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AEC : JCI  
กับการพัฒนางาน 

วิศวกรรมการแพทย์ 
ในโรงพยาบาล 

  
Medical Standard of Thailand 

โดยปกตแิล้วผูเ้จ็บป่วยทั้งในและต่างประเทศ จะตัดสินใจไปรับบริการจากโรงพยาบาลใดในประเทศ
ใด ต้องเกิดความม่ันใจในความสามารถของแพทย์ในบริการของโรงพยาบาลในความสะดวกปลอดภยัในทุกๆ 
ด้านของประเทศนั้น ว่ามีคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เหนือกว่าประเทศอืน่ๆ ทีใ่ห้บริการในลักษณะเดยีวกัน 
รวมทั้งมีมาตรฐานใกล้เคียงกบับริการที่มีอยู่ในประเทศของตน 
ในการเปรียบเทียบ สิ่งที่นักทอ่งเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วนใหญ่จะทํา คือ การ เปรียบเทียบกับมาตรฐานทาง
การแพทย์ท่ีมใีนประเทศของตนเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งท่ีตนเองรู้จักและคุ้นเคยอยู่แลว้ ในประเทศทีพ่ัฒนา
แล้วก็จะมีการกําหนดมาตรฐานของโรงพยาบาลต่างๆ ไว้แล้ว เช่น 

- ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรฐานของโรงพยาบาลที่เรียกว่า Joint Commission International 
Accredited Organization (JCI) 
- Trent International Accreditation Scheme เป็นมาตรฐานด้านการแพทย์ซึ่งเป็นท่ียอมรับของ 
สหราชอาณาจกัรรวมทั้งฮ่องกง 
- The Canadian Council of Health Services Accredition (CCHSA) เป็นมาตรฐานที่ยอมรับของ
ประเทศแคนาดา 
- ในประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ก็จะมีมาตรฐานของโรงพยาบาลที่เรียกว่า Australian 
Council on Healthcare Standards (ACHS) 

 
 สําหรับในประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือประเทศที่ไม่มมีาตรฐานของประเทศตนเองก็จะองิมาตรฐานของ
ประเทศต่างๆ ท่ีพัฒนาแล้ว และตนคุ้นเคย ส่วนประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดกํ้าหนดมาตรฐานทาง
การแพทย์ และสถานพยาบาลไว้หลายระดบัดังนี้ 

     - นายแพทย์ทุกคนต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ และอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทยสภา 
     - กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดมาตรฐานและมีการตรวจสอบ เพือ่ออกใบรับรองเป็นโรงพยาบาล
คุณภาพหรือ Hospital Accredit (HA) 

บทที่ 
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นอกเหนือมาตรฐานข้างต้นแล้วโรงพยาบาลในประเทศไทยหลายแห่งที่ให้บริการกับชาวต่างชาติจากประเทศ
ต่างๆ ทีห่ลากหลายก็มีการจัดทํามาตรฐานอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจาก
ประเทศนั้นๆ ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชน 7 แห่งได้รับมาตรฐานของ JCI แล้ว และมีโรงพยาบาลเอกชน
มากกว่าอีก 10 แห่ง ที่กําลังอยู่ในขบวนการตรวจสอบเพือ่ขอรับมาตรฐาน JCI และคาดว่าจะมจํีานวน
โรงพยาบาลที่กําลังเตรียมตัวเพื่อขอรับมาตรฐาน JCI นี้ เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ในขณะเดียวกันมีโรงพยาบาลในประเทศไทยมากกว่า 351 แห่งที่ไดม้าตรบาน HA : Hospital 
Accredit ของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้น ยังมีโรงพยาบาลอีกจํานวนมากที่ได้รับมาตรฐานของ ISO 
9000 และ ISO 14000 ถึงแม้ว่ามีข้อโต้แย้งท่ีว่ามาตรฐานของ ISO นั้นเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การรักษาพยาบาลโดยตรง แต่การทีโ่รงพยาบาลหลายแห่งมีขบวนการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้ง
ทางด้านมาตรฐานการจัดการทั่วไปและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ย่อมแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลนั้น มีความ
ตั้งใจ ความใส่ใจในการบริหารจัดการที่เป็นสากล และพรอ้มที่ส่งมอบบริการไปสู่ผู้เข้ารับการรักษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานต่อไป รวมทั้งโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานของ ISO แล้วจะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่
มาตรฐานทางการแพทย์อ่ืนได้รวดเร็วขึ้น 

สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิไดม้ีการจัดทําและประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
คุณภาพโรงพยาบาลสําหรับประชาชนทั่วไป โดยนําเสนอและสรุปเป็น 10 วิธีหลักๆ ดังนี้ 

1. หน่วยบริการที่มีคุณภาพ อย่างน้อยต้องได้รับการรับรอง หรือมีระบบการพัฒนาคุณภาพบริการ
ระบบใดระบบหนึ่งท่ีมีใช้อยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน 

2. หน่วยบริการให้ความสําคัญกับการรักษาพยาบาลในกรณเีร่งด่วนฉุกเฉินเป็นอันดับแรก ก่อนการ
สอบถามว่าผู้ป่วยสามารถใชส้ทิธิได้จากระบบใด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเรง่ด่วนฉุกเฉินเสีย่งอันตรายถึงชีวิต มี
สิทธิที่จะไดรั้บความช่วยเหลอืเร่งด่วนจากผู้ประกอบวิชาชพีด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจําเป็นแก่กรณี 
โดยไม่คํานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม ่ 

3. ให้ข้อมูล ข้อเทจ็จริง ความรู้พื้นฐานในการดแูลสุขภาพ หรือสร้างเสริมสุขภาพตนเองของ
ประชาชน และมีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการด้วย 

4. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย ญาต ิก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา หรือการส่งต่อ โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพมีหน้าที่ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยทราบ ในเรื่องผลการวินิจฉัย อาการ การดําเนินโรค แนวทาง หรอื
ทางเลือกในการรักษา และผลในการรักษา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนใหผู้้ป่วย ญาต ิตดัสนิใจเลือก
แนวทางการรักษานั้นๆ หรือถูกส่งต่อ 

5. ไม่ร้ังรอที่จะส่งตัวผู้ป่วย เพื่อการรักษาท่ีต่อเนื่องหรือทันท่วงที 
6. ให้ความสําคัญกับเร่ืองสิทธิผู้ป่วย 10 ประการเป็นลําดับต้นๆ 

สิทธิผู้ป่วย คือ ความชอบธรรมที่ผู้ป่วยจะพึงได้รับเพ่ือคุ้มครอง หรือรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของ
ตนเอง โดยไมล่ะเมดิสิทธิของผู้อื่น ซึ่งควรมกีารติดประกาศหรือมีการส่ือสารให้ผู้ป่วยทราบถึงสิทธินี้ในพ้ืนที่
ให้บริการ 

7. สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของยาที่ใช้ในหน่วยบริการได้ ว่ามาจากบริษัทใด หมดอายุเมื่อใด 
หรือมีการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานเพียงใด  
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8. หน่วยบริการนั้นๆ มคีวามยินดีที่จะให้ข้อมูล หรือตอบข้อซกัถาม ความคับข้องใจหรือปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมากบัผู้ป่วยหรือญาต ิ 

9. สถานที่ตรวจรกัษา ให้คําปรกึษา มีความเป็นสัดส่วน สะอาด และมีพื้นทีใ่ห้บริการที่เพยีงพอ ไม่
แออัด มีระบบที่ป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล 

10. มียานพาหนะเพื่อใช้ในการส่งต่อผู้ป่วย เมื่อจําเป็นต้องย้ายไปโรงพยาบาลในระบบ
หลักประกัน ผูป่้วยไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่า 

AEC : JCI : กับการพัฒนางานวิศวกรรมการแพทย ์
 อาเซียนมีจุดเริม่ต้นจากการเป็นสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504  โดยมี 
ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  ต่อมาได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ ไทยเสียดินแดนปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาในปี 
พ.ศ. 2505 และต่อมาในป ีพ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ปฏิญญากรงุเทพ อาเซียนได้ถือกําเนิดขึน้โดยมี
รัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ  หลงัปี พ.ศ. 2527 อาเซียนมีรัฐสมาชิก
เพ่ิมขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบัน   ได้มีการลงนามกฎบัตรอาเซียนเมือ่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทํา
ให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากย่ิงขึ้น เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เร่ิมประกาศใชต้ั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 
2553 และกําลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน คือ  

1. ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง  
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในป ีพ.ศ. 2558 

 เมื่อปี 2546 ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ซึ่งประกอบดว้ย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน และประชาคมความมั่นคง เดิมกําหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในป ี2563 แตต่่อมาได้ตกลงกันเลื่อน
กําหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และก้าวสาํคัญต่อมาคือการจัดทําปฏิญญาอาเซียน(ASEAN Charter) ซึ่งมีผล
ใช้บังคับแล้วตัง้แต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มติิใหม่ในการ
สร้างประชาคม โดยมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดําเนินการเข้าสู่เป้าหมาย
ดังกล่าวภายในปี 2558 
   1. การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกัน  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็นยุทธศาสตร์
สําคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ซึ่งจะทําให้อาเซียนม ีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้ น 
โดยอาเซียนไดกํ้าหนดกลไกและมาตรการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการดําเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจ
ที่มีอยู่แล้ว 
เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสําคัญลําดบัแรก อํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคล 
แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบันในอาเซียนการเป็นตลาดและฐาน
การผลติเดียวกันของอาเซียน ม ี5 องค์ ประกอบหลัก คือ 
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    1. การเคลื่อนย้ายสินค้าเสร ี 
    2. การเคลื่อนย้ายบริการเสรี  
    3. การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสร ี
    4. การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น  
    5. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสร ี 
 ท้ังนี้ อาเซียนได้กําหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสําคัญลําดบัแรกอยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันของอาเซียน ได้แก่ เกษตร ประมง ผลติภัณฑ์ยาง ผลติภัณฑ์ ไม้ สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 
อิเล็กทรอนิกส ์ยานยนต ์
การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ท่องเที่ยว และโลจิสตกิส ์รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตร 
และป่าไม ้
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายสําคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน คือ การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีความเจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 
ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันม ี6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) นโยบายการแข่งขัน(2) การคุ้มครอง
ผู้บริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) (4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(5) มาตรการด้านภาษี (6) 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพนัที่จะนํากฎหมายและนโยบายการแข่งขันมาบังคับใช้
ขายในประเทศ เพ่ือทําให้เกิดการแข่งขันทีเ่ท่าเทียมกันและสร้างวัฒนธรรมการแข่งขนัของภาคธุรกิจที่เป็น
ธรรม นําไปสู่การเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภมูิภาคในระยะยาว 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
มี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (2) ความริเริ่มในการ
รวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for ASEAN Integration: IAI) ความริเร่ิมดังกล่าวมจุีดมุ่งหมายเพ่ือลด
ช่องว่างการพัฒนา ทั้งในระดับ SME และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม 
ให้สามารถดําเนินการตามพันธกรณีและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน รวมท้ังเพ่ือให้
ประเทศสมาชกิอาเซียนทุกประเทศได้รับประโยชนจ์ากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก อาเซียนอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มี
การเชื่อมต่อระหว่างกันและมีเครือข่ายกับโลกสูงโดยมตีลาดที่พึ่งพากันและอตุสาหกรรมระดับโลก ดังนั้น 
เพ่ือให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ ทําให้อาเซียนมีพลวัตรเพิ่มขึ้นและ
เป็นผู้ผลิของโลก รวมท้ังทําให้ ตลาดภายในยังคงรักษาความน่าดึงดูดการลงทุนจากตา่งประเทศอาเซียนจึง
ต้องมองออกไปนอกภูมิภาคอาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยดําเนิน 2 มาตรการ คือ (1) การ
จัดทําเขตการค้าเสรี(FTA) และความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ (CEP) กับประเทศนอกอาเซียน 
(2) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก 
 ปัจจุบันประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วย 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย (2510) สิงคโปร์ (2510) อิน
โดเนเซีย (2510) มาเลเซีย (2510) ฟิลิปปินส์ (2510) บรูไน (2527) เวียตนาม (2538)  ลาว (2540) 
พม่า (2540)  กัมพูชา (2542) 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 208 -

คําขวัญของอาเซี่ยน  "One Vision, One Identity, One Community"  
                          " หนึ่งวิสัยทัศน ์ หนึง่เอกลักษณ์  หน่ึงประชาคม " 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 50 ตราสัญญลักษณ ์                  รปูท่ี 51  ธงของอาเซี่ยน 
 

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นขา้วสี เหลือง 10 ต้นมดัรวมกนัไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ
และความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมัน่คง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
และความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
 

 
 

รูปที่ 52  ประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
 เป้าหมายของ AEC อาเซียนจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี 2563 
(ค.ศ.2020) โดยมแีนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลติเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and 
production base นั่นหมายถึงจะต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลติได้อย่างเสรี สามารถดําเนิน
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กระบวนการผลิตที่ไหนก็ได ้โดยสามารถใชท้รัพยากรจากแตล่ะประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วมในการ
ผลติ มมีาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์กฎระเบยีบเดียวกัน 
 The Joint Commission International (JCI) อยู่ในการกาํกับดูแลของ The Joint Commission 
ซึ่งเป็นสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรบัในระดับสากล เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกําไร 
ดําเนินงานมานานกว่า 75 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการ
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตามข้อกําหนด 
         การตรวจประเมินเพือ่พิจารณารับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI นั้น ครอบคลุมถึงการบรหิาร
จัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นํา ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย  รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแล
รักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรง พยาบาล  จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  โดยคํานึงถึงสิทธิผู้ป่วย การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตวัอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผล
ลัพธ์ท่ี ให้ประโยชน์สูงสดุต่อผูป่้วย 
 

การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน JCI   ส่งผลใหผู้้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงพยาบาลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทัง้นี้ประโยชน์จาก JCI 
ที่ผู้ป่วยจะได้รบัที่เห็นไดช้ัดคือ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ JCI ได้ทําการพัฒนา
ร่วมกับองค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กําหนดเป้าหมายความปลอดภัยไว้ทัง้หมด 6 ข้อ ที่
โรงพยาบาลตอ้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 

เป้าหมายท่ี 1 ระบตุัวผู้ป่วยถูกต้อง (ถูกคน) เพื่อให้ผู้รับบรกิารสามารถมัน่ใจได้ว่าจะไดร้ับการรักษา
ที่ถูกต้องและถกูคน 

เป้าหมายท่ี 2 บุคลากรในทมีดูแลผู้ป่วยจะตอ้งมีการสื่อสารระหว่างกันทีช่ัดเจนและมีประสทิธิภาพ 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารขอ้มูลการรักษาพยาบาล 

เป้าหมายท่ี 3 ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังหากมกีารใช้ยาทีต่้องระมดัระวังสูง 
เป้าหมายท่ี 4 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตดัที่ถูกตําแหน่ง ถูกหตัถการ ถูกคน  
เป้าหมายท่ี 5 ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมุ่งเนน้ให้บุคลากรในทีมดแูล

ผู้ป่วย ญาต ิและผู้ที่มาเย่ียมผู้ป่วยล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการนําเชื้อโรคไปสูผู่ป่้วย 
เป้าหมายท่ี 6 ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกลม้และได้รับการเฝ้าระวังใน

ทุกจุดบริการ เพ่ือลดความเสีย่งต่อการเกิดภยันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลดัตกหกลม้ในโรงพยาบาล 
         เป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนี้ นับเป็นเป้าหมาย ที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยไดร้ับบริการที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยที่สดุ การท่ีโรงพยาบาลเวชธานีได้รับการรับรองคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลและการบริการ
ด้วยมาตรฐานสากล JCI นี้   เป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสําคัญ 
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พันธกิจของ JCI  
      เพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพในระดับสากล ในด้าน 

1. การให้การศึกษา 
2. การเผยแผส่ื่อสิ่งพิมพ์ 
3. การให้คําปรึกษา 
4. การให้การรับรองมาตรฐาน  

 
ปรัชญาการดําเนินงานของ JCI 

1. มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรบัมากที่สดุ 
2. คํานึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
3. สามารถปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได ้
4. ให้องค์การสามารถดําเนินกจิกรรมด้านคณุภาพได้อย่างย่ังยืนและมีความสามารถในการพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่อง  
 
มาตรฐาน JCI  แบ่งเป็น 2 หมวด 
 หมวดที ่1  มาตรฐานที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 หมวดที ่2 มาตรฐานการจดัการองค์กรบริการสุขภาพ 
 
หมวดที ่1 มาตรฐานที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

1. ACCESS TO CARE/CONTINUITY OF CARE - (ACC) การเข้าถึงการดูแลรักษา/การดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

2. PATIENT AND FAMILY RIGHTS-(PFR) /สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว 
3. ASSESSMENT OF PATIENTS- (AOP)/ การประเมนอาการผู้ป่วย 
4. LABORATORY SERVICES/บริการห้องปฏิบัติการ 
5. RADIOLOGY SERVICES/บริการรังสิวินิจฉัย 
6. CARE OF PATIENTS - (COP) /การดูแลผูป่้วย 
7. CARE OF HIGH-RISK PATIENTS 
8. MEDICATION USE 
9. SURGICAL AND ANESTHESIA 
10. Pain Management and End of Life Care  
11.  PATIENT AND FAMILY EDUCATION - (PFE)/การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
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หมวดที ่2 มาตรฐานการจัดการองค์กรบริการสุขภาพ 
1. Quality Improvement and Patient Safety :QPS การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย 
2. Prevention and Control of Infections :PIC การป้องกันและควบคมุการตดิเชื้อ 
3. Governance ,Leadership and Direction :GLD การกํากับดูแลกิจการ การนําและทิศทางองศ์

การ 
4. Facility Management and Safety :FMS การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย 
5. Staff Qualifications and Education :SQE คุณสมบตัิและการศึกษาของบุคลากร 
6. Management of Communication and Information :MCI การจัดการการสื่อสารและ

สารสนเทศ 
 
 JCI เน้นว่า มาตรฐานสากลเขียนไวว้่าอยา่งไร หากมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายของประเทศนั้นๆ  
ให้ยึดมาตรฐานสากลเป็นเกณฑ์  แต่ถ้ามาตรฐาน JCI ไม่ได้ระบุไว ้ใหยึ้ดกฎหมายของประเทศที่มีใช้อยู่
เป็นหลัก 
 
เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยนานาชาติ 
 JCI ได้ทําการพัฒนาร่วมกับองค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กําหนดเป้าหมายความ
ปลอดภัยไว้ทั้งหมด 6 ข้อ ที่โรงพยาบาลต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไดแ้ก่  
 เป้าหมายท่ี 1 ระบตุัวผู้ป่วยถูกต้อง (ถูกคน) เพื่อให้ผู้รับบรกิารสามารถมัน่ใจได้ว่าจะไดร้ับการรักษา
ที่ถูกต้องและถกูคน 
 เป้าหมายท่ี 2 บุคลากรในทมีดูแลผู้ป่วยจะตอ้งมีการสื่อสารระหว่างกันทีช่ัดเจนและม ีประสทิธิภาพ 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารขอ้มูลการรักษาพยาบาล 
 เป้าหมายท่ี 3 ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังหากมกีารใช้ยาทีต่้องระมดัระวังสูง 
 เป้าหมายท่ี 4 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตดัที่ถูกตําแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน  
 เป้าหมายท่ี 5 ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมุ่งเนน้ให้บุคลากรในทีมดแูล
ผู้ป่วย ญาต ิและผู้ที่มาเย่ียมผู้ป่วยล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการนําเชื้อโรคไป สูผู่้ป่วย 
 เป้าหมายท่ี 6 ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกลม้และได้รับการเฝ้า ระวังใน
ทุกจุดบริการ เพ่ือลดความเสีย่งต่อการเกิดภยันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลดัตกหกลม้ในโรง พยาบาล 
 
เป้าหมายทั่วไปของมาตรฐาน JCI 
 - ดูแลให้บุคลากรทางการแพทย์ระบแุละจดัการด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและมีแผนในสถานที่ที่จะลดพวกเขา 
 - การกําหนดว่าผู้ให้บริการ มนีโยบายที่จะหา้มการสูบบุหรี่เป็นกฎทั่วไป 
 - ดูแลให้ผูใ้ห้บริการมีโหมดฉกุเฉิน จากแผนการดําเนินงานในสถานที ่
 - ดูแลให้ผูใ้ห้บริการบริหารจัดการสารเคมีอันตราย และของเสียอย่างถูกต้อง 
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 - การกําหนดให้ผู้บริการ ทดสอบอุปกรณ์ฉกุเฉินอย่างสม่ําเสมอ และวิธกีารในกรณีฉุกเฉินสําหรับ
การดําเนินงาน 
 - มั่นใจว่าผู้ใหบ้ริการมีแผนปอ้งกันอัคคีภัยในสถานที่ทีต่อบสนองความต้องการความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยในการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหม่และรักษาความสามารถในการดังกลา่วภายในอาคารที่มี
อยู่และอุปกรณ์ 
 - มั่นใจว่าผู้ใหบ้ริการบริหารความเสี่ยงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย
และการใช้ที่เหมาะสม 
 - มั่นใจว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์จะยังคงอยูใ่นสภาพที่ดใีนการดําเนินงาน 
 - ตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงทีส่ัมพันธ์กับสาธารณูปโภคจะมกีารระบุและการบรรเทา 
 - ตรวจสอบว่ามีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและทีน่่าเชื่อถือและแหล่งพลังงานทางเลือกใน
กรณีฉุกเฉินสามารถเข้าถึงได ้
 - การกําหนดว่าผู้ให้บริการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทาํงานและใช้เวลาดําเนินการที่เหมาะสม
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงที่ดักดาน 
 
ข้อกําหนดมาตรฐาน JCI 2008  : มีทั้งหมด 11 ข้อ 
 1 การเข้าถึงสถานพยาบาลและการดูแลต่อเนื่อง 
 2 สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว 
 3 การประเมินผลของผู้ป่วย 
 4 ดแูลผู้ป่วย 
 5 ยาระงับความรู้สึกและการดูแลการผ่าตดั 
 6 การบริหารจัดการและการใช้ยา 
 7 ผู้ป่วยและครอบครัวการศึกษา 
 8 การปรับปรงุคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 9 การป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อ 
 10 การกํากับดูแลความเป็นผู้นําทิศทางและ 
 11 การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
 12 คุณสมบัตผิู้สมัครพนักงานและการศึกษา 
 13 การบริหารจัดการของการสื่อสารและสารสนเทศ 
 
ข้อ 11 การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย  
 เป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ซึ่งบทข้อนี้นี้จะ
มุ่งเน้นการให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยครอบครัวพนักงานและผู้เข้าชมโรงพยาบาลทํางาน
เพ่ือให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยการทํางานและการสนับสนุนสําหรับผูป่้วย , ครอบครัวพนักงานและผูม้า
เยือน ที่จะบรรลุเป้าหมายนี้สิง่อํานวยความสะดวกทางกายภาพทางการแพทย์และอื่น ๆ  อุปกรณ์และคนที่
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ต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการจะต้องมุ่งมั่นไปที:่ 
 - การลดและควบคุมอันตรายและความเสี่ยง; 
 - การป้องกันอุบัติเหตแุละการบาดเจ็บ 
 - การรักษาสภาพที่ปลอดภัย 
 
จัดการทีม่ีประสิทธิภาพรวมถึงการวางแผนการศึกษาและการตรวจสอบดงัต่อไปนี้: 
 - ผู้นําวางแผนพื้นที่, อุปกรณ์และทรัพยากรที่จําเป็นได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธิภาพ  
 
สนับสนุนการบริการทางคลินิกที่ให้ไว้ 
 - บุคลากรทุกคนมีการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกวิธีการลดความเสี่ยงและวธีิการ 
สถานการณ์การตรวจสอบและรายงานที่มีความเสี่ยง 
 - เกณฑ์การปฏิบัติงานจะใชใ้นการตรวจสอบระบบที่สําคัญและจําเป็นต้องระบุการปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบและการตรวจสอบ โดยหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบส่วนใหญ่วิธีการอํานวยความสะดวกถูกออกแบบ
มาใชแ้ละการบํารุงรักษา ทุกองค์กรไม่ว่าขนาดและทรัพยากร ที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการเหลา่นี้ เป็น
ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของตนให้แก่ผูป่้วยของพวกเขา ครอบครัว เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน 
 
คําอธิบายรายละเอียด FMS.1 ถึง FMS.11 
 
FMS.1 องค์กรที่สอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบและข้อกําหนดการตรวจสอบสถานที่ 
 - ผู้นําของโรงพยาบาล ต้องทราบว่ากฎหมายกฎระเบียบและข้อกําหนดอื่น ๆ ที่ต้องนาํมาใช้กับสิ่ง
อํานวยความสะดวกของโรงพยาบาล 
 - ผู้นําต้องเป็นผู้นําการใชต้ามที่กฎหมายกาํหนดหรือความต้องการ อย่างต่อเนื่อง 
 - ผู้นําให้แนใ่จว่าโรงพยาบาล มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ของรายงานการตรวจสอบสถานที่หรือการ
อ้างอิง 
 
FMS.2  องค์กรพัฒนาและรกัษาแผนเป็นลายลักษณ์อักษร อธิบายกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง 
          ให้แก่ผู้ป่วยครอบครัว ผู้มาเยือนและพนักงาน 
 1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติและการทํางานของพนักงานต้องมี
การวางแผน โรงพยาบาลจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแผนของแต่ละบุคคลที่มคีวาม
เหมาะสมกับองค์กร: 
 ก) ความปลอดภัยระดับที่อาคารของโรงพยาบาลลานและอปุกรณ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความ
เสี่ยงให้แก่ผู้ป่วยบุคลากรและผู้เข้าชม 
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 ข) การรักษาความปลอดภัยป้องกัน-จากการสูญเสียการทําลายและการแก้ไขดัดแปลงหรือการเข้าถึง
ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งาน 
 ค) ที่เป็นอันตรายวัสดุในการจัดการการจัดเก็บและการใชว้ัสดุกัมมันตรังสีและอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความ
ควบคุมและของเสียอันตรายจะทิ้งได้อย่างปลอดภัย 
 ง) กรณีฉุกเฉินในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคภัยและเหตฉุุกเฉนิมีการวางแผนและมี
ประสทิธิภาพ 
 จ) ความปลอดภัยสถานที่ให้บริการดับเพลิงและผูโ้ดยสารได้รับความคุ้มครองจากไฟไหม้และควัน 
 ฉ) การแพทย์อปุกรณ์ที่ถูกเลอืกไว้และใชใ้นลักษณะที่จะลดความเสี่ยง 
 ช) ระบบไฟฟ้า, น้ํา, และระบบอื่น ๆ จะต้องมีระบบรักษาเสถียรภาพ เพ่ือลดความเสี่ยงของความ
ล้มเหลวในการใช้งาน 
 2. แผนดังกล่าวข้างต้น จะถูกเขียน และปรับให้เป็นปัจจุบันตลอด  สะทอ้นให้เห็นถึงสภาพปัจจุบัน
หรือล่าสุดภายในสภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาล มีกระบวนการสําหรับรับความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มา
เยือนมาปรับปรุง 
 
FMS. 3 หน่ึงหรือมากกว่าบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดแูลการวางแผนและการดําเนินงานของโปรแกรมในการ
จัดการความเสีย่งใน สภาพแวดล้อมการดแูล และการกํากับดแูลโครงการที่ตอ้งรวมถึง 
 ก) การวางแผนทุกด้านของโปรแกรม 
 ข) การดําเนินการและเอกสารประกอบสําหรับแตล่ะแผนกบัโปรแกรม 
 ค) ให้ความรู้แก่พนักงาน 
 ง) การทดสอบและการตรวจสอบโปรแกรม 
 จ) ระยะทบทวนและแก้ไขโปรแกรมนั้น 
 ฉ) รายงานประจําปีเพื่อประสิทธิผลของโปรแกรมการปกครอง ร่างกายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
โปรแกรม 
 - การกํากับดแูลโครงการและทิศทางที่กําหนดให้หน่ึงหรือหลายบุคคลทีม่ีคุณสมบัต ิ
 - บุคคลต่างๆ  มีคุณสมบัติตามประสบการณ์หรือการฝึกอบรม 
 - เหมาะสมกับขนาดของโรงพยาบาลและความซับซ้อน , ห้อง / คณะกรรมการความเสีย่ง
สภาพแวดล้อมที่อาจจะเกดิขึ้นและได้รับความรับผิดชอบในการกํากับดแูลโปรแกรมและความต่อเนือ่งของ
โปรแกรม 
 - แต่ละองค์ประกอบของแผนบริหารความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมทีม่ีการทบทวนอย่างน้อยเป็น
ประจําทุกปี กับการปรับปรุงการระบุกําหนดด้วยระยะเวลาสําหรับการดาํเนินการแก้ไขและการบันทึกไว้ 
 FMS.3.1 - โปรแกรมตรวจสอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์การบาดเจ็บและเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่
สนับสนุนการวางแผนและการลดความเสี่ยงต่อการกํากับดแูลโครงการ และทิศทางที่กําหนดให้บุคลากรมี
ประสบการณห์รือมีการฝึกอบรม  มีแผนและดําเนินการตามโปรแกรม  มโีปรแกรมทีจ่ะตรวจสอบทกุแง่มุม
ของสิ่งอํานวยความสะดวก / สิ่งแวดล้อมโปรแกรมการบรหิารความเสี่ยง  ตรวจสอบข้อมูลทีใ่ชใ้นการ
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ปรับปรุงโปรแกรม  การกํากับดูแลโครงการรวมถึง 
    ก. การวางแผนทุกด้านของโปรแกรม 
    ข. การใชโ้ปรแกรม 
    ค. ความรู้แก่พนักงาน 
    ง. การทดสอบและการตรวจสอบโปรแกรม 
    จ. ระยะทบทวนและแก้ไขโปรแกรมนั้น 
    ฉ. รายงานประจําปีที่ ดูแลประสิทธิภาพของโปรแกรมให้สอดคล้องและต่อเนื่องและการจัดการ
องค์กร 
 
FMS. 4 องค์กรวางแผนและดําเนินการโปรแกรมเพื่อใหส้ภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัยและมีความ
ปลอดภัย 
 - โรงพยาบาลมีโปรแกรมอํานวยความสะดวกทางกายภาพที่มีความปลอดภัย เพื่อให้การอํานวย
ความสะดวกทางกายภาพที่ปลอดภัยและมคีวามปลอดภัย 
 - โปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าชมอาสาสมคัรผู้ขายและผูร้ับเหมาช่วงจะมีการระบแุละ
ทุกพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อความปลอดภัยมีการติดตามและเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 
 - โปรแกรมที่มปีระสทิธิภาพในการป้องกันการบาดเจ็บและการรักษาสภาพท่ีปลอดภัยสําหรับผู้ป่วย
ครอบครัวพนักงานและผู้มาเยือน 
 - โปรแกรมรวมถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาของการก่อสร้างและ
ปรับปรุงใหม่ 
 FMS.4.1 องค์กรตรวจสอบอาคารทุกหลังดูแลผู้ป่วยและมีแผนเพื่อลดความเสี่ยงที่ชัดเจนและจัดให้
มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพที่ปลอดภัยสําหรับผูป้่วยครอบครัวพนักงานและผูม้าเยือน 
 FMS.4.2 แผนองค์กรและงบประมาณสําหรับการอัพเกรดหรือเปลี่ยนระบบที่สําคัญอาคารหรือ
ส่วนประกอบจากการตรวจสอบสถานที่และในการรักษาด้วยกฎหมายและระเบียบ 
 
FMS. 5 องค์กรมีแผนสําหรับสินค้าคงคลัง, การจัดการการจัดเก็บและการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายและการ
ควบคุมและกําจัดสารอันตรายและกากของเสีย 
 - โรงพยาบาลมีการตรวจสอบเอกสารของสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพของมัน ประจําปีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของสิง่อํานวยความสะดวกทางกายภาพของมัน 
 - โรงพยาบาลมีความเสี่ยงแผนการจัดลําดบัความสําคัญจากการตรวจสอบ เพื่อลดความชัดขึ้นอยู่กับ
การตรวจสอบ 
 -  แผน โรงพยาบาลคือการทําให้ความคืบหน้าในการดําเนนิการตามแผน 
 
FMS. 6 - องค์กรพัฒนาและรักษาแผนการจัดการฉกุเฉนิและโปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของ
ชุมชนมแีนวโน้มท่ีระบาดและภัยธรรมชาติหรืออื่น ๆ 
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 - แผนและงบประมาณของโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองกฎหมายระเบียบและข้อกําหนดอื่น ๆ 
 - แผนของโรงพยาบาลและงบประมาณสําหรับการอัพเกรดหรือเปลี่ยนระบบอาคารหรือชิ้นส่วนที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของสิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยและมีประสทิธิภาพ 
    • องค์กรมีการระบุภัยพิบัตภิายในและภายนอกที่สําคัญและเหตกุารณโ์รคระบาดที่สาํคัญซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีสําคัญที่เกิดขึ้น 
    • องค์กรมแีผนรับมือกับภัยพิบัติ  
  ก) กําหนดประเภทของโอกาสและผลกระทบจากภัยคุกคามและเหตุการณ์; 
  ข) การกําหนดบทบาทขององค์กรในเหตุการณ์ดังกล่าว 
  ค) กลยุทธ์การสื่อสารสําหรับกิจกรรม; 
  ง) การจัดการทรัพยากรในชว่งเหตุการณ์รวมถึงแหล่งทางเลือก; 
  จ) การจัดการของกิจกรรมทางคลินิก  เว็บไซต ์ท่ีสามารถตรวจสอบได ้
 FMS.6.1 - องค์กรทดสอบการตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉินของโรคระบาดและภัยพิบัต ิ
  • แผนจะทดสอบทุกปี 
  • พนักงานมีส่วนร่วมในอย่างน้อยหน่ึงการทดสอบการเตรยีมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินต่อปี 
 
FMS. 7 - องค์กรวางแผนและดําเนินการโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าผูโ้ดยสารทั้งหมดจะปลอดภัยจากอัคคีภัย
ควันหรือภาวะฉุกเฉิน 
 - โรงพยาบาลระบุสารอันตรายและกากของเสียและมีรายการปัจจุบันของวัสดุดังกล่าวทั้งหมด
ภายในองค์กร 
 - แผนรวมถึงวัสดุอันตรายทีป่ลอดภัย การจัดการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานและจากการใช ้
 - แผนรวมถึงการรายงานและการสอบสวนของการรั่วไหล, แสง, และเหตกุารณ์อ่ืน ๆ 
 - แผนรวมถึงการจัดการท่ีเหมาะสมของเสยีภายในองค์กรและการกําจัดของเสียอันตรายในลักษณะ
ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย 
 - แผนรวมถึงการเข้าถึงเนื้อหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย, ที่เหมาะสมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
และขั้นตอนระหว่างการใช้งาน, การรั่วไหลหรือการสัมผสั 
 - แผนระบุถึง ได้แก่ ใบอนุญาตใด ๆ ทีต่้องการ ต้องการเอกสารใบอนุญาตหรืออื่น ๆ ตาม
กฎระเบียบ 
 - แผนรวมถึงการติดฉลากสารเคมีอันตรายและของเสีย 
 - แผนรวมถึงการกําจัดของเสียทางการแพทย์ 
 - แผนจะดําเนนิการและจดัทาํเป็นเอกสาร 
 FMS.7.1 แผนรวมถึงการป้องกันการตรวจจับต้นปราบปรามการลดและทางออกที่ปลอดภัยจากสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการตอบสนองที่เกิดเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉินที่ไมไ่ด้เกิดไฟไหม ้
 FMS.7.2 องค์กรอย่างสม่ําเสมอทดสอบไฟและแผนความปลอดภัยควนัของมันรวมถึงอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจหาและการปราบปรามและเอกสารผล 
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 FMS.7.3 องค์กรพัฒนาและดําเนินการวางแผนที่จะ จํากัด การสูบบุหร่ีโดยเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ป่วยที่
ได้รับมอบหมายที่ไม่ใช่ผู้ป่วยในพ้ืนที่การดูแลของสถานที ่
 
FMS. 8  องคก์รวางแผนและดําเนินการโปรแกรมสําหรับตรวจสอบการทดสอบและการบํารุงรักษาอุปกรณ์
ทางการแพทย์และการบันทึกผล 
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์มีการจัดการทั่วท้ังองค์กร ตามแผน 
  • มีสินค้าคงคลงัของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดเป็น 
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์จะถกูตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ 
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์มีการทดสอบใหมแ่ละเมื่อตามความเหมาะสมหลังจากนั้น 
 - โรงพยาบาลมีการระบุภัยพบัิติภายในและภายนอกที่สําคัญและเหตุการณ์การแพร่ระบาดที่สําคัญ
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีสําคัญของเกิดขึ้นและได้มีการพัฒนาแผนสําหรับการตอบสนอง 
 - แผนไดร้ับการทดสอบเป็นประจําทุกปีทีม่โีอกาสในการปรับปรุงการระบุและการกําหนดระยะเวลา
สําหรับการดําเนินการเอกสาร. ' 
 - สมาชิกพนักงานมีส่วนร่วมในการทดสอบการเตรียมความพร้อมต่อปี อย่างน้อยหนึ่งการทดสอบ
การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินต่อปี 
  FMS.8.1 - องค์กรเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบสําหรับโปรแกรมการจัดการอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ข้อมลูเหล่าน้ีใชใ้นการวางแผนความต้องการขององค์กรในระยะยาวสําหรับการอัพเกรดหรอืเปลี่ยน
อุปกรณ์ 
     • มโีปรแกรมการจัดการอปุกรณ์ทางการแพทย์ สําหรับตรวจสอบข้อมลูที่ถูกเก็บรวบรวม และ
จัดทําเอกสาร  
     • ข้อมูลการตรวจสอบจะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของการวางแผนและการปรับปรุง 
 FMS.8.2  องค์กรมีระบบการเรียกคืนสินคา้ / อุปกรณ ์
     • มีระบบการเรียกคืนสินค้า / อุปกรณ์ในสถานที่ที่เป็น 
 
FMS.9 น้ําดื่มและพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาปกติหรือสํารองเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของการดูแลผู้ป่วยที่จําเป็น 
 - การใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ไดต้ลอด 24 ชั่วโมงเจ็ดวันต่อสปัดาห์ 
 - โรงพยาบาลมีแผนโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทั้งหมดของสิ่งอํานวยความสะดวกขององค์กร
จะปลอดภัยจากอัคคีภัยควันหรือภาวะฉุกเฉินที่ไมใ่ช่ไฟอื่น ๆ 
 - โปรแกรมรวมถึงประชาชนและการลดลงของความเสี่ยงที่เกิดไฟไหม ้
 - โปรแกรมประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงที่เกิดไฟไหม้เมื่อการก่อสร้างมีอยู่ในหรืออยู่ใกล้เคียง
กับสิ่งอํานวยความสะดวก 
 - โปรแกรมรวมถึงการตรวจหาไฟและควัน 
 - แผนรวมถึงการบรรจุของควัน ลดการเกดิไฟไหม้และบรรจุของควัน 
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 - โปรแกรมรวมถึงทางออกที่ปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟไหม้และไม่เกิดไฟไหม้เกิดขึ้น สิ่ง
อํานวยความสะดวก 
 - โปรแกรมรวมถึงการศึกษาของพนักงานรวมท้ังผู้ปฏิบัติงานที่เป็นอิสระในการดําเนินงานที่ได้รับ
อนุญาตและผู้ให้บริการระงับความรู้สึกเกี่ยวกับวิธีการควบคุมแหล่งความร้อนและปลอดภัยในการจัดการก๊าซ
ทางการแพทย์ 
 FMS.9.1 - องค์กรมีกระบวนการฉุกเฉินเพ่ือป้องกันอาศัยสิ่งอํานวยความสะดวกในกรณีที่มีน้ําหรือ
การหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า, การปนเปื้อนหรือความล้มเหลว 
   •องค์กรมีการระบุพื้นทีแ่ละการบริการทีม่ีความเส่ียงทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดเมือ่ไฟฟ้าดับหรือน้ําจะปนเปื้อน
หรือขัดจังหวะ 
   •องค์กรมแีผนสํารองแหล่งที่มาของอํานาจและน้ําในกรณีฉุกเฉิน 
 
FMS.10 - ไฟฟ้า, น้ําเสียระบายก๊าซทางการแพทย์และระบบอื่น ๆ ทีส่าํคัญมีการตรวจสอบเป็นประจํารักษา
และเมื่อเหมาะสมทีด่ีขึ้น 
 - การตรวจจับเพลิงไหม้และระบบการลดกําลังตรวจสอบทดสอบและการบํารุงรักษาที่ความถี่ท่ี
กําหนดโดยการผลติและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น 
 - ไฟและควันแผนการอพยพที่ปลอดภัยได้รบัการทดสอบอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 - บุคลากรได้รบัการฝึกอบรมเพื่อเข้าร่วมในการจัดทําแผนความปลอดภัยไฟและควัน 
 - การตรวจสอบการทดสอบการบํารุงรักษาและของอุปกรณ์และระบบที่มีเอกสาร 
 
FMS.11 - องค์กรความรู้และฝึกพนักงานทัง้หมดที่เกี่ยวกบับทบาทของตนในการให้บริการผู้ป่วยห้องที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการดูแล 
      • สําหรับองค์ประกอบของการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกขององค์กรและโปรแกรมด้านความ
ปลอดภัยในแตล่ะมีการวางแผนการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีประสิทธิภาพสามารถดําเนินความ
รับผิดชอบ 
  - โรงพยาบาลไดด้ําเนินการกําจัดหรือ จํากัด การสูบบุหรี่ นโยบายและวางแผนที่จะกาํจัดหรือ จํากัด การ
สูบบุหรี่ 
  - แผนนําไปใช้กับบุคคลท้ังหมดที่อยู่ในสถานที่และในบรเิวณ 
  - มีแผนเป็น กระบวนการทีจ่ะกําหนดให้ยกเว้นผู้ป่วยท่ีเป็นแผน 
 FMS.11.1 - ทีมงานที่กําลังได้รับการฝึกฝนและมีความรูเ้กี่ยวกับบทบาทในการวางแผนขององค์กร
เพ่ือความปลอดภัยของไฟรักษาความปลอดภัยวัสดุอันตรายและเหตฉุุกเฉิน 
 FMS.11.2 - พนักงานมีการฝึกอบรมการใช้งานและบํารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบ
สาธารณูปโภค 
 FMS.11.3 - องค์กร ทดสอบความรู้ของบุคลากรที่ผ่านการสาธิตเหตุการณ์จําลองและวิธีการอ่ืนที่
เหมาะสม เป็นระยะ ๆ การทดสอบนีต้้องจัดทําเป็นเอกสารไว้ 
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ความสําคัญกับเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน  JCI 
 การให้ความสําคัญกับเครื่องมอืแพทย์ในโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน  JCI  นั้นให้ความสาํคัญกับ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณท่ี์ใชส้ัมผัสผู้ป่วยโดยตรงในระดับเนื้อเยื้อหรือสัมผัส
เพียงภายนอก แต่อุปกรณ์นัน้ ๆ อาจสร้างผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ โดยตอ้งมีกระบวนการต่างๆที่ถูกตอ้ง
สามารถปฏิบัตไิด้ปฏิบัติเป็น มีกระบวนการควบคุมอย่างถูกต้องในการดาํเนินการต่าง ๆ และสามารถนําผลท่ี
ได้รับมาวิเคราะห์หาเหตุและการแก้ไข 
 
 1.การดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์( Preventive Maintenance) อย่าง
ถูกต้องตามกระบวนการที่ไดถู้กกําหนดมาและ/หรือตามความเหมาะสมที่ควรกระทํา โดยแบ่งระดับของ
ความสําคัญตาม Risk Level ของชนิดเครื่องมือโดยพิจารณาจาก Level ว่าเครื่องมือชนิดนั้นมีความสําคัญใน
ระดับใดและควรให้ความสนใจในส่วนใดบ้างอย่างไร(ในส่วนของทางโรงพยาบาลทางผู้บริหารจะต้องให้
ความสําคัญทางด้าน Risk Management มาเป็นลําดับตน้ ๆ) 
 2.กระบวนการในการเก็บข้อมูลของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์( Data & Record) ทาง
ผู้รับผดิชอบการดูแลเครื่องมอืและอุปกรณท์างการแพทย์ต้องมีข้อมูลที่ถกูต้องสามารถบอกได้ถึงที่มาของ
เคร่ืองมือฯ นั้น ๆ โดยข้อมลูดงักล่าวต้องประกอบไปด้วยประวัติการรับเขา้บัญช,ีประวัตกิารบํารุงรักษา และ
ประวัติของการซ่อม  โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามาใช้เป็นประโยชนท์างด้านการประเมินการใช้งาน
เคร่ืองมือนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน 
 3.กระบวนการในการท าเอกสารขอ้มูลในการบํารุงรักษาและการรายงาน(Document & Report) 
ทางผู้รับผิดชอบต้องมีเอกสารข้อมูลทีช่ดัเจนและรายงานผลได้ว่าเครื่องมือฯทีผ่่านกระบวนการบํารุงรักษาได้
มีการดําเนินการอย่างไรบ้างโดยเครื่องมือท่ีผ่านกระบวนการดังกล่าวอยู่ในสถานะใด  และต้องมีตัวบ่งชี้ที่
ชัดเจนว่าเครื่องมือฯนั้นไดผ้่านกระบวนการในการบํารุงรักษาหรือยัง โดยผู้ทําและผู้ใช้ตอ้งทราบถึง
รายละเอียดของตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ว่าบอกถึงอะไร อยู่ในสถานะอะไรมีความสําคัญอย่างไร 
 FMS.8 องค์กรวางแผนโปรแกรมสําหรับการตรวจสอบ การทดสอบและการบํารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์การแพทย์ น าไปสู่การปฏิบัติได้และบันทึกผลมาตรฐาน  
 FMS 8.1 องค์กรเก็บข้อมูลการติดตามสําหรับโปรแกรมบริหารเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
ข้อมูลเหล่านี้ถกูใช้เพื่อวางแผนความต้องการระยะยาวขององค์กร สําหรบัการปรับปรุง ( Upgrade  ) หรือ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน  
 FMS.8.2 องค์กรมีระบบเรียกกลับผลติภัณฑ์และเครื่องมอื 
 
โปรแกรมบริหารเครื่องมือ 
 1. เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและจดัหาเครื่องมือ โดยกระบวนการคัดเลือกและการจดัหาเคร่ืองที่ได้มา
จะต้องได้จากการท าการวิเคราะห์เคร่ืองมือแพทย์ที่มีอยู่แล้ว และจากการใช้เครื่องมอืแพทย์ในการรักษาว่า
เพียงพอหรือไม่ อาจจะมีการทําสถิตหิรือ ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์แต่ลาคร้ังจะต้องรู้ที่มาที่ไปว่าจะได้
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เคร่ืองมือแพทย์มาอย่างไร โดยเครื่องมือแพทย์ที่ไดม้าจะต้องมีมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น FDA , อ.ย. มี
กระบวนการในการตรวจรับเคร่ืองมือแพทย์ มีการกําหนดมาตรฐานของเครื่องมือแตล่ะชนิด 
 2. มีการบ่งชี้และจัดทําบัญชรีายการเครื่องมือแพทย์  เครือ่งมือแพทย์จะต้องเป็นปัจจุบันเสมอและมี
ป้ายบ่งชี้ชัดเจนว่าเคร่ืองดีหรือเครื่องเสีย สามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องมือแพทย์แต่ละตัวเป็นปัจจุบัน 
 3. การประเมนิเครื่องมือที่ใช้งานโดยการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และบํารุงรักษา  มี
กระบวนการในการตรวจสอบทดสอบ สอบเทียบ และบาํรุงรักษา โดยอาจจะดูว่ามแีผนในกระบวนการสอบ
เทียบหรือบํารุงรักษาหรือไม่ ค่าที่วัดหรือค่าที่ตรวจจะต้องมีการบันทึก ทกุค่า ถ้าไม่มีการบันทึกจะต้องบอก
เหตุผลว่าเพราะอะไร มีป้ายแสดงว่าได้ผ่านการสอบเทียบบํารุงรักษา ในกระบวนการสอบเทียบและ
บํารุงรักษาพยาบาลจะต้องสามารถอธิบายได้ว่าช่างที่มาตรวจสอบเครื่องมือตรวจสอบอะไรบ้าง พยาบาล
จะต้องมีการตรวจ เชค็เครื่องมือได้อย่างถูกต้องโดยมีการฝีกอบรม ปฏิบัติงานและบํารงุรักษา เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การแพทย์ 
 4. การตดิตามและดําเนินการเมื่อมีข้อสังเกตเกี่ยวกับอันตรายจากเครื่องมือ มีการเรียกกลับมี
อุบัติการณ์ที่ไดร้ับรายงานมีปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ เช่นตะก่ัวทีใ่ชกั้บเคร่ืองวัดความดันจะต้องมีการ
ป้องกันอันตรายในการเก็บรักษาหรือการใช้งาน จะต้องมีการป้องกันในการใชต้ะกั่ว 
 5. มีการเก็บขอ้มูลเพื่อวางแผนลงทุนสําหรับการจัดการ ทดแทน  , การปรับปรุง(upgrade) และ
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จะต้องมีการท าบันทึกความคุ้มค่าในการซ่อม เคร่ืองแพทย์แตล่ะตัวจะต้องมีประวัติใน
การซ่อม และเครื่องมือแพทยจ์ะต้องเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได ้มีการวิเคราะหก์ารใช้งานเครือ่งมือ
แพทย์ เพื่อนํามาใช้เพื่อการจดัหาและทดแทน 
 


