต
และจดัหาโดยพจิารณา ความจ าเป็น ผลขา้งเคยีงทีไ่มพ่งึประสงค ์ความเสีย่ง 
และความสามารถในการตดิตามผล 
50 นโยบายการป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตกุารณ์ไม่พึง
ประสงคจ์ากยา เช่น มาตรการเพื่อป้องกนัค าสัง่ใชย้าทีม่โีอกาสเกดิปัญหา 
การป้องกนัการสัง่ใชคู้ย่าทีม่อีนัตรกริยิารุนแรง การสง่เสรมิการใชช้ื่อสามญั
ทางยา 
51 ยาท่ีต้องมีความระมดัระวงัในการใช้สูง (high-alert medication) เป็นยา
ทีม่โีอกาสเกดิความเสีย่งต่อการใชผ้ดิวตัถุประสงค ์มโีอกาสเกดิความ
คลาดเคลื่อนทางยาหรอืเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยาสงู อาจรวมถงึยาทีอ่ยู่
ระหว่างการศกึษาทดลอง ยาทีต่อ้งควบคมุ ยาทีไ่ม่อยูใ่นบญัชยีาโรงพยาบาล 



 

ยาทีม่พีสิยัการบ าบดัแคบ (narrow therapeutic range) ยาทางจติเวช ยาทาง
วสิญัญ ียาทีม่ชีื่อคลา้ยกนัหรอืออกเสยีงคลา้ยกนั  



 

 

52 ความรูค้วามสามารถเก่ียวกบัระบบยา เช่น ระบบยาของโรงพยาบาล 
ความปลอดภยัของผูป่้วย การด าเนินการเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา และ
บทบาทหน้าทีข่องแพทยใ์นเรื่องยา 
53 ข้อมูลทัว่ไปท่ีส าคญั เช่น การแพย้า การตัง้ครรภ ์น ้าหนกัตวั พืน้ทีผ่วิเมื่อ
ตอ้งใชค้ านวณขนาดยา 
54 ข้อมูลทางห้องปฏิบติัการท่ีจ าเป็น เช่น การท าหน้าทีข่องตบัและไต ใน
กลุ่มผูป่้วยทีใ่ชย้าทีต่อ้งระมดัระวงัสงู 
55 เช่น บญัชยีาโรงพยาบาล ขอ้มลูความคงตวัของยา ความเขา้กนัไม่ได้
ระหว่างยา-ยา หรอื ยา-สารละลาย การเกบ็รกัษายาแต่ละชนิดอย่างถูกตอ้ง 



 

 

56 การจดัการกบัปัญหายาขาดแคลน ไดแ้ก่ การจดัหา การสือ่สารกบัผูส้ ัง่ใช้
ยาและเจา้หน้าที ่การจดัท าแนวทางการใชห้รอืจ่ายยาทดแทน การใหค้วามรู้
เกีย่วกบัแนวทางปฏบิตั ิ
57 การจดัหายาท่ีจ าเป็นเรง่ด่วน ไดแ้ก่ ยาช่วยชวีติ ยาฉุกเฉิน วคัซนี เซรุ่ม 
หรอืยาอื่นๆ ทีอ่งคก์รก าหนดใหเ้ป็นยาส าคญัในภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้การจดัหา
ในสถานการณ์ภยัพบิตั ิ
58 การสรา้งความมัน่ใจว่ายามีความคงตวั ไดแ้ก่ การแยกยาหมดอายหุรอื
ยาเสือ่มสภาพออกไวต่้างหากอย่างชดัเจน; การดแูลสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมใน
ดา้นอุณหภูม ิแสงสว่าง ความชืน้ การถ่ายเทอากาศ  ส าหรบัยาทีม่คีวามไวต่อ
อุณหภูมหิรอืแสง 



 

59 ระบบควบคมุยาฉุกเฉิน เช่น มกีารจดัเกบ็ยาฉุกเฉินในลกัษณะทีส่ามารถ
ระบุไดว้่ายาทีบ่รรจใุนภาชนะนัน้ยงัมคีรบถว้นและไมห่มดอายุ 



 

60  การระบบุญัชีรายการยาท่ีผูป่้วยได้รบั ไดแ้ก่ ชื่อยา ขนาดยา ความถี ่
และวธิกีารบรหิารยา วนัเวลาทีไ่ดร้บัยาครัง้สดุทา้ย 



 



 

62

61 การติดฉลากท่ีภาชนะบรรจยุา รวมทัง้ syringe ส าหรบัฉีดยาและ flush; 
สายน ้าเกลอืทีเ่ตรยีมนอกหอ้งผูป่้วยหรอืไกลจากเตยีงผูป่้วยทัง้หมด 
62 การให้ค าแนะน าการใช้ยาแก่ผูป่้วย มเีป้าหมายเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื 
ความถูกตอ้ง ความสามารถในการบรหิารยาและมุ่งใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุจาก
การใชย้านัน้ๆ ควรครอบคลุมอย่างน้อยในกลุ่มยาเดก็ ยาทีม่ชี่วงการรกัษาที่
แคบ ยาทีม่อีาการอนัไม่พงึประสงคส์ าคญั ยาทีม่เีทคนิคการใชพ้เิศษเช่น ยา
สดูพ่น 



 



 



 



 

63

63 บริการตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบรกิาร
หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย/์พยาธวิทิยาคลนิิก; บรกิารตรวจทางรงัสวีทิยา / 
medical imaging; บรกิารตรวจวนิิจฉยัอื่นๆ เช่น การสอ่งกลอ้ง การตรวจการ
ท าหน้าทีข่องอวยัวะต่างๆ 
64 ทรพัยากรท่ีต้องการ ครอบคลุมบุคลากร พืน้ทีบ่รกิาร เทคโนโลย ี
เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางรงัสวีทิยา ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 



 

66

65 พืน้ท่ีใช้สอย ควรพจิารณาประเดน็ต่อไปนี้: การป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัและการตรวจสอบ การแบ่งพืน้ทีป่ฏบิตักิาร
และจดัเกบ็อย่างเหมาะสม ความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน การแยกพืน้ทีร่อ
ส าหรบัผูป่้วยทีไ่ดร้บัการฉีดสารกมัมนัตรงัส ีและป้ายเตอืนเกีย่วกบัความ
ปลอดภยั 
66 การตรวจสอบความปลอดภยัจากส านกัรงัสแีละเครื่องมอืแพทย ์
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ, ใบอนุญาตผลติ มไีวใ้น
ครอบครอง หรอืใช ้ซึง่พลงังานปรมาณูจากเครื่องก าเนิดรงัส ีจากส านกังาน
ปรมาณูเพื่อสนัต ิ
67 เทคโนโลยีสารสนเทศทางรงัสีวิทยา ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้ (1) มกีาร
จดัการเครอืขา่ยระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมและด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
(2) มรีะบบจดัเกบ็ส ารองภาพทางรงัสแีละการกูค้นืขอ้มลู (3) จอแสดงภาพทาง



 

รงัสเีพื่อการแปลผลภาพของรงัสแีพทยต์อ้งใหค้วามละเอยีดไม่น้อยกว่าความ
ละเอยีดของภาพทีไ่ดจ้ากเครื่องตรวจทางรงัสนีัน้ๆ 



 

68

68 ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ เลขทีโ่รงพยาบาล วนัทีท่ าการตรวจ ชื่อ
สถานพยาบาล ท่าทีถ่่าย มสีญัลกัษณ์บอกต าแหน่งซา้ยหรอืขวา ปรมิาณรงัสทีี่
ผูป่้วยไดร้บั หรอื exposure factor. 



 

69

70

69 ศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากแนวทางการป้องกนัอนัตรายจากรงัสเีพื่อความ
ปลอดภยัของผูป่้วยและบคุลากรตามเกณฑแ์ละแนวทางการพฒันางานรงัสี
วนิิจฉยั โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2558 
70 เช่น lead apron, thyroid shield, gonad shield, collimator 



 

71 ระดบัผลงานท่ีคาดหวงั เช่น accuracy, precision, reportable range, 
analytical specificity, analytical sensitivity, turn-around time 



 

72

72 ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการทดสอบ ไดแ้ก่ ความปราศจากเชือ้ ฝุ่ นละออง 
การรบกวนจากคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า รงัส ีความชืน้ ไฟฟ้า อุณหภมู ิสารเคมทีี่
เป็นพษิ กลิน่ ระดบัเสยีงและการสัน่สะเทอืน 
73 สภาพการท างานท่ีปลอดภยั ครอบคลุมถงึ มาตรการการป้องกนัอนัตราย
จากไฟฟ้า รงัส ีสารเคม ีจุลชพี อุปกรณ์ป้องกนัทีจ่ าเป็น รวมทัง้การก าจดัของ
เสยีอนัตรายต่างๆ 



 



 



 



 

74 สรปุส่ิงท่ีพบ ควรครอบคลุม ค าอธบิายต่อประเดน็ทางคลนิิกทีร่ะบุไวโ้ดยผู้
สง่ตรวจ การเปรยีบเทยีบกบัผลการตรวจทีผ่่านมา รวมทัง้การวนิิจฉยัแยกโรค
หรอืขอ้เสนอแนะส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิเมื่อจ าเป็น 



 

75 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในเกณฑข์อ้ I-5.1 ค.สขุภาพและความปลอดภยัของ
บุคลากร และ II-4.1 ข. การเฝ้าระวงัและควบคุมการตดิเชือ้ 



 

76 การระบาด แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ  
    (1) Epidemic หมายถึง การเกิดโรคมากผิดปกติเกินกว่าจ านวนที่เคยมี
ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนๆ (mean + 2 S.D.) มกัเกดิกบัโรคทีพ่บ
บ่อยๆ เป็นโรคประจ าถิน่ เช่น การระบาดของโรคหดั   
    (2) Outbreak หมายถงึ โรคทีม่ผีูป่้วยตัง้แต่ 2 รายขึน้ไปในระยะเวลาอนัสัน้ 
หลังจากร่วมกิจกรรมด้วยกันมา (common activity) มักเกิดกับโรคที่พบ
ประปราย แต่จ านวนไม่มาก (sporadic disease) เช่น การระบาดของอาหาร
เป็นพษิ ในกรณีทีเ่ป็นโรคตดิต่ออนัตรายซึง่ไม่เคยเกดิขึน้ในชุมชนนัน้มาก่อน 
หรอืเคยเกดิมานานแลว้และกลบัมาเป็นอกี ถงึแมม้ผีูป่้วยเพยีง 1 รายก็ถอืว่า
เป็นการระบาด 



 



 



 

77 ชุมชน อาจจะเป็นชมุชนทางภมูศิาสตร ์หรอืชมุชนทีเ่กดิจากความสมัพนัธ์
ของกลุ่มคนทีม่เีป้าหมายเดยีวกนั 
78 การประเมินความต้องการของชุมชน ครอบคลุมถงึการเกบ็รวบรวม
สารสนเทศเกีย่วกบัสขุภาพของชุมชน  เช่น ปัจจยัทีม่ผีลต่อสขุภาพ สถานะ
สขุภาพ ศกัยภาพ และความเสีย่งดา้นสขุภาพในชมุชน 
79 บริการสรา้งเสริมสุขภาพส าหรบัชุมชน อาจครอบคลุมการดแูล การ
ช่วยเหลอืสนบัสนุน การสง่เสรมิการเรยีนรู ้การพฒันาทกัษะสขุภาพ 



 

80 องคก์รท างานเป็นคู่พนัธมิตรกบัชุมชนดว้ยการแลกเปลีย่นสารสนเทศ 
ความรู ้ทกัษะ และทรพัยากร 
81 พฤติกรรมและทกัษะส่วนบุคคลท่ีส าคญั ไดแ้ก ่พฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ี
(การออกก าลงั การผ่อนคลาย อาหาร) การลดพฤตกิรรมทีม่คีวามเสีย่งต่อ
สขุภาพ การปกป้องสว่นบคุคลใหพ้น้จากความเสีย่ง การจดัการกบั
ความเครยีดในชวีติประจ าวนั 



 

82 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในชมุชนท่ีเอือ้ต่อการมีสุขภาพดี ไดแ้ก่ การลดสิง่
ปนเป้ือนทางกายภาพและสารเคม ีเช่น ฝุ่ น ละอองในอากาศ สารพษิหรอืสารตกคา้ง
ในอาหาร เสยีง, การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต,ิ  สิง่แวดลอ้มเพื่อสนัทนาการ การ
พกัผ่อน สมดุลของชวีติและกจิกรรมทีเ่อือ้ต่อสขุภาพ 
83 ส่ิงแวดล้อมทางสงัคมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ไดแ้ก่ การชว่ยเหลอืทางสงัคม
ในกลุ่มเป้าหมาย (เช่น ผูท้ีด่อ้ยโอกาสทางสงัคม), การสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม, 
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมทีส่ง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ใีนทีท่ างานและชมุชน 



 



 

84 เช่น โรงพยาบาลอื่น สถานีต ารวจ หน่วยใหบ้รกิารผูป่้วยฉุกเฉนิ 



 



 



 

85 ความชอบส่วนบุคคลของผูป่้วย เช่น จะเรยีกขานตวับุคคลวา่
อย่างไร, their care and treatment options, ผลกระทบจากการ
เรยีกขาน เสือ้ผา้และการดแูลตนเองทีผู่ป่้วยใชเ้ป็นประจ า อาหาร/
เครื่องดื่ม และมือ้อาหาร กจิกรรม/ความสนใจ/ความเป็นสว่นตวั/ผู้
มาเยีย่มเยยีน 



 

86 ทรพัยากรในการประเมินผูป่้วย แพทยค์วรพจิารณาถงึ 
เทคโนโลย ีบุคลากร เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู 



 



 

87 การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจรกัษา ครอบคลุมถงึการร่วมกนั
แลกเปลีย่นและรบัรูข้อ้มลูทัง้ประโยชน์และความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จาก
วธิกีารรกัษา โดยขอ้มลูต่างๆควรมคีวามพรอ้มในหลายภาษาและ
รปูแบบเพื่อประโยชน์ส าหรบัผูป่้วยและญาตใินการรบัรูแ้ละร่วมตดัสนิใจ 



 

88 ทางเลอืกการรกัษาครอบคลุมทัง้รปูแบบ/วธิกีารรกัษาเพื่อการดแูล
รกัษาและการดแูลในระยะสดุทา้ยของชวีติตามความตอ้งการของผูป่้วย
และญาต ิ



 

89 ครอบคลุมการวางแผนการสง่ตวัผูป่้วยระหว่างการดแูลทุตยิภมูแิละ
ปฐมภูม ิในการจดัการดแูลผูป่้วยทีบ่า้น การดแูลแบบประตบัประคอง 
การดแูลระยะทา้ย การฟ้ืนฟูและ/หรอืการดแูลทีอ่ยอูาศยั หากผูป่้วยอยู่
ในระยะสดุทา้ยของชวึติควรมกีารวางแผนการเตรยีมความพรอ้มป่วย
และญาตกิ่อนเสยีชวีติ การจดัการกบัอาการและการบ าบดัความเจบ็ปวด 
โดยเชื่อมโยงกบักลุ่มทีด่แูลและค าปรกึษาเรื่องทีส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการทางจติวญิญาณและวฒันธรรม   



 



 



 



 

90 ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น เดก็อายุน้อย ผูส้งูอายุ ผูป่้วย
ฉุกเฉินทีส่บัสนหรอืไม่รูส้กึตวั ผูป่้วยทีไ่ดร้บับาดเจบ็หลายอวยัวะ 
ผูป่้วยทีม่ภีมูคิุม้กนับกพร่อง 
91 บริการท่ีมีความเส่ียงสูง อาจจะเป็นบรกิารทีต่อ้งใชเ้ครื่องมอืที่
ซบัซอ้นเพื่อรกัษาภาวะทีคุ่กคามต่อชวีติ ธรรมชาตขิองการรกัษาที่
มคีวามเสีย่ง หรอืบรกิารทีม่โีอกาสเกดิอนัตรายต่อผูป่้วย เช่น การ
ฟอกเลอืด การช่วยฟ้ืนคนืชพี การใชเ้ลอืดและสว่นประกอบของ
เลอืด การใชเ้ครื่องผกูยดึ การใหย้าเพื่อใหห้ลบัลกึ (moderate and 
deep sedation)  



 

92 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลง เช่น กราฟบนัทกึ
สญัญาณชพีทีม่แีถบสแีสดงถงึระดบัสญัญาณชพีทีต่อ้งมกีารทบทวน 
(แถบสเีหลอืง) หรอืมกีารตอบสนองอย่างรวดเรว็ (แถบสแีดง) ดตูวัอย่าง 
SAGO (Standard Adult General Observation)  chart ของออสเตรเลยี 
93 อาจเรยีกระบบนี้ว่า Rapid Response System ซึง่องคป์ระกอบ
ส าคญัไดแ้ก่ Rapid Response Team (RRT) หรอื Medical Emergency 
Team ซึง่จะน าความเชีย่วชาญในการดแูลผูป่้วยวกิฤตขิองตนไปทีข่า้ง
เตยีงผูป่้วยทนัททีีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่รบัผดิชอบผูป่้วยร้องขอความชว่ยเหลอื  



 



 

94 เช่น การใสท่่อช่วยหายใจไดย้าก ภาวะอุณหภมูขิึน้สงูอย่างอนัตราย 
การแพย้า 



 

95 การดแูลและการผา่ตดัภายใต้สภาวะท่ีมีความพรอ้ม มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภยั หมายถงึ การจดัแบ่งพืน้ที ่การ
ก าหนดการไหลเวยีนและการป้องกนัการปนเป้ือนในหอ้งผ่าตดั 
การท าความสะอาดบรเิวณหอ้งผ่าตดัและเตยีงผ่าตดัการท าความ
สะอาดเครื่องมอื/อุปกรณ์ผ่าตดัและท าใหป้ราศจากเชือ้ การเตรยีม
เครื่องมอื/อุปกรณ์/เจา้หน้าทีช่่วยผ่าตดั ส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย 
การดแูลระหว่างรอผ่าตดั การตรวจนบัเครื่องมอืและอุปกรณ์ การ
จดัการกบัชิน้เนื้อทีอ่อกมาจากผูป่้วย การเตรยีมความพรอ้มและ
การปฏบิตัเิมื่อเกดิภาวะวกิฤตกิบัผูป่้วย 



 

96 ความเส่ียงจากการให้บริการอาหารและโภชนาการ เช่น 
ผูป่้วยไม่ไดร้บัอาหารในเวลาทีเ่หมาะสม การจดัอาหารทีผู่ป่้วยมี
อาการแพใ้หผู้ป่้วย การเตรยีมอาหารทีไ่ม่เหมาะสมใหผู้ป่้วยซึง่
ผูป่้วยอาจส าลกัได ้



 

97 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ เช่น การเชื่อในศาสนาและ
วฒันธรรมของผูป่้วย 



 



 



 

98 บคุคลท่ีให้บริการการแพทยแ์ผนไทย ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีจากสภาการแพทยแ์ผนไทย หรอืท างานภายใต้ผูป้ระกอบวชิาชพี 
99 ซกัประวติัท่ีมีความจ าเพาะเพ่ิมเติม เช่น ธาตุเจา้เรอืน สมฏุฐาน มลูเหตุการ
เกดิโรค   
100 การวินิจฉัยด้านการแพทยแ์ผนไทย เช่น ตามธาตุ 42 ประการ ตามตรธีาตุ 
ตามเบญจอนิทรยี ์ตามหมอสมมต ิ



 

101 การรกัษา เช่น การใชย้าสมนุไพรปรุงเฉพาะราย ยาต ารบั ยาเดีย่ว การนวด 
การประคบ การอบไอน ้าสมนุไพร การทบัหมอ้เกลอืและการใหบ้รกิารหตัถการอื่น 



 



 



 



 

103

102 ตวัอย่างเช่น โปรแกรมการเลกิบุหรี ่ค าแนะน าการจดัการความเครยีด 
แนวทางการออกก าลงักายและควบคุมอาหาร และการจดัการกบัยาเสพ
ตดิ เป็นตน้. 

103 ผลลพัธข์องการให้ข้อมลู ท าใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัโรค 
วถิชีวีติ และวธิกีารยกระดบัสขุภาพในขณะทีย่งัมโีรคและใน
สภาพแวดลอ้มทีบ่า้น 



 

104

105

106

104 กระบวนการให้ข้อมูลควรเป็นไปอย่างเปิดกวา้งและยดืหยุ่น 
ยอมรบัความเชื่อ ค่านิยม ระดบัการรูห้นงัสอื ภาษา ความสามารถ
ทางร่างกายของผูป่้วยและครอบครวั 
105 การช่วยเหลือด้านอารมณ์จิตใจ เริม่ตน้ดว้ยบรรยากาศทีเ่ป็น
กนัเองและเป็นมติรในแต่ละพืน้ทีบ่รกิารของโรงพยาบาล, มกีาร
ประเมนิความเครยีดเน่ืองมาจากการเจบ็ป่วยหรอืวกิฤตทิีผู่ป่้วย
ตอ้งเผชญิและชว่ยเหลอืใหส้ามารถจดัการกบัปัญหาไดด้ว้ยวธิกีาร
เชงิบวก 
106 การก าหนดกลยุทธก์ารดแูลตนเองส าหรบัผูป่้วย ควร
ด าเนินการควบคู่กบัการกระตุน้ผูป่้วยใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อ
สขุภาพของตนโดยช่วยสรา้งความเขา้ใจในบทบาท ขจดัอุปสรรคที่
ขดัขวางการท าหน้าที ่สอนพฤตกิรรมเชงิบวก และอธบิายผลที่
ตามมาหากไม่สามารถท าหน้าทีด่งักล่าว 



 



 



 



 



 


