
 
 
 
 

 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ   

พ.ศ. 2549 
(ราง 4.0) 

 

 
Hospital and Healthcare Organization  

Standards 2006 
(Version 4.0) 

ในวโรกาสอันเปนมงคล 
ฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ป 

มิถุนายน 2549 

For the 60th Anniversary Celebration  
of His Majesty’s Accession to the Throne 

June 2006 
 

 
 
 
 
 

สถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 



สารบัญ 
 
กรอบแนวคิด.........................................................................................................................................................................................................................1 
ตอนที่ I ภาพรวมของการจัดการองคกร .................................................................................................................................................................................4 
PART I ORGANIZATION MANAGEMENT OVERVIEW ....................................................................................................................................................4 
I-1 การนํา (LED) ..................................................................................................................................................................................................................4 
I-1 Leadership .....................................................................................................................................................................................................................4 
I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ (STM)...........................................................................................................................................................................................9 
I-2 Strategic Management...................................................................................................................................................................................................9 
I-3 การมุงเนนผูปวย / ผูรับผลงาน (PCF) ............................................................................................................................................................................13 
I-3 Focus on Patients / Customers ...................................................................................................................................................................................13 
I-4 การวัด วิเคราะห และจัดการความรู (IKM)......................................................................................................................................................................18 
I-4 Measurement, Analysis and Knowledge Management...............................................................................................................................................18 
I-5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (HRF) .................................................................................................................................................................................22 
I-5 Human Resource Focus..............................................................................................................................................................................................22 
I-6 การจัดการกระบวนการ (PCM) ......................................................................................................................................................................................29 
I-6 Process Management ..................................................................................................................................................................................................29 
ตอนที่ II ระบบสําคัญของโรงพยาบาล ..................................................................................................................................................................................33 
PART II KEY HOSPITAL SYSTEMS................................................................................................................................................................................33 
II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ) ............................................................................................................................................33 
II-1 Risk, Safety, and Quality Management......................................................................................................................................................................33 
II-2 การกํากับดูแลดานวิชาชีพ (PG)....................................................................................................................................................................................38 



II-2 Professional Governance ...........................................................................................................................................................................................38 
II-3 สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย (ENV) ..............................................................................................................................................................................43 
II-3 Environment of Care...................................................................................................................................................................................................43 
II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)..........................................................................................................................................................................51 
II-4 Prevention and Control of Infection............................................................................................................................................................................51 
II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS) ..............................................................................................................................................................................................58 
II-5 Medical Record System..............................................................................................................................................................................................58 
II-6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) ....................................................................................................................................................................................61 
II-6 Medication Management System ...............................................................................................................................................................................61 
II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการที่เกี่ยวของ (INV)........................................................................................................................68 
II - 7 Diagnostic Investigation and Related Services .......................................................................................................................................................68 
II – 8 การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ..................................................................................................................................................................................76 
II – 8 Disease and Health Hazard Surveillance ...............................................................................................................................................................76 
II – 9 การทํางานกับชุมชน (COM) ......................................................................................................................................................................................77 
II – 9 Working with Community.........................................................................................................................................................................................77 
ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปวย .........................................................................................................................................................................................80 
PART III  PATIENT CARE PROCESSES ........................................................................................................................................................................80 
III - 1 การเขาถึงและเขารับบริการ (ACC) ............................................................................................................................................................................80 
III - 1 Access and Entry ....................................................................................................................................................................................................80 
III - 2 การประเมินผูปวย (ASS)...........................................................................................................................................................................................82 
III - 2 Patient Assessment.................................................................................................................................................................................................82 
III-3 การวางแผน (PLN) ......................................................................................................................................................................................................85 
III-3 Planning .....................................................................................................................................................................................................................85 



III-4 การดูแลผูปวย  (PCD) .................................................................................................................................................................................................88 
III-4 Patient Care Delivery.................................................................................................................................................................................................88 
III-5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว (I&E).....................................................................................................................................................95 
III-5 Information and Empowerment for Patient / Family .................................................................................................................................................95 
III-6 การดูแลตอเนื่อง (CON)...............................................................................................................................................................................................97 
III-6 Continuity of Care......................................................................................................................................................................................................97 
ตอนที่ 4 ผลการดําเนินงานขององคกร .................................................................................................................................................................................98 
PART IV ORGANIZATION PERFORMANCE RESULTS ................................................................................................................................................98 
IV-1 ผลดานการดูแลผูปวย (RPC).......................................................................................................................................................................................98 
IV-1 Patient Care Results .................................................................................................................................................................................................98 
IV-2 ผลดานการมุงเนนของผูปวยและผูรับผลงานอื่น (RCF).................................................................................................................................................98 
IV-2 Patient and Other Customer-focused Results ..........................................................................................................................................................98 
IV-3 ผลดานการเงิน (RFI)...................................................................................................................................................................................................98 
IV-3 Financial Results .......................................................................................................................................................................................................98 
IV-4 ผลดานทรัพยากรบุคคล (RHR)....................................................................................................................................................................................99 
IV-4 Human Resource Results .........................................................................................................................................................................................99 
IV-5 ผลดานประสิทธิผลขององคกร (ROE) ..........................................................................................................................................................................99 
IV-5 Organizational Effectiveness Results .......................................................................................................................................................................99 
IV-6 ผลดานการนําและความรับผิดชอบตอสังคม (RLS).......................................................................................................................................................99 
IV-6 Leadership and Social Responsibility Results..........................................................................................................................................................99 
IV-7 ผลดานการสรางเสริมสุขภาพ (RHP) .........................................................................................................................................................................100 
IV-7 Health Promotion Results .......................................................................................................................................................................................100 



 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549             1 

กรอบแนวคิด 

 

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เปาหมาย/
วัตถุประสงค
เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ
ความเสี่ยงสําคัญ

ความตองการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

การใชมาตรฐานเพื่อการพัฒนาและติดตามคุณภาพ
คือกระบวนการเรียนรูที่สําคัญ

เชื่อมโยงหลักการและนามธรรมสูการปฏิบัติ

การใชมาตรฐานเพื่อการพัฒนาและติดตามคุณภาพการใชมาตรฐานเพื่อการพัฒนาและติดตามคุณภาพ
คือกระบวนการเรียนรูที่สําคัญคือกระบวนการเรียนรูที่สําคัญ

เชื่อมโยงหลักการและนามธรรมสูการปฏิบัติเชื่อมโยงหลักการและนามธรรมสูการปฏิบัติ

ออกแบบระบบ

ทบทวน ประเมิน เรียนรู

ปรับปรุง

ทําความเขาใจ
เปาหมายของมาตรฐาน

Root cause



กรอบแนวคิด 
 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 2

 

 
 
 

Visionary Leadership
Systems Perspective
Agility

Value on Staff
Individual Commitment
Teamwork
Ethic & Professional Standard

Learning
Empowerment

Core Values & Concepts

ทิศทางนํา ผูรับผล

คนทํางาน

การพัฒนา

พาเรียนรู

Patient / Customer Focus
Focus on Health
Community ResponsibilityCreativity & Innovation

Management by Fact
Cont. Process Improvement
Focus on Results 
Evidence-based Approach



กรอบแนวคิด 
 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 3

ระบบงานสําคัญของ รพ.

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกํากับดูแลวิชาชีพ
สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย
การปองกันการติดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการดานยา
การตรวจทดสอบ
การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
การทํางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผูปวย

การเขาถึงและเขารับบริการ
การประเมินผูปวย
การวางแผน
การดูแลผูปวย
การใหขอมูลและเสริมพลัง
การดูแลตอเนื่อง

ดานการดูแลผูปวย
ดานการมุงเนนผูรับผลงาน
ดานการเงิน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานประสิทธิผลขององคกร
ดานการนําและสังคม
ดานสรางเสริมสุขภาพ

มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ

พ.ศ. 2549

ตอนที่ IV

ตอนที่ III
ตอนที่ II

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ

กระบวนการดูแลผูปวย



 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549             4 

 
ตอนที่ I ภาพรวมของการจัดการองคกร PART I ORGANIZATION MANAGEMENT OVERVIEW 

I-1 การนํา (LED) I-1 Leadership 
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (LED.1) 1.1 Senior Leadership 
ผูนําระดับสูงชี้นําองคกร สื่อสารและสรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมผลการ
ดําเนินงานที่ดี ใหความมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแล
ผูรับบริการ. 

Senior leaders guide the organization.  Senior leaders communicate 
with staff and create an environment that encourages good 
performance, ensures quality and safety of care. 

ก. วิสัยทัศนและคานิยม a. Vision and Values 
(1) ผูนําระดับสูงกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม.  ผูนําระดับสูงถายทอด

พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม ผานระบบการนํา1 ไปยังบุคลากรทุกคนและคู
พันธมิตรสําคัญ เพื่อนําไปปฏิบัติ. การปฏิบัติตนของผูนําระดับสูงสะทอนให
เห็นความมุงมั่นตอคานิยมขององคกร.   

(1) Senior leaders set organizational mission, vision and values. Senior 
leaders deploy mission, vision and values through the leadership 
system to all staff and key partners.  Senior leaders’ personal actions 
reflect a commitment to the organization’s values. 

(2) ผูนําระดับสูงแสดงภาวะผูนําและรับผิดชอบตอการบรรลุความสําเร็จของ
องคกร, คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย, จัดสรรและบริหาร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ. 

(2) Senior leaders provide leadership and are responsible for the 
organization’s achievements, quality and safety of patient care, 
efficient allocation and management of resources. 

                                         
1 “ระบบการนํา” (leadership system) หมายถงึ วิธีการดําเนินงานของผูนําภายในองคกรซึ่งเปนพื้นฐานของการตดัสินใจที่สําคัญ การสือ่สาร และการนําผลการตดัสิน
ดังกลาวไปสูการปฏิบตัิ ไดแก โครงสรางและกลไกการตดัสินใจ, การเลือกสรรและพัฒนาผูนํา/ผูบริหาร, การตอกย้ําคานยิม ทิศทาง ความคาดหวัง, รวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางผูนําในสายงานตาง ๆ.  
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(3) ผูนําระดับสูงสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการปรับปรุงผลงาน2, 
การบรรลุวัตถุประสงคขององคกร, การสรางนวตกรรม, ความคลองตัวของ
องคกร, การเรียนรูขององคกรและบุคลากร, สัมพันธภาพในการทํางานที่ดี, 
ความรวมมือและการประสานบริการ, การปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย
และจริยธรรม.  

(3) Senior leaders create an environment for performance improvement, 
accomplishment of organization objectives, innovation, organizational 
agility, organizational and staff learning, effective working 
relationships, cooperation and integration of services, legal 
compliance and good ethical practice. 

ข. การสื่อสารและจุดเนนขององคกร b. Communication and Organization Focus 
(1) ผูนําระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร, ใหอํานาจการตัดสินใจ3, และจูงใจ

บุคลากรทุกคนทั่วทั้งองคกร.  ผูนําระดับสูงกระตุนใหเกิดการสื่อสารสอง
ทางที่ตรงไปตรงมาทั่วทั้งองคกร.  ผูนําระดับสูงมีบทบาทเชิงรุกในการให
รางวัลและการยกยองชมเชย เพื่อเสริมสรางการมุงเนนผูปวย/ผูรับผลงาน, 
คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูรับบริการ, และการมีผลงานที่ดี. 

(1) Senior leaders communicate with, empower, and motivate all staff 
throughout the organization.  Senior leaders encourage frank, two-
way communication throughout the organization.  Senior leaders take 
an active role in staff reward and recognition to reinforce a focus on 
patients/other customers, quality and safety in patient care, and good 
performance.  

                                         
2 “การปรับปรุงผลงาน” (performance improvement) มีความหมายเชนเดยีวกับการพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) แตครอบคลุมมิติทุกดานของการดําเนินงาน
ในองคกร  บทบาทของผูนําในการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอือ้ตอการปรับปรุงผลงานไดแก [(1) การกําหนดนโยบาย เปาประสงค และลําดับความสําคญัในเรื่อง
คุณภาพและความปลอดภยั (2) การสรางหลักประกันวาบริการที่จัดใหผูปวยมคีวามปลอดภยัและมีคณุภาพ (3) การสนับสนนุ  (การใหการฝกอบรมและโอกาส, การให
แนวทางและความชวยเหลือ, การขจัดอุปสรรคในการพัฒนา, การสรางแรงจูงใจและใหรางวัล, การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน, การปรับระบบบริหารเพื่อเกือ้หนุนการ
พัฒนาคุณภาพ) และติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภยั (4) การสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมของการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และการเรียนรู   
3 “การใหอํานาจตัดสินใจ” (empowerment) ในความหมายดานการบริหารจัดการ หมายถึงการใหอํานาจและความรับผิดชอบแกบุคลากรเพื่อตดัสินใจและดําเนินการ
อยางเหมาะสม เปนผลใหเกิดการตดัสินใจในจุดที่ใกลชิดผูปวยมากที่สดุ ซึ่งเปนจุดที่มีความเขาใจความตองการของผูปวย/ผูรับบริการ และความรูในการทํางานมากที่สุด  
การใหอํานาจตดัสินใจมีเปาหมายเพื่อชวยใหบคุลากรสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูปวย/ผูรับบริการตั้งแตเริ่มแรก สามารถปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ, 
สามารถปรบัปรงุผลลัพธของการทํางาน  องคกรจะตองใหขอมลูที่จําเปนสําหรับการตดัสินใจของบุคลากรอยางทันกาลและนําไปใชประโยชนได 
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(2) ผูนําระดับสูงกําหนดจุดเนนของการปรับปรุงผลงาน และจุดเนนของการ
ดําเนินงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค/วิสัยทัศนขององคกร รวมทั้งระดับ
ความคาดหวังในจุดเนนดังกลาว.  ระดับความคาดหวังขององคกรมีสมดุล
ระหวางคุณคาที่ใหแกผูปวย/ผูรับผลงาน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ. 

(2) Senior leaders create a focus on action to improve performance, 
accomplish the organization’s objectives, and attain the vision; 
including performance expectation in those areas.  The organizational 
performance expectations include a balanced value for patients/other 
customers, and other stakeholders. 

  
1.2 การกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม (LED.2) 1.2 Governance and Social Responsibility 
องคกรแสดงถึงระบบการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ความรบัผิดชอบตอ
สาธารณะ สรางความมัน่ใจวามีการดําเนนิงานอยางมีจรยิธรรม 
และมีสวนสนบัสนนุตอสขุภาพของชมุชน 

The organization demonstrates its good governance, its 
responsibilities to the public, ensures ethical behavior, and 
contributes to the health of key community.  

ก. การกํากับดูแลกิจการ a. Organizational Governance 
(1) องคกรแสดงถึงระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในดานความรับผิดชอบตอ

การกระทําของผูบริหาร, ความรับผิดชอบดานการเงิน, ความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน, การตรวจสอบที่เปนอิสระทั้งภายในและภายนอก, และการ
พิทักษผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย. 

(1) The organization addresses the following key factors in the 
governance system: management accountability, fiscal accountability, 
transparency in operation, independence in internal and external 
audits, and protection of stakeholder interests. 

(2) องคกรประเมินผลงานของผูนําทุกระดับ4.  ผูนําระดับสูงใชผลการทบทวน
เหลานี้ไปปรับปรุงประสิทธิผลของผูนําแตละคน และประสิทธิผลของระบบ
การนํา5 

(2) The organization evaluates the performance of leaders at all levels.  
Senior leaders use these performance review to improve both their 
personal leadership effectiveness and that of leadership system 

                                         
4 การประเมินผลงานของผูนํา อาจใชการทบทวนในกลุมผูนํา, การประเมินผลงานของผูบริหารอยางเปนทางการ, การสํารวจและรับเสียงสะทอนจากบุคลากรและผูมีสวน
ไดเสยีอื่น ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
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ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม b. Legal and Ethical Behavior 
(1) องคกรระบุและคาดการณถึงความเสี่ยง / ผลกระทบดานลบตอสังคม และ

ความกังวลของสาธารณชน6 เนื่องมาจากบริการ/การดําเนินงานของ
องคกร.  มีการกําหนดกระบวนการ ตัวชี้วัด และเปาหมายสําคัญ เพื่อใหมี
การปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมาย รวมทั้งลดความเสี่ยงหรือผลกระทบ
ดานลบเหลานั้น. 

(1) The organization addresses and anticipates risks / adverse impacts 
on society, public concerns with its health care services and 
operations.  Key processes, measures, and goals for complying with 
legal requirement and reducing those risks or negative impacts are 
addressed. 

(2) องคกรสงเสริมและสรางความมั่นใจวาจะมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม
ในทุกกรณี มีการติดตามกํากับ และดําเนินการเมื่อมีการละเมิดหลัก
จริยธรรม. 

(2) The organization promotes and ensures ethical behavior in all 
interactions, monitors and responds to breaches of ethical behavior. 

ค. การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพของชุมชน7 c. Support of Communities and Community Health 
(1) องคกรกําหนดชุมชน8 สําคัญและสิ่งที่จะใหการสนับสนุนแกชุมชน.  

องคกรสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน9.  องคกรสนับสนุน
(1) The organization identifies its key communities and determines 

areas of emphasis for support.  The organization supports and 

                                                                                                                                                                                     
5 ระบบการนําที่มีประสิทธิผล (an effective leadership system) ตองคํานงึถึงความสามารถและความตองการของบุคลากร/ผูมีสวนไดเสยีอื่น, ตั้งความคาดหวังในดาน
ผลการดําเนินงานใหสูง, สรางความภักดีตอองคกรและการทํางานเปนทีมเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร, กระตุนและสนับสนุนการสรางนวตกรรม การเสี่ยงในระดับที่
เหมาะสม, จัดโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับเปาหมายและหนาที่, มีกลไกสําหรับผูนําในการประเมินตนเอง รับขอมูลปอนกลับ และนําไปสูการปรับปรุง 
6 “ความหวงกังวลของสาธารณชน” (public concerns) อาจรวมถึงความปลอดภยัของผูปวย, คาใชจาย, การเขาถึงที่เทาเทียมและทันกาล, สิ่งคุกคามใหมๆ ที่เกิดขึ้น, 
และการจัดการกับของเสยีจากการใหบริการทางการแพทย (medical waste) 
7 ในการประเมินตนเอง องคกรสามารถอางถึงคาํตอบในมาตรฐาน II-9 การทํางานกับชุมชน.ซึ่งจะมีโอกาสใหรายละเอยีดไดมากขึ้น 
8 ชุมชนในที่นี้ครอบคลุมทั้งชุมชนทางภูมิศาสตรที่โรงพยาบาลไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ และชุมชมในลักษณะอื่นๆ เชน กลุมบุคคลที่มารวมมีปฏิสัมพันธกับเพื่อบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน, ชุมชนตามสถานที่ตั้ง (setting), เครือขายบริการสุขภาพ เปนตน 
9 การสนับสนุนชุมชน (community support) อาจรวมถึงความพยายามในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่นในดานการใหบริการ การศึกษา สุขอนามัย 
สิ่งแวดลอม การสงเสริมอาชีพ เปนตน 
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สุขภาพของชุมชน10, ประสานงานและสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ 
เพื่อจัดใหมีบริการที่ประสานกันและใชทรัพยากรรวมกัน.  

strengthens communities. The organization supports the community 
health, forms linkages and partnerships with other organization to 
develop coordinated services and share resources. 

 

                                                                                                                                                                                     
10 การสนับสนุนสุขภาพของชุมชน (community health support) ไดแก การใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับปจจัยที่จะมีผลตอสขุภาพ, การชวยใหสมาชิกในชุมชนพัฒนา
ทักษะและความสามารถที่จําเปนเพื่อสามารถรบัผดิชอบและตดัสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อสงเสริมใหเกิดชุมชนที่มีสุขภาพดี  
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I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ (STM) I-2 Strategic Management 
2.1 การจัดทํากลยุทธ (STM.1) 2.1 Strategy Development 
องคกรกําหนดกลยุทธ / วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อชี้นําและสราง
ความเขมแขง็ใหกับการดําเนินงานขององคกรโดยรวม และสอดคลอง
กับความทาทายที่องคกรเผชิญอยู 

The organization establishes its strategy and strategic objectives, to 
guide and strengthen overall organization performance, including 
how the organization addresses its challenges. 

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ11 a. Strategy Development Process 
(1) ผูนําระดับสูง โดยความรวมมือกับบุคลากร ดําเนินการวางแผนกลยุทธตาม

ขั้นตอนและใชกรอบเวลาที่เหมาะสม.  มีกระบวนการที่ชวยใหองคกรทราบ
ถึงจุดออนหรือจุดดอยสําคัญที่อาจถูกมองขาม.   

(1) Senior leaders, with participation of staff, conduct a strategic 
planning process with appropriate key process steps and planning 
time horizon.  The potential blind spots are identified during the 
planning process.   

(2) ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ มีการวิเคราะหปญหาและความตองการ
ดานสุขภาพของผูรับบริการ / ชุมชนที่รับผิดชอบ, วิเคราะหจุดแข็ง จุดอน 
โอกาส สิ่งคุกคามขององคกร รวมทั้งปจจัยสําคัญอื่นๆ12 และความสามารถ
ในการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ13. 

(2) Health problems and health care needs of the clients / communities; 
the organization’s strengths, weaknesses, opportunities, threats, and  
other key factors, and the ability to execute the strategic plan are 
analyzed in the strategic planning process. 

                                         
11 การจัดทํากลยุทธ (strategy development) หมายถึงแนวทางที่องคกรใชเตรียมการสําหรับอนาคต ซึ่งอาจจะใชวิธีการตางๆ ในการคาดการณ พยากรณ ทางเลือก 
ฉากทัศน เพื่อพิจารณาความเปนไปไดตางๆ ที่จะเกิดขึ้น นําไปสูการตดัสินใจและจัดสรรทรัพยากร   
12 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส สิ่งคุกคาม (SWOT analysis) ควรครอบคลุมปจจัยสําคญัที่จะมีผลตอความสําเร็จขององคกรในอนาคตทุกปจจัย เชน มุมมอง/
ความคาดหวังของผูรับบริการและชุมชน; วัฒนธรรม นโยบาย แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันความผดิพลั้งในการดูแลผูปวย; สภาพแวดลอมดาน
ความรวมมือ การแขงขัน และความสามารถขององคกรเปรียบเทียบกับองคกรทีมีลักษณะคลายกัน; วงรอบชีวิต (life cycle) ของบริการสุขภาพ; นวตกรรมหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่อาจมีผลตอการจัดบริการ; ความตองการขององคกรในดานบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ; โอกาสที่จะปรับเปลี่ยนการใชทรัพยากรไปสู
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ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ14 b. Strategic Objectives 
(1) มีการจัดทําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ และกรอบเวลาที่จะบรรลุ

วัตถุประสงคเหลานั้น. 
(1) Key strategic objectives are developed as well as a timetable for 

accomplishing them. 
(2) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญขององคกร15 

สถานะสุขภาพและความตองการดานสุขภาพของชุมชนหรือกลุมประชากร
ที่ใหบริการ และมีสวนตอผลลัพธสุขภาพที่ดีขึ้น. 

(2) The strategic objectives address key organizational challenges, 
respond to the community’s (or its served population’s) health 
situation and needs, and contribute to improvement of the health 
outcomes. 

(3) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธเกีย่วกับการสรางเสริมสุขภาพมุงที่ผลลัพธสุขภาพ
ที่ดีขึ้นของผูปวย ครอบครัว ชุมชน บุคลากร และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมี
สุขภาพดี. 

(3) A strategic objective related to health promotion aims at improving 
health outcome of patients, families, communities, staff, and at 
environment that is conducive to health 

  
2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (STM.2) 2.2 Strategy Deployment 
องคกรถายทอดวัตถุประสงคเชิงกลยทุธไปสูการปฏิบตัิ และ The organization converts its strategic objectives into action 
                                                                                                                                                                                     
บริการสุขภาพที่มีความสําคญัสูงกวา; ความเสี่ยงทางดานการเงิน สังคม จริยธรรม กฎระเบียบขอบังคับ เทคโนโลยี และความเสี่ยงอื่นๆ; สิง่แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ระบบบริการสุขภาพและเศรษฐกิจ; ความตองการ จุดแข็ง จุดออน ขององคกรพันธมิตรและคูคา; ปจจัยอื่นๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงสําหรับองคกร 
13 รวมทั้งความคลองตัวขององคกรในการปรับเปลี่ยนแผน การปฏิบตัติามแผนสํารองหรอืแผนที่มีการปรับเปลี่ยน 
14 “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” (strategic objectives) หมายถึงความมุงหมายทีช่ัดเจนขององคกร  เปนสิ่งที่องคกรจะตองบรรลุเพื่อใหสามารถอยูรอดไดในระยะยาว เปน
การกําหนดทิศทางระยะยาวขององคกร และใชเปนแนวทางในการจัดสรรหรือปรบัเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรขององคกร  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะมุงเนนทั้งภายนอก
และภายในองคกร เกี่ยวของกับโอกาสและความทาทายที่สําคญัเกี่ยวกบัผูปวย ผูรับผลงาน ตลาด บริการ หรือเทคโนโลยี  
15 กลยุทธที่ตอบสนองความทาทายสําคัญ ควรมุงเนนในประเด็นสําคญัที่สดุทีจ่ะนํามาสูความสําเร็จขององคกร เชน การเขาถึง ตําแหนงที่ตั้ง คุณภาพและความ
ปลอดภยั การสรางเสริมสุขภาพ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การปรับบริการใหเหมาะสมกับผูรับบริการแตละราย การใหบรกิารในลักษณะบูรณาการ  การสรางนวตกรรม
อยางรวดเร็ว การใหบริการที่มีตนทุนต่ํา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การสรางพันธมติรและแนวรวมใหมๆ  
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ติดตามความกาวหนาเพือ่ใหมัน่ใจวาบรรลุเปาประสงค. and tracking progress to ensure goal achievement. 
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการ16และการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ a. Action Plan Development and Deployment 
(1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอดเผนไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ.  ผูนําระดับสูงจัดสรรทรัพยากรอยาง
เพียงพอเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถดําเนินการตามแผนไดสําเร็จ. บุคลากร
ตระหนักในบทบาทและการมีสวนตอการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ. 

(1) Action plans are developed and deployed to achieve the key 
strategic objectives.  Senior leaders allocate adequate resources to 
ensure accomplishment of its action plans. Staff are aware of the role 
they play and the contribution they make in achieving the strategic 
objectives. 

(2) องคกรนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการมาจัดทําแผนดาน
ทรัพยากรบุคคล17. 

(2) The organization determines key human resource plans that derive 
from its strategic objectives and action plans. 

(3) มีการจัดทําตัวชี้วัดสําคัญเพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผน.  
ระบบการวัดผลครอบคลุมประเด็นสําคัญ / ผูมีสวนไดเสียทั้งหมด และเอื้อ
ใหทั้งองคกรมุงไปในทิศทางเดียวกัน. 

(3) Key performance indicators for tracking progress on the action plans 
are developed.  The measurement system reinforces organizational 
alignment and covers all key areas and stakeholders. 

                                         
16 “แผนปฏิบัติการ” (action plans) หมายถึงแผนที่ระบุกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ รวมทั้งรายละเอียดทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลา
ที่ตองทําใหสําเร็จ  การจัดทําแผนปฏิบตัิการเปนขั้นตอนที่สําคัญเพื่อใหเกดิความเขาใจและมีการนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูปฏิบตัิทั่วทั้งองคกรอยางไดผล   การ
ถายทอดแผนปฏิบตัิการเพื่อนําไปปฏบิัติรวมความถึงการกําหนดตัววดัที่ทุกแผนกและทุกหนวยงานจะใชไปในทศิทางเดียวกัน และอาจจําเปนตองมีการฝกอบรมบุคลากร
เปนการเฉพาะหรือการสรรหาบุคลากรใหม  ตัวอยางเชน ถาวัตถปุระสงคเชิงกลยุทธมุงเนนที่จะเปนผูใหบริการที่มีตนทุนต่ํา แผนปฏิบตัิการอาจเปนการออกแบบ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดวันนอนโรงพยาบาล การวิเคราะหการใชทรัพยากรและทรัพยสิน การวิเคราะหกลุมโรค (DRG) ที่พบบอยเพื่อนําไปสูการปองกัน  การ
ถายทอดเพื่อนําไปปฏบิัตอิาจรวมถึงการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดลําดบัความสําคัญโดยอาศยัการวิเคราะหตนทุนและประโยชนที่จะเกิดขึ้น  การวิเคราะหและประเมินใน
ระดับองคกรจะเนนที่ประสิทธิภาพของกระบวนการ ตนทุนตอหนวย และคุณภาพการดูแล 
17 แผนดานทรัพยากรบุคคล (human resources plan) ควรเหมาะสมกับพันธกิจ / โครงสรางองคกร / ทรัพยากร สอดคลองกับความตองการดานกําลังคนในปจจุบันและ
ในอนาคต  โดยระบุจํานวน ประเภท คุณลักษณะของบุคลากรที่ตองการ และการฝกอบรมที่จําเปน 
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ข. การคาดการณและเปรยีบเทียบผลการดาํเนินงาน b. Performance Projection & Comparison 
(1) องคกรคาดการณผลการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดสําคญัในขอ 2.2ก(3) 

ตามกรอบเวลาของการวางแผน  โดยพิจารณาจากเปาประสงค, ผลงานที่
ผานมา และขอมูลเชิงเปรียบเทียบ18 ที่เหมาะสม.  องคกรตอบสนองตอ
ความแตกตางของผลงานเมื่อเทียบกับองคกรที่ดําเนินงานหรือมีกิจกรรมใน
ลักษณะใกลเคียงกัน ทั้งความแตกตางในปจจุบันและความแตกตางที่ได
จากการคาดการณ. 

(1) For the key performance indicator identified in 2.2a(3), the 
organization determines its performance projections for the planning 
time horizons.  The organization determines its projected 
performance compare with its goals, past performance, and 
appropriate comparative data.  The organization address current and 
projected gaps in performance against comparable organization. 

 

                                         
18 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ อาจจะเปนการใชระดบัเทียบเคยีง (benchmark) ซึ่งเปนผลงานที่เปนเลิศของกิจกรรมที่คลายคลึงกัน เปนขอมูลคาเฉลี่ยของธุรกิจซึ่งรวบรวม
โดยบุคคลที่สาม เปนขอมูลผลการดําเนินการของคูแขง หรือการเปรียบเทียบกับองคกรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
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I-3 การมุงเนนผูปวย / ผูรับผลงาน (PCF) I-3 Focus on Patients / Customers 
3.1 ความรูเกี่ยวกับผูปวย / ผูรับผลงาน (PCF.1) 3.1 Patient / Customer Knowledge 
องคกรรับรูความตองการและความคาดหวงัของผูปวย / ผูรับ
ผลงาน เพื่อใหมัน่ใจวาบริการที่จัดใหสอดคลองกบัความตองการ
ดังกลาว 

The organization gains knowledge about needs and expectation 
of its patients/customers to ensure the relevance of its 
services. 

ก. ความรูเกี่ยวกับผูปวย / ผูรับผลงาน 3.1 Patient / Customer Knowledge 
(1) องคกรระบุการจําแนกสวน19 ของผูปวย / ผูรับผลงาน กลุมผูรับผลงาน20 

และตลาดบริการสุขภาพ. องคกรกําหนดวาจะมุงเนนบริการสุขภาพสําหรับ
สวนใดของผูปวย/ผูรับผลงาน กลุมผูรับผลงาน และตลาดบริการสุขภาพ.  

(1) The organization identifies patients/customers, customer groups, and 
health care market segments.  The organization determines which 
patients/customers, customer groups, and market segments to 
pursue for health care services. 

(2) องคกรรับฟงและเรียนรู21 ความตองการและความคาดหวัง22 ของผูปวย / 
ผูรับผลงาน ดวยวธิีการรับฟงที่เหมาะสมกับแตละกลุม.  มีการนําความรูนี้
ไปใชในการวางแผนจัดบริการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน. 

(2) The organization listens and learns key patient / other customer 
requirements and expectations. The determination methods vary for 
different patients / customer groups. This information is used for 
purposes of health service planning and process improvements. 

                                         
19 “สวน” (segment) หมายถึงสวนหนึ่งของผูปวย/ลูกคา ตลาดบริการสุขภาพทั้งหมด  ซึ่งมีลักษณะรวมที่สามารถจัดกลุมไดอยางมีเหตุผล  การจําแนกสวนนี้สามารถ
นําไปใชประโยชนในการวิเคราะหผลงานขององคกรอยางมีความหมาย  ความเขาใจเรื่องการจําแนกสวนมีความสําคญัตอการระบุความตองการและความคาดหวังที่
แตกตางกันของผูปวย/ผูรบัผลงาน ตลาด ในสวนตางๆ เพื่อใหสามารถจัดบริการไดอยางเหมาะสม  ตัวอยางการจําแนกสวนของตลาดบริการสุขภาพอาจใชภมูิศาสตร ชอง
ทางการใหบริการ ปริมาณบริการสุขภาพ หรือเทคโนโลยีที่ใช   
20 “กลุมผูรับผลงาน” (customer groups) รวมความถึงกลุมสําหรับผูปวย ครอบครัวของผูปวย ชุมชน ผูรับประกัน ผูจายเงิน นายจาง ผูใหบริการสุขภาพอื่นๆ รัฐบาล 
นักศึกษา  (ในความหมายทั่วไป ของผูรับผลงานจะครอบคลุมผูปวยดวย) 
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(3) องคกรปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรูใหทันความตองการของผูเกี่ยวของ
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ. 

(3) The organization keeps its listening and learning methods current 
with health care service needs and directions. 

  
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับผลงาน (PCF.2)  3.2 Customer Relationships and Satisfaction 
องคกรสรางความสมัพนัธกับผูปวย / ผูรับผลงาน เพื่อสรางความ
เชื่อมั่น ศรัทธา ความพงึพอใจ และความรวมมือ  มีการประเมนิและ
นาํขอมลูความพึงพอใจของผูปวย / ผูรับผลงานมาใชปรับปรุงการ
ดําเนินงาน.  

The organization builds relationships with patients / customers 
to build trust, satisfaction and cooperation. The organization 
determines and uses patient / customer’s satisfaction 
information for improvement. 

ก. การสรางความสัมพันธกับผูปวย / ผูรับผลงาน  a. Patient/Customer Relationship Building 
(1) องคกรสรางความสัมพันธกับผูปวย / ผูรับผลงาน เพื่อตอบสนองความ

ตองการ, สรางความเชื่อมั่นศรัทธา, ความพึงพอใจ และเพื่อใหไดรับความ
รวมมือ.  

(1) The organization builds relationships with patients / customers to 
meet their expectations, build trust, satisfaction and gain cooperation. 

(2) มีชองทางสําหรับใหผูปวย / ผูรับผลงาน คนหาขอมูลขาวสาร ขอรับบริการ 
และเสนอขอรองเรียน. องคกรจัดทําขอกําหนดที่พึงปฏิบัติสําหรับชอง
ทางการติดตอแตละรูปแบบและสรางความมั่นใจวาขอกําหนดดังกลาวไดรับ
การนําไปปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนและในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของ. 

(2) The key access mechanisms enable patients / customers to seek 
information, obtain service, and make complaints.  The organization 
determines key contact requirement for each mode of patient / 
customer access and ensures that all these contact requirements are 
deployed to all people and processes involved on the customer 

                                                                                                                                                                                     
21 การรับฟงและเรียนรู (listening and learning) อาจรวมถึงการสํารวจ การใชขอมูลทางระบาดวิทยา การสนทนากลุม การใชขอมูลจาก web และการใชขอมูลจากแหลง
อื่นๆ เกี่ยวกับการตดัสินใจแสวงหาบริการสุขภาพ 
22 ควรครอบคลุมลักษณะบริการสุขภาพที่สําคญั มีผลตอความเชื่อมั่นศรัทธา ความไววางใจ ความพึงพอใจ และการตัดสินใจเลือกใชบริการ เชน ความแตกตางจากองคกร
อื่นที่ใหบริการในลักษณะเดียวกัน ชวงเวลาของการใหบริการ การใหความชวยเหลือแกครอบครัว คาใชจาย ความเปนสวนตวั การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี  
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response chain. 
(3) องคกรจัดการกับคํารองเรียนของผูปวย / ผูรับผลงานเพื่อใหมีการแกไข

อยางไดผลและทันทวงที.  มีการรวบรวมและวิเคราะหคํารองเรียนเพื่อใชใน
การปรับปรุงทั่วทั้งองคกร. 

(3) The organization manages patient / customer complaints, ensuring 
that complaints are resolved effectively and promptly. Complaints are 
aggregated and analyzed for use in improvement throughout the 
organization. 

(4) องคกรปรับปรุงวิธีการสรางความสัมพันธและชองทางการติดตอกับผูปวย / 
ผูรับผลงาน ใหทันกับความตองการของผูเกี่ยวของและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ. 

(4) The organization keeps its approaches to building relationships and 
providing patient and other customer access current with health care 
service needs and directions. 

ข. การประเมนิความพึงพอใจ23ของผูปวย / ผูรับผลงาน  b. Patient / Customer Satisfaction Determination 
(1) มีการประเมินความพึงพอใจของผูปวย / ผูรับผลงาน และใชขอมูลเพื่อ

ปรับปรุงการดําเนินงาน.  วธิกีารวัดผลเหมาะสมกับกลุมผูปวย / ผูรับ
ผลงานแตละกลุม และไดขอมูลที่เปนประโยชนในการนําไปปรับปรุง. 

(1) Patient / customer satisfaction are determined and this information is 
used for improvement.  The measurement method is appropriate for 
each patient/customer group, and is able to capture actionable 
information. 

(2) มีการติดตามผลหลังการเขารับบริการจากผูปวย / ผูรับผลงานทันที เพื่อให
ไดรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับคุณภาพบริการที่เปนประโยชนในการนําไป
ปรับปรุง24.  

(2) Patients / customers are followed up on care and service quality to 
receive prompt and actionable feedback. 

(3) องคกรปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจใหทันกับความตองการของ
ผูเกี่ยวของและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ 

(3) The organization keeps its approaches to determining satisfaction 
current with health care service needs and directions. 

  
                                         
23 การประเมินความพึงพอใจ อาจจะใชการสํารวจ การรับเสียงสะทอนที่เปนทางการและไมเปนทางการ การรับขอรองเรียน,  การเก็บขอมูลอาจจะใช internet การติดตอ
ดับบุคคลโดยตรง การใชหนวยงานที่สาม หรือโดยไปรษณยี 
24 เชน ลักษณะของบริการ ความสัมพันธ ปฏิสัมพันธ ที่จะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการในครั้งตอไปหรอืการแนะนําผูอื่นมาใชบริการ 



ตอนที่ 1 ภาพรวมของการจัดการองคกร   [PART I  ORGANIZATION MANAGEMENT OVERVIEW] 
 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 16

3.3 สิทธิผูปวย (PCF.3) 3.3 Patients’ Rights 
องคกรตระหนักและใหการคุมครองสทิธิผูปวย.  The organization recognizes and protects the rights of patients. 
ก. คําประกาศสิทธิผูปวย a. Patients Charter 
(1) ผูปวยไดรับการคุมครองตามคําประกาศสิทธิผูปวยขององคกรวชิาชีพและ

กระทรวงสาธารณสุข25   
(1) The patients’ rights according to the Patient Charter issued by the 

professional organizations and the Ministry of Health are protected. 
ข. กระบวนการคุมครองสิทธิผูปวย b. Patients’ Right Protection Process 
(1) องคกรสรางหลักประกันวาผูปฏิบัติงานมีความตระหนักและทราบบทบาท

ของตนในการคุมครองสิทธิผูปวย และมีระบบพรอมที่จะตอบสนองเมื่อ
ผูปวยขอใชสิทธ.ิ 

(1) The organization ensures that staff members are aware of their role 
in protecting patients’ rights. The care system provides prompt 
response to the request of patients’ right. 

(2) ผูปวยไดรับขอมูลเกี่ยวกบัสิทธิและหนาที่ในลักษณะที่เขาใจไดงาย.  (2) Patients are informed about their rights and responsibilities in a 
manner they can understand. 

(3) มีการคํานึงถึงสิทธิผูปวยในทุกกิจกรรมของการดูแลผูปวย. (3) All patient care related activities support and protect patients’ rights. 
(4) ผูปวยไดรับการปกปองจากการถูกทํารายดานรางกาย จิตใจ และสังคม. (4 Patients are protected from physical, psychological, and social 

assault. 
(5) ผูปวยไดรับการดูแลดวยความเคารพความเปนสวนตัว ศักดิ์ศรีของความ (5) The patients’ privacy, human dignity, personal values and belief are 

                                         
25 1. สิทธิพื้นฐานที่จะไดรับบริการดานสุขภาพตามที่บัญญตัิไวในรัฐธรรมนูญ, 2. สิทธิที่จะไดรับบริการโดยไมมกีารเลือกปฏิบตั,ิ 3. สิทธิที่จะรับทราบขอมูลอยางเพียงพอ
และเขาใจชัดเจนเพื่อใหสามารถตดัสินใจในการยินยอมหรือไมยินยอมใหผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปฏิบตัติอตน, 4. สิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือโดยทันทีเมื่ออยูใน
ภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวติ, 5. สิทธิที่จะทราบชื่อ สกุล และประเภท ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่ใหบริการแกตน, 6. สิทธิที่จะขอความเห็นจากผูประกอบวิชาชีพ
ดานสุขภาพอื่นที่มิไดเปนผูใหบริการแกตน และสิทธิในการขอเปลี่ยนตัวผูใหบริการหรือสถานบริการ, 7. สิทธิที่จะไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับตนเองโดยเครงครัด, 8. 
สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางครบถวนในการตดัสินใจเขารวมหรือถอนตัวจากการเปนผูถูกทดลองในการทําวิจัย, 9. สิทธิที่จะไดรบัทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฎในเวชระเบียนเมือ่รองขอ, 10. บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม อาจใชสิทธิแทนผูปวยที่เปนเด็กอายุยังไมเกินสิบแปดปบริบูรณ 
ผูบกพรองทางกายหรอืจิต ซึ่งไมสามารถใชสิทธิดวยตนเองได 
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เปนมนุษย คานิยมและความเชื่อสวนบุคคล.  respected. 
(6) องคกรสรางหลักประกันวาผูปวยที่มีปญหาและความรุนแรงเหมือนกันจะ

ไดรับการดูแลในลักษณะเดียวกัน. 
(6) The organization ensures that patients with similar problems and 

severity will receive similar care. 
ค. การดูแลผูปวยที่มีความตองการเฉพาะ  c. Care for Patients with Specific Needs 
(1) ผูปวยระยะสุดทายไดรับการดูแลดวยความเคารพในสิทธิและศักดิศ์รีของ

ความเปนมนุษย26.  การตัดสินใจเกี่ยวกับการให การคงไว หรือการยุติการ
รักษาเพื่อยืดชีวิต เปนไปอยางสอดคลองกับขอบังคับหรือกฎหมาย ความ
เชื่อและวัฒนธรรม ดวยการมีสวนรวมของผูปวยและครอบครัว. 

(1) The terminally ill patients receive care with respect to patient’s right 
and human dignity.  The decisions about providing, foregoing, or 
withdrawing life-sustaining treatment meet legal requirements, belief 
and culture, and are shared with patients and families. 

(2) ผูรับบริการที่เปนเด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ ที่ชวยเหลือตนเองไมได ไดรับการ
คุมครองสิทธิอยางเหมาะสม. 

(2) Vulnerable children, disabled individuals, the elderly, receive 
appropriate protection. 

(3) มีการปฏิบัติตอผูปวยที่จําเปนตองแยก หรือผูกยึด อยางเหมาะสม. (3) The patient who need seclusion or restraints is treated properly.   
 

                                         
26 โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัความตองการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ควบคูไปดวย 
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I-4 การวัด วิเคราะห และจัดการความรู (IKM) I-4 Measurement, Analysis and Knowledge Management 
4.1 การวัด วิเคราะห และทบทวนผลงานขององคกร  (IKM.1) 4.1 Measurement and Analysis and Review of Organizational 

Performance 
องคกรจัดใหมีการวัดและวิเคราะหผลงานที่สอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน, มีการทบทวนประเมินผล และปรับปรุงผลงานในทุกระดับและ
ทุกสวนขององคกร. 

The organization aligns its performance measurement and analysis, 
reviews and improves its performance at all levels and in all parts of 
the organization. 

ก. การวัดผลงาน27 a. Performance Measurement 
(1) องคกรเลือก รวบรวม และเชื่อมโยงขอมูล/สารสนเทศ/ตัวชี้วัดสําคัญที่

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใชติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวัน, 
ติดตามผลงานโดยรวมขององคกร, ติดตามความกาวหนาตามแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ, สนับสนุนการตัดสินใจและการสรางนวตกรรมของ
องคกร. 

(1) The organization selects, collects, aligns and integrates data / 
information / KPI for tracking daily operations, tracking overall 
organizational performance, tracking progress relative to strategic 
and action plans, and supporting organizational decision-making and 
innovation. 

(2) องคกรเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ28 ที่สําคัญ และทําให
มั่นใจวามีการนําไปใชสนับสนุนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล. 

(2) The organization selects and ensures the effective use of key 
comparative data and information to support decision-making. 

                                         
27 ผลงานหรือผลการดําเนินงาน (performance) คือ output และ outcome ที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตภัณฑ และบริการ ที่สามารถนํามาใชประเมินและเปรียบเทียบกับ
เปาหมายหรอืผลงานที่ผานมาได  อาจแบงผลงานไดเปน 4 กลุมใหญๆ คอื 1) ดานผลิตภัณฑและบริการ 2) ดานการมุงเนนผูรับผลงาน 3) ดานการเงิน 4) ดานปฏบิตัิการ   
การวัดผลงาน (performance measurement) จะถูกนํามาใชในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลจริง เพื่อกําหนดทิศทางขององคกร และจัดสรรทรพัยากรในระดับตางๆ 
ใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางขององคกร 
28 ขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเปนสิ่งที่จะกระตุนใหเกิดการปรับปรุงผลงานขององคกร ซึ่งอาจจะเปนระดับผลงานที่ดีเลิศ, ระดับผลงานเฉลี่ยในกิจการบริการ
สุขภาพ, ผลงานของคูแขง, ผลงานขององคกรที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน 
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(3) องคกรปรับปรุงระบบการวัดผลงานใหทันกับความตองการของผูเกี่ยวของ
และทิศทางของบริการสุขภาพ, ไวตอการเปลี่ยนแปลงภายในหรือภายนอก
ที่อาจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วหรือไมคาดคิด. 

(3) The organization keeps its performance measurement system 
current with health care service needs and directions.  The 
organization ensures that its performance measurement system is 
sensitive to rapid or unexpected organizational or external changes. 

ข. การวิเคราะหและทบทวนประเมินผลงาน29 b. Performance Analysis and Review 
(1) ผูนําระดับสูงทบทวนประเมินผลงานและความสามารถขององคกร.  มีการ

วิเคราะห30เพื่อสนับสนุนการทบทวนประเมินผลและสรางความมั่นใจวาได
ขอสรุปที่นาเชื่อถือ.  องคกรใชการทบทวนนี้เพื่อประเมินความสําเร็จ, 
ความกาวหนาตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ, และความสามารถใน
การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงขององคกรและสิ่งแวดลอมภายนอก. 

(1) Senior leaders review organizational performance and capabilities.  
The organization performs analyses to support these reviews and to 
ensure that conclusions are valid.  The organization uses these 
reviews to assess organizational success, progress relative to 
strategic and action plans, ability to respond to organization and 
external environment change. 

(2) องคกรนําสิ่งที่ไดจากการทบทวนประเมินผลงานขององคกรมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อการปรับปรุงและหาโอกาสสรางนวตกรรม, พรอมทั้ง
ถายทอดสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร. 

(2) The organization translates organizational performance review 
findings into priorities for improvement and into opportunities for 
innovation, of which are deployed throughout the organization.   

  

                                         
29 การทบทวนประเมินผลงานขององคกร (organizational performance reviews) ควรใชขอมูลจากการวัดผลงานขององคกร โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ
แผนปฏิบตัิการในหมวด 2.1 และ 2.2  รวมทั้งอาจใชขอมูลจากการประเมินตามเกณฑมาตรฐานฉบับนี ้
30 “การวิเคราะห” (analysis) หมายถึงการตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการตดัสินใจที่ดี.  การวิเคราะหองคกรในภาพรวมจะชวยชี้นําการ
ตดัสินใจและการบริหารจัดการเพื่อบรรลุผลลัพธสําคญัและวตัถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร.  การวิเคราะหประกอบดวยการประเมินแนวโนม, การคาดการณทั้งในระดบั
องคกร ระดับธุรกิจโดยรวม การคาดการณเทคโนโลยี, การเปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและผล และการหาความสัมพันธระหวางกัน เพื่อสนับสนุนการ
ทบทวนผลงานขององคกร การทราบตนเหตุของปญหา การจัดลําดับความสาํคัญในการใชทรัพยากร.  
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4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู (IKM.2)  4.2 Information and Knowledge Management 
องคกรสรางความมั่นใจวาขอมลูและสารสนเทศทีจ่ําเปนสําหรับ
บุคลากร/ผูปวย  /ผูรับผลงาน มีคุณภาพและพรอมใชงาน.  มีการ
จัดการความรูเพื่อปรบัปรงุประสทิธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 

The organization ensures the quality and availability of needed 
data and information for staff and patients/customers. 
Organizational knowledge is managed to improve 
organizational efficiency and effectiveness.   

ก. ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ  a. Data and Information Availability 
(1) ขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร/ผูบริหาร/ผูปวย/ผูรับผลงาน/

องคกรภายนอก มีความพรอมใชงาน เอื้อตอการดูแลผูปวย การบริหาร
จัดการ การตรวจสอบทางคลนิิก การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และการ
วิจัย.  แผนงานและการจัดการสารสนเทศ31มีความเหมาะสมกับขนาดและ
ความซับซอนขององคกร.  

(1) Needed data and information are available to staff, management, 
patients/customers, and external agencies to facilitate patient care, 
organization management, clinical audit and performance 
improvement, education and research. Information plan and 
management are appropriate to the organization’s size and 
complexity. 

(2) องคกรสรางความมั่นใจวาฮารดแวรและซอฟทแวรมีความเชื่อถือได 
ปองกันไมใหขอมูลรั่วไหล และใชงานงาย  

(2) The organization ensures that hardware and software are reliable, 
secure, and user friendly. 

(3) องคกรสรางความมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮารดแวรและ
ซอฟทแวร มีความพรอมใชงานอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน. 

(3) The organization ensures the continued availability of data and 
information, including the availability of hardware and software 
systems, in the event of an emergency. 

(4) องคกรปรับปรุงกลไกการจัดใหมีขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบ
ฮารดแวรและซอฟทแวรที่พรอมใช ใหทันกับความตองการของผูเกี่ยวของ 

(4) The organization keeps its data and information availability 
mechanisms, including its software and hardware systems, current 

                                         
31 แผนงานและการจัดการสารสนเทศ (information management) เชน มาตรฐานขอมูล มาตรฐานเทคโนโลยี ขั้นตอนในการดําเนินการ เกณฑการเก็บขอมูล 
ระยะเวลาและวิธีในการคงเก็บขอมูล เกณฑการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย การักษาความปลอดภยัและความลับ 
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ทิศทางของบริการสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี.  with health care service needs and directions and with technological 
changes. 

ข. การจัดการความรูขององคกร  b. Organizational Knowledge Management 
(1)  มีการจัดการความรูขององคกรเพื่อใหเกิดสิ่งตอไปนี้: การรวบรวมและ

ถายทอดความรูของบุคลากร, การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูที่เปน
ประโยชนจากผูปวย/ผูรับผลงาน และองคกรภายนอก, การแลกเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติที่ดี/เปนเลิศ และนําไปสูการปฏิบัติ, และการนําหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับประสิทธิผลของวธิีการดูแลรักษามาประยุกตใช 

(1) Organizational knowledge is managed to accomplish: the collection 
and transfer of staff knowledge, the transfer and sharing of relevant 
knowledge with patients/customers and external agencies, the 
sharing and implementation of good/best practices, and the adoption 
of scientific evidences on effectiveness of healthcare intervention. 

ค. คุณภาพ32 ของขอมูล สารสนเทศ และความรู  c. Data, Information, and Knowledge quality 
(1) องคกรสรางความมั่นใจวาขอมูล สารสนเทศ และความรูขององคกร มี

ความถูกตอง นาเชื่อถือ ทันการณ ปลอดภัย 
(1) The organization ensures the following properties of its data, 

information, and organizational knowledge: accuracy, reliability, 
timeliness, security  

(2) องคสรางความมั่นใจในการรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศ. (2) The organizational ensures confidentiality of data and information.  
 

                                         
32 ขณะที่ที่องคกรเพิ่มความพรอมใชของขอมูลและสารสนเทศ การสรางความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของขอมูล สารสนเทศ และความรูก็มีความสาํคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการรักษาความลับของเวชระเบียนผูปวย 
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I-5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (HRF)  I-5 Human Resource Focus 
5.1 ระบบงาน (HRF.1) 5.1 Work Systems 
ระบบงานขององคกร33, การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ34, ระบบ
ประเมนิและพฒันาผลงานของบุคลากร, การบรหิารคาตอบแทน, 
และวิธปีฏบิตัิที่เกี่ยวของกับบุคลากร เกื้อหนนุใหบุคลากรและ
องคกรมีผลงานที่ดี มีการเรียนรู และปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลง   

The organization’s work and jobs, performance management 
system, compensation and related workforce practice, enables 
all staff and the organization to achieve good performance, 
learning, and adaptation to change 

ก. การวางรูปแบบและจัดการระบบงาน  a. Organization and Management of Work 
(1) องคกรวางรูปแบบและจัดการ ระบบงาน / หนาที่รับผิดชอบ / ทักษะ เพื่อ

สงเสริมความรวมมือ ความคดิริเริ่ม การใหอํานาจตัดสินใจ การสรางนวตก
รรม และวัฒนธรรมองคกร.   

(1) The organization organizes and manages work and jobs, including 
skills, to promote cooperation, initiative, empowerment, innovation, 
and its organizational culture 

(2) มีการนําขอคิดเห็น วัฒนธรรม และความคิดอานที่หลากหลายของบุคลากร
และชุมชนที่ทํางานดวยมาใชประโยชนในระบบงาน  

(2) The work systems capitalize on the diverse ideas, culture, and 
thinking of staff and the communities interacted. 

(3) มีการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู / ทักษะ ระหวางผูประกอบวิชาชีพ (3) There are effective communication and knowledge/skill sharing 
                                         
33 “ระบบงานขององคกร” (organization’s work) หมายถึงวิธีการรวมตัวของบคุลากรในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งที่เปนการชั่วคราวและ
เปนหนวยงานถาวร  การจัดระบบงานอาจจะอยูในรูปแบบของทีมทํางาน ทีมงานกระบวนการ ทีมงานโครงการ ทีมงานเพื่อผูปวย / ผูรับผลงาน ทีมงานแกไขปญหา 
หนวยงานตามภาระหนาที่ ทีมงานขามสายงาน และแผนกงาน  
34 “การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ” (jobs) หมายถึง ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และงานของบุคลากรแตละคน ซึ่งอาจมีการรวมรับผิดชอบโดยทีม, ครอบคลุมถึง
กระบวนการในการกํากับดแูลผูที่มีคุณสมบตัิไมครบตามที่กําหนดไวในคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงหรือผูที่อยูระหวางการฝกอบรม ซึ่งควรมีระบบการนิเทศ การสื่อสาร การ
วางแผน การตดิตามกํากับ และการประเมินผลที่เพียงพอ 
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ตางสาขา ระหวางผูที่อยูตางแผนก ตางหนวยงาน ตางภาระงาน และตาง
สถานที่อยางมีประสิทธิผล.  

across health care professions, departments and work units, jobs 
and location. 

  
ข. ระบบประเมินและพัฒนาผลงานของบุคลากร  b. Staff Performance Management System 
(1) ระบบประเมินและพัฒนาผลงานบุคลากร การสื่อสารผลการประเมิน การ

บริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย35 การใหรางวัล/แรงจูงใจ สงเสริมให
บุคคลากรสรางผลงานที่ดีและมุงเนนผูปวย/ผูรับผลงาน.  

(1) The staff performance management system, including feedback to 
staff, compensation, recognition, and related reward/incentive 
practices supports high-performance work and patient/customer 
focus.  

ค. การจางงาน และความกาวหนาในสายงาน c. Recruitment, and Career Progression 
(1) องคกรกําหนดระดับการศึกษา ทักษะ ความรู และความตองการอื่นๆ 

สําหรับบุคลากรทุกตําแหนง.  มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบของแตละ
ตําแหนง และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบตามความรูความสามารถของ 
บุคลากรและขอกําหนดในกฎหมาย36.   

(1) The organization defines the desired education, skills, knowledge, 
and other requirements of all staff members.  Job responsibilities are 
identified and work assignments are based on staff members’ 
credentials and any regulatory requirements.   

(2) มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการสรรหา วาจาง และธํารงรักษา
บุคลากร.  มีการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัติของบุคลากรใน
ดานใบประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ37. 

(2) New staff are effectively recruited, appointed and retained. There is 
an effective process to gather, verify, and evaluate professional staff 
members’ credentials: license, education, training, and experience. 

(3) องคกรมีแผนสรางผูนําและผูบริหารเพื่อสืบทอดการดําเนินงานอยางไดผล 
รวมทั้งการจัดการเรื่องความกาวหนาในสายงานของบุคลากรทุกคนทั่วทั้ง
องคกร. 

(3) The organization accomplishes effective succession planning for 
leadership and management positions, manages effective career 
progression for all staff throughout the organization. 

                                         
35 วิธีใหการยกยองชมเชยอาจเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เปนทางการและไมเปนทางการ เปนรายบคุคลและเปนรายกลุม 
36 สัญญาจางควรระบุเงื่อนไข ระยะเวลา บทบาทและความรับผดิชอบตอพันธกิจขององคกร. 
37 รวมทั้งควรมีการเก็บบันทึกประวัตแิละขอมูลขาวสารของบุคลากรเปนความลับ ทันสมัย และสมบูรณ 
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(4) มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอยาง
สม่ําเสมอเพื่อบรรลุผลที่ตองการ.  

(4) Human resource processes are regularly evaluated and improved to 
achieve the desired results. 

  
5.2 การเรียนรูและการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคลากร (HRF.2) 5.2 Staff Learning and Motivation 
ระบบการศึกษา ฝกอบรม และแรงจงูใจขององคกร ทําใหบุคลากรมี
ความรู ทักษะ และความสามารถที่จะสงเสริมใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคและมีผลงานที่ดี.  

The organization’s staff education, training, and motivation 
system build staff knowledge, skills and capabilities to support 
the achievement of its overall objectives and contribute to good 
performance. 

ก. การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร  a. Staff Education, Training, and Development 
(1) การใหการศึกษาและการฝกอบรมบุคลากรชวยใหองคกรบรรลุความสําเร็จ

ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการ, ตอบสนองวัตถุประสงคขององคกรและ
ความตองการของบุคลากรอยางสมดุล. 

(1) The staff education and training contribute to the achievement of the 
mission and action plans, balance the organizational objectives with 
staff needs. 

(2) การศึกษา ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรครอบคลุมความตองการสําคัญ
ขององคกรในดานการปฐมนิเทศ ความหลากหลายของบุคลากร จริยธรรม 
คุณภาพ ความปลอดภัย การสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาผูบริหารและ
ภาวะผูนํา.   

(2) The staff education, training, and development address key 
organizational needs associated with new staff orientation, diversity, 
ethical health care and business practices, quality and safety, health 
promotion, management and leadership development. 

(3) มีการกําหนดเนื้อหาการฝกอบรมที่จําเปน โดยใชขอมูลจากบุคลากรและ
หัวหนางาน.  นําการเรียนรู38 และสินทรัพยความรู39 ขององคกรมาใชใน
การศึกษาและฝกอบรม.     

(3) Education and training needs are identified using input from staff 
and their supervisors and managers.  Organizational learning and 
knowledge assets are incorporated into the education and training.   

                                         
38 การเรียนรูขององคกร (organizational learning) อาจเกิดจากการวิจัยและพัฒนา การประเมินและปรับปรงุวิธีการทํางาน ความคิดและขอมูลจากบุคลากร ผูปวย และ
ผูรับผลงานอื่นๆ การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบตัิงานที่ดี และการจัดระดับเทียบเคียง (benchmarking) 
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(4) องคกรจัดการศึกษาและฝกอบรม40 ที่มีประสิทธิผลทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ โดยนําขอคิดเห็นจากบุคลากรและหัวหนางาน
มาพิจารณา.  

(4) Education and training are effectively delivered using formal and 
informal approaches, using input from staff and their supervisors. 

 
(5) องคกรสงเสริมใหมีการใชความรูและทักษะใหมๆ ในการปฏิบัติงาน  และ

จัดเก็บความรูนี้เพื่อองคกรไดใชในระยะยาว. 
(5) The use of new knowledge and skills on the job is reinforced and 

retain this knowledge for long-term organizational use.. 
(6) องคกรประเมินผลการศึกษาและฝกอบรมโดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานของแตละบุคคล และผลงานขององคกรโดยรวม.  
(6) The effectiveness of education and training is evaluated, taking into 

account individual and organizational performance. 
ข. แรงจูงใจและความกาวหนาในหนาที่การงาน b. Staff motivation and career development 
(1) องคกรจูงใจใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพของตนเองอยาง

เต็มที่.  ผูบริหารและหัวหนางานมีสวนชวยเหลือใหบุคลากรบรรลุ
วัตถุประสงคการพัฒนาและเรียนรูที่เกี่ยวกับงาน. 

(1) The organization motivates staff to develop and utilize their full 
potential.  The organization helps staff attain job-related development 
and learning objectives with assistance from managers and 
supervisors. 

  

                                                                                                                                                                                     
39 “สินทรัพยความรู” (knowledge assets) หมายถึงทรัพยากรทางปญญาที่มีการสั่งสมภายในองคกร เปนสมบัติขององคกรและบุคลากร อยูในรูปแบบของสารสนเทศ 
ความคิด การเรียนรู ความเขาใจ ความจํา ทักษะ ความสามารถ  สินทรัพยความรูอาจจะเก็บไวในตัวบุคลากร ฐานขอมูล เอกสาร แนวทางปฏิบตัิ นโยบายและระเบยีบ
ปฏิบตัิ ซอฟทแวร สิทธิบัตร  สินทรัพยความรูอาจจะอยูในตัวผูปวย ผูรับผลงาน ผูสงมอบ และองคกรพันธมิตรดวย  สินทรัพยความรูเปนความรูในภาคปฏบิัติ (know how) 
ที่องคกรมีไวเพื่อใช ลงทุน และพัฒนาใหเติบโต  การสรางและจัดการสินทรัพยความรูขององคกรเปนสวนสําคัญที่จะสรางคุณคาใหแกผูรับผลงาน ผูมีสวนไดเสีย และทําให
องคกรประสบความสําเร็จ 
40 การใหการศึกษาและฝกอบรม อาจดําเนินการภายในหรอืภายนอกองคกร อาจอยูในรูปแบบของการสอนงานในขณะปฏบิตัิงาน (on-the-job training) การเรียนใน
หองเรียน การเรียนรูผานคอมพิวเตอร การเรียนทางไกล และการฝกอบรมประเภทอื่นๆ (ทั้งที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ) 
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5.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร (HRF.3) 5.3 Staff Well-Being and Satisfaction 
องคกรจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุน
ใหบุคลากร มีสุขภาพดี มีความผาสุก มีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจใน
การทํางาน  

The organization maintains a work environment and a staff support 
climate that contribute to the health, well-being, satisfaction, and 
motivation of all staff. 

ก. สภาพแวดลอมในการทํางาน  a. Work Environment 
(1) องคกรสรางความมั่นใจวาสถานที่ทํางานเอื้อตอสุขภาพ ปลอดภัย มีการ

ปองกันภัย และการจัดสถานที่/วิธีทํางานตามหลักการยศาสตร, มีการ
กําหนดตัววัดผลงานและปรับปรุงสิ่งเหลานี้ในเชิงรุกโดยการมีสวนรวมของ
บุคลากร.  

(1) The organization ensures workplace health, safety, security, and 
ergonomics; determines performance measures, and improves these 
workplace factors in a proactive manner with participation of staff. 

(2) องคกรสรางความมั่นใจวาสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน. 

(2) The organization ensures workplace preparedness for disasters or 
emergencies. 

ข. การดูแลและสรางความพึงพอใจแกบุคลากร  b. Staff Support and Satisfaction 
(1) องคกรวิเคราะหปจจัยสําคัญ41 ที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และ

แรงจูงใจของบคุลากร.  
(1) The organization determines the key factors that affect staff well-

being, satisfaction, and motivation.  
(2) องคกรใหการดูแลสนับสนุนบุคลากรในดานการจัดบริการ สิทธิประโยชน 

และนโยบาย42.   
(2) The organization supports its staff via services, benefits, and 

policies.   

                                         
41 ปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนักงาน เชน การแกไขปญหาหรอืขอรองทุกขของบุคลากร ปจจัยดานความปลอดภยั มุมมองของ
บุคลากรตอฝายบริหาร การฝกอบรมและการพัฒนา โอกาสความกาวหนา การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การใหอํานาจตดัสินใจแกบุคลากร การแบงปน
สารสนเทศ ปริมาณงาน ความรวมมือและการทํางานเปนทีม การยกยองชมเชย บริการและสิทธิประโยชน การสื่อสาร ความมั่นคงในงาน คาตอบแทน โอกาสที่เทาเทียม
กัน 
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(3) องคกรประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร43 
ดวยวธิีการที่เปนทางการและไมเปนทางการ. 

(3) The organization assesses staff well-being, satisfaction, and 
motivation using formal and informal methods.  

(4) องคกรนําผลการประเมินมากําหนดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศการทํางานของบุคลากร.  

(4) The assessment findings are use to identify priorities for improving 
the work environment and staff support climate. 

ค. สุขภาพบุคลากร  c. Staff Health 
(1) บุคลากรมีสวนรวม เรียนรู ตัดสินใจ และปฏิบัติในการดูแลสุขภาพกาย ใจ 

สังคม ของตน. 
(1) The staff involve, learn, decide and take action on enhancing their 

health, both physical, mental, and social health. 
(2) บุคลากรมีขอตกลงรวมกันในการเปนแบบอยางพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และ

แบบอยางวัฒนธรรมองคกรในการสรางเสริมสุขภาพ.   
(2) The staff come to the agreement on modeling behavior of individual 

staff and organization culture for health promotion.  
(3) องคกรประเมินและจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพที่สําคัญอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง โดยเฉพาะการติดเชื้อวัณโรค, ไวรัสตับอักเสบบี, HIV จาก
ผูปวย; เข็มฉีดยาหรือของมีคมบาด, สารเคมีในหองปฏิบัติการ, กาซดม
สลบ และยาเคมีบําบัด. 

(3) The organization assesses and manages, systematically and 
continuously, major occupational risks for healthcare personnel, 
especially TB, HBV, HIV transmission from patient; needle stick 
injuries, laboratory chemicals, anesthetic gases and 
chemotherapeutic agents. 

(4) บุคลากรทุกคนไดรับการประเมินสุขภาพแรกเขาทํางาน และมีขอมูล
สุขภาพพื้นฐาน ไดแก การตรวจสุขภาพทั่วไป ประวัติการไดรับภูมิคุมกัน 

(4) All staff have a pre-employment health examination which includes 
at least the following information, baseline health examination, 

                                                                                                                                                                                     
42 แนวทางการชวยเหลือบุคลากร อาจรวมถึง การใหคําปรึกษา การพัฒนาความกาวหนาในการงาน กิจกรรมสันทนาการหรืองานประเพณี การใหการศึกษา
นอกเหนือจากงานในหนาที่ การหมุนเวียนงานหรือแบงงานกันทํา การฝกอบรมเรื่องความปลอดภยัในที่พักอาศัย ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุน สิทธิประโยชนเมื่อ
เกษียณอาย ุ
43 ตัววัดความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ อาจรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยัและการขาดงาน อัตราการลาออก การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณกุศล
ของบุคลากร การรองทุกข คาเบี้ยประกัน การเรียกรองเงินชดเชย ผลสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ความรูในภาระงาน ความรูเกี่ยวกับทิศทางขององคกร มุมมองใน
ดานการใหอํานาจตัดสินใจ การไดรบัสารสนเทศ 
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ประวัติการเจ็บปวย44และอุบัติเหตุ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพสวนบุคคล  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของหนวยงานที่จะเขา
ทํางาน. 

general health assessment, immunization status, illness, accident, 
and health behavior.  In particular, the staffs should have job specific 
health assessment. 

(5) บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพเปนระยะเพื่อประเมินการเจ็บปวย
เนื่องมาจากการทํางาน รวมทั้งการติดเชื้อ ซึ่งอาจจะมีผลตอการดูแลผูปวย
และบุคลากรอื่นๆ ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ.  

(5) Appropriate staff have periodic medical evaluations to assess for 
work-related illness and infectious diseases that may have an impact 
on patient care and other staff. 

(6) บุคลากรไดรับภูมิคุมกันโรคติดตออยางเหมาะสม45.   (6) Staff are offered appropriate immunizations for communicable 
diseases. 

(7) บุคลากรที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการทํางานไดรับการประเมินและดูแล
อยางเหมาะสม  องคกรจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติสําหรับทั้งการประเมิน
โอกาสแพรกระจายเชื้อ ขอบงชี้ในการจํากัดการปฏิบัติหนาที่ และการดูแล
บุคลากรที่สัมผัสเชื้อซึ่งครอบคลุมถึงการใหภูมิคุมกันและการจํากัดการ
ปฏิบัติงาน. 

(7) Ill or injured staff receive appropriate evaluation and care.  Policies 
and procedures are developed for assessment of disease 
communicability, indications for work restrictions, and management of 
employees who have been exposed to infectious diseases, including 
post exposure prophylaxis and work restrictions. 

 

                                                                                                                                                                                     
44 โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจ็บปวยดวยโรคตดิเชือ้ในอดตีหรอืปจจุบันซึ่งอาจจะทําใหเสี่ยงตอการรับหรือแพรกระจายโรคตดิตอ 
45 เชน วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีสําหรับผูที่มโีอกาสสัมผสัเลือดหรือสารคดัหลั่งสูง 
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I-6 การจัดการกระบวนการ (PCM)  I-6 Process Management 
6.1 กระบวนการบริการสุขภาพ  6.1 Health Care Processes 
กระบวนการบริการสุขภาพสําคัญไดรับการออกแบบ ควบคุม ติดตาม
กํากับ และปรับปรุง เพื่อใหตอบสนองความตองการและสรางคุณคา
ใหแกผูปวย ผูรับผลงาน และองคกร อยางมีประสิทธิผล 

Key health care processes are effectively designed, controlled, 
monitored and improved to meet the key requirements and creating 
value for patients, other customers, and the organization. 

ก. กระบวนการบริการสุขภาพ46/กระบวนการที่สรางคุณคา a. Health Care Processes / Value Creation Processes 
(1) องคกรกําหนดกระบวนการบริการสุขภาพที่สําคัญ47.  มีการพิจารณาวา

กระบวนการเหลานี้สรางหรือเพิ่มคุณคาใหแกผลลัพธสุขภาพและผลงานที่
คาดหวังขององคกรอยางไร. 

(1) The organization determines key health care processes. The value 
and contribution of these processes to expected health outcome and 
organization performance are determined 

(2) องคกรจัดทําขอกําหนด (คุณลักษณะที่คาดหวัง) ที่สําคัญ48 ของ
กระบวนการขางตน โดยใชขอมูลจากผูประกอบวิชาชีพ ผูปวย ผูรับผลงาน
ภายในและภายนอก ผูสงมอบ และคูพันธมิตรรวมดวย. 

(2) The organization determines key requirements of these processes, 
incorporating input from professionals, patients, customers, suppliers, 
and partners.  

(3) องคกรออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองขอกําหนดสําคัญขางตน โดย (3) The organization designs these processes to meet all the key 

                                         
46 เพื่อการตอบคาํถามอยางครบถวนและกะทัดรดัในหัวขอกระบวนการสําคัญ องคกรอาจใชตารางที่ระบุถึงกระบวนการสําคญั และลักษณะของแตละกระบวนการตาม
เกณฑในขอ I-6ก(1)-I-6ก(7) 
47 ครอบคลุมกระบวนการดแูลสุขภาพ (การดูแลผูปวยและชุมชนเพื่อเปาหมายในการปองกัน ธํารงและสงเสริมสุขภาพ คัดกรอง วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟนฟูสภาพ 
ประคับประคอง), กระบวนการเพื่อความเตบิโตและความสําเร็จขององคกร (เชน นวัตกรรม การลงทุนในเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู การ
บริหารหวงโซอปุทาน การเปนหุนสวนกับคูคา การจางผูอื่นทําแทน การบริหารโครงการ การขายและการตลาด) และกระบวนการสนับสนุนอื่นๆ (เชน เวชระเบียน แมบาน 
เคหะบริการ การเงินการบัญชี ทรัพยากรบุคคล) 
48 ขอกําหนดสําคญัของกระบวนการ คือ ผลลัพธและคุณคาที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกลาวที่สอดคลองกบัความตองการของผูรับผลงาน 
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คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย ขอกําหนดทางกฎหมาย หลักฐานทาง
วิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ ผลลัพธที่ดีขึ้น ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล.  องคกรนํากระบวนการเหลานี้ไปปฏิบัติและสรางความมั่นใจ
วาจะเปนไปตามขอกําหนดของกระบวนการตามที่ออกแบบไว. 

requirements.  The organization incorporates patient safety and 
regulatory requirements, scientific evidence and professional 
standards, improved outcome, productivity, efficiency and 
effectiveness factors into the design of these processes.  These 
processes are implemented to ensure they meet design 
requirements. 

(4) มีการพิจารณาความคาดหวังของผูปวย.  มีการอธิบายกระบวนการบริการ
สุขภาพและผลลัพธที่นาจะเกิดขึ้นเพื่อใหผูปวยมคีวามคาดหวังที่เหมาะสม 
(มีความเปนไปได) .  ผูปวยมสีวนรวมในการตัดสินใจและนําความสมัครใจ
ของผูปวยมาพิจารณาในการใหบริการ. 

(4) Patients’ expectations are considered.  Health care service delivery 
processes and likely outcomes are explained to set realistic patient 
expectations.  Patient decision-making and patient preferences are 
factored into the delivery of health care services. 

(5) องคกรใชการประเมินและตัวชี้วัดผลงานสําคัญเพื่อควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการบริการสุขภาพ.  มีการใชตัวชี้วดัในกระบวนการปฏิบัติงาน 
รวมกับขอมูลจากผูปวย ผูรับผลงานอื่นๆ ผูสงมอบ และคูพันธมิตร (ตาม
ความเหมาะสม) ในการจัดการกับกระบวนการเหลานี้เพื่อใหมั่นใจวาเปนไป
ตามขอกําหนดสําคัญ. 

(5) The organization uses key performance assessment and indicators 
for the control and improvement of the health care processes. The 
day-to-day operation of key health care processes ensure meeting 
key process requirements; using in-process measures, patient and 
other customers, supplier, and partner input in managing these 
process, as appropriate. 

(6) องคกรพยายามที่จะลดคาใชจายในการตรวจสอบ และพยายามปองกัน
ความผิดพลาดและการตองทํางานซ้ํา. 

(6) The organization minimizes overall costs associated with inspections 
and audits.  Errors and rework are prevented. 

(7) องคกรปรับปรุงกระบวนการบริการสุขภาพเพื่อใหไดผลงานที่ดีขึ้น49 
ผลลัพธสุขภาพที่ดีขึ้น และเพื่อตอบสนองตอความตองการและทิศทางดาน
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปรับปรุงระหวาง

(7) The organization improves its health care processes to achieve 
better performance, to improve health outcomes, and to keep the 
processes current with health needs and directions. Improvements 

                                         
49 การปรับปรุงกระบวนการสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่ดีขึ้นและลดความแปรปรวนของกระบวนการ อาจจะใชกระบวนการ PDSA หรือเครื่องมือพัฒนาคณุภาพใดๆ ก็ได 
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หนวยงานและกระบวนการตางๆ. are shared with other organizational units and processes. 
  
6.2 กระบวนการสนับสนุนและการวางแผนดําเนินงาน 6.2 Support Processes and Operational Planning 
กระบวนการสนับสนุนสําคัญไดรับการออกแบบ ควบคุม ติดตามกํากับ 
และปรับปรุง เพื่อใหตอบสนองความตองการและสรางคุณคาใหแก
ผูปวย ผูรับผลงาน และองคกร อยางมีประสิทธิผล.  มีหลักประกันวาจะมี
ทรัพยากรทางการเงินเพียงพอและมึความตอเนื่องในการดําเนินการ. 

Key support processes are effectively designed, controlled, 
monitored and improved to meet the key requirements and creating 
value for patients, other customers, and the organization.  
Availability of financial resources and continuity of operation are 
ensures. 

ก. กระบวนสนับสนุน50  a. Support Processes 
(1) องคกรกําหนดกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ. (1) The organization determines its key support processes. 
(2) องคกรจัดทําขอกําหนด (คุณลักษณะที่คาดหวัง) ที่สําคัญของกระบวน

สนับสนุน โดยใชขอมูลจากผูรับผลงานภายในและภายนอก ผูสงมอบ และคู
พันธมิตร ตามความเหมาะสม. 

(2) The organization determines key support processes requirements, 
incorporating input from internal and external customers, suppliers 
and partners, as appropriate. 

(3) องคกรออกแบบกระบวนการเหลานี้เพื่อตอบสนองขอกําหนดสําคัญขางตน 
โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีใหม, ความรูขององคกร, ความยืดหยุน, รอบเวลา, 
ผลิตภาพ, การควบคุมตนทุน, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล.  องคกรนํา
กระบวนการเหลานี้ไปปฏิบัติและสรางความมั่นใจวาจะเปนไปตาม
ขอกําหนดของกระบวนการตามที่ออกแบบไว. 

(3) The organization designs these processes to meet all the key 
requirements; incorporating new technology, organizational 
knowledge, agility, cycle time, productivity, cost control, and other 
efficiency and effectiveness factors. The organization implements 
these processes to ensure they meet design requirements. 

(4) องคกรใชตัวชีว้ัดผลงานสําคัญเพื่อควบคมุและปรับปรุงกระบวนการ
สนับสนุน.  มีการใชตัวชี้วัดในกระบวนการปฏิบัติงาน รวมกับขอมูลจาก

(4) The organization uses key performance indicators for the control 
and improvement of the support processes. The day-to-day operation 

                                         
50 รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจดวย 
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ผูปวย ผูรับผลงานอื่นๆ ผูสงมอบ และคูพันธมิตร (ตามความเหมาะสม) ใน
การจัดการกับกระบวนการเหลานี้เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามขอกําหนด
สําคัญ. 

of key support processes ensure meeting key performance 
requirements; using in-process measures, patient and other 
customers, supplier, and partner input in managing these process, as 
appropriate. 

(5) องคกรพยายามลดคาใชจายในการตรวจสอบ  พยายามลดความผิดพลาด
และการตองทํางานซ้ํา. 

(5) The organization minimizes overall costs associated with inspections 
and audits.  The organization prevents errors and rework. 

(6) องคกรปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนสําคัญเพื่อใหไดผลงานที่ดีขึ้น เพื่อ
ลดความแปรปรวนของกระบวนการ และเพื่อตอบสนองตอความตองการ
และทิศทางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ
ปรับปรุงระหวางหนวยงานและกระบวนการตางๆ.   

(6) The organization improves its key support processes to achieve 
better performance, to reduce variability, and to keep them current 
with health care service needs and directions.  The improvements 
and lessons learned are shared with other organizational units and 
processes. 

ข. การวางแผนดําเนินงาน b. Operational Planning 
(1) องคกรสรางความมั่นใจวามีทรัพยากรดานการเงินเพียงพอตอการ

สนับสนุนการดําเนินงาน.  องคกรประเมินความเสี่ยงดานการเงินที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานในปจจุบันและการลงทุนใหมๆ ที่มีมูลคาสูง. 

(1) The organization ensures adequate financial resources are available 
to support its operations.  The organization assesses the financial 
risks associated with your current operations and major new 
investments. 

(2) องคกรสรางความมั่นใจวาจะดําเนินการไดอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน. (2) The organization ensures continuity of operations in the event of an 
emergency. 
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ตอนที่ II ระบบสําคัญของโรงพยาบาล PART II KEY HOSPITAL SYSTEMS 

II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 
(RSQ) 

II-1 Risk, Safety, and Quality Management 

1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1) 1.1 Quality Improvement Overview 
มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ. There is a concerted and coordinated effort for quality program at 

all levels. 
ก. การสนับสนุนจากผูนํา a. Leadership Support 
(1) ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบาย เปาประสงค ลําดับความสําคัญ และความ

คาดหวังในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย 
(1) Senior leaders set policies, goals, priorities and expectation for 

quality and safety. 
(2) ผูนําระดับสูงสรางหลักประกันวาบริการที่จัดใหผูปวยมีความปลอดภัยและ

มีคุณภาพ 
(2) Senior leaders ensure the safety and quality of care provided 

(3) ผูนําทุกระดับใหการสนับสนุน51 และติดตามกํากับความพยายามในการ
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 

(3) Leadership at all levels support and monitor the safety and quality 
improvement efforts 

(4) ผูนําระดับสูงสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมของการมุงเนนผูรับผลงาน การ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และการเรียนรู 

(4) Senior leaders encourage culture of customer responsiveness, 
continuous improvement, and learning. 

                                         
51 การสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพโดยผูนํา ไดแก การใหการฝกอบรมและโอกาส, การใหแนวทางและความชวยเหลือ, การขจัดอุปสรรคในการ
พัฒนา, การสรางแรงจูงใจและใหรางวัล, การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน, การปรับระบบบริหารเพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ  
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ข. การเชื่อมโยงและประสานงาน  b. Integration and Coordination 
(1) มีการกําหนดความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” และ “คุณภาพ” ที่จะใชใน

การทํางานของโรงพยาบาล 
(1) The operating definitions for “risk” and “quality” of the hospital are 

determined. 
(2) โปรแกรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ เปนสวน

หนึ่งของแผนกลยุทธขององคกร 
(2) The risk, safety, and quality management program is a part of and 

aligns with the organization’s strategic plan 
(3) มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง การประกัน

คุณภาพ ความปลอดภัยของผูปวย และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ในทุกขั้นตอนของการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผล 

(3) The risk management program, quality assurance program, patient 
safety program, and continuous quality improvement program are 
integrated and coordinated at all steps of planning, implementation 
and evaluation. 

(4) มีโครงสรางคุณภาพที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับองคกรเพื่อประสาน
และชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 

(4) An effective quality structure appropriate to the organization has 
been established up to facilitate and coordinate the program. 

ค. การทํางานเปนทีม c. Team Work 
(1) มีการสื่อสารและการแกปญหาที่ไดผล ทั้งภายในหนวยงาน/วิชาชีพ 

ระหวางหนวยงาน/วิชาชีพ ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร และระหวางผู
ใหบริการกับผูรับบริการ 

(1) There are effective communication and problem solving within work 
units, between work units, between professions, between staff and 
management, and between staff and patient/customer. 

(2) บุคลากรรวมมือกันใหบริการและดูแลผูปวยที่มีคุณภาพสูง โดยตระหนักใน
ความรับผิดชอบของวชิาชีพตอความปลอดภัยของผูปวย (ทีมในงานปกติ
ประจํา) 

(2) The staffs collaboratively provide high quality care and service with 
safety conscious and professional responsibility (team work in daily 
operation). 

(3) องคกรสงเสริมใหมีทีมพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย ทั้งทีมที่รวมตัวกันเอง
และทีมที่ไดรับมอบหมาย ทีมภายในหนวยงานและทีมครอมสายงาน/สห
สาขาวิชาชีพ ทีมทางดานคลินิกและดานอื่นๆ (ทีมพัฒนาคุณภาพ) 

(3) Varieties of quality improvement teams are encouraged: both self-
directed team and commissioned team, both single unit team and 
cross-functional or multidisciplinary team, both clinical and non-
clinical team (quality improvement team). 
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(4) องคกรจัดใหมีทีมครอมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทําหนาที่ดูแล
ภาพรวมของการพัฒนา กําหนดทิศทาง ใหการสนับสนุน ติดตามกํากับการ
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตางๆ เชน ทีมนําทางคลินิก ทีมที่
รับผิดชอบระบบงานสําคัญขององคกร (ทีมกํากับดูแลภาพรวม) 

(4) There are cross-functional or multidisciplinary oversight mechanisms 
to give direction, support and monitor quality and safety initiatives, 
e.g. clinical lead team, system specific team (team with oversight 
function).  

ง. การประเมนิตนเอง  d. Self-Assessment 
(1) มีการใชเทคนิคการประเมินผลในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อคนหา

โอกาสพัฒนา ตั้งแตใชวิธีการเชิงคุณภาพ ไปถึง การประเมินที่เปนระบบ
โดยใชวิธีการเชิงปริมาณ หรือการวิจัย  

(1) A spectrum of evaluation techniques is used appropriately to identify 
opportunity for improvement, i.e. from a qualitative method to a 
systematic quantitative method or using research methodology. 

(2) มีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับความตองการของผูปวย/ผูรับผลงาน 
มาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐานอื่นๆ เปาหมายและวัตถุประสงคของ
องคกร/หนวยงาน ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากลตามความเหมาะสม 

(2) The comparison may be with the patient/customer requirement, the 
hospital standards and other standard requirement, the goals and 
objective of the organization and work units, the national or 
international benchmarks as appropriate. 

(3) กลไกการประเมินตนเอง ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปรายกลุม 
การเขียนบันทึกความกาวหนาและแบบประเมินตนเอง การใชตัวตามรอย
ทางคลินิก การเยี่ยมสํารวจหรือตรวจสอบภายใน การนําเสนอเพื่อรับฟงขอ
วิพากษ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวชี้วัด 

(3) The mechanism of self-assessment may be share and learn, group 
discussion, writing a port-folio or self-assessment form, clinical tracer, 
internal survey or internal audit, presentation for peer assist, after 
action review, indicator monitoring 

  
1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2) 1.2 Risk, Safety, and Quality Management System 
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภยั และคุณภาพ ของโรงพยาบาล
ที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูปวยในลักษณะบูรณาการ 

There is an effective and coordinated hospital risk, safety, and 
quality management system, including integrated approach for 
patient care quality improvement. 



ตอนที่ II ระบบสําคัญของโรงพยาบาล   [PART II  KEY HOSPITAL SYSTEMS] 
 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 36

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย a. Risk and Safety Management System 
(1) มีการประสานงานและประสานความรวมมือที่ดีระหวางโปรแกรมบริหาร

ความเสี่ยงตางๆ รวมทั้งการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยง 

(1) There is an effective coordination and collaboration between various 
risk management programs, including integration of risk management 
information system. 

(2) มีการคนหาความเสี่ยงทางดานคลินิกและความเสี่ยงทั่วไป52 ในทุก
หนวยงานและในทุกระดับ จัดลําดับความสําคัญ เพื่อกําหนดเปา
หมายความปลอดภัยและมาตรการปองกัน 

(2) Clinical and non-clinical risks are identified and prioritized at all work 
units and at all levels to determine safety goals and prevention 
strategies. 

(3) มีการกําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม สื่อสารและสราง
ความตระหนักอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ไดผล 

(3) Prevention strategies and measures are carefully designed, 
thoroughly communicated and made awareness for effective 
implementation 

(4) มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดที่เหมาะสม มีการ
วิเคราะหขอมูลและนําขอมูลไปใชเพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู และ
วางแผน  

(4) An effective and appropriate incidence reporting system, including 
near miss event, is established. Data is analyzed and used for 
evaluation, improvement, learning and planning 

(5) มีการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง (root cause) เพื่อคนหาปจจัยเชิงระบบ53ที่
อยูเบื้องหลัง และนําไปสูการแกปญหาที่เหมาะสม. 

(5) Root cause analysis is used to identify the underlying system  
factors contributed to the adverse events and appropriate solutions 
are implemented accordingly. 

(6) มีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมบริหารความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ และนําไปสูการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 

(6) The effectiveness of the hospital risk and safety management 
program is evaluated regularly and used for improvement.) 

                                         
52 วธิีการคนหาความเสี่ยง อาจใชการสังเกตกระบวนการทํางานโดยตรง, การสํารวจสถานที่, การพูดคุยกับบคุลากรและผูเชี่ยวชาญ, การทบทวนและวิเคราะหอบุัติการณ
, การวิเคราะห FMEA, การทบทวนเวชระเบียน, และการทบทวนวรรณกรรม  
53 ปจจัยเชิงระบบของปญหา เชน การฝกอบรม การสื่อสาร ขอมูลขาวสาร ศักยภาพของบุคลากร การออกแบบระบบงาน การนิเทศ  
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ข. คุณภาพการดูแลผูปวย  b. Patient Care Quality 
(1) มีการทบทวนการใหบริการและการดูแลผูปวย54อยางสม่ําเสมอ เพื่อ

ประเมินคุณภาพและคนหาโอกาสพัฒนา 
(1) Patient care and service are regularly reviewed to evaluate the 

quality of care and identify opportunity for improvement. 
(2) ทีมดูแลผูปวยกําหนดกลุมประชากรทางคลินิก55 เปนเปาหมายที่จะพัฒนา 

กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ. 
(2) The healthcare teams identify clinical populations as targets for 

improvement, as well as goals and objectives of patient care and 
improvement 

(3) ทีมดูแลผูปวยกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแล
ผูปวยกลุมเปาหมาย. 

(3) The healthcare teams use appropriate indicators to monitor 
performance of patient care for the identified population. 

(4) ทีมดูแลผูปวยใชกิจกรรมและวธิีการที่หลากหลายรวมกันในการปรับปรุง
การดูแลผูปวย เชน ความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ วถิีองครวม การ
ใชขอมูลวิชาการ การวิเคราะห root cause นวัตกรรม การเปรียบเทียบกับ
ผูที่ทําไดดีที่สุด.  การปรับปรุงการดูแลผูปวยควรครอบคลุมมิติดานการ
ปองกัน สรางเสริม รักษา ฟนฟู. 

(4) The teams use a concerted action and varieties of methods to 
improve patient care, e.g. multidisciplinary approach, holistic 
approach, evidence-base approach, root cause analysis, innovation 
and benchmarking.  The improvement includes prevention, 
promotion, curative and rehabilitation dimension. 

                                         
54 การทบทวนการใหบริการและการดูแลผูปวย ไดแก การทบทวนขณะดแูลผูปวย, การทบทวนเวชระเบียน / การตรวจสอบทางคลินิก / การทบทวนโดยเพื่อนรวม
วิชาชีพ, การทบทวนอุบตัิการณ / ภาวะแทรกซอน / การเสียชีวิต, การทบทวนการใชทรัพยากร, การทบทวนความเหมาะสมในการใชยา, การทบทวนคํารองเรียนของ
ผูปวย / ผูรับผลงาน, การประเมินความรูความสามารถและทักษะ, การทบทวนการสงตอผูปวย, การทบทวนการใชยา, การทบทวนการใชเลือด, การทบทวนการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล, การทบทวนตัวชี้วัด  
55 กลุมประชากรทางคลินิก (clinical population) คือกลุมผูปวยดวยภาวะใดภาวะหนึ่งหรือไดรับการรักษาดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ผูปวยโรคเบาหวาน, ทารกแรกเกิด, 
ผูปวยวัณโรค, ผูตดิเชือ้ HIV, ผูรับการผาตดัสมอง 
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II-2 การกํากับดูแลดานวิชาชีพ (PG) II-2 Professional Governance 
2.1 การพยาบาล (PG.1/NUR) 2.1 Nursing 
มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิดชอบตอการจัดบริการพยาบาลทีม่ี
คุณภาพสูง เพื่อบรรลุพันธกิจขององคกร 

There is an organized nursing administration, responsible for high 
quality nursing service and accountability to fulfill the mission of 
the organization. 

ก. การบริหารการพยาบาล a. Nursing Administration 
(1) ผูนําทีมการพยาบาลทุกระดับเปนพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู 

ความสามารถ และประสบการณเพียงพอ ทั้งในดานปฏิบัติการพยาบาล 
และดานบริหารการพยาบาล.  

(1) Nursing leadership at all level is responsible by qualified registered 
nurses with experience on both nursing practice and nursing 
administration. 

(2) ระบบบริหารการพยาบาลสรางความมั่นใจวาจะมีบุคลากรทางการพยาบาล
ที่มีความรูความสามารถ56และปริมาณเพียงพอ57สําหรับบริการที่องคกรจัด
ใหมี. 

(2) The nursing administration ensures adequate and competent nursing 
staff for the service provided. 

(3) ระบบบริหารการพยาบาลมีโครงสรางและกลไกที่ทําหนาที่สําคัญตอไปนี้
อยางไดผล: 

     -การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 
     -การนิเทศ/กํากับดูแล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

(3) The nursing administration effectively carries out these key 
functions: 

     -oversight of professional standards and ethics 
     -supervision, monitoring, and encouraging improvement in quality 

                                         
56 การสรางความมั่นใจดานความรูความสามารถ ไดแก การตรวจสอบและประเมินผลคุณสมบัติ สมรรถนะของบุคลากรพยาบาลใหเหมาะสมกับลักษณะงาน  การ
กําหนดขอบเขตการปฏบิตัิการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ การสงเสริมการศึกษาตอเนื่องของบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
57 การสรางความมั่นใจดานความเพียงพอ ไดแก การกําหนดอตัรากําลังอยางเหมาะสม และจัดใหมีบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานเพียงพอกับความตองการการ
พยาบาลของผูปวย 
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ในการดูแลผูปวย 
 -การสงเสริมการใชกระบวนการพยาบาล 
     -การสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     -การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลที่อยูระหวาง

การฝกอบรม  
     -การจัดการความรูและการวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

and safety for patient care 
     -encouraging the use of nursing process 
     -support appropriate clinical decision making and use of technology 
     -supervision of nursing staff in training   
     -knowledge management and research for professional 

development. 
(4) ระบบบริหารการพยาบาลประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับ

องคกรที่เกี่ยวกับการใชยา การควบคุมการติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ 
คุณภาพและความปลอดภัย. 

(4) The nursing administration work collaboratively with the organization 
committee on medication use, infection control, health promotion, 
quality and safety. 

(5) การบริหารความเสี่ยง การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพ
ของปฏิบัติการพยาบาลสอดคลองและสนับสนุนเปาหมาย/วัตถุประสงคของ
องคกร และมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ. 

(5) The risk, safety, and quality management in nursing care aligns with 
and supports the organization goals and objectives, professional 
standards and ethics.  

(6) มีการประเมินการบรรลุเปาหมายของปฏิบัติการพยาบาลในองคประกอบ
ดานความปลอดภัยของผูปวย การบรรเทาจากความทุกขทรมาน การไดรับ
ขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ ความสามารถในการดูแลตนเอง การ
เสริมพลัง ความพึงพอใจ และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงปฏิบัติการ
พยาบาล. 

(6) The goals of patient safety, relief from suffering, being informed and 
learning, self-care, empowerment and satisfaction are used for 
evaluation and improvement of nursing care. 

ข. ปฏิบัติการพยาบาล b. Nursing Practice 
(1) พยาบาลใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชมุชน 

เพื่อใหบริการที่มีคุณภาพสูง เบ็ดเสร็จผสมผสาน และเปนองครวม โดยมี
การประสานความรวมมือกับวิชาชีพอื่น. 

(1) The nursing staffs, in collaboration with other professionals, use 
nursing processes to provide high quality, comprehensive and holistic 
nursing care to individuals, families, and communities. 

(2) พยาบาลใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรม
วิชาชีพ. 

(2)  The nursing staffs provide nursing care with respect to the patient’s 
right and professional ethics. 
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(3) พยาบาลใหการพยาบาลบนพื้นฐานของศาสตรทางการพยาบาลและ
ศาสตรที่เกี่ยวของที่ทันสมัย มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ และมี
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง. 

(3) The nursing staffs provide nursing care on the basis of updated 
nursing standards and relevant scientific evidence, with systematic 
monitoring, evaluation and continuous improvement.   

(4) พยาบาลใหการดูแลที่สอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชวีิต และบริบททาง
สังคม ของผูรับบริการอยางตอเนื่อง, โดยมีการวางแผนการดูแลตอเนื่อง
ตั้งแตแรกรับจนหลังจําหนายรวมกับทีมสุขภาพ และผูรับบริการ/ครอบครัว, 
เพื่อพัฒนาศกัยภาพของผูรับบริการในการดูแลตนเอง ควบคุมปจจัยเสี่ยง 
และสามารถใชแหลงประโยชนในการดูแลตนเองอยางเหมาะสม 

(4) The nursing staffs provide a continuum of care according to the 
patient’s health condition, lifestyle and social context; plan for 
continuum of care with healthcare team and clients/families; from 
entry to after discharge, to enable patients and families for self-care 
and control of risk factors, and use resources for appropriate self-
care. 

(5) บันทึกทางการพยาบาลแสดงถึงการพยาบาลผูรับบริการแบบองครวม 
ตอเนื่อง และเปนประโยชนในการสื่อสาร การดูแลตอเนื่อง การประเมิน
คุณภาพการพยาบาล และการวิจัย 

(5) The nursing record reflects the holistic and continuum of nursing 
care and is useful for communication, continuum of care, evaluation 
of nursing care quality, and research. 
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2.2 แพทย (PG.2/MED) 2.2 Medical Staff 
มีการจัดตั้งองคกรแพทย รับผิดชอบตอการสงเสริมและกํากับดูแล
มาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพแพทย เพื่อบรรลุพันธกิจ
ขององคกร 

There is an organized medical staff organization, responsible for 
supporting and oversight of standard and ethical practice of 
medical professional to fulfill the mission of the organization. 

(1) มีการจัดตั้งองคกรแพทยในระดับโรงพยาบาลเพื่อสรางความมั่นใจวาจะ
ใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพสูงและดวยความรับผิดชอบแหงวชิาชีพ  

(1) The medical staffs are organized at the hospital level to ensure high 
quality professional practices and accountability. 

(2) องคกรแพทยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและรวมวางแผนกับผูบริหาร
เกี่ยวกับการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง 

 

(2) The medical staff organization gives advice, suggestion, and 
collaboratively plans with the management on the provision of high 
quality medical and public health services. 

(3) องคกรแพทยสรางความมั่นใจวาการใหบริการทางการแพทยอยูบนพื้นฐาน
ของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ มีการติดตาม
กํากับและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เคารพในสิทธิผูปวยและเปนไป
ตามจริยธรรมวิชาชีพ 

(3) The medical staff organization ensures the provision of medical 
services based on scientific evidence and professional standards, 
with continuous monitoring and improvement of quality, and respect 
to the patient’s rights and professional ethics. 

(4) มีโครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการติดตอสื่อสารและการแกปญหา
ภายในวิชาชีพแพทย ระหวางแพทยกับผูปฏิบัติงานหรือหนวยงานอื่น และ
ระหวางแพทยกับผูรับบริการ 

(4) Structure and mechanism to support communication and problem 
solving within the medical professional, between physicians and 
other professionals or other units, between physician and clients is 
established.  

(5) องคกรแพทยทําหนาที่สําคัญตอไปนี้อยางไดผล: 
 
     -การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย 
     -การกําหนดสิทธิการดูแลรักษาผูปวยของแพทยแตละคน เพื่อเปน

(5) The medical staff organization effectively carries out these key 
functions: 

     -credentialing 
     -granting of clinical privileges 
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หลักประกันวาแพทยปฏิบัติงานที่ตนเองมีความชํานาญ 
     -การศึกษาตอเนื่องของแพทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
     -การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 
     -การกํากับดูแลการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย 
     -การกํากับดูแลคุณภาพเวชระเบียน 
     -การสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     -การกําหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวย 
     -การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทยที่อยูระหวางการฝกอบรม  และ

แพทยเวรที่ไมใชแพทยประจํา 

     
     -continuing medical education and knowledge sharing 
     -oversight of professional standards and ethics  
     -oversight of patient care quality review and improvement  
     -ensure medical record quality  
     -support appropriate clinical decision making and use of technology 
     -patient care policy development or endorsement  
     -supervision of physician in training and part-time on call physician 

(6) องคกรแพทยประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกรที่
เกี่ยวกับการใชยา การควบคุมการติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพ
และความปลอดภัย  

(6) The medical staff organization work collaboratively with the 
organization committee on medication use, infection control, health 
promotion, quality and safety 

(7) มีขอตกลงและแนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยที่ทุกคนยึดถือและ
นําไปปฏิบัติ ครอบคลุมเรื่องของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม , ประเด็น
ทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม, คุณภาพและความปลอดภัย, การพัฒนา
ความรูความสามารถ, บันทึกและการจัดทําเอกสาร 

(7) Agreements and guidelines for physician are established and 
followed, including medical practices, ethical/legal/social issues, 
quality and safety, competency development, documentation 
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II-3 สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย (ENV) II-3 Environment of Care 
3.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1) 3.1 Physical Environment and Safety 
สิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคกรเอื้อตอความปลอดภัยและความ
ผาสุกของผูปวย เจาหนาที่ และผูมาเยือน.  องคกรสรางความมั่นใจวาผู
อยูในพื้นที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย สารอันตราย หรือ
สถานการณฉุกเฉินอื่นๆ. 

The organization’s physical environment contributes to the safety 
and well-being of patients, staff, and visitors.  The organization 
ensures that all occupants are safe from fire, hazardous material 
and waste, or other emergencies in the facilities. 

ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ58 a. Safety and Security 
(1) โครงสรางอาคารสถานที่ขององคกรเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และ

ขอกําหนดในการตรวจสอบอาคารสถานที่.  การออกแบบและการจัดแบง
พื้นที่ใชสอยของอาคารเอื้อตอความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปน
สวนตัวของผูปวย และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ. 

(1) The organization complies with relevant laws, regulations, and 
facility inspection requirement.  The design and layout of the 
buildings ensure a safe, comfortable, patient privacy and work 
effective environment.  

(2) มีผูไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล59ระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการ
รักษาความปลอดภัย (อาจเปนบุคคลเดียวกันหรือหลายคน). มีการติดตาม
และปรับปรุงระบบงานดังกลาวในทุกแงมุม. 

(2) The facility management, safety and security program oversight is 
assigned to one or more individual.  All aspects of the program are 
monitored and improved. 

(3) องคกรตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อคนหาความเสี่ยงและ (3) The organization conducts facility and environment inspection to 

                                         
58 ความปลอดภยัและสวัสดิภาพ ในที่นี้ครอบคลุมทั้งความปลอดภยัจากความเสี่ยงทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (safety) และความปลอดภยัจากการกระทําของ
บุคคลที่ไมประสงคดี (security) เชน การควบคุมการเขาไปในพื้นที่ควบคุมซึ่งองคกรกําหนด, การปองกันการลักพาตัวทารกหรือเด็กเล็ก, การปองกันการทํารายรางกาย
ผูปวย, การปองกันการโจรกรรมทรัพยสิน 
59 การกํากับดูแล (Oversight) ครอบคลุมการวางแผน, การนําแผนไปปฏบิัติ, การใหความรูแกบุคลากร, การทดสอบและตดิตามกํากบัแผนงาน, การทบทวนและปรับปรุง
แผนงานปนระยะ 



ตอนที่ II ระบบสําคัญของโรงพยาบาล   [PART II  KEY HOSPITAL SYSTEMS] 
 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 44

การปฏิบัติที่ไมปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม อยางนอยทุกหกเดือนในพื้นที่
ใหบริการผูปวย / ผูมาเยือน และทุกปในพื้นที่อื่นๆ. 

identify all environmental risks and unsafe practices at least every 
six months in all areas where patients / visitors are served and at 
least annually in other areas.   

(4) องคกรประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุก; จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและนําไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว, 
ปองกันการเกิดอันตราย, ตอบสนองตออุบัติการณที่เกิดขึ้น, ธํารงไวซึ่ง
สภาพอาคารสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับผูปวย / ผูมาเยือน และ
บุคลากร. 

(4) The organization conducts a proactive risk assessments, develops 
and implements a safety management plan to reduce the identified 
risk, prevent injury, maintain clean and safe conditions, for patients 
/  visitors and staff.    

(5) บุคลากรทุกคนไดรับความรูและการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทในการสราง
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเอื้อตอทํางานอยางมีประสิทธิผล 

(5) All staff members are educated and trained about their roles in 
providing a safe and effective patient care environment. 

  
ข. วัสดุและของเสียอันตราย60 b. Hazardous material and waste 
(1) องคกรจัดการตอวัสดุและของเสียอันตรายอยางปลอดภัย,ดวยการระบุ

รายการวัสดุและของเสียอันตรายที่ใชหรือที่เกิดขึ้น, ใชกระบวนการที่
ปลอดภัยในการเลือก สัมผัส61 จัดเก็บ62 เคลื่อนยาย ใช และกําจัดวัสดุและ
ของเสียอันตรายดังกลาว.  

(1) The organization safely manages its hazardous materials and 
waste, identifies and implements processes for selecting, handling, 
storing, transporting, using, and disposing of hazardous material 
and waste.  

  

                                         
60 วัสดุและของเสียอันตราย (hazardous materials and waste) ไดแก สารเคมี, ยาเคมีบําบดั, สารกัมมันตภาพรังสี, ของเสียทางการแพทยที่ติดเชือ้รวมทั้งของมีคม 
61 ควรมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อปองกันอันตราย อุปกรณปองกัน และแนวทางปฏิบตัิเมื่อเกดิการหกเลอะเทอะหรือปนเปอน 
62 ควรมีอุปกรณและสถานที่สําหรบัการจัดเก็บที่เหมาะสม โดยมกีารแยกสถานที่เปนสัดสวนอยางชัดเจน 
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ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน63 c. Emergency Management 
(1) องคกรดําเนินการวิเคราะหความลอแหลมตอการเกิดอันตราย64เพื่อระบุ

ภาวะฉุกเฉินที่เปนไปไดและองคกรตองมีบทบาทในการใหบริการ. 
(1) The organization conducts a hazard vulnerability analysis to identify 

potential emergency that could affect the need for its services.   
(2) องคกรจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพรอม

เพื่อรองรับอุบัติภัย65, การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน66 และนําไปใช
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ. 

(2) The organization develops an emergency management plan 
describing the process for disaster readiness and emergency 
management, and implements it when appropriate. 

(3) องคกรดําเนินการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อทดสอบการดําเนินงานเมื่อ
เกิดภาวะฉ ุกเฉิน. 

(3) The organization conduct drills regularly to test emergency 
management. 

  
ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย d. Fire Safety 
(1) องคกรจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ.  แผน

ครอบคลุม การปองกัน/การลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย67, การตรวจจับแต
(1) The organization develops and implements a fire safety plan. The 

fire safety plan includes fire prevention/risk reduction, early 

                                         
63 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) ไดแกเหตุการณซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรอืน้ํามอืของมนุษยที่มผีลสรางความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในการดแูลผูปวย (พายุ น้ําทวม 
แผนดินไหว), ทําใหบริการผูปวยตองหยดุชะงัก (ไฟฟา ประปา โทรศัพท ไมสามารถใชการได), หรือทําใหความตองการบริการเพิ่มขึ้นอยางฉบัพลัน (อาวุธชีวภาพ ตึก
ถลม อุบัติเหตุหมู)   
64 การวิเคราะหความลอแหลมตอการเกิดอันตราย (Hazard Vulnerability Analysis) คือการระบุภาวะฉุกเฉินที่เปนไปได และผลกระทบที่จะมีตอการดําเนินงานของ
องคกรทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งความตองการบริการจากองคกร 
65 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับอุบัติภัย ควรระบุกลยุทธ กิจกรรม และผ ู รับผดิชอบในการเตรียมความพรอมของทรัพยากรและการสรางศักยภาพเพื่อรองรับภาวะ
ฉุกเฉินแตละประเภท 
66 การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรครอบคลุมการดแูลผูปวย, การแยกผูปวยและการจัดการสิ่งปนเปอน, กิจกรรมชวยเหลือเจาหนาที่และครอบครัว, การจัดหา
วัสดุอุปกรณที่จําเปน, ระบบสาธารณูปโภค, การรักษาความปลอดภัย, การสื่อสาร, การเคลื่อนยาย, การจัดเตรียมสถานที่สํารอง, การประสานงานกับองคกรอื่น, และการ
รายงาน 
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เริ่มแรก, การดับเพลิง, และการเคลื่อนยาย/ขนยายออกจากอาคารอยาง
ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือสถานการณฉุกเฉิน. 

detection, suppression, abatement, and safe exit from fire, or other 
emergencies in the facility. 

(2) องคกรใหความรูเพื่อสรางความตระหนักทั่วทั้งองคกร และดําเนินการ
ฝกซอมแผนอัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ68.  มีการคนหาจุดออนและโอกาส
พัฒนา, ประเมินความพรอมใชของเครื่องมืออุปกรณตางๆ, ประเมิน
ประสิทธิผลของการฝกอบรมเพื่อรองรับอัคคีภัย, และประเมินความรูของ
บุคลากร69จากการฝกซอม. 

(2) The organization conducts hospital wide safety education programs 
to promote awareness and conducts fire drills regularly.  Deficiency 
and opportunities for improvement is identified, effectiveness of fire 
response training and staff knowledge is evaluated from the fire 
drill.  

(3) องคกรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือตางๆ ในการ
ปองกันและควบคุมอัคคีภัย70อยางสม่ําเสมอ. 

(3) The organization regularly inspects, tests and maintains fire 
protection and fire safety systems and equipment. 

  
3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 3.2 Equipment and Utility System 
องคกรสรางความมั่นใจวามีเครื่องมือที่จําเปน พรอมใชงานทําหนาที่ได
เปนปกติ  และมีระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนอยูตลอดเวลา 

 The organization ensures that essential equipment is available for 
use and functioning properly and ensures continuity of essential 
utility services. 

ก. เครื่องมือ a. Equipment 
(1) องคกรจัดทําแผนบริหารเครื่องมือเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย และ (1) The organization develops and implements an equipment 
                                                                                                                                                                                     
67 การปองกัน/การลดความเสีย่งจากอัคคีภัย รวมถึงการตรวจสอบจุดเสีย่งและวิธีการปฏิบัตทิี่เสี่ยงตอการเกิดอัคคภีัย, การลดปริมาณวัสดทุี่อาจจะเปนเชื้อเพลิงเมื่อ
เกิดอคัคีภยั 
68 บุคลากรทุกคนควรเขารวมในการฝกซอมแผนอัคคภียัอยางนอยปละครั้ง 
69 เชน วิธีการแจงเหตุ, การเคลื่อนยายผูปวย, การใชอุปกรณดบัเพลิง 
70 ระบบและเครื่องมือในการปองกันและควบคุมอัคคีภัย ไดแก เครื่องตรวจจับควัน, เครื่องแจงสัญญาณไฟไหม, ระบบดบัเพลิง (ทอน้ํา, สารเคมีดับเพลิง, ระบบฉดี
น้ํา), อุปกรณผจญเพลิง 
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เชื่อถือได พรอมทั้งนําไปปฏิบัติ.  แผนประกอบดวยกระบวนการคัดเลือก
และจัดหาเครื่องมือ, การจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือที่ครอบคลุมอยูใน
แผน, การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของเครื่องมือกอนใชงาน
ครั้งแรก, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือ อยางเหมาะสม
ตามชวงเวลาที่กําหนด, การใหความรูแกผูใช, และแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือ71. 

management plan for effective, safe, and reliable operation of 
equipment.  The plan includes a process for selecting and acquiring 
equipment; creating an inventory of equipment to be included in the 
equipment management plan; performance and safety testing of 
equipment before initial use; appropriate inspection, test and 
maintenance strategies at defined interval; users’ education, and 
emergency procedures with equipment.  

(2) การจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพรอมใช เพื่อใหการดูแลผูปวย
อยางปลอดภัย. 

(2) Essential medical equipment is available and ready for safe patient 
care. 

(3) องคกรติดตามและรวบรวมขอมูลของระบบบริหารเครื่องมือ และใชเพื่อการ
วางแผนปรับปรุงหรือจัดหาทดแทนในระยะยาว. 

(3) The organization collects monitoring data for equipment 
management program.  These data are used to plan for long term 
upgrading or replacing equipment.  

ข. ระบบสาธารณูปโภค72 b. Utility system 
(1) องคกรจัดทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชงานที่ไดผล 

ปลอดภัย และเชื่อถือได พรอมทั้งนําไปปฏิบัติ.  แผนประกอบดวยการ
จัดทําบัญชีรายการองคกระกอบในการปฏิบัติงานของระบบ, แผนผัง
ตําแหนงที่ตั้งตางๆ ของระบบ, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา 
อยางเหมาะสมตามเวลาที่กําหนด, แนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบ

(1) The organization develops and implements a management plan for 
effective, safe, and reliable operation of utility systems.  The plan 
includes creating an inventory of operating component of systems; 
mapping the distribution of utility system; appropriate inspection, 
test and maintenance strategies at defined interval; and emergency 

                                                                                                                                                                                     
71 แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือ ไดแก การปฏิบัติเมือ่เครื่องมอืไมสามารถใชการได, การแกไขปญหาทางคลินิกเมื่อเครื่องมือแพทยไมสามารถใช
การได, การมีเครื่องมือสํารอง, การดําเนินการเพื่อใหมีการซอมเครื่องมือ 
72 ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบแกสทางการแพทยและสุญญากาศ ระบบขนสงวัสดอุปุกรณ ระบบไอน้ํา ระบบสื่อสาร ระบบ
แลกเปลี่ยนขอมลู 
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สาธารณูปโภคมีปญหา73, การลดปริมาณเชื้อโรคใน cooling tower และ
ระบบน้ํา, ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเพื่อควบคมุการปนเปอนใน
อากาศ74.  

procedures for utility systems disruption; minimizing pathogenic 
biological agents in cooling tower and water system; efficiency of 
ventilation system to control airborne contaminants.  

(2) องคกรจัดใหมีระบบไฟฟาสํารองใหแกจุดบริการที่จําเปนทั้งหมด75 โดยมี
การบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ. 

(2) The organization provides an emergency electrical power source to 
all critical service areas with appropriate and regular maintenance, 
testing, and inspection. 

(3) องคกรติดตามและรวมรวบขอมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และใช
วางแผนปรับปรุงหรือสรางทดแทน 

(3) The organization collects monitoring data for the utility 
management program and used to plan for upgrading or replacing 
the utility system.  

  
3.3 สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและการพิทักษสิ่งแวดลอม 
(ENV.3) 

3.3 Environment for Health Promotion and Environment Protection 

องคกรแสดงความมุงมั่นในการที่จะทําใหโรงพยาบาลเปนสถานที่ที่
ปลอดภัยและเอื้อตอสุขภาพดี เอื้อตอกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ และ
พิทกษสิ่งแวดลอม 

The organization demonstrates its commitment for the hospital to 
be a healthy and safe workplace, to support health promotion 
activities, and to protect the environment. 

                                                                                                                                                                                     
73 แนวทางปฏิบตัเิมื่อระบบสาธารณูปโภคขัดของ, การเตรียมความพรอมของแหลงสํารองตางๆ และการทดสอบความพรอมใชของแหลงสํารองดังกลาว 
74 เชื้อโรค แกส ควัน ฝุน 
75 จุดบริการที่จําเปนตองมีไฟฟาสํารอง ไดแก ระบบเตือนภยั, ไฟทางออก, ปายบอกทางออก, ระบบสื่อสารฉกุเฉิน, ที่เก็บเลือด กระดูก และเนื้อเยือ่, หองฉกุเฉิน, ลิฟท (มี
อยางนอย 1 ตัวสําหรับผูปวยทีไ่มสามารถเดินได), เครื่องอัดอากาศทางการแพทย, ระบบสุญญากาศ, จุดที่ตองใชเครื่องมอืชวยชีวิต, หองผาตดั, หองพักฟน, หองคลอด, 
หนวยทารกแรกเกิด   
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ก. การสรางเสริมสุขภาพ a. Health Promotion 
(1) องคกรจัดใหมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการมีสุขภาพทางดานสังคม จิตใจ76ที่

ดีสําหรับผูปวย ครอบครัว และบุคลากร 
(1) The organization establishes environment that support social and 

psychological health of patients, families, and staff. 
(2) องคกรจัดใหมีสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

สําหรับบุคลากร ผูปวย ผูรับบริการอื่นๆ และประชาชนทั่วไป 
(2) The organization establishes facilities and environment for learning 

and skill development of staff, patients and other customers, and 
general public. 

(3) องคกรสงเสริมการเขาถึง การบริโภคอาหาร/ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมกับบุคคล   

(3) The organization promotes access to and consumption of 
appropriate healthy food and product. 

(4) องคกรสงเสริมใหมีการใชวัสดุครุภัณฑที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ (4) The organization promotes the use of material and equipment 
which are not harmful to health. 

  
ข. การพิทักษสิ่งแวดลอม b. Environment Protection 
(1) มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ: 
     -มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําทิ้งของโรงพยาบาล  
     -มีการดูแลรักษาระบบโดยผูที่ไดรับการฝกอบรม  
     -มีการตรวจคุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดตามขอกําหนดของสวนราชา

การที่เกี่ยวของ  
     -น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดในชวงเวลาที่ระบบรับภาระมากที่สุดมีคามาตรฐาน

ตามที่สวนราชการกําหนด 

(1) There is an efficient water treatment system: 
     -the system has capacity that match amount of waste water 
     -the system is taken care by trained staff 
     -treated water is tested according to the rules and regulations 
     -quality of treated water at the time of peak load complies with the 

standards. 

(2) องคกรจัดการเพื่อลดปริมาณของเสียโดยจัดใหมีระบบการนํามาใชใหม (2) The organization manages to decrease the volume of waste 

                                         
76 ความรูสึกวาลักษณะสิ่งแวดลอมและบรรยากาศของโรงพยาบาลเหมือนบานของผูปวย 
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การลดปริมาณการใช การแปรรูป และลดการใชวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอม through a program of reuse, reduction, recycling and avoid material 
that is harmful to the environment. 

(3) มีระบบและวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ  
     -มีภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม  และเพียงพอ  
     -มีระบบ/อุปกรณในการแยกรับ /ขนยาย/จัดที่พัก  ขยะทั่วไป/ขยะติดเชื้อ/

ขยะอันตราย  ที่รัดกุม 
     -มีการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องการเคลื่อนยายและกําจัดของ

เสียอยางถูกวิธ ี
     -มีกระบวนการในการกําจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายอยางเหมาะสม 
     -มีการตรวจสอบการกําจัดขยะติดเชื้อของผูรับชวง 

(3) The garbage disposal system conforms with sanitation 
requirements. 

     -proper and adequate containers 
     -proper segregation / transportation / storage of general, infectious 

and hazardous waste    
      -training of staff for proper waste transportation and disposal 
      -proper processes for disposal of infectious and hazardous waste 
      -audit of the infectious waste disposal by contractors 

(4) องคกรรวมมือกับชุมชนและองคกรอื่นๆ ดําเนินการพิทักษปกปองและ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม, รวมทั้งมีการประเมินและฟงเสียงสะทอนในการกําจัด
ของเสียของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบตอชุมชน. 

(4) The organization, in partnership with the community and other 
organizations, protects and improves the environment.  The 
organization assesses and receives feed back on hospital waste 
management that may have an impact on the communities. 
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II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) II-4 Prevention and Control of Infection 
4.1 ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC.1) 4.1 Infection Prevention and Control Program 
ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อขององคกร ไดรับการออกแบบ
อยางเหมาะสม, ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ, และมีการ
ประสานงานที่ดี. 

The organization’s infection prevention and control program is 
appropriately designed, adequately supported, and well 
coordinated. 

ก. การออกแบบระบบ a. Program Design 
(1) มีการกําหนดเปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการในการ

ปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมกับขนาดขององคกร บริการที่จัด 
และผูปวยที่ใหบริการ 

(1) The goals, objectives, strategies and measures of the infection 
control program appropriate to the organization’s size, service and 
patients are established.  

(2) มีการกําหนดการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยา รวมทั้งตําแหนงที่
มีการติดเชื้อ และอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อเปนจุดเนนของการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

(2) Epidemiological important infections, infectious site and associated 
devices that will provide the focus of the nosocomial infection 
prevention and control are identified. 

(3) ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพื้นฐานของความรูทาง
วิทยาศาสตรที่ทันสมัย การปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับ เปนไปตามขอกําหนด
ในกฎหมาย และจัดทําแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร 

(3) The infection control program is based on current scientific 
knowledge, accepted practice, meets legal requirements and is 
documented in policies and procedures. 

(4) ระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ใหบริการแก
ผูปวย บุคลากร และผูมาเยือน 

(4) All areas of the organization that serve patients, staff and visitor are 
included in the infection control program. 

(5) กระบวนการควบคุมการติดเชื้อเชื่อมประสานเปนสวนหนึ่งของระบบงาน
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยขององคกรโดยรวม 

(5) The infection control process is integrated with the organization’s 
overall program for quality improvement and safety. 



ตอนที่ II ระบบสําคัญของโรงพยาบาล   [PART II  KEY HOSPITAL SYSTEMS] 
 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 52

(6) มีการประสานกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งไดรับการ
นําไปปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองคกรอยางสม่ําเสมอ และอาจรวมถงึ
บานของผูปวย77 

(6) The processes for preventing and controlling infections are 
coordinated and consistently carried out by all staff across the 
organization and the patients’ homes, if applicable. 

ข. การจัดการและทรัพยากร b. Management and Resources    
(1) มีบุคคลหรือคณะกรรมการไดรับมอบใหทําหนาที่กํากับดูแลระบบงาน 

กําหนดนโยบายและมาตรการ การวางแผน ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย  

(1) A designated individual or committee, as appropriate to the 
organization, is responsible for oversight of the program, policy and 
recommendation development, planning, coordination, monitoring 
and evaluation.    

(2) มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN78) ในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวน
เตียงของโรงพยาบาล ทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานระบบปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ  ผูทําหนาที่นี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมผานการศึกษา 
ฝกอบรม ประสบการณ และมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจน  โดยมีอํานาจที่
จะใชมาตรการควบคุมการติดเชื้อหรือดําเนินการศึกษาเมื่อรับรูวาจะมี
อันตรายเกิดขึ้นกับผูปวยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล 

(2) One or more individuals (ICN), as appropriate to the number of 
hospital beds, is/are responsible for implementing the infection 
prevention and control program.  This individual(s) is qualified in 
infection control practices through education, training, or experience, 
and has a clear role definition.  The ICN(s) have written authority to 
institute infection control measures or studies when there is a 
perceived danger to the patients or hospital staffs. 

(3) มีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ  (3) There are adequate resources to prevent and control infections.   
(4) ระบบสารสนเทศขององคกรสนับสนุนระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (4) The organization information systems support the infection control 

program. 
(5) บุคลากรไดรับอบรมความรูอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติด

เชื้อ นโยบายขององคกร และบทบาทของบุคลากรในการปองกันการติดเชื้อ 
(5) Staff members are educated on an ongoing basis about the risks of 

infection, the organization policies, and their role in preventing 
                                         
77 เชน การปองกันการแพรกระจายเชือ้วัณโรค การสวนปสสาวะดวยตนเอง การปองกันไขหวดันก 
78 Infection Control Nurse 
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infections. 
(6) มีการใหขอมูลและเสริมพลังแกครอบครัว/ชุมชน ถึงวธิกีารลดความเสี่ยงใน

การติดเชื้อและปองกันการแพรกระจายเชื้อในครัวเรือน/ชุมชน 
(6) Activities that educate and empower the family/community how to 

reduce the risk of infection and prevent infections from spreading in 
the household/community are established. 

  
4.2 การปองกันการติดเชื้อ (IC.2) 4.2 Infection Prevention 
องคกรสรางความมั่นใจวามีกระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม
สําหรับการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล. 

The organization ensures appropriate processes and resources to 
prevent nosocomial infection. 

ก. การปองกันการติดเชื้อ a. Infection Prevention 
(1) มีการระบุความเสี่ยงจากการติดเชื้อในหัตถการและกระบวนการตางๆ และ

มีการดําเนินการตามกลยุทธเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อดังตอไปนี้ 
     -การใช standard precautions และ isolation precautions 
     -การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ และการทําใหปราศจากเชื้อ 
     -การจัดการกับสิ่งที่ปนเปอนเชื้อโรค 
     -การสงเสริมการลางมือและสุขอนามัยของบุคคล 

(1) Procedures and processes associated with the risk of infection are 
identified and strategies implemented to reduce infection risk: 

     -standard precautions and isolation precautions 
     -cleaning, disinfecting, and sterilization 
     -handling, storing, and disposing of infectious material 
     -promoting hand washing and personal hygiene 

(2) มีการควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายและการ
ปนเปอนในสิ่งแวดลอม79 

(2) The organization establishes an environment control to minimize the 
risk of infection transmission and contamination of the environment.  

                                         
79 การควบคุมสิง่แวดลอม ไดแก การประเมินความเสี่ยง, กลยุทธในการทําความสะอาดและทาํลายเชื้อ, การจัดการกับขยะตดิเชื้อ, ระบบระบายอากาศ, การควบคุมฝุน
ละอองระหวางการกอสราง, การตดิตามประสิทธผิลของการกรองอากาศและมาตรการควบคมุฝุนละออง, การปองกันการปนเปอนทางอากาศ (airborne contamination) ใน
หองผาตัดเมือ่มกีารผาตดัผูปวยตดิเชื้อวัณโรค, การตดิตาม endotoxin ในน้ําที่ใชสําหรับ hemodialysis, การควบคุมแมลง, การตดิตามความดันอากาศในหองที่ใช 
negative airflow หรือ positive airflow 
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     -การจัดโครงสราง การระบายอากาศ และบํารุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อ
ปองกันการแพรกระจายสิ่งปนเปอนและเชื้อโรค 

     -การจัดใหมีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการลางมือ การทําความ
สะอาด และการแยกบริเวณใชงานที่สะอาดจากบริเวณปนเปอน 

     -building structure, ventilation, and maintenance to prevent the 
spread of contaminants and infection 

     -physical setting and facilities for hand washing, cleaning, and 
separation of clean and dirty utility area. 

(3) มีการระบุพื้นที่ทํางานที่ตองใสใจในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ และ
ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
ตอไปนี้ 

     -หองผาตัด 
     -หองคลอด 
     -หอผูปวยวิกฤติ 
     -หนวยซักฟอก80 
     -หนวยจายกลาง81 
     -โรงครัว82 

(3) Working areas with unique infection control concerns are identified 
and  strategies implemented to reduce infection risk, especially in 
these area:  

     -operating room 
     -labour room 
     -ICU/critical care unit 
     -laundry 
     -CSSD 
     -kitchen 

                                         
80 การลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยซักฟอก ไดแก การบรรจุถุงผาเปอนที่จุดใชงาน, การขนสงผาเปอนโดยพาหนะที่เหมาะสม, การทําความสะอาดพาหนะใส
ผาอยางสม่ําเสมอ, การดแูลบริเวณที่รับผาเปอนเพื่อปองกันการปนเปอนไปยังบริเวณที่สะอาด, การแยกผาเปอนและผาสะอาด, การรักษาความสะอาด ปองกันฝุนและสิ่ง
สกปรกระหวางการเคลื่อนยายและรับสงผาสะอาด, การปองกันบุคลากรที่ตองสัมผัสผาเปอน, การลางมือหลังจากสัมผัสกับผาเปอน 
81 การลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยจายกลาง ไดแก การมีสถานที่แยกเฉพาะ, การมีพื้นที่ทํางานเพียงพอและออกแบบพื้นที่ทํางานเหมาะสม, การจราจรแบบ
ไหลทางเดียว, การจํากัดบุคคลที่จะเขามาในหนวยงาน, การไหลเวียนของอากาศจากบริเวณสะอาดไปสูบริเวณที่ปนเปอน, การลางมือ, การติดตามประสิทธิภาพของการ
เตรียมอุปกรณและการทําใหปราศจากเชื้อ, การมีบุคลากรที่เพียงพอและไดรบัการฝกอบรมอยางเหมาะสม  
82 การลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในโรงครัว ไดแก การใหความรูแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการเตรียมอาหารและสุขอนามยัสวนบุคคล, การใชอุปกรณปองกัน, การจับตอง
อาหารที่ยังไมไดปรุง, การปรุงอาหาร, การทําความสะอาดบรเิวณที่เตรียมอาหาร, การเก็บอาหาร, การควบคุมอณุหภมูิที่ใชปรุงอาหารและเก็บอาหาร, การลดการปนเปอน,
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     -หนวยกายภาพบําบัด83 
     -หองเก็บศพ 

     -physical therapy 
     -postmortem area 

(4) มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่สําคัญขององคกร เชน 
การติดเชื้อแผลผาตัด การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบ
ทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อจากการใหสารน้ําและการติดเชื้อในกระแส
เลือด 

(4) Programs are implemented to minimize risk of certain important 
infection of the organization, e.g. surgical site infection, respiratory 
tract infection, urinary tract infection, IV infection and bloodstream 
infection. 

(5) มีนโยบายและวธิีปฏิบัติในการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อซึ่งติดตอไดทางโลหิต
และผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ํา การจัดการกับการติดเชื้อที่ดื้อยาและการติด
เชื้อที่อุบัติขึ้นใหม  

(5) There are policies and procedures for dealing with blood-borne 
infected patients, low immune patients, resistant bacteria, and 
emerging infection.  

  
4.3 การเฝาระวัง ติดตามกํากับ และควบคุมการระบาด (IC.3) 4.3 Surveillance, Monitoring, and Outbreak Control  
องคกรใชวิธีการที่เหมาะสมในการเฝาระวังและติดตามกํากับ เพื่อคนหา
และควบคุมการติดเชื้อ และจัดการกับสถานการณที่มีการระบาดของ
การติดเชื้อในโรงพยาบาล. 

The organization performs appropriate methods of surveillance and 
monitoring to detect and control infections, and manage 
nosocomial outbreak situations. 

ก. การเฝาระวังและติดตามกํากับ a. Surveillance and Monitoring 
(1) มีการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับองคกรอยาง

ตอเนื่อง.  องคกรติดตามความเสี่ยง อัตรา และแนวโนมของการติดเชื้อใน
(1) There is ongoing surveillance of nosocomial infections that is 

appropriate to the organization. The organization proactively monitors 

                                                                                                                                                                                     
อุณหภูมิที่ใชทําความสะอาดภาชนะ, การทําความสะอาดเครือ่งทําน้ําแข็ง, การลางมือ, การจัดการกับเศษอาหาร, การกําจัดแมลง, สุขอนามัยของเจาหนาที่, การสอบสวน
โรคเมื่อมีการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร 
83 การลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยกายภาพบําบัด ไดแก การทําความสะอาดและทําลายเชื้ออุปกรณธาราบําบัด, การลางมือ, การทําความสะอาดอุปกรณออก
กําลังกาย 
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เชิงรุก.  and tracks risks, rates and trends in nosocomial infection.  .  
(2) มีการติดตามเฝาดูการเกิดปญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรง ใน

หนวยดูแลผูปวยซึ่งไมไดมีระบบการเฝาระวังไปขางหนาในขอ (1)” 
(2) Patient areas in which active prospective surveillance in (1) is not 

conducted are monitored for the occurrence of serious nosocomial 
infection. 

(3) มีการติดตามการใชยาตานจุลชีพ และความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ 
(ถาเปนไปได) และสื่อสารใหบุคคลและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ. 

(3) Antibiotic utilization and susceptibility (if possible) are monitored and 
communicated to appropriate individuals and committees.  

(4) มีการนําสารสนเทศจากการติดตามเฝาระวังมาใชในการวางแผน คนหา
การระบาด ใหความรู ประเมินผลและปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งตอบสนอง
ตอปญหาของผูปวยเฉพาะราย. 

(4) The monitored information is used for planning, detecting epidemics, 
directing education, evaluation and improvement of the program, 
including response to individual patient problems. 

(5) องคกรทํางานรวมกับสวนราชการ องคกรอื่น และชุมชน เพื่อคนหาและ
ตอบสนองตอการอุบัติของเชื้อโรคใหมและเชื้อโรคที่ดื้อยา.  

(5) The organization works government agencies, other organizations 
and the community to promptly detect and respond to the presence 
of new and resistant microorganism. 

ข. การควบคุมการระบาด b. Outbreak Control 
(1) มีการบงชี้การเพิ่มที่ผิดปกติหรือการระบาดของการติดเชื้อดวยการ

วิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง, รับทราบขอมูลจากบุคลากรทางคลินิก
อยางสม่ําเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยาเพื่อตรวจหา
การเพิ่มขึ้นผิดปกติของเชื้อบางชนิดอยางสม่ําเสมอ (ถาเปนไปได). 

(1) Occurrence of outbreaks or clusters of infectious diseases are 
identified by analysis of surveillance data, maintaining regular contact 
with clinical staff, regularly reviewing microbiology record to identify 
unusual clusters or a greater-than-usual incidence of certain species 
or strains of microorganisms (if possible) 

(2) เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น ทีมผูรับผิดชอบในการควบคุมการติดเชื้อมี
ทรัพยากรและอํานาจในการสืบคนและใชมาตรการควบคุมที่เหมาะสม 
อยางรอบดานและทันกาล. 

(2) When an outbreak occurs, the infection control team has adequate 
resources and authority to ensure a comprehensive and timely 
investigation and the implementation of appropriate control 
measures. 
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II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS) II-5 Medical Record System 
5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 5.1 Record Management System 
องคกรจัดใหมีระบบบรหิารเวชระเบยีนทีม่ปีระสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

The organization establishes an efficient medical record 
management system 

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ a. Planning and Design 
(1) มีการกําหนดเปาหมายของการบันทึกเวชระเบียนโดยทุกวิชาชีพที่

เกี่ยวของ ครอบคลุมการสื่อสาร ความตอเนื่องในการดูแลรักษา และการ
ประเมินคุณภาพ 

(1) The purposes of medical record are collaboratively determined by 
the health professionals. The purposes cover communication, 
continuity of care, and quality assessment.   

(2) การออกแบบระบบเวชระเบียนเปนผลจากการประเมินความตองการของผู
ใหบริการ ผูบริหาร รวมทั้งบุคคลและหนวยงานภายนอก 

 

(2) The design of the medical record system is based on the 
assessment of the needs of the care providers, management, 
including individuals and agencies outside the organization. 

(3) องคกรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวยที่เหมาะสม 
ในดานการบันทึก การแกไข การรับคําสั่ง การใชรหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ 
การเขาถึง และการทําลาย84.  

(3) The organization has appropriate policies and guidelines for patient’s 
medical record, including recording, correcting, order receiving, using 
standard code, storing, providing access, and destroying.   

(4) ขอมูลในบันทึกเวชระเบียนไดรับการบันทึกรหัสและจัดทําดัชนีเพื่อนําไป
ประมวลผลเปนสารสนเทศในการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม 

(4) Medical record data are coded and indexed to ensure the timely 
production of quality patient care information. 

                                         
84 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน ไดแก การกําหนดผูมสีิทธิบันทึกในเวชระเบียน, การใชสัญญลักษณและคํายอที่เปนมาตรฐาน, การบันทึกขอมูลที่มี
ความสําคญัและแบบฟอรมมาตรฐาน, การระบุชื่อผูบันทึก วันที่และเวลาที่บันทึก, การบันทึกขอมูลแตละประเภทในเวลาที่กําหนดไว, การแกไขบันทึกเวชระเบียน, การ
จัดเก็บ การรักษาความปลอดภัย และการคนหาเวชระเบียน, การเขาถึงเวชระเบียนตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งการใชเพื่องานวิจัย, การเก็บรักษาและการทําลาย
เวชระเบียน, การรับคําสั่ง การบันทึก และการรับรองคําสั่งการรักษาดวยวาจา, การใชรหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการที่เปนมาตรฐาน 
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ข. การรักษาความปลอดภยัและความลับ b. Security and Confidentiality 
(1) เวชระเบียนไดรับการปองกันการสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และ

การแกไขดัดแปลง เขาถึง หรือใชโดยผูไมมีอํานาจหนาที่ 
(1) Records are protected from loss, physical destruction, tampering 

and unauthorized access or use. 
(2) องคกรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปนเพื่อรักษาความลับของ

ขอมูลและสารสนเทศของผูปวยในเวชระเบียน85. 
 

(2 The organization defines essential policies and guidelines to maintain 
the security and confidentiality of patient’s data and information in 
the medical records.  

(3) องคกรใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการ
รักษาความลับ วธิีการจัดการเมื่อมีการขอใหเปดเผยขอมูลซึ่งเปนการ
ละเมิดการรักษาความลับ 

(3) The organization continually educates staffs about their 
responsibilities regarding confidentiality, how to handle situations 
where requests for release of information would violate 
confidentiality.  

(4) องคกรมีกระบวนการใหผูปวยสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศในเวช
ระเบียนของตนได โดยมีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรวมอยูดวย 

(4) The organization has a process for patients to access their data and 
information in the medical records with a designated staff present. 

ค. การประเมนิและปรับปรุง c. Evaluation and Improvement 
(1) องคกรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อ

สรางความมั่นใจวาระบบตอบสนองความตองการขององคกรและผูปวย86. 
(1) The organization regularly evaluates and improves medical record 

management system to ensure that it meets the need of the 
organization and its patients.  

                                         
85  นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความลับของขอมูล ไดแก การกําหนดผูมสีิทธิเขาถึงขอมูล, ขอมูลที่ผูเกี่ยวของแตละระดับสามารถเขาถึงได, มาตรการในการ
รักษาความลับของขอมูลผูปวยที่เก็บไวดวยคอมพิวเตอร, การอนญุาตใหเปดเผยขอมูลผูปวย, หนาที่ในการรักษาความลับของผูที่เขาถึงขอมูล, วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด 
86  ระบบบริหารเวชระเบียน ไดแก ความเหมาะสมของแบบบนัทึกตางๆ, ระยะเวลาที่มีการเก็บรักษาเวชระเบียน, ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและคนหาเวช
ระเบียน, ความปลอดภยัในการจัดเก็บเวชระเบียน, คุณภาพในการใหรหัส, การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
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5.2 เวชระเบียนผูปวย (MRS.2) 5.2 Patient Medical Record 
ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การ
ดูแลตอเนื่อง การเรียนรู การวิจัย การประเมินผล และการใชเปน
หลักฐานทางกฎหมาย 

Every patient has a sufficiently detailed medical record for the 
purpose of communication, continuity of care, education, research, 
evaluation, and medico-legal requirement. 

(1) บันทึกเวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอสําหรับ 
     -การระบุตัวผูปวย  
     -มีขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค  
     -ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา  
     -ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา  
     -เอื้อตอความตอเนื่องในการดูแล 
     -ใหรหัสไดอยางถูกตอง 
     -การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย 
     -การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย  

(1) The medical record contains sufficient information to  
     -identify the patient,  
     -support the diagnosis,  
     -justify the treatment,  
     -know the course and results of treatment,  
     -promote continuity of care, 
     -give correct coding, 
     -use for medico-legal purpose, 
     -assess quality of patient care.  

(2) มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะเพื่อประเมินความสมบูรณ ความ
ถูกตอง และการบันทึกในเวลาที่กําหนด. 

(2) The medical records are reviewed periodically for completeness, 
accuracy, and timely completion.  
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II-6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) II-6 Medication Management System 
6.1 การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ (MMS.1)  
องคกรสรางความมั่นใจในระบบการจัดการดานยาที่ปลอดภัย เหมาะสม 
และไดผล พรอมทั้งการมียาที่มีคุณภาพสูงพรอมใชสําหรับผูปวย. 

The organization ensures safety, appropriateness and effectiveness 
of medication management system and availability of high quality 
medication.  

ก. การวางแผนและการจัดการ  a. Planning and Management 
(1) มีคณะกรรมการหรือกลุมบุคคลที่มาจากสหสาขาวิชาชีพ ทําหนาที่กําหนด

ทิศทางและสงเสริมใหเกิดระบบการจัดการดานยาที่มีประสิทธิภาพ.  
(1) There is a multidisciplinary team responsible for determining 

direction and support efficient medication management system. 
(2) มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อจํากัดใหมีรายการยาที่จําเปน87. มีการ

ทบทวน88 บัญชยีาอยางนอยปละครั้ง.  มีการกําหนดมาตรการความ
ปลอดภัย89 สําหรับยาใหมที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง รวมทั้งมี
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการขอใชยาที่อยูนอกบัญชยีาเมื่อจําเปน90. 

 

(2) The hospital formulary is developed to limit choice to essential 
drugs. The approved formulary is reviewed at least once a year. 
Safety measures are established for new drugs with heightened error 
potential, and for the requests to use necessary non-formulary 
medication.  

                                         
87 โดยใชเกณฑคัดเลือกซึ่งประกอบดวยขอบงชี้ ประสิทธิผล ขอมูลความปลอดภัย ความเสี่ยง และตนทุน 
88 ขอมูลที่ใชทบทวนบัญชียา เชน ขอมูลความปลอดภยัจากการทบทวนอุบตักิารณ ประสิทธิภาพของยา ยาที่มีโอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนสูงครอบคลุมรายการยาที่ชื่อ
พอง มองคลาย หรือปจจัยที่มีผลกระทบ 
89 มาตรการความปลอดภัย เชน แบบฟอรมสั่งยามาตรฐาน แนวทางการสั่งใชยา ระบบตรวจสอบ ระบบเตอืนใจ ขอจํากัดในการใช การบริหารยา และการเก็บรักษายา 
ตลอดจนการติดตามอุบตัิการณไมพึงประสงคสําหรับยาทีต่องตดิตามความปลอดภยั (Safety monitoring program) 
90 กรณีที่จําเปนตองใชยาทีอ่ยูนอกบัญชียา มีกระบวนการในการอนญุาตและจัดหาโดยพิจารณา ความจําเปน ผลขางเคียงที่ไมพึงประสงค ความเสี่ยง และความสามารถใน
การตดิตามผล 
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(3) การจัดหายาเปนไปตามบัญชียาที่ผานการรับรอง มีกระบวนการในการ
จัดการกับปญหายาขาดแคลน91และยาที่จําเปนเรงดวน92  

(3) The procurement is based on the approved formulary.  There is a 
process for handling drug shortage, and drug that is urgently need.   

(4) องคกรระบุยาซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง93, 
ออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมปลอดภัยในการจัดหา เก็บรักษา สั่งใช 
ถายทอดคําสั่ง จัดเตรียม จาย ให และติดตามกํากับยา เพื่อลดความเสี่ยง
ในการใชยาเหลานี้. 

(4) The organization identifies the high-risk or high-alert medications 
used and design appropriate processes for procuring, storing, 
ordering, transcribing, preparing, dispensing, administering, and 
monitoring to lower the risks. 

(5) องคกรกําหนดนโยบายการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ
ไมพึงประสงคจากการสั่งใชยา94และนําสูการปฏิบัติ.  มีการตอบสนองตอ
อุบัติการณเหตุการณไมพึงประสงคจากยาและความคลาดเคลื่อนทางยาที่
เกิดขึ้นหรือที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยางเหมาะสม.   

(5)The organization develops and implements policy to prevent 
medication errors and adverse drug events. The healthcare team 
responds appropriately to actual or potential adverse drug events 
and medication errors. 

(6) ผูประกอบวิชาชีพไดรับการประเมินและเพิ่มความรูความสามารถเกี่ยวกับ
ระบบยา95 และการใชยาที่เหมาะสม ปลอดภัยกอนเริ่มตนปฏิบัติงานและ
เปนประจําทุกป.  

(6) Practitioners undergo competency evaluation and training on 
knowledge and skills related to medication system, appropriate and 
safe medication practices at the beginning and then annually.  

(7) องคกรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานยาเปรียบเทียบกับ (7) The organization evaluates and improves its medication 

                                         
91 ไดแก การจัดหา การสื่อสารกับผูสั่งใชยาและเจาหนาที่ การจัดทําแนวทางการใชหรือจายยาทดแทน การใหความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัต ิ
92 การจัดหายาสําคัญ เชน ยาชวยชีวิต ยาฉุกเฉนิ วัคซีน เซรุม หรือยาอื่นๆที่องคกรกําหนดใหเปนยาสําคญั รวมทั้งการจัดหาในสถานการณภัยพิบตัิ  
93 เปนยาที่มีโอกาสเกิดความเสีย่งตอการใชผิดวัตถปุระสงค มีโอกาสเกดิคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณไมพึงประสงคจากยาสูง อาจรวมถึงยาที่อยูระหวางการศึกษา
ทดลอง ยาที่ตองควบคุม ยาที่ไมอยูในบญัชยีาโรงพยาบาล ยาที่มีพิสัยการบําบัดแคบ (narrow therapeutic range) ยาทางจิตเวช ยาที่มีชื่อคลายกันหรือออกเสียงคลายกัน  
94 เชน การปองกันการสั่งใชคูยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง, สงเสริมการใชชื่อสามัญทางยา  มาตรการเพื่อปองกันคําสั่งใชยาที่มีโอกาสเกิดปญหา การใชคําสั่ง PRN, 
การใชคําสั่งยืน, การใชคําสั่งหยุดยาอัตโนมัติ, การใชคําสั่งเดิมตอ, การใชคําสั่งที่ปรับขนาดยา, การใชคําสั่งลดยา, การใชคําสั่งที่ระบุพิสัย, การสั่งยาผสมซึ่งไมมี
จําหนาย, การสั่งใชอุปกรณสําหรับใชยา, การสั่งยาที่อยูระหวางการศึกษาทดลอง, การสั่งยาสมุนไพร, การสั่งยาเมื่อจําหนาย    
95 ครอบคลุมเรื่องระบบยาของโรงพยาบาล ความปลอดภยัผูปวย การดําเนินการเพื่อลดความคลาดเคลื่อน และบทบาทหนาที่ของบุคลากรการแพทยที่เกี่ยวของ 
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เปาประสงคของระบบ96.  มีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่
ประสบความสําเร็จและเทคโนโลยีใหมๆ เกี่ยวกับระบบจัดการดานยาอยาง
สม่ําเสมอ. 

management system comparing with its goals. The organization 
regularly reviews the literature for successful practices or new 
technologies to improve its medication management system. 

ข. การเก็บ / สํารอง ยา b. Medication Storage 
 (1) ยาทุกรายการไดรับการเก็บ / สํารองอยางเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อ

สรางความมั่นใจวาจะมียาใชอยางเพียงพอ, มีคุณภาพและความคงตัว97, 
พรอมใช, ปองกันการเขาถึงโดยผูไมมีอํานาจหนาที่, ปองกันความคลาด
เคลื่อนทางยาและผลไมพึงประสงคจากยา98, สามารถทวนกลับถึง
แหลงที่มา, มีการตรวจสอบบริเวณที่เก็บยาอยางสม่ําเสมอ, โดยมีการ
ปฏิบัติเพื่อเปาหมายดังกลาวทั่วทั้งองคกร. 

(1) All medications are properly and safely stored to ensure adequacy, 
quality and stability, ready-to-use, prevention of unauthorized access, 
prevention of medication errors and adverse drug events, tracing to 
the original sources, with regular inspection of medication storage 
area throughout the organization. 

(2) มีการจัดใหมียา และ/หรือ เวชภัณฑฉุกเฉินในหนวยดูแลผูปวยตางๆ ตาม
ความจําเปน, มีระบบควบคุม99และดูแลใหเกิดความปลอดภัยอยูตลอดเวลา
, และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใชไป. 

(2) Essential emergency medication and/or supplies are consistently 
available in the patient care areas, controlled, secured, and replaced 
as soon as possible after their use. 

(3) มีระบบที่จะจายยาเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยอยางปลอดภัยใน
เวลาที่หองยาปด 

(12) There is a safe system for providing medication to meet patient 
needs when the pharmacy is closed. 

                                                                                                                                                                                     
96 เชน ความปลอดภยั ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ  
97 มีการแยกหมดอายุ หรือ ยาเสือ่มสภาพออกไวตางหากอยางชัดเจน, มีการดูแลสิ่งแวดลอมทีเ่หมาะสมในดานอุณหภูมิ แสงสวาง ความชื้น การถายเทอากาศ  สําหรับยา
ที่มีความไวตออณุหภูมิ และ แสง.  
98 เชน มีการแยกเก็บยาที่มีโอกาสสับสนไดงายออกจากกัน (ยาที่มีการเขียนชื่อหรือมีชือ่เรียกทีค่ลายกัน), มีการจํากัดการสํารองยาไวที่หนวยดแูลผูปวย, ไมมีการเก็บอิเล็ก
โตรไลทเขมขนไวในหนวยดแูลผูปวยยกเวนในหนวยที่มีความจําเปนตองใชอยางเลี่ยงไมได ซึ่งในกรณีดังกลาวตองมีมาตรการเปนพิเศษเพื่อปองกันการใหยาโดย
พลั้งเผลอ. 
99 มีการจัดเก็บยาฉุกเฉินในลักษณะที่สามารถระบุไดวายาทีบ่รรจุในภาชนะนั้นยังมีครบถวนและไมหมดอาย ุ
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(4) มีการจัดการกับยาที่สงคืนมาที่หองยาอยางเหมาะสม เชน ยาที่แพทยสั่ง
หยุดใช. 

(11) Medications returned to the pharmacy are appropriately managed, 
e.g. discontinued medication. 

  
6.2 การใชยา (MMS.2) 6.1 Medication Use 
องคกรสรางความมั่นใจวามีการสั่งใชยาและการใหยาที่ปลอดภัย 
ถูกตอง เหมาะสม และไดผล. 

The organization ensures safety, accuracy, appropriateness and 
effectiveness in the prescribing and administration of the 
medication. 

ก. การสั่งใชยาและถายทอดคําสั่ง a. Ordering and Transcribing 
(1) ผูที่เกี่ยวของกับระบบยาสามารถเขาถึงขอมูลเฉพาะของผูปวยแตละราย 

ครอบคลุม ขอมูลทั่วไป100, การวินิจฉัยโรคหรือขอบงชี้ในการใชยา, และ
ขอมูลทางหองปฏิบัติการที่จําเปน 101.  

(1) Patient-specific information is readily accessible to those involved in 
the medication management system, including general patient 
information, a diagnosis or an indication, and necessary laboratory 
information.  

(2) มีขอมูลยาที่จําเปนในรูปแบบที่ใชงาย ในขณะสั่งใช จัด และใหยาแกผูปวย (2) Essential drug information is readily available in useful form and 
considered when ordering, dispensing, and administering 
medications. 

(3) องคกรจัดทํานโยบายเพื่อปองกันความผิดพลั้ง/คลาดเคลื่อนและเหตุการณ
ไมพึงประสงคจากการสั่งใชยาและการถายทอดคําสั่ง พรอมทั้งนําสูการ
ปฏิบัติ, ครอบคลุมการระบุรายละเอียดที่จําเปนในคําสั่งใชยา102,  การ

(6) The organization establishes and implements policies to prevent 
error and adverse event from ordering and transcribing, including 
necessary details in prescription, special precaution for look-alike or 

                                         
100 ขอมูลทั่วไปที่สาํคัญ เชน การแพยา การตั้งครรภ น้ําหนักตัว พื้นที่ผิวเมื่อตองใชคํานวณขนาดยา  
101 เชน การทําหนาที่ของตับและไต ในกลุมผูปวยที่ใชยาที่ตองระมัดระวังสูง 
102 เชน เงื่อนไขการระบุชื่อการคาหรือชื่อทั่วไป, เงื่อนไขที่ตองระบุขอบงชี้ในการใชยา  
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ระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับยาที่ดูคลายกันหรือชื่อเรียกคลายกัน, มาตรการ
เพื่อปองกันคําสั่งใชยาที่มีโอกาสเกิดปญหา103 และการปองกันการใชคูยาที่
มีอันตรกิริยารุนแรง. 

sound-alike names, measures to prevent the potentially problematic 
orders and fatal drug interaction. 

(4) มีการเขียนคําสั่งใชยาอยางชัดเจนและถายทอดคําสั่งอยางถูกตอง. มีการ
กําหนดมาตรฐานการสื่อสารคําสั่งใชยาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอความ
คลาดเคลื่อน104. มีการทบทวนและปรับปรุงคําสั่งใชยาที่จัดพิมพไวลวงหนา
ใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ.   

(4) Medication orders are written clearly and transcribed accurately. 
Methods of communicating drug orders are standardized to minimize 
the risk for error.  All preprinted order sheets are reviewed and 
updated on a regular basis.   

(5) มีกระบวนการในการระบุบัญชีรายการยาที่ผูปวยไดรับ105อยางถูกตอง
แมนยํา และใชบัญชีรายการนี้ในการใหยาที่ถูกตองแกผูปวยในทุกจุดของ
การใหบริการ.  มีการเปรียบเทียบบัญชีรายการยาที่ผูปวยกําลังใชกับคําสั่ง
แพทยทุกครั้งเมื่อมีการรับไว ยายหอผูปวย และ/หรือ จําหนาย. 

(5) There is a process of identifying the most accurate list of all 
medications a patient is taking, and using this list to provide correct 
medications for patients anywhere within the health care system.  
The patient’s list of current medications are compared against the 
physician’s admission, transfer, and/or discharge orders. 

ข. การเตรียม การจัดจาย และการใหยา b. Preparing, Dispensing and Administering 
(1) มีการทบทวนคําสั่งใชยาทุกรายการเพื่อความมั่นใจในความเหมาะสมและ

ความปลอดภัย. 
(1) All medications prescriptions are reviewed for appropriateness and 

safety. 

                                                                                                                                                                                     
103 เชน การใชคําสั่ง PRN, การใชคําสั่งยืน, การใชคําสั่งหยดุยาอตัโนมัติ, การใชคําสั่งเดิมตอ, การใชคําสั่งที่ปรับขนาดยา, การใชคําสั่งลดยา, การใชคําสั่งที่ระบุพิสัย, การ
สั่งยาผสมซึ่งไมมีจําหนาย, การสั่งใชอุปกรณสําหรับใชยา, การสั่งยาที่อยูระหวางการศึกษาทดลอง, การสั่งยาสมุนไพร, การสั่งยาเมื่อจําหนาย   
104 เชน การสั่งโดยวาจา ตัวยอทีไ่มควรใช 
105  ไดแก ชือ่ยา ขนาดยา ความถี่ และวิธีการบริหารยา 
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(2) มีการจัดเตรียมยาอยางเหมาะสมและปลอดภัย106.  แผนกเภสัชกรรมเปนผู
เตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย 107 หรือยาที่ไมมีจําหนายในทองตลาด 
โดยใชวิธีการปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน108. 

(2) Medications are prepared appropriately and safely prepared. 
Extemporaneous preparation or non-manufacturing drug preparation 
are prepared by the pharmacy and comply with standard practice.  

(3) ยาไดรับการติดฉลากอยางเหมาะสม ชัดเจนและอานงายติดที่ภาชนะบรรจุ
ยาทุกประเภท109 และมีฉลากยาติดจนถึงจุดที่ใหยาแกผูปวย โดยระบุชื่อ
ผูปวย ชื่อยา ความเขมขน และขนาดยา 

(3) Medications are appropriately, clearly and legibly labeled at all drug 
containers.  All drug containers taken to the bedside are labeled with 
at least the patient’s name, drug name, strength, and dose. 

(4) มีการสงมอบยาใหหนวยดูแลผูปวยในลักษณะที่ปลอดภัย รัดกุม และพรอม
ใหใช ในเวลาที่ทันความตองการของผูปวย.  

(4) Medications are provided to patient care units in a safe and secure 
manner and available for administration within a time frame that 
meets essential patient needs. 

(5) การสงมอบยาใหแกผูปวยทําโดยเภสัชกรหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย
และไดรับการฝกอบรม มีการตรวจสอบความถูกตองของยากอนที่จะสง
มอบ และมีการใหคําแนะนําการใชยาอยางเหมาะสม110  

(5) Medications provided directly to patient by pharmacists or 
designated trained personnel, with appropriate pre-dispensing review 
and medication advise given to patients.   

(6) การสั่งใช คัดลอกคําสั่ง จัดเตรียม จาย และใหยา กระทําในสิ่งแวดลอมทาง (6) Medications are prescribed, transcribed, prepared, dispensed, and 

                                         
106 มีการใชวัสดอุปุกรณที่ปลอดภยั, ใชเทคนิคเพื่อใหมั่นใจในความถูกตอง, และใชเทคนิคปองกนัการปนเปอนที่เหมาะสม สําหรับการเตรยีมยาในทุกจุด 
107 การเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) คือเภสชัภณัฑที่เตรียมขึ้นใชในทันที หรือมิไดเตรียมลวงหนา โดยอาศยัศาสตรและศิลปใน
การเตรียมยา อาจเนื่องมาจากไมมีรูปแบบหรือขนาดดังกลาวจําหนาย ตอบสนองความตองการของแพทยสําหรับผูปวยเฉพาะราย เฉพาะโรคหรือกลุมที่มีความสําคญัเชน
เด็กเล็ก ทารก รวมทั้งยาเตรียมปราศจากเชื้อ เชน ยาฉีด IV adm, TPN, Cytotoxic prep, ยาหยอดตา หรือยาที่มุงหมายอื่นๆที่ตองเตรยีมโดยวิธปีราศจากเชื้อ เชน 
dilution ของ heparin 
108 โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันการปนเปอนจากเชื้อโรค ซึ่งจะตองใชความระมัดระวังในทุกขั้นตอน ตั้งแตการเก็บ เตรียม และบรรจุ 
109 รวมทั้งไซริงกสําหรับฉีดยาและ flush สายน้ําเกลือที่เตรียมนอกหองผูปวยหรือไกลจากเตียงผูปวยทั้งหมด 
110 การใหคําแนะนําการใชยาแกผูปวยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความรวมมือ ความถูกตอง ความสามารถในการบริหารยาและมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชยานั้นๆ ควร
ครอบคลุมอยางนอยในกลุมยาเด็ก ยาที่มีชวงการรักษาที่แคบ ยาที่มอีาการอันไมพึงประสงคสําคัญ ยาที่มีเทคนิคการใชพิเศษเชน ยาสูดพน 
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กายภาพซึ่งมีความสะอาด มีพื้นที่และแสงสวางพอเพียง และเปดโอกาสให
ผูประกอบวิชาชีพมีสมาธิกับการใชยาโดยไมมีการรบกวน. 

administered in a physical environment that offers adequate space 
and lighting, and allows practitioners to remain focused on 
medication use without distractions. 

(7) มีการใหยาแกผูปวยอยางปลอดภัยและถูกตองโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและอุปกรณการใหยาที่ไดมาตรฐาน111, โดยมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของยา คุณภาพยา ขอหามในการใช และเวลา/ขนาดยา/วิธีการให
ยา ที่เหมาะสม112.  ผูสั่งใชยาไดรับการรายงานเมื่อมีเหตุการณไมพึง
ประสงคจากยาหรือความคลาดเคลื่อนทางยา. 

(7) Medications are safely and accurately administered by qualified staff 
and standardized devices; verifying the correct medication, quality, 
contraindication, and proper time/dose/route.  Prescribers are notified 
in the event of adverse drug reaction or medication error.    

(8) ผูปวยไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดูแล โดยการใหความรู
เกี่ยวกับยา เพื่อความถูกตอง บรรลุประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
ใชยา113. 

(8) Patients and families are included as active partners in their care 
through education about their medications for the purpose of 
accuracy, efficiency, and safety. 

(9) ผูปวยไดรับการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยาและบันทึกไวในเวช
ระเบียนเพื่อสรางความมั่นใจในความเหมาะสมของเภสัชบําบัดและลด
โอกาสเกิดผลที่ไมพึงประสงค114. 

(9) The effects of medications on patients are monitored and recorded 
to assure that medication therapy is appropriate and minimizes the 
adverse events. 

(10) มีการจัดการกับยาที่ผูปวยและครอบครัวนําติดตัวมา เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยและสอดคลองกับแผนการดูแลผูปวยที่เปนปจจุบัน. 

(10) Medications brought into the organization by patients or their 
families are managed safely and consistently with current patient 
care plan.    

                                         
111 เชน infusion pump 
112 เมื่อมีขอสงสยัหรือความหวงกงัวลในการใชยา ควรมีการปรึกษากับแพทยผูสัง่ใชหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
113 เชน การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา ขอบงชี้เมื่อควรขอคําปรึกษาจากเภสัชกร 
114 การตดิตามผลควรระบุถึงการตอบสนองยาที่ผูปวยไดรบั ปญหาที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกดิขึ้น รวมทั้งมีกระบวนการเฝาระวังการตอบสนองตอยาใหมที่ผูปวยไดรับเปน
ครั้งแรก 
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II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉยัโรค115 และ
บริการที่เกี่ยวของ (INV)  

II - 7 Diagnostic Investigation and Related Services 

II – 7.1  ขอกําหนดทัว่ไป (INV.1) II – 7.1 General Requirements 
บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรคใหขอมูลสําหรับการ
วินิจฉัยโรคที่ถูกตองนาเชื่อถือ โดยมีอันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่
นอยที่สุด. 

The diagnostic investigation services provide accurate and reliable 
diagnostic information with minimum hazards to patient and staff. 

ก) การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ a) Planning, Resources, and Management 
(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเปาประสงคที่กําหนดไวและความคาดหวังของ

ผูใช.  แผนจัดบริการครอบคลุมขอบเขตของบริการ ทรัพยากรที่ตองการ 
และระดับผลงานที่คาดหวัง116. 

(1) The services are planned based on the defined goals and user 
expectation. The plan includes range of services, resource 
requirements, and expected performance level. 

(2) มีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและมีความรูความสามารถในการทํางานที่
ตองการ.   

(2) There are adequate and competent staffs to undertake the work 
required.    

(3) บริการตรวจทดสอบมีพื้นที่ใชสอยเพียงพอ, ไดรับการออกแบบเพื่อการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีการแยกเขต117และสถานที่จัดเก็บที่
เหมาะสม118 และใสใจตอการดูแลสิ่งแวดลอมทีม่ีผลตอการตรวจทดสอบ119.   

(3) The services have adequate space, are designed for the efficiency 
and safety of their operations; including proper space separation and 
storage, and attention to the environment that affects the 
examination results. 

                                         
115 บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบริการหองปฏบิัติการทางการแพทย / พยาธิวิทยาคลินิก, บริการตรวจทางรังสีวิทยา / medical imaging, 
บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เชน การสองกลอง การตรวจการทําหนาที่ของอวยัวะตางๆ 
116 ระดับผลงานที่คาดหวัง เชน accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, turn around time 
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(4) บริการตรวจทดสอบมีเครื่องมือและอุปกรณ120พรอมสําหรับทําการตรวจ
ทดสอบที่ตองการ ในสภาพการทํางานที่ปลอดภัย121, มีระบบบํารุงรักษา
เชิงปองกัน, มีการสอบเทียบ122 และการใชผลการสอบเทียบ123อยาง
เหมาะสม.  เครื่องมือผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานที่
รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี).  

(4) The equipment is capable of achieving the performance required, 
maintained in a safe working condition, with proper preventive 
maintenance program, calibration and the use of calibration result.  
The equipment is examined and approved by the responsible 
authority stated by the law (if any).   

(5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของหองปฏิบัติการ / 
หนวยตรวจทดสอบที่รับตรวจตอ, รวมทั้งมีการประเมินผูใหคําปรึกษา
ขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดานเนื้อเยื่อวิทยา
และดานเซลลวิทยา) 

(5) The services evaluate, select, and monitor competency and quality 
of referral laboratories / investigation services and also evaluate 
consultants who provide second opinion for some specific tests 
(when necessary, e.g. histopathology and cytology.) 

(6) มีการคัดเลือกและตรวจสอบการจัดซื้อจัดหา บริการจากภายนอก 
เครื่องมือวิทยาศาสตร วัสดุ น้ํายา ซึ่งมีผลตอคุณภาพของบริการ
หองปฏิบัติการ/หนวยทดสอบ อยางระมัดระวัง.  มีการประเมินผูผลิตหรือ
ผูขายน้ํายา วัสดุ และบริการที่มีความสําคัญสูง  มีระบบควบคุมคลังพรอม

(6) Purchased external services, equipment, and consumable supplies 
that affect quality of laboratory/investigation services are carefully 
selected and verified. Suppliers of critical reagents, supplies and 
services are evaluated. An inventory control system with proper 

                                                                                                                                                                                     
117 การแยกเขต ควรพิจารณาการแยกเขตระหวางหนวยยอยซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่เขากันไมไดและการปองกนัการปนเปอนขามหนวย 
118 สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ควรคํานึงถึงสถานที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจ อุปกรณ สารเคมี เอกสาร 
119 สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการทดสอบ ไดแก ความปราศจากเชื้อ ฝุนละออง การรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา รังสี ความชื้น ไฟฟา อุณหภูมิ สารเคมีที่เปนพิษ กลิ่น 
ระดับเสยีงและการสั่นสะเทือน 
120 อุปกรณ ครอบคลุมถึง วัสดุอางอิง น้ํายา และระบบวิเคราะห 
121 สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ครอบคลุมถึง มาตรการการปองกันอันตรายจากไฟฟา รังสี สารเคมี จุลชีพ อุปกรณปองกันที่จําเปน รวมทั้งการกําจัดของเสียอันตราย
ตางๆ 
122 การสอบเทียบ ควรกระทํากับ เครื่องมือ อุปกรณ น้ํายา ระบบตรวจวิเคราะห  
123 การใชผลการสอบเทียบ เชน การใช correction factors ที่เปนปจจุบันเพื่อปรับคาที่ไดจากการตรวจวิเคราะห 
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ดวยบันทึกที่เหมาะสม. record is established. 
(7) มีการสื่อสารที่ดีกับผูใชหองปฏิบัติการ/หนวยทดสอบ ดวยการประชุมอยาง

สม่ําเสมอและดวยวธิีการอื่นๆ ครอบคลุมการใหคําแนะนํา124 การแปลผล 
การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ตรวจ125 

(7) There is effective communication with users, both regular meeting 
and other modes of communication; including advisory, interpretation 
of laboratory/investigation results, consultation on scientific matter, 
clinical rounds, changing of an examination procedure. 

ข) การบริการ b) Service Provision 
(1) กระบวนการตรวจทดสอบใหความมั่นใจวาผลการตรวจมีความถูกตอง 

เชื่อถือได, ดวยการใชวิธีการทดสอบมาตรฐานที่เหมาะสม.   
(1 The examination processes ensure reliable and accurate result, using 

the appropriate standard test methods.    
(2) ในการตรวจทดสอบที่กระทํากับผูปวยโดยตรง มีการเตรียมผูปวยอยาง

เหมาะสม มีการประเมินผูปวยกอนสงตรวจและกอนเขารับการตรวจ. มีการ
ใหขอมูลผูปวยอยางเพียงพอและลงนามยินยอมในกรณีที่เปนการตรวจที่มี
โอกาสเกิดความเสี่ยง. 

(2) For any direct examination to the patient, he/she shall be properly 
prepared and assessed (before request and before examination).  In 
case of high-risk procedures, the patients should be adequately 
informed and consent signed. 

(3) มีการแปลผลการตรวจโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ ระบุสรุปสิ่งที่พบ126 
หรือการวินิจฉัยที่ชัดเจน.  มีการสื่อสารผลการตรวจใหแกแพทยเจาของไข
เปนลายลักษณะอักษรในเวลาที่เหมาะสม. 

(3) The result of the examination is interpreted by a qualified staff, 
document a finding summary or a definite diagnosis.  The result of 
the examination is communicated to the responsible physician in a 
timely manner.    

  

                                         
124 ขอมูลที่ใหคําแนะนํา เชน ทางเลือกในการทดสอบ ความถี่ ประเภทของตัวอยางสิ่งสงตรวจ 
125 มีการสือ่สารผลกระทบทางคลินิกที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจใหผูใชทราบกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
126 สรุปสิ่งที่พบ ควรครอบคลุม คําอธิบายตอประเด็นทางคลินิกที่ระบุไวโดยผูสงตรวจ การเปรียบเทียบกับผลการตรวจที่ผานมา รวมทั้งการวินิจฉัยแยกโรคหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการตรวจเพิ่มเติมเมื่อจําเปน 
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II – 7.2 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับแตละบริการ (INV.2) II – 7.2 Additional Specific Requirements  
ก) หองปฏิบัติการทางการแพทย / พยาธิวิทยาคลินิก a) Medical Laboratory / Clinical Pathology 
(1) หองปฏิบัติการเขารวมโปรแกรมทดสอบความชํานาญระหวาง

หองปฏิบัติการ (proficiency testing - PT) ตามขอบเขตและความซับซอน
ของการตรวจวิเคราะหที่ใหบริการ, หรือจัดใหมีระบบประเมิน performance 
อื่นๆ เพื่อพิจารณาความนาเชื่อถือของการตรวจวิเคราะห.  มีหลักฐานวามี
การนําปญหาทั้งหมดที่พบจากการทดสอบความชํานาญหรือระบบประเมิน
อื่นมาแกไขโดยทันที. 

(1) The laboratory participates in the proficiency testing (PT) program 
sufficient for the extent and complexity of the examination done, or 
exercises an alternative performance assessment system for 
determining the reliability of the examination.  There is evidence that 
all problems identified by proficiency testing and alternative 
performance assessment have been corrected promptly. 

(2) หองปฏิบติการมีโปรแกรม/ระบบบริหารคุณภาพซึ่งครอบคลุมบริการ
หองปฏิบัติการทุกดาน และประสานกับสวนอื่นๆ ในองคกร.  โปรแกรม/
ระบบบริหารคุณภาพครอบคลุม การชี้บงปญหา/โอกาสพัฒนา, บันทึก
ความผิดพลาดและการรายงานอุบัติการณ, การติดตามตัวชี้วัด, การแกไข/
ปองกันปญหา, การติดตามปจจัยกอนและหลังการตรวจวิเคราะหที่มีผลตอ
การตรวจวิเคราะห, การควบคุมเอกสาร, เปาหมายความปลอดภัยของ
ผูปวย, และการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม/ระบบบริหารคุณภาพ. 

(2) The laboratory implements the quality management (QM) 
program/system that covers all aspects of the laboratory service and 
is coordinated with others in the organization.  The QM 
program/system includes problem/opportunity for improvement 
identification, error records and incident reports, KPI monitoring, 
corrective/preventive actions, pre-analytic and post-analytic variables 
monitoring, document controls, patient safety goals, and appraisal of 
the QM program effectiveness. 

(3) หองปฏิบัติการดําเนินการควบคุมคุณภาพเพื่อติดตาม performance ของ
การตรวจวิเคราะห, รวมทั้งการจัดทํา tolerance limit, จํานวนและความถี่
ของ control, การนําขอมูลการควบคุมคุณภาพและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
มาสูปฏิบัติการแกไขปญหา, รวมทั้งวิธีการเพื่อยืนยันความนาเชื่อถือของ
การผลการตรวจทดสอบเมื่อไมมีการ calibrate หรือไมมีวัสดุควบคุม. 

(3) The laboratory implements a quality control program to monitor 
analytic performance, including establishment of tolerance limits, 
number and frequency of controls, corrective actions based on 
quality control data and related information, and procedures to verify 
the reliability of test results for which neither calibration nor control 
materials are available. 
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(4) การจัดการกับสิ่งสงตรวจ ไดแก การเก็บ, การ handle, การชี้บง, การบรรจุ
, การเขียนฉลาก, การรักษาความคงตัว, ใบสงตรวจ, การขนสง, และการ
เก็บรักษา เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของหองปฏิบัติการ.  มีการ
ประเมินคุณสมบัติของสิ่งสงตรวจเพื่อใชในการรับ/ปฏิเสธ/แปลผล.  
สามารถทวนสอบสิ่งสงตรวจและตัวอยางที่แบงใชได. 

(4) The specimen collection, handling, identification, packaging, labeling, 
preservation, accompanied requisition, transportation, and storage 
are complied with good laboratory practice.  Samples are evaluated 
for acceptance/rejection/interpreting the results. Specimen and 
sample portion are traceable.  

(5) กระบวนการตรวจวิเคราะหสรางความมั่นใจวาผลการตรวจมีความถูกตอง 
เชื่อถือได, ดวยการใชวิธีการทดสอบมาตรฐานที่เหมาะสมและไดรับการ 
validate วาใหผลลัพธตามที่ตองการ.  มีการ verify วาน้ํายา วิธีการทดสอบ 
เครื่องมือ เครื่องวิเคราะห ผลิตภัณฑหรือบริการ เปนไปตามขอกําหนดที่
ระบุไว. 

(5) The examination processes ensure reliable and accurate result, 
using the appropriate standard test methods that are validated for 
their intended use. The laboratory verifies that purchased reagents, 
test methods, laboratory equipment, analytical instruments, or 
products or services meet specified requirements.   

(6) มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตองแกผูใชในเวลาที่เหมาะสม 
โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ ระดับความผิดปกติของผลการตรวจที่อาจ
เปนอันตรายตอผูปวย และการสืบคนสําเนาขอมูล.  

(6) The results of examination are accurately and timely reported to the 
users, considering confidentiality, critical level that may result in 
patient harm, and retrieval of reported result copies.  

(7) มีการจัดการกับสิ่งสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะหอยางเหมาะสม เพื่อให
สามารถทําการตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมไดเมื่อจําเปน, และมีการกําจัดสิ่งสง
ตรวจที่เหลืออยางปลอดภัย. 

(7) The sample is properly managed after examination to enable 
repetition of the examination when necessary, and safely disposal of 
sample no longer required for examination. 

(8) หองปฏิบัติการที่มีความพรอม นํามาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย
ซึ่งเปนที่ยอมรับมาใชประโยชน และขอรับการประเมินจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สมาคมเทคนิคการแพทยแหง
ประเทศไทย หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย. 

(8) The highly performed laboratory is encouraged to implement any 
recognized standard of medical laboratories and apply for 
assessment from appropriate agencies, such the Department of 
Medical Science, the Thai Medical Technician Association, or the 
Royal College of Pathology. 
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ข) คลังเลือด b) Blood Bank 
(1) องคกรนํามาตรฐานงานบริการโลหิตและธนาคารเลือด ที่จัดทําโดย

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ. 
(1) The organization complies with the Standard of Blood Transfusion 

and Blood Banking issued by the National Blood Service, Thai Red 
Cross Society. 

ค) บริการรังสีวิทยา และ Medical Imaging อื่นๆ c) Radiology / Medical Imaging Service 
(1) หนวยบริการทางรังสีวิทยาและ medical imaging อื่นๆ มีความพรอมของ

สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ ที่จะใหหลักประกันในการปองกันอันตรายจาก
รังสีแกผูปวย ญาติ และเจาหนาที่, เปนไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ 
ขอบังคับ, ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่
กฎหมายกําหนด, มีการสอบเทียบ ควบคุมคุณภาพ บํารุงรักษา และ
ปรับแกไขเครื่องมืออยางเหมาะสม 

(1) The radiology / medical imaging service has a well-equip facility, of 
which ensures prevention from radiation hazard for patients, 
relatives, and staff.  The service complies with standards, rules and 
regulation.  The facility and equipment are examined and approved 
by the responsible authorities specified by a law.  Equipment 
performance is ensured by calibration, quality control, maintenance, 
and adjustment All equipment are calibrated, The equipment is 
properly calibrated, QC tested, maintained, and adjusted.   

(2) มีการปฏิบัติตามแนวทางการปองกันอันตรายจากรังสีอยางเครงครัด. มี
การตรวจวัดรังสีและการรายงานผล. การจัดพื้นที่หองตรวจและปายแสดง
บริเวณรังสีที่ชัดเจน.  มีการกําจัดสารกัมมันตรังสี กากรังสี และขยะทางรังสี
อยางเหมาะสมและปลอดภัย. 

(2) Radiation safety measures are strictly followed.  Radiation exposure 
are monitored and reported.  Radiation hazard signs are clearly 
demonstrated.  There is a safe and proper disposal of radiation 
material and waste. 

(3) มีขอบงชี้ทางคลินิกที่เพียงพอ ในการสงตรวจทางรังสีวิทยาหรือ medical 
imaging อื่นๆ.  มีการสื่อสารขอบงชี้ดังกลาวใหหนวยบริการและแพทยที่จะ
ทําการตรวจและอานผล.  ขอบงชี้และการสื่อสารดังกลาวอยูบนพื้นฐาน
แนวทางขององคกรวิชาชีพและหลักฐานทางวิชาการ. 

(3) There is a sufficient clinical indication to request a medical imaging 
study. The indications should be communicated to the service and 
the physician responsible for performance and interpretation of the 
study.  The indication and communication is based on professional 
guidelines and scientific evidence. 
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(4) ผูปวยไดรับการประเมิน127 ไดรับขอมูล และไดรับการเตรียมอยาง
เหมาะสมกอนการตรวจทางรังสีวิทยา เพื่อปองกันผลที่ไมพึงประสงค ลด
อันตรายตอผูปวย และมั่นใจวาไดภาพรังสีที่มีคุณภาพตามที่ตองการ.   

(4) The patient is appropriately assessed, informed, and prepared to 
prevent adverse event, minimize patient harm and to ensure the 
desired quality of radiograph. 

(5) การตรวจทางรังสีวิทยาเปนไปอยางถูกตอง, มีการเขียน label ที่ถูกตอง
และเหมาะสม.  มีการจัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับการจัดตําแหนงและการตั้งคา
ในการถายภาพรังสี เพื่อใหไดภาพถายที่มีคุณภาพ และผูปวยไดรับรังสี
นอยที่สุด. 

(5) All medical imaging studies are accurately performed, accurately 
and properly labeled.  The radiographic positioning and exposure 
should be standardized and regularly reviewed to optimize imaging 
quality while minimizing radiation exposure.   

(6) การตรวจวนิิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging อื่นๆ ทํา
โดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ.. มีการสื่อสารผลการตรวจใหแกแพทย
เจาของไขเปนลายลักษณะอักษรในเวลาที่เหมาะสม.  มีระบบการปรึกษา
รังสีแพทยและทบทวนความถูกตองของการอานผลการตรวจทางรังสีวิทยา
ตามความเหมาะสม. 

(6) The medical imaging studies and related therapies are performed 
and the interpreted by qualified staff.  The results of the studies are 
communicated to the responsible physicians in a timely manner 
There is an appropriate consultation with a radiologist and review of 
the radiographic interpretation (as appropriate).  

(7) บริการรังสีวิทยามีแผนงาน/ระบบบริหารคุณภาพที่จะสรางความมั่นใจใน
คุณภาพของภาพรังสีที่เหมาะสม โดยมีอันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอย
ที่สุด ประกอบดวย:  
• การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการตรวจทางรังสี / medical 

imaging อื่นๆ และแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
• การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม 

(กระบวนการทางรังสีเทคนิค128) 

(7) The service implements a quality management program/system to 
ensure optimal diagnostic image quality with minimum hazards to 
patient and staff. The program includes: 
• QC in diagnostic imaging equipment and a preventive 

maintenance program  
• QC in radiograph technology 

                                         
127 เชน การซักประวัตแิพยา การซักประวัติการตัง้ครรภหรือประจําเดือนครั้งสุดทาย  
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• การตอบสนองความตองการของผูปวยและแพทยเจาของไข 
• การปองกันและติดตามเฝาระวังความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงจากการ

ไดรับรังสี ความเสี่ยงในการใชยา 
• การทบทวนอุบัติการณและการหาโอกาสพัฒนา 
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
• การทบทวนแผนงานบริหารคุณภาพประจําป 

• a process to ensure the needs of patients and referring 
physicians are being met 

• risk prevention and monitoring, e.g. radiation safety, drug safety 
• a process to review incidents and opportunities for improvement 
• staff performance evaluation 
• an annual review of the quality management program 

 
 

                                                                                                                                                                                     
128 การควบคมุคณุภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม เชน การตรวจสอบคุณภาพของ processor ประจําวัน, การตรวจสอบความสะอาดของหองมืดประจําสัปดาห, การตรวจสอบ visual 
checklist ประจําเดือน, การตรวจสอบ phantom images ทุกสามเดือน, การตรวจสอบ viewboxes ทุกสามเดือน, การทํา repeat analysis ทุกสามเดือน, การวิเคราะหการตกคางของ fixer บน
แผนฟลมทุกหกเดอืน, การตรวจสอบ fog ในหองมืดทุกหกเดือน, การตรวจสอบ screen-film contact ประจําป, การตรวจสอบ screen cleanliness ประจําปหรือเมื่อจาํเปน 
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II – 8 การเฝาระวังโรคและภัยสขุภาพ II – 8 Disease and Health Hazard Surveillance 
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II – 9 การทํางานกับชุมชน (COM) II – 9 Working with Community 
9.1 การจัดบริการสรางเสรมิสุขภาพสําหรับชุมชน (COM.1) 9.1 Health Promotion for the Community 
ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชน จัดใหมีบริการสรางเสริมสุขภาพที่
สนองตอบตอความตองการของชุมชนที่รับผิดชอบ 

The healthcare team, in collaboration with the community, provides 
health promotion program to meet the need of the communities it 
serves. 

(1) ทีมผูใหบริการกําหนดชุมชน129 ที่รับผิดชอบ ประเมินความตองการ130 
ศักยภาพของชุมชน  และกําหนดกลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน    

(1) The healthcare team defines communities it serves, assesses the 
needs and capabilities of the communities it serves, and identifies 
key target groups. 

(2) ทีมผูใหบริการวางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพ131 รวมกบั
ชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการและปญหาของชุมชน  

(2) The healthcare team, in collaboration with the community, plans and 
designs its health promotion services to meet the need and problem 
of the communities. 

(3) ทีมผูใหบริการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน132 โดยรวมมือกับ
องคกรและผูใหบริการอื่นๆ 

(3) The healthcare team, in collaboration with other providers and 
organizations, carries out health promotion program for the 
communities. 

                                         
129 ชุมชน อาจจะเปนชุมชนทางภูมิศาสตร หรือชุมชนที่เกิดจากความสัมพันธของกลุมคนที่มีเปาหมายเดียวกัน 
130 การประเมินความตองการของชุมชน ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสขุภาพของชุมชน  เชน ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ สถานะสุขภาพ ศักยภาพ 
และความเสีย่งดานสุขภาพในชุมชน 
131 การออกแบบและวางแผนบริการสรางเสริมสุขภาพ ควรใชขอมูลทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับชมุชน, ควรครอบคลุมกลุมสุขภาพดี กลุมเสี่ยง และ
กลุมที่มีปญหาสขุภาพ,  แผนควรประกอบดวยเปาหมาย วัตถุประสงค ผลลัพธที่ตองการ และตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
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(4) ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสรางเสริมสุขภาพใน
ชุมชน.   

(4) The healthcare team evaluates and improves health promotion 
program for the communities. 

  
9.2 การเสริมพลังชุมชน (COM.2) 9.2 Community Empowerment 
ทีมผูใหบริการทํางานรวมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเปนอยูที่ดี
ของชุมชน 

The healthcare team works with the community to support the 
development of the community’s capacities to improve its own 
health and well-being. 

(1) องคกรสงเสริมการมีสวนรวม การสรางเครือขาย และการเปนคูพันธมิตร133 
ที่เขมแข็งของชุมชน 

(1) The organization promotes participation, mobilizes the network, and 
strengthens partnership with the community. 

(2) องคกรมีสวนรวมในการชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ดวยการสรางความสัมพันธ รวมมือกับผูเกี่ยวของ และแลกเปลี่ยน
สารสนเทศอยางตอเนื่อง  

(2) The organization takes part in advocating healthy public policy 
through binding engagement of key persons and information 
exchange. 

(3) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมความสามารถ134ของกลุมตางๆ ในชุมชน
เพื่อดําเนินการแกปญหาที่ชุมชนใหความสําคัญ 

(3) The organization, in collaboration with the communities, promotes 
the ability of population groups to find solutions for key problems 
identified by the communities. 

(4) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคล 
(รวมถึงความรู เจตคติ ความเชื่อ คานิยม) ซึ่งมีความสําคัญตอสุขภาพของ

(4) The organization, in collaboration with the communities, promotes 
individual health-related behavior and life skills (including knowledge, 

                                                                                                                                                                                     
132 บริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน อาจครอบคลุมการดแูล การชวยเหลือสนับสนุน การสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาทักษะสุขภาพ การชี้ประเด็นที่เปนนโยบาย
สาธารณะ และการสรางเครือขาย 
133 องคกรทํางานเปนคูพันธมิตรกับชุมชนดวยการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ความรู ทักษะ และทรัพยากร 
134 การสงเสริมความสามารถของกลุมในชุมชน มีขั้นตอนเปนลําดับคอื รับรู, ยอมรับ, สนับสนุน, ปรับใช, รวมดําเนินการ 
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แตละคน135 attitude, beliefs, values) that are significant for one’s own health. 
(5) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนที่

เอื้อตอการมีสุขภาพดี136 
(5) The organization, in collaboration with the communities, promotes 

physical environment conducive for health in the community. 
(6) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสราง

สิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี137 
(6) The organization, in collaboration with the communities, promotes 

social support services and social climate conducive for health. 
 

                                                                                                                                                                                     
135  พฤติกรรมและทักษะสวนบุคคลที่สําคัญ ไดแก พฤติกรรมสุขภาพที่ดี (การออกกําลัง การผอนคลาย อาหาร), การลดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ, การ
ปกปองสวนบุคคลใหพนจากความเสี่ยง, การจัดการกับความเครียดในชีวิตประจําวัน 
136 สิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี ไดแก การลดสิ่งปนเปอนทางกายภาพและสารเคมี เชน ฝุนละอองในอากาศ สารพิษหรือสารตกคางใน
อาหาร เสียง, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ,  สิ่งแวดลอมเพื่อสันทนาการ การพักผอน สมดลุของชีวิตและกิจกรรมที่เอื้อตอสุขภาพ 
137 สิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี ไดแก การชวยเหลือทางสงัคมในกลุมเปาหมาย (เชน ผูที่ดอยโอกาสทางสังคม), การสรางเครือขายทางสงัคม, 
ปฏิสัมพันธทางสังคมที่สงเสริมความเปนอยูที่ดใีนที่ทํางานและชุมชน 
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III - 1 การเขาถึงและเขารับบริการ (ACC) III - 1 Access and Entry 
ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการที่จํา
เปนไดงาย, กระบวนการรับผูปวยเหมาะกับปญหาสุขภาพ/ความ
ตองการของผูปวย ทันเวลา ภายใตระบบและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล. 

The healthcare team  ensures access to essential services with 
minimal barrier; ensures that an entry process is timely, meets 
patient problems/needs and is supported by suitable and effective 
systems and environment. 

(1) ทีมผูใหบริการพยายามลดอุปสรรคตอการเขาถึงบริการ ในดานกายภาพ 
ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่นๆ. ทีมผูใหบริการตอบสนองตอ
ผูรับบริการอยางรวดเร็ว. 

(1) The healthcare team seeks to reduce physical, language, cultural, 
and other barriers to access of services. The healthcare team 
responds promptly to those who ask for services. 

(2) ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉินหรือเรงดวนไดรับการประเมินและ
ดูแลรักษาเปนอันดับแรก. 

(2) Patients with emergency or immediate needs are given priority for 
assessment and treatment.  

(3) มีการประเมินความสามารถในการรับผูปวยไวดูแลตามเกณฑที่กําหนดไว.  
ถาไมสามารถใหบริการแกผูปวยได ทีมผูใหบริการจะใหความชวยเหลือ
เบื้องตนอยางเหมาะสม อธิบายเหตุผลที่ไมสามารถรับไว และชวยเหลือ
ผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพ. 

(3) Capability to offer services or accept patient is determined, using the 
established criteria. If the healthcare team cannot provide services to 
the patient, it provides appropriate initial care, explains the reasons 
why, help patients find other more appropriate services. 

(4) การรับยายหรอืรับเขาหนวยบริการวิกฤตหรือหนวยบริการพิเศษเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว. 

(4) Transfer to of entry to units providing intensive or specialized 
services is determined by established criteria. 

(5) ในการรับผูปวยไวดแูล, มีการใหขอมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการ
เจ็บปวย การดูแลที่จะไดรับ ผลลัพธและคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น แก

(5) At admission, patients/families are given clear, understandable and 
appropriate information about their conditions, the proposed care, the 
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ผูปวย/ครอบครัว อยางชัดเจนและเขาใจงาย.  มีกระบวนการขอความ
ยินยอมจากผูปวย/ครอบครัวกอนที่จะใหบริการหรือกระทําหัตถการสําคัญ 
และสรางความมั่นใจวาผูปวย/ครอบครัว ไดรับขอมูลที่จําเปนอยางเพียงพอ
ดวยความเขาใจ มีเวลาที่จะพิจารณากอนตัดสินใจ และมีการบันทึกที่
เหมาะสม.  

expected results of that care, any expected cost.  Informed consent 
is obtained before starting any service or intervention, ensuring that 
patients/families receive and understand necessary information, and 
proper records are made.  
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III - 2 การประเมินผูปวย (ASS) III - 2 Patient Assessment 
ผูปวยทุกรายไดรับการประเมนิความตองการและปญหาสุขภาพ
อยางถูกตอง ครบถวน และเหมาะสม. 

All patients have their healthcare needs and problems identified  
accurately in a comprehensive and appropriate manner.   

ก. การประเมนิผูปวย a. Patients Assessment 
(1) มีการประเมินผูปวยครอบคลุมรอบดานและประสานงานกันเพื่อลดความ

ซ้ําซอน, ผูประกอบวิชาชีพที่รับผิดชอบดูแลผูปวยรวมมือกนัวิเคราะหและ
เชื่อมโยงผลการประเมิน.  มีการระบุปญหาและความตองการที่เรงดวนและ
สําคัญ. 

(1) A comprehensive patient assessment is coordinated to reduce 
unnecessary repetition.  Professionals responsible for patient care 
collaborate to analyze and integrate patient assessments. The most 
urgent or important care needs are identified 

(2) การประเมินแรกรับของผูปวยแตละรายประกอบดวย ประวัติสุขภาพ การ
ตรวจรางกาย ความตองการ/ความคาดหวังของผูปวย การประเมินปจจัย
ดานจิตใจ สังคม138 เศรษฐกิจ  

(2) Each patient’s initial assessment includes: health history  and 
physical examination, patient’s perception of his/her needs, an 
evaluation of psychological, social , and economic factors.  

(3) วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผูปวยแตละราย139 ภายใตสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยและทรัพยากรที่เพียงพอ140.  มีการใชแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่
เหมาะสมกับผูปวยและทรัพยากรเพื่อชี้นําการประเมินผูปวย ถามีแนวทาง
ดังกลาว.   

(3) The assessment method is appropriate with each patient, under a 
safe environment and adequate resources. When available, clinical 
practice guidelines that are appropriate to the patients and resources 
are used to guide patient assessment.  

(4) ผูปวยไดรับการประเมินภายในเวลาที่กําหนดโดยองคกร.  มีการบันทึกผล (4) Patients are assessed within the time frame established by the 

                                         
138 ปจจัยดานสังคม รวมถึงความชวยเหลือจากชุมชนและครอบครัวเมื่อออกจากโรงพยาบาล ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการดแูลตนเอง 
139 วธิีการประเมินผูปวยที่เหมาะสม ควรพิจารณา อายุ ปญหาสุขภาพ ความเรงดวน ระดับการศึกษา/ภาษา/วัฒนธรรมของผูปวย การตรวจประกอบการวินิจฉัยโรคที่
เคยทํา บริการหรือการรักษาที่จะใหแกผูปวย   
140 ทรัพยากรในการประเมินผูปวย ควรพิจารณา เทคโนโลยี บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ การเก็บขอมูล 
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การประเมินในเวชระเบียนผูปวยและพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของในการดูแลได
ใชประโยชนจากการประเมินนั้น. 

organization.  Assessment findings are documented in the patient’s 
record and readily available to those responsible for the patient’s 
care. 

(5) ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินซ้ําตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อประเมิน
การตอบสนองตอการดูแลรักษา.  

(5) All patients are reassessed at appropriate intervals to determine 
their response to treatment.   

(6) ทีมผูใหบริการอธิบายผลการประเมินใหแกผูปวยและครอบครัวดวยภาษา
ที่ชัดเจนและเขาใจงาย. 

(6) The healthcare team share the assessment results with patients and 
families in a clear and easy-to-understand way. 

  
ข. การสงตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค b. Diagnostic Investigation 
(1) ผูปวยไดรับการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคที่จําเปนครบถวน หรือ

ไดรับการสงตอไปตรวจที่อื่น ไดในเวลาที่เหมาะสม. 
(1) Essential diagnostic investigation is provided or referred to other 

facilities in a timely manner.    
(2) มีการประเมินความนาเชื่อถือของผลการตรวจประกอบการวินิจฉัยโรค 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาวะของผูปวย. 
(2) The reliability of diagnostic investigation results is evaluated, 

comparing with patient’s condition. 
(3) มีระบบสื่อสารและบันทึกผลการตรวจที่มีประสิทธิผล ทําใหแพทยไดรับผล

การตรวจในเวลาที่เหมาะสม สามารถสืบคนผลการตรวจไดงาย ไมสูญหาย 
และมีการรักษาความลับอยางเหมาะสม. 

(3) The diagnostic investigation results are effectively communicated 
and documented; ensuring that physicians get results in a timely 
manner, results are easily retrieved, without loss, and with proper 
confidential precaution.  

(4) มีการอธิบายหรือสงตรวจเพิ่มเติม เมื่อพบวาผลการตรวจมีความผิดปกติ. (4) There is an attempt to explain or further investigate if the 
investigation results are abnormal.   

  
ค. การวินิจฉัยโรค c. Diagnosis 
(1) ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรค โดยมีขอมูลเพียงพอเพื่ออธิบายเหตุผลของการ (1) The patients receive correct diagnosis with enough documented 
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วินิจฉัยโรค.  มีการลงบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่กําหนดไว และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงการเมื่อมีขอมูลเพิ่มเติม.  มีการทบทวนความ
เหมาะสมของการวินิจฉัยโรค และความสอดคลองของการวินิจฉัยโรคของ
แตละวิชาชีพในทีมผูใหบริการอยางสม่ําเสมอ .   

evidence to support the diagnosis.  The diagnosis is recorded in the 
determined period, and is updated when there is more information.  
The appropriateness of diagnosis and consistency of diagnosis by 
each profession in the healthcare team is reviewed regularly.   
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III-3 การวางแผน (PLN) III-3 Planning 
3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (PLN.1) 3.1 Planning of Care 
ทีมผูใหบริการจัดทําแผนการดูแลผูปวยที่มีการประสานกันอยางดีและมี
เปาหมายที่ชัดเจน สอดคลองกับปญหา/ความตองการดานสุขภาพของ
ผูปวย. 

The healthcare team  ensures a coordinated patient care plan with 
goals developed in response to health problems / needs of the 
patient. 

(1) มีการจัดทําแผนการดูแลสําหรับผูปวยแตละราย อยางเชื่อมโยงและ
ประสานกันระหวางวิชาชีพ แผนก และหนวยบริการตางๆ. 

(1) Patient care plan for each patient is developed to ensure the 
integration and coordination among professionals, departments, and 
services. 

(2) แผนการดูแลผูปวยตอบสนองตอปญหา/ความตองการของผูปวยที่ไดจาก
การประเมิน อยางเปนองครวม141. 

(2) The patient care plan is based on patient’s needs identified in the 
assessment process in a holistic way. 

(3) มีการนําหลักฐานวิชาการหรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนการดูแลผูปวย.   

(3) Appropriate evidence or guidelines are used to guide the patient 
care plan. 

(4) ผูปวย/ครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาหลังจากไดรับขอมูลที่
เพียงพอ และรวมในการวางแผนการดูแล.   

(4) Patients and families have opportunity to make informed decision on 
choice of treatment and participate in the planning of care 

(5) แผนการดูแลผูปวยสะทอนใหเห็นเปาหมายที่ตองการบรรลุและบริการที่จะ
ใหเพื่อบรรลุเปาหมาย.   

(5) The patient care plan includes the goals to be achieved and service 
to be provided. 

(6) มีการสื่อสาร/ประสานงานระหวางสมาชิกของทีมผูใหบริการเพื่อใหมีการนํา
แผนการดูแลผูปวยไปสูการปฏิบัติที่ไดผลในเวลาที่เหมาะสม โดยสมาชิก

(6) The care plan is effectively communicated and co-ordinated to all 
team members in a timely basis, and the team members understand 

                                         
141 แผนการดูแลผูปวยที่ตอบสนองปญหา/ความตองการอยางเปนองครวม ครอบคลุมการตอบสนองความตองการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 
คํานึงถึงวิถีชีวิต ขอจํากัด ความคาดหวัง ของผูปวย/ครอบครัว 



ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปวย [PART III PATIENT CARE PROCESSES] 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 85

ของทีมผูใหบริการมีความเขาใจบทบาทของผูเกี่ยวของอื่นๆ.   the role of each other. 
(7) มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูปวยเมื่อมีขอบงชีจ้ากสภาวะหรือ

อาการของผูปวยที่เปลี่ยนไป.   
(7) The patient’s plan of care is revised when indicated by a change in 

the patient’s condition. 
  
3.2 การวางแผนจําหนาย (PLN.2) 3.2 Discharge Planning 
มีการวางแผนจําหนายผูปวยเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง และไดรับ
การดูแลอยางเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ หลังจาก
จําหนายจากโรงพยาบาล   

Discharge planning process enables self care of patients and 
ensures that patient’s ongoing needs are met. 

(1) มีการกําหนดแนวทาง ขอบงชี้ และโรคที่เปนกลุมเปาหมายสําคัญสําหรับ
การวางแผนจําหนาย. 

(1) Guidelines, indication, and key target conditions for discharge 
planning are determined 

(2) มีการพิจารณาความจําเปนในการวางแผนจําหนายสําหรับผูปวยแตละราย 
ตั้งแตเริ่มแรกที่เปนไปได.   

(2) The need for discharge planning for individual patient is determined 
early in the care process. 

(3) แพทย พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูปวยและครอบครัว มีสวน
รวมในการวางแผนจําหนาย. 

(3) Physicians, nurses, other relevant professionals, including patients 
and their families, are involved in discharge planning. 

(4) มีการประเมินและระบุปญหา/ความตองการของผูปวยที่จะเกิดขึ้นหลัง
จําหนาย และประเมินซ้ําเปนระยะในชวงที่ผูปวยไดรับการดูแลอยูใน
โรงพยาบาล. 

(4) Patient’s needs after discharge are assessed and updated 
throughout the hospital stays 

(5) มีการปฏิบัติตามแผนจําหนายในลักษณะที่เชื่อมโยงกบัแผนการดูแล
ระหวางอยูในโรงพยาบาล ตามหลักการเสริมพลัง เพื่อใหผูปวยและ
ครอบครัวมีศักยภาพและความมั่นใจในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง. 

(5) Discharge plan is implemented in an integrated manner with patient 
care plan, using empowerment concept to ensure that patients and 
families have capability and confidence in management of self-care.    

(6) มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจําหนาย โดยใชขอมูล
จากการติดตามผูปวยและขอมูลสะทอนกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ. 

(6) The discharge planning process is evaluated and improved using 
information from patients’ follow up and feed back from other 
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relevant health service providers. 
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III-4 การดูแลผูปวย  (PCD) III-4 Patient Care Delivery 
4.1 การดูแลทั่วไป (PCD.1) 4.1 General Care Delivery 
ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลอยางทันทวงที 
ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

The healthcare team ensures that care is delivered in a timely, safe, 
and appropriate manner according to professional standards. 

(1) มีการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา โดยมอบหมายความ
รับผิดชอบในการดูแลผูปวยใหแกผูมีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การดูแลในทุก
จุดบริการเปนไปตามหลักปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับในปจจุบัน. 

(1) Care is delivered in a timely, safe, and appropriate manner with 
appropriate delineation of clinical responsibility. The care meets 
current accepted practice throughout the organization. 

(2) มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดูแลที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและความ
เปนสวนตัวของผูปวย ความสะดวกสบายและความสะอาด การปองกัน
อันตราย/ความเครียด/เสียง/สิ่งรบกวนตางๆ.   

(2) Care environment is conducive to the provision of quality care, 
considering patient dignity and privacy, pleasant and clean 
surroundings, prevention of hazards/ stress/noise/other disturbance.   

(3) ทีมผูใหบริการดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ หรือการติดเชื้อ.   

(3) The care team takes all reasonable steps to keep patients safe from 
accidents, injuries, or infection. 

(4) ทีมผูใหบริการจัดการกับภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน 
อยางเหมาะสมและปลอดภัย. 

(4) The care team has a process for safely and appropriately dealing 
with complications, a crisis, or an emergency. 

(5) ทีมผูใหบริการตอบสนองตอความตองการหรือปญหาของผูปวยในลักษณะ
องครวม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานอารมณและจิตสังคม. 

(5) The care team response to the patient’s need in a holistic way, 
especially emotional and psychosocial problems 

(6) มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานการดูแลผูปวยภายในทีม เพื่อ
ความตอเนื่องในการดูแล. 

(6) The care team exchanges information and coordinates to ensure 
continuity of care. 

  
4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) 4.2 Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services 
ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยและใหบริการที่มี The healthcare team ensures that care of high-risk patients and 
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ความเสี่ยงสูงอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวชิาชีพ high-risk services is delivered in a timely, safe, and appropriate 
manner according to professional standards. 

(1) ทีมผูใหบริการวิเคราะหผูปวย142และบริการ143ที่มีความเสี่ยงสูง และรวมกนั
จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยในสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงดังกลาว.   

(1) The healthcare team identifies the high-risk patients and high-risk 
services, and collaboratively developed applicable policies and 
procedures for caring of these high-risk conditions. 

(2) บุคลากรนําแนวทางการดูแลผูปวยในสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงมาสูการ
ปฏิบัติดวยความเขาใจ. 

(2) Staff has been trained and uses the policies and procedures to 
guide care of these high risk conditions. 

(3) การทําหัตถการที่มีความเสี่ยง จะตองทําในสถานที่ที่เหมาะสม มีความ
พรอมทั้งดานเครื่องมือและผูชวยที่จําเปน. 

(3) The high-risk procedures must be performed in an appropriate 
facility, with available essential equipment and assistance staff. 

(4) มีการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของการ
เจ็บปวย และดาํเนินการแกไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษาไดทันทวงที.
  

(4) The high-risk patients or patients receiving high-risk services are 
monitored as appropriate to the patients’ condition, with timely 
response or change of care plan. 

(5) เมื่อมีผูปวยซึ่งมีอาการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเขาใกลภาวะวิกฤติ, มีทีม
ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยวิกฤติมาชวยทีมผูใหบริการอยางทันทวงที
ในการประเมินผูปวย การชวย stabilize ผูปวย การสื่อสาร การใหความรู 
และการยายผูปวยถาจําเปน.   

(5) When there is a sign of clinical instability outside ICU/critical care 
unit, a team of clinician with critical care expertise assists the 
healthcare team in a timely manner in patient assessment, 
stabilization, communication, education, and with transfer if 
necessary.  

(6) ทีมผูใหบริการติดตามและวิเคราะหแนวโนมของภาวะแทรกซอนหรือ (6) The care team monitors and analyzes trend of complication or 
                                         
142 ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน เด็กอายุนอย, ผูสูงอายุ, ผูปวยฉกุเฉินที่สับสนหรือไมรูสึกตัว, ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บหลายอวัยวะ, ผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 
143 บริการที่มีความเสี่ยงสูง อาจจะเปนบริการที่ตองใชเครื่องมือที่ซับซอนเพื่อรักษาภาวะที่คกุคามตอชีวติ, ธรรมชาติของการรักษาที่มีความเสี่ยง, หรือบรกิารที่มีโอกาส
เกิดอันตรายตอผูปวย เชน การฟอกเลือด, การชวยฟนคืนชีพ, การใชเลือดและสวนประกอบของเลือด, การใชเครื่องผูกยึด, การใหยาเพื่อใหหลับลึก (moderate and deep 
sedation)  
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เหตุการณไมพึงประสงคในผูปวยเหลานี้ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูปวย. 

adverse event in these patients to improve the patient care 
processes. 

  
4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 4.3 Specific Care  
ก. การระงับความรูสึก a. Anesthesia Care 
(1) มีการประเมินผูปวยเพื่อคนหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการระงับ

ความรูสึก, นําขอมูลจากการประเมินมาวางแผนการระงับความรูสึกที่
เหมาะสม รวมทั้งปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ.   

(1) A pre-anesthesia assessment is performed to identify any potential 
risk that may occur during anesthesia, of which information is used 
for planning of appropriate anesthesia and consultation with relevant 
specialist. 

(2) ผูปวย/ครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการระงับความรูสึก และมี
สวนรวมในการเลือกวิธีการระงับความรูสึกถาเปนไปได. ผูปวยไดรับการ
เตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจกอนการระงับความรูสึก. 

(2) Patients/families receive essential information about anesthesia, 
participate in decision making on choice of anesthesia, if possible.  
Pre-anesthesia preparation, both physical and mental, is performed. 

(3) กระบวนการระงับความรูสึกเปนไปอยางราบรื่นและปลอดภัยตาม
มาตรฐานแหงวิชาชีพซึ่งเปนที่ยอมรับวาดีที่สุดภายใตสถานการณของ
โรงพยาบาล โดยบุคคลที่เหมาะสม.   

(3) The anesthetic process is carried out smoothly and safely, based on 
the professional standards best fit for the hospital situation, by 
qualified staff. 

(4) มีการติดตามและบันทึกขอมูลผูปวยระหวางระงับความรูสึกและในชวงรอ
ฟนอยางครบถวน.  มีการเตรียมความพรอมเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉินระหวาง
การระงับความรูสึกและระหวางรอฟน.  ผูปวยไดรับการจําหนายจาก
บริเวณรอพักฟนโดยผูมีคุณวุฒิ ตามเกณฑที่กําหนดไว 

(4) During anesthesia and post-anesthesia, each patient’s physiological 
status is monitored and documented. It is well prepared to deal with 
emergency situation during anesthesia and recovery.  A qualified 
individual discharges the patient from the recovery area using 
established criteria. 

(5) มีการใชเครื่องมือ วัสดุ และยาตามที่องคกรวิชาชีพดานวิสัญญีแนะนํา (5) Equipment, supplies, and medications recommended by anesthesia 
professional organization are used. 
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ข. การผาตัด b. Surgical Care 
(1) มีการวางแผนการดูแลสําหรับผูปวยที่จะรับการผาตัดแตละรายโดยนํา

ขอมูลจากการประเมินผูปวยมาพิจารณา.  มีการบันทึกแผนการผาตัดและ
การวินิจฉัยกอนการผาตัดไวในเวชระเบียน.  มีการประเมินความเสี่ยงและ
ประสานกับผูประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อการดูแลที่ปลอดภัย. 

(1) Each patient’s surgical care is planned.  The planning process 
considers all available assessment information.  The surgical care 
plan is documented in the patient’s record, including a preoperative 
diagnosis. The care team assesses patient’s risks and coordinated 
with relevant professionals for a safe care. 

(2) มีการอธิบายความจําเปน ทางเลือก โอกาสที่จะตองใชเลือด ความเสี่ยง 
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น ใหแกผูปวย ครอบครัว หรือผูที่ตัดสินใจแทน
ผูปวย. 

(2) The rational, options of surgical procedures and blood use, risks, 
potential complications are discussed with the patient, family, or 
those who make decisions for the patient. 

(3) มีการเตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของผูปวยกอนการ
ผาตัด เพื่อใหผูปวยมีความพรอม ลดความเสีย่งจากการผาตัดและการติด
เชื้อ  ทัง้ในกรณีผาตัดฉุกเฉินและกรณีผาตัดที่มีกําหนดนัดลวงหนา.  มี
กระบวนการที่เหมาะสมในการปองกันการผาตัดผิดคน ผดิขาง ผิด
ตําแหนง.   

(3) The elective and emergency patients receive preoperative 
preparation, both physically and psychologically, for patient 
readiness, and reduction of surgical risks and infection.  There is an 
appropriate measure to prevent wrong patient and wrong site 
surgery. 

(4) ผูปวยไดรับการดูแลและผาตัดภายใตสภาวะที่มีความพรอม มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย144  

(4) Surgical care is undertaken under well-prepared, efficient, and safe 
condition. 

(5) มีการบันทึกรายละเอียดการผาตัดในเวชระเบียนผูปวยในเวลาที่เหมาะสม (5) The surgery performed is written in the patient’s record on a timely 
                                         
144 การดูแลและการผาตัดภายใตสภาวะที่มีความพรอม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย หมายถึง การจัดแบงพื้นที่ การกําหนดการไหลเวียน และการปองกันการ
ปนเปอนในหองผาตดั, การทําความสะอาดบริเวณหองผาตดัและเตียงผาตดั, การทําความสะอาดเครือ่งมือ/อุปกรณผาตัดและทําใหปราศจากเชื้อ, การเตรียมเครื่องมือ 
อุปกรณ และเจาหนาที่ชวยผาตดั สําหรับผูปวยแตละราย, การดแูลระหวางรอผาตดั, การตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ, การจัดการกับชิ้นเนื้อที่ออกมาจากผูปวย, การ
เตรียมความพรอมและการปฏบิตัิเมื่อเกดิภาวะวิกฤติกบัผูปวย 
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เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดีระหวางทีมงานผูใหบริการและเกิดความตอเนื่อง
ในการดูแลรักษา. 

basis to support communication among the care team and support a 
continuum of post-surgical care  

(6) มีการติดตามดูแลหลังผาตัดเหมาะสมกับสภาวะของผูปวยและลักษณะการ
ผาตัด. 

(6) The monitoring and care after surgery is appropriate to the patients’ 
condition and the procedure performed. 

  
ค. อาหารและโภชนบําบัด c. Food and Nutrition Therapy 
(1) ผูปวยไดรับอาหารที่เหมาะสม มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอกับความ

ตองการพื้นฐานของผูปวย โดยมีระบบบริการอาหาร145ที่ดี. 
(1) Patients receive appropriate food, with adequate nutritional value for 

their basic need, through a good food service. 
(2) ผูปวยที่มีปญหาดานโภชนาการไดรับการประเมินภาวะโภชนาการ 

วางแผนโภชนบําบัด, ไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอ. 
(2) Patients at nutrition risk receive nutritional assessment and planning, 

and receive adequate nutritional therapy. 
(3) มีการใหความรูทางดานวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดแก

ผูปวยและครอบครัว เพื่อใหผูปวยและครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การเตรียมและบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู. 

(3) Patients and families are educated on food, nutrition, and nutritional 
therapy to enable them for behavioral change, food preparation and 
consumption that are appropriate with their illnesses. 

(4) การผลิตอาหาร146 การจัดเก็บ การสงมอบ และการจัดการกับภาชนะ/
อุปกรณ/ของเสีย/เศษอาหาร เปนไปอยางปลอดภัยตามหลักปฏิบัติที่
ยอมรับทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปอน การเนาเสีย การเกิด
แหลงพาหะนําโรค และการแพรกระจายของเชื้อโรค.  

(4) Food preparation, storage, delivery, and handling of dishes / 
equipment / waste / residual food are safe and comply with 
acceptable practices to reduce the risk of contamination, spoilage, 
vectors, and spreading of diseases. 

  

                                         
145 ระบบบริการอาหารที่ดี ไดแก การจัดทําเมนูอาหาร การกําหนดเวลาใหบริการ ระบบการสัง่อาหาร ระบบการตรวจสอบ การประเมินตดิตามการบริโภคและแกไข
ปรับปรุง 
146 กระบวนการผลิตอาหาร ครอบคลุม การเลือกซือ้และการเก็บวัตถุดบิ การจัดเตรียมและการประกอบอาหาร การบรรจุภาชนะ  



ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปวย [PART III PATIENT CARE PROCESSES] 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 92

ง. การดูแลผูปวยระยะสุดทาย d. End-Of-Life Care 
(1) บุคลากรมีความตระหนักในความตองการของผูปวยระยะสุดทาย. (1) Staffs are made aware of patients’ unique needs at the end of life.  
(2) ผูปวย/ครอบครัว ไดรับการประเมิน/ประเมินซ้ํา เกี่ยวกับอาการ การ

ตอบสนองตอการบําบัดอาการ ความตองการดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ.  
(2) Patients/families are assessed/reassessed for symptoms, response 

to symptom management, psychosocial and spiritual needs.  
(3) ทีมผูใหบริการใหการดูแลผูที่กําลังจะเสียชีวิตอยางเหมาะสมทั้งในดานการ

บรรเทาอาการ, ความตองการดานจิตสังคม อารมณ และจิตวิญญาณ147, 
การใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ. 

(3) The care team ensures appropriate care of those dying by taking 
intervention to manage symptoms; taking intervention that address 
psychosocial, emotional, and spiritual needs; involving the patient 
and family in care decisions. 

  
จ. การบําบัดอาการเจ็บปวด e. Pain Management 
(1) ผูปวยไดรับการประเมินอาการเจ็บปวดอยางเหมาะสมกับระดับความ

รุนแรงและลักษณะของอาการเจ็บปวด. 
(1) Patients are assessed for pain.  When pain is identified, a 

comprehensive pain assessment is performed to measure pain 
intensity and quality. 

(2) ทีมผูใหบริการใหการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดอยางเหมาะสม. (2) The care team ensures appropriate pain management. 
  
ฉ. การฟนฟูสภาพ f. Rehabilitation Service 
(1) มีการวางแผนฟนฟูสภาพใหแกผูปวยตามผลการประเมินดานรางกาย 

อารมณ สังคม เพื่อชี้นําการดูแลดานฟนฟูสภาพตามสภาวะของผูปวยแต
ละราย  

(1) A rehabilitation plan, based on assessment of the patient’s physical, 
emotional, and social status, is developed to guide rehabilitation 
services to reach personal rehabilitation goals.  

(2) การฟนฟูสภาพชวยฟน ยกระดับหรือธํารงไวซึ่งระดับที่เหมาะสมในการใช (2) Rehabilitation restores, improves, or maintains the patient’s optimal 

                                         
147 เชน การเคารพในศาสนาและวัฒนธรรมของผูปวย 
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งานอวัยวะ การดูแลตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง การพึ่งตนเอง และ
คุณภาพชีวิต ของผูปวย 

level of functioning, self-care, self-responsibility, independence, and 
quality of life. 
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III-5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว 
(I&E) 

III-5 Information and Empowerment for Patient / Family 

ทีมผูใหบริการใหขอมูลเกี่ยวกบัสภาวะสุขภาพแกผูปวยและ
ครอบครัว จดักิจกรรมตามแผนเพื่อเสริมพลังผูปวยและครอบครวั
ใหสามารถดแูลสุขภาพของตนเองได และเชื่อมโยงการสรางเสริม
สุขภาพเขาในทุกขัน้ตอนของการดูแล. 

The healthcare team provides patients and families with 
information on their health condition and planned activities to 
empower them, encourages them to carry out their 
responsibilities, and to facilitate integration of health promotion 
in all patient pathways. 

(1) ทีมผูใหบริการประเมินผูปวยเพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู. 
การประเมินครอบคลุม ปญหา/ความตองการของผูปวย, ศกัยภาพ, ภาวะ
ทางดานอารมณ จิตใจ, ความพรอมในการเรียนรูและดูแลตนเอง. 

(1) The healthcare team assesses patients to plan and determine 
learning activities. The assessment includes patients’ problems and 
needs, capability, emotional and psychological condition, readiness 
for learning and self-care.  

(2) ทีมผูใหบริการใหขอมูลที่จําเปนและชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูสําหรับการ
ดูแลตนเองและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีแกผูปวย
และครอบครัว, อยางเหมาะสมกับปญหา เวลา มีความชัดเจนและเปนที่
เขาใจงาย.  มีการประเมินการรับรู ความเขาใจ และความสามารถในการนํา
ขอมูลที่ไดรับไปปฏิบัติ. 

(2) The healthcare team provides essential information and facilitates 
learning for self-care and good health behavior to patients and 
families.  Such information and learning is appropriate for patient's 
problem, timely, clear and understandable. Perception, 
understanding, ability to implement are evaluated. 

(3) ทีมผูใหบริการใหความชวยเหลือทางดานอารมณจิตใจและคําปรึกษาที่
เหมาะสมแกผูปวยและครอบครัว.  

(3) The healthcare team provides appropriate emotional support and 
counseling to help patients and families. 

 (4) ทีมผูใหบริการและผูปวย/ครอบครัว รวมกันกําหนดกลยุทธที่เหมาะสม
สําหรับการจัดการดูแลสุขภาพของผูปวย, รวมทั้งติดตามปญหาอุปสรรคใน

 (4) The healthcare team and patients/families, collaboratively determine 
appropriate self-management strategies, including continuously follow 
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การดูแลตนเองอยางตอเนื่อง. up on problems and difficulties in self-care 
(5) ทีมผูใหบริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนใหแกผูปวย/ครอบครัว และ

สรางความมั่นใจวาผูปวย/ครอบครัวสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง. 
(5) The healthcare team provides essential skill training for 

patients/families, and ensures that patients/families are able to do by 
themselves. 

(6) ทีมผูใหบริการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูและการเสริม
พลังผูปวย/ครอบครัว. 

(6) The healthcare team evaluates and improves the effectiveness of 
health education, learning and empowerment program. 
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III-6 การดูแลตอเนื่อง (CON) III-6 Continuity of Care 
ทีมผูใหบริการสรางความรวมมือและประสานงานเพื่อใหมีการติดตาม
และดูแลผูปวยตอเนื่องที่ใหผลดี 

The healthcare team collaborates and co-ordinates for effective 
follow-up and continuity of care. 

(1) มีระบบนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษาตอเนื่องเมื่อมีขอบงชี้.  มีระบบ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปวยที่ออกจากโรงพยาบาลตามความ
เหมาะสม. 

(1) When indicated, appointment is made for follow up care.  Assistant 
and consultation for the discharged patients are arranged as 
appropriate.     

(2) องคกรสรางความรวมมือและประสานงานกับหนวยบริการสุขภาพและ
องคกรอื่นๆ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการติดตามดูแลผูปวยและบูรณา
การกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการดูแลผูปวย. 

(2) The organization collaborates and co-ordinates with other relevant 
health care providers, organization and other sectors to allow 
continuity of follow-up care and integrate health promotion activities 
in patient pathways. 

(3) มีการสื่อสารขอมูลของผูปวยใหแกหนวยบริการที่เกี่ยวของในการดูแล
ตอเนื่อง ทั้งภายในองคกรและกับองคกรภายนอก โดยคํานึงถึงการรักษา
ความลับของขอมูลผูปวย. 

(3) Patient information is effectively communicated to all relevant health 
care providers in the continuum of care, both inside and outside the 
organization, considering confidentiality of patient information. 

(4) มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความเพียงพอของขอมูลสําหรับการ
ดูแลตอเนื่อง. 

(4) Medical records are reviewed to ensure the documentation facilitate 
continuing care. 

(5) มีการติดตามผลการดูแลตอเนื่อง148 เพื่อใหมั่นใจวาความตองการของ
ผูปวยไดรับการตอบสนอง และนําผลการติดตามมาใชปรับปรุง/วางแผน
บริการในอนาคต. 

(5) Patient results are continuously monitored to ensure that patients’ 
needs are met and the information are used for improvement and 
planning future services. 

                                         
148 ตดิตามผลจากผูปวยโดยตรงหรือจากหนวยบรกิารสุขภาพที่ไดรับการสงตอ 
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ตอนที่ 4 ผลการดําเนินงานขององคกร PART IV ORGANIZATION PERFORMANCE RESULTS  
องคกรแสดงใหเหน็ผลการดําเนนิงานและการเปลีย่นแปลงในทางที่
ดีในประเดน็สําคญั ไดแก ผลดานการดูแลผูปวย ความพงึพอใจของ
ผูปวยและผูรับผลงานอืน่ๆ ผลดานการเงนิ ผลดานบุคลากรและ
ระบบงาน ผลดานประสทิธิผลองคกร ผลดานการนาํและความ
รับผิดชอบตอสังคม ผลดานการสรางเสริมสุขภาพ 

The organization demonstrates good performance and 
improvement in key area, i.e. health care outcomes, patient and 
other customer satisfaction, financial results, staff and work 
system results, organizational effectiveness results, leadership 
and social responsibility, and health promotion results. 

IV-1 ผลดานการดูแลผูปวย (RPC) IV-1 Patient Care Results 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญดานการ

ดูแลผูปวย. 
(1) The organization demonstrates the current levels and trends in key 

indicators of patient care. 
IV-2 ผลดานการมุงเนนของผูปวยและผูรบัผลงานอื่น 

(RCF) 
IV-2 Patient and Other Customer-focused Results 

(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ, ความไมพึงพอใจ, คุณคาจากมุมมองของผูปวยและผูรับ
ผลงานอื่นๆ, การคงอยู การเพิ่มขึ้น หรือการสูญเสียผูรับบริการ, และการ
สรางความสัมพันธกับผูรับผลงาน  

(1) The organization demonstrates the current levels and trends in key 
indicators of patient and other customer satisfaction; dissatisfaction; 
perceived value; retention, gains and losses of customers, and 
building relationship with customers. 

IV-3 ผลดานการเงิน (RFI) IV-3 Financial Results 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญของ

ผลการดําเนินงานดานการเงิน149. 
(1) The organization demonstrates the current levels and trends in 

key indicators of financial performance. 

                                         
149 เชน รายได, กําไร, การใชทรัพยสิน (asset utilization), สภาพคลอง (liquidity), อตัราสวนหนี้สิ้นตอทุน (debt-to-equity ratio), มูลคาเพิ่มตอจํานวนบุคลากร 
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IV-4 ผลดานทรัพยากรบุคคล (RHR) IV-4 Human Resource Results 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผล

การดําเนินงาน (performance) และประสิทธิผลของระบบงาน. 
(1) The organization demonstrates the current levels and trends in key 

indicators of work system performance and effectiveness. 
(2) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ

การเรียนรูและการพัฒนาของบุคลากร   
(2) The organization demonstrates the current levels and trends in key 

indicators of staff learning and development. 
(3) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ

ความผาสุก ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของบุคลากร150   
(3) The organization demonstrates the current levels and trends in key 

indicators of staff well-being, satisfaction, and dissatisfaction. 
IV-5 ผลดานประสิทธิผลขององคกร (ROE) IV-5 Organizational Effectiveness Results 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ

ผลการดําเนินงาน (operational performance) ของกระบวนการที่สําคัญ151  
(1) The organization demonstrates the current levels and trends in key 

indicators of the operational performance of key processes. 
IV-6 ผลดานการนําและความรับผิดชอบตอสังคม (RLS) IV-6 Leadership and Social Responsibility Results 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ

การบรรลุผลตามกลยุทธขององคกร152. 
(1) The organization demonstrates the current levels and trends in key 

indicators of accomplishment of organizational strategy. 
(2) องคกรแสดงใหเห็นผลของการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม ความเชือ่มั่นใน

ผูนําระดับสูงและการกํากับดูแลกิจการ153. 
(2) The organization demonstrates the results of ethical behavior and 

trust in the senior leadership and governance of the organization. 
                                         
150 เชน ความปลอดภยั, การขาดงาน, turnover, ความพึงพอใจ, คํารองเรียน 
151 ครอบคลุมทั้ง productivity, รอบเวลา, ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสม; ความพึงพอใจกับกระบวนการจัดทํากลยุทธ, จํานวนแผนปฏบิัตกิารที่
ดําเนินการไดตามกําหนดเวลา, อัตราการสรางนวตกรรม, การลดของเสียและการนํากลับมาใชใหม, ระดับพัสดุคงคลัง, การลดคาใชจาย, ความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ   
152 เชน การบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบตัิการที่ไมถูกครอบคลุมดวยหัวขออื่น 
153 เชน รายงานการตรวจสอบและทบทวนทางดานจริยธรรม, การใหคะแนนหรอืจัดอันดบัระบบกํากับดแูลกิจการในดาน ความรับผดิรับชอบ (accountability) การมีสวน
รวม การคาดการณได ความโปรงใส 
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(3) องคกรแสดงใหเห็นผลของความรับผิดชอบทางการเงิน (fiscal 
accountability) ทั้งภายในและภายนอก154. 

(3) The organization demonstrates the results of fiscal accountability, 
both internal and external. 

(4) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ
การประเมินองคกร การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ. 

(4) The organization demonstrates the current levels and trends in key 
indicators of organizational assessment, regulatory and legal 
compliance. 

(5) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ
การสนับสนุน ความรวมมือและความรับผิดชอบตอชุมชน.  

(5) The organization demonstrates the current levels and trends in key 
indicators of organizational citizenship in support of its communities, 
including contributions to the health of community. 

IV-7 ผลดานการสรางเสริมสุขภาพ (RHP)  IV-7 Health Promotion Results 
(1) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ

พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธสุขภาพของบุคลากร. 
(1) The organization demonstrates the current levels and trends in key 

indicators of health behavior and health outcome of staff. 
(2) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ

พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธสุขภาพของกลุมผูรับบริการสุขภาพที่สําคัญ. 
(2) The organization demonstrates the current levels and trends in key 

indicators of health behavior and health outcome of certain key client 
group. 

(3) องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธสุขภาพของประชากรในชุมชน. 

(3) The organization demonstrates the current levels and trends in key 
indicators of health behavior and health outcome of  people in the 
communities. 

 

                                         
154 เชน รายงานการตรวจสอบทางการเงิน 


