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ข้อก ำหนด 
ด้ำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

 
ขอบข่ำย 

ข้อก ำหนดระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยนี้   เป็นข้อก ำหนดเพื่อช่วยให้
โรงพยำบำลควบคุมควำมเส่ียงต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภำพและควำมปลอดภัยและปรับปรุงสมรรถนะด้ำน
อำคำร ส่ิงแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ของโรงพยำบำลตำมมำตรฐำน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้กับ 
โรงพยำบำลทุกแห่งท่ีต้องกำร โดย 

๑) จัดท ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรใช้
ทรัพยำกรท้ังหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลและให้บรรลุถึงเป้ำหมำยของ
โรงพยำบำล 

๒) น ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยไปปฏิบัติ รักษำไว้และมีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

๓) ให้หลักประกันว่ำโรงพยำบำลสำมำรถปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบำยคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยด้ำนอำคำร ส่ิงแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ท่ีประกำศไว้ 

๔) แสดงควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดของมำตรฐำนนี้ โดย 
(๑) พิจำรณำตนเองและกำรประกำศรับรองตนเอง 
(๒) รับกำรยืนยันถึงควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดจำก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

โรงพยำบำล 
(๓) รับกำรยืนยันถึงกำรประกำศรับรองตนเองจำกหน่วยงำนภำยนอก 
(๔) ขอรับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย จำกหน่วยงำน

ตรวจสอบและรับรอง 
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยนี้ มีควำมต้ังใจให้ โรงพยำบำลน ำ

ข้อก ำหนดท้ังหมดไปใช้ร่วมกับระบบกำรจัดกำรท่ีได้ด ำเนินกำรอยู่แล้วในโรงพยำบำล ขอบเขตกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้ จะขึ้นกับปัจจัยต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องลักษณะของกิจกรรมต่ำงๆรวมถึงควำมซับซ้อนในกำรด ำเนินงำน
ของโรงพยำบำล 

 
บทนิยำม 

1.มำตรฐำน หมำยถึง ข้อควำมระเบียบวิธี ข้อบังคับ ข้อก ำหนด หรือเอกสำรท่ีได้รับควำม
เห็นชอบยอมรับตำมแนวเฉพำะแห่งกิจกรรม ถือเอำเป็นหลักส ำหรับเปรียบเทียบเกณฑ์ก ำหนด ซึ่งเป็นตัวช้ีวัด
หรือบ่งช้ีแนวทำงปฏิบัติให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด จนบรรลุควำมส ำเร็จสูงสุดของงำน 

2.ระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย ด้ำนอำคำร ส่ิงแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ ใน
โรงพยำบำล หมำยถึง ส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรขององค์กร เพื่อใช้ในกำรก ำหนดและน ำไปปฏิบัติซึ่งนโยบำย
คุณภำพและควำมปลอดภัยด้ำนอำคำร ส่ิงแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ 



๒ 

 

หมำยเหตุ 1 ระบบกำร จัดกำรประกอบด้วย อง ค์ประกอบต่ำงๆ ซึ่ ง มี
ควำมสัมพันธ์ต่อกันท่ีใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์ 
เพื่อท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 

หมำยเหตุ 2 กำรจัดกำรประกอบด้วย โครงสร้ำงขององค์กร กิจกรรมกำร
วำงแผน  ( เ ช่น  กำรประเมินควำม เ ส่ียงและกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์)หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน กระบวนกำรและทรัพยำกร 

3.โรงพยำบำล หมำยถึง สถำนท่ีให้บริกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย รวมท้ังส่งเสริมสุขภำพป้องกัน
โรค ฟื้นฟูสภำพ และกำรรักษำพยำบำล ให้แก่ประชำชนและมีเตียงส ำหรับรับคนไข้ เข้ำพักรักษำ 

4.วัตถุประสงค์คุณภำพและควำมปลอดภัย หมำยถึงจุดมุ่งหมำยท่ีต้องกำรบรรลุ ซึ่งก ำหนดขึ้น
โดยองค์กรในเชิงผลกำรด ำเนินกำร 

5.เอกสำรหมำยถึง ข้อมูลและส่ือสนับสนุน 
6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน หมำยถึง วิธีกำรท่ีก ำหนดขึ้นในกำรใช้ขับเคล่ือนกิจกรรมหรือ

กระบวนกำร 
7.บันทึก หมำยถึง เอกสำรซึ่งแสดงผลหรือหลักฐำนกำรด ำเนินกำรของกิจกรรม 
8.ผลกำรด ำเนินกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย หมำยถึง ผลกำรจัดกำรคุณภำพและควำม

ปลอดภัย ของโรงพยำบำลท่ีวัดได้ 
หมำยเหตุ1 กำรวัดกำรด ำเนินกำร รวมถึง กำรวัดประสิทธิผลกำรควบคุมของ

โรงพยำบำล 
หมำยเหตุ๒ ผลกำรด ำเนินกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยท่ีสำมำรถวัดได้ โดย

น ำไปเปรียบเทียบกับนโยบำยและวัตถุประสงค์คุณภำพและควำม
ปลอดภัย และข้อก ำหนดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

9.กำรตรวจประเมิน หมำยถึง กระบวนกำรท่ีมีระบบเป็นอิสระและก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษรเพื่อด ำเนินกำรให้ได้หลักฐำนกำรประเมิน และประเมินผลตำมหลักฐำน เพื่อพิจำรณำว่ำตรงตำมเกณฑ์
กำรตรวจประเมินหรือไม่ 

10. เกณฑ์กำรตรวจประเมิน หมำยถึงบรรทัดฐำนท่ีใช้ในกำรพิจำรณำซึ่งอำจอยู่ในรูปนโยบำย
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนหรือข้อก ำหนดต่ำงๆ 

11. หลักฐำนกำรตรวจประเมิน หมำยถึง บันทึก ถ้อยค ำท่ีแสดงควำมจริงหรือข้อมูลข่ำวสำร
อื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับเกณฑ์กำรตรวจประเมินและสำมำรถทวนสอบได้ 

หมำยเหตุ หลักฐำนกำรตรวจประเมินเป็นได้ท้ังเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ 
 

กำรน ำไปใช ้
ข้อก ำหนดของมำตรฐำนนี้ เพื่อท ำให้โรงพยำบำลก ำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์ ระบบกำร

จัดกำรและก ำหนดขั้นตอนในกำรน ำไปปฏิบัติ พร้อมท้ังช้ีให้เห็นควำมส ำเร็จตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดขึ้น เพื่อให้เกิด
วงจรกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องตำมรูปแบบดังนี้ 

๑)  นโยบำย 
๒)  กำรวำงแผน 
๓)  กำรน ำไปใช้และกำรปฏิบัติ 



๓ 

 

๔)  กำรตรวจสอบและกำรแก้ไข 
๕)  กำรทบทวนและกำรจัดกำร 
๖)  กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ข้อก ำหนดของระบบกำรจัดกำร 

1.โรงพยำบำลต้องจัดท ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร มี
กำรน ำไปปฏิบัติ รักษำไว้และมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ตำมข้อก ำหนดในมำตรฐำนนี้โรงพยำบำลต้อง
ก ำหนดขอบเขตของระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยและจัดท ำเป็นเอกสำร 

2.นโยบำยคุณภำพและควำมปลอดภัย ผู้บริหำรระดับสูงของโรงพยำบำลต้องก ำหนดนโยบำย
โดยจัดท ำเป็นเอกสำรพร้อมท้ังลงนำม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำร นโยบำยดังกล่ำวต้อง 

๑)  เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินกิจกำร 
๒)  เหมำะสมกับลักษณะ ขนำดและระดับของโรงพยำบำล 
๓)  เป็นกรอบในกำรก ำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ 
๔)  แสดงควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ท่ีโรงพยำบำล

เกี่ยวข้องหรือท ำข้อตกลงไว้ 
๕)  แสดงควำมมุ่งมั่นในคุณภำพและควำมปลอดภัย และปรับปรุงระบบกำรจัดกำรและผล

กำรด ำเนินกำรด้ำนอำคำร ส่ิงแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ อย่ำงต่อเนื่อง 
๖)  ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย และได้รับ

ค ำปรึกษำแนะน ำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 
๗)  จัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอและเหมำะสมในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุตำมนโยบำย

คุณภำพและควำมปลอดภัย  
ผู้บริหำรระดับสูงของโรงพยำบำลต้องเผยแพร่ให้บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบและ

เข้ำใจจุดมุ่งหมำยของนโยบำย เพื่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบคุณภำพและควำมปลอดภัย และ
ต้องทบทวนตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสมเพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำยท่ีก ำหนดขึ้นยังมีควำมเหมำะสมกับโรงพยำบำล 

3.กำรวำงแผนก ำหนดแนวทำงหรือวิธีกำรที่ก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนไว้ล่วงหน้ำอย่ำงมีระบบ
โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆของกำรด ำเนินงำนประกอบด้วยส่ิงท่ีต้องท ำ วิธีกำรและผู้รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด โดยตรวจสอบและวัดผลได้  

3.1 กำรช้ีบ่งควำมเส่ียง อันตรำยและกำรประเมินทุกกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใช้ในกำร
พิจำรณำมำตรกำรควบคุม 

ขั้นตอนด ำเนินงำนส ำหรับช้ีบ่งควำมเส่ียง อันตรำยและกำรประเมินครอบคลุมถึง 
๑)  กิจกรรมท่ีท ำเป็นประจ ำและท่ีไม่เป็นประจ ำ 
๒) กิจกรรมของผู้รับเหมำ บุคคลภำยนอกท่ีมำใช้บริกำรและผู้เยี่ยมชมในสถำนท่ี

ท ำงำน 
๓) พฤติกรรมของมนุษย์ ขีดควำมสำมำรถ และปัจจัยอื่นๆของมนุษย์ 
๔) เกิดจำกภำยนอกสถำนท่ีท ำงำนซึ่งสำมำรถท ำให้เกิดผลกับระบบกำรจัดกำรด้ำน

อำคำร ส่ิงแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลขององค์กรภำยใน
สถำนท่ีท ำงำน 



๔ 

 

๕) บริเวณใกล้เคียงกับสถำนท่ีท ำงำนขององค์กร โดยเป็นงำนท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมภำยใต้กำรก ำกับดูแลขององค์กร 

๖) โครงสร้ำงพื้นฐำนอำคำร ส่ิงแวดล้อม เครื่องจักรเครื่องมือซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในสถำนท่ีท ำงำนท่ีจัดเตรียมโดยองค์กรหรืออื่นๆ 

๗) กำรเปล่ียนแปลงหรือข้อเสนอให้มีกำรเปล่ียนแปลงวัสดุ กระบวนกำร วิธี
ปฏิบัติงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆในองค์กร 

๘) กำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย รวมถึงกำร
เปล่ียนแปลงช่ัวครำวและมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ 

๙) กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประเมินควำมพร้อมด้ำนอำคำร ด้ำนควำมปลอดภัย
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ด้ำนเครื่องมือแพทย์ และด้ำนส่ือสำร 

๑๐)กำรออกแบบพื้นท่ีท ำงำน กระบวนกำร กำรติดต้ัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนภำยในองค์กร 

กำรช้ีบ่งควำมเส่ียง อันตรำยและกำรประเมินขององค์กร 
(๑)ก ำหนดขึ้นโดยค ำนึงถึงขอบข่ำย ลักษณะกิจกรรมและระยะเวลำ เพื่อมั่นใจ

ว่ำเป็นเชิงรุกมำกกว่ำเชิงรับ 
(๒)จัดล ำดับควำมส ำคัญ จัดเตรียมเป็นเอกสำรควำมเส่ียงและกำรก ำหนด

มำตรกำรควบคุมต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม   
ส ำหรับกำรจัดกำรเปล่ียนแปลง องค์กรต้องช้ีบ่งควำมเส่ียงและอันตรำย ซึ่งมีควำมสัมพันธ์

กับกำรเปล่ียนแปลงในองค์กร ระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย กิจกรรมต่ำงๆก่อนท่ีจะท ำกำร
เปล่ียนแปลง 

กำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมหรือเปล่ียนแปลงมำตรกำรควบคุมท่ีมีอยู่ ต้องพิจำรณำใช้
มำตรกำรลดควำมเส่ียง ตำมล ำดับหรือใช้มำตรกำรหลำยมำตรกำรร่วมกัน ดังนี้ 

๑) กำรก ำจัด 
๒)  กำรเปล่ียนหรือทดแทน 
๓)  กำรควบคุมทำงด้ำนวิศวกรรม 
๔) กำรควบคุมทำงด้ำนกำรบริหำร กำรเตือนอันตรำยและหรือใช้สัญญำณเตือน 
๕) กำรใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

ท้ังนี้ องค์กรต้องทบทวนกำรช้ีบ่งควำมเส่ียง อันตรำยและกำรประเมินตำมช่วงเวลำท่ี
ก ำหนดและองค์กรต้องจัดท ำและเก็บบันทึกตำมท่ีก ำหนดในข้อ 5.๓ 

3.2 กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ 
โรงพยำบำลต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆและติดตำมข้อก ำหนดของ

กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องให้ทันสมัยและน ำไปใช้ในระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย  
โรงพยำบำลต้องมั่นใจว่ำข้อก ำหนดของกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆท่ีโรงพยำบำล

น ำมำประยุกต์ใช้ได้มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย มีกำร
น ำไปปฏิบัติและรักษำไว้ในโรงพยำบำล 

โรงพยำบำลต้องส่ือสำรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆไปยัง
ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของโรงพยำบำลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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โรงพยำบำลต้องจัดท ำและเก็บบันทึกตำมท่ีก ำหนด 
3.3วัตถุประสงค์และแผนงำน 

โรงพยำบำลต้องจัดท ำวัตถุประสงค์คุณภำพและควำมปลอดภัย ท่ีเป็นเอกสำรในทุก
ระดับและทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องภำยในโรงพยำบำล 

วัตถุประสงค์ต้องวัดผลได้และสอดคล้องกับนโยบำยคุณภำพและควำมปลอดภัยซึ่ง
ประกอบไปด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรป้องกันอันตรำย เกิดควำมพร้อมใช้ เช่ือถือได้และปลอดภัย ท้ังในภำวะปกติ
และภำวะฉุกเฉินกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท ำข้อตกลงไว้ รวมท้ังปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรก ำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ โรงพยำบำลต้องค ำนึงถึงกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้ท ำข้อตกลงไว้ และพิจำรณำถึง กำรป้องกันอันตรำย ควำมปลอดภัย และ
เช่ือถือได้ รวมถึงทำงเลือกด้ำนเทคโนโลยี กำรเงิน กำรปฏิบัติกำรและข้อก ำหนดกำรให้บริกำร รวมถึงมุมมอง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงำนต้องได้รับกำรติดตำมและทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอตำมแผนท่ีก ำหนดเป็น
ระยะๆและปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสม 

โรงพยำบำลต้องจัดท ำและจัดเก็บบันทึกตำมท่ีก ำหนด 
4.กำรน ำไปใช้และกำรปฏิบัติ 

4.1 ทรัพยำกร บทบำท อ ำนำจหน้ำท่ีและภำระรับผิดชอบ 
ผู้บริหำรระดับสูงต้องแสดงควำมมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่ำมีทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นอย่ำง

เพียงพอในกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย มีกำรน ำไปปฏิบัติ รักษำไว้และมีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

โรงพยำบำลต้องก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพและ
ควำมปลอดภัย บทบำทอ ำนำจหน้ำท่ีและภำระรับผิดชอบเป็นเอกสำรส่ือสำรให้ทรำบอย่ำงท่ัวถึง 

โรงพยำบำลต้องแต่งต้ังผู้แทนฝ่ำยบริหำรกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 
จำกสมำชิกในคณะผู้บริหำรของโรงพยำบำลเพื่อปฏิบัติงำนโดยมีควำมรับผิดชอบและอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี้ 

(๑) ดูแลให้ระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย ท่ีได้จัดท ำขึ้น มีกำร
น ำไปปฏิบัติและรักษำไว้ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในมำตรฐำนนี้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

(๒)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคุณภำพและควำมปลอดภัยต่อผู้บริหำรระดับสูง 
เพื่อน ำไปใช้ทบทวนระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 

(๓)  ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
4.2 ควำมสำมำรถ กำรฝึกอบรมกำรมีจิตส ำนึก 

โรงพยำบำลต้องมั่นใจว่ำเจ้ำหน้ำท่ีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีปฏิบัติงำนภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของโรงพยำบำลซึ่งมีผลกระทบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย มีควำมสำมำรถ โดยมี
พื้นฐำนจำกกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม ทักษะและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม 

โรงพยำบำลช้ีบ่งควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
และควำมปลอดภัย ต้องจัดให้มีกำรอบรมหรือวิธีใดๆให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมท่ีก ำหนด
และประเมินประสิทธิผลของกำรฝึกอบรมหรือวิธีกำรใดๆ 
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โรงพยำบำลต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เพื่อมั่นใจว่ำเจ้ำหน้ำท่ีและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยใต้ก ำกับดูแลของโรงพยำบำลมีควำมตระหนักถึง 

(๑)  ผลกระทบส ำคัญ ท้ังท่ีเกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นจำกกิจกรรม
กำรปฏิบัติงำนนั้นๆรวมถึงพฤติกรรมและประโยชน์ คุณภำพและควำม
ปลอดภัย ท่ีได้รับจำกกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 

(๒)  บทบำทควำมรับผิดชอบและควำมส ำคัญในกำรบรรลุตำมนโยบำย ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน และข้อก ำหนดของระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำม
ปลอดภัย รวมถึงข้อก ำหนดกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉิน 

(๓)  ผลเสียท่ีอำจเกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนด
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรฝึกอบรม ต้องครอบคลุมถึงควำม
แตกต่ำงของระดับควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรใช้ภำษำและ
ระดับควำมเส่ียง  

โรงพยำบำลต้องจัดท ำและเก็บบันทึกตำมท่ีก ำหนด 
4.3 กำรส่ือสำร กำรมีส่วนร่วมและกำรปรึกษำ 

4.3.1 กำรส่ือสำร 
โรงพยำบำลต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรส่ือสำรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย ท่ีรวมถึง 
(๑) กำรส่ือสำรภำยในองค์กรระหว่ำงระดับและหน่วยงำนต่ำงๆในโรงพยำบำล 
(๒)  กำรส่ือสำรกับผู้รับเหมำ บุคคลภำยนอกท่ีมำใช้บริกำรและผู้เยี่ยมชมในท่ี

ท ำงำนโรงพยำบำล 
(๓) กำรรับข้อมูลข่ำวสำร จัดท ำเป็นเอกสำรตอบสนองต่อค ำแนะน ำและควำม

คิดเห็นท่ีได้รับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องจัดท ำและเก็บบันทึกตำมท่ี
ก ำหนด 

4.3.2 กำรมีส่วนร่วมและกำรปรึกษำ 
โรงพยำบำลต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรมีส่วนร่วมและกำรปรึกษำ 

ซึ่งรวมถึง 
(๑)  กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำท่ีและกำรเตรียมกำรต่ำงๆเพื่อ 

ก. ควำมปลอดภัย เช่ือถือได้และก ำหนดมำตรกำรควบคุมอย่ำง
เหมำะสม 

ข. กำรก ำหนดและทบทวนนโยบำย 
(๒)  กำรปรึกษำหรือกำรให้ข้อมูลกับผู้รับเหมำหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเกิด

กำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆท่ีมีผลกระทบกับกำรจัดกำรคุณภำพและควำม
ปลอดภัย 

4.4 เอกสำรในระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 
โรงพยำบำลต้องมีเอกสำรในระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย อย่ำง

เพียงพอ เพื่อให้กำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล เอกสำรเหล่ำนี้อำจอยู่ในรูปใดก็ได้ เช่นส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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เอกสำรในระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย ต้องประกอบด้วย 
(๑)  นโยบำยและวัตถุประสงค์คุณภำพและควำมปลอดภัย 
(๒)  ขอบข่ำยของระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 
(๓)  เอกสำรในระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย ท่ีโรงพยำบำล

จัดท ำขึ้น ต้องอธิบำยองค์ประกอบหลักของระบบกำรจัดกำรคุณภำพและ
ควำมปลอดภัย และควำมสัมพันธ์ของเอกสำรในระบบและเอกสำรท่ีอ้ำงอิง
อื่นๆ 

บันทึกถือเป็นเอกสำรประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องจัดท ำตำมข้อก ำหนดท่ีระบุในมำตรฐำนนี้
และท่ีโรงพยำบำลเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเพื่อให้กำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรและกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย ได้อย่ำงมีประสิทธิผล กำรจัดท ำและกำรควบคุม ให้
เป็นไปตำมข้อ 4.5  

4.5 กำรควบคุมเอกสำร  
โรงพยำบำลต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรเก็บรักษำและควบคุม

เอกสำรเพื่อให้มั่นใจว่ำเอกสำรมีควำมทันสมัยและใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์ โดยอย่ำงน้อยต้องมีกำรควบคุม ดังนี้ 
(๑)  อนุมัติเอกสำรว่ำมีควำมเพียงพอก่อนกำรน ำไปใช้ 
(๒)  ทบทวน ปรับปรุงเอกสำร(ถ้ำจ ำเป็น)และอนุมัติใหม ่
(๓)  มั่นใจว่ำกำรเปล่ียนแปลงและสถำนะปัจจุบันของเอกสำรได้มีกำรระบุไว้ 
(๔)  มั่นใจว่ำมีเอกสำรต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง ณ จุดปฏิบัติงำน 
(๕)  มั่นใจว่ำเอกสำรยังคงอ่ำนได้ง่ำยและมีกำรช้ีบ่งไว้อย่ำงชัดเจน 
(๖)  มั่นใจว่ำเอกสำรต่ำงๆ จำกภำยนอกซึ่งได้รับกำรพิจำรณำโดยโรงพยำบำล

แล้วว่ำมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรวำงแผนและด ำเนินกำรระบบกำรจัดกำร
คุณภำพและควำมปลอดภัย ได้รับกำรช้ีบ่งและมีกำรควบคุมกำรแจกจ่ำย 

(๗)  ป้องกันกำรน ำเอกสำรล้ำสมัยแล้วไปใช้โดยไม่ได้ต้ังใจและมีกำรช้ีบ่งท่ี
ชัดเจนส ำหรับเอกสำรท่ียกเลิกแล้วแต่มีควำมจ ำเป็นต้องเก็บไว้ใช้อ้ำงอิง
โรงพยำบำลต้องจัดท ำและเก็บบันทึกตำมท่ีก ำหนดในข้อ 5.๓ 

4.6 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
โรงพยำบำลต้องพิจำรณำถึงกำรปฏิบัติงำนและกิจกรรมต่ำงๆท่ีได้ช้ีบ่งไว้ว่ำมีควำม

จ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรใช้งำนท่ีได้ผล มีควำมพร้อมใช้ เช่ือถือได้และปลอดภัย ท้ังในภำวะปกติ
และภำวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงกำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลงตำมท่ีก ำหนดในข้อ 3.1 ด้วย 

4.7 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
โรงพยำบำลจะต้องท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมและกำร

ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินโดย 
(๑) ช้ีบ่งภำวะฉุกเฉินท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ 
(๒) ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น 

โรงพยำบำล ต้องตอบโต้ภำวะฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นและป้องกันหรือบรรเทำผลเสียหำยท่ี
จะเกิดขึ้นตำมมำ 

ในกำรวำงแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน โรงพยำบำลต้องพิจำรณำถึงกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในด้ำนควำมช่วยเหลือและกำรแจ้งเหตุ 



๘ 

 

โรงพยำบำลต้องทดสอบข้ันตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับตอบโต้ภำวะฉุกเฉินท่ีใช้อยู่ใน
โรงพยำบำล ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดเมื่อจ ำเป็นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยหลังกำรทดสอบหรือฝึกซ้อมหรือกำรเกิด
ภำวะฉุกเฉิน 

โรงพยำบำลต้องจัดท ำบันทึกตำมท่ีก ำหนดในข้อ 5.๓ 
5. กำรตรวจสอบและกำรแก้ไขปัญหำ 

5.1 กำรติดตำมตรวจสอบและกำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 
องค์กรต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรติดตำมตรวจสอบและกำรวัดผล

กำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยข้ันตอนกำรด ำเนินงำนต้องครอบคลุมถึง 
(๑) กำรวัดในเชิงคุณภำพและปริมำณท่ีเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นของ

โรงพยำบำล 
(๒)  กำรติดตำมตรวจสอบระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุวัตถุประสงค์และ

ประสิทธิผลของกำรควบคุม 
(๓)  กำรวัดผลกำรด ำเนินกำรเชิงรุกจำกกำรติดตำมตรวจสอบควำมสอดคล้อง

ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยกำร
ควบคุมและเกณฑ์กำรควบคุม 

(๔)  กำรบันทึกข้อมูลและผลกำรติดตำมตรวจสอบและกำรวัดผลกำรด ำเนินกำร
ท่ีเพียงพอต่อกำรน ำไปวิเครำะห์เพื่อด ำเนินกำรปฏิบัติกำรแก้ไขและ
ปฏิบัติกำรป้องกัน 

ในกรณีท่ีมีกำรใช้เครื่องมือตรวจวัด ต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีแสดงถึง 
(1) ควำมเหมำะสมของเครื่องมือท่ีใช้ 
(2)  วิธีกำรเก็บ ตรวจวัดและวิเครำะห์ตัวอย่ำง 
(3)  กำรดูแลรักษำและกำรซ่อมบ ำรุงอย่ำงเหมำะสม 
(4) กำรสอบเทียบ หรือกำรทดสอบหรือท้ังสองอย่ำง ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดไว้

หรือก่อนน ำไปใช้งำน โดยเทียบกับมำตรฐำนท่ีสำมำรถสอบกลับไปยัง
มำตรฐำนระดับระหว่ำงประเทศหรือระดับประเทศ ในกรณีไม่มีมำตรฐำน
ดังกล่ำวให้บันทึกวิธีกำรสอบเทียบหรือกำรทดสอบนั้นไว้ด้วย 

โรงพยำบำลต้องจัดท ำจัดเก็บบันทึกตำมท่ีก ำหนดในข้อ 5.๓ 
5.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 

โรงพยำบำลต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนด เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดอื่นๆ 

โรงพยำบำลต้องจัดเก็บบันทึกผลกำรประเมินควำมสอดคล้อง 
๕.๓ ข้อบกพร่อง กำรแก้ไขและกำรป้องกัน 

ควบคุมควำมไม่สอดคล้องท่ีเกิดขึ้นและท่ีมีโอกำสจะเกิดขึ้นเพื่อหำแนวทำงและ
มำตรกำรป้องกัน ในระเบียบปฏิบัติต้องรวมถึง 

(๑) กำรระบุถึงควำมไม่สอดคล้องท่ีเกิดขึ้นและกำรแก้ไขและมำตรกำรป้องกัน
รวมถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น 



๙ 

 

(๒) กำรตรวจสอบและก ำจัดสำเหตุของควำมไม่สอดคล้องท่ีเกิดขึ้นเพื่อหำมำตรกำร
ป้องกันไม่ให้เกิดอีก 

(๓) ประเมินควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติกำรแก้ไขในกำรป้องกันและน ำมำตรกำร
ดังกล่ำวไปปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรเกิดข้อบกพร่องขึ้นมำอีก 

(๔) มีกำรจดบันทึกผลกำรปฏิบัติกำรแก้ไขป้องกันท่ีได้ด ำเนินกำร 
(๕) ตรวจสอบประสิทธิภำพของผลกำรปฏิบัติกำรในกำรก ำจัดสำเหตุของควำมไม่

สอดคล้องเพื่อหำมำตรกำรในกำรป้องกันกำรเกิดอีก 
กำรปฏิบัติกำรแก้ไขหรือป้องกันใดๆ ระบุระดับของกำรแก้ไข กำรป้องกันเพื่อก ำจัดสำเหตุ

ของปัญหำหรือผลกระทบของข้อบกพร่องท่ีเกิดและมีโอกำสท่ีจะเกิด ต้องมีกำรก ำหนดระดับของปัญหำและ
ผลกระทบ 

จะต้องมีกำรทบทวนกำรปฏิบัติกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงเอกสำรจำกผลของกำรแก้ไขและ
ป้องกันข้อบกพร่องท่ีเกิด 

5.๔ กำรจัดท ำและเก็บบันทึก 
โรงพยำบำลต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรช้ีบ่ง กำรรวบรวม กำรท ำ

ดัชนี กำรจัดเก็บ กำรรักษำและกำรท ำลำยบันทึกกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยบันทึกต้องชัดเจน 
เข้ำใจง่ำย สำมำรถช้ีบ่งและสอบกลับไปยังกิจกรรมต่ำงๆในกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยรวมท้ังต้องมี
กำรเก็บรักษำบันทึกให้สำมำรถเรียกมำใช้งำนได้ง่ำย มีกำรป้องกันกำรเสียหำย กำรเส่ือมสภำพหรือกำรสูญ
หำยและต้องมีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเป็นหลักฐำนเพื่อแสดงว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนนี้ 

5.๕ กำรตรวจประเมินภำยใน 
โรงพยำบำลต้องมั่นใจว่ำกำรตรวจประเมินภำยในตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพและ

ควำมปลอดภัย ได้ด ำเนินกำรตำมช่วงเวลำตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ เพื่อ 
(๑)  พิจำรณำว่ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 

(1.1) สอดคล้องตำมแผนคุณภำพและควำมปลอดภัยท่ีก ำหนดไว้ รวมถึง
ข้อก ำหนดของระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยนี้ 

(1.2) ได้น ำไปปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถรักษำระบบไว้ได้ 
(1.3) มีประ สิทธิ ผล เป็น ไปตำมนโยบำยและวั ตถุประสง ค์ของ

โรงพยำบำล 
(๒)  จัดเตรียมข้อมูลผลกำรตรวจประเมินแก่ฝ่ำยบริหำร 

โปรแกรมกำรตรวจประเมินต้องมีกำรวำงแผน จัดท ำ มีกำรน ำไปปฏิบัติและรักษำไว้
โดยโรงพยำบำลบนพื้นฐำนของผลกำรประเมินในกิจกรรมต่ำงๆของโรงพยำบำลและผลกำรตรวจประเมินครั้งท่ี
ผ่ำนมำ 

โรงพยำบำลต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเรื่องกำรตรวจประเมินภำยในเพื่อระบุ
ถึง 

(๑) ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถและข้อก ำหนดต่ำงๆของกำรวำงแผนและ
ด ำเนินกำรตรวจประเมินกำรรำยงำนผลกำรตรวจประเมินและกำรจัดเก็บ
บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 



๑๐ 

 

(๒) กำรก ำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมิน ขอบข่ำย ควำมถี่และวิธีกำรตรวจกำร
คัดเลือกผู้ตรวจประเมินและกำรด ำเนินกำรตรวจประเมินต้องมั่นใจในกำร
ยึดถือตำมวัตถุประสงค์และมีควำมเป็นกลำงในกระบวนกำรตรวจประเมิน 

โรงพยำบำลต้องจัดท ำเก็บบันทึกตำมท่ีก ำหนดในข้อ 5.3 
6. กำรทบทวนกำรจัดกำร 

ผู้บริหำรระดับสูงต้องทบทวนระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย ของ
โรงพยำบำลตำมช่วงเวลำท่ีวำงแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบยังมีควำมเหมำะสม พอเพียงและมีประสิทธิผลอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรทบทวนต้องรวมถึงกำรประเมินโอกำสเพื่อกำรปรับปรุงและควำมจ ำเป็นในกำร
เปล่ียนแปลงระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย รวมท้ังนโยบำยและวัตถุประสงค์คุณภำพและควำม
ปลอดภัย 

ข้อมูลส ำหรับกำรทบทวนกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยต้องรวมถึง 
(๑)  ผลกำรด ำเนินกำร 
(๒)  ระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
(๓)  ผลกำรตรวจประเมินภำยในและผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด

อื่นๆ 
(๔)  กำรส่ือสำรจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกองค์กร รวมท้ังข้อร้องเรียน 
(๕)  ผลกำรมีส่วนร่วมและกำรปรึกษำ 
(๖)  กำรติดตำมประเมินผลจำกกำรประชุมครั้งท่ีผ่ำนมำ 
(๗)  กำรเปล่ียนแปลงสถำนกำรณ์ รวมท้ังกำรพัฒนำของกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ 
(๘)  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง 

7. กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
ผลทบทวนกำรจัดกำรต้องแสดงควำมมุ่งมั่นให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและต้อง

รวมถึงกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรใดๆท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเปล่ียนแปลงในส่ิงต่อไปนี้ 
(๑) ผลกำรด ำเนินกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 
(๒) นโยบำยและวัตถุประสงค์คุณภำพและควำมปลอดภัย 
(๓) ทรัพยำกรต่ำงๆท่ีจ ำเป็น 
(๔) ประเด็นอื่นๆของระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 

ผลกำรทบทวนกำรจัดกำรต้องน ำไปส่ือสำรและให้ค ำปรึกษำได้ 
โรงพยำบำลต้องจัดท ำและเก็บบันทึกตำมท่ีก ำหนดในข้อ 5.๔ 


