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ค ำน ำ 

ตำมท่ีสถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล (พรพ.) ได้ประกำศใช้มำตรฐำนโรงพยำบำลและ

บริกำรสุขภำพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี (ฉบับที่ 3) เพ่ือกำรประเมินและรับรอง

โรงพยำบำล มำตั้งแต่ปี 2549  และยังคงใช้ต่อมำเมื่อ พรพ.ปรับเป็นสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 

(องค์กำรมหำชน) ในปี 2552  มำตรฐำนฉบับดังกล่ำวได้รับกำรรับรองจำกองค์กรสำกลคือ The International 

Society for Quality in Health Care (ISQua) มำตั้งแต่เดือนมีนำคม 2553 และมีกำรปรับปรุงมำเป็นล ำดับ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ รวมทั้งแนวคิดในกำร

บริหำรองค์กร กำรบริหำรคุณภำพและควำมปลอดภัย สถำบันจึงปรับปรุงมำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำร

สุขภำพขึ้นเป็นมำตรฐำนฉบับที่ 4  มีกำรเรียบเรียงเนื้อหำให้มีควำมกระชับโดยยังคงสำระหลักเดิมไว้  

ขณะเดียวกัน ก็ได้มีกำรยกร่ำงเนื้อหำใหม่ขึ้นอีกจ ำนวนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลให้ก้ำว

ทันกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
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หวังว่ำมำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพฉบับนี้จะช่วยชี้น ำกำรพัฒนำระบบงำนและกำรดูแล

ผู้ป่วย เพื่อให้สำมำรถส่งมอบคุณค่ำที่ผู้รับบริกำรต้องกำร ภำยใต้บริบทของตนเอง  เกิดวัฒนธรรมคุณภำพ 

วัฒนธรรมควำมปลอดภัย และวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในองค์กร น ำไปสู่องค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 

 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) 
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แนวทางการใช้มาตรฐาน 

เป้ำหมำยของกำรใช้มำตรฐำน 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรออกแบบระบบงำนที่เหมำะสม และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
จนองค์กรสำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินงำนในระดับที่เป็นที่ยอมรับ มีระบบจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี และเห็นโอกำส
พัฒนำไปสู่ระดับที่เป็นเลิศ 

ขอบเขตและเนื้อหำของมำตรฐำน 

มำตรฐำนนี้ใช้ส ำหรับกำรพัฒนำและกำรประเมินโรงพยำบำลทั้งองค์กร ซึ่งสำมำรถใช้ได้กับ
โรงพยำบำลทุกระดับ โดยเนื้อหำในมำตรฐำนครอบคลุมกำรบริหำรโรงพยำบำล กำรจัดกำรระบบงำนส ำคัญ 
กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน เนื้อหำในมำตรฐำนทั้ง 4 ตอนได้มีกำรแบ่งเป็นบท โดยในหน้ำ
แรกของแต่ละบท ได้มีกำรสรุปเนื้อหำจัดท ำเป็นแผนภำพไว้ เพื่อให้เห็นควำมสัมพันธ์และควำมเชื่อมโยงของ
เนื้อหำภำยในบทนั้นๆ นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรจัดหมวดหมู่ของทุกส่วนในมำตรฐำนโดยมีกำรก ำหนดและ
เรียงล ำดับรหัสของแต่ละตอน บท และข้อก ำหนด เพ่ือให้สะดวกต่อกำรสืบค้น 
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เนื้อหำของเกณฑ์ในมำตรฐำนฉบับที่ 4 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนจำกฉบับที่ 3 ในหลำยประเด็น โดยเนื้อหา
ที่ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมจะแสดงด้วยตัวอักษรสีฟ้า ผู้ใช้มำตรฐำนสำมำรถดูรหัสของเกณฑ์ในมำตรฐำนฉบับ
ที่ 4 เทียบกับฉบับที่ 3 ได้จำกตำรำงเปรียบเทียบในภำคผนวก 

มำตรฐำนฉบับนี้สำมำรถใช้กับสถำนพยำบำลอ่ืนๆ นอกเหนือจำกโรงพยำบำลได้ โดยเน้นกำรน ำ
ข้อก ำหนดในตอนที่ 1 และตอนที่ 4 มำใช้ และเลือกข้อก ำหนดในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เท่ำที่เก่ียวข้องมำใช้ 

สิ่งที่ต้องใช้ควบคู่กับมำตรฐำน 

- กำรพิจำรณำบริบทขององค์กรและหน่วยงำน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปัญหำ ควำมท้ำทำย และควำม
เสี่ยง ที่ส ำคัญ 

- กำรใช้ค่ำนิยมและแนวคิดหลัก (core values & concepts) ของกำรพัฒนำคุณภำพและกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ 

* ทิศทำงน ำ: visionary leadership, systems perspective, agility 
* ผู้รับผล: patient & customer focus, focus on health, community responsibility 
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* คนท ำงำน: value on staff, individual commitment, teamwork, ethic & professional 
standard 

* กำรพัฒนำ: creativity & innovation, management by fact, continuous process 
improvement, focus on results, evidence-based approach 

* พำเรียนรู้: learning, empowerment 

  - วงล้อกำรพัฒนำคุณภำพและกำรเรียนรู้ (Plan-Do-Study-Act หรือ Purpose-Process-
Performance) 

  - แนวทำงกำรประเมินระดับกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน (Scoring Guideline) 
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กำรใช้มำตรฐำนที่ก่อให้เกิดคุณค่ำ 

- ท ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยและค ำส ำคัญ (key words) ของมำตรฐำนให้กระจ่ำงชัด ส ำหรับข้อควำม
หรือศัพท์ที่เข้ำใจได้ยำกหรือนึกถึงวิธีน ำไปปฏิบัติไม่ออก จะมีค ำอธิบำยหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติเขียนไว้ที่
เชิงอรรถ (footnote) 

- เน้นกำรใช้เพื่อกำรเรียนรู้และยกระดับผลกำรด ำเนินงำน 
- เน้นควำมเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่ำงๆ ในแต่ละระบบ (ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเส้นที่เชื่อมต่อ

องค์ประกอบต่ำงๆ ในแผนภูมิ) และกำรเชื่อมโยงระหว่ำงระบบงำนต่ำงๆ 
- เน้นกำรน ำมำตรฐำนไปเรียนรู้และทบทวนกำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง ในที่ท ำงำน หรือที่ข้ำงเตียง

ผู้ป่วย 
- เน้นกำรพัฒนำที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (ระบบงำน กลุ่มผู้ป่วย หน่วยงำน) อย่ำงเชื่อมโยง 
- ประยุกต์ใช้มำตรฐำนอย่ำงเหมำะสม เช่น ประยุกต์ใช้มำตรฐำนตอนท่ี 1 กับระดับหน่วยงำนด้วย 

ประยุกต์มำตรฐำนว่ำด้วยกำรจัดกำรกระบวนกำรในทุกเรื่อง 
- เน้นกำรทบทวนประเมินผลในระดับภำพรวม และกำรบรรลุเป้ำหมำยของแต่ละระบบ 
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กำรประยุกต์แนวคิด 3C-PDSA/DALI ในกำรน ำมำตรฐำนสู่กำรปฏิบัติ 
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  1. ถอดรหัสมาตรฐาน อะไรคือเป้ำหมำยและคุณค่ำของมำตรฐำน ใครได้ ใครท ำ ต้องท ำอะไร 

  2. รับรู้ รู้สถำนกำรณ์จำกของจริง (ตำมรอย) จำกค ำพูดของผู้ป่วย (ตำมเงำ สัมภำษณ์เชิงลึก) 

  3. วิเคราะห์ เก็บข้อมูล ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หำควำมหมำยจำกข้อมูล จัดล ำดับควำมส ำคัญของสิ่งที่ต้องท ำ 

  4. ตั้งเป้า วำดภำพให้ชัดว่ำอยำกเห็นอะไร เปลี่ยน concept เป็นตัววัด 

  5. เฝ้าดู หำ baseline ของตัววัดที่ก ำหนด แล้วติดตำมต่อเนื่อง 

  6. ออกแบบ ใช้แนวคิด human-centered design, human factor engineering ร่วมกับกำรจัดท ำคู่มือ

อย่ำงง่ำย มีมำตรฐำนคู่กับควำมยืดหยุ่น 

  7. สื่อสาร ใช้กำรสื่อสำรทุกรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ปฏิบัติรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ณ จุดปฏิบัติ 

  8. ปฏิบัติ สนับสนุนและท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมระบบที่ออกแบบ กระตุ้นให้เกิดต่อมเอ๊ะใน

ผู้ปฏิบัติงำน 

  9. ติดตาม/เรียนรู้ มีผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล ตำมรอย เฝ้ำระวัง ประมวลผล สร้ำงกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ี

หลำกหลำย 

10. ปรับปรุง ตำมโอกำสที่พบ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยและผลงำนที่ดีข้ึน 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้คู่กับมำตรฐำน HA 
การเรียนรู้ (Study หรือ Learning) เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำ  กำรเรียนรู้ในที่นี้

ครอบคลุมกำรทบทวนและติดตำมประเมินผลในทุกรูปแบบ ซึ่งมีวิธีกำรมำกมำย เช่น 

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติซึ่งจะ

ให้ค ำตอบว่ำท ำอย่ำงไรให้ควำมรู้ในต ำรำมำสู่กำรปฏิบัติได้จริง และในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำตำมแนวทำงที่ควร

จะเป็นได้ จะท ำอย่ำงไรให้ปลอดภัยที่สุด 

2) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion & learning) เมื่อมีเรื่องใหม่เข้ำมำซึ่งยังไม่เป็นที่เข้ำใจกัน

อย่ำงกว้ำงขวำง  กำรมอบหมำยให้มีผู้ไปศึกษำและน ำมำอภิปรำยในกลุ่ม จะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ในสิ่งเหล่ำนั้น 

และเป็นกำรจุดประกำยให้น ำไปปฏิบัติ 

3) สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นกำรเรียนรู้ของกลุ่มที่ได้ผลทั้งในด้ำนควำมเข้ำใจผู้อ่ืน ควำมเข้ำใจ

ตนเอง ก่อให้เกิดควำมสุขและมีพลังในกำรที่จะก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำ 
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4) การน าเสนอเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิพากษ์  เมื่อมีบำงหน่วยงำนได้ทดลองปฏิบัติบำงสิ่ง

บำงอย่ำงแล้ว อำจจะจัดเวทีให้ทีมงำนได้น ำเสนอ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิพำกษ์ อันจะน ำไปสู่กำรต่อยอด

ควำมคิด หรือกำรปรับทิศทำงกำรท ำงำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

5) การเขียนบันทึกความก้าวหน้า (portfolio)  จะท ำให้ผู้เขียนได้ตกผลึกควำมคิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

กำรเขียนบันทึกอำจจะเป็นกำรเขียนอย่ำงอิสระ ไม่ต้องมีรูปแบบ  หรืออำจจะเป็นกำรเขียนตำมประเด็นที่

ก ำหนดไว้ เช่น service profile, CQI story 

6) การใช้ตัวตามรอย (tracer) เป็นกำรติดตำมสิ่งที่เรำคุ้นเคย สำมำรถสังเกตเห็นและติดตำมไปตำม

ขั้นตอนหรือกระบวนกำรต่ำงๆ ได้ง่ำย  ตัวตำมรอยอำจจะเป็นผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มโรค ข้อมูลข่ำวสำร ยำ 

สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ  กำรตำมรอยช่วยให้เรำเข้ำไปท ำควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์จริง ช่วยให้เรำเห็นควำมเชื่อมโยง

ของระบบที่เกี่ยวข้องกัน 

7) การเยี่ยมส ารวจ/ตรวจสอบภายใน (internal survey/audit)  เป็นกำรประเมินด้วยคนภำยใน

กันเอง โดยเข้ำไปดูในสถำนที่จริง  เจตคติของกำรเข้ำไปควรเพื่อเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือมำกกว่ำเพ่ือกำร

ประเมินเสมือนผู้เยี่ยมส ำรวจภำยนอก  กำรเข้ำไปพร้อมๆ กันจำกผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำยจะให้ผลได้ดีกว่ำ 
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8) การทบทวนหลังท ากิจกรรม (after action review) ทุกครั้งหลังจำกท ำกิจกรรม ไม่ว่ำจะเป็น

กิจกรรมเล็กหรือใหญ่ ทีมงำนที่ร่วมกิจกรรมมำทบทวนร่วมกันว่ำสิ่งที่ท ำลงไปนั้นบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้แต่แรก

หรือไม่ อะไรคือควำมส ำเร็จหรือคุณค่ำท่ีควรรักษำ อะไรคือจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงในโอกำสต่อไป 

9) การติดตามตัวชี้วัด การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินการบรรลุเป้าหมาย (indicator 

monitoring, data analysis, & goal achievement assessment) เป็นกำรเรียนรู้จำกข้อมูลเชิงปริมำณ ซึ่ง

จะท ำให้ทรำบแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลง และระดับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงจำกเป้ำหมำย  ควรให้ควำมส ำคัญ

ให้มำกกับกำรวิเครำะห์และกำรเชื่อมโยงข้อมูล  ขณะเดียวกันพึงระวังข้อจ ำกัดหรือผลเสียของกำรวัดและกำร

ประเมินเชิงปริมำณ  ซึ่งจะต้องน ำเอำกำรประเมินด้ำนอ่ืนๆ มำประกอบด้วย 

10) การท ากิจกรรมทบทวนคุณภาพ (quality review activities) เป็นกำรเรียนรู้จำกจุดอ่อน ควำม

เสี่ยง เหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และเสียงสะท้อนต่ำงๆ เพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงระบบให้มีควำมรัดกุมยิ่งขึ้น  

พึงระวังว่ำจะไม่ใช่กำรทบทวนเพื่อเป็นกำรจับผิดตัวบุคคลเป็นเป้ำหมำยแรก แต่มุ่งเรียนรู้สถำนกำรณ์เพ่ือ

ช่วยเหลือบุคคล  กำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องในเหตุกำรณ์ได้ย้อนรอยบอกเล่ำควำมรู้สึกและควำมคิดที่เกิดขึ้น
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ในช่วงเวลำก่อนที่จะเกิดเหตุกำรณ์ จะช่วยให้เห็นโอกำสพัฒนำในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำน

ท ำงำนได้ง่ำยขึ้น 

11) การประเมินตนเองตามมาตรฐานและประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน (self 

assessment of standard compliance) มำตรฐำนเป็นเครื่องมือช่วยให้เรำได้มองเห็นว่ำระบบงำนที่วำงไว้

นั้นมีควำมรัดกุมเหมำะสมดีแล้วหรือไม่  มีกำรน ำวงล้อ PDSA มำปฏิบัติอย่ำงไร  สำมำรถบอกถึงกำรบรรลุ

เป้ำหมำยในแต่ละระบบหรือกระบวนกำรได้เพียงใด 

12) การทบทวนเวชระเบียน (medical record review) กำรทบทวนเวชระเบียนในขั้นพ้ืนฐำนคือ

กำรทบทวนควำมสมบูรณ์ของกำรบันทึก  หำกจะให้กำรทบทวนนั้นมีผลถึงคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วย ควรจะ

ทบทวนให้เห็นถึงคุณภำพของกำรปฏิบัติในขั้นตอนต่ำงๆ ของกระบวนกำรดูแลผู้ป่วย และทบทวนว่ำเกิด

เหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์อะไรบ้ำงจำกกำรดูแลนั้น โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรปรับปรุง มิใช่กำรกล่ำวโทษหรือหำ

ผู้กระท ำผิด 
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร 
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I-1 กำรน ำ (LED) 
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I-1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (LED.1) 

การกระท าของผู้น าระดับสูง ชี้น าและท าให้องค์กรยั่งยืน ผ่านวิสัยทัศน์และค่านิยม การสื่อสารที่ได้ผลกับ

บุคลากร การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อความส าเร็จและการก าหนดจุดเน้นที่การปฏิบัติ. 

ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และจริยธรรม 

(1) ผู้น ำระดับสูงชี้น ำองค์กรด้วยกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม เป็นลำยลักษณ์อักษร และ

ถ่ำยทอดสิ่งเหล่ำนี้ลงสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตำมค่ำนิยมขององค์กร. 

(2) ผู้น ำระดับสูงก ำหนดหลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษร ที่ช่วยชี้น ำกำร

ตัดสินใจและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ ผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม. 

(3) ผู้น ำระดับสูงส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและหลักจริยธรรม. 
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ข. กำรสื่อสำร 

(1) ผู้น ำระดับสูงใช้กำรสื่อสำรอย่ำงได้ผลและสร้ำงควำมผูกพันกับก ำลังคนทั้งองค์กรและผู้รับบริกำรที่

ส ำคัญ สื่อสำรกำรตัดสินใจที่ส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลง จูงใจก ำลังคนเพ่ือให้มีผลกำร

ด ำเนินกำรที่ดี. 

ค. ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

(1) ผู้น ำระดับสูงสร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ บรรลุพันธกิจ เป็นองค์กรที่คล่องตัว 

มีวัฒนธรรมควำมปลอดภัย มีกำรเรียนรู้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรม และสร้ำงควำมผูกพันกับผู้รับบริกำร. 

(2) ผู้น ำระดับสูงก ำหนดจุดเน้นที่กำรปฏิบัติเพื่อบรรลุพันธกิจและกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของ

องค์กร ระบุกำรปฏิบัติที่จ ำเป็น และก ำหนดควำมคำดหวังในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงำน

อ่ืน. 
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I-1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (LED.2) 

องค์กรท าให้ม่ันในใจระบบการก ากับดูแลกิจการที่มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม. 

ก. กำรก ำกับดูแลองค์กร 

(1) ระบบก ำกับดูแลองค์กร ทบทวนและประสบควำมส ำเร็จในประเด็นต่อไปนี้: 

     - ควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของผู้น ำระดับสูง;  

     - ควำมรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์; 

     - ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน; 

     - ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร; 

     - กำรตรวจสอบภำยในและภำยนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผล; 

     - กำรพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. 

(2) องค์กรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้น ำระดับสูง ระบบกำรน ำ ระบบก ำกับก ำกับดูแลองค์กร และน ำ

ผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงผู้น ำและระบบกำรน ำ. 
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(3) องค์กรวำงระบบก ำกับดูแลทำงคลินิก1 เพ่ือก ำกับดูแลองค์ประกอบส ำคัญได้แก่ กำรศึกษำและ
ฝึกอบรมต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชำชีพ กำรผลิต/ร่วมผลิตบุคลำกร กำรทบทวนกำรดูแลผู้ป่วยหรือ
กำรตรวจสอบทำงคลินิก ผลสัมฤทธิ์ดูแลผู้ป่วย กำรวิจัยและพัฒนำ กำรเปิดเผยข้อมูล2 กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรจัดกำรสำรสนเทศ และประสบกำรณ์ของผู้ป่วย. คณะผู้ก ำกับดูแลทำงคลินิกได้รับ
รำยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและแสดงควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงหลักประกันผลลัพธ์กำรดูแลผู้ป่วยที่มี
คุณภำพสูง. 

  

                                      
1 การก ากับดูแลทางคลินิก (clinical governance) เป็นกรอบท่ีสถำนพยำบำลใช้เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบในกำรธ ำรงคุณภำพ
และมำตรฐำนในงำนบริกำร ตลอดจนยกระดับคณุภำพงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้กำรจัดกำรงำนคลินิกบริกำรอย่ำง
เหมำะสมและกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีช่วยเสริมสร้ำงงำนบริกำรที่เป็นเลิศ 
2 การเปิดเผยข้อมูล (openness) เช่น กำรเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลดำ้นกำรรักษำพยำบำลแกผู่้ป่วยและญำติ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ป่วยและญำติมสี่วนร่วมในกระบวนกำรดูแลรักษำ ตลอดจนกำรจัดให้มีช่องทำงที่จะรับฟังควำมคิดเหน็หรือเรื่องร้องเรยีน 
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ข. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
(1) องค์กรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ คำดกำรณ์และเตรียมกำรเชิงรุกต่อผลกระทบเชิงลบต่อ

สังคม ควำมกังวลของสำธำรณะ3 และอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ. 
(2) องค์กรส่งเสริมและสร้ำงควำมม่ันใจว่ำจะมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี. มีกำร

ติดตำมก ำกับและด ำเนินกำรต่อพฤติกรรมที่ฝ่ำฝืนหลักจริยธรรม. 
(3) องค์กรจัดให้มีกลไกเพ่ือกำรรับรู้และจัดกำรกับประเด็นทำงจริยธรรมที่ยำกล ำบำกในกำรตัดสินใจ4  

ด้วยวิธีกำรและระยะเวลำที่เหมำะสม. 

 

                                      
3 ความกังวลของสาธารณะ (public concerns) อำจรวมถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ค่ำใช้จ่ำย กำรเข้ำถึงที่เท่ำเทียมและทัน
กำรณ์ สิ่งคุกคำมใหม่ๆ  ที่เกิดขึ้น และกำรจัดกำรกับของเสียจำกกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ (medical waste) 
4 ประเด็นทางจริยธรรมที่ยากล าบากในการตัดสินใจ (ethical dilemma)เช่น กำรตัดสินใจไม่ให้กำรรักษำหรือยตุิกำรรักษำ 
กำรให้กำรรักษำที่จ ำเป็นแต่ขดักับควำมประสงค์ของผู้ป่วย กำรรับผูป้่วยหนักรำยใหมเ่ข้ำไปในหอผู้ป่วยหนักซึ่งจ ำเป็นต้องย้ำย
ผู้ป่วยหนกัท่ีอยู่เดิมออกหนึ่งรำย 
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ค. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(1) องค์กรมีส่วนรับผิดชอบต่อควำมผำสุกของสังคม ทั้งในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ. 
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I-2 กลยุทธ์ (STG) 

 



 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

 11 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 
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I-2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (STG.1) 
องค์กรวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพ ตอบสนองความท้าทาย และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการด าเนินงานขององค์กร. 

ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ 
(1) องค์กรมีกำรวำงแผนกลยุทธ์ที่เหมำะสม ในด้ำนกรอบเวลำ ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม. มีกำรพิจำรณำควำม

จ ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม และควำมคล่องตัวขององค์กร. 
(2) องค์กรก ำหนดโอกำสเชิงกลยุทธ์ ตัดสินใจเลือกโอกำสพัฒนำและควำมเสี่ยงส ำคัญท่ีจะด ำเนินกำรให้

ส ำเร็จ และส่งเสริมนวัตกรรมในเรื่องดังกล่ำว. 
(3) องค์กรวิเครำะห์ข้อมูลต่อไปนี้ในกำรจัดท ำกลยุทธ์: ปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของ

ผู้รับบริกำร/ชุมชนที่รับผิดชอบ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สิ่งที่คุกคำม
ควำมส ำเร็จ โอกำสเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม จุดบอดที่เป็นไปได้ในกำรวำงแผน ควำมสำมำรถใน
กำรน ำแผนไปปฏิบัติ. 

(4) องค์กรก ำหนดสมรรถนะหลักขององค์กรที่จะท ำให้บรรลุพันธกิจขององค์กร. 
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(5) องค์กรตัดสินใจเรื่องกระบวนกำรท ำงำนขององค์กรว่ำกระบวนกำรท ำงำนใดที่จะด ำเนินกำรเอง และ
กระบวนกำรท ำงำนใดที่จะให้ผู้ส่งมอบหรือพันธมิตรท ำ โดยพิจำรณำสมรรถนะหลักขององค์กรเอง
และองค์กรภำยนอก กำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และควำม
ร่วมมือกับภำยนอกเพ่ือควำมยั่งยืนและประสิทธิภำพ. 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) องค์กรระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ค่ำเป้ำหมำยและก ำหนดเวลำที่จะบรรลุ. 
(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักขององค์กร 

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกำสเชิงกลยุทธ์. วัตถุประสงค์เชิง  กลยุทธ์สะท้อนสมดุลระหว่ำง
ควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร. 

(3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรบริกำรสุขภำพของชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริกำร 
ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน บุคลำกร และสิ่งแวดล้อม. 
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I-2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (STG.2) 
องค์กรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำเพื่อให้มั่นใจว่ำบรรลุเป้ำประสงค์. 

ก. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ 
(1) องค์กรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นและระยะยำว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์. 
(2) องค์กรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ทั้งในองค์กร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่ร่วมในกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์. บุคลำกรตระหนักในบทบำทและกำรมีส่วนร่วมต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์. 

(3) องค์กรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนกำรเงินและด้ำนอ่ืนๆ เพียงพอเพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรประสบควำมส ำเร็จ. 
(4) องค์กรจัดท ำแผนด้ำนก ำลังคนท่ีส ำคัญเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร. 
(5) องค์กรก ำหนดตัวชี้วัดส ำคัญเพ่ือใช้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำย ระเบียบ

ปฏิบัติ และแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ. 
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ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร 
องค์กรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรเมื่อมีควำมจ ำเป็น และน ำแผนที่ปรับเปลี่ยนไปสู่กำรปฏิบัติ. 

 
  



 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

 16 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (PCM) 
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I-3.1 เสียงของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (PCM.1) 
องค์กรรับฟังและเรียนรู้จากผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอ่ืน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง. 
ก. กำรรับฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงำนอ่ืน 

(1) องค์กรรับฟังเสียงจำกผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืนในปัจจุบัน เรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสมกับกลุ่มต่ำงๆ รวมทั้งกำรรับฟังข้อมูลป้อนกลับทันทีหลังเข้ำรับบริกำร เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนจัดบริกำรและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน. 

(2) องค์กรรับฟังเสียงจำกกลุ่มที่น่ำจะเป็นผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืนในอนำคต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น ำไปใช้
ประโยชน์. 

ข. กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน 
(1) องค์กรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน ด้วยวิธีกำร

ที่เหมำะสมกับกลุ่มต่ำงๆ. 
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I-3.2 ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอ่ืน (PCM.2) 
องค์กรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน ด้วยกำรตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมสัมพันธ์. 

ก. กำรใช้ข้อมูลเพื่อจัดบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน 
(1) องค์กรน ำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน มำก ำหนดคุณลักษณะของ

บริกำร. 
(2) องค์กรเกื้อหนุนผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน ในกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร กำรเข้ำรับบริกำร และรับกำร

ช่วยเหลือ. (ดู II-1.1 ก.(10) ร่วมด้วย) 
(3) องค์กรจ ำแนกกลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน และก ำหนดกลุ่มที่จะให้ควำมส ำคัญในกำรจัดบริกำรสุขภำพ. 
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ข. ควำมสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน 
(1) องค์กรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน เพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังและเพ่ิม

ควำมผูกพันกับองค์กร. 
(2) องค์กรจัดกำรค ำร้องเรียนของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน อย่ำงทันท่วงทีและได้ผล เพ่ือเรียกควำมเชื่อมั่น

กลับคืนมำ และป้องกันกำรเกิดซ้ ำ. มีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ค ำร้องเรียนเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงทั่ว
ทั้งองค์กร. 
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I-3.3 สิทธิผู้ป่วย (PCM.3)  

 องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย. 
  ก. ค ำประกำศสิทธิผู้ป่วย 

(1) ผู้ป่วยได้รับกำรคุ้มครองตำมค ำประกำศสิทธิผู้ป่วยขององค์กรวิชำชีพและกระทรวงสำธำรณสุข5. 

                                      
5 ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย ได้แก่ 1. สิทธิพ้ืนฐำนที่จะได้รับกำรรักษำพยำบำลและกำรดูแลด้ำนสุขภำพโดยไมม่ีกำรเลือกปฏิบัติ
ตำมที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ, 2. สิทธิที่จะรับทรำบข้อมูลอย่ำงเพยีงพอและเข้ำใจชัดเจนเพื่อใหส้ำมำรถตัดสินใจในกำรยินยอม
หรือไมย่ินยอมให้ผูป้ระกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพปฏิบัติต่อตน, 3. สิทธิท่ีจะไดร้ับกำรช่วยเหลือโดยทันทเีมื่ออยู่ในภำวะเสี่ยง
อันตรำยถึงชีวิต, 4. สิทธิท่ีจะทรำบช่ือ สกุล และประเภท ของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพที่ให้บริกำรแก่ตน, 5. สิทธิท่ีจะขอ
ควำมเห็นจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพอื่นที่มไิด้เป็นผู้ให้บริกำรแก่ตน และสิทธิในกำรขอเปลี่ยนตัวผู้ให้บริกำรหรือสถำน
บริกำร, 6. สิทธิท่ีจะไดร้ับกำรปกปิดข้อมูลเกีย่วกับตนเองโดยเคร่งครัด, 7. สิทธิท่ีจะไดร้ับทรำบข้อมลูอย่ำงครบถ้วนในกำร
ตัดสินใจเข้ำร่วมหรือถอนตัวจำกกำรเป็นผู้ถูกทดลองในกำรท ำวิจัย, 8. สิทธิท่ีจะไดร้ับทรำบข้อมลูเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
เฉพำะของตนที่ปรำกฏในเวชระเบยีนเมื่อร้องขอ, 9. บิดำ มำรดำ หรอืผู้แทนโดยชอบธรรม อำจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอำยุ
ยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทำงกำยหรือจิต ซึ่งไม่สำมำรถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 
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ข. กระบวนกำรคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย 
(1) องค์กรสร้ำงหลักประกันว่ำผู้ปฏิบัติงำนมีควำมตระหนักและทรำบบทบำทของตนในกำรคุ้มครองสิทธิ

ผู้ป่วย และมีระบบพร้อมที่จะตอบสนองเมื่อผู้ป่วยขอใช้สิทธิ. 
(2) ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ในลักษณะที่เข้ำใจได้ง่ำย. 
(3) มีกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยในทุกกิจกรรมของกำรดูแลผู้ป่วย. 
(4) มีกำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร. ผู้ป่วย/ผู้รบับริกำรได้รับ

กำรปกป้องจำกกำรถูกท ำร้ำยด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสังคม. 
(5) ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลด้วยควำมเคำรพควำมเป็นส่วนตัว ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ค่ำนิยมและควำม

เชื่อส่วนบุคคล. 
(6) องค์กรสร้ำงหลักประกันว่ำผู้ป่วยที่มีปัญหำและควำมรุนแรงเหมือนกันจะได้รับกำรดูแลในลักษณะ

เดียวกัน. 
(7) ผู้ป่วยที่เข้ำร่วมงำนวิจัยทำงคลินิกได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ. 
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ค. กำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ 
(1) ผู้ป่วยระยะสุดท้ำยได้รับกำรดูแลด้วยควำมเคำรพในสิทธิและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ และกำร

ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรให้ กำรคงไว้ หรือกำรยุติกำรรักษำเพ่ือยืดชีวิต เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือกฎหมำย ควำมเชื่อและวัฒนธรรม ด้วยกำรมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว. 

(2) ผู้รับบริกำรที่เป็นเด็ก ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยที่มีปัญหำสุขภำพจิต ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับกำร
คุ้มครองสิทธิอย่ำงเหมำะสม. 

(3) มีกำรปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่จ ำเป็นต้องแยก หรือผูกยึด อย่ำงเหมำะสม. 
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I-4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (MAK) 
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I-4.1 การวัด การวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลงานขององค์กร (MAK.1) 
องค์กรเลือก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม ใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลงานขององค์กร
และส่งเสริมการเรียนรู้. 

ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 
(1) องค์กรก ำหนด รวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล/ตัวชี้วัดส ำคัญ ที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อใช้ติดตำม

กำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน ผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร และควำมก้ำวหน้ำตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำร. (ดู II-1.1 ก.(6) ร่วมด้วย) 

(2) องค์กรเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ6 ที่เหมำะสม เพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจโดยอิงข้อเท็จจริง. 
(3) องค์กรเลือกและใช้ข้อมูลจำกเสียงของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งคนเป็น

ศูนย์กลำง. (ดู I-3.2 ก.(1) ร่วมด้วย) 

                                      
6 แหล่งข้อมูลและสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบอำจมำจำกระดับผลงำนที่เป็นเลิศ, ระดับผลงำนเฉลี่ยในกิจกำรบริกำรสุขภำพ, 
ผลงำนของคู่แข่ง, ผลงำนขององค์กรที่มีลักษณะงำนใกล้เคียงกัน  
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(4) ระบบกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรมีควำมคล่องตัว ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดข้ึน
อย่ำงรวดเร็วหรือไม่คำดคิด. 

ข. กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร 
(1) องค์กรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือประเมินควำมส ำเร็จขององค์กร ควำมก้ำวหน้ำใน

กำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
องค์กรและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป. 

ค. กำรใช้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงผลงำน 
(1) องค์กรน ำผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรมำใช้จัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ

โอกำสสร้ำงนวัตกรรม และถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร. (ดู II-1.1ก.(7) ร่วมด้วย) 
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I-4.2 การจัดการความรู้และสารสนเทศ (MAK.2) 
องค์กรมีข้อมูล สารสนเทศ สินทรัพย์ความรู้ ที่จ าเป็น ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน และมีการจัดการ
ความรู้ที่ดี มีการปลูกฝังการเรียนรู้เข้าไปในงานประจ า. 
ก. ข้อมูลและสำรสนเทศ 

(1) องค์กรตรวจสอบข้อมูลและท ำให้มั่นใจในคุณภำพของข้อมูลและสำรสนเทศว่ำมีควำมแม่นย ำถูกต้อง 
คงสภำพเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน (accuracy & validity, integrity & reliability, currency). 

(2) องค์กรท ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลและสำรสนเทศที่จ ำเป็นส ำหรับบุคลำกร ผู้บริหำร ผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน 
และหน่วยงำนภำยนอก มีควำมพร้อมใช้ ในรูปแบบที่ง่ำยต่อกำรใช้งำนและทันต่อเหตุกำรณ์. 
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ข. กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ 
(1) องค์กรท ำให้มั่นใจในควำมเชื่อถือได้ (reliability) ของระบบสำรสนเทศ.  
(2) องค์กรท ำให้มั่นใจในควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล/ สำรสนเทศท่ีถ้ำรั่วไหลแล้ว

จะเกิดผลกระทบได้มำก มีกำรรักษำควำมลับและกำรเข้ำถึงตำมสิทธิที่เหมำะสม มีกำรป้องกัน 
ตรวจจับ ตอบสนอง และฟ้ืนฟูระบบสำรสนเทศจำกกำรถูกโจมตีจำกภำยนอก. 

(3) ในกรณีท่ีมีกำรส่งข้อมูลของผู้ป่วยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย 
องค์กรพึงก ำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นกำรรักษำควำมลับของผู้ป่วยโดยยังคงกำรระบุตัวผู้ป่วยอย่ำง
ถูกต้องไว้. 
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ค. ควำมรู้ขององค์กร 
(1) องค์กรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ขององค์กร. มีกำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้จำกกำรปฏิบัติ ประมวล

ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมรู้ใหม่ ใช้ควำมรู้ที่เก่ียวข้องในกำรสร้ำงนวัตกรรมและวำงแผนกล
ยุทธ์. มีกำรน ำหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับประสิทธิผลของ healthcare intervention & 
technology มำประยุกต์ใช้. 

(2) องค์กรระบุหน่วยงำนหรือปฏิบัติกำรที่มีผลงำนดี ระบุแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือแลกเปลี่ยนและน ำไป
ปฏิบัติในส่วนอื่นๆ ขององค์กร. 

(3) องค์กรใช้ควำมรู้และทรัพยำกรขององค์กร ท ำให้กำรเรียนรู้ฝังลึกไปในวิถีกำรปฏิบัติงำนขององค์กร. 
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I-5 ก าลังคน (WKF)  
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I-5.1 สภาพแวดล้อมของก าลังคน7 (WKF.1) 

องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ องค์กรจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศที่เอื้อให้ก าลังคนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย. 
ก. ขีดควำมสำมำรถ8  และควำมเพียงพอของก ำลังคน9  

(1) องค์กรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ค ำนึงถึงข้อก ำหนดของสภำวิชำชีพร่วมกับบริบทขององค์กร. 
แผนระบุขีดควำมสำมำรถและก ำลังคนที่ต้องกำรในแต่ละส่วนงำนเพื่อให้สำมำรถจัดบริกำรที่ต้องกำรได้.  

                                      
7 ก าลังคน รวมถึง บุคลำกร ผู้ประกอบวิชำชีพอิสระ และอำสำสมัคร 
8 ขีดความสามารถของก าลังคน (workforce capability) หมำยถึง ควำมสำมำรถขององค์กรในกำรบรรลผุลส ำเร็จของงำน
ด้วยควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญของก ำลังคน ขีดควำมสำมำรถอำจรวมถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและ
รักษำควำมสมัพันธ์กับผู้ป่วย/ ลูกค้ำอื่น กำรสรำ้งนวัตกรรมและปรบัเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีใหม่ กำรพัฒนำผลติภณัฑ์ บริกำร และ
กระบวนกำรท ำงำนใหม่ และควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ 
9 ความเพียงพอของก าลังคน (workforce capacity) หมำยถึง ควำมสำมำรถขององค์กรที่ท ำให้มั่นใจว่ำมีระดับของก ำลังคน
เพียงพอในกำรบรรลุผลส ำเร็จของงำน และส่งมอบผลิตภณัฑ์และบรกิำรให้ผู้ป่วย/ ลูกค้ำอื่นได้ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองต่อระดับควำมต้องกำรตำมฤดูกำลและตำมควำมผันแปรของควำมต้องกำร 
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     มีกำรก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่ง และมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถและข้อก ำหนดในกฎหมำย. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ผลกำรปฏิบัติงำน และสมรรถนะ 
ของบุคลำกร ผู้ประกอบวิชำชีพอิสระ  และรวมถึงอำสำสมัคร (ถ้ำมีข้อบ่งชี้กรณีอำสำสมัคร) เป็นไป
ตำมต ำแหน่งงำนของบุคคลเหล่ำนั้น. 

(2) องค์กรมีวิธีกำรที่มีประสิทธิผล ในกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง บรรจุ และรักษำก ำลังคน. มีกำรรวบรวม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชำชีพในด้ำนใบประกอบวิชำชีพ กำรศึกษำ กำร
ฝึกอบรม และประสบกำรณ์. บุคลำกร ผู้ประกอบวิชำชีพอิสระ และอำสำสมัครที่มำปฏิบัติงำนใหม่ 
ได้รับกำรปฐมนิเทศอย่ำงเป็นทำงกำร ได้รับกำรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำน. มีกำรทบทวนใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพ คุณสมบัติ และขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้รับอนุญำตให้ท ำ อย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยทุก 3 ปี. 

(3) องค์กรเตรียมก ำลังคนให้พร้อมต่อควำมต้องกำรขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้มั่นใจว่ำสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ป้องกันกำรลดก ำลังคนและผลกระทบที่เกิดจำกก ำลังคนไม่เพียงพอ. 
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(4) องค์กรจัดระบบกำรท ำงำนและบริหำรก ำลังคนเพ่ือให้งำนขององค์กรบรรลุผลส ำเร็จ ใช้ประโยชน์อย่ำง
เต็มที่จำกสมรรถนะหลักขององค์กร และสนับสนุนกำรดูแลที่มุ่งเน้นผู้ป่วย. 

ข. บรรยำกำศกำรท ำงำนของก ำลังคน 
(1) องค์กรสร้ำงควำมมั่นใจและด ำเนินกำรปรับปรุงเพ่ือให้สถำนที่ท ำงำนเอ้ือต่อสุขภำพ ควำมปลอดภัย มี

กำรป้องกันภัย สะดวกในกำรเข้ำถึง.  
(2) องค์กรให้กำรดูแลและเกื้อหนุนก ำลังคนด้วยนโยบำย กำรจัดบริกำร และสิทธิประโยชน์ เหมำะสมกับ

ก ำลังคนแต่ละกลุ่ม. 
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ค. สุขภำพและควำมปลอดภัยของก ำลังคน 
(1) องค์กรจัดให้มีโปรแกรมสุขภำพและควำมปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยของ

ก ำลังคน ประกอบด้วย: 
- กำรจัดให้มีเสื้อผ้ำและอุปกรณ์ป้องกันตัวส ำหรับก ำลังคน; 
- กำรประเมินสถำนที่ท ำงำน ในประเด็นควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของก ำลังคน; 
- กำรติดตำมวัดระดับภำระงำนและกำรจัดกำรควำมเครียด; 
- กำรให้ภูมิคุ้มกันแก่ก ำลังคน; 
- กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรหยิบ จับ ยก ด้วยมือ; 
- กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรถูกเข็มทิ่มต ำ; 
- กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำน เช่น รังสี แก๊ส สำรเคมี สำรอ่ืนๆ และกำรติดเชื้อ; 
- กำรจัดกำรกับควำมรุนแรง ควำมก้ำวร้ำว และกำรคุกคำม; 
- กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง. 
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(2) องค์กรเป็นแบบอย่ำงในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ทั้งในด้ำนวิถีปฏิบัติขององค์กร และพฤติกรรมสุขภำพ
ของก ำลังคนแต่ละคน. ก ำลังคนมีส่วนร่วม เรียนรู้ ตัดสินใจ และปฏิบัติ ในกำรดูแลสุขภำพกำย ใจ 
สังคม ของตน. 

(3) บุคลำกรทุกคนได้รับกำรประเมินสุขภำพแรกเข้ำท ำงำนและมีข้อมูลสุขภำพพ้ืนฐำน. บุคลำกรได้รับกำร
ตรวจสุขภำพเป็นระยะเพ่ือประเมินกำรเจ็บป่วยและกำรติดเชื้อเนื่องจำกกำรท ำงำน ตำมลักษณะงำน
ที่รับผิดชอบ. 

(4) ก ำลังคนที่เจ็บป่วยหรือบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน ได้รับกำรประเมินและดูแลอย่ำงเหมำะสม. องค์กร
จัดท ำแนวปฏิบัติส ำหรับกำรประเมินโอกำสแพร่กระจำยเชื้อ กำรจ ำกัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ และกำรดูแล
ก ำลังคนที่สัมผัสเชื้อ. 
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I-5.2 ความผูกพันของก าลังคน (WKF.2) 

องค์กรสร้างความผูกพันกับก าลังคน10 มีระบบจัดการผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อให้ก าลังคนมีผลการด าเนินการที่ดี. 

ก. ควำมผูกพันและผลกำรปฏิบัติงำนของก ำลังคน 
(1) องค์กรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำง กำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี กำร

เสริมพลังของก ำลังคน และก ำลังคนมีควำมผูกพัน. 
(2) องค์กรระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของก ำลังคน ในแต่ละกลุ่มของก ำลังคน. 
(3) องค์กรประเมินและปรับปรุงควำมผูกพันของก ำลังคน. 
(4) ระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน (performance management system) ของก ำลังคนส่งเสริมให้

บุคลำกร ผู้ประกอบวิชำชีพอิสระ และรวมถึงอำสำสมัคร (ถ้ำมีข้อบ่งชิ้กรณีอำสำสมัคร) สร้ำงผลงำนที่
ดี หนุนเสริมกำรมุ่งเน้นผู้ป่วย และกำรน ำแผนไปปฏิบัติให้ส ำเร็จผล โดยน ำเรื่องกำรบริหำร

                                      
10 ความผูกพันของก าลังคน หมำยถึง ระดับของมุ่งมั่นท้ังทำงอำรมณแ์ละสติปัญญำ เพื่อให้งำน พันธกิจ และวิสยัทัศน์ของ
องค์กรบรรลุผล 
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ค่ำตอบแทน กำรให้รำงวัล กำรยกย่องชมเชย และกำรสร้ำงแรงจูงใจมำพิจำรณำด้วย. มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละครั้ง. 

ข. กำรพัฒนำก ำลังคนและผู้น ำ 
(1) ระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ สนับสนุนควำมต้องกำรขององค์กรและกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร ผู้

ประกอบวิชำชีพอิสระ อำสำสมัคร ผู้บริหำร และผู้น ำ โดยพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้: 
- สมรรถนะหลักขององค์กร ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ กำรบรรลุผลส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำร; 
- กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร/กำรพัฒนำคุณภำพขององค์กร ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำร

เปลี่ยนแปลงขององค์กร และนวตกรรม; 
- จริยธรรมในกำรให้บริกำรสุขภำพ และจริยธรรมในกำรประกอบกิจกำร; 
- กำรมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน มิติทำงจิตวิญญำณในกำรดูแลผู้ป่วย และกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ; 
- กำรใช้ควำมรู้และทักษะใหม่ในกำรปฏิบัติงำน; 
- ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชำชีพ และสิ่งที่หัวหน้ำงำนและ

ผู้บริหำรระบุ. 
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(2) องค์กรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ โดยพิจำรณำควำมผูกพัน
ของก ำลังคน ผลกำรปฏิบัติงำนของก ำลังคน และผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรร่วมด้วย. 

(3) องค์กรจัดกำรเรื่องควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของก ำลังคน วำงแผนกำรสร้ำงผู้บริหำรและผู้น ำเพ่ือ
สืบทอดกำรด ำเนินงำน. 
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I-6 การปฏิบัติการ (OPT) 
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I-6.1 กระบวนการ  (OPT.1) 

องค์กรออกแบบ จัดการ และปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพ/กระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อส่งมอบ
คุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอ่ืน และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ. 
ก. กำรออกแบบบริกำรและกระบวนกำร 

(1) องค์กรระบุข้อก ำหนดของบริกำรสุขภำพที่ส ำคัญ. 
(2) องค์กรระบุกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ และข้อก ำหนดส ำคัญของกระบวนกำรเหล่ำนี้. 
(3) องค์กรน ำหลักฐำนทำงวิชำกำร แนวทำงปฏิบัติของวิชำชีพ เทคโนโลยี ควำมรู้ขององค์กร คุณค่ำใน

มุมมองของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน ควำมคล่องตัว ควำมปลอดภัย และมิติคุณภำพต่ำงๆ มำใช้ในกำร
ออกแบบบริกำรสุขภำพและกระบวนกำร. 
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(4) นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน กระบวนกำร/ระเบียบปฏิบัติ และรำยงำนกำรประชุมที่ส ำคัญ ได้รับกำร
จัดท ำเป็นเอกสำร มีกำรอนุมัติ11มีกำรควบคุม ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีกำรทบทวนปรับปรุงเป็นระยะตำม
ก ำหนดเวลำหรือตำมควำมจ ำเป็น. 

ข. กำรจัดกำรและปรับปรุงกระบวนกำร 
(1) องค์กรท ำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่

ส ำคัญของกระบวนกำร. มีกำรใช้ข้อมูล/ตัวชี้วัดที่เหมำะสมในกำรควบคุมและปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำน. 

(2) องค์กรระบุกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญ. กำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของกระบวนกำรสนับสนุนเหล่ำนี้
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรส ำคัญขององค์กร. 

(3) องค์กรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือยกระดับกำรจัดบริกำรสุขภำพและผลกำรด ำเนินกำรของ
องค์กร เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร และลดควำมแปรปรวนของกระบวนกำร. 

                                      
11 กำรอนุมัติอำจอยู่ในรูปแบบกำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจอนุมตัิ นโยบำย/แผน/เอกสำร หรืออยู่ในรูปแบบรำยงำนกำรประชุมที่
บันทึกมติกำรอนุมตัิของคณะกรรมกำรก ำกับดูแล 



 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

 47 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

ค. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 

(1) องค์กรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนเพื่อให้มั่นใจว่ำองค์กรจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำร12 ที่มีคุณภำพสูง โดย: 
- กำรเลือกผู้ส่งมอบ (ทั้งผลิตภัณฑ์และบริกำร) ที่ตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร;  
- มีกำรจัดท ำข้อก ำหนดที่ชัดเจนและรัดกุม; 
- มีกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้ส่งมอบ;  
- ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง; 
- จัดกำรกับผู้ส่งมอบที่มีผลกำรด ำเนินกำรไม่ตรงตำมข้อก ำหนดที่ตกลงกันไว้. 

ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม 
(1) องค์กรส่งเสริมให้น ำโอกำสเชิงกลยุทธ์มำพัฒนำนวัตกรรม มีกำรสนับสนุนกำรเงินและทรัพยำกรอ่ืนๆ ที่

จ ำเป็น. 
  

                                      
12 ผลิตภัณฑ์ เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ น้ ำยำตรวจทำงหอ้งปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย;์ บริการ เช่น งำนท ำควำม
สะอำด งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนบริกำรอำหำร 



 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

 48 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

จ. กำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงคลินิก 
(1) กำรเข้ำร่วมกับสถำบันกำรศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมแก่บุคลำกรสำธำรณสุข ได้รับควำม

เห็นชอบและก ำกับติดตำมโดยผู้ก ำกับดูแลกิจกำรและผู้น ำองค์กร (เฉพำะกรณีที่สถำนพยำบำลไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของสถำบันกำรศึกษำ). 

(2) องค์กรมทีรัพยำกรที่เพียงพอในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรม: 
- จ ำนวนและควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ผู้สอน; 
- จ ำนวนและลักษณะที่หลำกหลำยของผู้ป่วย; 
- สถำนที่ เทคโนโลยี และทรัพยำกรอ่ืนๆ. 

(3) มีกำรระบุตัวอำจำรย์ผู้สอนพร้อมทั้งภำระรับผิดชอบและอ ำนำจตัดสินใจที่ชัดเจนตำมข้อก ำหนดของ
หลักสูตร. 

(4) มีกำรก ำกับดูแลที่เพียงพอส ำหรับแต่ละระดับของนักศึกษำและผู้รับกำรฝึก เพ่ือให้มั่นใจในควำม
ปลอดภัยของกำรดูแลผู้ป่วย และกำรได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน. มีควำมชัดเจนใน
กำรบันทึกหลักฐำนของกำรก ำกับดูแล และควำมชัดเจนในกำรใช้บันทึกของนักศึกษำหรือผู้รับกำรฝึก
เป็นหลักฐำนทำงกฎหมำย.  
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(5) มีกำรจัดท ำข้อตกลงในควำมร่วมมือที่จะสนับสนุนกันและกันระหว่ำงองค์กรและสถำบันกำรศึกษำ 
รวมถึงหน้ำที่รับผิดชอบที่คำดหวัง ระดับของกำรปฏิบัติที่อนุญำตให้นักศึกษำและผู้รับกำรฝึก. มีกำร
จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับสถำนะและกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและผู้รับกำรฝึก. 

(6) นักศึกษำและผู้รับกำรฝึกปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบัติขององค์กรทุกฉบับ. 
(7) องค์กรสร้ำงเจตคติท่ีดีในเรื่องคุณภำพและควำมปลอดภัยแก่นักศึกษำและผู้รับกำรฝึก เป็นต้นแบบที่ดี

ของระบบคุณภำพ เช่น องค์กรแพทย์ ควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ กำรเรียนรู้จำกควำมผิดพลำด ระบบ
บริหำรควำมเสี่ยง ฯลฯ. นักศึกษำและผู้รับกำรฝึกเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของระบบคุณภำพและ
ควำมปลอดภัย. 

(8) มีกำรติดตำมประเมินผลโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนทำงคลินิก ทั้งในมิติด้ำนกำรเรียนรู้ และคุณภำพ/
ควำมปลอดภัย ของกำรให้บริกำร. 
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I-6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (OPT.2) 
องค์กรท าให้ม่ันใจว่ามีการจัดการการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ลูกค้าอ่ืน 
และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ. 

ก. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร 
(1) องค์กรควบคุมต้นทุนโดยรวมของกำรปฏิบัติกำร ด้วยกำรป้องกันอุบัติกำรณ์ ควำมผิดพลำด และกำร

ต้องท ำงำนซ้ ำ, กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบและทดสอบ, กำรน ำเรื่องของรอบเวลำ ผลิตภำพ 
ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลอื่นๆ มำพิจำรณำกระบวนกำรท ำงำน. 

ข. กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน 
(1) องค์กรท ำให้เกิดสภำพแวดล้อมของกำรปฏิบัติกำรที่ปลอดภัย โดยค ำนึงถึงกำรป้องกันอุบัติเหตุ กำร

ตรวจสอบ กำรวิเครำะห์ต้นเหตุของควำมล้มเหลว และกำรท ำให้ฟื้นคืนสู่สภำพเดิม. 
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(2) องค์กรท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรเตรียมพร้อมของระบบงำนและสถำนที่ท ำงำนต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน 
โดยค ำนึงถึงกำรป้องกัน กำรบริหำรจัดกำร ควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำร กำรเคลื่อนย้ำย กำรท ำให้
ฟ้ืนคืนสู่สภำพเดิม กำรพ่ึงพำก ำลังคน ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร. องค์กรท ำให้มั่นใจว่ำระบบสำรสนเทศ
มีควำมม่ันคงปลอดภัยและพร้อมใช้อย่ำงต่อเนื่อง. 
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ตอนที่ II ระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล 
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II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ) 
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II-1.1 การบริหารงานคุณภาพ (RSQ.1) 
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มีการบริหารงานคุณภาพ ที่ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ. 

ก. ระบบบริหำรงำนคุณภำพ 
(1) องค์กรน ำระบบบริหำรคุณภำพสู่กำรปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบส ำคัญเพ่ือสนับสนุนกำรออกแบบ กำรน ำสู่

กำรปฏิบัติ กำรธ ำรง และกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรคุณภำพ ดังต่อไปนี้: 
- หลักกำรหรือแนวคิดของกำรบริหำรคุณภำพ (concepts); 
- บริบทจ ำเพำะขององค์กร รวมถึงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร (context); 
- หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ควำมรู้ชัดแจ้งและควำมรู้ในตัวบุคคล (criteria); 
- วัตถุประสงค์คุณภำพ (objective/puirpose); 
- กำรออกแบบที่เน้นคนผู้ใช้งำนเป็นศูนย์กลำง (design); 
- กำรน ำระบบที่ออกแบบไปสู่กำรปฏิบัติ (action); 
- กำรก ำกับติดตำม ประเมินผล และกำรเรียนรู้ (learning); 
- กำรอออกแบบใหม่ กำรปรับแต่ง กำรพัฒนำ นวัตกรรม กำรบูรณำกำร (improve); 
- กำรมีผู้ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพ. 

(2) ผู้น ำทุกระดับสนับสนุนควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยโดย: 
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- ก ำหนดนโยบำย เป้ำประสงค์ ล ำดับควำมส ำคัญ และควำมคำดหวัง ในเรื่องคุณภำพและควำมปลอดภัย; 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมควำมปลอดภัย กำรเน้นคนเป็นศูนย์กลำง กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และกำรเรียนรู้; 
- ทบทวนและก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินกำร และควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง

ช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค. 
(3) มีกำรน ำระบบกำรบริหำรคุณภำพ ควำมปลอดภัย และควำมเสี่ยง ไปสู่กำรปฏิบัติที่มีกำรประสำนงำนและ

บูรณำกำร ดังต่อไปนี้: 
- ก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของค ำว่ำ “ควำมเสี่ยง” และ “คุณภำพ”; 
- ก ำหนดให้กำรบริหำรคุณภำพ ควำมปลอดภัย และควำมเสี่ยง สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของแผน  

กลยุทธ์ขององค์กร; 
- มีกำรประสำนและบูรณำกำรแผนงำน/กิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภำพ ควำมปลอดภัย และควำม

เสี่ยง ในทุกขั้นตอนของกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน และกำรประเมินผล; 
- มีกำรจัดโครงสร้ำงงำนคุณภำพที่มีประสิทธิผลและเหมำะสมกับลักษณะองค์กร เพ่ือสนับสนุนและ

ประสำนแผนงำนต่ำงๆ. มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ใน
กำรพัฒนำคุณภำพและกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำน. 

(4) มีกำรส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมในทุกระดับ: 
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- มีกำรสื่อสำรและกำรแก้ปัญหำที่ได้ผล ทั้งภำยในหน่วยงำน ระหว่ำงหน่วยงำน ระหว่ำงวิชำชีพ ระหว่ำง
ผู้ปฏิบัติงำนกับผู้บริหำร และระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้รับบริกำร; 

- บุคลำกรร่วมมือกันในกำรปฏิบัติงำนประจ ำด้วยกำรดูแลผู้ป่วยและให้บริกำรที่มีคุณภำพสูง โดย
ตระหนักในควำมปลอดภัยและควำมรับผิดชอบของวิชำชีพ; 

- องค์กรส่งเสริมให้มีทีมพัฒนำคุณภำพที่หลำกหลำย; 
- องค์กรจัดให้มีทีมคร่อมสำยงำนหรือทีมสหสำขำวิชำชีพท ำหน้ำที่ดูแลภำพรวมของกำรพัฒนำ ก ำหนด

ทิศทำง ให้กำรสนับสนุน ติดตำมก ำกับกำรพัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำงๆ เช่น ทีมน ำ
ทำงคลินิก ทีมน ำของระบบงำนส ำคัญขององค์กร. 

 
 

(5) องค์กรใช้กำรประเมินตนเองเพ่ือค้นหำโอกำสในกำรพัฒนำ: 
- มีกำรใช้เทคนิคกำรประเมินผลในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมเพ่ือค้นหำโอกำสพัฒนำ ตั้งแต่วิธีกำรเชิง

คุณภำพ ไปถึง กำรประเมินที่เป็นระบบโดยใช้วิธีกำรเชิงปริมำณ หรือกำรวิจัย; 
- มีกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับควำมต้องกำรของผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร แนวปฏิบตัิที่มีหลักฐำน

วิชำกำรรองรับ มำตรฐำนโรงพยำบำลและมำตรฐำนอ่ืนๆ เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร/
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หน่วยงำน ตัวเทียบในระดับชำติหรือระดับสำกลที่เหมำะสม. องค์กรควรเข้ำร่วมในโปรแกรมตัวชี้วัด
เปรียบเทียบ; 

- มีกำรใช้วิธีกำรประเมินตนเองที่หลำกหลำย ได้แก่ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรอภิปรำยกลุ่ม กำรเขียน
บันทึกควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนกำรประเมินตนเอง กำรใช้ตัวตำมรอยทำงคลินิก กำรเยี่ยมส ำรวจ
ภำยใน กำรส ำรวจและสัมภำษณ์ผู้ป่วย กำรทบทวนเชิงคุณภำพ กำรตรวจสอบและป้อนกลับข้อมูล 
กำรน ำเสนอเพ่ือรับฟังข้อวิพำกษ์ กำรทบทวนหลังกิจกรรม กำรติดตำมตัวชี้วัด. 

(6) องค์กรวัดผลงำนคุณภำพทั้งในระดับกระบวนกำรและผลลัพธ์ โดยครอบคลุมประเด็นเหล่ำนี้เป็นอย่ำงต่ ำ: 
- กำรก ำกับดูแลองค์กร;  
- กำรก ำกับดูแลทำงคลินิก;  
- กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมกำรให้บริกำร กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรควบคุม

กำรติดเชื้อ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง; 
- กำรใช้บริกำรและประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร; 
- ผลกำรด ำเนินงำนของระบบบริหำรคุณภำพ; 
- ควำมพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้รับบริกำร; 
- ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับลักษณะของกำรดูแลหรือบริกำรสุขภำพท่ีให้บริกำร. 
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(ดูเพ่ิมเติมในเกณฑ์ข้อ I-4.1 and part IV) 
(7) มีกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินตนเองและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนมำใช้ในกำรประเมินและชี้น ำ

กำรพัฒนำคุณภำพ. 
(ดูเพ่ิมเติมในเกณฑ์ข้อ I-4.1) 

(8) องค์กรจัดท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพเพ่ือตอบสนองต่อโอกำสกำรพัฒนำที่ระบุไว้. แผนกำรพัฒนำคุณภำพ
ควร: 
- มีกำรจัดท ำในรูปแบบที่เป็นทำงกำร; 
- ครอบคลุมกำรพัฒนำของทั้งองค์กร; 
- ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง; 
- มีกำรก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบ; 
- สำมำรถใช้ติดตำมประเมินผลได.้ 

(9) องค์กรน ำแผนพัฒนำคุณภำพไปด ำเนินกำร โดยมีกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ. 
(10) องค์กรเผยแพร่ข้อมูลประเภทของบริกำรที่มีกำรเปิดให้บริกำร ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่เข้ำถึงได้

โดยสะดวก มีกำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน. ถ้ำมีควำมพร้อม ควร
แสดงข้อมูลผลกำรดูแลผู้ป่วยและผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร. 
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ข. คุณภำพกำรดูแลผู้ป่วย  
(1) มีกำรทบทวนกำรให้บริกำรและกำรดูแลผู้ป่วย13 อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพ

ของกำรดูแล และค้นหำโอกำสพัฒนำ. 
(2) ทีมดูแลผู้ป่วยก ำหนดกลุ่มประชำกรทำงคลินิก14  ที่จะเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ รวมถึงมีกำรก ำหนด

เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรดูแลผู้ป่วยและกำรพัฒนำคุณภำพด้วย. 
(3) ทีมดูแลผู้ป่วยก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสมในกำรติดตำมก ำกับผลกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำย. 
 
(4) ทีมดูแลผู้ป่วยจัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วย โดยใช้กิจกรรมและวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรปรับปรุง

กำรดูแลผู้ป่วย เช่น ควำมร่วมมือของทีมสหสำขำวิชำชีพ วิถีองค์รวม กำรใช้ข้อมูลวิชำกำร กำรวิเครำะห์
                                      

13 การทบทวนการให้บริการและการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ กำรทบทวนขณะดูแลผูป้่วย กำรทบทวนเวชระเบียน/กำรตรวจสอบทำง
คลินิก/กำรทบทวนโดยเพื่อนร่วมวชิำชีพ กำรทบทวนอุบัติกำรณ์/ภำวะแทรกซ้อน/กำรเสยีชีวิต กำรทบทวนกำรใช้ทรัพยำกร 
กำรทบทวนค ำร้องเรียนของผู้ป่วย/ผู้รบับริกำร กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ กำรทบทวนกำรส่งต่อผู้ป่วย กำร
ทบทวนกำรใช้ยำ กำรทบทวนกำรใช้เลือด กำรทบทวนกำรตดิเช้ือในโรงพยำบำล กำรทบทวนตัวช้ีวัด  
14 กลุ่มประชากรทางคลินิก (clinical population) คือกลุ่มผู้ป่วยด้วยภำวะใดภำวะหนึ่งหรือไดร้ับกำรรักษำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
เช่น ผู้ป่วยโรคเบำหวำน ทำรกแรกเกิด ผู้ป่วยวณัโรค ผู้ตดิเช้ือ HIV ผู้รับกำรผ่ำตัดสมอง 
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หำสำเหตุที่แท้จริง กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรเปรียบเทียบกับผู้ที่ท ำได้ดีที่สุด. กำรปรับปรุงกำรดูแลผู้ป่วย
ควรครอบคลุมมิติด้ำนกำรป้องกัน สร้ำงเสริม รักษำ ฟ้ืนฟู ตำมควำมเหมำะสม. 
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II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง (RSQ.2) 

องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้ท่ีมาเยือน. 

ก. ข้อก ำหนดทั่วไป 
(1) องค์กรด ำเนินกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบส ำคัญที่สนับสนุนกำรออกแบบระบบ 

กำรน ำไปปฏิบัติ กำรธ ำรง และกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้งมำตรกำรทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ ดังต่อไปนี้: 
- โครงหลักของกำรบริหำรควำมเสี่ยง เช่น นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ขอบเขตกำรประเมินควำม

เสี่ยง วัตถุประสงค์ ภำรกิจ และควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร; 

- กำรจัดกำรภำยในองค์กร เช่น สรุปแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กำรออกแบบกระบวนกำรและ
กิจกรรมกำรเชื่อมโยงกับระบบอื่น กำรก ำหนดองค์ประกอบและบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

  ของทีม ทรัพยำกรที่ใช้ กำรอบรมบุคลำกร กระบวนกำรกำรสื่อสำรกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กำร
ก ำกับติดตำมและประเมินผล; 
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- รำยกำรควำมเสี่ยงที่จะจัดกำร ควรครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ ด้ำนคลินิก ด้ำนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอันตรำยต่ำงๆ. 

(2) ระบบบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรสนับสนุนโดยกำรมีนโยบำย แผน ระเบียบปฏิบัติ ทะเบียนจัดกำร
ควำมเสี่ยง (risk register) และกระบวนกำรต่ำงๆ ดังนี้: 
- นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง แสดงควำมมุ่งมั่นขององค์กรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและแสดง

ทิศทำงในกำรด ำเนินงำน; 
- แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง แสดงวิธีกำรที่องค์กรจะใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เช่น ระเบียบปฏิบัติ 

วิธีปฏิบัติ ควำมรับผิดชอบ กิจกรรม และทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง; 
- กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย กำรระบุควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (โอกำสที่

จะเกิด และผลที่จะตำมมำ) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงแต่ละชนิด แผนรับมือหรือ
ป้องกันควำมเสี่ยง กำรก ำกับติดตำมและทบทวนควำมเสี่ยง; 

- ทะเบียนจัดกำรควำมเสี่ยง ควรใช้บันทึกข้อมูลควำมเสี่ยงทั้งหมดท่ีระบุไว้ (ทั้งทำงด้ำนคลินิก และ
ด้ำนที่ไม่ใช่คลินิก) และมีกำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ. ควรมีกำรจัดระดับควำมเสี่ยงที่ระบุตำม
ควำมรุนแรงและโอกำสเกิดผลกระทบต่อองค์กร. ควรมีแผนในกำรหลีกเลี่ยง ควบคุม บรรเทำ และ
ก ำกับติดตำมควำมเสี่ยงแต่ละรำยกำรที่ระบุไว้; 
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- มีระเบียบปฏิบัติในกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ รวมทั้งกำรจัดกำรเมื่อได้รับรำยงำนและกำรบันทึกข้อมูล; 
- องค์กรควรเฝ้ำติดตำมในประเด็น ผลกำรด ำเนินงำนจริงเทียบกับแผนกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบ

สถำนกำรณ์ปัจจุบันและประเด็นเฉพำะที่เกิดข้ึนในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง แล้วน ำข้อมูลจำกกำรก ำกับ
ติดตำมและทบทวนไปใช้ในกำรพัฒนำ. 

(ดูเพ่ิมเติมในเกณฑ์ข้อ I-4.1) 
(3) องค์กรมีกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยในองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือปกป้องผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร จำกผลไม่พึง

ประสงค์ท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงควรครอบคลุมประเด็นเรื่อง: 
- กำรจัดกำรด้ำนยำ; 
- กำรพลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ; 
- กำรควบคุมกำรติดเชื้อ; 
- กำรระบุตัวผู้ป่วยผิดพลำด; 
- กำรสื่อสำรที่ผิดพลำดในช่วงกำรส่งมอบผู้ป่วยให้หน่วยงำนอื่นดูแลต่อ; 
- โภชนำกำร; 
- ควำมเสี่ยงจำกกำรใช้เครื่องมือ เช่น กำรใส่ท่อหรือสำยที่ผิดพลำด, แผลไฟไหม้/กำรบำดเจ็บจำกกำร

รักษำด้วยเลเซอร์; 
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- ควำมเสี่ยงจำกภำวะเจ็บป่วยในระยะยำว เช่น แผลกดทับ. 
(4) องค์กรมีกระบวนกำรในกำรรำยงำน สืบหำสำเหตุ และด ำเนินกำร ที่ตอบสนองต่ออุบัติกำรณ์ 

เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ และเหตุเกือบพลำด ที่ส่งผลต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้มำเยือน 
และน ำไปสู่กำรพัฒนำบริกำรให้ดีขึ้น. กระบวนกำรควรครอบคลุมเรื่อง: 
- กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ในกำรระบุควำมเสี่ยง กำรรำยงำน กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำรหำสำเหตุ

ที่แท้จริง (root cause analysis); 
- วิธีกำรจัดท ำเอกสำรและรำยงำนอุบัติกำรณ์/เหตุกำรณ์; 
- กำรวิเครำะห์หำสำเหตุที่แท้จริง;  
- ขั้นตอนในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร ที่ได้รับผลกระทบจำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์. 

(5) องค์กรจัดกำรประเด็นที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร ตำมลักษณะบริกำรที่องค์กรจัด
ให้มี โดยครอบคลุมประเด็นส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยที่องค์กำรอนำมัยโลกระบุ15 และสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้ำหน้ำที่ของประเทศไทย. ยุทธศำสตร์และมำตรกำรป้องกันที่

                                      
15 ตัวอย่ำงเช่น Global Patient Safety Challenge: “Clean Care is Safer Care (2005)”, “Safe Surgery Saves Lives 
(2008)”, “Medication Without Harm (2017)” 
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ก ำหนดขึ้นควรมีกำรออกแบบที่รัดกุม มีกำรสื่อสำรโดยละเอียด และมีกำรสร้ำงควำมตระหนักเพ่ือให้
เกิดกำรน ำไปปฏิบัติที่มีประสิทธิผล. 

(6) มีกำรประเมนิประสิทธิผลของโปรแกรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือ
น ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำ. 

ข. ข้อก ำหนดจ ำเพำะ 
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงด ำเนินกำรแบบบูรณำกำรไปกับระบบงำนที่เป็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญขององค์กร. 
(1) องค์กรบริหำรจัดกำรโปรแกรมสุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกร อย่ำงมีประสิทธิภำพ. 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ I-5.1 ค.(1)) 
(2) องค์กรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ อำคำรสถำนที่ พื้นท่ีใช้สอย อุปกรณ์เครื่องมือ ยำ และวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ 

เป็นไปตำมที่กฎหมำย/ระเบียบที่เก่ียวข้องก ำหนด. อุปกรณ์เครื่องมือถูกใช้งำนโดยค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัย. 

(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ II-3.1, II-3.2 and II-6) 
(3) องค์กรวำงแผนกำรจัดกำรระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้ออย่ำงเป็นระบบ และมีกำรออกแบบ

ขั้นตอนที่เหมำะสมในกำรจัดกำรเวชระเบียนผู้ป่วย. 
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(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ II-4 และ II-5) 
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II-2 การก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (PFG) 

 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  70 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 
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II-2.1 การพยาบาล (PFG.1) 

มีระบบบริหารการพยาบาลที่รับผิดชอบต่อการจัดบริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง เพื่อบรรลุพันธกิจของ
องค์กร. 

ก. กำรบริหำรกำรพยำบำล 
(1) ผู้น ำกำรพยำบำลทุกระดับเป็นพยำบำลวิชำชีพที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เพียงพอ ทั้ง

ในด้ำนปฏิบัติกำรพยำบำลและด้ำนบริหำรกำรพยำบำล16. 

                                      
16 เช่น กำรน ำด้วยวิสัยทัศน์ กำรเปน็โค้ช กำรมีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี กำรมีทักษะกำรสรำ้งควำมสมัพันธ์ที่ดี 
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(2) ระบบบริหำรกำรพยำบำลสร้ำงควำมม่ันใจว่ำจะมีก ำลังคนด้ำนกำรพยำบำลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ17 
และปริมำณเพียงพอ18เหมำะสมกับบริกำรที่องค์กรจัดให้มี โดยครอบคลุมทั้งบุคลำกรขององค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มำจำกภำยนอก. 

(3) ระบบบริหำรกำรพยำบำลมีโครงสร้ำงและกลไกท่ีท ำหน้ำที่ส ำคัญต่อไปนี้อย่ำงได้ผล: 
- กำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพ; 
- กำรนิเทศ ก ำกับดูแล และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรดูแลผู้ป่วย 
- กำรส่งเสริมกำรตัดสินใจทำงคลินิกและกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม; 
- กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำพยำบำลที่อยู่ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน และพยำบำลที่

อยู่ระหว่ำงกำรฝึกอบรมในโรงพยำบำล; 

                                      
17 การสร้างความมั่นใจด้านความรู้ความสามารถ ได้แก่ กำรตรวจสอบและประเมินผลคุณสมบตัิและสมรรถนะของบุคลำกร
พยำบำลให้เหมำะสมกับลักษณะงำน กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบตัิกำรพยำบำลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และกำรส่งเสริม
กำรศึกษำต่อเนื่องของบุคลำกรทำงกำรพยำบำลและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
18 การสร้างความมั่นใจด้านความเพียงพอ ได้แก่ กำรก ำหนดอัตรำก ำลังอย่ำงเหมำะสม และจดัให้มีบคุลำกรทำงกำรพยำบำล
ปฏิบัติงำนเพียงพอกับควำมต้องกำรกำรพยำบำลของผู้ป่วย 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  73 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

- กำรจัดกำรควำมรู้และกำรวิจัยเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำวิชำชีพ. 
(4) ระบบบริหำรกำรพยำบำลประสำนควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำรระดับองค์กรที่เก่ียวกับกำรก ำกับดูแล

ทำงคลินิก กำรดูแลผู้ป่วย กำรใช้ยำ กำรควบคุมกำรติดเชื้อ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ งำนคุณภำพและ
ควำมปลอดภัย. 

(5) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ควำมปลอดภัย และคุณภำพของปฏิบัติกำรพยำบำล สอดคล้องและสนับสนุน
เป้ำหมำย/วัตถุประสงค์ขององค์กร และมำตรฐำนจริยธรรมวิชำชีพ. 

(6) มีกำรประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยของปฏิบัติกำรพยำบำลในองค์ประกอบด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
กำรบรรเทำจำกควำมทุกข์ทรมำน กำรได้รับข้อมูลและกำรเรียนรู้ของผู้รับบริกำร ควำมสำมำรถในกำร
ดูแลตนเอง กำรเสริมพลัง ควำมพึงพอใจ และน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงปฏิบัติกำรพยำบำล. 

ข. ปฏิบัติกำรพยำบำล 
(1) พยำบำลให้กำรพยำบำลด้วยควำมเคำรพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชำชีพ โดยมีกำรประสำนควำม

ร่วมมือกับวิชำชีพอ่ืน. 
(2) พยำบำลให้กำรพยำบำลบนพื้นฐำนของกำรใช้หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์และมำตรฐำนวิชำชีพกำร

พยำบำลที่ทันสมัย. 
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(3) พยำบำลใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำรดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่สอดคล้องกับภำวะสุขภำพ 
วิถีชีวิต และบริบททำงสังคม ของผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรวำงแผนกำรดูแลต่อเนื่องตั้งแต่
แรกรับจนหลังจ ำหน่ำย ร่วมกับทีมสุขภำพ และผู้รับบริกำร/ ครอบครัว ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับ
บริกำรที่มีคุณภำพสูง เบ็ดเสร็จผสมผสำน และเป็นองค์รวม. 

(4) บันทึกทำงกำรพยำบำลและรำยงำนทำงกำรพยำบำลแสดงถึงกำรพยำบำลผู้รับบริกำรแบบองค์รวม 
ต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ในกำรสื่อสำร กำรดูแลต่อเนื่อง กำรประเมินคุณภำพกำรพยำบำล กำรวิจัย 
และกำรใช้เป็นหลักฐำนทำงกฎหมำย. 

(5) มีกำรติดตำมประเมินผลปฏิบัติกำรพยำบำล อย่ำงเป็นระบบ และมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง. 
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II-2.2 แพทย์ (PFG.2) 

มีการจัดตั้งองค์กรแพทย์ ท าหน้าทีส่่งเสริมและก ากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย์ เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร. 

(1) มีกำรจัดตั้งองค์กรแพทย์ในระดับโรงพยำบำลเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มี
คุณภำพสูงและด้วยควำมรับผิดชอบแห่งวิชำชีพ. 

(2) องค์กรแพทย์ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและร่วมวำงแผนกับผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลทำงคลินิก 
และกำรจัดบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่มีคุณภำพสูง. 

(3) องค์กรแพทย์สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์อยู่บนพื้นฐำนของกำรใช้หลักฐำนทำง
วิทยำศำสตร์และมำตรฐำนวิชำชีพ เคำรพในสิทธิผู้ป่วยและเป็นไปตำมจริยธรรมวิชำชีพ. 

(4) มีโครงสร้ำงและกลไกเพ่ือส่งเสริมกำรติดต่อสื่อสำรและกำรแก้ปัญหำภำยในวิชำชีพแพทย์ ระหว่ำง
แพทย์กับผู้ปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำนอื่น และระหว่ำงแพทย์กับผู้รับบริกำร. 

  



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  76 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

(5) องค์กรแพทย์ท ำหน้ำที่ส ำคัญต่อไปนี้อย่ำงได้ผล: 
- กำรตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย์; 
- กำรก ำหนดสิทธิกำรดูแลรักษำผู้ป่วยของแพทย์แต่ละคน เพ่ือเป็นหลักประกันว่ำแพทย์ปฏิบัติงำนที่

ตนเองมีควำมช ำนำญ; 
- กำรศึกษำต่อเนื่องของแพทย์ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้; 
- กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำแพทย์ แพทย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรฝึกอบรม  และแพทย์เวร

ที่ไม่ใช่แพทย์ประจ ำ; 
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพ; 
- กำรส่งเสริมกำรทบทวนและพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วย; 
- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพเวชระเบียน; 
- กำรส่งเสริมกำรตัดสินใจทำงคลินิกและกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม; 
- กำรก ำหนดหรือรับรองนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรดูแลผู้ป่วย. 
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(6) มีข้อตกลงและแนวปฏิบัติในกำรท ำงำนของแพทย์ที่ทุกคนยึดถือและน ำไปปฏิบัติ ครอบคลุมเรื่องของ
กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ประเด็นทำงจริยธรรม/กฎหมำย/สังคม คุณภำพและควำมปลอดภัย 
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ บันทึกและกำรจัดท ำเอกสำร. 

(7) องค์กรแพทย์ประสำนควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำรระดับองค์กรที่เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลทำงคลินิก 
กำรใช้ยำ กำรควบคุมกำรติดเชื้อ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ คุณภำพและควำมปลอดภัย. 

(8) องค์กรแพทย์มีกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง. 
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II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV) 
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II-3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1) 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอ้ือต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มา
เยือน.  องค์กรสร้างความม่ันใจว่าผู้อยู่ในพื้นที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของเสีย
อันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ. 

ก. ควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพ 
(1) โครงสร้ำงอำคำรสถำนที่ขององค์กรเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และข้อก ำหนดในกำรตรวจสอบ

อำคำรสถำนที่. กำรออกแบบและกำรจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยของอำคำรเอ้ือต่อควำมปลอดภัย ควำม
สะดวกสบำย ควำมเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย และกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ. 

(2) มีผู้ได้รับมอบหมำยให้ก ำกับดูแลระบบบริหำรอำคำรสถำนที่ ควำมปลอดภัย และกำรรักษำควำม
ปลอดภัย. มีกำรติดตำมและปรับปรุงระบบดังกล่ำวในทุกแง่มุม. 

(3) องค์กรตรวจสอบอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงและกำรปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยด้ำน
สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อยทุกหกเดือนในพ้ืนที่ที่ให้บริกำรผู้ป่วย/ผู้มำเยือน และทุกปีในพ้ืนที่อ่ืนๆ. 
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(4) องค์กรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก19.  มกีำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
สิ่งแวดล้อมและน ำไปปฏิบัติ เพ่ือลดควำมเสี่ยงที่พบ ป้องกันกำรเกิดอันตรำย  ธ ำรงไว้ซึ่ง
สภำพแวดล้อมที่สะอำดและปลอดภัยส ำหรับผู้ป่วย ผู้มำเยือน และเจ้ำหน้ำที่. 

(5) บุคลำกรทุกคนได้รับควำมรู้และกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบำทในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล. 

ข. วัสดุและของเสียอันตรำย  
(1) องค์กรจัดกำรวัสดุและของเสียอันตรำย20 อย่ำงปลอดภัย ด้วยกำรระบุรำยกำรวัสดุและของเสีย

อันตรำยที่ใช้หรือที่เกิดขึ้น ใช้กระบวนกำรที่ปลอดภัยในกำรเลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนย้ำย ใช้ และ
ก ำจัดวัสดุและของเสียอันตรำยดังกล่ำว. 

                                      
19 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก รวมถึง กำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจเกดิจำกงำนก่อสร้ำง ตกแต่งปรับปรุง 
และรื้อท ำลำยสิ่งก่อสร้ำง 
20 วัสดุและของเสียอนัตราย (hazardous materials and waste) ได้แก่ สำรเคมี ยำเคมีบ ำบดั สำรกมัมันตภำพรังสี ของเสีย
ทำงกำรแพทย์ท่ีติดเชื้อ รวมทั้งของมีคม 
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ค. กำรจัดกำรกับภำวะฉุกเฉิน  

(1) องค์กรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมล่อแหลมต่อกำรเกิดอันตรำย เพื่อระบุภำวะฉุกเฉิน21ที่อำจเกิดข้ึนได้ 
และส่งผลต่อควำมต้องกำรด้ำนบริกำรสุขภำพในพ้ืนที่. 

(2) องค์กรจัดท ำแผนรองรับภำวะฉุกเฉิน ครอบคลุมกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติ กำร
ด ำเนินงำนเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน22  และน ำไปใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์. 

(3) องค์กรด ำเนินกำรฝึกซ้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือทดสอบกำรจัดกำรเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน. 
  

                                      
21 ภาวะฉุกเฉิน (emergency) ได้แก่เหตุกำรณ์ซึ่งเกดิจำกธรรมชำติหรือน้ ำมือของมนุษย์ท่ีมีผลสร้ำงควำมเสยีหำยต่อ
สิ่งแวดล้อมในกำรดูแลผู้ป่วย (เช่น พำยุ น้ ำท่วม แผ่นดินไหว) ท ำใหบ้ริกำรผู้ป่วยต้องหยดุชะงัก (เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ไม่
สำมำรถใช้กำรได้)  หรือท ำให้ควำมต้องกำรบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงฉับพลัน (เช่น อำวุธชีวภำพ ตึกถล่ม อุบัติเหตหุมู่)   
22 การด าเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรครอบคลุมกำรดูแลผู้ป่วย กำรแยกผู้ป่วยและกำรจดักำรสิ่งปนเปื้อน กิจกรรม
ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำท่ีและครอบครัว กำรจัดหำวสัดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น ระบบสำธำรณูปโภค กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรสื่อสำร 
กำรเคลื่อนย้ำย กำรจัดเตรียมสถำนท่ีส ำรอง กำรประสำนงำนกับองค์กรอื่น และกำรรำยงำน 
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ง. ควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย 
(1) องค์กรจัดท ำแผนควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยและน ำไปปฏิบัติ. แผนครอบคลุมกำรป้องกัน/กำรลด

ควำมเสี่ยงจำกอัคคีภัย กำรตรวจจับแต่เริ่มแรก กำรดับเพลิง และกำรเคลื่อนย้ำย/ขนย้ำยออกจำก
อำคำรอย่ำงปลอดภัย เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภำวะฉุกเฉิน. 

(2) องค์กรให้ควำมรู้เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักท่ัวทั้งองค์กร และด ำเนินกำรฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยอย่ำง
สม่ ำเสมอ. มีกำรค้นหำจุดอ่อนและโอกำสพัฒนำ. มีกำรประเมินควำมพร้อมใช้ของเครื่องมืออุปกรณ์
ต่ำงๆ ประสิทธิผลของกำรฝึกอบรมเพ่ือรองรับอัคคีภัย  และควำมรู้ของบุคลำกรจำกกำรฝึกซ้อม. 

(3) องค์กรตรวจสอบ ทดสอบ บ ำรุงรักษำระบบและเครื่องมือต่ำงๆ ในกำรป้องกันและควบคุมอัคคีภัย23 
อย่ำงสม่ ำเสมอ. 

  

                                      
23 ระบบและเคร่ืองมือในการป้องกนัและควบคุมอัคคภีัย ได้แก่ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องแจ้งสัญญำณไฟไหม้ ระบบดับเพลิง 
(ท่อน้ ำ สำรเคมดีับเพลิง ระบบฉีดน้ ำ) อุปกรณ์ผจญเพลิง 
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II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 

องค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีเครื่องมือที่จ าเป็น พร้อมใช้งาน ท าหน้าที่ได้เป็นปกติ  และมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จ าเป็น พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา. 

ก. เครื่องมือ 
(1) องค์กรจัดท ำแผนบริหำรเครื่องมือเพ่ือกำรใช้งำนที่ได้ผล ปลอดภัย และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งน ำไปปฏิบัติ 

ซึ่งแผนประกอบด้วย: 
- กระบวนกำรคัดเลือกและจัดหำเครื่องมือ; 
- กำรจัดท ำบัญชีรำยกำรเครื่องมือที่ครอบคลุมอยู่ในแผน; 
- กำรทดสอบสมรรถนะและควำมปลอดภัยของเครื่องมือก่อนใช้งำนครั้งแรก; 
- กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ อย่ำงเหมำะสมตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด; 
- กำรให้ควำมรู้แก่ผู้ใช้; 
- กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ในกำรใช้เครื่องมือได้อย่ำงปลอดภัย; 
- แนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อเครื่องมือไม่สำมำรถใช้งำนได้. 
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(2) มีเครื่องมือแพทย์ที่จ ำเป็น พร้อมใช้ เพ่ือให้กำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัย. เครื่องมือที่ซับซ้อนต้องใช้
โดยผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกฝนจนเกิดควำมช ำนำญ และองค์กรให้กำรอนุญำตในกำรใช้เครื่องมือชิ้นนั้น. 

(3) องค์กรติดตำมและรวบรวมข้อมูลของระบบบริหำรเครื่องมือ และน ำข้อมูลไปใช้เพื่อกำรวำงแผน
ปรับปรุงหรือจัดหำทดแทนในระยะยำว. 

ข. ระบบสำธำรณูปโภค24  
(1) องค์กรจัดท ำแผนบริหำรระบบสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรใช้งำนที่ได้ผล ปลอดภัย และเชื่อถือได้ พร้อมทั้ง

น ำไปปฏิบัติ ซึ่งแผนนี้ประกอบด้วย: 
- กำรจัดท ำบัญชีรำยกำรองค์ประกอบของระบบสำธำรณูปโภค; 
- แผนผังต ำแหน่งที่ตั้งต่ำงๆ ของระบบสำธำรณูปโภค; 
- กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำ อย่ำงเหมำะสมตำมเวลำที่ก ำหนด; 
- แนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบสำธำรณูปโภคไม่สำมำรถใช้งำนได้; 
- กำรลดปริมำณเชื้อโรคใน cooling tower และระบบน้ ำ; 

                                      
24 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้ำ ระบบน้ ำประปำ ระบบระบำยอำกำศและปรับอำกำศ ระบบแก๊สที่ใช้ในทำง
กำรแพทย์และระบบสุญญำกำศ ระบบขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบไอน้ ำ ระบบตดิต่อสื่อสำร ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลขำ่วสำร 
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- ประสิทธิภำพของระบบระบำยอำกำศเพ่ือควบคุมกำรปนเปื้อนในอำกำศ. 
(2) องค์กรจัดให้มีระบบไฟฟ้ำส ำรองและระบบส ำรองส ำหรับแก๊สที่ใช้ทำงกำรแพทย์ให้แก่จุดบริกำรที่

จ ำเป็นทั้งหมด25  โดยมีกำรบ ำรุงรักษำ ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมำะสมอย่ำงสม่ ำเสมอ. 
(3) องค์กรติดตำมและรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับระบบสำธำรณูปโภค เพ่ือใช้วำงแผนปรับปรุงหรือสร้ำง

ทดแทน. 
 
 
 

  

                                      
25 จุดบริการที่จ าเป็นต้องมีไฟฟ้าส ารอง ได้แก่ ระบบเตือนภัย ไฟทำงออก ป้ำยบอกทำงออก ระบบสื่อสำรฉุกเฉิน ที่เก็บเลือด/
กระดูก/เนื้อเยื่อ ห้องฉุกเฉิน ลิฟต ์(มีอย่ำงน้อย 1 ตัวส ำหรับผู้ป่วยท่ีไม่สำมำรถเดินได้) เครื่องอัดอำกำศทำงกำรแพทย์ ระบบ
สุญญำกำศ จุดที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยชีวิต ห้องผ่ำตัด ห้องพักฟื้น ห้องคลอด หน่วยทำรกแรกเกิด   
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II-3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ENV.3) 

องค์กรแสดงความมุ่งม่ันในการที่จะท าให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ท่ีปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพและการสร้าง
เสริมสุขภาพ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. 

ก. กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(1) องค์กรจัดให้มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำพที่ดี ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ 

ส ำหรับผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลำกร. 
(2) องค์กรจัดให้มีสถำนที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะส ำหรับบุคลำกร ผู้ป่วย 

ผู้รับบริกำรอืน่ๆ และประชำชนทั่วไป. 
(3) องค์กรส่งเสริมกำรเข้ำถึง กำรบริโภค อำหำร/ผลิตภัณฑ์สร้ำงเสริมสุขภำพท่ีเหมำะสม. 
(4) องค์กรส่งเสริมให้มีกำรใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรำยต่อสุขภำพ. 

ข. กำรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
(1) มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่มีประสิทธิภำพ: 

- มีศักยภำพในกำรบ ำบัดเหมำะสมกับปริมำณน้ ำทิ้งของโรงพยำบำล; 
- มีกำรดูแลรักษำระบบโดยผู้ที่ได้รับกำรฝึกอบรม; 
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- มีกำรตรวจคุณภำพของน้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดตำมข้อก ำหนดของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง; 
- น้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดในช่วงเวลำที่ระบบรับภำระมำกที่สุดมีค่ำมำตรฐำนตำมที่หน่วยรำชกำร

ก ำหนด. 
(2) องค์กรจัดกำรเพ่ือลดปริมำณของเสียโดยจัดให้มีระบบกำรน ำมำใช้ซ้ ำ (reuse) กำรลดปริมำณกำรใช้ 

(reduction) กำรแปรรูป (recycle) และลดกำรใช้วัสดุที่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม. 
(3) มีระบบและวิธีกำรก ำจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ:  

- มีภำชนะรองรับขยะที่เหมำะสม และเพียงพอ; 
- มีกระบวนกำรแยกรับ/ขนย้ำย/จัดที่พัก  ส ำหรับ ขยะท่ัวไป/ขยะติดเชื้อ/ขยะอันตรำย ที่รัดกุม; 
- มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องในเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยและก ำจัดของเสียอย่ำงถูกวิธี; 
- มีกระบวนกำรในกำรก ำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรำยอย่ำงเหมำะสม; 
- มีกำรตรวจสอบกำรก ำจัดขยะติดเชื้อของผู้รับช่วง. 

(4) องค์กรร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ด ำเนินกำรพิทักษ์ปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม. องค์กร
ประเมินและฟังเสียงสะท้อนในกำรก ำจัดของเสียของโรงพยำบำลที่มีผลกระทบต่อชุมชน.  
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II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
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II-4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC.1) 

องค์กรจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รวมถึงระบบเฝ้าระวังและติดตาม ที่เหมาะสมกับ
บริบท ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี. 

ก. ระบบกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ 
(1) มีคณะกรรมกำรที่ประกอบด้วยสหวิชำชีพที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ ออกแบบ/ ก ำกับดูแลระบบ

ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ. คณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร 
พร้อมทั้งวำงแผน ประสำนงำน ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำมำ
ปรับปรุง. 

(2) มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง/โอกำสเกิดกำรติดเชื้อที่ครอบคลุมทุกบริกำรและทุกพ้ืนที ่ที่มีผลต่อผู้ป่วย 
เจ้ำหน้ำที่ และผู้มำเยือน โดยค ำนึงถึงลักษณะของงำน ลักษณะของกลุ่มผู้ป่วยและหัตถกำร. กำร
วิเครำะห์ควรครอบคลุมถึงหน่วยงำนจ้ำงเหมำภำยนอก และกำรติดเชื้อที่มีควำมส ำคัญทำงระบำด
วิทยำ. 

(3) องค์กรออกแบบระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อบนพื้นฐำนของควำมรู้ทำงวิชำกำร และกำรปฏิบัติ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหำกำรติดเชื้อส ำคัญขององค์กร. 
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(4) องค์กรก ำหนดนโยบำยและเกณฑ์ปฏิบัติในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้: 
- กำรติดเชื้อที่ต ำแหน่งจ ำเพำะ/เกี่ยวกับอุปกรณ์จ ำเพำะ เช่น กำรติดเชื้อแผลผ่ำตัด กำรติดเชื้อระบบ

ทำงเดินหำยใจ กำรติดเชื้อระบบทำงเดินปัสสำวะ กำรติดเชื้อจำกกำรให้สำรน้ ำ และกำรติดเชื้อใน
กระแสเลือด; 

- มำตรกำรเพื่อจัดกำรและควบคุมกำรแพร่กระจำยของเชื้อดื้อยำ26; 
- มำตรกำรรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ; 
- กำรดูแลและป้องกันกำรติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภูมิต้ำนทำนต่ ำ; 
- กำรป้องกันกำรสัมผัสเลือดและสำรคัดหลั่งในระหว่ำงปฏิบัติงำน กำรดูแลบุคลำกรที่สัมผัสเลือด สำร

คัดหลั่ง หรือโรคติดต่อ และมีมำตรกำรที่ป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อในวงกว้ำง (ใน
กรณีเป็นโรคท่ีระบำดได้ง่ำย); 

                                      
26 การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อด้ือยา เช่น กำรเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำ กำรสื่อสำรข้อมูลแก่เจ้ำหนำ้ที่และผู้ป่วย/ญำติ กำร
ปฏิบัติตำมหลัก contact precautions อย่ำงเคร่งครัด กำรดูแลสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย ข้อพึงระวังในขณะเคลื่อนย้ำยหรือส่งต่อ
ผู้ป่วย 
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- กำรให้บุคลำกรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตำมมำตรฐำนที่แนะน ำโดยองค์กรวิชำชีพ.  
(5) องค์กรมีควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนที่ดีในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อภำยในองค์กรทั่วทั้ง

องค์กร ร่วมกับพันธมิตร ผู้ป่วย และครอบครัว. ระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อประสำน
กลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมกำรพัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยโดยรวมขององค์กร. 

(6) กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อครอบคลุมทุกพ้ืนที่บริกำรส ำหรับผู้ป่วย บุคลำกร และผู้มำเยือน 
รวมไปถึงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม. 

(7) ผู้น ำสนับสนุนระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อโดยจัดให้มีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ มีทรัพยำกร
เพียงพอ และมีระบบสำรสนเทศท่ีรองรับกำรท ำงำน. 

(8) องค์กรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อแก่บุคลำกร แพทย์ ผู้ป่วย ครอบครัว และ
ผู้ดูแลผู้ป่วย. 

(9) องค์กรจัดให้มีกลไกด ำเนินงำนและประสำนงำนกิจกรรมป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อทั้งหมด โดยมี
แพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร และนักจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม เข้ำมำมีส่วนร่วม. 

(10) มีพยำบำลควบคุมกำรติดเชื้อ (ICN) อย่ำงน้อยหนึ่งคน โดย ICN ควรมีจ ำนวนที่เหมำะสมกับจ ำนวน
เตียงของโรงพยำบำล ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ. ผู้ท ำ
หน้ำที่นี้มีคุณสมบัติที่เหมำะสม ผ่ำนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประสบกำรณ์ และมีกำรก ำหนดบทบำทท่ี
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ชัดเจน โดยมีอ ำนำจที่จะใช้มำตรกำรควบคุมกำรติดเชื้อหรือด ำเนินกำรศึกษำเม่ือรับรู้ว่ำจะมีอันตรำย
เกิดข้ึนกับผู้ป่วยหรือบุคลำกรของโรงพยำบำล. 27 

 
  

                                      
27 นอกจำก ICN แล้ว องค์กรควรพิจำรณำให้มี infection control practitioner ซึ่งเป็นแพทย์/นักเทคนิคกำรแพทย์ ท่ีเข้ำใจ
เรื่องกำรป้องกันและควบคุมกำรตดิเช้ือ เพื่อเข้ำมำร่วมท ำงำนเป็นทีมกับ ICN 
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ข. กำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรติดเชื้อ 
(1) องค์กรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อจำกบริกำรสุขภำพในเชิงรุกจำกล ำดับควำมส ำคัญท่ีระบุไว้ โดยใช้ค ำจ ำกัด

ควำมที่เป็นมำตรฐำน วิธีกำรเฝ้ำระวังและกำรวิเครำะห์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทำงวิชำกำรและสอดคล้องกับ
บริบทขององค์กร ครอบคลุมตลอดภำวะต่อเนื่องของกำรดูแล รวมทั้งติดตำมแบบแผนกำรดื้อยำของ
เชื้อจุลชีพ และประสำนกับระบบรำยงำนโรคตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด. 

(2) องค์กรมีกระบวนกำรในกำรวินิจฉัยและยืนยันเมื่อสงสัยกำรติดเชื้อจำกบริกำรสุขภำพอย่ำงรวดเร็ว 
ส ำหรับผู้ป่วยซึ่งไม่ได้มีระบบกำรเฝ้ำระวังไปข้ำงหน้ำในข้อ (1). 

(3) องค์กรใช้ผลของกำรเฝ้ำระวังเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ให้กำรดูแลผู้ป่วย เพื่อบ่งชี้กำรระบำด ปรับปรุงระบบ
กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ ปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติและป้องกันกำรติดเชื้อในลักษณะเดียวกัน 
และเพ่ือให้ควำมรู้แก่บุคลำกร. 

(4) องค์กรจัดท ำแนวทำงกำรบ่งชี้กำรระบำดและน ำไปปฏิบัติ มีกำรระบุกำรระบำดในลักษณะของบุคคล 
สถำนที่ เวลำ และสื่อสำรข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง. 

(5) องค์กรมอบหมำยผู้รับผิดชอบพร้อมด้วยทรัพยำกรและอ ำนำจตัดสินใจที่เพียงพอ เพื่อจัดกำรและ
ควบคุมกำรระบำด โดยร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวข้อง. 
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II-4.2 การปฏิบัติเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ (IC.2) 

องค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ. 

ก. กำรป้องกันกำรติดเชื้อทั่วไป 
(1) มีกำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรติดเชื้อและน ำไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้: 

 - กำรใช้ standard precautions28  และ isolation precautions; 
 - กำรท ำควำมสะอำด ท ำลำยเชื้อ และท ำให้ปรำศจำกเชื้อ; 
 - กำร reprocess กล้องส่องอวัยวะต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรวินิจฉัยและรักษำเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่;    

                                      
28 Standard precautions คือชุดของกำรปฏิบัติพื้นฐำนเพื่อลดควำมเสีย่งในกำรแพร่กระจำยเชื้อ ท่ีใช้ในกำรดูแลผู้ป่วยทุก
รำย ไม่วำ่ผู้ป่วยนั้นไม่ว่ำจะมีกำรตดิเช้ือหรือมีอำกำรหรือไม่ อำทิ กำรท ำควำมสะอำดมือ (hand hygiene) กำรใช้เสื้อผ้ำและ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล กำรป้องกันกำรถูกเข็มหรือวัสดุมีคมอื่นท่ิมต ำ สุขอนำมยัเกี่ยวกับกำรไอจำม กำรท ำควำมสะอำด
สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรเสื้อผ้ำและเครื่องนอนผู้ป่วย กำรจัดกำรขยะ กำรจัดกำรเครื่องมือท่ีใช้ในกำรดูแลผู้ป่วย 
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 - กำรจัดกำรกับวัสดุที่หมดอำยุ และกำรน ำอุปกรณ์กำรแพทย์ที่ออกแบบเพ่ือใช้ครั้งเดียวกลับมำใช้
ใหม่ (ถ้ำสำมำรถน ำมำใช้ได้) 29. 

 (2) มีกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่กระจำยเชื้อโรคและกำรปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม: 
- จัดโครงสร้ำงอำคำรสถำนที่ วำงระบบกำรควบคุมสภำพแวดล้อมโดยใช้วิธีกำรและอุปกรณ์ที่

เหมำะสม30 และบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรค; 
- ประเมินควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อและผลกระทบอ่ืนที่เกิดจำกงำนก่อสร้ำง ตกแต่งปรับปรุง และรื้อ

ท ำลำยสิ่งก่อสร้ำง แล้ววำงมำตรกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน; 
- แยกบริเวณใช้งำนที่สะอำดจำกบริเวณปนเปื้อน. 

                                      
29 กำรใช้งำนเครื่องมือและอุปกรณท์ำงกำรแพทย์ซ้ ำจะเกดิขึ้นไดภ้ำยใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับค ำแนะน ำกำรใช้งำนจำกผู้ผลิต
และมำตรฐำนกำรปฏิบตัิที่เป็นที่ยอมรับ กำรจดักำรครอบคลมุถึง: กำรก ำหนดชนิดของวัสดุอุปกรณ์ทีอ่นุญำตให้ใช้งำนซ้ ำได้ 
จ ำนวนครั้งสูงสดุที่จะใช้ซ้ ำได้ ลักษณะทำงกำยภำพที่บ่งช้ีว่ำวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ควรน ำมำใช้ซ้ ำแล้ว กระบวนกำรท ำควำมสะอำด
วัสดุอุปกรณ์นั้น ระบบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนวัสดุอุปกรณ์นั้น 
30 การควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น positive pressure ventilation system, negative pressure ventilation system, 
biological hoods in laboratories, กำรจัดกำรกำรไหลของอำกำศ 
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(3) มีกำรระบุพ้ืนที่ท ำงำนที่ต้องใส่ใจในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ และมีกำรด ำเนินกำรเพื่อลด
ควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อตำมมำตรกำรที่ก ำหนด โดยพื้นที่ที่ควรให้ควำมส ำคัญ ได้แก่: 
- ห้องผ่ำตัด; 
- ห้องคลอด; 
- หอผู้ป่วยวิกฤติ; 
- หอผู้ป่วยอำยุรกรรม ศัลยกรรม กุมำรเวชกรรม โดยเฉพำะพ้ืนที่ที่มีควำมแออัด 
- หน่วยบริกำรฉุกเฉิน 
- หน่วยตรวจผู้ปว่ยนอก โดยเฉพำะส ำหรับผู้ป่วยควำมต้ำนทำนต่ ำ ผู้ป่วยวัณโรคท่ียังไม่ได้รับกำรรักษำ

เพียงพอ และผู้ป่วยเด็ก; 
- หน่วยซักฟอก; 
- หน่วยจ่ำยกลำง; 
- โรงครัว; 
- หน่วยกำยภำพบ ำบัด; 
- ห้องเก็บศพ. 

ข. กำรป้องกนักำรติดเชื้อในกลุ่มเฉพำะ 
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(1) มีกำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรติดเชื้อที่ส ำคัญขององค์กร เช่น กำรติดเชื้อแผลผ่ำตัด กำร
ติดเชื้อระบบทำงเดินหำยใจ กำรติดเชื้อระบบทำงเดินปัสสำวะ กำรติดเชื้อจำกกำรให้สำรน้ ำ และกำร
ติดเชื้อในกระแสเลือด. 

(2) มรีะเบียบปฏิบัติในกำรดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อซึ่งติดต่อได้ทำงโลหิตและผู้ป่วยที่มีภูมิต้ำนทำนต่ ำ กำร
จัดกำรกับกำรติดเชื้อที่ดื้อยำและกำรติดเชื้อที่อุบัติขึ้นใหม่. 

(3) มีกำรก ำหนดขั้นตอนในกำรดูแลเจ้ำหน้ำที่ที่สัมผัสเลือด/สำรคัดหลั่งจำกผู้ป่วย หรือเจ็บป่วยด้วยโรค
จำกกำรท ำงำน. มีมำตรกำรป้องกันไมให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อต่อจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ติดเชื้อ. 
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II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS) 
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II-5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 

องค์กรจัดให้มีระบบบริหารเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย. 

ก. กำรวำงแผนและออกแบบระบบ 
(1) มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรบันทึกเวชระเบียนร่วมกันโดยทุกวิชำชีพที่เก่ียวข้อง โดยเป้ำหมำย

ครอบคลุมกำรสื่อสำร ควำมต่อเนื่องในกำรดูแลรักษำ และกำรประเมินคุณภำพ. 
(2) กำรออกแบบระบบเวชระเบียนเป็นผลจำกกำรประเมินควำมต้องกำรของผู้ให้บริกำร ผู้บริหำร รวมทั้ง

บุคคลและหน่วยงำนภำยนอก. 
(3) เวชระเบียนผู้ป่วยมีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่สูญหำยง่ำย เพื่อสนับสนุนกำรดูแล

รักษำผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่องและปลอดภัย. กำรบันทึกเวชระเบียนควรเป็นไปตำมข้อก ำหนดต่อไปนี้: 
- กำรก ำหนดผู้มีสิทธิบันทึกในเวชระเบียน; 
- กำรใช้สัญลักษณ์และค ำย่อที่เป็นมำตรฐำน; 
- กำรรับและทวนสอบค ำสั่งกำรรักษำด้วยวำจำ; 
- กำรใช้รหัสกำรวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถกำรที่เป็นมำตรฐำน; 
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- กำรบันทึกด้วยลำยมือที่อ่ำนออก ระบุวันเวลำ แล้วเสร็จในเวลำที่ก ำหนด และมีกำรลงนำม; 
- กำรแจ้งเตือนข้อมูลส ำคัญ; 
- บันทึกควำมก้ำวหน้ำ สิ่งที่สังเกตพบ รำยงำนกำรให้ค ำปรึกษำ ผลกำรตรวจวินิจฉัย; 
- เหตุกำรณ์ส ำคัญ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงอำกำรของผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร และกำรตอบสนองต่อกำรดูแล

รักษำ; 
- เหตุกำรณ์เกือบพลำด หรือเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้น. 

(4) ข้อมูลในบันทึกเวชระเบียนได้รับกำรบันทึกรหัสและจัดท ำดัชนีเพื่อน ำไปประมวลผลเป็นสำรสนเทศ
กำรดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภำพในเวลำที่เหมำะสม. 

(5) องค์กรประเมินและปรับปรุงระบบบริหำรเวชระเบียนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำระบบ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรขององค์กรและผู้ป่วย. 
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ข. กำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมลับ 
(1) กำรจัดเก็บเวชระเบียน: 

- มีกำรจัดเก็บอย่ำงเหมำะสม; 
- มีกำรจัดเก็บทีร่ักษำควำมลับได้; 
- มีกำรจัดเก็บที่ปลอดภัย ได้รับกำรป้องกันจำกกำรสูญหำย ควำมเสียหำยทำงกำยภำพ และกำรแก้ไข

ดัดแปลง เข้ำถึง หรือใช้โดยผู้ไม่มีอ ำนำจหน้ำที่; 
- ถูกเก็บรักษำและถูกท ำลำยตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบ. 

(2) องค์กรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติที่จ ำเป็นเพ่ือรักษำควำมลับของข้อมูลและสำรสนเทศของ
ผู้ป่วยในเวชระเบียน ได้แก่: 
- กำรก ำหนดผู้มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูล; 
- กำรระบุข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละระดับสำมำรถเข้ำถึงได้; 
- มำตรกำรในกำรรักษำควำมลับของข้อมูลผู้ป่วยที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์; 
- กำรอนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย; 
- หน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของผู้ที่เข้ำถึงข้อมูล; 
- วิธีปฏิบัติเมื่อมีกำรละเมิด. 
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(3) องค์กรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบในกำรรักษำควำมลับ วิธีกำรจัดกำร
เมื่อมีกำรขอให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งอำจเป็นกำรละเมิดกำรรักษำควำมลับ. 

(4) องค์กรมีกระบวนกำรให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและสำรสนเทศในเวชระเบียนของตนได้ โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยร่วมอยู่ด้วย. 
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II-5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2) 

ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอส าหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ การวิจัย 
การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

(1) บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ ส ำหรับ: 
- กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ให้บริกำรในกำรระบุตัวผู้ป่วย; 
- สนับสนุนกำรวินิจฉัยโรคและแผนกำรดูแลรักษำ; 
- ประเมินควำมเหมำะสมของกำรดูแลรักษำ;  
- ทรำบควำมเป็นไปของกำรรักษำและผลกำรรักษำ; 
- เอ้ือต่อควำมต่อเนื่องในกำรดูแล; 
- ให้รหัสได้อย่ำงถูกต้อง; 
- กำรใช้เป็นหลักฐำนทำงกฎหมำย; 
- กำรประเมินคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วย. 

(2) มีกำรทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพ่ือประเมินควำมสมบูรณ์ ควำมถูกต้อง และกำรบันทึกในเวลำที่
ก ำหนด. 
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS) 
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II-6.1 การก ากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน (MMS.1) 

องค์กรสร้างความม่ันใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล รวมทั้งการมียาที่มี
คุณภาพสูงพร้อมใช้ส าหรับผู้ป่วย ผ่านกลไกก ากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน. 

ก. กำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรด้ำนยำ 
(1) องค์กรจัดตั้งคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (Pharmaceutical and Therapeutic 

Committee - PTC) จำกสหสำขำวิชำชีพ ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลระบบกำรจัดกำรด้ำนยำให้มีควำม
ปลอดภัย มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล31   มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ. 

(2) องค์กร (โดย PTC) จัดท ำบัญชียำโรงพยำบำลเพื่อจ ำกัดให้มีรำยกำรยำเท่ำท่ีจ ำเป็น32.   มีกำรทบทวน
บัญชียำอย่ำงน้อยปีละครั้ง โดยน ำข้อมูลควำมปลอดภัยด้ำนยำและควำมคุ้มค่ำมำประกอบกำร

                                      
31 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมำยถึง กำรจัดวำงระบบและกระบวนกำรจัดกำรด้ำนยำ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยำที่
เหมำะสมกับข้อบ่งช้ีทำงคลินิก ในปริมำณที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละบคุคล ในระยะเวลำทีเ่พียงพอต่อกำรรักษำโรค
นั้น และเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสดุทั้งตอ่ตัวผู้ป่วยและต่อสังคม 
32 การจ ากัดให้มีรายการยาเท่าที่จ าเป็น ท ำโดยใช้เกณฑค์ัดเลือกซึ่งประกอบด้วยข้อบ่งช้ี ประสิทธิผล ข้อมูลควำมปลอดภยั 
ควำมเสีย่ง และต้นทุน 
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พิจำรณำ. มีกำรก ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับยำใหม่ที่มีโอกำสเกิดควำมคลำดเคลื่อนสูง33  
และกำรขอใช้ยำที่อยู่นอกบัญชียำเมื่อจ ำเป็น34. 

(3) องค์กร (โดย PCT) ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเพ่ือกำรป้องกันควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและ
เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำ35 แล้วน ำสู่กำรปฏิบัติ และมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ. ทีมผู้ให้บริกำร
ตอบสนองอย่ำงเหมำะสมต่อเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำและควำมคลำดเคลื่อนทำงยำที่เกิดขึ้น
หรือที่มีโอกำสเกิดขึ้น. 

                                      
33 มาตรการความปลอดภัย เช่น แบบฟอร์มสั่งยำมำตรฐำน แนวทำงกำรสั่งใช้ยำ ระบบตรวจสอบ ระบบเตือนควำมจ ำ 
ข้อจ ำกัดในกำรใช้ กำรบริหำรยำ และกำรเก็บรักษำยำ ตลอดจนกำรติดตำมอุบัติกำรณ์ไม่พึงประสงคส์ ำหรับยำที่ต้องติดตำม
ควำมปลอดภัย (safety monitoring program) 
34 กรณีที่จ าเปน็ต้องใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียา มีกระบวนกำรในกำรอนุญำตและจัดหำโดยพิจำรณำ ควำมจ ำเป็น ผลข้ำงเคียงที่ไม่
พึงประสงค์ ควำมเสี่ยง และควำมสำมำรถในกำรตดิตำมผล 
35 นโยบายการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา เช่น มำตรกำรเพื่อป้องกันค ำสั่งใช้ยำที่มี
โอกำสเกดิปัญหำ กำรป้องกันกำรสั่งใช้คู่ยำที่มีอันตรกิรยิำรุนแรง กำรส่งเสริมกำรใช้ช่ือสำมัญทำงยำ 
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(4) องค์กร (โดย PTC) ก ำหนดรำยกำรยำที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือต้องมีควำมระมัดระวังในกำรใช้สูง36 และ
สร้ำงควำมม่ันใจในควำมปลอดภัยส ำหรับผู้ป่วยซึ่งใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือต้องมีควำมระมัดระวังใน
กำรใช้สูง ด้วยกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรจัดหำ เก็บรักษำ สั่งใช้ ถ่ำยทอดค ำสั่ง จัดเตรียม จ่ำยยำ 
บริหำรยำ บันทึกข้อมูล และติดตำมก ำกับกำรใช้ยำ. 

(5) องค์กร (โดย PTC) ด ำเนินกำรแผนงำนใช้ยำสมเหตุผล (Rational Drug Use Program) และ แผนงำน
ดูแลกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ (Antimicrobial Stewardship Program) ด้วยมำตรกำรร่วมกันหลำย
ประกำร เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพและยำอ่ืนๆ อย่ำงเหมำะสม. 

(6) องค์กร (โดย PTC) ติดตำมตัวชี้วัดเชิงกระบวนกำรและผลลัพธ์ ประเมินและปรับปรุงระบบจัดกำรด้ำน
ยำ. มีกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ประสบควำมส ำเร็จและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับ
ระบบจัดกำรด้ำนยำอย่ำงสม่ ำเสมอ. 

                                      
36 ยาที่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้สูง (high-alert medication) เป็นยำที่มีโอกำสเกิดควำมเสี่ยงตอ่กำรใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
มีโอกำสเกดิคลำดเคลื่อนทำงยำหรือเหตุกำรณไ์ม่พึงประสงค์จำกยำสูง อำจรวมถึงยำที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำทดลอง ยำท่ีต้อง
ควบคุม ยำท่ีไม่อยู่ในบัญชียำโรงพยำบำล ยำท่ีมีพสิัยกำรบ ำบัดแคบ (narrow therapeutic range) ยำทำงจิตเวช ยำทำงวิสัญญี 
ยำที่มีช่ือคล้ำยกันหรือออกเสียงคล้ำยกัน  
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ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน 
(1) ผู้ประกอบวิชำชีพได้รับกำรประเมินและฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับระบบยำ37 กำร

ใช้ยำที่เหมำะสมและปลอดภัยก่อนเริ่มต้นปฏิบัติงำนและเป็นประจ ำทุกปี. 
(2) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบยำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเฉพำะของผู้ป่วยแต่ละรำย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป38 กำร

วินิจฉัยโรคหรือข้อบ่งชี้ในกำรใช้ยำ และข้อมูลทำงห้องปฏิบัติกำรที่จ ำเป็น39. 
(3) มีข้อมูลยำที่จ ำเป็น40 ในรูปแบบที่ใช้ง่ำย ในขณะสั่งใช้ จัด และให้ยำแก่ผู้ป่วย. 
(4) องค์กรมีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรใช้ยำ โดยมีกำรส่งสัญญำณเตือนใน

ระดับท่ีเหมำะสมส ำหรับอันตรกิริยำระหว่ำงยำ กำรแพ้ยำ ขนำดต่ ำสุดและสูงสุดส ำหรับยำที่ต้องใช้
ควำมระมัดระวังสูง และมีแนวทำงส ำหรับกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำณเตือนเมื่อมีข้อบ่งชี้. 

                                      
37 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบยา เช่น ระบบยำของโรงพยำบำล ควำมปลอดภัยของผูป้่วย กำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำ และบทบำทหน้ำท่ีของแพทย์ในเรื่องยำ 
38 ข้อมูลทั่วไปที่ส าคัญ เช่น กำรแพ้ยำ กำรตั้งครรภ์ น้ ำหนักตัว พ้ืนท่ีผิวเมื่อต้องใช้ค ำนวณขนำดยำ 
39 ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็น เช่น กำรท ำหน้ำที่ของตับและไต ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยำที่ต้องระมัดระวังสูง 
40 เช่น บัญชียำโรงพยำบำล ข้อมูลควำมคงตัวของยำ ควำมเข้ำกันไม่ได้ระหว่ำงยำ-ยำ หรือ ยำ-สำรละลำย กำรเก็บรักษำยำแต่
ละชนิดอย่ำงถูกต้อง 
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(5) กำรสั่งใช้ คัดลอกค ำสั่ง จัดเตรียม จัดจ่ำย และบริหำรยำ กระท ำในสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพซึ่งสะอำด 
มีพ้ืนที่และแสงสว่ำงพอเพียง และเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบวิชำชีพมีสมำธิกับเรื่องยำโดยไม่มีกำร
รบกวน. 

 
ค. กำรจัดหำและเก็บรักษำยำ 
(1) กำรจัดหำยำเป็นไปตำมบัญชียำที่ผ่ำนกำรรับรอง. มีกระบวนกำรในกำรจัดกำรกับปัญหำยำขำดแคลน41 

และยำที่จ ำเป็นเร่งด่วน42. 
 (2) ยำทุกรำยกำรได้รับกำรเก็บส ำรองอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย เพื่อให้ควำมมั่นใจในด้ำนควำม

เพียงพอ ควำมปลอดภัย มีคุณภำพและควำมคงตัว43 พร้อมใช้ ป้องกันกำรเข้ำถึงโดยผู้ไม่มีอ ำนำจ
                                      

41 การจัดการกับปัญหายาขาดแคลน ได้แก่ กำรจดัหำ กำรสื่อสำรกบัผู้สั่งใช้ยำและเจ้ำหนำ้ที่ กำรจัดท ำแนวทำงกำรใช้หรือจ่ำย
ยำทดแทน กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัต ิ
42 การจัดหายาที่จ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ ยำช่วยชีวิต ยำฉุกเฉิน วัคซีน เซรุ่ม หรือยำอื่นๆ ที่องค์กรก ำหนดให้เป็นยำส ำคัญในภำวะ
ฉุกเฉิน รวมทั้งกำรจัดหำในสถำนกำรณภ์ัยพิบัต ิ
43 การสร้างความมั่นใจว่ายามีความคงตัว ได้แก่ กำรแยกยำหมดอำยุหรือยำเสื่อมสภำพออกไวต้่ำงหำกอย่ำงชัดเจน; กำรดูแล
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมำะสมในดำ้นอุณหภูมิ แสงสว่ำง ควำมชื้น กำรถ่ำยเทอำกำศ  ส ำหรับยำที่มีควำมไวตอ่อุณหภูมิหรือแสง 
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หน้ำที่ สำมำรถทวนกลับถึงแหล่งที่มำ มีกำรตรวจสอบบริเวณท่ีเก็บยำอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีกำรปฏิบัติ
เพ่ือเป้ำหมำยดังกล่ำวทั่วทั้งองค์กร. มีกำรเก็บแยกยำท่ีมีชื่อพ้องมองคล้ำย ยำชนิดเดียวกันที่มีควำม
เข้มข้นแตกต่ำงกัน ยำที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังสูง ยำหมดอำยุหรือยำที่ถูกเรียกคืน แยกเป็นสัดส่วน. 
ไม่มีกำรเก็บสำรอีเล็คทรอไลท์เข้มข้นที่จะเป็นอันตรำยต่อผู้ป่วยไว้ในหน่วยดูแลผู้ป่วย. ยำเคมีบ ำบัด 
แก๊สและสำรละลำยที่ระเหยง่ำยส ำหรับกำรระงับควำมรู้สึกได้รับกำรเก็บในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำยอำกำศ
ได้ดี. 

(3) มีกำรจัดให้มียำ และ/หรือ เวชภัณฑ์ฉุกเฉินที่จ ำเป็นในหน่วยดูแลผู้ป่วยต่ำงๆ อยู่ตลอดเวลำ. มีระบบ
ควบคุม44 และดูแลให้เกิดควำมปลอดภัย และมีกำรจัดทดแทนโดยทันทีหลังจำกท่ีใช้ไป. 

(4) มีระบบที่จะจ่ำยยำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัยในเวลำที่ห้องยำปิด. 
(5) มีกำรจัดกำรกับยำที่ส่งคืนมำท่ีห้องยำอย่ำงเหมำะสม เช่น ยำที่แพทย์สั่งหยุดใช้. 

  

                                      
44 ระบบควบคุมยาฉุกเฉิน เช่น มีกำรจัดเก็บยำฉุกเฉินในลักษณะทีส่ำมำรถระบุได้ว่ำยำที่บรรจุในภำชนะนั้นยังมีครบถ้วนและไม่
หมดอำย ุ
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II-6.2 การปฏิบัติในการใช้ยา (MMS.2) 
องค์กรท าให้ม่ันใจในความปลอดภัย ความถูกต้อง ความเหมาะสม และประสิทธิผลของกระบวนการ
ทั้งหมดตั้งแต่การสั่งใช้ยาจนถึงการบริหารยา. 
ก. กำรสั่งใช้และถ่ำยทอดค ำสั่ง 

(1) มีกำรเขียนค ำสั่งใช้ยำอย่ำงชัดเจนและถ่ำยทอดค ำสั่งอย่ำงถูกต้อง. มีกำรสื่อสำรค ำสั่งยำยำที่เป็น
มำตรฐำนเพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อควำมผิดพลำด. มีกำรจัดท ำ น ำไปปฏิบัติ และตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและระบียบปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้: 
- ค ำสั่งใช้ยำที่ห้ำมใช้; 
- กำรปฏิบัติต่อค ำสั่งใช้ยำทำงโทรศัพท์และค ำสั่งด้วยวำจำ; 
- ค ำสั่งใช้ยำที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้ำและ protocol ส ำหรับค ำสั่งใช้ยำเคมีบ ำบัด; 
- เกณฑ์พิจำรณำค ำสั่งใช้ยำที่ยอมรับได้. 

(2) มีกำรจัดวำงกระบวนท ำงำนที่ประกันควำมถูกต้องของยำที่ผู้ป่วยได้รับในช่วงรอยต่อหรือกำรส่งต่อกำร
ดูแล (medication reconciliation): 
- พัฒนำระบบกำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้ำนยำที่เป็นปัจจุบันของผู้ป่วยแต่ละรำย โดยใช้มำตรฐำน

เดียวกันทั้งองค์กร; 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  117 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

- ระบุบัญชีรำยกำรยำที่ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับ45 อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ และใช้บัญชีรำยกำรนี้ในทุกจุดของ
กำรให้บริกำร; 

- ส่งมอบรำยกำรยำของผู้ป่วย (รวมถึงยำที่ผู้ป่วยรับประทำนที่บ้ำน ถ้ำมี) ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยในขั้นตอน
ถัดไป (เช่น รับผู้ป่วยนอนโรงพยำบำล ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยำบำลอ่ืน จ ำหน่ำยผู้ป่วย ส่งผู้ป่วยมำ
ตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก); 

- เปรียบเทียบรำยกำรยำที่ผู้ป่วยได้รับอยู่กับรำยกำรยำที่สั่งให้ผู้ป่วย เพื่อค้นหำยำที่ตกหล่น สั่งซ้ ำ ไม่
เข้ำกับสภำพของผู้ป่วย ผิดขนำด มีโอกำสเกิดอันตรกิริยำระหว่ำงกัน ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด; 

- มีกำรตัดสินใจทำงคลิกอย่ำงเหมำะสมตำมข้อมูลที่พบ และสื่อสำรกำรตัดสินใจแก่ทีมงำนและผู้ป่วย. 
(3) ในกรณีท่ีมีกำรสั่งจ่ำยยำผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ (CPOE) ระบบดังกล่ำวมีฐำนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันช่วย

สนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรสั่งใช้ยำ. 
  

                                      
45  การระบุบัญชีรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ได้แก่ ช่ือยำ ขนำดยำ ควำมถี่ และวิธีกำรบริหำรยำ 
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ข. กำรเตรียม เขียนฉลำก จัดจ่ำย และส่งมอบยำ 
(1) มีกำรทบทวนค ำสั่งใช้ยำทุกรำยกำรเพ่ือควำมมั่นใจในควำมถูกต้อง ควำมเหมำะสมและควำมปลอดภัย

ก่อนกำรบริหำรยำ dose แรก (หรือทบทวนเร็วที่สุดหลังบริหำรยำในกรณีฉุกเฉิน). มีกำรตรวจสอบซ้ ำ
ส ำหรับกำรค ำนวณขนำดยำในผู้ป่วยเด็กและยำเคมีบ ำบัด. เภสัชกรติดต่อกับผู้สั่งใช้ยำถ้ำมีข้อสงสัย. 

(2) มีกำรจัดเตรียมยำอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยในสถำนทีท่ี่สะอำดและเป็นระเบียบ มีกำรระบำย
อำกำศ อุณหภูมิ และแสงสว่ำงที่เหมำะสม. แผนกเภสัชกรรมเป็นผู้เตรียมยำส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำย 
หรือยำที่ไม่มีจ ำหน่ำยในท้องตลำด โดยใช้วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำน.  ทีมเภสัชกรรมหลีกเลี่ยงกำร
สัมผัสยำโดยตรงระหว่ำงกำรจัดเตรียม และเวชภัณฑ์และสำรละลำยปรำศจำกเชื้อได้รับกำรเตรียมใน 
laminar air flow hood. 

(3) ยำได้รับกำรติดฉลำกอย่ำงเหมำะสม ชัดเจนและอ่ำนง่ำย ติดที่ภำชนะบรรจุยำทุกประเภท46 . มีฉลำก
ยำติดจนถึงจุดที่ให้ยำแก่ผู้ป่วย โดยระบุชื่อผู้ป่วย ชื่อยำ ควำมเข้มข้น และขนำดยำ. 

                                      
46 การติดฉลากที่ภาชนะบรรจุยา รวมทั้ง syringe ส ำหรับฉีดยำและ flush; สำยน้ ำเกลือท่ีเตรยีมนอกหอ้งผู้ป่วยหรือไกลจำก
เตียงผู้ป่วยทั้งหมด 
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(4) มีกำรส่งมอบยำให้หน่วยดูแลผู้ป่วยในลักษณะที่ปลอดภัย รัดกุม และพร้อมใช้ ในเวลำที่ทันควำม
ต้องกำรของผู้ป่วย. มีกำรปกป้องสุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกรที่สัมผัสยำเคมีบ ำบัด และมี
กำรจัดเตรียม hazardous spill kit ที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก. ยำที่ถูกส่งคืนได้รับกำรตรวจสอบ
ควำมสมบูรณ์ กำรคงสภำพ และได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม. 

(5) กำรส่งมอบยำให้แก่ผู้ป่วยท ำโดยเภสัชกรหรือบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยและได้รับกำรฝึกอบรม มีกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของยำก่อนที่จะส่งมอบ และมีกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม47. 

ค. กำรบริหำรยำ 
(1) มีกำรให้ยำแก่ผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมและอุปกรณ์กำรให้ยำ

ที่ได้มำตรฐำน โดยมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของยำ คุณภำพยำ ข้อห้ำมในกำรใช้ และเวลำ/ขนำด
ยำ/วิธีกำรให้ยำ ที่เหมำะสม. มีกำรตรวจสอบซ้ ำโดยอิสระก่อนให้ยำที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังสูง ณ จุด

                                      
47 การให้ค าแนะน าการใช้ยาแก่ผู้ป่วย มีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ ควำมถูกต้อง ควำมสำมำรถในกำรบริหำรยำและมุ่ง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำกกำรใช้ยำนั้นๆ ควรครอบคลุมอยำ่งน้อยในกลุ่มยำเด็ก ยำที่มีช่วงกำรรักษำทีแ่คบ ยำที่มีอำกำรอันไม่
พึงประสงค์ส ำคัญ ยำที่มเีทคนิคกำรใช้พิเศษเช่น ยำสูดพ่น 
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ให้บริกำร. มีกำรบันทึกเวลำที่ให้ยำจริงส ำหรับกรณีกำรให้ยำล่ำช้ำหรือลืมให้. ผู้สั่งใช้ยำได้รับกำร
รำยงำนเมื่อมีเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำหรือควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ. 

(2) ทีมผู้ให้บริกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับยำแก่ผู้ป่วยและครอบครัว (ด้วยวำจำหรือเป็นลำยลักษณ์อักษร) เพ่ือให้
สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรดูแลโดยใช้ยำอย่ำงปลอดภัยและได้ผล. ข้อมูลที่ให้อำจรวมถึง
ชื่อยำ เป้ำหมำยกำรใช้ ประโยชน์และผลข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึ้น วิธีกำรใช้ยำอย่ำงปลอดภัยและ
เหมำะสม วิธีกำรป้องกันควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ และสิ่งที่พึงท ำเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำก
ยำ (ตำมควำมเหมำะสม).  

(3) ผู้ป่วยได้รับกำรติดตำมผลกำรบ ำบัดรักษำด้วยยำและบันทึกไว้ในเวชระเบียน เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจใน
ควำมเหมำะสมของเภสัชบ ำบัดและลดโอกำสเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์. 

(4) มีกำรจัดกำรกับยำที่ผู้ป่วยและครอบครัวน ำติดตัวมำ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยและสอดคล้องกับ
แผนกำรดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน. ทีมผู้ให้บริกำรจัดให้มีกระบวนกำรเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับยำที่ผู้ป่วย
สำมำรถบริหำรเองได้ ว่ำเป็นยำตัวใด กับผู้ป่วยรำยใด วิธีกำรเก็บรักษำยำโดยผู้ป่วย กำรให้ควำมรู้ 
และกำรบันทึก. 
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II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค48  และบริการที่เกี่ยวข้อง (DIN)  

 
                                      

48 บริการตรวจทดสอบเพ่ือการวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบริกำรห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์/พยำธิวิทยำคลินิก; บริกำรตรวจ
ทำงรังสีวิทยำ / medical imaging; บริกำรตรวจวินจิฉัยอื่นๆ เช่น กำรส่องกล้อง กำรตรวจกำรท ำหน้ำท่ีของอวัยวะต่ำงๆ 
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II-7.1 บริการรังสีวิทยา/ภาพทางการแพทย์ (DIN.1) 

บริการรังสีวิทยา/ภาพทางการแพทย์ ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเพื่อวินิจฉัยโรคและการรักษาที่เหมาะสม 
โดยมีอันตรายต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด. 

ก. กำรวำงแผน ทรัพยำกร และกำรจัดกำร 
(1) มีกำรวำงแผนและกำรจัดบริกำรรังสีวิทยำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและลักษณะของผู้ป่วย

ที่ให้กำรดูแล. แผนจัดบริกำรครอบคลุมขอบเขตของบริกำร ทรัพยำกรที่ต้องกำร49 และระดับผลงำนที่
คำดหวัง. มีกำรบริหำรและก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและกฎหมำย. ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำ
รับบริกำรรังสีวิทยำได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม โดยบริกำรขององค์กรหรือได้รับกำรส่งต่อ. 

(2) มีทรัพยำกรบุคคลที่เพียงพอและมีควำมรู้ควำมสำมำรถรับผิดชอบงำนแต่ละด้ำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
มีกำรพัฒนำและเพ่ิมพูนควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง. กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำทำงรังสีวิทยำหรือภำพทำง
กำรแพทย์อื่นๆ ท ำโดยผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์. มีระบบกำรปรึกษำรังสีแพทย์และทบทวนควำม
ถูกต้องของกำรอ่ำนผลกำรตรวจทำงรังสีวิทยำตำมควำมเหมำะสม. 

                                      
49 ทรัพยากรท่ีต้องการ ครอบคลุมบุคลำกร พ้ืนท่ีบริกำร เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงรังสีวิทยำ ท่ีเพียงพอและ
เหมำะสม 
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(3) บริกำรรังสีวิทยำมีพ้ืนที่ใช้สอยที่เพียงพอ เอื้อต่อกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัย50. 
(4) บริกำรรังสีวิทยำมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงรังสีพร้อมให้บริกำร ให้หลักประกันในกำรป้องกันอันตรำย

จำกรังสี และได้รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด51. 
(5) มีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงรังสีวิทยำ (Radiology Information Technology) ที่

เหมำะสมกับขอบเขตบริกำร52.  
(6) มีกำรประเมิน คัดเลือก และติดตำมคุณภำพของบริกำรรังสีวินิจฉัยที่ส่งผู้ป่วยไปรับกำรตรวจตำม

ข้อตกลง.  

                                      
50 พ้ืนที่ใช้สอย ควรพิจำรณำประเดน็ต่อไปนี้: กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี กำรปฏบิัติตำมกฎระเบยีบข้อบังคับและกำร
ตรวจสอบ กำรแบ่งพ้ืนท่ีปฏิบัติกำรและจัดเก็บอย่ำงเหมำะสม ควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน กำรแยกพืน้ท่ีรอส ำหรับผู้ป่วยท่ีได้รับ
กำรฉีดสำรกัมมันตรังสี และปำ้ยเตือนเกี่ยวกับควำมปลอดภยั 
51 กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัจำกส ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข, 
ใบอนุญำตผลิต มไีว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก ำเนิดรังสี จำกส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
52 เทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวิทยา ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ (1) มีกำรจดักำรเครือข่ำยระบบสำรสนเทศท่ีเหมำะสมและ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง (2) มีระบบจัดเก็บส ำรองภำพทำงรังสีและกำรกู้คืนข้อมลู (3) จอแสดงภำพทำงรังสีเพื่อกำรแปลผล
ภำพของรังสีแพทย์ต้องให้ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำควำมละเอียดของภำพที่ได้จำกเครื่องตรวจทำงรังสีนั้นๆ 
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(7) มีกำรสื่อสำรที่ดีกับผู้ใช้บริกำรรังสีวิทยำด้วยกำรประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอและด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ ได้แก่ กำร
ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ กำรแปลผลกำรตรวจ กำรปรึกษำทำงวิชำกำร กำรตรวจเยี่ยมทำงคลินิก 
กำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรตรวจ. 

ข. กำรให้บริกำรรังสีวิทยำ 
(1) มีใบค ำขอส่งตรวจรักษำทำงรังสีจำกแพทย์ผู้ส่งตรวจ. ค ำขอส่งตรวจระบุข้อบ่งชี้ในกำรส่งตรวจที่ชัดเจน 

เป็นข้อบ่งชี้ที่เหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักฐำนวิชำกำรและข้อแนะน ำขององค์กรวิชำชีพ. กำรส่งตรวจ
ค ำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงข้อห้ำมในกำรส่งตรวจ. 

(2) มีกำรให้ข้อมูลและเตรียมผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม. มีกำรให้ข้อมูลผู้ป่วยอย่ำงเพียงพอและลงนำมยินยอม
ในกรณีที่เป็นกำรตรวจที่มีควำมเสี่ยงสูง. มีกำรเตรียมผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้มั่นใจว่ำผลกำรตรวจ
มีคุณภำพตำมท่ีต้องกำร และป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์ 

(3) ผู้ป่วยได้รับบริกำรรังสีวิทยำในเวลำที่เหมำะสมตำมล ำดับควำมเร่งด่วน พิจำรณำจำกระดับควำม
รุนแรง ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจ และโอกำสเกิดอันตรำยจำกกำรรอคอย. มีระบบ fast track 
ส ำหรับผู้ป่วยที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรตรวจอย่ำงเร่งด่วน. 
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(4) ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมในระหว่ำงได้รับบริกำรรังสีวิทยำ. มีกำรประเมินและเฝ้ำติดตำม
อำกำรของผู้ป่วยในช่วงก่อน ระหว่ำง และหลังตรวจหรือท ำหัตถกำร. ให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษกับ 
ผู้ป่วยหนัก ผู้สูงอำยุ เด็กเล็ก ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยหลังฉีดยำ. 

(5) กระบวนกำรถ่ำยภำพรังสีเป็นไปอย่ำงเหมำะสม. ผู้รับบริกำรได้รับค ำอธิบำยขั้นตอนต่ำงๆ. วิธีกำรตรวจ 
กำรจัดท่ำ กำรใช้อุปกรณ์ กำรแสดงเครื่องหมำย เป็นไปอย่ำงถูกต้อง. มีกำรตั้งค่ำเทคนิคกำรเอกซเรย์
ที่เหมำะสมตำมหลักวิชำกำรและควำมปลอดภัยของผู้ป่วย. กรณีที่มีกำรฉีดสำรทึบรังสี (contrast 
media) ต้องมีกำรซักประวัติกำรแพ้ยำ และตรวจดูค่ำกำรท ำงำนของไต เพื่อระวังกำรเกิดภำวะ 
contrast-induced nephropathy. 

(6) มีกำรแสดงข้อมูลส ำคัญบนภำพรังสี 53. โดยเครื่องมือที่สำมำรถแสดงค่ำปริมำณรังสีบนจอภำพของ
เครื่องมือ มีกำรแสดงข้อมูลนั้นบนภำพรังสีหรือใน PACS และมีข้อมูลปริมำณรังสีรวมที่ผู้ป่วยได้รับ
จำกกำรตรวจทำงรังสี.    

                                      
53 ได้แก่ ช่ือ นำมสกุล อำยุ เพศ เลขที่โรงพยำบำล วันท่ีท ำกำรตรวจ ช่ือสถำนพยำบำล ท่ำที่ถ่ำย มสีัญลักษณ์บอกต ำแหน่งซ้ำย
หรือขวำ ปริมำณรังสีทีผู่้ป่วยได้รับ หรือ exposure factor. 
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(7) กำรแปลผลภำพรังสีท ำโดยรังสีแพทย์หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมำยซึ่งผ่ำนกำรอบรมเฉพำะทำงนั้นๆ. มี
ระบบกำรปรึกษำรังสีแพทย์และทบทวนควำมถูกต้องของกำรอ่ำนผลกำรตรวจทำงรังสีวิทยำตำมควำม
เหมำะสม. มีกำรสื่อสำรระหว่ำงรังสีแพทย์และแพทย์ ในกรณีท่ีผลกำรวินิจฉัยผิดปกติ มีอำกำรรุนแรง
หรือมีควำมเร่งด่วนในกำรตรวจรักษำ. 

ค. กำรบริหำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 
(1) มีกำรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไปนี้ขณะให้บริกำรรังสีวิทยำ: กำรระบุตัวผู้ป่วย อวัยวะที่

ตรวจ ต ำแหน่งที่ตรวจ และกำรตรวจทำงรังสีที่ถูกต้องก่อนกำรตรวจ, กำรแพ้สำรทึบรังสี, กำรได้รับ
รังสีโดยไม่จ ำเป็นในสตรีมีครรภ์, กำรป้องกันกำรติดเชื้อ, อุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ขณะรอ
รับบริกำร ขณะรับบริกำร และขณะเคลื่อนย้ำย, ควำมพร้อมในกำรช่วยฟื้นคืนชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ. 

(2) มีกำรจัดกำรเพ่ือป้องกันอันตรำยจำกรังสี (radiation protection) ประกอบด้วย: ผู้จดักำรด้ำนควำม
ปลอดภัยจำกรังสี (radiation safety officer), กำรมีและกำรปฏิบัติตำมคู่มือแนวทำงป้องกันอันตรำย
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จำกรังสี 54, กำรมีและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกรังสีเพียงพอตำมควำมจ ำเป็น55, กำรวัดและ
ควบคุมปริมำณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับ, กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีแก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนรังสี, กำรบริหำรจัดกำรเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน
อันตรำยจำกรังสี, กำรก ำจัดสำรกัมมันตรังสี กำกรังสี และขยะทำงรังสีอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย. 

(3) มีระบบบริหำรคุณภำพ ประกอบด้วย: ผู้รับผิดชอบระบบ, เอกสำรนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบัติงำน, 
ระบบประกันคุณภำพของภำพรังสี เครื่องมือ อุปกรณ์, กำรดูแลรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อม
ใช้งำน พร้อมทั้งบันทึกประวัติ, แผนบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน รวมทั้งแผนกำรจัดหำและทดแทนส ำหรับ
เครื่องมือและอุปกรณ์,  ระบบก ำกับและตรวจสอบกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนของแต่ละวิชำชีพ, กำร
บริหำรควำมเสี่ยง (ดู II-1.2), กำรติดตำมและประเมินผลระบบงำน, กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียน จำกผู้รับบริกำรและผู้ร่วมงำน, แผนงำนและกิจกรรมพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง. 

 

                                      
54 ศึกษำเพิ่มเติมไดจ้ำกแนวทำงกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีเพื่อควำมปลอดภัยของผูป้่วยและบุคลำกรตำมเกณฑ์และแนว
ทำงกำรพัฒนำงำนรังสีวินิจฉัย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสขุ พ.ศ. 2558 
55 เช่น lead apron, thyroid shield, gonad shield, collimator 
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II–7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก (DIN.2) 

บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก ให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเพื่อวินิจฉัยโรคและ
การรักษาที่เหมาะสม. 

ก. กำรวำงแผน ทรัพยำกร และกำรจัดกำร 
(1) มีกำรวำงแผนจัดบริกำรตำมเป้ำประสงค์ท่ีก ำหนดไว้และควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร โดยแผน

จัดบริกำรครอบคลุมขอบเขตของบริกำร ทรัพยำกรที่ต้องกำร และระดับผลงำนที่คำดหวัง56. 
(2) ห้องปฏิบัติกำรมีพ้ืนที่ใช้สอยที่เพียงพอ โดยมีกำรออกแบบเพื่อกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและ

ปลอดภัย มีกำรแยกเขตและสถำนที่จัดเก็บที่เหมำะสมและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรตรวจทดสอบ57. 

(3) มีทรัพยำกรบุคคลที่เพียงพอและมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนที่ต้องกำร. 
                                      

56 ระดับผลงานที่คาดหวัง เช่น accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, 
turn-around time 
57 สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการทดสอบ ได้แก่ ควำมปรำศจำกเชื้อ ฝุ่นละออง กำรรบกวนจำกคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ำ รังสี ควำมชื้น 
ไฟฟ้ำ อุณหภมูิ สำรเคมีที่เป็นพิษ กลิ่น ระดบัเสยีงและกำรสั่นสะเทือน 
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(4) ห้องปฏิบัติกำรมีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมส ำหรับท ำกำรตรวจทดสอบที่ต้องกำร ในสภำพกำรท ำงำน
ที่ปลอดภัย58 โดยมีระบบบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน. มีกำรสอบเทียบ และกำรใช้ผลกำรสอบเทียบอย่ำง
เหมำะสม. เครื่องมือผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(ถ้ำมี). 

(5) มีกำรคัดเลือกและตรวจสอบมำตรฐำนของงำนบริกำรจำกภำยนอก เครื่องมือวิทยำศำสตร์ วัสดุ น้ ำยำ 
ซึ่งมีผลต่อคุณภำพของบริกำรห้องปฏิบัติกำร อย่ำงระมัดระวัง.  มีกำรประเมินผู้จัดจ ำหน่ำยน้ ำยำ วัสดุ 
และบริกำร ที่มีควำมส ำคัญสูง.  มีระบบควบคุมคลังพัสดุพร้อมด้วยบันทึกท่ีเหมำะสม. 

(6) มีกำรประเมิน คัดเลือก และติดตำมควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรที่รับตรวจต่อ รวมทั้งมีกำร
ประเมินผู้ให้ค ำปรึกษำหรือให้ข้อคิดเห็นส ำหรับกำรทดสอบบำงอย่ำง. 

(7) มีกำรสื่อสำรที่ดีกับผู้ใช้ห้องปฏิบัติกำร ด้วยกำรประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอและด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ ได้แก่ กำร
ให้ค ำแนะน ำ กำรแปลผลกำรตรวจ กำรปรึกษำทำงวิชำกำร กำรตรวจเยี่ยมทำงคลินิก กำรแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรตรวจ. 

                                      
58 สภาพการท างานที่ปลอดภัย ครอบคลุมถึง มำตรกำรกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำ รังสี สำรเคมี จลุชีพ อุปกรณ์ป้องกันท่ี
จ ำเป็น รวมทั้งกำรก ำจดัของเสียอนัตรำยต่ำงๆ 
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ข. กำรให้บริกำร 
(1) ห้องปฏิบัติกำรมีกำรจัดกำรกับสิ่งส่งตรวจที่ดี ได้แก่ กำรจัดเก็บ กำรสัมผัส ภำชนะบรรจุ กำรเขียน

ฉลำก กำรชี้บ่ง กำรรักษำสภำพ (preservation) กำรน ำส่งพร้อมใบส่งตรวจ. มีกำรประเมินคุณสมบัติ
ของสิ่งส่งตรวจตำมเกณฑ.์ สำมำรถทวนสอบสิ่งส่งตรวจและตัวอย่ำงที่แบ่งมำตรวจได้. 

(2) มีกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ที่มั่นใจว่ำผลกำรตรวจมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยกำรใช้วิธีวิเครำะห์
มำตรฐำนที่เหมำะสมซึ่งได้รับกำรสอบทวน (validate) ว่ำให้ผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร. มีกำรตรวจสอบ 
(verifiy) ว่ำ น้ ำยำ วิธีวิเครำะห์ เครื่องมือ เครื่องวิเครำะห์เป็นไปตำมข้อก ำหนดและเหมำะกับกำรใช้
งำน. 

(3) มีกำรส่งมอบผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้บริกำรในเวลำที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงกำรรักษำ
ควำมลับ ค่ำวิกฤติที่อำจเป็นอันตรำยต่อผู้ป่วย และกำรจัดเก็บส ำเนำข้อมูลกำรตรวจวิเครำะห์ในระบบ
ที่สำมำรถสืบค้นได้. 

(4) มีกำรจัดกำรกับสิ่งส่งตรวจหลังกำรตรวจวิเครำะห์ได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถท ำกำรตรวจ
วิเครำะห์เพิ่มเติมได้เมื่อจ ำเป็น และมีกำรก ำจัดสิ่งส่งตรวจที่เหลือจำกกำรวิเครำะห์อย่ำงปลอดภัย. 
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ค. กำรบริหำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 
(1) ห้องปฏิบัติกำรมีโปรแกรม/ระบบบริหำรคุณภำพซึ่งครอบคลุมบริกำรห้องปฏิบัติกำรทุกด้ำน และ

ประสำนกบัส่วนอื่นๆ ในองค์กร โดยโปรแกรม/ระบบบริหำรคุณภำพครอบคลุม: 
     - กำรชี้บ่งปัญหำ/โอกำสพัฒนำ;  
     - บันทึกควำมผิดพลำดและกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์;  
     - กำรติดตำมตัวชี้วัดส ำคัญ;  
     - กำรแก้ไข/ป้องกันปัญหำ;  
     - กำรติดตำมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภำพท้ังในขั้นตอนก่อนและหลังกำรตรวจวิเครำะห์; 
     - กำรควบคุมเอกสำร;  
     - เป้ำหมำยควำมปลอดภัยของผู้ป่วย; 
     - กำรประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม/ระบบบริหำรคุณภำพ 
(2) ห้องปฏิบัติกำรเข้ำร่วมโปรแกรมทดสอบควำมช ำนำญระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร (proficiency testing - 

PT) ตำมขอบเขตและควำมซับซ้อนของกำรตรวจวิเครำะห์ที่ให้บริกำร หรือจัดให้มีระบบประเมินควำม
น่ำเชื่อถือของกำรตรวจวิเครำะห์ด้วยวิธีอ่ืน. มีหลักฐำนว่ำมีกำรน ำปัญหำทั้งหมดที่พบจำกกำรทดสอบ
ควำมช ำนำญหรือระบบประเมินอ่ืนมำแก้ไขโดยเร็ว. 
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(3) ห้องปฏิบัติกำรวำงระบบควบคุมคุณภำพเพ่ือติดตำม performance ของกำรวิเครำะห์โดยมีกำร
ก ำหนดช่วงค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ น ำผลกำรควบคุมคุณภำพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มำ
ประกอบกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งมีวิธีกำรยืนยันควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรตรวจวิเครำะห์ กรณีที่ไม่มี
กำรสอบเทียบหรือไม่มีสำรควบคุม. 

(4) ห้องปฏิบัติกำรที่มีควำมพร้อมในกำรวำงระบบคุณภำพและเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองตำมมำตรฐำนที่
เป็นที่ยอมรับ มีกำรน ำมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับมำใช้ประโยชน์ และ
ขอรับกำรประเมินจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ISO 15189) สภำ
เทคนิคกำรแพทย์ หรือรำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย. 
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II–7.3  พยาธิวิทยากายวิภาค (DIN.3) 

(1) องค์กรน ำมำตรฐำนพยำธิกำยวิทยำกำยวิภำค ที่จัดท ำโดยรำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน. 

II–7.4  ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต (DIN.4) 

(1) องค์กรน ำมำตรฐำนธนำคำรเลือดและงำนบริกำรโลหิต ที่จัดท ำโดยศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน. 
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II–7.5  บริการตรวจวินิจฉัยอ่ืนๆ (DIN.5) 

(1) ในกำรตรวจทดสอบที่กระท ำกับผู้ป่วยโดยตรง มีกำรประเมินผู้ป่วยก่อนส่งตรวจและก่อนเข้ำรับกำร
ตรวจ มีกำรเตรียมผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม เพ่ือป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์ ลดอันตรำยต่อผู้ป่วย และ
มั่นใจว่ำผลกำรตรวจมีคุณภำพตำมที่ต้องกำร. มีกำรให้ข้อมูลผู้ป่วยอย่ำงเพียงพอและลงนำมยินยอมใน
กรณีท่ีเป็นกำรตรวจที่มีควำมเสี่ยงสูง. 

(2) มีกำรแปลผลกำรตรวจโดยผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ บันทึกสรุปสิ่งที่พบ59 หรือกำรวินิจฉัยที่ชัดเจน. 
มีกำรสื่อสำรผลกำรตรวจให้แก่แพทย์เจ้ำของไข้เป็นลำยลักษณ์อักษรในเวลำที่เหมำะสม. 

                                      
59 สรุปสิ่งท่ีพบ ควรครอบคลมุ ค ำอธิบำยต่อประเด็นทำงคลินิกท่ีระบไุว้โดยผูส้่งตรวจ กำรเปรียบเทียบกบัผลกำรตรวจที่ผ่ำนมำ 
รวมทั้งกำรวินิจฉัยแยกโรคหรือข้อเสนอแนะส ำหรับกำรตรวจเพิ่มเตมิเมื่อจ ำเป็น 
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II–8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) 
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II–8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) 

องค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีระบบติดตามเฝ้าระวังเพื่อค้นหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และด าเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้. 

ก. กำรบริหำรจัดกำรและทรัพยำกร 
(1) องค์กรมีนโยบำยเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพครอบคลุมพ้ืนที่ภำยในองค์กร60 และพ้ืนที่ชุมชนที่องค์กร

รับผิดชอบ. 
(2) มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหำโรคและภัยสุขภำพในพ้ืนที่. มีกำร

ประสำนงำน ติดตำมประเมินผล และปรับปรุงกระบวนกำรเฝ้ำระวังโรค. 
(3) มบีุคลำกรที่มีควำมรู้และทักษะ ท ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง สอบสวน และควบคุมโรค ในจ ำนวนที่เหมำะสม. 
(4) มีงบประมำณและทรัพยำกรอ่ืนๆ ที่เพียงพอ มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม ส ำหรับกำรเฝ้ำระวังโรค 

สอบสวนโรค และควบคุมโรคอย่ำงมีประสิทธิภำพ. 

                                      
60 ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในเกณฑ์ขอ้ I-5.1 ค.สุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกร และ II-4.1 ข. กำรเฝ้ำระวังและควบคุม
กำรติดเชื้อ 
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(5) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ในด้ำนแนวคิด นโยบำย แผน และแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพส ำหรับบุคลำกรในโรงพยำบำลทุกระดับ. 

ข. กำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรเฝ้ำระวัง 
(1) มีระบบกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัญหำสุขภำพอ่ืนๆ อย่ำงต่อเนื่อง เหมำะสมกับสภำพ

ปัญหำของพ้ืนที่ องค์กร และเป็นไปตำมกฎระเบียบที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด. 
(2) มีกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง. ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันเวลำ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้. 
(3) มีกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบ แปลควำมหมำยข้อมูลกำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ โดยใช้

วิธีกำรทำงระบำดวิทยำ. 
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(4) มีกำรค้นหำกำรเพ่ิมที่ผิดปกติหรือกำรระบำดของโรค61 ทั้งจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรเฝ้ำระวัง 
รับทรำบข้อมูลจำกบุคลำกรทำงคลินิก และทบทวนรำยงำนผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ. 

(5) มีกำรติดตำมเฝ้ำดูสถำนกำรณ์และแนวโน้มของโรคที่ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน. 
(6) มีกำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเกิดโรคท่ีส ำคัญ เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนป้องกันควบคุมโรค. 
 
 

                                      
61 การระบาด แบ่งได้เป็นเป็น 2 ลักษณะ  

    (1) Epidemic หมำยถึง กำรเกิดโรคมำกผิดปกติเกินกว่ำจ ำนวนที่เคยมีในช่วงระยะเวลำเดียวกันของปีก่อนๆ (mean + 2 

S.D.) มักเกิดกับโรคที่พบบ่อยๆ เป็นโรคประจ ำถิ่น เช่น กำรระบำดของโรคหัด   

    (2) Outbreak หมำยถึง โรคที่มีผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไปในระยะเวลำอันสั้น หลังจำกร่วมกิจกรรมด้วยกันมำ (common 

activity) มักเกิดกับโรคที่พบประปรำย แต่จ ำนวนไม่มำก (sporadic disease) เช่น กำรระบำดของอำหำรเป็นพิษ ในกรณีที่เป็น

โรคติดต่ออันตรำยซึ่งไมเ่คยเกิดขึ้นในชุมชนนั้นมำก่อน หรือเคยเกิดมำนำนแล้วและกลับมำเป็นอีก ถึงแม้มีผู้ป่วยเพียง 1 รำยก็ถือ

ว่ำเป็นกำรระบำด 
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ค. กำรตอบสนองต่อกำรระบำดของโรคและภัยสุขภำพ 
(1) มีแผนกำรตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข และมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับ

ตลอดเวลำ. 
(2) มีทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team - SRRT) จำกสห

สำขำวิชำชีพท ำหน้ำที่ตอบสนองต่อกำรระบำดของโรคและภัยสุขภำพ. 
(3) มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่จ ำเป็น เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค. 
(4) มีช่องทำงและบุคลำกรที่สำมำรถรับรำยงำนผู้ป่วยหรือภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขได้ตลอด 24 ชั่วโมง. 
(5) มีกำรด ำเนินกำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำย เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคอย่ำงทันท่วงที. 
(6) เมื่อมีกำรระบำดเกิดขึ้น ทีมผู้รับผิดชอบในกำรสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยำกรและอ ำนำจในกำร

สืบค้นและใช้มำตรกำรควบคุมที่เหมำะสมอย่ำงรอบด้ำนและทันกำรณ์. 
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ง. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและเตือนภัย 
(1) มีกำรจัดท ำรำยงำนและเผยแพร่สถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพท้ังในด้ำนกำรเฝ้ำระวัง กำรระบำดที่

เกิดข้ึน และกำรด ำเนินกำรสอบสวนควบคุมโรค ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและสื่อสำธำรณะ อย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ. 

(2) มีกำรรำยงำนโรคไปยังสถำนบริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติ
โรคติดต่อ กฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ และกฎข้อบังคับอ่ืนๆ. 
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II–9 การท างานกับชุมชน (COM)
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II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับชุมชน (COM.1) 

องค์กรร่วมกับชุมชน62 จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน. 

(1) องค์กรก ำหนดชุมชนที่รับผิดชอบและท ำควำมเข้ำใจบริบทของชุมชน มีกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำน
สุขภำพและศักยภำพของชุมชน63 และระบุกลุ่มเป้ำหมำยและบริกำรส่งเสริมสุขภำพที่จ ำเป็นส ำหรับ
ชุมชน. 

(2) องค์กรร่วมกับชุมชนวำงแผนและออกแบบบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ64 ที่ตอบสนองควำมต้องกำรและ
ปัญหำของชุมชน. 

(3) องค์กรร่วมมือกับภำคีท่ีเกี่ยวข้อง จัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพส ำหรับชุมชน .  

                                      
62 ชุมชน อำจจะเป็นชุมชนทำงภูมศิำสตร์ หรือชุมชนที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ของกลุ่มคนท่ีมเีป้ำหมำยเดียวกัน 
63 การประเมินความต้องการของชมุชน ครอบคลมุถึงกำรเก็บรวบรวมสำรสนเทศเกี่ยวกับสุขภำพของชุมชน  เช่น ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อสุขภำพ สถำนะสุขภำพ ศักยภำพ และควำมเสี่ยงดำ้นสุขภำพในชุมชน 
64 บริการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับชุมชน อำจครอบคลมุกำรดูแล กำรช่วยเหลือสนับสนุน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
ทักษะสุขภำพ 
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(4) องค์กรติดตำมประเมินผล ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกับชุมชนในกำรปรับปรุงบริกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพในชุมชน. 
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II-9.2 การเสริมพลังชุมชน (COM.2) 

องค์กรท างานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน. 

(1) องค์กรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม กำรสร้ำงศักยภำพ และกำรสร้ำงเครือข่ำย ของชุมชน รวมทั้งกำรเป็นคู่
พันธมิตร65 ที่เข้มแข็งกับชุมชน. 

(2) องค์กรร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมควำมสำมำรถของกลุ่มต่ำงๆ ในชุมชน เพื่อด ำเนินกำรแก้ปัญหำที่
ชุมชนให้ควำมส ำคัญ. 

(3) องค์กรร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมและทักษะสุขภำพของบุคคล66และครอบครัว. 

                                      
65 องค์กรท ำงำนเป็นคู่พันธมิตรกับชุมชนด้วยกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศ ควำมรู้ ทักษะ และทรัพยำกร 
66 พฤติกรรมและทักษะส่วนบุคคลที่ส าคัญ ได้แก่ พฤติกรรมสุขภำพที่ดี (กำรออกก ำลัง กำรผ่อนคลำย อำหำร) กำรลด
พฤติกรรมที่มคีวำมเสี่ยงต่อสุขภำพ กำรปกป้องส่วนบุคคลให้พ้นจำกควำมเสีย่ง กำรจัดกำรกับควำมเครียดในชีวิตประจ ำวัน 
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(4) องค์กรส่งเสริมกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ67 และทำงสังคม68 ที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำพดี รวมทั้ง
กำรชี้แนะและสนับสนุนนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ. 

                                      
67 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ได้แก่ กำรลดสิ่งปนเปื้อนทำงกำยภำพและสำรเคมี เช่น ฝุ่น ละอองใน
อำกำศ สำรพิษหรือสำรตกค้ำงในอำหำร เสยีง, กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ,  สิ่งแวดล้อมเพื่อสันทนำกำร กำรพักผ่อน สมดลุของ
ชีวิตและกิจกรรมที่เอื้อต่อสุขภำพ 
68 สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ได้แก่ กำรช่วยเหลอืทำงสังคมในกลุ่มเป้ำหมำย (เช่น ผู้ที่ด้อยโอกำสทำงสังคม), กำร
สร้ำงเครือข่ำยทำงสังคม, ปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมที่ส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีในที่ท ำงำนและชุมชน 
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย 
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III–1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN) 
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN) 

ทีมผู้ให้บริการสร้างความม่ันใจว่าผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็น ได้โดยสะดวก มีกระบวนการ
รับผู้ป่วยท่ีเหมาะกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผู้ป่วย อย่างทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้
ระบบงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีประสิทธิผล. 

(1) ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับปัญหำและควำมจ ำเป็น. ทีมผู้ให้บริกำรพยำยำมลด
อุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงบริกำร ในด้ำนกำยภำพ ภำษำ วัฒนธรรม จิตวิญญำณ และอุปสรรคอ่ืนๆ. ทีมผู้
ให้บริกำรตอบสนองต่อผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว. ระยะเวลำรอคอยเพื่อเข้ำรับบริกำรเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนที่ใช้บริกำร. 

(2) มีกำรประสำนงำนที่ดีระหว่ำงองค์กรกับหน่วยงำนที่ส่งผู้ป่วยมำ69 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับกำรส่งต่อใน
ระยะเวลำที่เหมำะสมและปลอดภัย. 

                                      
69 เช่น โรงพยำบำลอื่น สถำนตี ำรวจ หน่วยให้บริกำรผู้ป่วยฉุกเฉิน 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  152 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

(3) ผู้ป่วยได้รับกำรคัดแยก (triage) ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว. ผู้ป่วยที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลฉุกเฉิน
หรือเร่งด่วนได้รับกำรดูแลรักษำเป็นอันดับแรก โดยเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีศักยภำพและอุปกรณ์เครื่องมือที่
เหมำะสม. 

(4) มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรับผู้ป่วยไว้ดูแลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้. ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ให้บริกำรแก่ผู้ป่วยได้ ทีมผู้ให้บริกำรจะให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นอย่ำงเหมำะสม อธิบำยเหตุผลที่ไม่
สำมำรถรับผู้ป่วยไว้ และช่วยเหลือผู้ป่วยในกำรหำสถำนบริกำรสุขภำพที่เหมำะสมกว่ำ. 

(5) กำรรับย้ำยหรือรับเข้ำหน่วยบริกำรวิกฤตหรือหน่วยบริกำรพิเศษเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้. 
(6) ในกำรรับผู้ป่วยไว้ดูแล มีกำรให้ข้อมูลที่เหมำะสมและเข้ำใจง่ำยแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว เกี่ยวกับ: 

- สภำพกำรเจ็บป่วย; 
- กำรดูแลที่จะได้รับ; 
- ผลลัพธ์และค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น. 
องค์กรท ำให้มั่นใจว่ำผู้ป่วย/ครอบครัว ได้รับข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงเพียงพอด้วยควำมเข้ำใจ และมีเวลำ
พิจำรณำที่เพียงพอก่อนจะตัดสินใจ. 

(7) มีกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลควำมยินยอมจำกผู้ป่วย/ครอบครัวไว้ในเวชระเบียนก่อนที่จะจัดให้บริกำร
หรือให้ผู้ป่วยเข้ำร่วมกิจกรรม. บริกำรหรือกิจกรรมที่ควรจะมีกำรให้ควำมยินยอม ได้แก่: 
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- กำรท ำผ่ำตัดและหัตถกำรลุกล้ ำ (invasive procedure) กำรระงับควำมรู้สึก และกำรท ำให้สงบใน
ระดับปำนกลำง/ระดับลึก; 

- บริกำรที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์; 
- กำรเข้ำร่วมในกำรวิจัยหรือกำรทดลอง; 
- กำรถ่ำยภำพหรือกิจกรรมประชำสัมพันธ์ ซึ่งในกรณีนี้ กำรยินยอมควรมีกำรระบุระยะเวลำหรือ

ขอบเขตท่ีให้ควำมยินยอมไว้. 
(8) องค์กรจัดท ำและน ำไปปฏิบัติซึ่งแนวทำงกำรบ่งชี้ผู้ป่วยอย่ำงถูกต้อง. 
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III-2 การประเมินผู้ป่วย (ASM) 
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III-2 การประเมินผู้ป่วย (ASM) 

ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม. 

ก. กำรประเมินผู้ป่วย 
(1) มีกำรประเมินผู้ป่วยครอบคลุมรอบด้ำนและประสำนงำนกันเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน. ผู้ประกอบวิชำชีพที่

เกี่ยวข้องและรับผิดชอบกำรดูแลผู้ป่วยร่วมมือกันวิเครำะห์และเชื่อมโยงผลกำรประเมิน. มีกำรระบุ
ปัญหำและควำมต้องกำรที่เร่งด่วนและส ำคัญ. 

(2) กำรประเมินแรกรับของผู้ป่วยแต่ละรำยประกอบด้วย: 
- ประวัติสุขภำพ; 
- กำรตรวจร่ำงกำย; 
- กำรรับรู้ควำมต้องกำรของตนโดยตัวผู้ป่วยเอง; 
- ควำมชอบส่วนบุคคลของผู้ป่วย70 ; 
- กำรประเมินปัจจัยด้ำนจิตใจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญำณ และเศรษฐกิจ. 

                                      
70 ความชอบส่วนบุคคลของผู้ป่วย เช่น จะเรียกขำนตัวบคุคลว่ำอยำ่งไร ผลกระทบจำกกำรเรียกขำน เสื้อผ้ำและกำรดูแล
ตนเองที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจ ำ อำหำร/เครื่องดื่ม และมื้ออำหำร กิจกรรม/ควำมสนใจ/ควำมเป็นส่วนตัว/ผู้มำเยี่ยมเยียน 
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(3) กำรประเมินผู้ป่วยด ำเนินกำรโดยบุคลำกรที่มีคุณวุฒิ. มีกำรใช้วิธีกำรประเมินที่เหมำะสมกับผู้ป่วยแต่
ละรำย ภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและทรัพยำกรที่เพียงพอ71. มีกำรใช้แนวทำงปฏิบัติทำงคลินิกท่ี
เหมำะสมกับผู้ป่วยและทรัพยำกรที่มีอยู่ ในกำรประเมินผู้ป่วย (ถ้ำมีแนวทำงดังกล่ำวอยู่). 

(4) ผู้ป่วยได้รับกำรประเมินภำยในเวลำที่เหมำะสมตำมที่องค์กรก ำหนด. มีกำรบันทึกผลกำรประเมินในเวช
ระเบียนผู้ป่วยและพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องในกำรดูแลได้ใช้ประโยชน์จำกกำรประเมินนั้น. 

(5) ผู้ป่วยทุกรำยได้รับกำรประเมินซ้ ำตำมช่วงเวลำที่เหมำะสม เพ่ือประเมินกำรตอบสนองต่อกำรดูแล
รักษำ. 

(6) ทีมผู้ให้บริกำรอธิบำยผลกำรประเมินให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยภำษำท่ีชัดเจนและเข้ำใจง่ำย. 
  

                                      
71 ทรัพยากรในการประเมินผู้ป่วย แพทย์ควรพิจำรณำถึง เทคโนโลยี บุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  157 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

ข. กำรส่งตรวจเพื่อกำรวินิจฉัยโรค 
(1) ผู้ป่วยได้รับกำรตรวจเพื่อกำรวินิจฉัยโรคที่จ ำเป็นตำมศักยภำพขององค์กร หรือได้รับกำรส่งต่อไปตรวจ

ที่อ่ืนในเวลำที่เหมำะสม. 
(2) มีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรตรวจเพ่ือกำรวินิจฉัยโรค โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับสภำวะ

ของผู้ป่วย. 
(3) มีระบบสื่อสำรและบันทึกผลกำรตรวจเพ่ือกำรวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิผล ท ำให้มั่นใจว่ำแพทย์ได้รับผล

กำรตรวจในเวลำที่เหมำะสม. ผลกำรตรวจสำมำรถสืบค้นได้ง่ำย ไม่สูญหำย และมีกำรรักษำควำมลับ
อย่ำงเหมำะสม. 

(4) มีกำรอธิบำยผลกำรตรวจเพ่ือกำรวินิจฉ้ยโรคแก่ผู้ป่วย. มีกำรพิจำรณำกำรส่งตรวจเพิ่มเติมเมื่อพบว่ำผล
กำรตรวจมีควำมผิดปกติ. 
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ค. กำรวินิจฉัยโรค 
(1) ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลเพียงพอที่สนับสนุนกำรวินิจฉัย. 
(2) มีกำรลงบันทึกกำรวินิจฉัยโรคภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้ และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงกำรวินิจฉัยโรคเมื่อมี

ข้อมูลเพ่ิมเติม. 
(3) มีกำรทบทวนควำมถูกต้องของกำรวินิจฉัยโรค และควำมสอดคล้องของกำรวินิจฉัยโรคของแต่ละ

วิชำชีพในทีมผู้ให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ. 
(4) มีกำรก ำหนดเรื่องกำรลดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยโรคเป็นเป้ำหมำยควำมปลอดภัยผู้ป่วย โดยมีกำร

วิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเข้ม มีกำรปรับปรุงและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง. 
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III-3 การวางแผน (PLN) 

 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  160 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 
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III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย (PLN.1) 

ทีมผู้ให้บริการจัดท าแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
ปัญหา/ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย. 

(1) กำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่ำงเชื่อมโยงและประสำนกันระหว่ำงวิชำชีพ แผนก และหน่วยบริกำร
ต่ำงๆ. 

(2) แผนกำรดูแลผู้ป่วยตอบสนองอย่ำงครบถ้วนต่อปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ป่วยที่ได้จำกกำรประเมิน. 
(3) มีกำรน ำหลักฐำนวิชำกำรหรือแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมมำใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรดูแล

ผู้ป่วย. 
(4) ผู้ป่วยและครอบครัวมีโอกำสร่วมตัดสินใจเลือกวิธีกำรรักษำหลังจำกได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และมีส่วน

ร่วมในกำรวำงแผนกำรดูแล. 
(5) แผนกำรดูแลผู้ป่วยมีกำรระบุเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุ (ครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยำว) และ

บริกำรที่จะให้. 
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(6) มีกำรสื่อสำร/ประสำนงำนระหว่ำงสมำชิกของทีมผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีกำรน ำ
แผนกำรดูแลผู้ป่วยไปสู่กำรปฏิบัติที่ได้ผลในเวลำที่เหมำะสม. สมำชิกของทีมผู้ให้บริกำรมีควำมเข้ำใจ
บทบำทของผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ. 

(7) มีกำรทบทวนและปรับแผนกำรดูแลผู้ป่วยเมื่อมีข้อบ่งชี้จำกสภำวะหรืออำกำรของผู้ป่วยที่เปลี่ยนไป. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  163 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

III-3.2 การวางแผนจ าหน่าย (PLN.2) 

มีการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ หลังจากจ าหน่ายออกจากองค์กร. 

(1) มีกำรก ำหนดแนวทำง ข้อบ่งชี้ และโรคที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญส ำหรับกำรวำงแผนจ ำหน่ำย. 
(2) มีกำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรวำงแผนจ ำหน่ำยส ำหรับผู้ป่วยแต่ละรำย ตั้งแต่ช่วงแรกของกำรดูแล

รักษำ. 
(3) แพทย์ พยำบำล และวิชำชีพที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน

จ ำหน่ำย. 
(4) มีกำรประเมินและระบุปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นหลังจ ำหน่ำย และประเมินซ้ ำเป็น

ระยะในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลอยู่ในโรงพยำบำล. 
(5) มีกำรปฏิบัติตำมแผนจ ำหน่ำยในลักษณะที่เชื่อมโยงกับแผนกำรดูแลระหว่ำงอยู่ในโรงพยำบำล ตำม

หลักกำรเสริมพลัง เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภำพและควำมม่ันใจในกำรจัดกำรดูแลสุขภำพ
ของตนเอง. 
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(6) มีกำรประเมินผลและปรับปรุงกระบวนกำรวำงแผนจ ำหน่ำย โดยใช้ข้อมูลจำกกำรติดตำมผู้ป่วยและ
ข้อมูลสะท้อนกลับจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง. 
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III-4 การดูแลผู้ป่วย (PCD) 

 
 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  166 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  167 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 
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III-4.1 การดูแลทั่วไป (PCD.1) 

ทีมผู้ให้บริการสร้างความม่ันใจว่าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ. 

(1) มีกำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย ทันเวลำ โดยมอบหมำยควำมรับผิดชอบในกำรดูแลผู้ป่วย
ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม. กำรดูแลในทุกจุดบริกำรเป็นไปตำมหลักปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ปัจจุบัน. 

(2) มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรดูแลที่มีคุณภำพ โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีและควำมเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ควำม
สะดวกสบำยและควำมสะอำด กำรป้องกันอันตรำย/ ควำมเครียด/เสียง/สิ่งรบกวนต่ำงๆ. 

(3) ทีมผู้ใหบ้ริกำรจัดกำรกับภำวะแทรกซ้อน ภำวะวิกฤติ หรือภำวะฉุกเฉิน อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย. 
(4) ทีมผู้ให้บริกำรประเมินควำมคำดหวังของครอบครัวในกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ป่วย และตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรเหล่ำนี้ในลักษณะองค์รวม ที่ครอบคลุมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ. 
(5) มีกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสำนกำรดูแลผู้ป่วยภำยในทีม เพ่ือควำมต่อเนื่องในกำรดูแล. 
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III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) 

ทีมผู้ให้บริการสร้างความม่ันใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูงและให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง
อย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

1) ทีมผู้ให้บริกำรวิเครำะห์ผู้ป่วย72 และบริกำร73 ที่มีควำมเสี่ยงสูง และร่วมกันจัดท ำแนวทำงกำรดูแล
ผู้ป่วยในสถำนกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสูงดังกล่ำว. 

(2) บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรม เพื่อน ำแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยในสถำนกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสูงมำสู่กำร
ปฏิบัติ. 

(3) กำรท ำหัตถกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง ต้องท ำในสถำนที่ที่เหมำะสม มีควำมพร้อมทั้งด้ำนเครื่องมือและผู้ช่วย
ที่จ ำเป็น. 

                                      
72 ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กอำยุน้อย ผู้สูงอำยุ ผูป้่วยฉุกเฉินทีส่ับสนหรือไมรู่้สึกตัว ผู้ป่วยทีไ่ด้รบับำดเจ็บหลำยอวัยวะ 
ผู้ป่วยท่ีมีภมูิคุ้มกันบกพร่อง 
73 บริการที่มีความเสี่ยงสูง อำจจะเป็นบริกำรที่ต้องใช้เครื่องมือท่ีซับซอ้นเพื่อรักษำภำวะที่คุกคำมต่อชีวิต ธรรมชำติของกำร
รักษำที่มีควำมเสี่ยง หรือบริกำรทีม่ีโอกำสเกดิอันตรำยต่อผู้ป่วย เชน่ กำรฟอกเลือด กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ กำรใช้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด กำรใช้เครือ่งผูกยึด กำรให้ยำเพื่อให้หลับลึก (moderate and deep sedation)  
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(4) มีกำรเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสมกับควำมรุนแรงของกำรเจ็บป่วย74 และด ำเนินกำรแก้ไข
หรือปรับเปลี่ยนแผนกำรรักษำได้ทันท่วงที. 

(5) เมื่อผู้ป่วยมีอำกำรทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ภำวะวิกฤติ มีควำมช่วยเหลือจำกผู้เชี่ยวชำญกว่ำมำ
ช่วยทีมผู้ให้บริกำรอย่ำงทันท่วงทีในกำรประเมินผู้ป่วย75 มีกำรช่วย stabilize ผู้ป่วย มีกำรสื่อสำร กำร
ให้ควำมรู้ และกำรย้ำยผู้ป่วยถ้ำจ ำเป็น. 

(6) ทีมผู้ให้บริกำรติดตำมและวิเครำะห์แนวโน้มของภำวะแทรกซ้อนหรือเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วย
เหล่ำนี้ เพื่อน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรดูแลผู้ป่วย. 

 
 

                                      
74 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง เช่น กรำฟบันทึกสญัญำณชีพท่ีมีแถบสีแสดงถึงระดับสัญญำณชีพท่ีต้องมีกำร
ทบทวน (แถบสีเหลือง) หรือมีกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว (แถบสีแดง) ดูตัวอย่ำง SAGO (Standard Adult General Observation)  
chart ของออสเตรเลีย 
75 อำจเรียกระบบนี้ว่ำ Rapid Response System ซึ่งองค์ประกอบส ำคัญได้แก่ Rapid Response Team (RRT) หรือ Medical 
Emergency Team ซึ่งจะน ำควำมเช่ียวชำญในกำรดูแลผูป้่วยวิกฤตขิองตนไปท่ีข้ำงเตียงผู้ป่วยทันทีท่ีเจ้ำหน้ำที่ซึ่งรับผดิชอบผู้ป่วยร้อง
ขอควำมช่วยเหลือ  
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III-4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 

ทีมผู้ให้บริการสร้างความม่ันใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะที่ส าคัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และ
เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

ก. กำรระงับควำมรู้สึก 
(1) มีกำรประเมินผู้ป่วยก่อนกำรระงับควำมรู้สึก เพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนระหว่ำงกำรระงับ

ควำมรู้สึก และน ำข้อมูลจำกกำรประเมินมำวำงแผนกำรระงับควำมรู้สึกท่ีเหมำะสม รวมทั้งปรึกษำ
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เก่ียวข้อง. 

(2) ผู้ป่วย/ครอบครัวได้รับข้อมูลที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรระงับควำมรู้สึก และมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีกำร
ระงับควำมรู้สึก (ถ้ำเป็นไปได้). ผู้ป่วยได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจก่อนกำร
ระงับควำมรู้สึก. 

(3) กระบวนกำรระงับควำมรู้สึกเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและปลอดภัยตำมมำตรฐำนแห่งวิชำชีพซึ่งเป็นที่
ยอมรับว่ำดีที่สุดภำยใต้สถำนกำรณ์ของโรงพยำบำล โดยบุคคลำกรที่มีคุณวุฒิ. 
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(4) มีกำรติดตำมและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยระหว่ำงระงับควำมรู้สึกและในช่วงรอฟ้ืนอย่ำงครบถ้วน. มีกำร
เตรียมควำมพร้อมเพ่ือแก้ไขภำวะฉุกเฉิน76 ระหว่ำงกำรระงับควำมรู้สึกและระหว่ำงรอฟ้ืน . ผู้ป่วย
ได้รับกำรจ ำหน่ำยจำกบริเวณรอฟ้ืนโดยผู้มีคุณวุฒิ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้. 

(5) มีกำรใช้เครื่องมือ วัสดุ และยำตำมที่องค์กรวิชำชีพด้ำนวิสัญญีแนะน ำ. 
  

                                      
76 เช่น กำรใส่ท่อช่วยหำยใจไดย้ำก ภำวะอุณหภูมิขึ้นสูงอย่ำงอันตรำย กำรแพ้ยำ 
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ข. กำรผ่ำตัด 
 (1) มีกำรวำงแผนกำรดูแลส ำหรับผู้ป่วยที่จะรับกำรผ่ำตัดแต่ละรำยโดยน ำข้อมูลจำกกำรประเมินผู้ป่วย

ทั้งหมดมำพิจำรณำ. มีกำรบันทึกแผนกำรผ่ำตัดและกำรวินิจฉัยโรคก่อนกำรผ่ำตัดไว้ในเวชระเบียน. มี
กำรประเมินควำมเสี่ยงและประสำนกับผู้ประกอบวิชำชีพในสำขำท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือกำรดูแลที่ปลอดภัย. 

(2) มีกำรอธิบำยควำมจ ำเป็น ทำงเลือกของวิธีกำรผ่ำตัด โอกำสที่จะต้องใช้เลือด ควำมเสี่ยง 
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้น ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วย. 

(3) มีกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัด เพื่อให้ผู้ป่วยมีควำมพร้อม 
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรผ่ำตัดและกำรติดเชื้อ ทั้งในกรณีผ่ำตัดฉุกเฉินและกรณีผ่ำตัดที่มีก ำหนดนัด
ล่วงหน้ำ. 

(4) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรป้องกันกำรผ่ำตัดผิดคน ผิดข้ำง ผิดต ำแหน่ง ผิดหัตถกำร. 
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(5) ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลและผ่ำตัดภำยใต้สภำวะที่มีควำมพร้อม มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย77. 
(6) มีกำรบันทึกรำยละเอียดกำรผ่ำตัดในเวชระเบียนผู้ป่วยในเวลำที่เหมำะสมเพ่ือให้เกิดกำรสื่อสำรที่ดี

ระหว่ำงทีมงำนผู้ให้บริกำรและเกิดควำมต่อเนื่องในกำรดูแลรักษำ. 
(7) มีกำรติดตำมดูแลหลังผ่ำตัดที่เหมำะสมกับสภำวะของผู้ป่วยและลักษณะกำรท ำหัตถกำร. 

  

                                      
77 การดูแลและการผ่าตัดภายใต้สภาวะที่มีความพร้อม มีประสิทธภิาพ และปลอดภัย หมำยถึง กำรจัดแบ่งพ้ืนท่ี กำร
ก ำหนดกำรไหลเวียนและกำรป้องกันกำรปนเปื้อนในห้องผ่ำตดั กำรท ำควำมสะอำดบรเิวณห้องผำ่ตัดและเตียงผ่ำตัดกำรท ำควำม
สะอำดเครื่องมือ/อุปกรณผ์่ำตดัและท ำให้ปรำศจำกเชื้อ กำรเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ/์เจ้ำหนำ้ที่ช่วยผ่ำตัด ส ำหรับผู้ป่วยแตล่ะ
รำย กำรดูแลระหว่ำงรอผ่ำตดั กำรตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์ กำรจัดกำรกับช้ินเนื้อท่ีออกมำจำกผู้ป่วย กำรเตรียมควำม
พร้อมและกำรปฏิบตัิเมื่อเกิดภำวะวิกฤติกับผู้ป่วย 
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ค. อำหำรและโภชนบ ำบัด 
 (1) ผู้ป่วยได้รับอำหำรที่เหมำะสม มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพียงพอกับควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของผู้ป่วย โดย

มีระบบบริกำรอำหำรที่ดี. มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรให้บริกำรอำหำรและ
โภชนำกำร78 ตลอดจนมีกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสม. 

(2) ผู้ป่วยที่มีปัญหำหรือควำมเสี่ยงด้ำนโภชนำกำรได้รับกำรประเมินภำวะโภชนำกำร วำงแผนโภชนบ ำบัด 
และได้รับอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพียงพอ. 

(3) มีกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรอำหำร โภชนำกำรและโภชนบ ำบัดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้
ผู้ป่วยและครอบครัวสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรเตรียมและบริโภคอำหำรให้เหมำะสมกับโรคที่
เป็นอยู่. 

(4) กำรผลิตอำหำร กำรจัดเก็บ กำรส่งมอบ และกำรจัดกำรกับภำชนะ/อุปกรณ์/ของเสีย/เศษอำหำร 
เป็นไปอย่ำงปลอดภัยตำมหลักปฏิบัติที่ยอมรับทั่วไป เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรปนเปื้อน กำรเน่ำเสีย 
กำรเกิดแหล่งพำหะน ำโรค และกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค. 

                                      
78 ความเสี่ยงจากการให้บริการอาหารและโภชนาการ เช่น ผู้ป่วยไมไ่ด้รับอำหำรในเวลำที่เหมำะสม กำรจัดอำหำรที่ผู้ป่วยมี
อำกำรแพ้ให้ผู้ป่วย กำรเตรียมอำหำรที่ไมเ่หมำะสมให้ผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยอำจส ำลักได้ 
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ง. กำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย 
(1) บุคลำกรมีควำมตระหนักในควำมต้องกำรของผู้ป่วยระยะสุดท้ำยที่มีลักษณะเฉพำะ. 
(2) ผู้ป่วย/ครอบครัว ได้รับกำรประเมิน/ประเมินซ้ ำ เกี่ยวกับอำกำร กำรตอบสนองต่อกำรบ ำบัดอำกำร 

ควำมต้องกำรด้ำนจิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ79. 
(3) ทีมผู้ให้บริกำรให้กำรดูแลผู้ที่ก ำลังจะเสียชีวิตอย่ำงเหมำะสมทั้งในด้ำนกำรบรรเทำอำกำร ตอบสนอง

ควำมต้องกำรด้ำนจิตใจ/สังคม/จติวิญญำณ โดยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ. 
  

                                      
79 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ เช่น กำรเคำรพในศำสนำและวัฒนธรรมของผู้ป่วย 
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จ. กำรจัดกำรควำมปวด 
 (1) ผู้ป่วยได้รับกำรคัดกรองเรื่องควำมปวด (โดยครอบคลุมทั้งควำมปวดเฉียบพลันและควำมปวดเรื้อรัง). 

เมื่อพบว่ำผู้ป่วยมีควำมปวด ผู้ป่วยได้รับกำรประเมินควำมปวดอย่ำงครอบคลุม ทั้งควำมรุนแรงของ
ควำมปวด และลักษณะของควำมปวด. 

(2) ในกรณีท่ีคำดว่ำกำรรักษำ กำรท ำหัตถกำร หรือกำรตรวจพิเศษ มีแนวโน้มที่จะท ำให้เกิดควำมปวดขึ้น 
ผู้ป่วยได้รับกำรแจ้งเกี่ยวกับโอกำสที่จะเกิดควำมปวดนั้นล่วงหน้ำ. ผู้ป่วยมีส่วนรว่มในกำรเลือกวิธี
จัดกำรควำมปวดดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม. 

(3) ผู้ป่วยที่มีควำมปวดได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมกับสภำพของผู้ป่วยและเป็นไปตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมปวด. ผู้ป่วยได้รับกำรเฝ้ำระวังผลข้ำงเคียงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรควำมปวด. 
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ฉ. กำรฟ้ืนฟูสภำพ 
 (1) มีกำรวำงแผนฟื้นฟูสภำพให้แก่ผู้ป่วยตำมผลกำรประเมินด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ 

ของผู้ป่วยแต่ละรำย. 
(2) กำรฟ้ืนฟูสภำพช่วยฟื้นฟู ยกระดับ หรือธ ำรงไว้ ซึ่งระดับที่เหมำะสมในกำรใช้งำนของอวัยวะต่ำงๆ กำร

ดูแลตนเอง ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง กำรพ่ึงตนเอง และคุณภำพชีวิต ของผู้ป่วย. 
(3) บริกำรฟ้ืนฟูสภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง. 

ช. กำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
(1) กำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติที่ได้มำตรฐำน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลที่มี

คุณภำพและควำมปลอดภัย. ในกรณีที่โรงพยำบำลมีกำรให้บริกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
โรงพยำบำลต้องผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกคณะอนุกรรมกำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำรรักษำโดยกำร
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.). 
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III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว (IMP) 
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III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว (IMP) 

ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว และกิจกรรมที่วางแผนไว้เพื่อเสริม
พลังผู้ป่วย/ครอบครัวให้มีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยง
การสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกข้ันตอนของการดูแล. 

(1) ทีมผู้ให้บริกำรประเมินผู้ป่วยเพื่อวำงแผนและก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้. กำรประเมินครอบคลุม 
ปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ป่วย ขีดควำมสำมำรถ ภำวะทำงด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ควำมพร้อมในกำร
เรียนรู้และดูแลตนเอง. 

(2) ทีมผู้ให้บริกำรให้ข้อมูลที่จ ำเป็นและช่วยเหลือให้เกิดกำรเรียนรู้ ส ำหรับกำรดูแลตนเองและกำรมี
พฤติกรรมสุขภำพที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำพดี แก่ผู้ป่วยและครอบครัว80 อย่ำงเหมำะสมกับปัญหำ 

                                      
80 ผลลัพธ์ของการให้ข้อมลู ท ำให้เกิดกำรเรียนรูเ้กี่ยวกับโรค วิถีชีวิต และวิธีกำรยกระดับสุขภำพในขณะที่ยังมีโรคและใน
สภำพแวดล้อมท่ีบ้ำน 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  182 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

ทันเวลำ มีควำมชัดเจนและเป็นที่เข้ำใจง่ำย81. มีกำรประเมินกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถ
ในกำรน ำข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติ. 

 (3) ทีมผู้ให้บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนอำรมณ์จิตใจและค ำปรึกษำท่ีเหมำะสมแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว82. 

(4) ทีมผูใ้ห้บริกำรและผู้ป่วย/ครอบครัว ร่วมกันก ำหนดกลยุทธ์กำรดูแลตนเองที่เหมำะสมส ำหรับผู้ป่วย83 
รวมทั้งติดตำมปัญหำอุปสรรคในกำรดูแลตนเองอย่ำงต่อเนื่อง. 

                                      
81 กระบวนการให้ข้อมูลควรเป็นไปอย่ำงเปิดกว้ำงและยืดหยุ่น ยอมรบัควำมเชื่อ ค่ำนิยม ระดับกำรรู้หนังสือ ภำษำ 
ควำมสำมำรถทำงร่ำงกำยของผู้ปว่ยและครอบครัว 
82 การช่วยเหลือด้านอารมณ์จิตใจ เริ่มต้นด้วยบรรยำกำศท่ีเป็นกันเองและเป็นมติรในแตล่ะพื้นท่ีบริกำรของโรงพยำบำล, มีกำร
ประเมินควำมเครียดเนื่องมำจำกกำรเจ็บป่วยหรือวิกฤติที่ผู้ป่วยต้องเผชิญและช่วยเหลือใหส้ำมำรถจัดกำรกับปัญหำไดด้้วยวิธีกำร
เชิงบวก 
83 การก าหนดกลยุทธ์การดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วย ควรด ำเนินกำรควบคู่กับกำรกระตุ้นผู้ป่วยให้มีควำมรับผดิชอบต่อสุขภำพ
ของตนโดยช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำท ขจัดอุปสรรคท่ีขัดขวำงกำรท ำหน้ำท่ี สอนพฤติกรรมเชิงบวก และอธิบำยผลที่ตำมมำ
หำกไมส่ำมำรถท ำหน้ำท่ีดังกล่ำว 
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(5) ทีมผู้ให้บริกำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จ ำเป็นให้แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว และสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผู้ป่วย/
ครอบครัวสำมำรถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง. 

(6) ทีมผู้ให้บริกำรประเมินและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรเสริมพลังผู้ป่วย/ ครอบครัว. 
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III-6 การดูแลต่อเนื่อง (COC) 
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III-6 การดูแลต่อเนื่อง (COC) 

ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีให้ผลดี. 
(1) องค์กรระบุกลุ่มผู้ป่วยส ำคัญท่ีต้องใช้ขั้นตอนกำรจ ำหน่ำยและกำรส่งต่อผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้

มั่นใจในผลกำรส่งต่อที่ทันเวลำและปลอดภัย. 
(2) กำรดูแลขณะส่งต่อ ด ำเนินกำรโดยบุคลำกรที่มีศักยภำพ และมีกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงกำรส่งต่อที่

เหมำะสม. 
(3) ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรส่งต่อผู้ป่วยได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย มีอุปกรณ์กำรแพทย์และเวชภัณฑ์ที่

พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป่วย. 
(4) มีระบบนัดหมำยผู้ป่วยกลับมำรับกำรรักษำต่อเนื่องเมื่อมีข้อบ่งชี้. มีระบบช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำแก่

ผู้ป่วยที่ออกจำกโรงพยำบำลตำมควำมเหมำะสม. 
(5) องค์กรสร้ำงควำมร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยบริกำรสุขภำพ องค์กร ชุมชน และภำคส่วนอ่ืนๆ 

เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรติดตำมดูแลผู้ป่วยและบูรณำกำรกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพเข้ำใน
กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย. 
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(6) มีกำรสื่อสำรข้อมูลของผู้ป่วยให้แก่หน่วยบริกำรที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลต่อเนื่อง ทั้งภำยในองค์กรและกับ
องค์กรภำยนอก โดยค ำนึงถึงกำรรักษำควำมลับของข้อมูลผู้ป่วย. 

(7) มีกำรทบทวนเวชระเบียนเพ่ือประเมินควำมเพียงพอของข้อมูลส ำหรับกำรดูแลต่อเนื่อง. 
(8) มีกำรติดตำมผลกำรดูแลต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ำควำมต้องกำรของผู้ป่วยได้รับกำรตอบสนอง และน ำ

ผลกำรติดตำมมำใช้ปรับปรุงและวำงแผนบริกำรในอนำคต. 
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ตอนที่ IV ผลการด าเนินการขององค์กร 
องค์กรแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นส าคัญ ได้แก่ ผลด้านการดูแลสุขภาพ 
(รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ) ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอ่ืน ผลด้านก าลังคน ผลด้านการ
น า ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และผลด้านการเงิน. 
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IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ (HCR) 

(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญด้ำนกำรดูแลผู้ป่วย84/ผู้รับผลงำนอ่ืน 
ทั้งในด้ำนผลลัพธ์ กระบวนกำร ควำมปลอดภัย และ functional status. 

(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภำพและสถำนะ
สุขภำพของกลุ่มผู้รับบริกำรที่ส ำคัญ ประชำกรในชุมชน และบุคลำกรขององค์กร. 

 

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอ่ืน (CFR) 

องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึง
พอใจ คุณค่ำจำกมุมมองของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน กำรคงอยู่ กำรแนะน ำ และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอ่ืน. 

 

                                      
84 ตัวชี้วัดด้านการดูแลผู้ป่วย ได้มำจำกกำรวิเครำะหโ์รคส ำคญัที่โรงพยำบำลให้กำรดูแล ซึ่งแตล่ะโรคควรจะมีชุดของตัวช้ีวัดซึ่ง
สะท้อนประเด็นส ำคัญของโรคนั้นๆ อย่ำงครบถ้วน 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  189 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

IV-3 ผลด้านก าลังคน (WFR) 

(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกี่ยวกับขีดควำมสำมำรถ ระดับ
อัตรำก ำลัง กำรรักษำไว้ และทักษะที่เหมำะสมของบุคลำกร. 

(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกี่ยวกับบรรยำกำศกำรท ำงำน 
สุขอนำมัย ควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ สิทธิประโยชน์และบริกำรของก ำลังคน. 

(3) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของก ำลังคน
และควำมผูกพันของก ำลังคน. 

(4) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำก ำลังคนและผู้น ำ. 
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IV-4 ผลด้านการน า (LDR) 

(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกี่ยวกับกำรบรรลุผลตำมกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรขององค์กร. 

(2) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญของกำรด ำเนินกำรของผู้น ำระดับสูงในเรื่องกำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมผูกพันกับก ำลังคนและผู้รับผลงำน. 

(3) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงินทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กร85. 

(4) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญด้ำนกำรปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติได้เหนือกว่ำข้อก ำหนดด้ำน
กฎหมำยและกฎระเบียบ. 

(5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม และควำมเชื่อมั่น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น ำระดับสูง และกำรก ำกับดูแลกิจกำร. 

(6) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญ. 

                                      
85 ผลของความรับผิดชอบทางการเงิน เช่น รำยงำนกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน ข้อแนะน ำของผู้ตรวจสอบ กำรตอบสนองของ
ผู้บริหำร 
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IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนท างานส าคัญ (WPR) 

(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินกำรของ
กระบวนกำรท ำงำนส ำคัญ (ตำมมำตรฐำนตอนที่ I และ II) และกระบวนกำรสนับสนุนส ำคัญ 
ครอบคลุมตัววัดด้ำนผลิตภำพ รอบเวลำ ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และมิติคุณภำพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ. 

(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญของประสิทธิผลระบบควำมปลอดภัย
ขององค์กร กำรเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน และผลกำรด ำเนินกำรด้ำนห่วงโซ่อุปทำน. 

 
 
 
 
 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  192 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

IV-6 ผลด้านการเงิน (FNR) 

องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน 
รวมทั้งตัววัดด้ำนผลตอบแทนทำงกำรเงิน ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรใช้
งบประมำณ. 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 Scoring Guideline 

Score Process Result 

1 
ออกแบบและเริ่มต้นปฏิบัติ  
Design & early implementation 

มีกำรวัดผล  
Measure 

2 
มีกำรปฏิบัติได้บำงส่วน  
Partial implementation  

ติดตำมตัววัดที่ส ำคัญและตรงประเด็น  
Valid measures 

3 
มีการปฏิบัติที่ครอบคลุมและได้ผล 
Effective implementation 

วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากตัววัด  
Get use of measures 

4 
มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรต่อเนื่อง 
Continuous improvement  

มีผลลัพธ์ในเกณฑ์ดี (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย) Good 
results (better than average) 

5 
มีกระบวนกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
Role model, good practices 

มีผลลัพธ์ที่ดีมำก (25% สูงสุด) 
Very good results (top quartile) 
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  แนวทำงกำรให้คะแนนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน HA ยังคงใช้กำรแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับตำมภำพ 

โดยระดับควำมคำดหวังส ำหรับกำรใช้มำตรฐำนที่เกิดคุณค่ำต่อองค์กรและผู้รับบริกำรคือคะแนนตั้งแต่ระดับ 3 

ขึ้นไป (ส่วนเกณฑ์ในกำรตัดสินรับรองนั้นจะขึ้นกับกำรประกำศของคณะกรรมกำรในแต่ละช่วงเวลำ) หำกมีกำร

หมุนวงล้อ PDSA อย่ำงต่อเนื่องก็จะให้กระบวนกำรและผลลัพธ์ขององค์กรค่อยๆ ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

  ส ำหรับกำรให้คะแนนในส่วนของผลลัพธ์นั้น จะเห็นว่ำมุ่งเน้นที่กำรวิเครำะห์และใช้ประโยชน์จำกตัว

วัดที่องค์กรใช้ติดตำมเป็นส ำคัญ โดยมีเงื่อนไขว่ำจะต้องติดตำมตัววัดที่ส ำคัญและตรงประเด็นให้ครบถ้วน 

แม้ว่ำผลลัพธ์จะยังไม่ดีแต่หำกมีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปก ำหนดประเด็นในกำรพัฒนำและด ำเนินกำรพัฒนำ 

ก็เป็นที่ยอมรับได้  หำกพัฒนำแล้วมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเป็นล ำดับ ระดับคะแนนก็จะเพ่ิมจำก 3 เป็น 4 

  กำรใช้ scoring guideline ส ำหรับกำรพัฒนำระบบงำนของสถำนพยำบำล ควรมุ่งเพ่ือยกระดับ 

maturity ของระบบงำนในองค์กรให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มิใช่เพียงคำดหวังเพียงคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำร

รับรองเท่ำนั้น กำรใช้มำตรฐำน HA จึงจะเกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง  
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ภาคผนวก 2 Core Values and Concepts of Hospital Accreditation 

ค่ำนิยมและแนวคิดหลัก หรือหลักคิดที่กระบวนกำร HA น ำมำใช้ เกิดจำกกำรผสมผสำนหลักคิดของ

กำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วย กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ เกิดจำกกำร

ประยุกต์แนวคิด TQM กำรสะสมหลักคิดที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำในแต่ละขั้นตอน และมำผสมผสำนกับ

ข้อสรุปที่ได้จำกกำรศึกษำองค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จที่ MBNQA น ำมำใช้ 

หลักคิดเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยก ำกับวิธีกำรคิด กำรตัดสินใจ และพฤติกรรม ซึ่งสำมำรถใช้ประยุกต์

ได้ในทุกมำตรฐำน ทุกสถำนกำรณ์  เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วระดับหนึ่ง และสำมำรถพัฒนำให้มีมำกขึ้นได้ 

หลักคิดหรือปรัชญำของ TQM ที่น ำมำใช้ในช่วงเริ่มต้นของกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลได้แก่ 

ลูกค้าส าคัญท่ีสุด (customer focus), จุดความฝันร่วมกัน (common vision), ทีมงานสัมพันธ์ (team 

work), มุ่งม่ันกระบวนการ (process focus), สานด้วยอริยสัจสี่ (problem solving), ดีที่ผู้น า (visionary 

leadership), ท าดีอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) 

 เมื่อน ำมำตรฐำนโรงพยำบำลฉบับแรกมำใช้ หลักคิดที่ใช้กระตุ้นให้เกิดกำรปฏิบัติที่เกิดผลอย่ำง

แท้จริงได้แก่ individual commitment, team work, customer focus 
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 กำรพัฒนำคุณภำพตำมบันได 3 ขั้นสู่ HA ได้ข้อสรุปของหลักคิดในบันไดขั้นที่ 1 ว่ำ ท างานประจ า

ให้ดี, มีอะไรให้คุยกัน, ขยันทบทวน  และหลักคิดในบันไดขั้นที่ 2 ว่ำ เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่า

ยึดติด 

 เมื่อผสมผสำนหลักคิดทั้งหมดเข้ำด้วยกันและจัดเป็นหมวดหมู่ จะได้เป็น 5 หมวด ดังนี้  

1. ทิศทางน า: visionary leadership, systems perspective, agility 

2. ผู้รับผล: patient & customer focus, focus on health, community responsibility 

3. คนท างาน: value on staff, individual commitment, teamwork, ethic & professional 
standard 

4. การพัฒนา: creativity & innovation, management by fact, continuous process 
improvement, focus on results, evidence-based approach 

5. พาเรียนรู้: learning, empowerment 
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1. ทิศทางน า 

1.1 Visionary Leadership 

คืออะไร 

ผู้น ำที่มีสำยตำกว้ำงไกล เปลี่ยนแปลงสังคม มองภำพใหญ่ คิดเชิงกลยุทธ์  

น ำเสนอควำมท้ำทำย จูงใจให้คนเก่งมำรวมตัวกัน สู่เป้ำหมำยที่สูงกว่ำ 

ท ำไม 

ผู้น ำคือผู้ก ำหนดทิศทำง เป็นแบบอย่ำง อนุญำตและสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลง 

ท ำอย่ำงไร 

 ก ำหนดทิศทำง สร้ำงค่ำนิยม ตั้งควำมคำดหวัง 

 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน วิธีกำรไปสู่เป้ำหมำย กระตุ้นนวตกรรม 

 น ำค่ำนิยมและกลยุทธ์มำชี้น ำกิจกรรมและตัดสินใจ 

 มองเห็นโอกำสในปัญหำอุปสรรค 

 กระตุ้น จูงใจ สนับสนุน ส่งเสริมให้คนในองค์กรมี innovator’s DNA  
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 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้กระบวนทัศน์ใหม่ เช่น องค์กรที่มีชีวิต 
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1.2 Systems Perspective 

คืออะไร 

กำรมองภำพรวมอย่ำงครบถ้วนครอบคลุมทุกองค์ประกอบ เห็นกำรเชื่อมต่อภำยใน 

กำรพิจำรณำปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล  

กำรพิจำรณำวงรอบของปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลลัพธ์ และระบบสะท้อนกลับ 

ท ำไม 

กำรบริหำรและพัฒนำแบบแยกส่วน ไม่ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จอย่ำงคุ้มค่ำ และท ำให้สมำชิกในองค์กร

สับสน อ่อนล้ำ 

ท ำอย่ำงไร 

 สังเครำะห์ (synthesis) มองภำพรวมขององค์กรใช้ควำมต้องกำรหลักขององค์กร เป้ำหมำยเชิงกล
ยุทธ์และแผนงำนเป็นพ้ืนฐำน 

 มุ่งไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment)  ท ำให้เป้ำหมำย แผนงำน กระบวนกำร ตัววัด และ
กิจกรรมต่ำงๆ สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน 

 บูรณำกำร (integration) เชื่อมโยงแนวคิด องค์ประกอบและระบบต่ำงๆ ขององค์กรเข้ำด้วยกัน 
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1.3 Agility 

คืออะไร 

ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็วและมีควำมยืดหยุ่น 

กำรตอบสนองผู้ป่วยและผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็วและยืดหยุ่น 

ท ำไม 

สังคมคำดหวังที่จะได้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว 

กำรปรับตัวที่ว่องไวคือกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำก่อนผู้อ่ืน 

ท ำอย่ำงไร 

 ลดควำมซับซ้อนของกระบวนกำรท ำงำน ยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จ ำเป็น 

 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือให้เกิดกำรตอบสนองที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น ตรงควำมต้องกำรเฉพำะ 

 ผู้ปฏิบัติงำนได้รับอ ำนำจในกำรตัดสินใจ ภำยใต้มำตรฐำนที่จ ำเป็น 

 กำรออกแบบระบบบริกำรที่ได้ผล ประหยัด ให้คุณค่ำกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรแต่ละรำย 

 ให้ควำมส ำคัญกับกำรวัดและลดวงรอบเวลำ ควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงด้ำนอื่นๆ 
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2. ผู้รับผล 

2.1 Patient and Customer Focus 

คืออะไร 

สนองควำมต้องกำร ใช้มำตรฐำนวิชำชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี 

ผู้รับผลงำนมีทั้งเพ่ือนร่วมงำนซึ่งเป็นผู้รับผลงำนภำยใน และผู้ป่วย ครอบครัว ฯลฯ ที่เป็นผู้รับผลงำน

ภำยนอก 

ท ำไม 

หน้ำที่หลักของระบบบริกำรสุขภำพคือกำรมีสุขภำพดีของประชำชน ครอบครัว ชุมชน 

ท ำอย่ำงไร 

 รับรู้ปัญหำ/ควำมต้องกำร ทั้งระดับบุคคล กลุ่มโรค ทั่วไป ชุมชน 

 ตอบสนอง ให้บริกำรที่ตรงปัญหำ ได้ผล ปลอดภัย ใส่ใจ เคำรพสิทธิ/ศักดิ์ศรี ใช้มำตรฐำนวิชำชีพ 
ดูแลด้วยควำมระมัดระวัง ดูแลอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ 

 รับเสียงสะท้อน 
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2.2 Focus on Health 

คืออะไร 

แนวคิดเรื่องสุขภำพคือดุลยภำพ  

กำรน ำภำวะที่เป็นปกติของบุคคลมำใช้ประโยชน์ต่อสุขภำพ 

ท ำไม 

กำรเจ็บป่วยจ ำนวนมำก ไม่รู้สำเหตุ แต่สำมำรถดูแลให้มีควำมสุขได้ 

สุขภำวะ พบได้ทั้งในยำมเจ็บป่วยหรือแม้ยำมจะเสียชีวิต 

ผู้ป่วย มีทั้งส่วนที่ป่วยและไม่ป่วย ในตัวคนเดียวกัน 

ท ำอย่ำงไร 

 ใช้แนวคิด focus on health กับผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วย 

 หำโอกำสสร้ำงเสริมสุขภำพในผู้ป่วยทุกรำย 

 พิจำรณำปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพอย่ำงครอบคลุม  

 สร้ำงสมดุลของกำรสร้ำงสุขภำวะ และกำรบ ำบัดรักษำ 
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 ใช้แนวคิดสุขภำวะก ำเนิด (salutogenesis) 

 ฝึกอยู่กับปัจจุบัน แบ่งปันพลังบวกให้ผู้ป่วย 
2.3 Community Responsibility 

คืออะไร 

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม ช่วยเหลือและ

ดูแลสุขภำพชุมชน 

ท ำไม 

บริกำรสุขภำพอำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

องค์กรบริกำรสุขภำพมีหน้ำที่ดูแลสุขภำพชุมชนนอกเหนือจำกบริกำรในที่ตั้ง 

ท ำอย่ำงไร 

 ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง 

 อนุรักษ์ทรัพยำกรและกำรลดควำมสูญเปล่ำตั้งแต่ต้นทำง 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  204 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

 คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นทั้งในด้ำนสถำนที่ กำรใช้รังสี/สำรเคมี อันตรำยด้ำนชีวภำพ และ
วำงแผนป้องกันควำมเสี่ยง/อันตรำยที่จะเกิดข้ึน 

 ตอบสนองอย่ำงเปิดเผยเมื่อเกิดปัญหำ 

 กำรให้บริกำรสุขภำพแก่ชุมชน ค้นหำศักยภำพในชุมชนและสนับสนุนให้ชุมชนมีควำมสำมำรถใน
กำรดูแลปัญหำสุขภำพด้วยตนเอง 
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3. คนท างาน 

3.1 Value on Staff 

คืออะไร 

ส่งเสริมกำรมีและกำรใช้ศักยภำพ มีแรงจูงใจท ำงำนให้ได้ผลดี มีควำมสุข 

ท ำไม 

คนคือทรัพย์สินที่มีค่ำขององค์กร มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

systems approach ได้ผลดีกว่ำกำรกล่ำวโทษ 

ท ำอย่ำงไร 

 มีกัลยำณมิตร/ศรัทธำ ใช้วิธีกำรแห่งปัญญำ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ำกุศล 

 ผู้น ำแสดงควำมมุ่งมั่น ยกย่องชมเชยเจ้ำหน้ำที่ ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเอง 

 ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ สร้ำงสิ่งแวดล้อมให้กล้ำคิดกล้ำท ำ 

 จัดวิธีท ำงำนที่ยืดหยุ่น มีสมรรถนะ หลำกหลำย 

 ใช้ systems approach ในกำรแก้ปัญหำควำมผิดพลั้ง 
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 ถำมคนท ำงำนว่ำ “อะไรคือสิ่งส ำคัญที่สุดที่ต้องกำรให้ปรับปรุง” และตอบสนอง 
3.2 Individual Commitment 

คืออะไร 

คือกำรที่แต่ละคนมีควำมมุ่งมั่นในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย ยึดถือเป้ำหมำยและควำมส ำเร็จขององค์กร

เป็นหลักในกำรท ำงำน 

ท ำไม 

ควำมส ำเร็จขององค์กรเป็นผลรวมของควำมพยำยำมของทุกคน 

คุณภำพต้องเริ่มที่แต่ละคน ท ำทันที ท ำต่อเนื่อง ท ำเรื่องใกล้ตัว  

ท ำอย่ำงไร 

 แต่ละคนท ำงำนประจ ำให้ดี ท ำเต็มควำมสำมำรถ ระมัดระวัง เอื้ออำทร 

 พัฒนำงำนของตน ร่วมพัฒนำกับผู้อ่ืน 

 ผู้น ำก ำหนดควำมคำดหวังที่เหมำะสม ให้กำรสนับสนุน เสริมพลัง เป็นแบบอย่ำง 
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3.3 Team Work 

คืออะไร 

 กำรรับฟัง ร่วมคิด ร่วมท ำ ภำยในหน่วยงำน ระหว่ำงหน่วยงำน / วิชำชีพ ระหว่ำงผู้บริหำรกับ

ผู้ปฏิบัติงำน กำรเป็นพันธมิตรระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ 

ท ำไม 

 บริกำรสุขภำพมีควำมซับซ้อน ต้องอำศัยควำมร่วมมืออย่ำงกว้ำงขวำง 

ท ำอย่ำงไร 

 สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ มีควำมยืดหยุ่น กำรตอบสนอง กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

 ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือและประสำนงำนที่ดีในกำรปฎิบัติงำนประจ ำ 

 ท ำงำนเป็นทีมเพ่ือพัฒนำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตำมโอกำสพัฒนำที่พบ 

 มีกลไกดูภำพรวม ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ ติดตำมก ำกับกำรพัฒนำในกลุ่มผู้ป่วยหรือระบบงำน
หลัก โดยทีมสหสำขำวิชำชีพหรือทีมคร่อมสำยงำน 

 ขยำยไปสู่ควำมร่วมมือกับภำยนอก 
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3.4 Ethical and Professional Practice 

คืออะไร 

กำรตัดสินใจบนพ้ืนฐำนของจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพ 

กำรก ำกับดูแลจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพโดยผู้ประกอบวิชำชีพด้วยกัน 

ท ำไม 

กำรตัดสินใจของผู้ประกอบวิชำชีพมีควำมส ำคัญต่อผลที่จะเกิดข้ึนกับผู้ป่วย 

สังคมมีควำมคำดหวังสูงต่อผู้ประกอบวิชำชีพ และรับไม่ได้กับผลไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดจำกกำรละเลย

หรือกำรปฏิบัติที่ปรำศจำกจริยธรรมและมำตรฐำน 

ผู้ประกอบวิชำชีพจ ำเป็นต้องมีอิสระในกำรตัดสินใจ ควำมมีอิสระนั้นต้องควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบ 

ผู้ประกอบวิชำชีพต้องท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของผู้ป่วยในกำรให้ค ำแนะน ำหรือพิจำรณำทำงเลือกที่

เหมำะสมส ำหรับผู้ป่วย 

ท ำอย่ำงไร 
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 ผู้ประกอบวิชำชีพแต่ละคนมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนของจริยธรรมและมำตรฐำน
วิชำชีพ พัฒนำตนเองให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น 

 ด้วยหลักง่ำยๆ ว่ำ “เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ” หรือ “ดูแลดุจญำติมิตร” จะช่วยป้องกันปัญหำได้มำก 

 มีกลไกท่ีผู้ประกอบวิชำชีพจะควบคุมก ำกับกันเองทั้งในลักษณะของกำรป้องปรำมและด ำเนินกำร
เมื่อเกิดปัญหำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้รับบริกำรและวิชำชีพอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงำนร่วมกัน 
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4. การพัฒนา 

4.1 Creativity and Innovation 

คืออะไร 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ใช้วิธีกำรและแนวคิดใหม่ 

ท ำไม 

หัวใจส ำคัญของนวตกรรมคือจินตนำกำร 

กำรพัฒนำด้วยวิธีเดิมๆ ไม่อำจใช้กำรได้ผลอีกต่อไป 

สถำนกำรณ์ที่ค ำตอบไม่ชัดเจน เป็นโอกำสเปิดส ำหรับจินตนำกำรและ นวตกรรม 

ท ำอย่ำงไร 

 จัดกำรให้นวตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและงำนประจ ำ 

 ผู้บริหำรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ทดลองควำมคิดใหม่ๆ ส่งเสริมกำรฝึกอบรมด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์และนวตกรรม 

 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวตกรรมในกระบวนกำรจัดบริกำร 
 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  211 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

4.2 Management by Fact 

คืออะไร 

กำรตัดสินใจบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ได้รับกำรวิเครำะห์อย่ำงเหมำะสม 

ท ำไม 

ข้อมูลขำ่วสำรที่ดีท ำให้ทรำบระดับปัญหำที่แท้จริง ล ำดับควำมส ำคัญ สำเหตุของปัญหำ ข้อดีข้อเสียของ

ทำงเลือกต่ำงๆ 

ท ำอย่ำงไร 

 คัดเลือกและใช้ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนสิ่งที่มีควำมส ำคัญทำงคลินิก สุขภำพของชุมชน และกำรบริหำร
จัดกำรขององค์กร  โดยวัดอย่ำงสมดุลในทุกด้ำน 

 วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำแนวโน้ม คำดกำรณ์ และดูควำมเป็นเหตุเป็นผล 

 ประเมินและปรับเปลี่ยนตัววัดหรือดัชนีชี้วัดเพ่ือให้เหมำะสมกับเป้ำประสงค์ยิ่งขึ้น 

 สร้ำงวัฒนธรรมกำรใช้ข้อมูลในกำรตัดสินใจในทุกระดับ 
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4.3 Continuous Process Improvement 

คืออะไร 

กำรหำโอกำสพัฒนำ และด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรขยับเป้ำหมำยของ

ผลงำนขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องกับควำมเป็นไปได้ 

ท ำไม 

สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ควำมคำดหวังของผู้รับผลงำนที่เพิ่มขึ้น 

มีโอกำสท ำให้เรียบง่ำยและมีประสิทธิภำพขึ้นเสมอ   

ท ำอย่ำงไร 

 วัฒนธรรมกำรค้นหำโอกำสพัฒนำและด ำเนินกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในทุกระดับ: บุคคล 
โครงกำร หน่วยงำน องค์กร 

 ใช้กลยุทธ์ในกำรค้นหำโอกำสพัฒนำที่หลำกหลำย เช่น กำรทบทวนผลงำน กำรรับฟังผู้รับผลงำน 
กำรเปรียบเทียบกับข้อก ำหนด/มำตรฐำน มีทีมงำนจำกสหสำขำวิชำชีพมำมองภำพรวม 

 สนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  

 สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ควบคู่กับกำรพัฒนำ 
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4.4 Focus on Results 

คืออะไร 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยของงำน/กำรพัฒนำที่ผลลัพธ์และคุณค่ำท่ีผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ 

ท ำไม 

กำรมุ่งเน้นผลลัพธ์ท ำให้มีเป้ำหมำยร่วมกันชัดเจน เชื่อมโยงแผนงำนและกิจกรรมได้ 

กำรมุ่งเน้นผลลัพธ์ท ำให้เกิดกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ และใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่  ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

กำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียส ำคัญจะท ำให้เกิดควำมศรัทธำต่อองค์กร 

ท ำอย่ำงไร 

 วัดผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ส ำคัญ 

 ใช้ตัววัดผลเชิงกระบวนกำรและเชิงผลลัพธ์ ร่วมกันอย่ำงสมดุล เพื่อสื่อส ำดับควำมส ำคัญ ติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำร และน ำไปสู่กำรปรับปรุงผลลัพธ์ 

 รักษำสมดุลของคุณค่ำระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียส ำคัญ ได้แก่ ผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย เจ้ำหน้ำที่ 
ชุมชน ผู้จ่ำยเงิน ธุรกิจ นักศึกษำ ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ผู้ลงทุน และสำธำรณะ 
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4.5 Evidence-based Approach 

คืออะไร 

กำรตัดสินใจบนพ้ืนฐำนของข้อมูลวิชำกำรหรือหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 

กำรใช้ข้อมูลวิชำกำรในกำรให้บริกำรสุขภำพ/ดูแลผู้ป่วย 

ท ำไม 

บริกำรสุขภำพที่ปลอดภัย ได้ผล มีประสิทธิภำพ มีควำมเหมำะสม จะต้องอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อมูล

วิชำกำรซึ่งพิสูจน์ประสิทธิผลของวิธีกำรตรวจรักษำต่ำงๆ 

บริกำรสุขภำพต้องเผชิญกับควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ มำกมำย กำรใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชำชีพควบคู่

กับกำรใช้ข้อมูลวิชำกำรจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น 

ควำมรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของเทคโนโลยีบริกำรสุขภำพเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว แม้ควำมรู้ที่เขียน

ไว้ในต ำรำก็อำจจะล้ำสมัยเร็วเกินกว่ำที่คิด 

ท ำอย่ำงไร 

 น ำ CPG ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมำใช้ในกำรดูแลผู้ป่วย 

 Gap Analysis 
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 น ำศำสตร์ทำงด้ำนระบำดวิทยำคลินิกและเศรษฐศำสตร์คลินิกมำช่วยในกำรตัดสินใจ 

 น ำข้อมูลวิชำกำรมำใช้ในลักษณะของกำรพัฒนำคุณภำพทำงคลินิกอย่ำงเป็นองค์รวม คือใช้
ประกอบกับเครื่องมือและแนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพอ่ืนๆ โดยอำศัยกลุ่มผู้ป่วยและปัญหำส ำคัญใน
ผู้ป่วยดังกล่ำวเป็นตัวตั้ง 
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5. พาเรียนรู้ 

5.1 Learning 

คืออะไร 

กำรเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนอง ปรับตัว เพิ่มประสิทธิภำพ 

ท ำไม 

สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอด องค์กรก็เปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิต 

ท ำอย่ำงไร 

 ให้กำรศึกษำ ฝึกอบรม ให้โอกำสพัฒนำ สร้ำงแรงจูงใจ 

 เรียนรู้ด้วยกำรมีส่วนร่วม 

 หำโอกำสที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงและท ำให้ดีขึ้น 

 ปลูกฝังกำรเรียนรู้เข้ำไปในวิถีกำรท ำงำนปกติประจ ำวัน 

 ใช้กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย กำรให้บริกำร สถำนที่สิ่งแวดล้อม สร้ำงกำรเรียนรู้ 
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5.2 Empowerment 

คืออะไร 

ให้พลังทุกคนในกำรดูแลสุขภำพตนเอง  

ให้พลังเจ้ำหน้ำที่แก้ปัญหำ พัฒนำงำนด้วยตนเอง 

ท ำไม 

กำรเสริมพลังท ำให้เกิดควำมรับผิดชอบ ตรงประเด็น มีประสิทธิภำพ ไม่ต้องพ่ึงพิง ขยำยวงกว้ำง 

ท ำอย่ำงไร 

 ผู้มีอ ำนำจเห็นประโยชน์ เต็มใจลดอัตตำและกำรผูกขำดอ ำนำจของตน 

 ผู้บริหำรกระจำยอ ำนำจและเพ่ิมพลังกำรตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติงำน 

 ผู้ประกอบวิชำชีพพยำยำมให้ผู้ป่วย ประชำชน สำมำรถดูแลตนเอง 

 มีกำรสื่อสำรที่ดี มีข้อมูลข่ำวสำรที่เหมำะสม มีกำรประเมินและสะท้อนกลับ 
 

  



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  218 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

ภำคผนวก 3: ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบรหัสอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนฉบับท่ี 4 เทียบกับฉบับท่ี 3  

ส ำหรับหัวข้อท่ีมีกำรเพิ่มเข้ำมำใหม่ในฉบับท่ี 4 จะมีกำรระบุไว้ในรหสัอ้ำงอิงของฉบับท่ี 3 ว่ำ “ใหม”่ 

เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 4 รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 3 
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร   
I-1 กำรน ำองค์กร (LED)   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และจริยธรรม LED.1 ก. LED.1 ก. 
กำรสื่อสำร LED.1 ข. LED.1 ข. 
ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร LED.1 ค. LED.1 ก., LED.1 ข. 
กำรก ำกับดูแลองค์กร LED.2 ก. LED.2 ก. 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและพฤติกรรมที่มีจริยธรรม LED.2 ข. LED.2 ข. 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม LED.2 ค. ใหม่  
I-2 กลยุทธ ์(STG)   
กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ ์ STG.1 ก. STM.1 ก. 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ STG.1 ข. STM.1 ข. 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัตกิำรและถำ่ยทอดสู่กำรปฏิบัติ STG.2 ก. STM.2 ก. 
กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร STG.2 ข. STM.2 ก. 
I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงำน (PCM)   
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เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 4 รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 3 
กำรรับฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงำนอื่น PCM.1 ก. PCF.1 ก. 
กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รัลผฃงำนอื่น PCM.1 ข. PCF.2 ข. 
กำรใช้ข้อมูลเพื่อจัดบรกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วย/ ผู้รับผลงำน
อื่น 

PCM.2 ก. PCF.1 ก. PCF.2 ข. 

ควำมสัมพันธก์ับผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอื่น PCM.2 ข. PCF.2 ก. 
ค ำประกำศสิทธิผู้ปว่ย PCM.3 ก. PCF.3 ก. 
กระบวนกำรคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย PCM.3 ข. PCF.3 ข. 
กำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมตอ้งกำรเฉพำะ PCM.3 ค. PCF.3 ค. 
I-4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ (MAK)   
กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร MAK.1 ก. MAK.1 ก., STM.2 ข. 
กำรวิเครำะหแ์ละทบทวนผลกำรด ำเนินกำร MAK.1 ข. MAK.1 ข. 
กำรใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลงำน MAK.1 ค. MAK.1 ข. 
ข้อมูลและสำรสนเทศ MAK.2 ก. MAK.2 ก., MAK.2 ค. 
กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ MAK.2 ข. MAK.2 ก. 
ควำมรู้ขององค์กร MAK.2 ค. MAK.2 ข. 
I-5 ก ำลังคน (WKF)   
ขีดควำมสำมำรถ  และอัตรำก ำลัง WKF.1 ก. HRF.2 ก. 
บรรยำกำศกำรท ำงำนของก ำลังคน WKF.1 ข. HRF.2 ข. 
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 4 รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 3 
สุขภำพและควำมปลอดภยัของก ำลังคน WKF.1 ค. HRF.2 ค. 
ควำมผูกพันและผลกำรปฏิบัติงำนของก ำลังคน WKF.2 ก. HRF.1 ก., HRF.1 ค. 
กำรพัฒนำก ำลังคนและผู้น ำ WKF.2 ข. HRF.1 ข. 
I-6 กำรปฏิบัตกิำร (OPT)   
กำรออกแบบบรกิำรและกระบวนงำน OPT.1 ก. PCM.1 ข. 
กำรจัดกำรและปรับปรุงกระบวนงำน OPT.1 ข. PCM.2 ก., PCM.2 ข. 
กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน OPT.1 ค. ใหม ่
กำรจัดกำรนวัตกรรม OPT.1 ง. ใหม ่
กำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงคลินิก OPT.1 จ. ใหม ่
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร OPT.2 ก. PCM.2 ก. 
กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉกุเฉิน OPT.2 ข. PCM.1 ค. 
ตอนที่ II ระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล   
II-1 กำรจัดกำรควำมเส่ียง ควำมปลอดภัย และคุณภำพ (RSQ)   
ระบบกำรจัดกำรงำนคุณภำพ RSQ.1 ก. RSQ.1 ก. ข. ค. และ ง. 
คุณภำพกำรดูแลผู้ปว่ย RSQ.1 ข. RSQ.2 ข. 
ข้อก ำหนดทั่วไป RSQ.2 ก. RSQ.2 ก. 
ข้อก ำหนดจ ำเพำะ RSQ.2 ข. ใหม ่
II-2 กำรก ำกับดูแลดำ้นวิชำชพี (PFG)   
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 4 รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 3 
กำรบริหำรกำรพยำบำล PFG.1 ก. PFG.1 ก. 
ปฏิบัติกำรพยำบำล PFG.1 ข. PFG.1 ข. 
แพทย์  PFG.2 PFG.2 
II-3 สิ่งแวดล้อมในกำรดูแลผู้ปว่ย (ENV)   
ควำมปลอดภยัและสวัสดิภำพ ENV.1 ก. ENV.1 ก. 
วัสดุและของเสียอันตรำย ENV.1 ข. ENV.1 ข. 
กำรจัดกำรกับภำวะฉุกเฉิน ENV.1 ค. ENV.1 ค. 
ควำมปลอดภยัจำกอัคคีภยั ENV.1 ง. ENV.1 ง. 
เครื่องมือ ENV.2 ก. ENV.2 ก. 
ระบบสำธำรณูปโภค ENV.2 ข. ENV.2 ข. 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ENV.3 ก. ENV.3 ก. 
กำรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ENV.3 ข. ENV.3 ข. 
II-4 กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเช้ือ (IC)   
ระบบกำรปอ้งกันและควบคุมกำรติดเช้ือ IC.1 ก. IC.1 ก., IC.1 ข. 
กำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรติดเช้ือ IC.1 ข. IC.3 ก., IC.3 ข. 
กำรปฏิบัติเพือ่กำรปอ้งกันกำรติดเช้ือ  IC.2 IC.2 ก. 
II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS)   
กำรวำงแผนและออกแบบระบบ MRS.1 ก. MRS.1 ก. 
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 4 รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 3 
กำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมลับ MRS.1 ข. MRS.1 ข. 
เวชระเบียนผู้ป่วย MRS.2 MRS.2 
II-6 ระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ (MMS)   
กำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรด้ำนยำ MMS.1 ก. MMS.1 ก. 
สิ่งแวดล้อมสนับสนุน MMS.1 ข. MMS.2 ก. 
กำรจัดหำและเก็บรักษำยำ MMS.1 ค. MMS.1 ก., MMS.1 ข. 
กำรสั่งใช้และถ่ำยทอดค ำสั่ง MMS.2 ก. MMS.2 ก. 
กำรเตรียม เขียนฉลำก จัดจำ่ย และส่งมอบยำ MMS.2 ข. MMS.2 ข. 
กำรบริหำรยำ MMS.2 ค. MMS.2 ค. 
II-7 กำรตรวจทดสอบประกอบกำรวินิจฉัยโรค และบริกำรที่เกีย่วขอ้ง 
(DIN) 

  

บริกำรรังสีวิทยำ-กำรวำงแผน ทรัพยำกร และกำรจัดกำร DIN.1 ก. DIN.1 ก. 
บริกำรรังสีวิทยำ-กำรใหบ้ริกำรรังสีวิทยำ DIN.1 ข. DIN.1 ข., DIN.2 ค. 
บริกำรรังสีวิทยำ-กำรบรหิำรคุณภำพและควำมปลอดภัย DIN.1 ค. ใหม ่
บริกำรห้องปฏบิัติกำรทำงกำรแพทย์-กำรวำงแผน ทรัพยำกร และกำร
จัดกำร  

DIN.2 ก. DIN.1 ก. 

บริกำรห้องปฏบิัติกำรทำงกำรแพทย์-กำรจัดบริกำร DIN.2 ข. DIN.1 ข., DIN.2 ก. 
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 4 รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 3 
บริกำรห้องปฏบิัติกำรทำงกำรแพทย์-กำรบริหำรคุณภำพและควำม
ปลอดภัย  

DIN.2 ค. DIN.2 ก. 

พยำธิวิทยำกำยวิภำค DIN.3 ใหม ่
ธนำคำรเลือดและงำนบริกำรโลหิต DIN.4 DIN.2 ข. 
บริกำรตรวจวินิจฉยัอื่นๆ DIN.5 DIN.1 ข. 
II–8 กำรเฝ้ำระวังโรคและภยัสุขภำพ (DHS)   
กำรบริหำรจัดกำรและทรัพยำกร DHS ก. DHS ก. 
กำรเก็บและวิเครำะห์ขอ้มูลเพื่อกำรเฝ้ำระวัง DHS ข. DHS ข. 
กำรตอบสนองต่อกำรระบำดของโรคและภัยสุขภำพ DHS ค. DHS ค. 
กำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรและเตือนภัย DHS ง. DHS ง. 
II–9 กำรท ำงำนกับชุมชน (COM)   
กำรจัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพส ำหรับชุมชน  COM.1 COM.1 
กำรเสริมพลังชุมชน  COM.2 COM.2, LED.2 ค. 
ตอนที่ III กระบวนการดแูลผู้ป่วย   
III–1 กำรเข้ำถึงและเขำ้รับบริกำร (ACN) ACN ACN 
III-2 กำรประเมินผู้ปว่ย (ASM)   
กำรประเมินผู้ป่วย ASM.1 ก. ASM.1 ก. 
กำรส่งตรวจเพื่อกำรวินิจฉัยโรค ASM.1 ข. ASM.1 ข. 
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 4 รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 3 
กำรวินิจฉัยโรค ASM.1 ค. ASM.1 ค. 
III-3 กำรวำงแผน (PLN)   
กำรวำงแผนกำรดูแลผู้ปว่ย  PLN.1 PLN.1 
กำรวำงแผนจ ำหนำ่ย  PLN.2 PLN.2 
III-4 กำรดูแลผู้ปว่ย (PCD)   
กำรดูแลทั่วไป  PCD.1 PCD.1 
กำรดูแลผู้ป่วยและกำรให้บริกำรที่มีควำมเส่ียงสูง  PCD.2 PCD.2 
กำรระงับควำมรู้สึก PCD.3 ก. PCD.3 ก. 
กำรผ่ำตัด PCD.3 ข. PCD.3 ข. 
อำหำรและโภชนบ ำบัด PCD.3 ค. PCD.3 ค. 
กำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย PCD.3 ง. PCD.3 ง. 
กำรจัดกำรควำมปวด PCD.3 จ. PCD.3 จ. 
กำรฟื้นฟูสภำพ PCD.3 ฉ. PCD.3 ฉ. 
กำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง PCD.3 ช. ใหม ่
III-5 กำรให้ขอ้มูลและเสริมพลังแก่ผู้ปว่ย/ครอบครัว (IMP) IMP IMP 
III-6 กำรดูแลต่อเนื่อง (COC) COC COC 
ตอนที่ IV ผลการด าเนินงานขององค์กร   
IV-1 ผลด้ำนกำรดูแลสุขภำพ HCR PCR 
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

เกณฑ์ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 4 รหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 3 
IV-2 ผลด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงำนอื่น CFR CFR 
IV-3 ผลด้ำนก ำลังคน WFR HRR 
IV-4 ผลด้ำนกำรน ำ (LDR) LDR LDR 
IV-ผลด้ำนประสิทธิผลของกระบวนท ำงำนส ำคัญ WPR SPR 
IV-6 ผลด้ำนกำรเงิน FNR FNR 

ภาคผนวก 4: ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 

มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
I-1 การน าองค์กร (LED) 
 

I-1.2 ก.(1) ระบบก ำกบัดูแลองค์กร ทบทวนและประสบควำมส ำเร็จในประเด็นต่อไปนี้: 

     - ควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของผู้น ำระดับสูง;  
     - ควำมรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ;์ 
     - ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน; 
     - ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร; 
     - กำรตรวจสอบภำยในและภำยนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผล; 
     - กำรพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. 

I-1.2 ก.(3) องค์กรวำงระบบก ำกับดแูลทำงคลินิก เพื่อก ำกับดูแลองค์ประกอบส ำคัญได้แก่ กำรศึกษำ

และฝึกอบรมต่อเนื่องของผูป้ระกอบวิชำชีพ กำรผลิต/ร่วมผลิตบุคลำกร กำรทบทวนกำรดูแลผู้ปว่ยหรือ
กำรตรวจสอบทำงคลินิก ผลสัมฤทธิ์ของกำรดูแลผู้ป่วย กำรวจิัยและพัฒนำ กำรเปิดเผยข้อมูล กำร
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
บริหำรควำมเส่ียง กำรจัดกำรสำรสนเทศ และประสบกำรณ์ของผู้ป่วย. คณะผู้ก ำกับดูแลทำงคลินิกได้รับ
รำยงำนอยำ่งสม่ ำเสมอและแสดงควำมรบัผิดชอบในกำรสร้ำงหลักประกันผลลัพธ์กำรดูแลผู้ปว่ยที่มี
คุณภำพสูง. 

I-1.2 ข.(3) องค์กรจัดให้มีกลไกเพือ่กำรรับรู้และจัดกำรกับประเด็นทำงจริยธรรมที่ยำกล ำบำกในกำร

ตัดสินใจ ด้วยวิธีกำรและระยะเวลำที่เหมำะสม. 

I-1.2 ค.(1) องค์กรมีส่วนรับผิดชอบตอ่ควำมผำสุกของสังคม ทั้งในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ. 
I-2 กลยุทธ ์(STG) 
 

I-2.1 ก.(1) องค์กรมีกำรวำงแผนกลยทุธ์ที่เหมำะสม ในด้ำนกรอบเวลำ ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม. มกีำร

พิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม และควำมคล่องตัวขององค์กร. 

I-2.1 ก.(2) องค์กรก ำหนดโอกำสเชิงกลยุทธ ์ตัดสินใจเลือกโอกำสพัฒนำและควำมเส่ียงส ำคัญที่จะ

ด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ และส่งเสริมนวัตกรรมในเร่ืองดังกล่ำว. 

I-2.1 ก.(4) องค์กรก ำหนดสมรรถนะหลักขององค์กรที่จะท ำให้บรรลุพันธกจิขององค์กร. 

I-2.1 ก.(5) องค์กรตัดสินใจเรื่องกระบวนกำรท ำงำนขององค์กรว่ำกระบวนกำรท ำงำนใดที่จะ

ด ำเนินกำรเอง และกระบวนกำรท ำงำนใดที่จะให้ผู้ส่งมอบหรือพันธมิตรท ำ โดยพิจำรณำสมรรถนะหลัก
ขององค์กรเองและองค์กรภำยนอก กำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม 
และควำมร่วมมอืกับภำยนอกเพือ่ควำมยั่งยืนและประสิทธิภำพ. 
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 

I-2.1 ข.(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะ

หลักขององค์กร ควำมได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ และโอกำสเชิงกลยุทธ์. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สะท้อน
สมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร. 

I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (PCM) I-3.3 ข.(4) มีกำรจัดกำรเพือ่ให้เกิดสวัสดิภำพและควำมปลอดภยัแก่ผู้ป่วย/ผูร้ับบริกำร. ผู้ป่วย/

ผู้รับบริกำรได้รับกำรปกปอ้งจำกกำรถกูท ำร้ำยด้ำนรำ่งกำย จิตใจ และสังคม. 

I-3.3 ข.(7) ผู้ป่วยที่เข้ำรว่มงำนวิจยัทำงคลินิกได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ.  

I-4 การวดั การวิเคราะห ์และการ
จัดการความรู ้(MAK) 

I-4.1 ก.(3) องค์กรเลือกและใช้ข้อมูลจำกเสียงของผู้ป่วย/ผู้รับผลงำนอื่น เพือ่สร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งคน

เป็นศูนย์กลำง. (ดู I-3.2 ก.(1) ร่วมด้วย) 
I-4.2 ข.(2) องค์กรท ำให้มั่นใจในควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล/สำรสนเทศที่

ถ้ำรั่วไหลแล้วจะเกิดผลกระทบได้มำก มีกำรรักษำควำมลับและกำรเข้ำถึงตำมสิทธิที่เหมำะสม มกีำร
ป้องกัน ตรวจจับ ตอบสนอง และฟื้นฟูระบบสำรสนเทศจำกกำรถูกโจมตีจำกภำยนอก. 

I-4.2 ข.(3) ในกรณีที่มีกำรส่งข้อมูลของผู้ป่วยโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลรักษำ

ผู้ป่วย องค์กรพึงก ำหนดแนวปฏิบัติที่เปน็กำรรักษำควำมลับของผู้ป่วยโดยยังคงกำรระบุตัวผู้ปว่ยอยำ่ง
ถูกต้องไว้. 

I-4.2 ค.(2) องค์กรระบุหน่วยงำนหรอืปฏิบัติกำรที่มีผลงำนดี ระบุแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีเพื่อ

แลกเปลี่ยนและน ำไปปฏิบัติในสว่นอื่นๆ ขององค์กร. 
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 

I-4.2 ค.(3) องค์กรใช้ควำมรู้และทรัพยำกรขององค์กร ท ำให้กำรเรียนรู้ฝังลึกไปในวิถีกำรปฏิบัติงำน

ขององค์กร. 
I-5 ก าลังคน (WKF) 
 

I-5.1 ก.(1) องค์กรจัดท ำแผนบรหิำรทรัพยำกรบุคคลที่ค ำนึงถึงข้อก ำหนดของสภำวิชำชพีร่วมกับ

บริบทขององค์กร. แผนระบุขีดควำมสำมำรถและก ำลังคนที่ต้องกำรในแต่ละส่วนงำนเพื่อให้สำมำรถ
จัดบริกำรที่ต้องกำรได้. มีกำรก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่ง และมอบหมำยหน้ำที่
รับผิดชอบตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและข้อก ำหนดในกฎหมำย. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ผลกำร
ปฏิบัติงำน และสมรรถนะ ของบุคลำกร ผู้ประกอบวิชำชพีอิสระ  และรวมถึงอำสำสมัคร (ถ้ำมีข้อบ่งชี้
กรณีอำสำสมัคร) เป็นไปตำมต ำแหน่งงำนของบุคคลเหล่ำนั้น. 

I-5.1 ก.(2) องค์กรมีวิธกีำรที่มีประสทิธิผล ในกำรสรรหำ วำ่จ้ำง บรรจ ุและรักษำก ำลังคน. มีกำร

รวบรวม ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชำชีพในด้ำนใบประกอบวิชำชีพ กำรศึกษำ 
กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์. บุคลำกร ผู้ประกอบวิชำชีพอิสระ และอำสำสมัครที่มำปฏิบัติงำนใหม่ 
ได้รับกำรปฐมนิเทศอย่ำงเป็นทำงกำร ได้รับกำรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติงำน. มีกำรทบทวนใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพ คุณสมบัติ และขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่
ได้รับอนุญำตให้ท ำ อย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยทุก 3 ปี. 

I-5.1 ค.(1) องค์กรจัดให้มีโปรแกรมสุขภำพและควำมปลอดภยัเพื่อคุ้มครองสุขภำพและควำม

ปลอดภัยของก ำลังคน ประกอบด้วย: 
     - กำรจัดให้มีเส้ือผ้ำและอุปกรณ์ป้องกันตัวส ำหรับก ำลังคน; 
     - กำรประเมินสถำนที่ท ำงำน ในประเด็นควำมเส่ียงต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของก ำลังคน; 
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
     - กำรติดตำมวัดระดับภำระงำนและกำรจัดกำรควำมเครียด; 
     - กำรให้ภูมิคุ้มกันแก่ก ำลังคน; 
     - กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรหยิบ จับ ยก ดว้ยมือ; 
     - กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรถูกเขม็ทิ่มต ำ; 
     - กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรปฏิบตัิงำน เช่น รังสี แก๊ส สำรเคมี สำรอื่นๆ และกำรติดเช้ือ; 
     - กำรจัดกำรกับควำมรุนแรง ควำมก้ำวร้ำว และกำรคุกคำม; 
     - กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง. 

I-6 การปฏบิัติการ (OPT) 
 

I-6.1 ข.(2) องค์กรระบุกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญ. กำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของกระบวนกำร

สนับสนุนเหล่ำนี้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรส ำคัญขององค์กร. 

I-6.1 ข. (3) องค์กรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพื่อยกระดับกำรจัดบรกิำรสขุภำพและผลกำร

ด ำเนินกำรขององค์กร เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร และลดควำมแปรปรวน
ของกระบวนกำร. 

I-6.1 ค.(1) องค์กรจัดกำรหว่งโซ่อุปทำนเพื่อให้มั่นใจวำ่องค์กรจะได้รับผลิตภณัฑ์และบริกำร ที่มี

คุณภำพสูง โดย: 
     - กำรเลือกผู้ส่งมอบ (ทั้งผลิตภัณฑ์และบริกำร) ที่ตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร;  
     - มีกำรจัดท ำข้อก ำหนดที่ชัดเจนและรัดกุม; 
     - มีกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนนิกำรของผู้ส่งมอบ;  
     - ให้ข้อมูลปอ้นกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง; 
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
     - จัดกำรกับผู้ส่งมอบที่มีผลกำรด ำเนินกำรไม่ตรงตำมข้อก ำหนดที่ตกลงกันไว้. 

I-6.1 ง.(1) องค์กรส่งเสริมให้น ำโอกำสเชิงกลยุทธ์มำพัฒนำนวัตกรรม มกีำรสนับสนุนกำรเงินและ

ทรัพยำกรอื่นๆ ที่จ ำเป็น. 

I-6.1 จ. การจดัการด้านการเรยีนการสอนทางคลินิก  

(ข้อก ำหนดทั้ง 8 ข้อ ภำยใต้หัวข้อนี้)  

I-6.2 ข.(1) องค์กรท ำให้เกิดสภำพแวดล้อมของกำรปฏบิัติกำรที่ปลอดภัย โดยค ำนึงถึงกำรป้องกัน

อุบัติเหตุ กำรตรวจสอบ กำรวิเครำะห์ตน้เหตุของควำมล้มเหลว และกำรท ำใหฟ้ื้นคืนสู่สภำพเดิม. 

I-6.2 ข.(2) องค์กรท ำให้มั่นใจว่ำมกีำรเตรียมพร้อมของระบบงำนและสถำนทีท่ ำงำนต่อภยัพิบัติหรือ

ภำวะฉุกเฉิน โดยค ำนึงถึงกำรป้องกัน กำรบริหำรจัดกำร ควำมตอ่เนื่องของกำรให้บริกำร กำร
เคลื่อนย้ำย กำรท ำใหฟ้ื้นคืนสู่สภำพเดิม กำรพึ่งพำก ำลังคน ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร. องค์กรท ำให้มั่นใจ
ว่ำระบบสำรสนเทศมีควำมมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้อยำ่งต่อเนื่อง. 

II-1 การบรหิารความเสี่ยง ความ
ปลอดภยั และคุณภาพ (RSQ) 

II-1.1 ก. ระบบบริหารคุณภาพ  

ข้อก ำหนดข้อ (1), (6), (7), (8), (9) และ (10)  

II-1.2 ระบบบริการความเสี่ยง 

ข้อก ำหนดข้อ ก. (1), (2), (3) และ (5)  
ข้อก ำหนดข้อ ข. ทั้งหมด เป็นกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำนที่มีอยู่แลว้ในส่วนอื่นๆ 
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 
(ENV) 

II-3.2 ข.(2) องค์กรจัดให้มีระบบไฟฟำ้ส ำรองและระบบส ำรองส ำหรับแก๊สที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ให้แก่

จุดบริกำรที่จ ำเป็นทั้งหมด โดยมกีำรบ ำรุงรักษำ ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมำะสมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
II-4 การป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ (IC) 

II-4.1 ก.(4) องค์กรก ำหนดนโยบำยและเกณฑ์ปฏิบัติในกำรปอ้งกันและควบคุมกำรติดเช้ือเป็นลำย

ลักษณ์อักษร ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้: 

     - กำรติดเช้ือที่ต ำแหน่งจ ำเพำะ/เกีย่วกับอปุกรณ์จ ำเพำะ เช่น กำรติดเช้ือแผลผ่ำตัด กำรติดเช้ือ
ระบบทำงเดินหำยใจ กำรติดเช้ือระบบทำงเดินปัสสำวะ กำรติดเชื้อจำกกำรใหส้ำรน้ ำ และกำรติดเช้ือใน
กระแสเลือด; 

     - มำตรกำรเพื่อจัดกำรและควบคุมกำรแพร่กระจำยของเชื้อดื้อยำ; 

     - มำตรกำรรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ; 
     - กำรดูแลและป้องกันกำรติดเช้ือในผู้ป่วยที่มภีูมิต้ำนทำนต่ ำ; 
     - กำรป้องกันกำรสัมผัสเลือดและสำรคัดหลั่งในระหว่ำงปฏิบัติงำน กำรดูแลบุคลำกรที่สัมผัสเลือด 
สำรคัดหลั่ง หรือโรคติดต่อ และมีมำตรกำรที่ป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเช้ือในวงกว้ำง (ใน
กรณีเป็นโรคที่ระบำดได้ง่ำย); 
     - กำรให้บุคลำกรได้รับวัคซีนป้องกนัโรคตำมมำตรฐำนที่แนะน ำโดยองค์กรวิชำชีพ. 

II-4.2 ก.(1) มีกำรจัดท ำระเบยีบปฏบิัติในกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรติดเช้ือและน ำไปปฏิบัต ิ

ดังต่อไปนี้: 

     - กำรใช้ standard precautions   และ isolation precautions; 
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     - กำรท ำควำมสะอำด ท ำลำยเช้ือ และท ำให้ปรำศจำกเช้ือ; 
     - กำร reprocess กล้องส่องอวัยวะต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรวินิจฉัยและรักษำเพือ่น ำกลับมำใช้ใหม่;    
     - กำรจัดกำรกับวัสดุที่หมดอำย ุและกำรน ำอุปกรณ์กำรแพทย์ทีอ่อกแบบเพื่อใช้คร้ังเดียวกลับมำใช้
ใหม่ (ถ้ำสำมำรถน ำมำใช้ได้) 
II-4.2 ก.(2) มีกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดควำมเส่ียงในกำรแพรก่ระจำยเช้ือโรคและกำรปนเปือ้น

ในส่ิงแวดล้อม: 
     - จัดโครงสร้ำงอำคำรสถำนที ่วำงระบบกำรควบคุมสภำพแวดล้อมโดยใช้วธิีกำรและอุปกรณ์ที่
เหมำะสม และบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ เพื่อป้องกันกำรแพรก่ระจำยสิ่งปนเปื้อนและเช้ือโรค; 
      - ประเมินควำมเส่ียงในกำรติดเช้ือและผลกระทบอื่นที่เกิดจำกงำนก่อสร้ำง ตกแต่งปรับปรุง และรื้อ
ท ำลำยสิ่งก่อสร้ำง แล้ววำงมำตรกำรเพื่อลดควำมเส่ียงที่จะเกิดขึ้น; 
     - แยกบริเวณใช้งำนที่สะอำดจำกบรเิวณปนเปื้อน. 

II-4.2 ก.(3) มีกำรระบุพื้นที่ท ำงำนทีต่้องใส่ใจในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ และมีกำร

ด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือตำมมำตรกำรทีก่ ำหนด โดยพื้นที่ที่ควรให้ควำมส ำคัญ ได้แก่: 
     - ห้องผ่ำตัด; 
     - ห้องคลอด; 
     - หอผู้ปว่ยวิกฤติ; 
     - หอผู้ปว่ยอำยุรกรรม ศัลยกรรม กมุำรเวชกรรม โดยเฉพำะพื้นที่ที่มีควำมแออัด 
     - หนว่ยบริกำรฉุกเฉิน 



 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)  233 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
     - หนว่ยตรวจผู้ป่วยนอก โดยเฉพำะส ำหรับผู้ป่วยควำมตำ้นทำนต่ ำ ผู้ป่วยวณัโรคที่ยังไม่ได้รับกำร
รักษำเพียงพอ และผู้ปว่ยเด็ก; 
     - หนว่ยซักฟอก; 
     - หนว่ยจำ่ยกลำง; 
     - โรงครัว; 
     - หนว่ยกำยภำพบ ำบัด; 
     - ห้องเก็บศพ. 

II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS) 
 

II-5.1 ก.(3) เวชระเบียนผู้ปว่ยมขี้อมลูที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจบุัน และไมสู่ญหำยง่ำย ทั้งนี้ เพื่อ

สนับสนุนกำรดูแลรักษำผูป้่วยอยำ่งต่อเนื่องและปลอดภยั กำรด ำเนินกำรดำ้นเวชระเบียนควรมี
ข้อก ำหนดดังต่อไปนี้: 
     - กำรก ำหนดผู้มีสิทธิบันทึกในเวชระเบียน; 
     - กำรใช้สัญลักษณ์และค ำยอ่ที่เป็นมำตรฐำน; 
     - กำรรับและทวนสอบค ำสั่งกำรรักษำด้วยวำจำ; 
     - กำรใช้รหัสกำรวินจิฉัยโรคและรหสัหัตถกำรที่เป็นมำตรฐำน; 
     - กำรบันทึกด้วยลำยมือที่อำ่นออก ระบุวันเวลำ แล้วเสร็จในเวลำทีก่ ำหนด และมีกำรลงนำม; 
      - กำรแจ้งเตือนข้อมูลส ำคัญ; 
     - บันทึกควำมกำ้วหน้ำ สิ่งที่สังเกตพบ รำยงำนกำรให้ค ำปรึกษำ ผลกำรตรวจวินจิฉัย; 
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
     - เหตุกำรณ์ส ำคัญ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงอำกำรของผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร และกำรตอบสนองต่อกำร
ดูแลรักษำ; 
     - เหตุกำรณ์เกือบพลำด หรือเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น. 

II-5.1 ข.(1) กำรจัดเก็บเวชระเบยีน: 

     - มีกำรจัดเก็บอย่ำงเหมำะสม; 
     - มีกำรจัดเก็บที่รักษำควำมลับได;้ 
     - มีกำรจัดเก็บที่ปลอดภัย ได้รับกำรป้องกันจำกกำรสูญหำย ควำมเสียหำยทำงกำยภำพ และกำร
แก้ไขดัดแปลง เข้ำถึง หรอืใช้โดยผู้ไม่มีอ ำนำจหนำ้ที่; 
     - ถูกเกบ็รักษำและถกูท ำลำยตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบ. 

II-6 ระบบการจัดการดา้นยา 
(MMS) 
 

II-6.1 ก.(1) องค์กรจัดตั้งคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (Pharmaceutical and 

Therapeutic Committee - PTC) จำกสหสำขำวิชำชพี ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลระบบกำรจัดกำรด้ำนยำให้
มีควำมปลอดภยั มกีำรใช้ยำอยำ่งสมเหตุผล มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ. 

II-6.1 ก.(5) องค์กร (โดย PTC) ด ำเนินกำรแผนงำนใช้ยำสมเหตุผล (Rational Drug Use Program) 

และ แผนงำนดูแลกำรใช้ยำตำ้นจุลชีพ (Antimicrobial Stewardship Program) ด้วยมำตรกำรร่วมกัน
หลำยประกำร เพือ่ส่งเสริมกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพและยำอื่นๆ อยำ่งเหมำะสม. 

II-6.1 ข.(4) องค์กรมีระบบคอมพวิเตอร์สนับสนุนกำรจัดกำรระบบยำ โดยมีกำรส่งสัญญำณเตือนใน

ระดับที่เหมำะสมส ำหรับอันตรกิริยำระหว่ำงยำ กำรแพย้ำ ขนำดต่ ำสุดและสูงสุดส ำหรับยำที่ตอ้งใช้
ควำมระมัดระวังสูง และมีแนวปฏิบัติส ำหรับกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำณเตือนเมื่อมีข้อบ่งชี.้ 
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II-6.1 ค.(2) ยำทกุรำยกำรได้รับกำรเก็บส ำรองอยำ่งเหมำะสมและปลอดภยั เพื่อให้ควำมมั่นใจในด้ำน

ควำมเพียงพอ ควำมปลอดภยั มีคุณภำพและควำมคงตัว พร้อมใช้ ปอ้งกันกำรเข้ำถึงโดยผู้ไม่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ สำมำรถทวนกลับถึงแหล่งที่มำ มกีำรตรวจสอบบริเวณที่เก็บยำอยำ่งสม่ ำเสมอ โดยมีกำรปฏิบัติ
เพื่อเป้ำหมำยดังกล่ำวทัว่ทั้งองค์กร. มีกำรเก็บแยกยำที่มีชื่อพ้องมองคล้ำย ยำชนิดเดียวกันที่มีควำม
เข้มข้นแตกต่ำงกัน ยำที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังสูง ยำหมดอำยหุรือยำที่ถูกเรียกคืน แยกเป็นสัดส่วน. ไม่
มีกำรเก็บสำรอีเล็คทรอไลท์เข้มข้นที่จะเป็นอันตรำยต่อผู้ปว่ยไว้ในหน่วยดูแลผู้ปว่ย. ยำเคมีบ ำบัด แก๊ส
และสำรละลำยที่ระเหยง่ำยส ำหรับกำรระงับควำมรู้สึกได้รับกำรเก็บในพื้นที่ที่มกีำรระบำยอำกำศได้ดี. 

II-6.2 ก.(2) ) มีกำรจัดวำงกระบวนท ำงำนที่ประกันควำมถูกต้องของยำที่ผู้ปว่ยได้รับในช่วงรอยต่อ

หรือกำรส่งต่อกำรดูแล (medication reconciliation): 
     - พัฒนำระบบกำรจัดเก็บและบันทกึข้อมูลด้ำนยำที่เป็นปัจจุบันของผู้ปว่ยแต่ละรำย โดยใช้
มำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร; 
     - ระบุบัญชีรำยกำรยำที่ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับ อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ และใช้บญัชีรำยกำรนี้ในทุกจุด
ของกำรให้บริกำร; 
     - ส่งมอบรำยกำรยำของผู้ปว่ย (รวมถึงยำที่ผู้ป่วยรับประทำนทีบ่้ำน ถ้ำมี) ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยใน
ขั้นตอนถัดไป (เช่น รับผู้ป่วยนอนโรงพยำบำล ส่งต่อผู้ปว่ยไปโรงพยำบำลอื่น จ ำหน่ำยผู้ปว่ย ส่งผู้ป่วยมำ
ตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก); 
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     - เปรียบเทียบรำยกำรยำที่ผู้ป่วยทำนอยู่กับรำยกำรยำที่สั่งให้ผู้ป่วย เพื่อค้นหำยำที่ตกหล่น สั่งซ้ ำ ไม่
เข้ำกับสภำพของผู้ปว่ย ผิดขนำด มีโอกำสเกิดอันตรกิริยำระหวำ่งกัน ให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด; 
      - มกีำรตัดสินใจทำงคลิกอยำ่งเหมำะสมตำมข้อมูลทีพ่บ และสื่อสำรกำรตัดสินใจแก่ทีมงำนและ
ผูป้่วย. 

II-6.2 ก.(3) ในกรณีที่มีกำรสั่งจ่ำยยำผ่ำนระบบคอมพวิเตอร์ (CPOE) ระบบดังกล่ำวมีฐำนข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรสั่งจ่ำยยำ. 

II-6.2 ข.(1) มีกำรทบทวนค ำสั่งใช้ยำทุกรำยกำรเพื่อควำมมั่นใจในควำมถกูตอ้ง ควำมเหมำะสมและ

ควำมปลอดภยักอ่นกำรบริหำรยำ dose แรก (หรือทบทวนเร็วที่สุดหลังบริหำรยำในกรณีฉุกเฉิน). มกีำร
ตรวจสอบซ้ ำส ำหรับกำรค ำนวณขนำดยำในผู้ป่วยเด็กและยำเคมีบ ำบัด และเภสชักรติดต่อกับผู้สั่งใช้ยำ
ถ้ำมีข้อสงสัย. 

II-6.2 ข.(2) มีกำรจัดเตรียมยำอยำ่งเหมำะสมและปลอดภยัในสถำนที่ที่สะอำดและเป็นระเบียบ มีกำร

ระบำยอำกำศ อุณหภูมิ และแสงสว่ำงทีเ่หมำะสม. แผนกเภสัชกรรมเป็นผู้เตรียมยำส ำหรับผูป้่วยเฉพำะ
รำย หรือยำที่ไม่มีจ ำหน่ำยในท้องตลำด โดยใช้วิธกีำรปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำน.  ทมีเภสัชกรรมหลีกเล่ียง
กำรสัมผัสยำโดยตรงระหว่ำงกำรจัดเตรียม และเวชภัณฑ์และสำรละลำยปรำศจำกเช้ือได้รับกำรเตรียม
ใน laminar air flow hood. 

II-6.2 ข.(4) มีกำรส่งมอบยำใหห้น่วยดูแลผู้ป่วยในลักษณะทีป่ลอดภยั รัดกุม และพร้อมใช้ ในเวลำที่

ทันควำมต้องกำรของผู้ปว่ย. มกีำรปกปอ้งสุขภำพและควำมปลอดภยัของบุคลำกรที่สัมผัสยำเคมีบ ำบัด 
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
และมีกำรจัดเตรียม hazardous spill kit ที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก. ยำทีถู่กส่งคืนได้รับกำร
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ กำรคงสภำพ และได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม. 

II-6.2 ค.(1) มกีำรให้ยำแก่ผู้ป่วยอยำ่งปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมำะสมและ

อุปกรณ์กำรใหย้ำที่ได้มำตรฐำน โดยมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของยำ คุณภำพยำ ข้อหำ้มในกำรใช้ 
และเวลำ/ขนำดยำ/วิธกีำรใหย้ำ ที่เหมำะสม. มีกำรตรวจสอบซ้ ำโดยอิสระกอ่นให้ยำที่ต้องใช้ควำม
ระมัดระวังสูง ณ จุดให้บริกำร. มีกำรบนัทึกเวลำที่ให้ยำจริงส ำหรับกรณีกำรใหย้ำล่ำชำ้หรือลืมให้. ผู้สั่ง
ใช้ยำได้รับกำรรำยงำนเม่ือมีเหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำหรือควำมคลำดเคลือ่นทำงยำ. 

II-6.2 ค.(4) มีกำรจัดกำรกับยำที่ผู้ปว่ยและครอบครัวน ำติดตัวมำ เพือ่ให้เกิดควำมปลอดภยัและ

สอดคล้องกับแผนกำรดูแลผู้ปว่ยที่เป็นปจัจุบัน. ทีมผู้ให้บริกำรจัดให้มีกระบวนกำรเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
ยำที่ผู้ป่วยสำมำรถบริหำรเองได้ วำ่เป็นยำตัวใด กับผู้ปว่ยรำยใด วธิีกำรเก็บรักษำยำโดยผู้ปว่ย กำรให้
ควำมรู้ และกำรบันทึก. 

II-7 การตรวจทดสอบประกอบการ
วินิจฉัยโรค และบริการทีเ่กี่ยวข้อง 
(DIN) 

II-7.1 ก. (1) มกีำรวำงแผนและกำรจดับริกำรรังสีวิทยำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและ

ลักษณะของผู้ป่วยที่ให้กำรดูแล. แผนจดับริกำรครอบคลุมขอบเขตของบริกำร ทรัพยำกรที่ต้องกำร 
และระดับผลงำนที่คำดหวัง. มีกำรบริหำรและก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและกฎหมำย. 
ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำรับบริกำรรังสีวิทยำไดภ้ำยในเวลำที่เหมำะสม โดยบริกำรขององค์กรหรือได้รับกำรส่ง
ต่อ. 

II-7.1 ก. (2) มีทรัพยำกรบุคคลที่เพียงพอและมีควำมรู้ควำมสำมำรถรับผิดชอบงำนแต่ละด้ำนตำม

มำตรฐำนวิชำชีพ มีกำรพัฒนำและเพิ่มพูนควำมรู้อยำ่งต่อเนื่อง. กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำทำงรังสี
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
วิทยำหรือภำพทำงกำรแพทย์อื่นๆ ท ำโดยผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์. มีระบบกำรปรึกษำรังสีแพทย์
และทบทวนควำมถูกตอ้งของกำรอำ่นผลกำรตรวจทำงรังสีวิทยำตำมควำมเหมำะสม. 

II-7.1 ก. (5) มกีำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงรังสีวิทยำ (Radiology Information 

Technology) ที่เหมำะสมกับขอบเขตบริกำร 

II-7.1 ข. การให้บริการรังสีวิทยา 

(ข้อก ำหนดทั้ง 7 ข้อ ภำยใต้หัวข้อนี้) 

II-7.1 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 

(ข้อก ำหนดทั้ง 3 ข้อ ภำยใต้หัวข้อนี้) 

II-7.3 (1) องค์กรน ำมำตรฐำนพยำธิกำยวิทยำกำยวภิำค ที่จัดท ำโดยรำชวิทยำลัยพยำธแิพทย์แห่ง

ประเทศไทย มำเป็นแนวทำงในกำรปฏบิัติงำน. 
II–8 การเฝ้าระวังโรคและภยั
สุขภาพ (DHS) 

II-8 ก. (1) องค์กรมีนโยบำยเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพครอบคลุมพื้นที่ภำยในองค์กร และพื้นที่

ชุมชนที่องค์กรรับผิดชอบ. 
III–1 การเขา้ถึงและเข้ารับบริการ 
(ACN) 

III-1 (2) มีกำรประสำนงำนที่ดีระหว่ำงองค์กรกับหน่วยงำนที่ส่งผู้ป่วยมำ  เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับกำรส่งต่อ

ในระยะเวลำที่เหมำะสมและปลอดภยั. 

III-1 (3) ผู้ป่วยได้รับกำรคัดแยก (triage) ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว. ผู้ปว่ยที่จ ำเป็นต้องได้รับกำร

ดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้รับกำรดูแลรักษำเป็นอันดับแรก โดยเจ้ำหน้ำที่ที่มีศักยภำพและอปุกรณ์
เครื่องมือที่เหมำะสม. 
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 

III-1 (7) มีกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมลูควำมยินยอมจำกผู้ป่วย/ครอบครัวไว้ในเวชระเบียนก่อนทีจ่ะ

จัดให้บริกำรหรือให้ผู้ปว่ยเขำ้ร่วมกจิกรรม. บริกำรหรือกจิกรรมที่ควรจะมกีำรให้ควำมยินยอม ได้แก่: 
-         - กำรท ำผ่ำตัดและหัตถกำรลุกล้ ำ (invasive procedure) กำรระงับควำมรู้สึก และกำรท ำให้สงบ

ในระดับปำนกลำง/ระดับลึก; 
     - บริกำรที่มีควำมเส่ียงสูงที่จะเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์; 
     - กำรเข้ำร่วมในกำรวิจยัหรือกำรทดลอง; 
     - รูปถ่ำยหรือกิจกรรมประชำสัมพันธ์ ซ่ึงในกรณีนี้ กำรยินยอมควรมีกำรระบุระยะเวลำหรือขอบเขต
ที่ให้ควำมยินยอมไว้. 

III-1 (8) องค์กรจัดท ำและน ำไปปฏิบตัิซ่ึงแนวทำงกำรบ่งชี้ผู้ป่วยอยำ่งถูกต้อง. 

III-2 การประเมินผู้ป่วย (ASM) III-2 ก.(2) กำรประเมินแรกรับของผูป้่วยแต่ละรำยประกอบดว้ย: 

     - ประวัติสุขภำพ; 
     - กำรตรวจร่ำงกำย; 
     - กำรรับรู้ควำมต้องกำรของตนโดยตัวผู้ป่วยเอง; 
     - ควำมชอบส่วนบุคคลของผู้ป่วย; 
     - กำรประเมินปัจจยัด้ำนจิตใจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญำณ และเศรษฐกจิ. 

III-2 ค.(4) มกีำรก ำหนดเรื่องกำรลดขอ้ผิดพลำดในกำรวินจิฉยัโรคเป็นเป้ำหมำยควำมปลอดภยัผู้ป่วย 

โดยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอยำ่งเข้ม มีกำรปรับปรุงและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง. 
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
III-4 การดูแลผู้ป่วย (PCD) III-4.3 ข.(4) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรป้องกันกำรผ่ำตัดผิดคน ผิดข้ำง ผิดต ำแหน่ง ผิด

หัตถกำร. 

III-4.3 ค.(1) ผู้ปว่ยได้รับอำหำรที่เหมำะสม มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพยีงพอกบัควำมต้องกำรพื้นฐำน

ของผู้ป่วย โดยมีระบบบริกำรอำหำรที่ดี. มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรด้ำน
อำหำรและโภชนำกำร ตลอดจนมกีำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสม. 

III-4.3 จ.(1) ผู้ป่วยได้รับกำรคัดกรองเร่ืองควำมปวด (โดยครอบคลุมทั้งควำมปวดเฉียบพลันและ

ควำมปวดเรื้อรัง). เมื่อพบว่ำผู้ปว่ยมีควำมปวด ผู้ปว่ยได้รับกำรประเมินควำมปวดอย่ำงครอบคลุม ทั้ง
ควำมรุนแรงของควำมปวด และลกัษณะของควำมปวด. 

III-4.3 จ.(2) ในกรณีที่คำดว่ำกำรรักษำ กำรท ำหัตถกำร หรือกำรตรวจพิเศษ มีแนวโน้มทีจ่ะท ำให้เกิด

ควำมปวดขึ้น ผู้ป่วยได้รับกำรแจ้งเกี่ยวกับโอกำสที่จะเกิดควำมปวดนั้นล่วงหนำ้. ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกำร
เลือกวิธจีัดกำรควำมปวดดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม. 

III-4.3 จ.(3) ผู้ป่วยที่มีควำมปวดได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมกับสภำพของผู้ป่วยและเป็นไปตำมแนว

ทำงกำรจัดกำรควำมปวด. ผู้ป่วยได้รับกำรเฝ้ำระวังผลข้ำงเคียงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรควำม
ปวด. 

III-4.3 ฉ.(3) บริกำรฟื้นฟูสภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง. 

III-4.3 ช.(1) กำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติที่ได้มำตรฐำน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ

กำรดูแลที่มีคุณภำพและควำมปลอดภยั. ในกรณีที่โรงพยำบำลมกีำรให้บริกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
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มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 
เทียม โรงพยำบำลต้องผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกคณะอนุกรรมกำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำรรักษำโดย
กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.). 

III-6 การดูแลต่อเนื่อง (COC) III-6 (1) องค์กรระบุกลุ่มผู้ป่วยส ำคัญที่ต้องใช้ขั้นตอนกำรจ ำหน่ำยและกำรส่งต่อผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อให้มั่นใจในผลกำรส่งต่อที่ทันเวลำและปลอดภัย. 

III-6 (2) กำรดูแลขณะส่งต่อ ด ำเนินกำรโดยบุคลำกรที่มีศักยภำพ และมีกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงกำร

ส่งต่อที่เหมำะสม. 

III-6 (3) ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรส่งต่อผู้ป่วยได้มำตรฐำนควำมปลอดภยั มีอปุกรณ์กำรแพทย์และ

เวชภัณฑ์ที่พร้อมตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู้ป่วย. 
IV-1 ผลด้านการดูแลสขุภาพ 
(HCR) 

IV-1 (2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกีย่วกับพฤติกรรมสุขภำพ

และสถำนะสุขภำพของกลุ่มผู้รับบริกำรที่ส ำคัญ ประชำกรในชุมชน และบุคลำกรขององค์กร. 
IV-4 ผลด้านการน า (LDR) IV-4 (2) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญของกำรด ำเนินกำรของผู้น ำระดับสูงในเรื่องกำร

สื่อสำรและกำรสร้ำงควำมผูกพันกับก ำลงัคนและผู้รับผลงำน. 

IV-4 (3) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบด้ำน

กำรเงินทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร . 

IV-4 (4) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญด้ำนกำรปฏิบัติตำมหรือปฏบิัติได้เหนือกว่ำ

ข้อก ำหนดด้ำนกฎหมำยและกฎระเบยีบ. 
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มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 

มาตรฐาน ข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ 

IV-4 (5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติอยำ่งมีจริยธรรม และควำม

เช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น ำระดับสูง และกำรก ำกบัดูแลกิจกำร. 

IV-4 (6) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุน

ชุมชนที่ส ำคัญ. 
IV-5 ผลด้านประสทิธิผลของ
กระบวนท างานส าคัญ (WPR) 

IV-5 (1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญเกีย่วกับผลกำรด ำเนินกำร

ของกระบวนกำรท ำงำนส ำคัญ (ตำมมำตรฐำนตอนที่ I และ II) และกระบวนกำรสนับสนุนส ำคัญ 
ครอบคลุมตัววัดด้ำนผลิตภำพ รอบเวลำ ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และมิติคุณภำพที่เกีย่วขอ้งอื่นๆ. 

IV-5 (2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส ำคัญของประสิทธิผลระบบควำม

ปลอดภัยขององค์กร กำรเตรียมพร้อมตอ่ภัยพิบัติและภำวะฉกุเฉิน และผลกำรด ำเนินกำรด้ำนหว่งโซ่
อุปทำน. 

 

 

 

 
  


