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คํานํา 

 

Joint Commission International (JCI) มีความยินดีอยางยิ่งที่จะนําเสนอมาตรฐานสากลสําหรับ

โรงพยาบาล ฉบับที่ส่ีนี้.  JCI ไดรับการกอต้ังขึ้นในป ค.ศ.1998 เปนสวนงานของ The Joint Commission 

(สหรัฐอเมริกา) ซึ่งรับผิดชอบกิจการระหวางประเทศ และเมื่อเวลาผานไปกวาสิบป มาตรฐานฉบับใหมนี้เปนส่ิง

ยืนยันซ้ําอีกครัง้หนึ่งวา พันธกิจของ JCI คือการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของการดูแลผูปวยทั่ว

โลก.  

มาตรฐานของ JCI มีความเปนสากลอยางแทจริงในกระบวนการจัดทําและปรับปรุง.  กระบวนการ

จัดทํามาตรฐานมีการกํากับดูแลอยางรัดกุมโดยคณะทํางานผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ ซึ่งไดรับเชิญจากแตละ

ทวีปทั่วโลก.  นอกจากนั้น มาตรฐานยังไดรบัการประเมินโดยบุคคลตางๆ ทั่วโลก โดยการทบทวนภาคสนาม

ผานอินเตอรเนต ไดรับการพจิารณาโดยสภาที่ปรึกษาของ JCI ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ยุโรป และ

ตะวันออกกลาง รวมทั้งจากผูเชี่ยวชาญดานบริการสุขภาพสาขาตางๆ.  มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับใหมนี้ถือ

เปนสวนหนึ่งของชุดมาตรฐาน JCI ที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยนอก (Ambulatory Care) ภาวะตอเนื่องของ

การดูแล (Care Continuum) หองปฏิบัติการทางคลินิก (ClinicalLaboratories) การเคลือ่นยายทางการแพทย 

(Medical Transport) บริการปฐมภูมิ (Primary Care) และ certification สําหรับโปรแกรมการดูแลทางคลินิก 

(Clinical Care Program).  มาตรฐานของ JCI เปนพื้นฐานสําหรับการให accreditation และ certification แก

สถานบริการสุขภาพและโปรแกรมบริการสุขภาพตางๆ ทั่วโลก.  นอกจากนั้น มาตรฐาน JCI ยังไดนําไปใชเพื่อ

พัฒนาและกอต้ัง accreditation program ในหลายประเทศ และถูกใชโดยหนวยงานภาครัฐ กระทรวง

สาธารณสุข และองคกรอืน่ๆ ที่มุงหาวิธีประเมินและพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย.   

มาตรฐานฉบับที่ส่ีนี้สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดลอมของการดูแลผูปวยเฉียบพลันที่เปน

พลวัตซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก.  มีการปรับปรุงเปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากลเพื่อยกระดับประสิทธิผลของ

เปาหมายดังกลาว และมีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็นเพื่อเนนการเชื่อมโยงระหวางการวัดคุณภาพและการ

พัฒนาคุณภาพโดยกําหนดใหใชตัววัดใน the Joint Commission International Library of Measures ซึ่งไดรับ

การทดสอบแลว.  การเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็นมีตนกําเนิดจากความรูที่ไดจากการวิเคราะหอุบัติการณ

ความปลอดภัยผูปวยและมูลเหตุของอุบัติการณดังกลาว.  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดรับการระบุไว.ในบทนํา. 

เชนเดียวกับมาตรฐาน JCI อืน่ๆ ทั้งหมด มาตรฐานฉบับนีป้ระกอบไปดวยชุดมาตรฐานที่ครบถวน 

เจตจํานงของแตละมาตรฐาน และองคประกอบที่วัดไดเพื่อประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว.  

โครงสรางนี้จะชวยใหผูอานคนหาและทําความเขาใจขอกําหนดเฉพาะที่ปรากฏอยูในมาตรฐานได.  

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมของโปรแกรม accreditation และ certification สําหรับโรงพยาบาลและอื่นๆ 

ของ JCI, เปาหมายการดูแลผูปวยสากล, และแผนงานริเริม่อื่นๆ ของ JCI  หรือความชวยเหลือในการพัฒนา

โปรแกรมรับรองคุณภาพสําหรับประเทศตางๆ หรอืความชวยเหลือในการเตรียมพรอมสําหรับการรบัรอง 

กรุณาติดตอเราไดที่   

Joint Commission International Accreditation  

user
Note
The

user
Note
ไม่มีจุด

user
Note
ขึ้นหน้าใหม่
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1515 West 22nd Street, Suite 1300W  

Oak Brook, IL 60523 USA  

+1-630-268-7400   

JCIAccreditation@jcrinc.com   

JCI เขาใจดีวามาตรฐานคือ “งานที่กําลังดําเนินอยู” อยางตอเนื่อง.  ดวยจิตวิญญาณดังกลาว เรายินดี

ที่จะรับขอคิดเห็นและคําแนะนําเพื่อการปรบัปรุง.  

Karen Timmons 

President and CEO 

Joint Commission International and Joint Commission Resources 
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รายนามคณะอนุกรรมการและผูเช่ียวชาญมาตรฐาน JCI 

(Joint Commission International Standards Subcommittee and Expert Panel) 

 
Lee Chien Earn, M.D. 
Singapore 
 
Paul B. Hofmann, Dr.P.H., F.A.C.H.E. 
Moraga, California, U.S.A. 
 
William L. Holzemer, R.N., Ph.D., F.A.A.N. 
San Francisco, California, U.S.A. 
 
Stanley S. Kent, M.S., R.Ph., F.A.S.H.P. 
Evanston, Illinois, U.S.A. 
 
Mary Ann Kliethermes, B.S., Pharm.D. 
Downers Grove, Illinois, U.S.A. 
 
Beth Lilja, M.D. 
Copenhagen, Denmark 
 
Suet Wun Lim, M.D. (Chair) 
Singapore 
 
David Marx, M.D. 
Prague, Czech Republic 
 
Jose Noronha, M.D. 
Rio de Janeiro, Brazil 
 
Yazid A. Ohaly, M.D. 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
 
Hua Wang, M.D. 
Wuhan, People’s Republic of China 
 
Stuart Whittaker, M.D. 
Pinelands, Republic of South Africa 

บทนํา 

มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับที่ส่ีของ The Joint Commission International (JCI) ประกอบดวย

มาตรฐานทั้งหมด เจตจํานงของมาตรฐาน องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน นโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติในการรับรอง และคําอธิบายศัพทของคําสําคัญ.  บทนํานี้จะใหขอมลูเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี:้ 

• ประโยชนที่จะไดรับจากการรับรอง (accreditation) 

• JCI และความสัมพันธกับ The Joint Commission (USA) 

• แผนงานริเริ่มในการรับรองคณุภาพสากลของ JCI 

• จุดกําเนิดของมาตรฐานและการจัดระบบมาตรฐาน 
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• วิธีการใชคูมือมาตรฐานฉบับนี้ 

• การปรับปรุงในคูมือมาตรฐานฉบับที่ส่ี 

หลังจากอานส่ิงพิมพฉบับนี ้ถาผูอานมีคําถามเกี่ยวกับมาตรฐานหรือกระบวนการรับรอง กรุณาติดตอ 

JCI.  ขอมูลการติดตอปรากฏอยูในหนาคํานาํ (สวนกอนหนานี้) 

 

การรับรอง (Accreditation) คืออะไร? 

การรับรอง คือ กระบวนการประเมินสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาวามีการปฏิบัติตามขอกําหนด 

(มาตรฐาน) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวยหรือไม โดยองคกรซึง่

มิใชสถานพยาบาลและมักจะมิใชองคกรของรัฐ.  กระบวนการรับรองมักเปนไปโดยความสมัครใจ.  มาตรฐาน

เพื่อการรับรองจะคํานึงถึงระดับสูงสุดที่สามารถบรรลุไดในทางปฏิบัติ (optimal and achievable).  การรับรอง

ทําใหองคกรมคีวามมุงมั่นที่เห็นไดชัดในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับการดูแลผูปวย สราง

ความมั่นใจในส่ิงแวดลอมสําหรับการดูแลทีป่ลอดภัย และทํางานอยางตอเนื่องเพือ่ลดความเส่ียงตอผูปวยและ

บุคลากร.   การรับรองไดรับความสนใจจากทั่วโลกวาเปนเครื่องมือการจดัการและประเมินคุณภาพที่มี

ประสิทธิผล.  

 

ประโยชนทีจ่ะไดรับจากการรับรอง คืออะไร? 

กระบวนการรบัรองถูกออกแบบมาเพื่อสรางวัฒนธรรมคณุภาพและความปลอดภัยภายในองคกรที่

พยายามพัฒนากระบวนการและผลลัพธการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง.  ดวยการปฏิบัติดังกลาว องคกรจะ

สามารถ 

• เพิ่มความไววางใจของสังคมวา องคกรใสใจตอคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย; 

• จัดส่ิงแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความพึงพอใจแกผูทํางาน; 

• ตอรองกับแหลงจายเงินเพื่อการดูแลรักษาดวยขอมูลของคณุภาพการดูแล; 

• รับฟง เคารพสิทธิ รวมทั้งนําผูปวยและครอบครัวเขามารวมในกระบวนการดูแลในฐานะหุนสวน; 

• สรางวัฒนธรรมเปดรับการเรียนรูจากรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่เหมาะกับเวลาและความใสใจ

เรื่องความปลอดภัย; และ 

• สรางความรวมมือระหวางผูนาํเพื่อสรางภาวะการนําอยางตอเนื่องและจัดลําดับความสําคัญสําหรับ

คุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย ในทกุระดับ.  

 

JCI มีความสัมพันธกับ The Joint Commission อยางไร? 

JCI เปนสวนงานของ The Joint Commission (USA) ที่ดูแลกิจการระหวางประเทศ, มีพันธกิจในการ

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบรกิารสุขภาพในชุมชนนานาชาติ. 

เปนเวลากวา 75 ป ที่ The Joint Commission (USA) และองคกรตนกําเนิด ไดทุมเทเพื่อการพัฒนา

คุณภาพและความปลอดภัยของบริการสุขภาพ.  ณ วันนี ้The Joint Commission คือ หนวยงานที่ใหญที่สุดใน

สหรัฐอเมริกาที่ทําหนาที่ในการรับรองสถานพยาบาล เยี่ยมสํารวจโปรแกรมบริการสุขภาพเกือบ 16,000 
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โปรแกรมดวยกระบวนการรบัรองแบบสมัครใจ. ทั้ง The Joint Commission และ JCI เปนบรรษัทเอกชนที่ไม

แสวงหากําไรของสหรฐั. 

 

เจตจํานงและเปาประสงคของการรบัรองโดย JCI  คืออะไร ? 

การรับรองโดย JCI เปนความหลากหลายของแผนงานริเริม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของทัว่โลกตอการประเมินบริการสุขภาพโดยอิงมาตรฐาน.  เจตจํานงคือเพื่อนาํเสนอกระบวนการ

ประเมินสถานพยาบาลเชิงวัตถุวิสัยและอิงมาตรฐานตอชุมชนนานาชาติ.  เปาประสงคของโปรแกรมคือเพื่อ

กระตุนใหสถานพยาบาลแสดงออกซึ่งการพฒันาอยางตอเนื่องและยั่งยนื โดยการประยุกตมาตรฐานที่ผาน

ความเห็นชอบในระดับนานาชาติ เปาหมายความปลอดภัยของผูปวยสากล และสนับสนนุการวัดผลดวย

ตัวชี้วัด.  นอกจากมาตรฐานสําหรับโรงพยาบาลฉบับที่ส่ีนี้แลว JCI ยังจัดทํามาตรฐานและโปรแกรมการรับรอง

สําหรับ : 

• การดูแลแบบผูปวยนอก (Ambulatory Care) 

• หองปฏิบัติการทางคลินิก (Clinical Laboratories) 

• ศูนยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Centers) 

• ภาวะตอเนื่องในการดูแล (The Care Continuum) ไดแก การดูแลที่บาน (home care), การชวยเหลือ

การดํารงชีวิต (assisted living), การดูแลระยะยาว (long-term care) และบานพักรับรองสําหรับผูปวย

ระยะสุดทาย (hospice care) 

• องคกรที่ใหบรกิารเคลื่อนยายทางการแพทย (Medical Transport Organizations) 

JCI ยังมีการให certification แกโปรแกรมการดูแลทางคลินิก เชน การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

(stroke care), การดูแลผูปวยโรคหัวใจ (cardiac care) หรือการผาตัดเปลี่ยนขอ.  โปรแกรม accreditation 

ของ JCI อยูบนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานสากลที่ปรับใหเหมาะกับความตองการของทองถิ่น.   

โปรแกรม accreditation และ certification ของ JCI มีลักษณะดังนี้: 

• มาตรฐานสากลที่จัดทําและปรับปรุงโดยคณะทํางานจากนานาชาติ และใหความเห็นชอบโดย

คณะกรรมการนานาชาติ เปนพื้นฐานสําคัญของโปรแกรม accreditation 

• ปรัชญาพื้นฐานของมาตรฐานอิงหลักการของการบริหารคุณภาพ (quality management) และการ

พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (continuous quality improvement). 

• กระบวนการ accreditation ถูกออกแบบใหสามารถปรับใหเหมาะกับกฎหมาย ศาสนา และ/หรือ 

ปจจัยทางดานวัฒนธรรมของแตละประเทศ.  แมวามาตรฐานจะกําหนดความคาดหวังสําหรับคุณภาพ

และความปลอดภัยสําหรับการดูแลผูปวยในระดับสูงเสมอกัน แตในกระบวนการรับรองจะมีการ

พิจารณาระดับปฏิบัติตามความคาดหวังดังกลาวที่จําเพาะสําหรับแตละประเทศ. 

• ทีมเยี่ยมสํารวจองคกรและกําหนดการเยี่ยมมีความแตกตางกันตามขนาดองคกรและประเภทของการ

จัดบริการ.  ตัวอยางเชน โรงพยาบาลขนาดใหญที่มีการดูแลเฉพาะทางหลายสาขาอาจจะไดรับการ

เยี่ยมสํารวจส่ีหรือหาวันโดย ผูเยี่ยมสํารวจที่เปนแพทย พยาบาล และ ผูบริหาร, ขณะทีโ่รงพยาบาล50 

เตียงซึ่งดูแลผูปวยสาขาเดียวอาจจะใชเวลาเยี่ยมสํารวจนอยกวา โดยทีมที่เล็กกวา. 
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• การรับรองคุณภาพของ JCI ถูกออกแบบใหสมเหตุสมผล เชื่อถือได และไมลําเอียง.  การตัดสินใจ

รับรองขั้นสุดทายทําโดยคณะกรรมการรับรองนานาชาติ โดยอาศัยการวิเคราะหส่ิงที่พบจากการเยี่ยม

สํารวจ.  

 

มาตรฐานไดรับการพัฒนามาอยางไร มีการปรับปรงุในฉบับที่ส่ีอยางไร?  

คณะอนุกรรมการมาตรฐานสากลจํานวน 12 คนประกอบดวย ผูมีประสบการณที่เปน แพทย พยาบาล 

ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญดานนโยบายสาธารณะ รวมกันกําหนดกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง

มาตรฐานสากลของ JCI.  คณะอนุกรรมการประกอบดวยสมาชิกจาก 6 ภูมิภาคหลักทั่วโลก ไดแก ลาติน

อเมริกาและแคริบเบียน เอเชยีแปซิฟก ตะวันออกกลาง ยุโรปกลางและตะวันออก ยุโรปตะวันตก และแอฟริกา.  

มาตรฐานที่คณะอนุกรรมการยกรางไดรับการปรับแตงดวยการทบทวนภาคสนามจากนานาประเทศ รวมทั้ง

ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและบุคคลซึ่งมีความรูในสวนเนื้อหาเฉพาะตางๆ.   

 

มีการจัดระบบมาตรฐานอยางไร? 

มาตรฐานไดรบัการจัดระบบตามหนาที่สําคัญที่มีอยูในสถานพยาบาลทุกๆ แหง.  การจดัระบบ

มาตรฐานตามหนาที่เปนวิธีการที่ใชกันอยางกวางขวางทั่วโลก และไดรับการตรวจสอบโดยการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร การทดสอบและการประยุกตใช.   

มาตรฐานไดรบัการจัดเปนหมวดหมูตามหนาที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวย และหนาที่เกี่ยวกับการบริหาร

องคกรที่ดี ปลอดภัย ไดผล.  หนาที่เหลานี้ประยุกตใชกับทั้งองคกร และกบัแตละแผนก หนวยงาน หรอืบริการ

ภายในองคกร.  กระบวนการเยี่ยมสํารวจจะรวบรวมขอมูลการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วทั้งองคกร และการตัดสิน

รับรองจะอาศัยระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานในภาพรวมที่พบทั่วทั้งองคกรเปนสําคัญ.  

 

มีมาตรฐานพรอมใหใชสําหรับชุมชนนานาชาติหรือไม? 

ถูกตอง มาตรฐานเหลานี้สามารถหาไดจากโดเมนสาธารณะนานาชาติ สําหรับใชในการพัฒนา

คุณภาพการดูแลผูปวยโดยสถานพยาบาลแตละแหง และโดยหนวยงานของรัฐ.  การดาวนโหลดเฉพาะสวน

มาตรฐานเพื่อนําไปพิจารณาปรับใชใหสอดคลองกับความตองการของแตละประเทศ สามารถทําไดจากเว็บไซต

ของ JCI โดยไมมีคาใชจาย.  การแปลและใชมาตรฐานที่ JCI ตีพิมพตองไดรับการอนญุาต. 

 

เมื่อมีกฎหมายของประเทศหรือทองถิน่เกี่ยวของกบัมาตรฐาน จะใชอะไร? 

เมื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวของกับกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ใหปฏิบัติตามขอกําหนดที่สูง

กวาหรือเขมงวดกวา. 

 

จะใชคูมือมาตรฐานฉบับนีอ้ยางไร? 

คูมือมาตรฐานสากลนี้สามารถใชเพื่อ 

• เปนแนวทางในการบริหารจดัการสถานพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล; 

• เปนแนวทางสําหรับองคกรและการจัดบริการสุขภาพ รวมถึงการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของบริการเหลานั้น; 

user
Note
ไม่มีสระอะ
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• ทบทวนการทําหนาที่สําคัญของสถานพยาบาล;  

• ตระหนักรูถึงมาตรฐานที่องคกรตองปฏิบัติตามเพื่อใหไดการรับรองโดย JCI;  

• ทบทวนการปฏิบัติตามความคาดหวังของมาตรฐานและความคาดหวังเพิ่มเติมที่ปรากฏอยูในขอความ

เจตจํานงของมาตรฐาน; 

• ตระหนักรูนโยบายและระเบียบปฏิบัติของการรับรอง และกระบวนการรบัรอง; และ 

• ทําความคุนเคยกับคําศัพทที่ใชในคูมือ.  

 

อะไรคือ “องคประกอบที่วดัได” (Measureable Element) ? 

องคประกอบทีวั่ดได (ME) ของมาตรฐานคอืขอกําหนดของมาตรฐานและเจตจํานงของมาตรฐาน ซึ่ง

จะถูกทบทวนและใหคะแนนระหวางกระบวนการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง.  องคประกอบที่วัดไดเปนเพียง

หัวขอรายการส่ิงที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานอยางครบถวน.  องคประกอบแตละขอไดแสดงใหเห็นอยูแลวใน

มาตรฐานหรือเจตจํานง.  การทํารายการองคประกอบที่วัดไดนี้มุงที่จะทําใหเกิดความชัดเจนในมาตรฐานยิ่งขึ้น 

และชวยองคกรในการใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานและเตรียมตัวสําหรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อการ

รับรอง.  

 

แผนปรับปรุงเชิงกลยุทธ (Strategic Improvement Plan - SIP) คืออะไร 

แผนปรับปรงุเชิงกลยุทธ (SIP) เปนแผนปฏิบัติการที่องคกรตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อ

ตอบสนองตอประเด็นที่ “not met” ซึ่งระบุไวในรายงานการเยี่ยมสํารวจที่เปนทางการของ JCI.   แผนดังกลาว

ควรมีลักษณะดังนี้ 

• กําหนดกลยุทธ/วิธีการที่องคกรจะนําไปปฏิบัติสําหรับแตละประเด็นที่ “not met”; 

• ระบุการปฏิบัติเฉพาะที่องคกรจะใชเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน/องคประกอบที่วัด

ได ซึ่ง “not met”; 

• ระบุวิธีการที่จะปองกันการเกดิปญหาซ้ํา และธํารงการพัฒนาใหยั่งยืนในระยะยาว; และ 

• บงชี้ตัววัดที่จะใชเพื่อประเมินประสิทธิผลของแผนการปรับปรุง (ซึ่งจะนําเสนอขอมูลในสามป

ขางหนา) 

 แผนการปรับปรุงเชิงกลยุทธตองแสดงใหเหน็วาปฏิบัติการขององคกรจะนําไปสูการปฏิบัติตาม

มาตรฐานและองคประกอบทีวั่ดไดอยางสมบูรณ.  เจาหนาที่ของ JCI จะทบทวนและรับรอง SIP หลังจากออก

จดหมายและ Gold Seal รับรองคุณภาพแกองคกรแลว 

 

มาตรฐานจะปรับปรุงใหมบอยเพียงใด?  

สารสนเทศและประสบการณเกี่ยวกับมาตรฐานจะถูกรวบรวมอยางตอเนื่อง.  ถามาตรฐานขอใดไม

สะทอนปฏิบัติการบริการสุขภาพรวมสมัย เทคโนโลยีที่มีใชโดยทั่วไป ปฏิบัติการบริหารคุณภาพ และอื่นๆ แลว 

จะมีการปรับปรุงมาตรฐานขอนั้นหรือตัดออก.  คาดวาจะมีการปรับปรุงและตีพิมพมาตรฐานอยางนอยทุกสาม

ป.   
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วันที่ “มผีลบงัคับใช” ที่อยูบนหนาปกของคูมือมาตรฐานฉบับที่ส่ีมีความหมายวาอยางไร? 

 วันที่ “มีผลบังคับใช” ที่อยูบนหนาปกมีความหมายสองประการ: 

1. สําหรับโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับที่สาม วันดังกลาวหมายถึงวันที่

โรงพยาบาลจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับที่ส่ีทั้งหมดอยางสมบูรณ.  มาตรฐานนี้ไดรับการ

ตีพิมพลวงหนากอนวันที่มีผลบังคับใชหกเดือนเพื่อใหเวลาแกองคกรตางๆ ในการนํามาตรฐานที่มี

การปรับปรุงไปสูการปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่มาตรฐานมีผลบังคบัใช 

2. สําหรับโรงพยาบาลที่ตองการขอการรับรองเปนครั้งแรก วันที่มีผลบังคับใชหมายความวาหลังจาก

นับต้ังแตวันดังกลาวเปนตนไป การเยี่ยมสํารวจและการตัดสินรับรองจะใชมาตรฐานฉบับที่ส่ีนี้.  

การเยี่ยมสํารวจและการตัดสินรับรองกอนวันที่มีผลบังคับใชจะใชมาตรฐานฉบับที่สาม. 

 

ประเด็นใหมสําหรับคูมือฉบับพิมพที่ส่ีมีอะไรบาง?  

มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนมากในคูมือโรงพยาบาลฉบับที่ส่ีนี้ ซึ่งผูใชควรทบทวนโดยละเอียด.  

โดยทั่วไปแลวมีการเปลี่ยนแปลงสองลักษณะคือ: 

1. การเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความชัดเจนใหแกมาตรฐานและชวยใหการเยี่ยมประเมินมีความเปนวัตถุ

วิสัยและคงเสนคงวามากขึ้น.  ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ไดแกการปรับปรงุ

ขอกําหนดของมาตรฐาน FMS เกี่ยวกับการฝกซอมฉุกเฉนิดานอัคคีภัย และความพรอมตอ

อุบัติภัยหมู (disaster preparedness)  และตัดคําที่คลุมเครือออกไป เชน “เหมาะสม” หรือ 

“สม่ําเสมอ” 

2. การเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับขอกําหนดที่มีอยูเดิม หรือเพิ่มขอกําหนดเขามาใหม.  ตัวอยางของ

การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ ไดแก: 

• เปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากล 3 (IPDG 3) ยกระดับความปลอดภัยของยาที่ตอง

ระมัดระวังสูง (Improve the Safety of High-Alert Medications) 

การประเมินและใหคะแนนเปาหมายนี้เคยมุงเนนเฉพาะสําหรับอิเล็คโตรไลทเขมขน.  

การประเมินและใหคะแนนในฉบับใหมจะมุงเนนยาที่ตองระมัดระวังสูงทุกตัวที่กําหนดไว

ในนโยบายขององคกร. 

• เปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากล 4 (IPDG 4) สรางความมั่นใจในการผาตัดถูกขาง ถูก

หัตถการ ถูกคน (Ensure Correct-Site, Correct-Procedure, Correct-Patient Surgery) 

เพื่อชวยแปลความและประยุกตเปาหมายนี้ เจตจํานงในฉบับใหมจะระบุคําจํากัดความ

ของการผาตัดซึ่งครอบคลุมถงึหัตถการที่รุกล้ํารางกาย (invasive procedure) ดวย. 

• ACC.1.1.1, ผูปวยซึ่งมีความจําเปนฉุกเฉิน เรงดวน หรือ immediate ไดรับการประเมินและ

รักษาเปนอันดับแรก. 

เติมองคประกอบที่วัดได 4 เพื่อเนนความจําเปนที่จะตอง stabilize ผูปวยฉุกเฉินกอนที่

จะสงตอไปยังองคกรอืน่โดยใชกระบวนการ triage ที่อิงหลกัฐานวิชาการ. 

• ACC.3.3, เวชระบียนของผูปวยนอกที่ไดรับการดูแลตอเนือ่งมีสรุปการวินิจฉัยโรคที่สําคัญ

ทั้งหมด การแพยา ยาที่ไดรับในปจจุบัน หตัถการผาตัดและการนอนโรงพยาบาลที่เคย

เกิดขึ้น. 

user
Note
ผู้ใช้
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เปนมาตรฐานใหมเพื่อเพิ่มความเขมขนในการเชื่อมโยงขอมูลผูปวยนอกสําหรับผูปวยที่

ไดรับการดูแลตอเนื่องจากหนวยบริการทางคลินิกหลายแหง 

• ACC.3.5, องคกรมีกระบวนการติดตามสําหรับผูปวยที่ไมสมัครใจรับการรกัษา. 

เปนมาตรฐานใหมเพื่อชวยลดความเส่ียงตอผูปวยที่มิไดรับการรักษาอยางสมบูรณหรือ

เพียงพอ และเพื่อชวยทีมงานของโรงพยาบาลเรียนรูจากการติดตาม. 

• ACC.5 

มาตรฐานนี้ถูกยุบรวมจากมาตรฐานสองขอ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะสําหรับการเคลื่อนยาย

ทางการแพทย ไมวาองคกรจะเปนเจาของและใชงานหรือไม (owns and operates 

them). 

• PFR.2, องคกรสนับสนุนสิทธิของผูปวยและครอบครัวในที่จะมีสวนรวมในกระบวนการดูแล. 

กําหนดองคประกอบที่วัดไดใหม ใหองคกรเสนอหรอือํานวยความสะดวกในการขอ

ความเห็นที่สองเมื่อผูปวยรองขอ 

• AOP.5.3.1, มีกระบวนการรายงานคาวิกฤติทางหองปฏิบัติการในเวลาที่องคกรกําหนด.  

เปนมาตรฐานใหมเพื่อสรางความมั่นใจในกระบวนการความปลอดภัยสําหรับผูปวยที่

สําคัญเกี่ยวกับการรายงานคาวิกฤติทางหองปฏิบัติการ 

• MMU.4, ME 6, คําส่ังใชยาเมื่อแรกรับไดรับการเปรียบเทียบกับบัญชีรายการยาที่ไดรับกอน

รับไวรักษา. 

องคประกอบทีวั่ดไดขอใหมนีเ้ปนขั้นตอนทีสํ่าคัญในความปลอดภัยดานยา และจําเปน

สําหรับกระบวนการ medication reconciliation สําหรับผูปวยแตละราย. 

• QPS.5, องคกรใชกระบวนการภายในเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล (validate) ของ

ขอมูล. 

มาตรฐานขอนีไ้ดรับการเขียนขึ้นใหมเพื่อเนนย้ําความรับผิดชอบขององคกรในการ

รวบรวมและตรวจสอบขอมูลพัฒนาคุณภาพ. 

• QPS.5.1, เมื่อองคกรตีพิมพหรือเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตสาธารณะ ผูนําขององคกรสราง

ความมั่นใจในความเชื่อถือไดของขอมูล. 

มาตรฐานนี้ระบุวาเมื่อองคกรตีพิมพขอมูลหรือเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ผูนําของ

องคกรตองสรางความมั่นใจในความเชื่อถือไดของขอมูลดวยกระบวนการภายในสําหรับ

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอมูล หรอืโดยใชองคกรที่สามที่เปนอิสระ. 

• QPS.6, องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวสําหรับบงชี้และจัดการเหตุการณพึงสังวรณ 

(sentinel events). 

คําจํากัดความของ “เหตุการณพึงสังวรณ (sentinel event) รวมถึง “การลักขโมยทารก 

หรือการสงทารกใหกับพอแมผิดคน.” 

• QPS.11, มีการใชโปรแกรมบริการความเส่ียงที่ ongoing เพื่อบงชี้และลดเหตุการณไมพึง

ประสงคและความเส่ียงอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตอผูปวยและเจาหนาที่. 

มาตรฐานนี้ปรบัขยายอยางมากเพื่อใหมีการนํากรอบความคิดการบริหารความเส่ียงที่

ครอบคลุมมาใชเปนเครื่องมือในการลดเหตุการณไมพึงประสงค. 
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• PCI.7.1.1, มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุกระบวนการสําหรับจัดการกับวัสดุที่หมดอายุ 

และกําหนดเงือ่นไขสําหรับการนําอุปกรณที่ออกแบบใหใชครั้งเดียวมาใชซ้ําเมื่อไดรับอนุญาต

โดยกฎหมายและขอบังคับ. 

การนําอุปกรณที่ออกแบบใหใชครั้งเดียวมาใชซ้ําเคยเปนองคประกอบที่วัดไดขอหนึง่ของ 

PCI.7.1; อยางไรก็ตาม เนื่องจากความสําคัญของเรื่องนีแ้ละความชุกของการเกิดปญหา 

จึงไดกําหนดใหเปนมาตรฐานแยกออกมา. 

• GLD.3.3.1, การทําสัญญาและการจัดการอื่นๆ ไดรับการรวมเปนสวนหนึง่ของโปรแกรมการ

พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผูปวยขององคกร. 

มาตรฐานใหมขอนี้ขยายขอกาํหนดของ GLD.3.3 เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนําใน

การทําสัญญาและติดตามกํากับ. 

• GLD.3.3.2, ผูประกอบวิชาชีพอิสระซึ่งไมไดเปนพนักงานขององคกร มีการตรวจสอบ

คุณสมบัติที่ถูกตองสําหรับบรกิารที่ใหแกผูปวยขององคกร. 

มาตรฐานนี้ขยายขัอกําหนดเพื่อสรางความมั่นใจวาผูประกอบวิชาชีพอิสระทุกคนไดรับ

การประเมินโดยกระบวนการที่ thorough เหมือนกับทีร่ะบุไวในมาตรฐาน SQE สําหรับ

แพทยประจํา. 

• GLD.6, องคกรจัดใหมี framework สําหรับ ethical management ซึ่งสรางความมั่นใจวามี

การดูแลผูปวยดวยบรรทัดฐานทางธุรกิจ การเงิน จริยธรรม และกฎหมาย และคุมครองผูปวย 

ครอบครัว และพนักงาน. 

 องคประกอบที่วัดไดใหมขอ 3 ระบุวา “ผูนําพิจารณาบรรทัดฐานทางจริยธรรมของ

ประเทศและของสากลในระหวางการจัดทํากรอบจริยธรรมขององคกร (organization’s 

framework for ethical conduct).”  ขอกําหนดนี้มีเจตจํานงที่จะนําแนวคดิของบรรทัด

ฐานที่เปนสากลมาสูการคิดและอภิปรายเกี่ยวกับจริยธรรมในสถานพยาบาลแตละองคกร. 
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นโยบายการและระเบียบปฏิบัติของ JCI 

 

ตารางนโยบายและระเบียบปฏิบัต ิ

General  

General Eligibility Requirements for Survey  

Purpose of Accreditation Surveys  

Scope of Accreditation Surveys  

Outcomes of Accreditation Surveys  

Accredited or Accreditation Denied  

Accreditation Awards  

Length of Accreditation Awards  

Accreditation Process Time Line  

Presurvey  

How to Apply for Accreditation  

Scheduling the Survey and Planning the Survey Agenda  

Information Accuracy and Truthfulness Policy  

Purpose  

Policy  

Postponement Policy  

Accepted Reasons for Postponement  

Cancellation Policy  

JCI Accreditation Fee Structure Policy  

Initial and Triennial Accreditation Fee  

Focused Survey Fee  

Postponement Fee  

Cancellation Fee  

Organization-Initiated Cancellation  

JCI–Initiated Cancellation  

Travel Costs Related to the Accreditation Survey or Focused Survey  

Payment Schedule of Survey Fees  

Option I  

Option II  

On-Site Survey Process  

General Information  
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Observation of the On-Site Survey Process  

Surveyor Training During the On-Site Survey Process  

JCI Focused Survey Policy  

Purpose  

Policy  

Follow-Up Focused Survey  

For-Cause Focused Survey  

Procedure  

Extension Survey  

Policy  

Procedure  

Validation Survey  

Purpose  

Process  

Threat to Health and Safety Policy  

Purpose  

Policy  

Responsibilities  

Procedure  

Confidentiality  

At Risk for Denial of Accreditation Policy  

Purpose  

Policy  

Responsibilities  

Procedure  

Postsurvey  

Revision of the Official Survey Findings Report  

The Accreditation Decision (Decision Rules)  

Accredited or Accreditation Denied  

Appeal of Decisions When JCI Accreditation Is Denied or Withdrawn  

Notification to Organization of Areas of Noncompliance with  

JCI Standards or Conditions Related to Threat to Life  

Consideration of the Organization’s Response  

Action by the JCI Accreditation Committee  

Information on Accreditation Status Available to the Public  

Accreditation Award Display and Use  
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Maintaining Accreditation  

Reporting Requirements Between Surveys  

Purpose  

Policy  

Responsibilities  

JCI Sentinel Event Policy  

Sentinel Events  

Goals of the Sentinel Event Policy  

Standards Relating to Sentinel Events  

Definition of a Sentinel Event  

Expectations for an Organization’s Response to a Sentinel Event  

Root Cause Analysis  

Action Plan  

Survey Process  

How JCI Becomes Aware of a Sentinel Event  

Reasons for Reporting a Sentinel Event to JCI  

Reviewable Sentinel Events  

Required Response to a Reviewable Sentinel Event  

Review of Root Cause Analysis and Action Plan  

Follow-Up Activities  

Implementing the Sentinel Event Policy  

Initial On-Site Review of a Sentinel Event  

Disclosable Information  

Complaint Management/Quality Monitoring  

Responding to a Complaint About a JCI–Accredited Organization  

Accreditation Renewal Process  

Effective Date of Standards Policy  

Purpose  

Definition  

Policy  

Procedure  
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นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 

สถานพยาบาลที่ประสงคจะขอการรับรองโดย Joint Commission International (JCI) จะตองปฏิบัติ

ตามขอกําหนดตอไปนี้. 

ขอกําหนดท่ัวไป 

ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับการสมัครขอเยี่ยมสํารวจ 

สถานพยาบาลใดๆ สามารถแสดงความจํานงขอการรับรองโดย JCI  ถาเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี:้ 

• องคกรเปดดําเนินการใหบรกิารสุขภาพในประเทศที่ระบุและไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ (ถามี

ขอกําหนด). 

• องคกรยอมรับหรือเต็มใจที่จะยอมรับในหนาที่รับผิดชอบตอการพัฒนาคณุภาพบริการและการดูแล

ผูปวย. 

• องคกรจัดใหมบีริการที่ระบุไวในมาตรฐานของ JCI.  

เปาหมายของการเยี่ยมสํารวจเพ่ือการรับรอง  

การเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง (accreditation survey) เปนการประเมินระดับการปฏิบัติขององคกร

ตามมาตรฐานและเจตจํานงของมาตรฐาน JCI.  การเยี่ยมสํารวจประเมินระดับปฏิบัติขององคกรโดยอาศัย  

• การสัมภาษณบุคลากรและผูปวย และสารสนเทศจากคําบอกเลาตางๆ;  

• การสังเกตกระบวนการดูแลผูปวย (patient care processes) ขององคกรโดยผูเยี่ยมสํารวจ; 

• นโยบาย ระเบยีบปฏิบัติ แนวปฏิบัติทางคลินิก และเอกสารอื่นๆ ที่องคกรจัดเตรียมให; และ 

• ผลของการประเมินตนเองที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเยี่ยมสํารวจ.  

กระบวนการเยี่ยมสํารวจ ณ ที่ต้ังองคกร และการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง ชวยใหองคกรคนหา 

แกปญหาและพัฒนาคุณภาพการดูแล และบริการ (quality of care and services).  นอกจากการประเมินการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน เจตจํานงของมาตรฐาน และเปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากลแลว ผูเยี่ยมสํารวจยังใช

เวลาในการใหความรูเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพขององคกร.  

ขอบเขตของการเยี่ยมสํารวจเพ่ือการรับรอง  

ขอบเขตของการเยี่ยมสํารวจของ JCI ครอบคลุมหนาที่ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานทั้งหมดขององคกร

ผูสมัครและจุดที่ใหการดูแลผูปวยทั้งหมด.  JCI จะเลือกมาตรฐานที่นํามาใชจากคูมือฉบับนี้ตามขอบเขตบริการ 

(scope of services) ที่จัดโดยองคกรผูสมัครขอรับการเยี่ยมสํารวจ. 

การเยี่ยมสํารวจ ณ ที่ต้ังองคกรจะนําปจจัยดานวัฒนธรรม และ/หรอื กฎหมาย เฉพาะขององคกรซึ่ง

อาจจะมีผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหการดูแล และ/หรือ นโยบายและระเบียบปฏิบัติในองคกร มาพิจารณา

ดวย. 
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ผลลัพธของการเยี่ยมสํารวจเพ่ือการรับรอง  

คณะกรรมการรับรองของ JCI เปนผูตัดสินรบัรองคุณภาพ (accreditation decisions) โดยอาศัยส่ิงที่

พบจากการเยี่ยมสํารวจ.  องคกรอาจไดรับการตัดสินอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:   

รับรอง (Accredited) หรือ ไมรับรอง (Accreditation Denied). การตัดสินนี้อยูบนพืน้ฐานวา

องคกรมีคุณสมบัติตามกฎการตัดสินใจ (decision rules) หรอืไม.  สําหรับคําอธิบายของกฎการตัดสินใจ โปรด

ดูในคูมือกระบวนการเยี่ยมสํารวจ หรือดูจากเว็บไซตของ JCI. 

การใหการรับรอง (Accreditation Awards) 

เพื่อใหไดรับการรับรอง องคกรจะตองแสดงใหเห็นการปฏิบติัตามมาตรฐานทุกหัวขอในระดับซึ่งเปนที่

ยอมรับ และไดรับตัวเลขคะแนนขั้นตํ่าในมาตรฐานเหลานัน้ตามที่กําหนดไวในกฎการตัดสินใจ.  องคกรที่ผาน

การรับรองจะไดรับรายงานผลการเยี่ยมสํารวจฉบับทางการ (Official Survey Finding Report) และ

ประกาศนียบัตรรับรอง (award certificate). รายงานจะระบรุะดับของการปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI ที่องคกรทํา

ได.  

ชวงเวลาท่ีใหการรับรอง (Length of Accreditation Awards) 

การรับรองจะมผีลเปนเวลาสามป ถาไมถูกเพิกถอนโดย JCI กอน.  การรับรองจะมีผลอยางเปน

ทางการยอนไปเริ่มตนต้ังแตวันแรกหลังจาก JCI เยี่ยมสํารวจองคกรเสรจ็ส้ิน หรือหลงัจากการเยี่ยมสํารวจ

เฉพาะเรื่องถาตองมีการติดตาม.   

เมื่อครบรอบการรับรองสามป องคกรจะตองไดรับการประเมินซ้ําเพื่อพิจารณาตออายุการรับรอง. 

องคกรจะตองแจงให JCI ทราบถามีการเปลี่ยนโครงสราง เจาของ หรือบริการขององคกรในชวงเวลาท่ี

ไดรับการรับรอง.  JCI จะพิจารณาความจําเปนในการเยี่ยมสํารวจองคกรซ้ํา และ/หรือ พิจารณาตัดสินการ

รับรองใหม. 

ถา JCI ไดรับขอมูลวาองคกรไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่ใชรับรองในปจจบุันอยางชัดเจนในชวงเวลาที่

ไดรับการรับรอง JCI จะพิจารณาความจําเปนในการเยี่ยมสํารวจซ้ําและการตัดสินรับรองใหม. 

[INSERT FIGURE OF JCI ACCREDITATION PROCESS TIME LINE] 

 

กอนการเยี่ยมสํารวจ (Presurvey) 

วิธีสมัครเพ่ือขอการรับรอง (How to Apply for Accreditation) 

สถานพยาบาลซึ่งประสงคจะไดรับการรับรองสามารถเริ่มกระบวนการรับรอง (accreditation process) 

โดยกรอกและยื่นใบสมัครขอรับการเยี่ยมสํารวจ.  เอกสารใบสมัครนี้ประกอบดวยขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับ

สถานพยาบาล รวมถึงความเปนเจาของ ขอมูลประชากร ประเภทและปริมาณการใหบริการทั้งโดยตรง ภายใต

สัญญา หรือการจัดการอื่นๆ.  การสมัครเพื่อรับการเยี่ยมสํารวจ:  

• ใหรายละเอียดขององคกรที่ขอรับการรับรอง; 

• กําหนดใหองคกรจัดสงบันทึกและรายงานที่เปนทางการทั้งหมดของหนวยงานที่ออกใบอนุญาต 

หนวยงานซึ่งมอีํานาจควบคุมตามกฎหมาย หรือหนวยงานของรฐัอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหแก JCI;  
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• มอบอํานาจแก JCI เพื่อขอบนัทึกและรายงานเกี่ยวกับองคกรซึ่งองคกรมิไดเปนผูครอบครอง; และ 

• จัดทําขอตกลงความสัมพันธระหวางองคกรกับ JCI เมื่อมีขอสรุปและเปนที่ยอมรับโดยทั้งสองฝาย. 

สถานพยาบาลอาจจะสงใบสมัครในรูปแบบอเิลกทรอนิกสโดยดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครที่ 

http://www.jointcommissioninternational.org และสงแบบฟอรมที่กรอกครบถวนแลวโดยแฟกซหรอืไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกสมายัง: 

Joint Commission International Accreditation 

Fax: +1 630.268.2996 

E-mail: jciaccreditation@jcrinc.com 

องคกรจะตองแจงให JCI ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนสารสนเทศในใบสมัครขอรับการเยีย่มสํารวจ ที่

เกิดขึ้นในชวงเวลาระหวางที่ยื่นใบสมัครจนถงึวันที่มีการเยี่ยมสํารวจ.  

 

การกําหนดวันเยี่ยมและวางแผนตารางการเยีย่ม (Scheduling the Survey and 

Planning the Survey Agenda) 

JCI และองคกรเลือกวันเยี่ยมสํารวจ (ดู Accreditation Process Time Line ขางบน) และเตรียม

กําหนดการเยี่ยมสํารวจรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการขององคกรและเพื่อการเยี่ยมสํารวจที่มี

ประสิทธิภาพ.  JCI จะพยายามประสานการกําหนดวันเยีย่มสํารวจขององคกรที่เกี่ยวของหรือองคกรอิสระ ใน

ประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ เพือ่ลดคาใชจายในการเดินทางของผูเยี่ยมสํารวจ.   

JCI จะมอบหมายผูชํานาญดานบริการการรบัรอง (accreditation service specialist) ใหแตละองคกร 

ซึ่งจะเปนผูติดตอหลักระหวางองคกรกับ JCI.  บุคคลผูนีจ้ะประสานการวางแผนเยี่ยมสํารวจและพรอมจะตอบ

คําถามทุกคําถามเกี่ยวกับ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือประเด็นเกี่ยวกับการเยี่ยมสํารวจ.   

ผูชํานาญดานบริการการรับรองจะทํางานรวมกับองคกรเพือ่เตรียมกําหนดการเยี่ยมสํารวจโดย

พิจารณาจากขนาด ประเภท และความซับซอนของสถานพยาบาล.  กําหนดการจะระบถุึงรายละเอียดของ

สถานที่ในองคกรที่จะไปเยี่ยม ลักษณะของการสัมภาษณที่จะเกิดขึ้น บคุคลที่จะถูกสัมภาษณ และเอกสารที่

จะตองเตรียมใหผูเยี่ยมสํารวจ.  

ผูเยี่ยมสํารวจระดับนานาชาติที่มีคุณวุฒิสูงจะเปนผูทําการเยี่ยมสํารวจ.  JCI จะพยายามจัดหาผูเยี่ยม

สํารวจที่สามารถใชภาษาที่ใชในองคกรไดคลอง.  ถาไมสามารถหาผูเยี่ยมสํารวจที่มีความสามารถดานภาษาที่

เหมาะสมได JCI จะทํางานรวมกับองคกรเพื่อคนหาลามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม.  

บางสถานการณอาจจะมีเหตุใหองคกรหรอื JCI จะตองเลื่อนการเยี่ยมสํารวจหรือประสงคจะยกเลิก

กําหนดการเยี่ยมสํารวจ.  ขอใหดูรายละเอียดเรื่อง “นโยบายโครงสรางคาธรรมเนียมสําหรับการรับรองโดย 

JCI” ดานลาง. 



 

19 

 

นโยบายความถูกตองและนาเช่ือถือของสารสนเทศ (Information Accuracy and 

Truthfulness Policy) 

เปาหมาย. เพื่อสรางความมั่นใจในความเขาใจที่ถูกตองตรงกันตอความคาดหวังเกี่ยวกับการให

สารสนเทศโดยองคกรที่เขารวมกระบวนการรับรองของ JCI และระยะเวลาที่จะตองตอบสนองตอคําขอโดย

โปรแกรมรับรองของ JCI. 

นโยบาย 

ก) องคกรจะตองจัดใหมีสารสนเทศที่ถูกตองและนาเชื่อถือตลอดเวลาในกระบวนการรับรอง.  การ

บิดเบือนหมายถึงการที่องคกรผูสมัครหรือองคกรที่ไดรับการรับรองสงมอบสารสนเทศที่ไมเปนความจริงแก

โปรแกรมรับรองของ JCI ไมวาจะเปนบางสวนหรือทัง้หมด 

ข) ถาองคกรบดิเบือนสารสนเทศเกี่ยวกับการรับรอง ไมวาจะโดยการกระทําหรือละเวนการกระทํา ผล

ของการรับรองจะส้ินสุดลงทันที หรอืสําหรับองคกรที่สมัครใหมจะหมดสิทธิขอรับการประเมินซ้ําเปนเวลาหนึ่ง

ป.  ตัวอยางของการบิดเบือนอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเอกสารโดยการเขียนใหม จัดรูปแบบใหม 

หรือลบเนื้อหาทิ้ง เนื่องจากรูวาเปนสารสนเทศที่คลาดเคลื่อน: หรือสงมอบ ซุกซอน และขจัดหลักฐานระหวาง

การเยี่ยมสํารวจ. 

ค) หลังจากที่องคกรสงเอกสารแสดงความจํานง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองคกรซึ่งทําให

สารสนเทศที่รายงานในเอกสารแสดงความจํานงขอเยี่ยมสํารวจ (Survey Application) องคกรจะตองแจงให 

โปรแกรมรับรองของ JCI ทราบภายใน 30 วันนับแตวันทีม่ีการเปลี่ยนแปลง หรอืไมนอยกวา 30 วันกอน

กําหนดการเยี่ยมสํารวจ. 

ง) ระหวางการเยี่ยมสํารวจ องคกรจะตองแจงให JCI Accreditation Program ทราบภายใน 30 วัน

หากมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางองคกร ความเปนเจาของ หรือบริการตางๆ. 

จ) สารสนเทศที่จะตองสงให JCI Accreditation Program ประกอบดวย 

1) การเปลี่ยนแปลงชื่อองคกร และ/หรือ เจาขององคกร 

2) การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศสําหรับการติดตอกับผูนํา และ/หรือ เจาหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายสําหรับ JCI Accreditation Program 

3) การเปลี่ยนแปลงตัวผูนํา และ/หรือ เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสําหรับ JCI Accreditation 

Program 

4) การเพิ่มหรอืลดอยางมากในระดับปริมาณบริการผูปวย 

5) การเพิ่มหรอืไดมาซึ่งบริการสุขภาพประเภทใหมๆ  

6) การยกเลิกบริการสุขภาพที่เคยใหบริการ 

7) การปรับปรงุอาคารส่ิงกอสรางที่สําคัญ 

 ฉ) JCI Accreditation Program ขอใหองคกรมอบหมายใหพนักงานของโรงพยาบาลซึง่ทํางานเต็ม

เวลา อุทิศตนใหกับองคกรอยางเต็มที่ และมีความเหมาะสมกับตําแหนง เปนผูติดตอประสานงานหลักสําหรับ 

JCI Accreditation สําหรับการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับ accreditation ทุกเรือ่ง ซึง่จะชวยสรางความมั่นใจในความ

ตอเนื่องของการสงผานสารสนเทศที่ถูกตองระหวาง JCI Accreditation Program กับองคกร. 



 

20 

 

 ช) JCI Accreditation Program จะจํากัดการส่ือสารเกี่ยวกับ Accreditation กับบุคคลหลกัสามคนที่

ระบุไวในแบบแสดงความจํานง ไดแก ผูบรหิารสูงสุด ผูประสานงานการเยี่ยมสํารวจ และผูรับผิดชอบในการ

ชําระเงิน ซึง่จะมีขอกําหนดในการติดตอส่ือสารตอไปนี้: 

1) ผูติดตอหลักกับ JCI Accreditation Program จะตองจัดใหมีกลไกการติดตอส่ือสารที่มั่นใจ

วามีการส่ือสารเกี่ยวกับ JCI Accreditation ทุกเรื่องตรงไปยังผูติดตอหลัก และไดรับการ

ตอบสนองภายในเวลาที่กําหนด. 

2) JCI Accreditation Program จะไมรับผิดชอบตอการติดตอส่ือสารจากเจาหนาที่ของ

องคกรที่มิไดเปนผูติดตอหลัก.  JCI Accreditation Program จะแนะนําใหไปติดตอกับผู

ติดตอหลัก. 

3) องคกรจะตองสงขอมูลจุดติดตอขององคกรที่มีการปรับปรุงภายใน 30 นับนับแตมีการ

เปลี่ยนแปลงสารสนเทศการติดตอ หรือผูรบัผิดชอบหลักสําหรับ JCI Accreditation.  

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก JCI Accreditation Internet และ/หรือ JCI 

Accreditation Resource Center. 

4) องคกรที่ไดรับการรับรองจะตองสงแบบฟอรมขอมูลจุดติดตอกับองคกรที่สมบูรณภายใน

สัปดาหแรกของทุกป. 

 ซ) ถา JCI Accreditation Program รับรูวาองคกรมิไดปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งหรอืหลายขอใน

ขอกําหนดเจ็ดขอขางตนสําหรับนโยบายนี้, องคกรจะไดรับการติดตอเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณและ

ขอกําหนดสําหรับ JCI Accreditation.  ระหวางการปรึกษาหารือ เจาหนาที่ของ JCI Accreditation Program 

จะแจงใหผูนําทราบวาการไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอาจทําใหองคกรถูกจัดเขาอยูในกลุมเส่ียงตอการไมให

การรับรอง (At Risk for Denial of Accreditation) ตามที่กําหนดไวในนโยบาย.  ถาองคกรยังคงไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดดังกลาว เจาหนาที่จะจัดใหองคกรเขาอยูในกลุมเส่ียงตอการไมใหการรับรอง และการตัดสินรับรอง

จะไดรับการทบทวนโดย Accreditation Committee เพื่อพิจารณาผลลัพธ. 

นโยบายการเลื่อนการเยี่ยมสํารวจ (Postponement Policy) 

 องคกรอาจขอเลื่อนกําหนดการเยี่ยมสํารวจไดหากมีเหตุผลที่ยอมรับไดหนึ่งขอหรือมากกวา. 

 เหตุผลที่ยอมรับไดสําหรับการเลื่อนการเย่ียมสํารวจ 

• ภัยพิบัติธรรมชาติหรือเหตุการณสําคัญที่ไมสามารถรูลวงหนาไดอันกอใหเกิดการชะงักงันตอ

การดําเนินงานขององคกรโดยส้ินเชิงหรือเปนสวนใหญ; 

• มีการประทวงใหญที่ทําใหองคกรตองหยุดรบัผูปวยและตองโอนยายผูปวย (transfer) ไปยัง

สถานพยาบาลอื่น; หรือ 

• มีการยายผูปวย องคกร หรือทั้งคู ไปยังอาคารอื่นระหวางชวงกําหนดการเยี่ยมสํารวจ. 

JCI สงวนสิทธิที่จะดําเนินการเยี่ยมสํารวจ ณ ที่ต้ังองคกร ถาองคกรยังคงใหการดูแลผูปวยไดใน

สถานการณดังกลาว. 

นโยบายการยกเลิกการเยี่ยมสํารวจ (Cancellation Policy) 

การเยี่ยมสํารวจอาจจะถูกยกเลิกโดยฝายใดฝายหนึ่งโดยไมมีการปรับหรอืจายคาชดเชย ในกรณีที่

เหตุการณตอไปนี้ทําใหไมสามารถทําการเยี่ยมสํารวจได ขัดตอกฎหมาย หรือไมสมควรที่จะดําเนินการตอ. 
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• เหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติ 

• สงคราม 

• การกอการราย 

• กฎขอบังคับของรัฐ 

• ภัยพิบัติ 

• การประทวง 

• ความไมสงบในบานเมือง 

• ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การยกเลิกเนื่องจากสาเหตุที่ระบุไวขางตนจะตองส่ือสารเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุดที่ทําได.  

นอกจากนั้น JCI จะปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงที่เกี่ยวของกับการประเมินสถานการณทางการเมืองและ

การทหารในการจัดทํากําหนดการเยี่ยมสํารวจ. 

นโยบายโครงสรางคาธรรมเนียมสําหรับ JCI Accreditation (JCI Accreditation Fee 

Structure Policy) 

 คาธรรมเนียมในการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรองขึ้นอยูกับหลายปจจัย รวมถึงปริมาณและประเภทของ

บริการที่จัดโดยองคกร จํานวนของสถานทีห่รือ care ลักษณะแวดลอม (setting) ที่รวมอยูในการเยี่ยม จํานวน

ผูเยี่ยมสํารวจและจํานวนวันเยี่ยมที่ตองใชในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานของ JCI.   เวลาสําหรับการ

จัดทํารายงานของผูเยี่ยมสํารวจจะนับรวมในวันเยี่ยมสํารวจเพื่อคิดคาธรรมเนียมดวย.  องคกรจะไมถูกเรียก

เก็บคาบริการในการเยี่ยมสํารวจเพื่อทวนสอบ (validation surveys).  องคกรจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนยีม

สําหรับการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องตามความจําเปน (ดูขางลาง). 

คาธรรมเนียมในการรับรองครั้งแรก และตอสถานภาพทุกสามป (Initial and Triennial 

Accreditation Fee) 

สําหรับองคกรสวนใหญ ตองใชทีมผูเยี่ยมสํารวจสามคน ทําการเยี่ยมสํารวจส่ีวัน เพื่อทาํการประเมินที่

ครอบคลุมอยางมีประสิทธิภาพ.  คาธรรมเนยีมจะถูกปรับขึ้นหรอืลงตามความเหมาะสมสําหรับองคกรที่มีขนาด

ใหญกวาหรือเล็กกวา.  ส่ิงที่รวมในคาธรรมเนียม ไดแก   

• แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการเยี่ยมสํารวจ; 

• กําหนดการเยี่ยมสํารวจที่ปรับใหเหมาะกับองคกรแลว;  

• สารสนเทศสนับสนุนและความชวยเหลือตางๆ เกี่ยวกับกระบวนการเยี่ยมสํารวจ ณ ที่ต้ังองคกร และ

การแปลความหมายในมาตรฐาน;   

• ทีมผูเยี่ยมสํารวจที่มีประสบการณในระดับนานาชาติประกอบดวยบุคคลตอไปนี้หนึ่งคนหรอืมากกวา 

ขึ้นกับบริการทีอ่งคกรจัดและมาตรฐานที่จะไดรับการเยี่ยมสํารวจ 

o  แพทย  

o พยาบาล  

o นักบริหาร 
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o บุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน ผูเชี่ยวชาญดานหองปฏิบัติการทางการแพทย 

ดานการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน หรอื dispatch operator  

• รายงานการเยี่ยมสํารวจเบื้องตนและรายงานสรุปสุดทาย; และ 

• ใบประกาศนียบัตรรับรองโรงพยาบาล. 

คาธรรมเนียมการเย่ียมสํารวจเฉพาะเรือ่ง (Focused survey Fee) 

การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องจะกระทําเมื่อ JCI ตระหนักวามีโอกาสเกิดปญหารายแรงเนื่องจากการไม

ปฏิบัติตามมาตรฐาน ประเด็นเรื่องการดูแลผูปวยหรือความปลอดภัย หรอืเมื่อ JCI มีเหตุผลที่แนชัดสําหรับการ

เยี่ยมสํารวจองคกรที่ไดรับการรับรองแลว.  การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องจะเขาไปดูเฉพาะขอกําหนดของ 

มาตรฐาน และ/หรือ InternationalPatient Safety Goal ที่ยังมิไดมีการปฏิบัติในระหวางการเยี่ยมสํารวจ หรือ

ตามรายงานอุบัติการณที่มีเขามา.  โดยสวนใหญแลว การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องจะทําโดยผูเยี่ยมสํารวจคน

เดียว ใชเวลาหนึ่งวัน.  อยางไรก็ตาม JCI สงวนสิทธิที่จะมอบหมายใหมีผูเยี่ยมสํารวจมากกกวาหนึ่งคน หรอื

กําหนดเวลามากกวาหนึ่งวัน ตามจํานวนมาตรฐานที่จะตองถูกเยี่ยม หรอืความหลากหลายของกิจกรรมการ

เยี่ยมสํารวจ. 

คาธรรมเนียมสําหรับการเลื่อนการเย่ียมสํารวจ (Postponement Fee) 

 ในบางสถานการณซึ่งพบไมบอยนัก JCI อาจพิจารณาอนุญาตตามคําขอเลื่อนการเยี่ยมสํารวจสําหรับ

องคกรที่ไมเขาเกณฑที่กลาวมา (ดูนโยบายการเยี่ยมการเลื่อนสํารวจ).  ในกรณีดังกลาว องคกรอาจจะถูกเรียก

เก็บชดใชคาใชจายที่ไดเกิดขึ้น. 

คาธรรมเนียมสําหรับการยกเลิกการเย่ียมสํารวจ (Cancellation Fee) 

การยกเลกิที่เกิดจากองคกร (Organization-Initiated cancellation)  ถาองคกรยกเลกิการเยี่ยม

สํารวจกอนวันแรกของการเยีย่มสํารวจ 30 วันหรือกระชั้นกวา ดวยเหตุผลหนึ่งใดหรือหลายเหตุผลที่มิไดอยู

เงื่อนไขที่กลาวมา (ดูนโยบายการยกเลิกการเยี่ยมสํารวจ)  JCI อาจขอใหองคกรจายครึง่หนึ่งของคาธรรมเนียม

สําหรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ JCI. 

การยกเลกิที่เกิดจาก JCI (JCI-initiated cancellation) ในสถานการณที่ JCI ยกเลิกการเยี่ยมสํารวจ

เองดวยเหตุผลหนึ่งใดหรือหลายเหตุผลที่มิไดอยูในเงื่อนไขที่กลาวมา จะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก

องคกร.  

คาใชจายในการเดินทางเกีย่วกับการเย่ียมสํารวจเพ่ือการรับรองหรอืเย่ียมสํารวจเพ่ือติดตาม

เฉพาะเรื่อง (Travel Costs Related to the Accreditation Survey or Focused Survey) 

นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการเยี่ยมสํารวจ องคกรตองรบัผิดชอบคาใชจายในการเดินทางทั้งหมด

สําหรับผูเยี่ยมสํารวจ.  คาใชจายนี้ครอบคลมุคาพาหนะ (ทางอากาศ รถไฟ และรถยนต) และคาที่พักที่

สมเหตุสมผล รวมถึงคาอาหารและคาใชจายเบ็ดเตล็ดประจําวันตามอัตราที่กําหนดไว.  อัตรานี้จะไมเกินอัตรา

ปจจุบันที่กําหนดโดยกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Department of State) สําหรับการ

เดินทางไปตางประเทศ. 

กําหนดการจายคาธรรมเนยีมการเย่ียมสํารวจ (Payment Schedule of Survey Fees) 
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คาธรรมเนียมการรับรองโดย JCI จะถูกเรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธีการหนึง่ในสองวิธีตอไปนี้.  องคกร

จะไดรับการขอใหระบุวิธีการที่ตองการโดยเลือกและลงนามวิธีการดังกลาวในหนาสุดทายของสัญญา. 

ทางเลือกที่ I เมื่อองคกรตอบรับขอตกลงนี ้องคกรจะไดรับใบแจงหนี้สําหรับคาธรรมเนียมการเยี่ยม

สํารวจเต็ม 100% (เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ) อยางนอย 45 วันกอนวันแรกของการเยีย่มสํารวจ.  การชําระ

เงินควรกระทําดวยการโอนผานธนาคาร (wire transfer) กอนหนาวันแรกของการเยี่ยมสํารวจไมนอยกวา 21 

วัน.  เมื่อการเยี่ยมสํารวจเสร็จส้ินและองคกรไดรับการรับรอง ประกาศนียบัตรรับรองโดย JCI จะถูกสงให

องคกรทนัทีพรอมกับรายงานผลการเยี่ยมสํารวจฉบับทางการ (Official Survey Findings Report).  จากนั้น 

JCI จะเรียกเก็บคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและคาใชสอย (maintenance) ของผูเยี่ยมสํารวจภายใน 30 วัน

หลังจากการเยี่ยมสํารวจเสร็จส้ิน.  คาใชจายของผูเยี่ยมสํารวจจะตองจายเมื่อไดรับใบแจงหนี้. 

โดยการเลือกทางเลือกที่ I นี้ องคกรไดรับการคาดหวังวาจะจายคาใชจายของผูเยี่ยมสํารวจทันทีที่

ไดรับการเรียกเก็บ.  ถาองคกรไมจายคาใชจายของผูเยี่ยมสํารวจในเวลาที่เหมาะสม JCI จะเสนอตอ

คณะกรรมการรับรอง (Accreditation Committee) ใหเรียกคืนประกาศนียบัตรรับรอง และเพิกถอนสถานภาพ

การรับรองรองคกร. 

ทางเลือกที่ II แยกใบแจงหนีสํ้าหรับคาธรรมเนียมเปนสองใบ และใบแจงหนี้ใบที่สามสําหรับคาใชจาย

ในการเดินทางและคาใชสอย (maintenance) ของผูเยี่ยมสํารวจ. 

ก) เมื่อองคกรตอบรับขอตกลงนี ้องคกรจะไดรบัใบแจงหนี้สําหรับคาธรรมเนียมการเยี่ยมครึ่งแรก ซึ่ง

จะสงใหกอนการเยี่ยมสํารวจประมาณ 45 วัน และคาดวาจะมีการชําระหนี้โดยการโอนเงินผาน

ธนาคาร (wire transfer) กอนวันแรกของการเยี่ยมสํารวจไมนอยกวา 21 วัน.  การชําระเงิน

คาธรรมเนียมการเยี่ยมสํารวจครึ่งแรกจะตองใหแผนกการเงินของ JCI ไดรับเงินกอนการเยี่ยม

สํารวจไมนอยกวาสามสัปดาห.  ถาเมื่อถึงสามสัปดาหกอนวันแรกของการเยี่ยมสํารวจที่กําหนด

ไว JCI ไมไดรบัคาธรรมเนียมการเยี่ยมสํารวจครึ่งแรก JCI จะปรับกําหนดวันเยี่ยมสํารวจใหมเปน

วันอื่นที่มีความพรอม. 

ข) เมื่อการเยี่ยมสํารวจเสร็จส้ิน JCI จะสงใบแจงหนี้คาธรรมเนียมการเยี่ยมสํารวจที่เหลืออีก 50% 

ใหแกองคกร.  นอกจากนั้น คาจายในการเดินทางและคาใชสอยของผูเยีย่มสํารวจจะถูกเรียกเก็บ

ภายใน 30 วันหลังจากการเยี่ยมสํารวจ.  การชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดจะตอง

กระทําเมื่อไดรับใบแจงหนี้.  เมื่อการมีการตัดสินรับรองและ JCI ไดรับการชําระเงินคาธรรมเนียม

การเยี่ยมสํารวจทั้งหมด JCI จะสงรายงานการเยี่ยมสํารวจที่เปนทางการ (Official Survey 

Findings Report) และประกาศนียบัตรรับรองใหแกองคกร. 

หมายเหตุ  การชําระเงินตามกําหนดเวลาเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากนโยบายของ JCI กําหนดวาจะตอง

มีการชําระเงินสําหรับงานขั้นหนงกอนที่จะเริ่มตนงานขั้นตอไป.  ความลาชาในการชําระเงินครึง่แรกของ

คาธรรมเนียมการเยี่ยมสํารวจอาจสงผลใหเกิดคาใชจายตอองคกรที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากคาเดินทาง ที่สายการ

บินตางๆ มีแนวโนมจะกําหนดอัตราคาตัวที่แพงขึน้หากมกีารจองต๋ัวใกลวันที่จะเดินทางจริง.   

องคกรจะตองชําระเงินเต็มเมื่อไดรับใบแจงจากJCI.  หากเกินเวลา 30 วัน อาจจะมีการคิดคาปรับ

เพิ่มขึ้นจากใบแจงหนี้. 

 

user
Note
ขั้นหนึ่ง
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กระบวนการเยี่ยมสํารวจ ณ ท่ีตั้งองคกร (On-Site Survey Process) 

สารสนเทศท่ัวไป (General Information) 

 (สําหรับสารสนเทศโดยละเอียด ใหดูคําแนะนํากระบวนการเยี่ยมสํารวจที่เกี่ยวของ) 

 ผูเยี่ยมสํารวจจะเยี่ยมองคกรในระหวางวันทีท่ี่กําหนดไว และตามกําหนดการที่เตรียมไว.  ผูเยี่ยม

สํารวจอาจจะขอสัมภาษณบุคคลใดระหวางการเยี่ยมสํารวจ ขอเยี่ยมหนวยงานหรือสถานที่ในองคกรซึง่มิไดอยู

ในกําหนดการ หรือขอสารสนเทศเพิ่มเติม ก็ได.  องคกรจะตองใหความรวมมือกับผูเยี่ยมสํารวจในการสงมอบ

สารสนเทศที่เปนจริงเกี่ยวกับองคกรและการปฏิบัติตามมาตรฐาน.  ความลาชาในการสงมอบสารสนเทศที่

ตองการอาจถูกมองวาเปนความไมรวมมือ ซึ่งอาจสงผลใหมีการยุติกระบวนการรับรองกอนกําหนดการได. 

 วิธีการตามรอย (tracer methodology) เปนพื้นฐานของการเยี่ยมสํารวจ ณ ที่ต้ังองคกรของ JCI (ดู

คําแนะนํากระบวนการเยี่ยมสํารวจเพื่อคําอธิบายโดยละเอียด).  วิธีการตามรอยประกอบดวยการกระทําในส่ิง

ตอไปนี้: 

• การใชสารสนเทศในเอกสารการสมัครรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง 

• ติดตามประสบการณการดูแลสําหรับผูปวยจํานวนหนึ่ง ตลอดกระบวนการดูแลสุขภาพ

ทั้งหมดขององคกร 

• เปดโอกาสใหผูเยี่ยมสํารวจบงชี้ประเด็นผลการดําเนินการในขั้นตอนของกระบวนการดูแล

ผูปวยขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอน หรอืการเชื่อมตอระหวางกระบวนการ 

ผูเยี่ยมสํารวจจะสนทนากับผูบริหารสูงสุดขององคกรและผูนําอื่นๆ ในการประชุมกับผูนํา (leadership 

conference) เมื่อส้ินสุดการเยี่ยมแตละครั้ง.  ในการประชมุนนี้ ผูเยี่ยมสํารวจจะอธิบายสารสนเทศเบื้องตน

เกี่ยวกับส่ิงที่ผูเยี่ยมสํารวจพบ.  สารสนเทศนี้เปนเพียงสารสนเทศเบื้องตน และตองไมถอืวาเปนสารสนเทศที่

เสร็จสมบูรณจนกวาจะไดรับการทบทวนจากแผนงานรับรองคุณภาพของ JCI (JCI Accreditation Program). 

ในระหวางการเยี่ยมสํารวจ ถาผูเยี่ยมสํารวจพบสถานการณซึ่งเชื่อไดวาจะสงผลใหมีการคุกคามอยาง

รุนแรงตอสาธารณะหรือความปลอดภัยของผูปวย ผูเยี่ยมสํารวจจะรายงานใหแผนงานรับรองคุณภาพของ JCI 

ทราบ.  JCI จะพิจารณาเกี่ยวกับการตัดสินไมรับรองและแจงใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบ. 

การสังเกตในกระบวนการเยี่ยมสํารวจ ณ ท่ีตั้งองคกร (Observation of the On-site 

Survey Process) 

 ผูบริหารและบุคลากรระดับผูควบคุมกํากับของ JCI อาจเขารวมสังเกตการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง.  

องคกรหรือ JCI อาจขอใหมีบุคคลอื่นหนึ่งคนหรอืหลายคนเขารวมสังเกตกระบวนการเยี่ยมสํารวจ.  ฝายที่เปน

ผูขอจะตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากอีกฝายหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวกการสังเกตดังกลาว.  

ควรไดรับคํายนิยอมเปนลายลักษณอักษรนี้ลวงหนากอนการเยี่ยมสํารวจไมนอยกวาหาวัน.  ผูสังเกตการณ ซึ่ง

รวมถึงที่ปรึกษาที่องคกรจาง และผูปฏิบัติงานขององคกรอืน่ จะตองไมแสดงบทบาทการโตตอบในกระบวนการ

เยี่ยมสํารวจ กลาวคือไมรวมในการอภิปราย การสัมภาษณ หรอืกิจกรรมอืน่ๆ ที่เกิดขึน้ระหวางการเยี่ยม

สํารวจ.  คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมสํารวจเปนความรับผิดชอบของฝายที่เปนผูขอ. 

user
Note
น เกิน
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การฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจระหวางกระบวนการเยี่ยมสํารวจ ณ ท่ีตั้งองคกร (Surveyor 

Training During the On-Site Survey Process) 

 JCI สงวนสิทธิที่จะกําหนดใหผูเยี่ยมสํารวจที่อยูระหวางการฝกอบรมหนึง่คนหรือมากกวารวมไปกับ

ทีมผูเยี่ยมสํารวจที่ไดรับมอบหมาย.  บุคคลดังกลาวอาจรวมในกระบวนการเยี่ยมสํารวจภายใตการกํากับดูแล

และชี้แนะโดยตรงของทีมผูเยี่ยมสํารวจ.  JCI เปนผูรับคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมฝกอบรมนี้. 

นโยบายการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องของ JCI (JCI Focused Survey Policy) 
เปาหมาย. การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่อง (focus survey) เปนการเยี่ยมสํารวจ ณ ที่ต้ังองคกรภายใต

ขอบเขต เนื้อหา และระยะเวลาที่จํากัด เพื่อรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะ หรือมาตรฐาน/

องคประกอบทีวั่ดไดจํานวนหนึ่ง (limited number) 

นโยบาย. JCI อาจจัดใหมีการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องดวยเหตุผลตอไปนี:้ 

• เปนการติดตามหลังการเยี่ยมสํารวจเต็มรูปแบบ (ครั้งแรกหรือรอบสามป) 

• เมื่อ JCI ตระหนักวามีโอกาสเกิดปญหารุนแรงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือการดูแล

ผูปวย หรือประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัย  

• เมื่อ JCI มีเหตุผลที่หนักแนนอื่นๆ ที่จะเยี่ยมสํารวจองคกรที่ไดรับการรบัรองหรือไดรบั

ประกาศนียบัตร (accredited/certified organization) 

• เมื่อ JCI จําแนกประเภทเชิงการบริหารใหองคกรวา มีความเส่ียงตอการไมรับรอง (At Risk 

for Denial of Accreditation) (ดูนโยบายเรือ่งนี้ในหนา....) 

โดยสวนใหญแลวการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องจะกระทําโดยผูเยี่ยมสํารวจคนเดียวในเวลาหนึ่งวัน.  

อยางไรก็ตาม JCI Accreditation Program สงวนสิทธิที่อาจจะจัดใหมีผูเยี่ยมสํารวจมากกวาหนึ่งคน หรือใช

เวลาเยี่ยมสํารวจมากกวาหนึ่งวัน ขึ้นกับจํานวนมาตรฐานที่จะตองเยี่ยมสํารวจหรือความหลากหลายของ

กิจกรรมเยี่ยมสํารวจ. 

การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อประเมินองคกรมีสองประเภท: เยี่ยมติดตาม (follow-up survey) และ 

เยี่ยมเพื่อสอบเหตุ (for-cause survey) 

การเย่ียมสํารวจเฉพาะเรื่องเพ่ือติดตาม (Follow-Up Focused Survey)  เกิดจากความจําเปนที่

จะตองใหผูเยี่ยมสํารวจเขาไปสังเกต สัมภาษณเจาหนาที่หรือผูปวย หรอืตรวจสอบอาคารสถานที่ เพือ่ยืนยันวา

องคกรไดดําเนนิการอยางเพยีงพอที่จะบรรลุการปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI หรอื IPSG ในประเด็นที่ระบุไววา 

“not met” หรือ “partially met” ในชวงการเยี่ยมสํารวจครั้งแรกหรอืการเยี่ยมสํารวจรอบสามป. 

การเย่ียมสํารวจเฉพาะเรื่องเพ่ือสอบเหตุ (For-Cause Focused Survey)  การไดรับสารสนเทศ

เกี่ยวกับการเกิดเหตุการหรือชุดของเหตุการณในองคกรทีไ่ดรับการรับรองแลว และเปนเหตุใหเกิดสถานการณ

ที่สําคัญตอไปนี้ 

• ความหวงกังวลวามีส่ิงคุกคามตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวย/สาธารณะ/เจาหนาที่ 

ภายในองคกรอยางตอเนื่องหรือโดยทันททีันใด 
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• เพื่อยืนยัน/ตรวจสอบหาขอเท็จจริงในสถานการณที่ทําใหองคกรถูกจัดอยูในระดับชั้นมคีวาม

เส่ียงตอการไมรับรอง และไมถูกครอบคลุมดวยการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อติดตามหรือ 

Threat to Health and Safety Policy 

ระเบียบปฏิบติั.  ระเบียบปฏิบัติสําหรับการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อติดตามและเพื่อสอบเหตุ มี

ดังตอไปนี้ 

1. JCI จะแจงใหผูบริหารสูงสุดทราบภายใน 10 วันหลังจากการเยี่ยมสํารวจเต็มรูปแบบครั้งแรกหรือ

รอบสามปเสร็จส้ิน วาจําเปนตองมีการเยี่ยมสํารวจติดตามเฉพาะเรื่องเพื่อประเมินซ้ําองคประกอบ

ที่วัดไดซึ่งพบวา “not met.”  การเยี่ยมสํารวจติดตามเฉพาะเรื่องนี้จะกระทําภายใน 90 วัน

หลังจากไดจัดสงรายงานการเยี่ยมสํารวจที่เปนทางการใหแกองคกร.  องคประกอบของทีมผูเยี่ยม

สํารวจจะถูกกําหนดโดยสํานักงานรับรองโดยพิจารณาจากจํานวนและประเภทของส่ิงที่พบและ

จํานวนองคประกอบที่วัดไดซึ่งจะตองประเมินซ้ํา 

2. JCI จะแจงใหผูบริหารสูงสุดขององคกรถึงความจําเปนที่จะตองมีการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อ

สอบเหตุภายใน 45 วันนับแตองคกรไดรับการจัดสถานะอยูในระดับชั้นมีความเส่ียงตอการไม

รับรอง.  ผูอํานวยการบริหารอาวุโสมาตรฐานและการรับรอง ผูอํานวยการบริหารแผนงานรับรอง

คุณภาพ และผูชวยผูอํานวยการ จะประเมินสารสนเทศที่เกี่ยวของเกี่ยวกับองคกร และใหขอเสนอ

ตอผูบริหารสูงสุดของ JCI หรือประธานคณะกรรมการรับรอง ถงึการดําเนินการที่เหมาะสม

สําหรับองคกรที่ “มีความเส่ียง” 

3. ขอเสนอสําหรบัการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อสอบเหตุ โดยผูอํานวยการบริหารอาวุโสมาตรฐาน

และการรับรอง และผูอํานวยการบริหารแผนงานรับรองคณุภาพ อาจจะเสนอใหมีการเยี่ยมสํารวจ

เฉพาะเรื่องเพือ่สอบเหตุ “โดยไมแจงใหทราบลวงหนา” (unannounced) เมื่อมีสถานการณอยาง

ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตอไปนี้เกิดขึ้น: 

• ความเส่ียงตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวย สาธารณะ และเจาหนาที่ ยังคงมีอยู 

เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น และมีความรุนแรง 

• การประเมินสถานการณความเส่ียงจะทําไดดี ณ ที่ต้ังองคกร นอกเหนือกําหนดการและ

วิธีปฏิบัติตามปกติ 

• มีโอกาสที่องคกรจะจัดเตรียม (orchestrate) สถานการณและสภาวะซึ่งทําใหการ

วิเคราะหความเส่ียงอยางละเอียดถี่ถวนประสบความยากลําบากหรือไมสามารถทําได 

• ผูเยี่ยมสํารวจของ JCI อยูในภูมิภาคหรือพืน้ที่ขององคกร และไมมีปญหาเรื่องวีซา หรอื

อุปสรรคทางดานบริหารอืน่ๆ 

4. เมื่อองคกรไดรบัการพิจารณาวา “มีความเส่ียง” ที่จะเกิดภาวะคุกคามตอสุขภาพและความ

ปลอดภัย, จะนํานโยบายภาวะคุกคามตอสุขภาพและความปลอดภัยของ JCI (JCI Threat to 

Health and Safety Policy) มาใชทันที 

5. เมื่อเสร็จส้ินการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อสอบเหตุ ผูอํานวยการบริการอาวุโสการรับรองและ

มาตรฐาน ผูอํานวยการบริหารแผนงานรับรองคุณภาพ และผูชวยผูอํานวยการ จะประเมิน

สารสนเทศที่เกี่ยวของกับองคกร และจัดทําขอเสนเอตอผูบริหารสูงสุดของ JCI และ
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คณะกรรมการรับรอง.  ขอเสนอจะระบุวาองคกรควรไดรับการรับรองครั้งแรก ไมรับรอง อนญุาต

ใหธํารงสถานภาพการรับรอง หรือเพิกถอนการรับรองทีไ่ดรับในปจจุบัน ตามความเหมาะสม. 

6. คณะกรรมการรับรองของ JCI จะทบทวนรายงานการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อการติดตามใน

สถานการณตอไปนี:้ 

• คณะกรรมการจะทบทวนรายงานทุกฉบับขององคกรที่ไมเปนไปตามกฎการตัดสินใจใน

การรับรอง (accreditation decision rule) และเจาหนาที่เสนอใหปฏิเสธการรับรอง 

(Denial of Accreditation) รวมถึงหลังจากการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อการติดตาม, 

เพื่อสอบเหตุ, หรือการเยี่ยมสํารวจเพิ่มเติม 

• คณะกรรมการจะทบทวนรายงานขององคกรซึ่งเจาหนาที่เชื่อวามีประเด็นเกี่ยวกับการไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานเปนกรณีพิเศษหรือผิดปกติ รวมถึงกรณีที่องคกรไดรับการจัดอยูใน

กลุม มีความเส่ียงตอการไมรบัรอง 

• คณะกรรมการทบทวนรายงานขององคกรซึง่ทาทายหรือทักทวงส่ิงที่พบในรายงานการ

เยี่ยมสํารวจที่เปนทางการ.  การอุทธรณคําตัดสินรับรองจะเปนไปตามนโยบายที่ไดรับ

ความเห็นชอบแลวในเรื่อง การอุทธรณคําตัดสินเมื่อมีการปฏิเสธการรับรองหรอืมีการ

ถอนการรับรองของ JCI. (ดูหนา...) 

7. คณะกรรมการรับรองของ JCI จะพิจารณาขอเสนอของเจาหนาที่ JCI ในการประชุมรอบตอไปที่

ไดกําหนดไว เพื่อใหคําตัดสินการรับรองขั้นสุดทาย. 

8. องคกรจะไดรับทราบคําตัดสินรับรองภายใน 60 วันนับแตเสร็จส้ินการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่อง 

และภายใน 10 วันนับแตการตัดสินของคณะกรรมการรับรอง.  เจาหนาทีจ่ะดําเนินการติดตาม

ตามความเหมาะสม. 

การเยี่ยมสํารวจเพ่ิมเติม (Extension Survey) 

นโยบาย. JCI อาจจัดใหมีการเยี่ยมสํารวจเพิ่มเติมเมื่อเห็นวาจําเปนตองมีการประเมินองคกรดวย

ปจจัยตอไปนี้: 

• มีการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาขององคกร 

• มีการปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ขนานใหญ, หรอืองคกรยายบริการอยางนอย 25% ไปยัง

สถานที่ใหมหรอืในอาคารสถานที่ที่มีการปรบัเปลี่ยนขนานใหญ 

• มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนบริการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงอยางมาก 

• องคกรขยายขดีความสามารถในการใหบรกิารต้ังแต 25% ขึ้นไป โดยวัดจากจํานวนผูปวย

หรือตัววัดที่เกี่ยวของอื่นๆ 

• มีการเพิ่มบริการสุขภาพประเภทใหม 

• มีการยกเลิกบริการสุขภาพที่เคยจัดอยูเดิม 

• องคกรมีการรวมกิจการหรือไดมาซึ่งสถานที่ บริการ หรอืโปรแกรมซึ่งสามารถนํามาตรฐาน 

JCI ไปประยุกตใชได แตยังไมไดรับการรับรอง 

ระเบียบปฏิบติั.  องคกรจะตองแจงให JCI ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงเวลา

ระหวางการเยี่ยมสํารวจแตละครั้ง ตามที่กําหนดไวในนโยบายเรื่องขอกําหนดการรายงานระหวางการเยี่ยม
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สํารวจแตละครั้ง (Reporting Requirements Between Surveys) (ดูหนา...).  เจาหนาแผนงานรับรองคณุภาพ

ของ JCI จะทบทวนสารสนเทศที่ไดรับเพื่อพิจารณาวาจําเปนตองเยี่ยมสํารวจเพื่อการรบัรองเต็มรูปแบบหรือ

เฉพาะเรื่องในการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่องคกรระบุมา. 

การเยี่ยมสํารวจเพ่ือยืนยัน (Validation Survey) 

เปาหมาย.  เปาหมายของการเยี่ยมสํารวจเพื่อยืนยันผลคอืการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ

เยี่ยมสํารวจของ JCI ในการประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในสถานพยาบาล ถือเปนสวนหนึ่ง

ของความพยายามในการพัฒนาคุณภาพภายในของ JCI เอง.  องคกรที่สมัครใจเขารวมในการเยี่ยมสํารวจเพื่อ

ยืนยันความถกูตองจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ. 

กระบวนการ.  องคกรที่ไดรบัการรับรองจาก JCI จะไดรับเชิญเขารวมการเยี่ยมสํารวจเพื่อยืนยันดวย

ความสมัครใจ ทันทีหลังจากการเยี่ยมสํารวจครั้งแรกหรือการเยี่ยมสํารวจซ้ําเมื่อครบรอบสามป.  การเยี่ยม

สํารวจเพื่อยืนยันจะกระทําภายใน 60-180 วันหลังจากการเยี่ยมสํารวจ.  ระยะเวลาและองคประกอบของการ

เยี่ยมสํารวจจะเหมือนกับกระบวนการเยี่ยมสํารวจเต็มรูปแบบที่ผานมาครั้งลาสุดสําหรับองคกรนั้น.  ผูเยี่ยม

สํารวจที่ไดรับมอบหมายใหเยี่ยมสํารวจเพื่อยืนยันจะไมไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับผลของการเยี่ยมสํารวจองคกร

ครั้งที่เพิ่งผานมา และองคกรจะไดรับการขอมิใหแบงปนขอมูลดังกลาวกับผูเยี่ยมสํารวจไมวาดวยวิธีใด. 

ส่ิงที่พบจากการเยี่ยมสํารวจเพื่อยืนยันนี้จะไมมีผลตอการตัดสินใจรับรององคกรที่เขารวมซึ่งเปนไป

ตามกฎการตัดสินใจสําหรับการเยี่ยมสํารวจครั้งแรกหรือการเยี่ยมสํารวจซ้ําเมื่อครบรอบสามป.  อยางไรก็ตาม 

ถาในระหวางการเยี่ยมสํารวจไดพบสภาวการณที่เชื่อไดวาจะกอใหเกิดภาวะคุกคามตอสุขภาพหรือความ

ปลอดภัยของสาธารณชนหรือผูปวย จะมีการแจงใหแผนงานรับรองคุณภาพของ JCI ซึ่งจะมีการดําเนินการ

ตามระเบียบวิธีของ JCI เรื่องภาวะคุกคามตอสุขภาพและความปลอดภัยตอไป.  เมื่อส้ินสุดการเยี่ยมสํารวจ ผู

เยี่ยมสํารวจจะแจงขอสังเกตที่พบตอผูนําองคกรดวยวาจา.  จะไมมีรายงานเปนลายลักษณอักษรไวใหองคกร. 

องคกรที่สมัครใจเขารวมการเยี่ยมสํารวจเพื่อยืนยันจะไดรบัการขอมิใหเปดผลผลของการเยี่ยมสํารวจ

เพื่อยืนยันใหแกบุคคลนอกองคกรหรือองคกรอื่น.  ทํานองเดียวกัน JCI จะไมเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการ

เยี่ยมสํารวจนี้ตอสาธารณะ.  องคกรซึ่งอาสาสมัครเขารวมการเยี่ยมสํารวจเพื่อยืนยันจะไมตองรับภาระ

คาใชจายใดๆ. 

นโยบายภาวะคุกคามตอสุขภาพและความปลอดภัย (Treat to Health and Safety 

Policy) 

 เปาหมาย.  เพื่อใหผ ู เยี่ยมสํารวจของ JCI มีกระบวนการที่จะตอบสนองตอสถานการณซึ่งเชื่อวาจะ

กอใหเกิดภาวะคุกคามตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของสาธารณะหรือผูปวย ที่รุนแรง ในองคกรที่กําลังเยี่ยม

สํารวจ. 

 นโยบาย.  เพื่อเปาหมายของการรับรอง แผนงานรับรองคุณภาพของ JCI อาจพิจารณาส่ิงที่ผูเยี่ยม

สํารวจพบ คํารองเรียนตอองคกรหรอื JCI หรือสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวของซึ่ง JCI ไดรับ ในการตัดสินวาการ

ดําเนินงานบางสวนขององคกรอาจจะมีผลหรือนาจะมีผลตออันตราย การบาดเจ็บ ความบกพรองสูญเสียอวัยวะ 

หรือการเสียชีวิตของผูปวย เจาหนาที่ หรอืสาธารณะ ซึ่งจําเปนตองมีการดําเนินการบางอยางทันที 

user
Note
เผย
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 หนาที่รับผิดชอบ.  ผูเยี่ยมสํารวจของ JCI มีหนาที่รับผิดชอบในการรายงานสถานการณทั้งหมดซึ่งผู

เยี่ยมสํารวจเชื่อวามีโอกาสที่จะเกิดอันตราย การบาดเจ็บ ความบกพรองสูญเสียอวัยวะ หรือการเสียชีวิตของ

ผูปวย เจาหนาที่ หรอืสาธารณชน ในองคกรซึ่งตนกําลังเยีย่มสํารวจ. 

 ระเบียบปฏิบติั. ระเบียบปฏิบัติสําหรับภาวะคุกคามตอสุขภาพและความปลอดภัยมีดังตอไปนี้: 

1. ผูเยี่ยมสํารวจจะแจงใหแผนงานรับรองคุณภาพของ JCI ทราบทันทีเมื่อพบสภาวการณซึ่งเชื่อได

วาจะกอใหเกิดภาวะคุกคามที่รุนแรงตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของสาธารณะหรือผูปวย. 

2. ถาการเยี่ยมสํารวจยังคงดําเนินอยู ผูอํานวยการบริหารของแผนงานรับรองคุณภาพของ JCI อาจ

ขอใหหัวหนาทีมผูเยี่ยมสํารวจประสานใหมีการประชุมทางไกล (conference call) จากแผนงาน

รับรองคุณภาพของ JCI ไปยังองคกรเพื่ออภิปรายส่ิงที่พบดังกลาวกับผูนําระดับสูงขององคกร.  

3. การเยี่ยมสํารวจจะดําเนินตอไป และส่ิงที่พบที่ตามมาทั้งหมดจะถูกรายงานตอแผนงานรบัรอง

คุณภาพของ JCI โดยทันที. 

4. ผูอํานวยการบริหารอาวุโสดานการรับรองและมาตรฐานของ JCI จะเสนอตอผูบริหารสูงสุดของ 

JCI วาสมควรประกาศวามีภาวะคุกคามตอสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม 

5. ผูบริหารสูงสุดของ JCI หรือประธานคณะกรรมการรับรอง (ในกรณีที่ผูบริหารสูงสุดไมอยู) โดย

การปรึกษากับผูอํานวยการบริหารอาวุโสดานการรับรองและมาตรฐาน สามารถสรุปคําตัดสินซึ่ง

เปดเผยตอสาธารณะไดวาสถานภาพการรับรองที่เคยมีอยูนั้นไมมีผลอีกตอไป รอคอยการทบทวน

โดยคณะกรรมการรับรองคุณภาพของ JCI ซึ่งจะเกิดขึ้นตามมา. 

6. จากนั้นผูบรหิารสูงสุดของ JCI หรือประธานคณะกรรมการรับรอง สามารถประกาศคําตัดสิน

ปฏิเสธการรับรอง (Accreditation Denied) กอนกําหนด 

7. ผูอํานวยการบริหารอาวุโสดานการรับรองและมาตรฐาน จะแจงใหผูบรหิารสูงสุดขององคกร (และ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม) ทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้และส่ิงที่

พบซึ่งนํามาสูการตัดสินใจนี้. 

8. คณะกรรมการรับรองคุณภาพของ JCI จะยืนยันหรือกลบัคําตัดสินในการประชุมครั้งตอไป หรอื

อาจจะมีการเชิญประชุมพิเศษตามคําขอของผูบริหารสูงสุดของ JCI หรอืผูอํานวยการบริหาร

อาวุโสดานการรับรองและมาตรฐาน ขึน้กับระดับของภาวะคุกคามตอสุขภาพหรือความปลอดภัย.  

คณะกรรมการรับรองคุณภาพของ JCI จะพิจารณาสารสนเทศที่ไดรับจากองคกรที่เคยไดการ

รับรองและตัดสินใจวาจะไมใหการรับรองโดยทันทีหรอืจะดําเนินการตามความเหมาะสมกอน.  

คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณากิจกรรมการแกปญหาหรือการตอบสนองตอภาวะคุกคามที่

รุนแรงขององคกร.  องคกรสามารถสงมอบสารสนเทศเพื่อแสดงใหเห็นวาภาวะคุกคามตอสุขภาพ

และความปลอดภัยที่รุนแรงนัน้ไดรับการแกไขกอนการพิจาณาตัดสินใจไมรับรองโดย

คณะกรรมการรับรองคุณภาพ. 

ในสถานการณเชนนี ้กิจกรรมการแกไขจะไดรับการพิจารณาตอเมื่อเหตุการณไมพึงประสงคเกิดจาก

ประเด็นเดียว และองคกรแสดงใหเห็นวาองคกร 

• ดําเนินการโดยทันทีเพื่อแกไขเยียวยาสถานการณอยางครบถวนสมบูรณ; 

• จัดใหมีการวิเคราะหมูลเหตุ (root cause analysis) อยางรอบดานและเชื่อถือได; 

• เลือกใชการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อปองกันการเกิดปญหาซ้ําในอนาคต; และ 
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• การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องตามกําหนดไดพบวามีการปฏิบัติตามมาตรการแกไขแตละ

ประเด็นที่กลาวมา. 

การรักษาความลับ (Confidentiality) 

JCI เก็บรักษาสารสนเทศที่ไดรับหรือที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการรับรองคุณภาพตอไปนี้เปน

ความลับ: 

• รายงานส่ิงที่พบจากการเยี่ยมสํารวจฉบับที่เปนทางการ (Official Survey Findings Report) 

นอกเหนือจากวาองคกรตองการใชสถานภาพการรับรองของตนเพื่อตอบสนองตอขอกาํหนด

ของรฐับาล (เชน การขอใบอนุญาต ).  JCI จะเปดเผยสารสนเทศรวมถึงรายงานส่ิงที่พบจาก

การเยี่ยมสํารวจฉบับที่เปนทางการใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเมื่อไดรับอนญุาตจาก

องคกรที่ไดรับการรับรอง.  

• สารสนเทศที่ไดเรียนรูจากองคกร กอน ระหวาง หรือหลังจากการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง 

ซึ่งจะใชในการระบุระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองแตละเรื่อง. 

• การวิเคราะหมูลเหตุหรือแผนปฏิบัติการซึ่งองคกรจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองตอเหตุการณพึง

สังวรณ หรือตอบสนองตอเหตุการณอื่นๆ ที ่JCI ระบ ุ

• ขอมูลอื่นๆ ซึ่งอาจชวยในการตัดสินใจรับรอง (เชน บนัทึกของผูเยี่ยมสํารวจ) 

• เอกสารการวิเคราะหของเจาหนาที่ รายงานและกําหนดการประชุมของคณะกรรมการรบัรอง

คุณภาพ  

• ขอมูลระบุตัวบุคคลของผูทีร่องเรียนเกี่ยวกับองคกรที่ไดรับการรับรอง, นอกจาก JCI ไดรับ

ความจํานงอนุญาตของผูรองหรือนอกจากมีการกําหนดไวในกฎหมาย 

JCI จะเปดเผยขอมูลตอไปนี้ตอสาธารณะ: 

• สถานภาพขององคกรวาไดรับการรับรอง ถูกปฏิเสธการรับรอง หรือถูกถอนการรับรอง 

• จํานวนคํารองเรียนที่องคกรไดรับซึ่งเขาเกณฑของ JCI ที่จะตองดําเนินการทบทวน 

• สถานภาพขององคกรจะแสดงบน JCI web site วา รับรอง (และวันที่) หรอื ถอนการรับรอง 

(และวันที่).  สถานภาพการถูกถอนการรับรองจะปรากฏอยูบน JCI web site เปนเวลาหนึ่งป. 

JCI จะใหขอมูลตอไปนี้แกผูที่สงคํารองเรียนถูกตองตามเกณฑสําหรับการทบทวน 

• มาตรฐานที่เกี่ยวของซึ่งมีการทบทวน 

• มาตรฐานซึ่งมกีารใหขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาอันเปนผลจากการทบทวน, และ 

• การเปลี่ยนแปลงในสถานภาพการรับรององคกร. 

องคกรที่ไดรับการรับรองอาจเปดเผยสารสนเทศที่มีรายละเอียดมากกวาใหแกใครกไ็ดที่ตองการ 

รวมถึงรายงานส่ิงที่พบจากการเยี่ยมสําวจที่เปนทางการ.   อยางไรก็ตาม หากองคกรเผยแพรสารสนเทศที่ไม

ถูกตองเกี่ยวกับการรับรอง JCI สงวนสิทธิที่จะสรางความกระจางชัดในสารสนเทศซึ่งปกติแลวถือวาเปนคาม

ลับ. 

user
Note
ความ
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นโยบายเขาขายเสี่ยงตอการปฏิเสธการรับรอง (At Risk for Denial of Accreditation) 

 เปาหมาย.  นโยบายนี้เปดโอกาสใหเจาหนาที่แผนงานรบัรองคุณภาพของ JCI ระบุสถานการณ

เฉพาะที่ถาเกิดขึ้นในองคกรที่ไดรับการรับรองแลว แสดงใหเห็นความจาํเปนสําหรับการกํากับดูแลเพิ่มขึ้นเพื่อ

ทําใหมั่นใจวาแผนงานคุณภาพและปลอดภัยของผูปวยไมอยูในภาวะเส่ียงอันตราย ไมวาจะเปนสถานการณ

เด่ียวหรือรวมๆ กัน. 

 นโยบาย.  ภาวะ “เขาขายเส่ียงตอการปฏิเสธการรับรอง” (At Risk for Denial for Accreditation) เปน

การจําแนกประเภทเชิงการบริหารซึง่จะเกิดขึ้นเมื่อเจาหนาที่ของแผนงานรับรองคุณภาพของ JCI ลงความเห็น

วามีสภาวการณดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา: 

1. มีภาวะคุกคามที่สงผลโดยตรงตอความปลอดภัยของผูปวย สุขภาวะของประชาชน หรอืความ

ปลอดภัยของเจาหนาที่เกิดขึ้นภายในองคกร. 

2. มีบุคคลที่ไมไดรับใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน หรือประกาศนียบัตร กําลังใหหรอืไดใหบริการ

สุขภาพในองคกรซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองมีใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน หรือประกาศนยีบัตร 

และทําใหผูปวยขององคกรตกอยูในความเส่ียงที่จะเกิดผลลัพธไมพึงประสงคที่รุนแรง. 

3. มีหลักฐานที่ทําให JCI เชื่อไดวาองคกรสงเอกสารหรือสารสนเทศที่ไมเปนความจริงเพือ่ที่จะให

ไดรับหรอืธํารงสถานะการรับรอง ตามที่กําหนดไวในนโยบายความถูกตองเชื่อถอืไดของ

สารสนเทศ (Information Accuracy and Truthfulness Policy) 

4. จํานวนมาตรฐานที่ไมไดมีการปฏิบัติตาม (not met หรือ partially met) ในชวงเวลาของการเยี่ยม

สํารวจมีคามากกวาคาเฉลี่ย (ต้ังแต 3 SD ขึ้นไป) สําหรับองคกรที่มีลักษณะบริการแบบเดียวกัน

ในชวง 24 เดือนที่ผานมา. 

5. องคกรไมมีใบอนุญาต ประกาศนียบัตร และ/หรือ ไดรับอนุญาต ที่จะใหบริการซึ่งองคกรกําลัง

ขอรับการรับรอง ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย. 

6. องคกรไมปฏิบติัตามนโยบายเรื่องขอกําหนดการรายงานในชวงเวลาระหวางการเยี่ยมสํารวจแต

ละครั้ง (Reporting Requirements Between Surveys) (ดูหนา...). 

7. องคกรไมสามารถสงแผนการปรับปรุงเชิงกลยุทธ (Strategic Improvement Plan-SIP) ที่ยอมรับ

ไดภายใน 120 วันนับแตการเยี่ยมสํารวจองคกร. 

หนาที่รับผิดชอบ.  เจาหนาที่แผนงานรับรองคุณภาพของ JCI และผูเยีย่มสํารวจอาจระบุสภาวการณ

ระหวางการเยี่ยมสํารวจ ณ ที่ต้ังองคกร, ระหวางการทบทวนรายงานการเยี่ยมสํารวจหรือกิจกรรมติดตามหลัง

การเยี่ยมสํารวจ, หรือจากคํารองเรียนเกี่ยวกับองคกรที่ไดรับ.  ผูเยี่ยมสํารวจจะยืนยัน/สืบคนสภาวการณที่

เกี่ยวของในระหวางการเยี่ยมสํารวจ ณ ที่ต้ังองคกร หรือเปนสวนหนึ่งของการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่อง.  

ขอเสนอของเจาหนาที่แผนงานรับรองคุณภาพของ JCI จะไดรับการทบทวนโดยคณะกรรมการรับรองคณุภาพ. 

ระเบียบปฏิบติั.  เมื่อพบวามีสภาวการณอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาใน 7 รายการขางตน 

เจาหนาที่แผนงานรับรองคุณภาพของ JCI จะแจงใหผูอํานวยการบริหารของแผนงานรับรองคุณภาพของ JCI  

และ/หรือ ผูอํานวยการบริหารอาวุโสการรับรองและมาตรฐาน เพื่อทบทวนสถานการณ.  ผูบริหารสูงสุดของ 

JCI จะไดรับรายงานตามความเส่ียงที่พบอันเปนผลจากการทบทวน. 



 

32 

 

ขั้นตอนตอไปจะไดรับการพิจารณา เชน ขอใหองคกรทําความกระจางกับสารสนเทศ จัดใหมีการเยี่ยม

สํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อติดตาม การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเพื่อหาสาเหตุ หรอืกิจกรรมอืน่ๆ ตามความ

เหมาะสม. 

เมื่อผูเยี่ยมสํารวจพบวาสภาวการณไดรับการสอบทานและยังคงไมคลี่คลาย จะเสนอใหคณะกรรมการ

รับรองปฏิเสธการรับรอง.  องคกรมีสิทธิที่จะอุทธรณคําตัดสินนี้ตามที่ระบุไวในนโยบายของ JCI เรื่องการ

อุทธรณคําตัดสินปฏิเสธหรือถอนการรับรองโดย JCI (Appeal of Decisions When JCI Accreditation Is 

Denied or Withdrawn) (ดูหนา...). 

 

หลังการเยีย่มสํารวจ (Postsurvey) 

การแกไขรายงานผลการเยี่ยมสํารวจฉบับทางการ (Revision of the Official Survey 

Findings Report) 

 องคกรมีเวลาเจ็ดวันนับแตวันสุดทายของการเยี่ยมสํารวจที่จะขอใหมีการแกไขรายงานเกี่ยวกับส่ิงที่

พบจากการเยี่ยมสํารวจ เปนลายลักษณอักษรหรือโดยไปรษณียอิเล็กทรอนิคส.  คําขอแกไขนี้จะตองสงมา

พรอมกับขอมลูและสารสนเทศสนับสนุนที่เหมาะสม.  คณะกรรมการรับรองคุณภาพจะพิจารณาคําขอแกไขและ

ตัดสินใจในขั้นสุดทาย. 

การตัดสินใจรับรองคุณภาพ (กฎการตัดสินใจ) The Accreditation Decision 

(Decision Rules) 

 คณะกรรมการรับรองคุณภาพของ JCI เปนผูตัดสินใจรับรองตามส่ิงที่พบจากการเยี่ยมสํารวจ. องคกร

สามารถไดรับการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง คอื รับรอง (Accredited) หรือ ปฏิเสธการรับรอง (Accreditation 

Denied).  การตัดสินใจรับรองนี้ขึ้นกับวาองคกรสามารถบรรลุกฎการตัดสินใจไดเพียงใด.  สําหรับรายละเอียด

ของกฎการตัดสินใจ ขอใหดูคาํแนะนํากระบวนการเยี่ยมสํารวจ (Survey Process Guide) หรอืดูที่ JCI web 

site. 

การอุทธรณคําตัดสินไมรับรองหรือเพิกถอนการรับรองของ JCI (Appeal of Decisions 

When JCI Accreditation Is Denied or Withdrawn) 

 ถามีการตัดสินไมรับรองหรอืเพิกถอนการรับรองอนัเปนผลจากการเยี่ยมสํารวจเต็มรูปแบบ การเยี่ยม

สํารวจเฉพาะเรื่อง หรอืกิจกรรมการเยี่ยมสํารวจอื่นๆ หรอืมีสถานการณที่คุกคามตอชีวิต, องคกรมีเวลา 20 วัน

ตามปฏิทินนับแตไดรับรายงานผลการเยี่ยมสํารวจฉบับทางการ หรือไดรบัแจงเพิกถอนการรับรอง ที่จะแจงให 

JCI ทราบเปนลายลักษณอักษรหรือไปรษณียอิเล็กทรอนกิส แสดงเจตจํานงที่จะอุทธรณคําตัดสินดังกลาว. 

 จากนั้นองคกรมีเวลาอีก 60 วันที่จะนําเสนอขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนคําขออุทธรณที่ยอมรับ

ไดเปนลายลักษณอักษรหรือโดยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส.  หลังจากที่ JCI ทบทวนขอมลูที่สงมาแลว ยังคง

ยืนยันคําตัดสินที่จะไมรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง องคกรอาจมาชี้แจงตอหนาคณะกรรมการรับรองคุณภาพ

ของ JCI โดยตรงเพื่อสนับสนนุคําขออุทธรณ ทั้งนี้ดวยคาใชจายขององคกรเอง.  วิธีปฏิบัติในการทบทวนและ

อุทธรณมีโดยสรุปดังตอไปนี้: 
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 การแจงใหองคกรทราบประเด็นที่ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI หรือสภาวการณที่เกี่ยวกับ

การคุกคามตอชีวิต. ถาเจาหนาที่ของ JCI พิจารณาส่ิงที่พบจากการเยี่ยมสํารวจ เอกสารการเยี่ยมสํารวจ 

และขอมูลหรอืสารสนเทศที่เกี่ยวของอื่นๆ จากแหลงตางๆ และมีความเห็นที่จะเสนอคณะกรรมการรบัรอง

คุณภาพของ JCI วาควรปฏิเสธการรับรองหรือเพิกถอนการรับรององคกรตามกฎการตัดสินใจที่คณะกรรมการ

ใหความเห็นชอบไว เจาหนาที่จะสรุปส่ิงที่พบและความเห็นดังกลาว.  องคกรอาจจะดําเนินการตอไปนี ้

ก) ยอมรับส่ิงที่พบและคําตัดสิน; หรือ 

ข) สงหลักฐานการปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI ที่ระบุ ณ เวลาที่เยี่ยมสํารวจ แตไมปรากฏในรายงานผล

การเยี่ยมสํารวจฉบับทางการ พรอมดวยคําอธิบายเหตุผลที่ไมมีการนําเสนอสารสนเทศดังกลาว

ในชวงเวลาที่เยี่ยมสํารวจมายัง JCI; หรือ 

ค) สงหลักฐานเกีย่วกับสถานการณที่มีผลคุกคามตอชีวิตมายัง JCI 

การพิจารณาการตอบสนองขององคกร.  JCI จะทบทวนหลักฐานที่ไดรบัและดําเนินการตามกฎ

การตัดสินใจที่คณะกรรมการรับรองคุณภาพของ JCI ใหความเห็นชอบ คือ 

ก) เสนอตอคณะกรรมการรับรองคุณภาพของ JCI วาองคกรควรไดรับการรับรอง; หรือ 

ข) เสนอวาควรปฏิเสธการรับรองแกองคกรดังกลาว. 

การดําเนนิการของคณะกรรมการรับรองคุณภาพของ JCI.  คณะกรรมการอาจจะ 

ก) รับรององคกรนั้น; 

ข) ปฏิเสธการรับรององคกรนั้น; 

ค) ยืดเวลาการพิจารณาออกไปขณะที่มีการรวบรวมและทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

มาตรฐานขององคกรหรือสถานการณที่คุกคามตอชีวิต โดยเจาหนาที่ของ JCI. 

ง) ส่ังใหมีการเยี่ยมสํารวจองคกรซ้ําหรอืเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่อง และประเมินผลในขอบเขตที่

เจาหนาที่ดานการรับรอง JCI เห็นวาเหมาะสม. 

ถาองคกรขอถอนตัวจากกระบวนการรับรองคุณภาพภายหลังการเยี่ยมสํารวจ คณะกรรมการรับรอง

คุณภาพของ JCI จะตัดสินใจตามส่ิงที่พบจากการเยี่ยมสํารวจเต็มรูปแบบนั้นและการติดตาม และจะสงผลการ

ตัดสินใหแกองคกร. 

สารสนเทศเกี่ยวกับสถานภาพการรับรองท่ีเปดเผยตอสาธารณะ (Information on 

Accreditation Status Available to the Public) 

 JCI มุงมั่นที่จะเปดเผยสารสนเทศที่เที่ยงตรงและมีความหมายเกี่ยวกับองคกรที่ไดรับการเยี่ยมสํารวจ

ใหแกสาธารณะ.  สารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินการขององคกรไมเพียงแตจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพ

ปรับปรุงบริการของตน แตยังชวยใหการศึกษาแกผูใชบริการขององคกร.  สารสนเทศดังกลาวอาจชวยผูปวย

และผูจายเงินในการเลือกสถานพยาบาล และ/หรือผูประกอบวิชาชีพ โดยใชขอมูลประกอบ. 

 อยางไรก็ตาม เปนเรื่องสําคญัที่จะรักษาความลับสําหรับสารสนเทศบางอยางเพื่อสงเสริมการเปดเผย

ขอมูลในกระบวนการรับรองคุณภาพ.  การเปดเผยขอมูลนี้ชวยใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพเพื่อ

ประโยชนสาธารณะ.  โปรดดูในสวนที่วาดวยการรักษาความลับสําหรับสารสนเทศเฉพาะในประเด็นนี้. 
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การแสดงและใชเครื่องหมายการรับรอง (Accreditation Award Display and Use) 

 JCI มอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพใหแตละองคกรสําหรับการรับรองคุณภาพครัง้แรกและการตอ

อายุการรับรอง โดยไมตองเสียคาใชจาย.  องคกรสามารถซื้อสําเนาประกาศนียบัตรเพิ่มเติมไดดวยการติดตอ

กับ JCI.  ประกาศนียบัตรและสําเนาทั้งหมดยังคงเปนทรพัยสินของ JCI ซึ่งจะตองสงคนืถา: 

• องคกรไดรับประกาศนีบัตรฉบับใหมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ; หรอื 

• มีการเพิกถอนหรือปฏิเสธการรับรององคกรดวยเหตุผลใดก็ตาม. 

องคกรที่ไดรับการรับรองจาก JCI จะตองอธิบายตอสาธารณะอยางถูกตองเกี่ยวกับธรรมชาติและ

ความหมายของการรับรองทีต่นไดรับ.  องคกรจะตองไมบิดเบือนสถานภาพการรับรองหรือสถานที่และบริการ

ซึ่งตนไดรับการรับรอง.  JCI จะจัดสงแนวทางที่เหมาะสมในการประกาศเผยแพรใหแกองคกรที่ไดรับการ

รับรอง. 

การธํารงสถานภาพการรับรอง (Maintaining Accreditation) 

 JCI จะเฝาติดตามองคกรที่ไดรับการรับรองและโปรแกรมที่ไดรับ certifiy วายังคงปฏิบัติตาม IPSG 

และมาตรฐาน JCI ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องตลอดวงรอบสามปของการรับรอง. 

ขอกําหนดการรายงานระหวางการเยี่ยมสํารวจแตละครั้ง (Reporting Requirement 

Between Surveys) 

 เปาหมาย.  เพื่อใหมีการส่ือสารอยางตอเนื่องตลอดวงรอบสามปของการรับรอง ระหวางองคกรที่

ไดรับการรับรองและ JCI Accreditation Program ใหมันใจวาองคกรยังคงปฏิบัติตามขอกําหนดเพื่อการรับรอง

หลังจากที่ไดรบัการรับรองแลว. 

 นโยบาย.  ไมมีการถายโอนหรือสืบตอการรับรองโดยอัตโนมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น

ภายในองคกรที่ไดรับการรับรอง.  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองมีการเยี่ยมสํารวจเต็มรูปแบบหรือเฉพาะ

เรื่องถา 

• มีการจัดบริการใหมซึ่ง JCI มีมาตรฐานอยู รวมถึงการเพิม่หรือลดประเภทของบริการ

สุขภาพ; 

• มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ ความเปนเจาขององคกร/โปรแกรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

จํานวนผูบริหารและบุคลากรทางคลินิกอยางมีนัยสําคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติในการดําเนินงาน; 

• มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูซึ่งองคกร/โปรแกรมมอบหมายสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการ

รับรองคุณภาพทุกเรื่อง; 

• มีการเปลี่ยนแปลงในผูนํา และ/หรือ บุคคลขององคกรหรือโปรแกรมที่ไดรบัมอบมอบหมายให

เปนผูติดตอหลักกับ JCI; 

• มีการเคลื่อนยายบริการไมนอยกวารอยละ 25 ไปยังสถานที่ใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลง

อาคารสถานที่ใหบริกรอยางมีนัยสําคัญ; 
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• มีการขยายศักยภาพในการใหบริการหรือมกีารใชบริการเพิ่มมากขึ้นต้ังแตรอยละ 25 ขึ้นไป 

นับจากจํานวนเตียง จํานวนครั้งที่ผูปวยมารับบริการ จํานวนชิ้นของเครือ่งมืออุปกรณ หรือ

ตัววัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ; 

• มีการลดศักยภาพในใหบริการหรอืมีการใชบริการนอยลงต้ังแตรอยละ 25 ขึ้นไป นับจาก

จํานวนเตียง จํานวนครั้งที่ผูปวยมารับบริการ จํานวนชิน้ของเครื่องมืออุปกรณ หรือตัววัด

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ; 

• มีการจัดบริการในระดับที่สูงขึ้น (เชน จากบริการฟนฟูสภาพผูปวยโรคหัวใจแบบผูปวยนอก 

เปนการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจดวยเครื่องมือที่รุกล้ํารางกาย (invasive) แบบผูปวยใน); 

• มีการควบรวมกิจการ/รวบกิจการ/ไดรับกิจการเพิ่ม ทําใหมีสถานที่ บริการ หรือโปรแกรมซึ่งมี

มาตรฐาน JCI เกี่ยวของ แตยงัไมไดรับการรบัรอง; 

• หนวยงานผูควบคุมหรือออกใบอนุญาตในระดับพื้นที่ ระดับเขต หรอืระดับชาติ ไดเขาไป

สืบสวนหรือตรวจสอบ สงผลใหมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง หรือมีผลลัพธที่ไมพึงประสงค

ซึ่งจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงในองคกรโดยทันที (เชน การส่ังใหมีการปดทั้งหมดหรอื

บางสวนขององคกรหรือแผนก โปรแกรม บริการ ทําใหองคกรไมสามารถใหบริการแกผูปวย

ได; และ/หรือ 

• ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยในการกระทําเวชปฏิบัติและใหบริการแก

ผูปวยของสถานพยาบาลถูกเพิกถอน ยกเลกิ ทําใหส้ินสุด หรือจํากัดการใช โดยหนวยงานผู

ควบคุมตามกฎหมาย หรือโดยองคกร และแพทยดังกลาวยังคงปฏิบัติงานอยูในองคกร. 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดขึ้น องคกร/โปรแกรม จะตองแจงให JCI ทราบเปนลายลักษณอักษร

ภายใน 30 วันหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว.  องคกร/โปรแกรมที่ไมแจงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ตอ JCI ใน

เวลาที่กําหนด ถือวามิไดปฏิบัติตามนโยบายความถูกตองเชื่อถือไดของสารสนเทศ (Information Accuracy 

and Truthfulness Policy) และจะถูกจัดเขาในกลุมเขาขายเส่ียงตอการปฏิเสธการรับรองตามที่กําหนดไวใน

นโยบาย. 

 หนาที่รับผิดชอบ.  แผนกมาตรฐานของ JCI จะจัดพิมพนโยบายนี้ไวในคูมือรับรองทุกฉบับ.  

นโยบายนี้จะอยูในสวนหนาของคูมือภายใตหัวขอนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรับรองคุณภาพของ JCI. 

นโยบายเหตุการณพึงสังวรณของ JCI (JCI Sentinel Event Policy) 

เหตุการณพึงสังวร (Sentinel Events).  เพื่อสนับสนุนพนัธกิจในการพฒันาคุณภาพและความ

ปลอดภัยของบริการสุขภาพใหแกชุมชนนานาชาติ  JCI ทบทวนกิจกรรมขององคกรในการตอบสนองตอ

เหตุการณพึงสังวรในกระบวนการรับรอง.   การทบทวนนีค้รอบคลุมการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรองครัง้แรก 

การเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรองเมื่อครบรอบสามป และการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่องเมื่อมีขอบงชี้.  ตอไปนี้คือ

คําอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณพึงสังวร: 

• เหตุการณพึงสังวรเปนเหตุการณเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการสูญเสียหนาที่อยางถาวรที่ไมอาจ

คาดการณได โดยไมเกิดจากธรรมชาติความเปนไปของการเจ็บปวยที่ผูปวยมีหรือภาวะเดิมของ

ผูปวย.   
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• เหตุการณพึงสังวรอาจเกิดเนื่องจากการผาตัดผิดขาง ผิดหัตถการ ผิดคน.  

• เหตุการณดังกลาวถูกเรียกวา “เหตุการณพึงสังวร” เพราะเหตุการณเหลานั้นสงสัญญาณเตือนใหตอง

รีบสอบสวนและตอบสนองโดยทันที.  

• คําวา “เหตุการณพึงสังวร-sentinel event” และ “ความผิดพลั้งทางการแพทย-medical error” มิไดมี

ความหมายเดียวกัน  มิใชวาเหตุการณพึงสังวรทุกเหตุการณจะเกิดจากความผิดพลั้ง และมิใชวา

ความผิดพลั้งทุกครั้งจะนํามาสูเหตุการณพึงสังวรเสมอไป. 

เปาหมายของนโยบายเหตุการณพึงสังวร (Goals of the Sentinel Event Policy) นโยบาย

เหตุการณพึงสังวรมีเปาหมาย 4 ประการ คือ:  

1. เพื่อใหเกิดผลกระทบทางบวกในการพัฒนาการดูแล การรกัษา การบริการผูปวย และการปองกัน

เหตุการณพึงสังวร. 

2. เพื่อมุงเนนความใสใจขององคกรซึ่งเคยเกิดเหตุการณพึงสังวร สูการทําความเขาใจสาเหตุที่อยู

เบื้องหลังเหตุการณ ปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการขององคกรเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ

ลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต.  

3. เพื่อเพิ่มความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณพึงสังวร สาเหตุ และกลยุทธในการปองกัน  

4. เพื่อคงความมั่นใจตอกระบวนการรับรอง ของสาธารณชนและองคกรทีไ่ดรับการรับรองสากล.  

มาตรฐานที่เกี่ยวของกบัเหตุการณพึงสังวร (Standard Relating to Sentinel Events) 

มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยในเอกสารฉบับนี้ระบุขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ

เหตุการณพึงสังวรไวเปนการเฉพาะ. 

นิยามของเหตุการณพึงสังวร (Definition of a Sentinel Event) มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพและ

ความปลอดภัยในเอกสารฉบบันี้กําหนดใหองคกรที่ไดรับการรับรองทุกองคกรกําหนดวาเหตุการณที่ไมอาจ

คาดการณใดบางมีความสําคัญ และกําหนดกระบวนการสําหรับการวิเคราะหที่เขมขน.  การกําหนดวาอะไรเปน

เหตุการณสําคัญจะตองสอดคลองกับนิยามทั่วไปของเหตุการณพึงสังวรที่อธิบายไวในนโยบายนี้ องคกรที่ไดรับ

การรับรองมอีสิระในการกําหนดตัวแปรเฉพาะเพื่อใหความหมายของคําวา  “ไมอาจคาดการณได” 

(unanticipated) และ “การสูญเสียหนาที่ถาวรที่สําคัญ” (major permanent loss of function).  อยางนอย

องคกรจะตองรวมเหตุการณตอไปนี้ไวในเหตุการณที่จะตองทบทวน: 

• การเสียชีวิตที่ไมอาจคาดการณได โดยไมเกี่ยวกับธรรมชาติความเปนไปของความเจ็บปวย

หรือภาวะเดิมของผูปวย 

• การสูญเสียหนาที่ถาวรที่สําคัญ โดยไมเกี่ยวกับธรรมชาติความเปนไปของความเจ็บปวยหรือ

ภาวะเดิมของผูปวย 

• การผาตัดผิดขาง ผิดหัตถการ ผิดคน 

ความคาดหวังสําหรับการตอบสนองขององคกรตอเหตุการณพึงสังวร (Expectations for an 

Organization’s Response to a Sentinel Event)  องคกรที่ไดรับการรบัรองถูกคาดหวังใหคนหาและ

ตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณพึงสังวรทั้งหมด (ทีก่ําหนดโดยองคกรตามที่กลาวไวในยอหนากอนนี้) ที่
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เกิดขึ้นในองคกร หรือเกี่ยวของกับบริการทีอ่งคกรจัดให.  การตอบสนองที่เหมาะสมรวมถึงการวิเคราะหมูลเหตุ 

(root cause analysis) ที่นาเชื่อถือ รอบคอบ และเหมาะสมกับเวลา, การจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับ

ดําเนินการพัฒนาเพื่อลดความเส่ียง, การดําเนินการพัฒนา และการเฝาติดตามประสิทธิผลของการพัฒนา. 

การวิเคราะหหามูลเหตุ (Root Cause Analysis)  การวิเคราะหหามูลเหตุเปนกระบวนการสําหรับ

คนหาพื้นฐานหรือปจจัยสาเหตุที่กอใหเกิดความแปรปรวนในขีดสมรรถนะ (variation in performance), รวมถึง

การเกิดขึ้นหรอืมีโอกาสเกิดขึ้นของเหตุการณพึงสังวร.  การวิเคราะหหามูลเหตุมุงเนนไปที่ระบบและ

กระบวนการเปนหลัก ไมใชทีก่ารปฏิบัติงานของบุคคล.  

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ผลิตผลของการวิเคราะหมูลเหตุคือแผนปฏิบัติการที่องคกรต้ังใจนําสู

การปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงของเหตุการณทํานองเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต.  แผนควรจะระบุหนาที่

รับผิดชอบในการปฏิบัติ การกํากับดูแล การทดลองนํารองตามความเหมาะสม กําหนดเวลา และกลยุทธ

สําหรับการวัดประสิทธิผลของปฏิบัติการ.  

กระบวนการเย่ียมสํารวจ (Survey Process)  ในการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง JCI จะหาวิธี

ประเมินระดับการปฏิบัติขององคกรตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ และใหคะแนนการปฏิบติัตามมาตรฐานเหลานั้น

ตามขีดสมรรถนะทั่วทั้งองคกรในชวงเวลาหนึ่ง (เชน 12 เดือนที่ผานมาสําหรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อตอ

สถานภาพการรับรองรอบ 3 ป หรือ 4 เดือนที่ผานมาสําหรับการเยี่ยมสํารวจครั้งแรก).  ถาระหวางการเยี่ยม

สํารวจตามปกติ มีการพบเหตุการณพึงสังวรขึ้น ผูเยี่ยมสํารวจจะทําตามขั้นตอนตอไปนี้:  

• แจงผูอํานวยการหรือประธานเจาหนาที่บรหิารวามีการพบเหตุการณดังกลาว. 

• แจงผูอํานวยการหรือประธานเจาหนาที่บรหิารวาจะรายงานเหตุการณดังกลาวไปที่ JCI Accreditation 

Program เพื่อทบทวนและติดตามตอไปตามเงื่อนไขของนโยบายเหตุการณพึงสังวร 

ระหวางการเยี่ยมสํารวจ ณ ที่ต้ังองคกร ผูเยี่ยมสํารวจจะประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่

เกี่ยวของกับเหตุการณพึงสังวร ตามแนวทางดังตอไปนี้: 

• ทบทวนกระบวนการขององคกรในการตอบสนองตอเหตุการณพึงสังวร.  

• สัมภาษณผูนําและบุคลากรขององคกรเกี่ยวกับความคาดหวังและหนาที่รบัผิดชอบในการคนหา 

รายงานและตอบสนองตอเหตุการณพึงสังวร. 

• ขอตัวอยางการวิเคราะหหามลูเหตุที่ทําในปที่ผานมาเพื่อประเมินความเพียงพอของกระบวนการของ

องคกรในการตอบสนองตอเหตุการณพึงสังวร.  

• ทบทวนตัวอยางเพิ่มเติมถาจําเปน เพื่อประเมินความเขาใจและความสามารถขององคกรในการ

วิเคราะหหามูลเหตุ.  ในการเลือกตัวอยาง องคกรอาจจะเลือก  “กรณีที่จบไปแลว” (closed case) เพื่อ

แสดงกระบวนการตอบสนองตอเหตุการณพึงสังวร. 

วิธีการรบัทราบเหตุการณพึงสังวรของ JCI (How JCI Becomes Aware of a Sentinel Event) 

แตละองคกรไดรับการสงเสริมใหรายงานเหตุการณพึงสังวรตามเกณฑที่เหตุการณที่พึงทบทวนขางตนตอ JCI 

แตไมเปนการบังคับ.  ในทางกลับกัน JCI อาจจะไดรับทราบเหตุการณพึงสังวรโดยวิธีการอื่น เชน การส่ือสาร

จากผูปวย สมาชิกในครอบครัว บุคลากรขององคกร ผูเยี่ยมสํารวจ หรือผานส่ือมวลชน. 
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เหตุผลในการรายงานเหตุการณพึงสังวรตอ JCI (Reasons for Reporting a Sentinel Event to 

JCI)  แมวาจะไมมีการกําหนดใหมีการรายงานเหตุการณพึงสังวรดวยตนเอง และไมมีความแตกตางในการ

ตอบสนอง ชวงเวลา หรือกระบวนการทบทวนที่คาดหวัง ไมวาโรงพยาบาลจะสมัครใจรายงานเหตุการณ หรือ 

JCI รับรูเหตุการณจากชองทางอื่น ประโยชนสําคัญสําหรบัโรงพยาบาลที่สมัครใจรายงานเหตุการณพึงสังวร

ดวยตนเองมีสองประการ คือ:  

1) การรายงานแตแรกเริ่ม ทําใหมีโอกาสปรึกษากับเจาหนาที่ของ JCI Accreditation Program ระหวาง

การวิเคราะหหามูลเหตุและจัดทําแผนปฏิบัติการ.   

2) ขอความที่องคกรส่ือตอสาธารณชนวาพยายามทําทุกอยางที่เปนไปไดเพื่อสรางความมั่นใจวา

เหตุการณดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีก ไดรับการเสริมใหมีน้ําหนักขึ้นดวยการยอมรับและรวมมือกับ JCI 

เพื่อทําความเขาใจวาเหตุการณเกิดไดอยางไร และสามารถทําอะไรเพื่อลดความเส่ียงของเหตุการณ

ลักษณะนี้ในอนาคต. 

เหตุการณพึงสังวรทีต่องทบทวน (Reviewable Sentinel Events)  นิยามของเหตุการณพึงสังวรที่

ตองทบทวน ไดนําการเกิดเหตุการณตางๆ ที่สามารถประยุกตใชไดกับสถานพยาบาลที่หลากหลายมา

พิจารณา.  เหตุการณเหลานี้อาจนําไปใชไดกับโรงพยาบาลเฉพาะสักแหงหนึ่ง.  ดังนัน้ หนึ่งในเหตุการณ

เหลานี้อาจจะประยุกตใชกับโรงพยาบาลของทานได.  เหตุการณพึงสังวรตอไปนี้เปนเหตุการณที่จะทบทวน

โดย JCI รวมถงึเหตุการณที่เปนไปตามเกณฑตอไปนี:้ 

• เหตุการณที่สงผลใหเกิดการเสียชีวิตที่ไมอาจคาดการณได โดยไมเกี่ยวกับธรรมชาติความเปนไปของ

ความเจ็บปวยหรือภาวะเดิมของผูปวย (เชน การฆาตัวตาย). 

• เหตุการณที่สงผลใหเกิดการสูญเสียหนาที่ถาวรที่สําคัญ โดยไมเกี่ยวกับธรรมชาติความเปนไปของ

ความเจ็บปวยหรือภาวะเดิมของผูปวย. 

• เหตุการณซึ่งเปนผลจากการผาตัดผิดขาง ผิดหัตถการ ผดิคน. 

• เหตุการณซึ่งเปนผลใหทารกถูกลักพาตัว หรือทารกถูกสงกลับบานไปกับพอแมผิดคน. 

การตอบสนองตอเหตุการณพึงสังวรที่ตองทบทวน (Required Response to a Reviewable 

Sentinel Event)  ถา JCI ไดรับทราบ (โดยการรายงานดวยความสมัครใจหรือโดยวิธีอืน่ๆ) เกี่ยวกับเหตุการณ

พึงสังวรที่เปนไปตามเกณฑขางตน และเหตุการณไดเกิดขึ้นในองคกรทีไ่ดการรับรอง องคกรถูกคาดหวังให

ปฏิบัติดังตอไปนี้: 

• เตรียมแผนปฏิบัติการที่นาเชื่อถือและครอบคลุมภายใน 45 วันปฏิทินหลงัจากเกิดเหตุหรือไดรับทราบ

เหตุการณ.  

• สงผลการวิเคราะหหามูลเหตุและแผนปฏิบติัการแก JCI หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อให JCI ประเมินการ

ตอบสนองขององคกรตอเหตุการณพึงสังวร.  

การทบทวนการวิเคราะหหามูลเหตุและแผนปฏิบัติการ (Review of Root Cause Analysis and 

Action Plan)  การวิเคราะหหามูลเหตุจะถูกพิจารณาวายอมรับไดถามีลกัษณะดังตอไปนี้:   

• การวิเคราะหที่เนนไปที่ระบบและกระบวนการเปนสําคัญ ไมใชผลการปฏิบัติงานของแตละคน.  
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• การวิเคราะหขยายจากสาเหตุเฉพาะในกระบวนการดูแลทางคลินิก ไปสูสาเหตุรวมในกระบวนการของ

องคกร. 

• การวิเคราะหที่เจาะลึกซ้ําแลวซ้ําอีก.  

• การวิเคราะหที่คนหาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทําในระบบและกระบวนการ (ไมวาจะโดยปรับการ

ออกแบบ หรอืพัฒนาระบบหรือกระบวนการใหม) ซึ่งสามารถลดความเส่ียงจากเหตุการณทํานอง

เดียวกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได.  

JCI ถือวาการวิเคราะหหามูลเหตุและแผนปฏิบัติการ เปนความลับและจะรักษาความลับดังกลาว. 

กิจกรรมการติดตาม (Follow-Up Activities)  ภายหลังที่ JCI ตัดสินวาองคกรทําการวิเคราะหเพื่อ

หามูลเหตุและจัดทําแผนปฏิบัติการซึ่งเปนที่ยอมรับได, JCI จะแจงใหองคกรทราบผลดังกลาว และกําหนดใหมี

กิจกรรมติดตามที่เหมาะสม โดยทั่วไปแลวจะเปนการเขียนรายงานความกาวหนาในอีกส่ีเดือนขางหนา.  

การนํานโยบายเหตุการณพึงสังวรไปปฏิบัติ (Implementing the Sentinel Event Policy) 

ถาองคกรประสงคจะรายงานเหตุการณในชุดยอยของเหตุการณพึงสังวรที่ตองทบทวนโดย JCI 

องคกรสามารถสงรายงานให JCI Accreditation Program ผานทางไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส หรอืโทรสาร.  ถา 

JCI รับทราบเหตุการณพึงสังวรที่ตองทบทวนภายใตนโยบายเหตุการณพึงสังวรซึ่งองคกรไมไดรายงานตอ JCI  

จะมีการติดตอไปที่ผูอํานวยการหรือประธานเจาหนาที่บรหิารขององคกร และทําการประเมินเหตุการณพึงสังวร

เปนเบื้องตน.  เหตุการณที่เกิดขึ้นมากกวาหนึ่งปกอนที ่JCI จะทราบเรื่อง สวนใหญแลวจะไมถูกทบทวน

ภายใตนโยบายเหตุการณพึงสังวร.  ในกรณีดังกลาวจะขอใหองคกรเขียนรายงานการตอบสนอง รวมทั้งสรุป

กระบวนการที่จัดเตรียมเพื่อปองกันเหตุการณทํานองเดียวกัน.  

เจาหนาที่ JCI จะนํานิยามขางตนเพื่อพิจารณาวาเหตุการณนั้นสมควรไดรับการทบทวนตามนโยบาย

เหตุกาณพึงสังวรหรือไม บนพื้นฐานของสารสนเทศที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับเหตุการณดังกลาวที่ไดรับ.  การ

คลี่คลายปญหากรณีที่ยากในการพิจารณาวาจะตองทบทวนเหตุการณดังกลาวหรือไม จะทําโดยการปรึกษากับ

ผูอํานวยการบริหารและผูอํานวยการแพทยของ JCI. 

การทบทวนเหตุการณพึงสังวรเบือ้งตน ณ ที่ต้ังองคกร (Initial On-Site Review of a Sentinel 

Event) การทบทวนเหตุการณพึงสังวรเบื้องตน ณ ที่ต้ังองคกร มักจะไมเกิดขึ้น นอกจากมีขอพิจารณาวามี

โอกาสเกิดภาวะคุกคามที่สงผลโดยตรงตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวยอยางตอเนื่อง หรอืมีโอกาสที่จะ

ไมปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI อยางมีนัยสําคัญ.  อุบัติการณที่สงผลโดยตรงตอการคุกคามชีวิตรวมถึง

สถานการณซึ่งการไมปฏิบัติตามมาตรฐานขอใดขอหนึ่งหรอืมากกวาขององคกร ทําใหเกิดหรือนาจะทาํใหเกิด

การสูญเสียการทําหนาที่อยางถาวรที่สําคัญ ทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตของผูปวย และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น

อีก.  ขอรองเรยีนจะถูกจัดใหมีความสําคัญในระดับนี้ถาสารสนเทศบงชี้วาจําเปนตองมีการลงมือแกไขโดยทันที.  

ขอมูลทั้งหมดจะถูกสงตอใหผูบริหารของ JCI โดยทันทีเพื่ออนุญาตใหทําการเยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่อง.  ถามีการ

เยี่ยมสํารวจเฉพาะเรื่อง องคกรจะถูกเรียกเก็บเงินในจํานวนที่เหมาะสมตามอัตราที่กําหนดไวเพื่อครอบคลุม

คาใชจายที่เกิดจากเยี่ยมสํารวจ. 
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สารสนเทศทีเ่ปดเผยได (Disclosable Information)  ถา JCI ไดรับการไตถามเกี่ยวกับผลการ

ตัดสินรับรองขององคกรที่เกดิเหตุการณพึงสังวรที่ตองทบทวน จะรายงานผลการตัดสินการรับรองขององคกร

ในรูปแบบปกติโดยไมมีการกลาวถึงเหตุการณพึงสังวร.  ถาผูถามระบุอางถึงเหตุการณพึงสังวรเปนการเฉพาะ 

JCI จะแจงเพียงวารับทราบเหตุการณและกําลังทํางานหรือไดรวมทํางานกับองคกรในกระบวนการทบทวน

เหตุการณพึงสังวร.  

การจัดการคํารองเรียน/การเฝาติดตามคุณภาพ (Complaint Managerment/Quality 

Monitoring) 

 การตอบสนองตอคํารองเรยีนเกี่ยวกับองคกรที่ไดรบัการับรองโดย JCI.  JCI Accreditation 

Office of Quality and Safety Monitoring จะคัดแยกและทบทวนคํารองเรยีน ความหวงกังวล และการ

สอบถามเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง จากแหลงตางๆ ที่หลากหลาย.  คํารองเรียนเหลานี้อาจจะ

สงมาโดยผูปวย ครอบครัว ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ, โดยหนวยงานของรฐัในรูปแบบของรายงาน, 

หรือเปนสารสนเทศจากส่ือมวลชน.  คําวา “คํารองเรียน” จึงครอบคลุมสารสนเทศอยางกวางขวางที่ไดรับโดย 

JCI Accreditation Program. 

 กิจกรรมตางๆ อาจเกิดขึ้นเปนผลจากการทบทวนคํารองเรยีนของ JCI Accreditation Program ไดแก 

การบันทึกสารสนเทศเพื่อเปาหมายของการดูแนวโนมและปฏิบัติการที่เปนไปไดในอนาคต, การรับทราบการ

ตอบสนองตอคาํรองเรียนของสถานพยาบาลที่เกี่ยวของ, และการจัดเยี่ยมสํารวจเพื่อสอบเหตุ.  องคกรจะไดรับ

การแจงใหทราบในกรณีที่ JCI Accreditation Program มีความเห็นวาองคกรควรตอบสนองตอคํารองเรียน.  

การแจงใหตอบสนองจะสงทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกสไปยังผูอํานวยการหรอืประธานเจาหนาที่บริหารของ

องคกรพรอมสารสนเทศตอไปนี้: 

• ตัวคํารองเรียนโดยตรง 

• สรุปคํารองเรียน ถาผูรองเรียนขอใหปกปดชื่อ 

สถานพยาบาลที่ไดรับการแจงใหตอบสนองตอคํารองเรียน จะตองตอบสนองภายใน 30 วันนับแต

ไดรับแจง.  สําหรับประเด็นทีม่ีความรุนแรงสูง องคกรอาจไดรับการแจงใหตอบสนองตอคํารองเรียนภายในเจ็ด

วันนับแตไดรับแจงหรือเร็วกวา.  องคกรจะไดรับการแจงเมือ่จําตองตอบสนองในเวลาที่เร็วกวานี้. 

เมื่อไดรับขอมลูการตอบสนอง ขอมูลดังกลาวจะไดรับการประเมินเทียบกับมาตรฐานการรับรองของ 

JCI ที่สามารถประยุกตใชได.  องคกรจะไดรบัการแจงถามคีวามตองการสารสนเทศเพิ่มเติม. 

เมื่อการตอบสนองขององคกรเสร็จส้ินสมบรูณ และไดรับการยอมรับ จะมีจดหมายแจงการยอมรับนี้ไป

ยังผูอํานวยการหรอืประธานเจาหนาที่บริหารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และถือวาเปนการปดกรณี. 

 JCI Accreditation Program กําหนดใหองคกรที่ไดรับการรับรองส่ือสารกับบุคลากรของโรงพยาบาล 

ผูมาเยือน และผูปวยวาเมื่อคํารองเรียนไมไดรับการแกไขจนเปนที่พึงพอใจ ผ ูรองเรียนอาจเลือกที่จะสงคํา

รองเรียนไปยัง JCI Accreditation Program ได. 

user
Note
กว่า
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นโยบายของ JCI Accreditation Program หามองคกรดําเนินการตอบโตบุคลากรซึ่งสงคํารองเรียนไป

ยัง JCI Accreditation Program และหาม JCI Accreditation Program เปดเผยชื่อผูรองเรียนเพื่อยนืยันวามี

การรองเรียนจริง. 

กระบวนการตออายุการรับรอง (Accreditation Renewal Process) 

 JCI Accreditation Program จะสงคําขอใหมีการเยี่ยมสํารวจซ้ํา (a Request to Re-Survey) ไปยัง

องคกรกอนที่จะถึงกําหนดครบรอบสามปของการรับรององคกร.  องคกรมีหนาที่รับผิดชอบในการกรอกขอมูล

ในคําขอใหมีการเยี่ยมสํารวจซ้ําและสงกลับมาให JCI ภายในวันที่ระบุไว.  จากนั้น JCI จะกําหนดวันเยี่ยม

สํารวจ.  JCI จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจัดกําหนดวันเยี่ยมสํารวจเมื่อครบรอบสามปใหใกลเคียงกับเวลา

หมดอายุของการรับรองรอบที่ผานมา.  JCI จะทํางานรวมกับองคกรทีแ่สดงความจํานงและองคกรอื่นๆ ใน

ประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ทีถ่ึงกําหนดเวลาเยี่ยมสํารวจเพื่อที่จะจัดวันเยี่ยมสํารวจที่เหมาะสม.  สถานภาพการ

รับรองขององคกรที่ผานมาจะยังคงมีผลอยูอกีสองเดือนหลงัจากการเยี่ยมสํารวจเต็มรูปแบบเพื่อที่จะมีเวลา

ใหกับการติดตามบางอยางที่จําเปน.  ในระหวางชวงเวลาที่ไดรับการรับรอง ถา JCI ไดรับสารสนเทศวาองคกร

มิไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองฉบับปจจุบันอยางชัดแจง JCI จะพิจารณาความจําเปนที่จะเยี่ยมสํารวจ

องคกรซ้ํา และ/หรือ มอบคําตัดสินรับรองใหมให. 

นโยบายวันท่ีมาตรฐานมีผลบังคับใช (Effective Date of Standards Policy) 

 เปาหมาย.  เพื่อกําหนดวันที่ซึ่งองคกรที่ไดรับการรับรองจะไดรับการคาดหมายใหนํามาตรฐานฉบับที่

ปรับปรุงไปสูการปฏิบัติอยางครบถวน และวันที่ซึ่งองคกรที่ตองการการรบัรองจะไดรับการเยี่ยมสํารวจดวย

มาตรฐานฉบับใหมหรือฉบับที่ปรับปรุง. 

 นิยาม.  “วันที่มีผลบังคับใช” (effective date) หมายถึงวันที่ระบุไวบนปกหนาของมาตรฐาน ซึง่

หลังจากวันดังกลาว กิจกรรมเกี่ยวกับการรับรองทั้งหมดจะกระทําโดยใชมาตรฐานเหลานี้. 

 นโยบาย 

1. วันที่มีผลบังคบัใชสําหรับมาตรฐานฉบับแรกของ JCI Accreditaation Program ใหมจะถูกกําหนด

เปนวันที่ตีพิมพสําหรับคูมือมาตรฐาน. 

2. วันที่มีผลบังคบัใชสําหรับมาตรฐานฉบับตอๆ ไปจะถูกกําหนดโดยเจาหนาที่ ณ 6 เดือนหลังจาก

ตีพิมพมาตรฐานอยางเปนทางการ. 

3. การเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรองทุกประเภทจะกระทําโดยใชมาตรฐานที่มีผลบังคับใชในเวลาที่

เยี่ยมสํารวจ.  จะไมมีการเยี่ยมสํารวจโดยใชมาตรฐานซึ่งไมมีผลบังคับใชแลวหรือยังไมถึงวันที่มี

ผลบังคับใช. 

4. มาตรฐานจะไดรับการตีพิมพลวงหนากอนวันที่มีผลบังคับใชไมนอยกวาหกเดือนเพื่อใหองคกรมี

เวลานํามาตรฐานที่ปรับปรุงมาสูการปฏิบัติอยางสมบูรณ ณ วันที่มีผลบังคบัใช. 

ระเบียบปฏิบัติ. คูมือมาตรฐานแตละฉบับซึ่งมาตรฐานไดรบัการเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองของ 

JCI (JCI Accreditation Committee) จะถูกนําสงให Publication Department เพื่อการบรรณาธิกรณและ

จัดพิมพ.  เจาหนาที่ของ Publication Department และ JCI Accreditation Program จะพิจารณากําหนดวันที่

คาดวาจะตีพิมพ.  วันที่มีผลบงัคับใชอยางเปนทางการจะกําหนด ณ วันทีอ่ีกหกเดือนหลงัจากวันที่ตีพิมพ.  

วันที่มีผลบังคบัใชจะเปนวันแรกของเดือนที่ระบุ นอกเหนือจะกําหนดเปนอยางอื่น. 
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ตอนที่ I: มาตรฐานที่มุงเนนผูปวยเปนศูนยกลาง 
(Section I: Patient-Centered Standards) 

 

เปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากล 

International Patient Safety Goals (IPSG) 

 

ภาพรวม 

เนื้อหาในบทนีร้ะบุถึงเปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากล (International Patient Safety Goals-

IPSG) ที่กําหนดใหตองนําสูการปฏิบัติต้ังแต 1 มกราคม 2011 (พ.ศ.2554) ในทุกองคกรที่รับรองโดย Joint 

Commission International (JCI) ภายใตมาตรฐานสากลสําหรับโรงพยาบาล (International Standards for 

Hospitals). 

เจตจํานงของ IPSG คือเพือ่สงเสริมการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องความปลอดภัยผูปวย.  

เปาหมายดังกลาวเนนประเด็นที่เปนปญหาในบริการสุขภาพใหเดนชัด และอธิบายแนวทางแกปญหาที่เปน

ฉันทามติบนพืน้ฐานของหลักฐาน (evidence-based และความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (expert-based).  ดวย

ความตระหนักวาการออกแบบระบบที่ดีเปนเนื้อแทของการใหบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 

เปาหมายโดยทั่วไปจะเนนการแกปญหาเชงิระบบในภาพกวาง ในทุกที่ที่เปนไปได.  

เปาหมายไดรับการจัดโครงสรางการนําเสนอเหมือนมาตรฐานอื่นๆ ไดแก มาตรฐาน (ขอความ

เปาหมาย) เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได.  การใหคะแนนเปาหมายจะเหมือนกับมาตรฐานอื่นคือ “met” 

(เปนไปตามมาตรฐาน), “partially met” (เปนไปตามมาตรฐานบางสวน) หรือ “not met” (ไมเปนไปตาม

มาตรฐาน).  กฎการตัดสินรับรอง (The Accreditation Decision Rules) จะพิจารณาระดับการปฏิบัติของ 

IPSG แยกออกมาเปนกฎขอหนึ่งตางหาก. 

 

เปาหมาย 
 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนรายการเปาหมายทั้งหมด.  เปนการนําเสนอเฉพาะขอความเปาหมายโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนด เจตจํานง หรือองคประกอบที่วัดได เพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียด

ดังกลาวสามารถดูไดในสวนถดัไปของบทนี้ในหัวขอ  เปาหมาย ขอกําหนด เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได 

(Goals, Requirements, Intents, and Measurable Elements). 

IPSG.1  ระบุตัวผูปวยถูกตอง (Identify Patients Correctly) 
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IPSG.2  เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสาร (Improve Effective Communication) 

IPSG.3  เพิ่มความปลอดภัยในการใชยาที่ตองระมัดระวังสูง (Improve the Safety of High-Alert 

Medications) 

IPSG.4  สรางความมั่นใจในการผาตัดใหถูกตําแหนง ถูกหัตถการ ถูกคน (Ensure Correct-Site, 

Correct-Procedure, Correct-Patient Surgery) 

IPSG.5  ลดความเส่ียงตอการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (Reduce the Risk of Health Care–

Associated Infections) 

IPSG.6  ลดความเส่ียงของอันตรายตอผูปวยจากการพลัดตกหกลม (Reduce the Risk of Patient 

Harm Resulting from Falls) 
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เปาหมาย ขอกําหนด เจตจํานง และองคประกอบท่ีวัดได 
 

เปาหมาย 1: ระบุตัวผูปวยถูกตอง  
(Identify Patients Correctly) 

มาตรฐาน IPSG.1 

องคกรจัดทําแนวทางเพื่อเพิ่มความถูกตองแมนยําในการระบุตัวผูปวย.  

เจตจํานงของ IPSG.1 

ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการระบุผูปวยผิดคนเกิดขึ้นไดในทุกลักษณะของการตรวจวินิจฉัยและการ

รักษา.  ผูปวยอาจจะไดรับยากลอมประสาท รูสึกสับสน หรอืต่ืนไมเต็มที่, อาจจะเปลี่ยนเตียง เปลี่ยนหอง หรือ

เปลี่ยนตําแหนงที่อยูในโรงพยาบาล, อาจไรความสามารถในการรับรู, หรอือาจจะเขาไปอยูในสถานการณที่จะ

นําไปสูความคลาดเคลื่อนในการระบุที่ถูกตอง.  เจตจํานงของเปาหมายนี้มีสองชั้น : ชัน้แรก เพื่อระบุตัวบุคคล

ที่ต้ังใจจะใหบริการหรือการรักษาไดถูกตองนาเชื่อถือ, ชัน้ทีส่อง เพื่อใหบรกิารหรือการรักษาที่สอดคลองกับ

ความตองการของบุคคลนั้น.  

นโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติไดรับการจัดทําดวยความรวมมือของผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนา

กระบวนการระบุตัวผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการที่ใชระบุตัวผูปวยเมื่อมีการบริหารยา ใหเลอืดหรือ

องคประกอบของเลือด เจาะเลือดและเก็บส่ิงสงตรวจสําหรับตรวจวิเคราะหทางคลินิก หรือใหการรักษาหรือทํา

หัตถการอื่นๆ.  นโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติกําหนดใหใชอยางนอย 2 วิธีในการระบุตัวผูปวย เชน ชื่อ-

นามสกุลผูปวย เลขที่บัตรประชาชน วัน/เดือน/ปเกิด ปายขอมือที่มีบารโคด หรือวิธีการอืน่ๆ.  หมายเลขหอง

ของผูปวยหรือตําแหนงที่ผูปวยอยูไมสามารถใชเพื่อการระบุตัวผูปวยได. นโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ

ระบุชัดเจนในการใชตัวบงชี้ 2 ตัวที่แตกตางกันในสถานทีท่ี่แตกตางกันภายในองคกร เชน บริการผูปวยนอก  

แผนกฉุกเฉนิ หรือหองผาตัด.  มีการกําหนดวิธีการระบุตัวผูปวยที่ไมรูสึกตัวซึ่งไมปรากฏวาเปนใคร.  มีการใช

กระบวนการที่เกิดจากความรวมมือของผูเกีย่วของในการจัดทํานโยบาย และ/หรือ ระเบยีบปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจ

วาครอบคลุมสถานการณเกี่ยวกับการระบุตัวผูปวยที่เปนไปไดทั้งหมด. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของ IPSG.1 

❒ 1. ผูปวยไดรับการระบุตัวโดยใชตัวบงชี้ 2 ตัว ไมรวมถึงการใชหมายเลขหองหรอืตําแหนงที่ผูปวยอยู. 

❒ 2. ผูปวยไดรับการระบุตัวกอนการบริหารยา เลือดหรอืองคประกอบของเลือด.  

❒ 3. ผูปวยไดรับการระบุตัวกอนการเจาะเลือดและเก็บส่ิงสงตรวจสําหรับการตรวจวิเคราะหทางคลินกิ. (ดู 

AOP.5.7, ME 2) 

❒ 4. ผูปวยไดรับการระบุตัวกอนการใหการรักษาและทําหัตถการตางๆ. 

❒ 5. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติที่สอดคลองกันในทุกสถานการณและทุกสถานที่. 
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เปาหมาย 2: เพิ่มประสทิธิภาพการสื่อสาร  
(Improve Effective Communication) 

มาตรฐาน IPSG.2 

องคกรจัดทําแนวทางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการส่ือสารระหวางผูใหการดูแล.  

เจตจํานงของเปาหมาย 2 

การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทันเวลา ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และเปนที่เขาใจของผูรับ ชวยลด

ความคลาดเคลื่อนและเพิ่มความปลอดภัยแกผูปวย.  การส่ือสารอาจจะเปนอิเล็กทรอนกิส วาจา หรือการเขียน

เปนลายลักษณอักษร.  การส่ือสารที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือคําส่ังการรักษาผูปวยดวยวาจา

และคําส่ังทางโทรศัพท หากไดรับอนุญาตตามกฎหมายหรือระเบียบขอบงัคับภายในประเทศ.  การส่ือสารที่มี

โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนอื่นๆ คือ การรายงานผลการตรวจวิเคราะหที่เปนคาวิกฤต (critical test results) 

เชน หองปฏิบัติการทางคลินิกโทรศัพทรายงานผลการตรวจฉุกเฉิน (STAT test) ไปยังหอผูปวย.  

องคกรจัดทํานโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติสําหรับคําส่ังการตรวจรักษาดวยวาจาและโทรศัพทดวย

ความรวมมือของผูเกี่ยวของ ซึ่งรวมถึง : การจดบันทึก (หรือการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร) คําส่ังการตรวจ

รักษาหรือผลตรวจวิเคราะหที่ครบถวนโดยผูรับสารสนเทศ, ผูรับสารสนเทศอานทวนกลับคําส่ังการตรวจรักษา

หรือผลตรวจวิเคราะห, และการยืนยันความถูกตองของส่ิงที่จดบันทึกและอานทวนกลับโดยผูออกคําส่ังหรือ

ผูรายงานผล.  นโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ ระบุทางเลือกที่อนุญาตใหทําไดเมื่ออยูในสถานการณที่

กระบวนการทวนกลับไมสามารถทําไดเสมอไป เชน ในหองผาตัด และในสถานการณฉุกเฉินในแผนกฉุกเฉิน

หรือหนวยดูแลผูปวยวิกฤต. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของ IPSG.2 

❒ 1. มีการจดบันทึกคําส่ังการตรวจรักษาหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะหอยางครบถวนโดยผูรับ เมื่อมี

คําส่ังหรือรายงานดวยวาจาและทางโทรศัพท. (ดู MCI.19.2, ME 1) 

❒ 2. มีการอานทวนกลับคําส่ังการตรวจรักษาหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะหที่จดบันทึกไวอยางครบถวน

โดยผูรับ เมื่อมคีําส่ังหรือรายงานดวยวาจาและทางโทรศัพท. (ดู AOP.5.3.1 ขอความเจตจํานง) 

❒ 3. คําส่ังหรือผลการตรวจวิเคราะหไดรบัการยืนยันโดยผูออกคําส่ังหรือผูรายงานผลการตรวจวิเคราะห.  

❒ 4. มีนโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ สนับสนุนการปฏิบัติที่สอดคลองกันในการสอบทานความถูกตอง

ของการส่ือสารดวยวาจาและการส่ือสารทางโทรศัพท. (ดู AOP.5.3.1, ขอความเจตจํานง) 

 
 

 

เปาหมาย 3: เพิ่มความปลอดภัยในการใชยาที่ตองระมัดระวงัสูง 

(Improve the Safety of High-Alert Medications) 

มาตรฐาน IPSG.3 

องคกรจัดทําแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยของการใชยาที่ตองระมัดระวังสูง.  
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เจตจํานงของ IPSG.3 

เมื่อยาเปนสวนหนึง่ของแผนการรักษาผูปวย การจัดการที่เหมาะสมเปนส่ิงสําคัญยิ่งยวดที่จะสราง

ความมั่นใจดานความปลอดภัยผูปวย.  ยาที่ตองระมัดระวังสูงคือยาที่มีอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อน และ/

หรือ เหตุการณพึงสังวรสูง, ยาที่มีความเส่ียงสูงตอการเกิดผลลัพธที่ไมพึงประสงค เชนเดียวกับยาที่ชื่อพอง

มองคลาย (look alike/sound alike medications).  บัญชีรายการยาที่ตองระมัดระวังสูงสามารถหาดูไดจาก

องคกรตางๆ เชน องคการอนามัยโลก หรอื สถาบันการใชยาที่ปลอดภัย (Institute for Safe Medication 

Practice).  ประเด็นความปลอดภัยดานยาที่มักจะมีการกลาวถึงคือการใหสารละลายเกลือแรที่มีความเขมขนสูง

แกผูปวยโดยไมไดต้ังใจ (เชน โปแตสเซียมคลอไรด [ความเขมขนต้ังแต 2mEq/ml ขึ้นไป],  โปแตสเซียม

ฟอสเฟต [ความเขมขนต้ังแต 3 mmol/ml ขึ้นไป], โซเดียมคลอไรด [ความเขมขนมากกวา 0.9%], และ

แมกนีเซียมซัลเฟต [ความเขมขนต้ังแต 50% ขึ้นไป]).  ความคลาดเคลื่อนนี้สามารถเกิดไดเมื่อบุคลากรไมได

รับการนิเทศเพื่อสรางความคุนเคยกับหนวยดูแลผูปวยอยางเหมาะสม, เมื่อมีการใชบรกิารพยาบาลรับจางชวง 

(contracted nurses) และไมไดรับการนิเทศอยางเหมาะสม, หรือระหวางภาวะฉุกเฉิน.  วิธีการที่มีประสิทธิผล

มากที่สุดในการลดหรือขจัดเหตุการณนี้คือการจัดใหมีกระบวนการสําหรับจัดการยาที่ตองระมัดระวังสูง รวมถึง

การเปลี่ยนสถานที่เก็บสํารองสารละลายเกลือแรเขมขนจากหนวยดูแลผูปวยไปไวที่หนวยเภสัชกรรม.   

องคกรจัดทํานโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติดวยความรวมมือของผูเกีย่วของ เพื่อระบุบัญชีรายการ

ยาที่มีความเส่ียงสูงตามขอมูลขององคกรเอง.  นโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติระบุบริเวณที่สารละลายเกลือ

แรเขมขนมีความจําเปนทางคลินิกตามหลักฐานและการปฏิบัติของวิชาชีพ เชน แผนกฉุกเฉินหรอืหองผาตัด 

และระบุวิธีการเขียนฉลากที่ชดัเจน รวมถึงวิธีการเก็บในบริเวณนั้นในลักษณะที่จํากัดการเขาถึงเพื่อปองกันการ

บริหารยาโดยไมไดต้ังใจ.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของ IPSG.3 

❒ 1. มีจัดทํานโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการระบุ สถานที่เก็บ การเขียนฉลาก และการจัดเก็บ

ยาที่ตองระมัดระวังสูง. 

❒ 2. มีการนํานโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ ไปสูการปฏิบัติ. 

❒ 3. ไมมีสารละลายเกลือแรความเขมขนสูงในหนวยดูแลผูปวยถาไมมีความจําเปนทางคลินิก และมกีาร

ดําเนินการเพื่อปองกันการบรหิารยาโดยไมไดต้ังใจในบริเวณที่ไดรับอนุญาตโดยนโยบาย.  

❒ 4. สารละลายเกลือแรความเขมขนสูงซึง่เก็บไวในหนวยดูแลผูปวยไดรับการเขียนฉลากอยางชัดเจน และ

เก็บไวในลักษณะที่จํากัดการเขาถึง. 

 
 

 

เปาหมาย 4: สรางความม่ันใจในการผาตัดใหถูกตําแหนง ถูกหัตถการ ถูกคน 
(Ensure Correct-Site, Correct-Procedure, Correct-Patient Surgery) 

มาตรฐาน IPSG. 4 

องคกรจัดทําแนวทางเพื่อสรางความมั่นใจในการผาตัดใหถูกตําแหนง ถกูหัตถการ ถูกคน. 

เจตจํานงของ IPSG.4 
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การผาตัดผิดตําแหนง ผิดหัตถการ ผิดคน เปนเหตุการณที่พบบอยในสถานพยาบาลที่นาตระหนก.  

ความผิดพลั้งเหลานี้เปนผลมาจากการส่ือสารที่ไมมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงพอระหวางสมาชิกในทีมผาตัด 

ขาดการมีสวนรวมของผูปวยในการทําเครื่องหมายระบุตําแหนง และขาดขั้นตอนปฏิบัติในการยืนยันตําแหนงที่

จะผาตัด.  ยิ่งไปกวานั้น การประเมินผูปวยที่ไมเพียงพอ, การทบทวนเวชระเบียนที่ไมเพียงพอ, วัฒนธรรมที่ไม

เอื้อใหส่ือสารอยางเปดเผยระหวางสมาชิกในทีมผาตัด, ปญหาที่เกี่ยวกับลายมือที่อานไมออก/อานยาก, และ

การใชคํายอ เหลานี้เปนปจจัยรวมที่พบบอย.   

องคกรจําเปนตองรวมมือกันในการจัดทํานโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ ที่มีประสิทธิผลในการขจัด

ปญหาที่นาตระหนกนี้.  นโยบายดังกลาวรวมถึงคําจํากัดความของการผาตัดซึ่งรวมเอาหัตถการที่ใชสืบคน 

และ/หรือ รักษาโรคและความผิดปกติของรางกายดวยการตัด เอาออก ปรับเปลี่ยน หรอืสอดใสกลองเพื่อการ

วินิจฉัย/รักษา.  นโยบายดังกลาวใชกับทุกสถานที่ในองคกรซึ่งมีการทําหตัถการเหลานี้. 

การปฏิบัติที่อิงหลักฐาน (evidence-based practices) ไดอธิบายไวใน The Joint Commission’s 

Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery ™.   

กระบวนการสําคัญที่ระบุไวใน Universal Protocol คือ 

• การทําเครื่องหมายระบุตําแหนงที่จะผาตัด; 

• กระบวนการสอบทานกอนการผาตัด;  

• การขอเวลานอกเพื่อยืนยันขัน้สุดทาย ซึ่งทาํทันทีกอนเริ่มทําหัตถการ.  

การทําเครื่องหมายระบุตําแหนงที่จะผาตัด ทําโดยผูปวยมีสวนรวมและทําดวยเครื่องหมายที่ชัดเจน

เขาใจไดโดยทันที.  การทําเครื่องหมายควรสอดคลองกันทัว่ทั้งองคกร ควรทําโดยบุคคลที่จะทําหัตถการ ถา

เปนไปไดควรจะทําในขณะที่ผูปวยต่ืนดีและมีสติ และจะตองเห็นไดภายหลังที่ทําความสะอาดผิวหนังและปูผา

คลุมผาตัดแลวถาเปนไปได.  การทําเครื่องหมายระบุตําแหนงที่จะผาตัดควรทําในทุกรายที่การผาตัดนั้น

เกี่ยวของกับขางซายขางขวา มีโครงสรางเชงิซอน (นิ้วมือ นิ้วเทา รอยโรค) หรอืมีหลายระดับ (กระดูกสันหลัง) 

เปาหมายของกระบวนการสอบทานกอนการผาตัดคือเพื่อ 

• สอบทานความถูกตองของตําแหนง หัตถการ และตัวผูปวย;  

• สรางความมั่นใจวามีเอกสาร ภาพวินิจฉัย และผลการตรวจพิเศษที่เกี่ยวของทั้งหมดพรอม มีการเขียน

ชื่อและปายเหมาะสม และนําแสดงใหเห็น;  

• สอบทานวามีเครื่องมืออุปกรณพิเศษ และ/หรือ ส่ิงที่ตองสอดใสเขาไปในรางกายที่ตองการ. 

การขอเวลานอกเพื่อยืนยันขัน้สุดทายเปนการเปดโอกาสใหไขขอของใจในคําถามหรือขอสงสัยที่ยังไม

มีคําตอบ.  การขอเวลานอกทําในสถานที่ที่จะทําหัตถการ กอนเริ่มตนทาํหัตถการ และมีสวนรวมโดยทีมงาน

ผาตัดทั้งหมด.  องคกรกําหนดวิธีการบันทึกกระบวนการขอเวลานอกเพื่อยืนยันขั้นสุดทายดังกลาว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของIPSG.4 

❒ 1. องคกรใชเครื่องหมายเพื่อระบุตําแหนงผาตัดที่ชัดเจนเขาใจไดโดยทันที และผูปวยมีสวนรวมใน

กระบวนการทําเครื่องหมาย. 
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❒ 2. องคกรใชรายการตรวจสอบ (checklist) หรอืกระบวนการอื่นเพือ่ยนืยันความถูกตองของตําแหนง 

หัตถการ ตัวผูปวย กอนการผาตัด รวมถึงยืนยันวามีเอกสารและเครื่องมืออุปกรณที่ตองการอยูในมอื 

ถูกตองและใชการได. 

❒ 3. ทีมผาตัดทุกคนรวมในกระบวนการขอเวลานอกและบันทึกเปนลายลักษณอักษรกอนเริ่มตนหัตถการ

ผาตัด. 

❒ 4. มีการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติ ซึ่งจะเอื้อใหเกิดกระบวนการที่เปนแนวทางเดียวกันเพื่อสราง

ความมั่นใจในการผาตัดที่ถูกตําแหนง ถูกหตัถการ และถกูคน รวมถึงหตัถการทางการแพทยและทันต

แพทยที่ทําในส่ิงแวดลอมอื่นๆ นอกหองผาตัด. 

 
 

 

เปาหมาย 5 ลดความเสี่ยงตอการติดเช้ือเนื่องจากบริการสุขภาพ 
(Reduce the Risk of Health Care– Associated Infections) 

มาตรฐาน IPSG.5 

องคกรจัดทําแนวทางเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ. 

เจตจํานงของ IPSG.5 

การปองกันและควบคุมการติดเชื้อเปนความทาทายในสถานบริการสุขภาพทุกแหง อัตราการติดเชื้อ

เนื่องจากบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเปนประเด็นหลักที่นาวิตกสําหรับผูปวยและผูประกอบวิชาชีพดานบริการ

สุขภาพ.  การติดเชื้อที่พบบอยในสถานบรกิารสุขภาพทุกแหง ไดแก การติดเชื้อทางเดินปสสาวะจากการใส

สายสวน การติดเชื้อในกระแสเลือด และปอดอักเสบ (ซึ่งมักสัมพันธกับการใสเครื่องชวยหายใจ). 

จุดรวมของการขจัดการติดเชื้อเหลานี้และการติดเชื้ออื่นๆ คือ ความสะอาดของมือ (hand hygiene) ที่

เหมาะสม.  แนวทางการทําความสะอาดมือ (hand hygiene guidelines) ซึ่งเปนที่ยอมรบัในระดับสากล 

สามารถหาไดจากองคการอนามัยโลก (WHO) ศูนยควบคุมและปองกันโรคของสหรัฐ (US CDC) และองคกร

ภายในประเทศและระหวางประเทศตางๆ. 

องคกรมีการใชกระบวนการที่เกิดจากความรวมมือกันในการจัดทํานโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ

ซึ่งปรับหรือรับเอาแนวทางการทําความสะอาดมือที่ตีพิมพลาสุดและเปนที่ยอมรับโดยทัว่ไป และนําสูการปฏิบัติ

ในองคกร.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของIPSG.5 

❒ 1. องคกรปรับหรือรับเอาแนวทางการทําความสะอาดมือที่ตีพิมพลาสุดและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปมาใช. 

❒ 2. องคกรนําโปรแกรมการทําความสะอาดของมือที่มีประสิทธิผลมาสูการปฏิบัติ.  

❒ 3. มีจัดทํานโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติซึ่งเอื้อตอการลดการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพอยาง

ตอเนื่อง.  
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เปาหมาย 6: ลดความเสี่ยงของอันตรายตอผูปวยจากการพลัดตกหกลม 
(Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls) 

มาตรฐาน IPSG.6 

องคกรจัดทําแนวทางเพื่อลดความเส่ียงของอันตรายตอผูปวยจากการพลัดตกหกลม 

เจตจํานงของ IPSG.6 

การพลัดตกหกลมกอใหเกิดการบาดเจ็บตอผูปวยที่รับไวนอนโรงพยาบาลในสัดสวนที่สําคัญ.  ใน

บริบทของประชากรที่องคกรใหการดูแล บรกิารที่จัดหาให และสถานที่ส่ิงอํานวยความสะดวก องคกรควรจะ

ประเมินความเส่ียงของผูปวยตอการพลัดตกหกลมและดําเนินการเพื่อลดความเส่ียงตอการพลัดตกหกลม และ

ลดความเส่ียงตอการบาดเจ็บหากมีการพลัดตกหกลม.  การประเมินรวมไปถึง ประวัติการพลัดตกหกลม การ

ทบทวนการใชยาและแอลกอฮอล การคัดกรองทาเดินและการทรงตัว การใชเครื่องชวยเดินของผูปวย. องคกร

จัดทําโปรแกรมลดความเส่ียงตอการพลัดตกหกลม ตามนโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม.  

โปรแกรมเฝาติดตามผลที่ต้ังใจและไมต้ังใจของมาตรการลดการพลัดตกหกลม เชน การใชเครื่องผูกมดัที่ไม

เหมาะสมหรือการจํากัดน้ําอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ การไหลเวียนโลหิตที่ไมปกติ หรือการสูญเสียความ

สมบูรณของผวิหนัง.  โปรแกรมไดรับการนาํสูการปฏิบัติ.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของ IPSG.6 

❒ 1. องคกรดําเนินการกระบวนการประเมินผูปวยเมื่อแรกรับ เกี่ยวกับความเส่ียงตอการพลัดตกหกลม และ

ประเมินซ้ําเมื่อมีขอบงชี้จากการเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวยหรือยา ทามกลางส่ิงอื่นๆ (anong others). 

(ดู AOP.1.6,ME4) 

❒ 2. มีการดําเนินการตามมาตรการลดความเส่ียงตอการพลัดตกหกลมสําหรับผูปวยที่ถูกประเมินวามีความ

เส่ียง. (ดู AOP.1.6, ME 5) 

❒ 3. มีการเฝาติดตามผล ทั้งความสําเร็จในการลดการบาดเจ็บเนื่องจากการพลัดตกหกลม และผลที่ตามมา

ซึ่งมิไดต้ังใจ. 

❒ 4. นโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติเอื้อตอการลดความเส่ียงของอันตรายตอผูปวยจากการพลัดตกหกลม

ในองคกรอยางตอเนื่อง. 
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การเขาถึงบริการและการดูแลอยางตอเน่ือง 

Access to Care and Continuity of Care (ACC)  

 

ภาพรวม 

สถานพยาบาลควรพจิารณาการดูแลสุขภาพที่องคกรจัดในฐานะเปนสวนหนึ่งของระบบที่บูรณาการ

เอาบริการ ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ และระดับของการดูแลตางๆ มาประกอบกันเปนภาวะตอเนื่อง

ของการดูแล (continuum of care).  เปาหมายคือการจัดบริการที่สอดคลองตรงตามความตองการดานสุขภาพ

ของผูปวย มีการประสานบริการภายในองคกร ไปจนถึงการวางแผนสําหรับจําหนายและการนัดติดตามตรวจ

รักษา ทําใหผลลัพธการดูแลผูปวยดีขึ้น และมีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ.   

สารสนเทศมีความจําเปนเพื่อการตัดสินใจอยางถูกตองเกี่ยวกับส่ิงตอไปนี้  

• ความตองการของผูปวยที่สถานพยาบาลสามารถตอบสนองได; 

• การจัดขั้นตอนการไหลเวียนเพื่อบริการผูปวยที่มีประสิทธิภาพ; และ 

• การโอนยายหรือจําหนายผูปวยไปยังบานหรือสถานพยาบาลอื่นอยางเหมาะสม. 

 

มาตรฐาน 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

การรับไวในองคกร (Admission to the Organization) 

ACC.1 ผูปวยไดรับไวเพื่อใหการดูแลแบบผูปวยใน หรือลงทะเบียนสําหรับใหบริการผูปวยนอก ตามความ

ตองการบริการสุขภาพที่ประเมินได และตามพันธกิจและทรัพยากรขององคกร. 

ACC.1.1 องคกรมีกระบวนการสําหรับการรบัไวเปนผูปวยในและการลงทะเบียนผูปวยนอก. 

ACC.1.1.1 ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉนิ เรงดวน หรอืโดยทันที ไดรับการประเมิน

และรักษากอนผูปวยอื่นๆ. 

ACC.1.1.2 มีการจัดลําดับความตองการของผูปวยสําหรับบริการปองกัน การดูแลเพื่อบรรเทา

อาการ การรักษา และการฟนฟูสภาพ ตามสภาวะของผูปวยเมื่อแรกรับเปนผูปวยใน. 

ACC.1.1.3 องคกรพิจารณาความตองการทางคลินิกของผูปวย เมื่อมีชวงเวลาที่ตองรอคอยหรือ

มีความลาชาในการใหบริการตรวจวินิจฉัย และ/หรือ รักษา. 

ACC.1.2 เมื่อรบัเปนผูปวยใน ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดูแลที่จะเกิดขึ้น ผลลัพธที่

คาดหวังจากการดูแลนั้น และประมาณการคาใชจายที่จะเกิดขึ้นกับผูปวย.  
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ACC.1.3 องคกรหาวิธีลดอุปสรรคตอการเขาถึงและไดรับบริการ ทั้งในดานกายภาพ, ภาษา, 

วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่นๆ. 

ACC.1.4 การรับไวรักษาหรอืโอนยายผูปวย ไปยังหรอืจากหนวยดูแลวิกฤตหรือหนวยบริการเฉพาะ

ทาง เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว. 

การดูแลอยางตอเนื่อง (Continuity of Care) 

ACC.2 องคกรออกแบบและดําเนินการกระบวนการเพื่อใหบริการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องภายในองคกร และมี

การประสานงานระหวางผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ.  

ACC.2.1 ในทกุขั้นตอนของการดูแลผูปวยใน มีการมอบหมายใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รับผิดชอบดูแลผูปวย. 

การจําหนาย การสงตอ และการนัดตรวจติดตาม (Discharge, Referral and Follow-up) 

ACC.3 มีนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการสงตอหรือจําหนายผูปวย.  

ACC.3.1 องคกรประสานความรวมมือกับผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพและหนวยงานภายนอก

เพื่อใหมั่นใจวามีการสงตอทันเวลาและเหมาะสม.  

ACC.3.2 เวชระเบียนของผูปวยในมีตนฉบับหรือสําเนาสรปุขอมูลเมื่อจําหนาย (discharge 

summary). 

ACC.3.2.1 สรุปขอมูลเมื่อจําหนายของผูปวยในมีความสมบูรณ. 

ACC.3.3 เวชระเบียนของผ ูปวยนอกที่ไดรับการดูแลตอเนือ่ง มีสรุปขอมลูสําคัญที่รับรูทั้งหมดเกี่ยวกับ

การวินิจฉัยโรค การแพยา ยาที่ไดรับในปจจุบัน การทําหตัถการผาตัดและการนอนโรงพยาบาลที่เคย

เกิดขึ้น. 

ACC.3.4 ผูปวย (รวมถึงครอบครัวเมื่อมีขอบงชี้) ไดรับคําแนะนําการนัดติดตามตรวจรักษาที่เขาใจได

งาย. 

ACC.3.5 องคกรมีกระบวนการสําหรับการจัดการและติดตามผูปวยซึ่งไมสมัครใจรับการรักษา.  

การโอนยายผูปวย (Transfer of Patients) 

ACC.4 ผูปวยไดรับการโอนยายไปยังองคกรอื่นตามระดับการเจ็บปวยและความตองการที่จําเปน เพื่อ

ตอบสนองความตองการการดูแลตอเนื่องของผูปวย.  

ACC.4.1 องคกรที่สงผูปวย พิจารณาวาองคกรที่จะรับผูปวยสามารถตอบสนองความตองการการดูแล

ตอเนื่องของผูปวย.  

ACC.4.2 องคกรที่รับผูปวย ไดรับสรุปสภาวะทางคลินิกของผูปวยและปฏิบัติการดูแลที่ใหแกผูปวย

โดยองคกรที่สงผูปวย เปนลายลักษณอักษร. 

ACC.4.3 มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเฝาติดตามสภาวะของผูปวยระหวางการโอนยาย.  

ACC 4.4 มีการบันทึกกระบวนการโอนยายผูปวยในเวชระเบียนผูปวย. 
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การเคลื่อนยาย (Transportation) 

ACC.5 กระบวนการสงตอ โอนยาย หรอืจําหนายผูปวย ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก รวมถึงการวางแผนเพื่อ

ตอบสนองความตองการดานการเคลื่อนยายผูปวย. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

การรับไวในองคกร  

(Admission to the Organization) 
 

มาตรฐาน ACC.1  

ผูปวยไดรับไวเพื่อใหการดูแลแบบผูปวยใน หรือลงทะเบียนสําหรับใหบริการผูปวยนอก ตามความตองการ

บริการสุขภาพที่ประเมินได และตามพันธกิจและทรัพยากรขององคกร. 

 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.1  

 การพิจาณาความเหมาะสมระหวางความตองการของผูปวยกับพันธกิจและทรัพยากรของ

สถานพยาบาล ขึ้นกับการรับรูขอมูลเกี่ยวกบัความตองการและสภาวะของผูปวยผานการตรวจคัดกรอง ซึง่มัก

กระทําเมื่อพบผูปวยครั้งแรก.  การตรวจคัดกรองอาจทําโดยใชเกณฑการคัดแยกผูปวย (triage criteria), การ

ประเมินจากการสังเกต, การตรวจรางกาย, หรือผลของการตรวจรางกาย การตรวจทางจิตเวช การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ การตรวจดวยภาพวินิจฉัยที่ทําในครั้งกอนๆ.  การตรวจคดักรองนี้สามารถทําได ณ แหลงที่สง

ผูปวย, ระหวางการเคลื่อนยายฉุกเฉิน (emergency transport) หรือเมื่อผูปวยมาถึงองคกร.  ส่ิงสําคัญคือการ

ตัดสินใจวาจะรักษา โอนยาย (transfer) หรือสงตอ จะทําตอเมื่อไดรับผลของการประเมินคัดกรองแลว.  เฉพาะ

ผูปวยที่องคกรมีศักยภาพทางคลินิกที่จะใหบริการที่จําเปนไดและสอดคลองกับพันธกิจขององคกรเทานัน้ ที่จะ

ไดรับการพิจารณารับไวเปนผูปวยใน หรือลงทะเบียนเพื่อใหบริการผูปวยนอก.  หากองคกรตองการใหมีการ

ตรวจวิเคราะหหรือประเมินคดักรองบางอยางเปนการเฉพาะกอนที่จะรับไวเปนผูปวยในหรอืลงทะเบียนผูปวย

นอก จะตองมกีารระบุไวเปนลายลักษณอักษรในนโยบาย. (ดูเจตจํานงของ AOP.1) 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.1 

   1. การตรวจคัดกรองผูปวยเริ่มตน ณ จดุแรกที่พบผูปวย ภายในองคกรหรอืนอกองคกร. 

   2. มีการตัดสินใจวาความตองการของผูปวยเขากันไดกับพันธกิจและทรัพยากรขององคกรหรือไม ตามผล

ของการตรวจคัดกรอง. (ดู GLD.3.2, ME 2) 

   3. ผูปวยไดรับไวดูแลตอเมื่อองคกรสามารถใหบริการที่จําเปนแกผูปวยได และมีสภาพแวดลอมสําหรับการ

ดูแลแบบผูปวยนอกหรือผูปวยในที่เหมาะสม. 

   4. มีกระบวนการใหขอมลูผลการตรวจวิเคราะหเพื่อการวินิจฉัยโรคแกผูมีหนาที่ตัดสินใจรับ โอนยาย หรือ

สงตอผูปวย. 

   5. นโยบายระบุมาตรฐานการตรวจคัดกรองและการตรวจวิเคราะหเพื่อการวินิจฉัยโรคกอนรับเขาเปน

ผูปวยใน. 

   6. ผูปวยจะยังไมถูกรับไวดูแล โอนยาย หรือสงตอ กอนที่จะไดรับผลการตรวจวิเคราะหที่ตองการสําหรับ

การตัดสินใจ.  

 

มาตรฐาน ACC.1.1 

องคกรมีกระบวนการสําหรับการรับไวเปนผูปวยในและการลงทะเบียนผูปวยนอก. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.1.1 

 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกระบวนการรบัผูปวยในไวดูแล และการ

ลงทะเบียนผูปวยนอกเพื่อใหบริการ เปนมาตรฐานเดียวกัน.  บุคลากรทีร่ับผิดชอบตอกระบวนการดังกลาวมี

ความคุนเคยและใชระเบียบปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน.  

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ ระบุถึง: 

• การลงทะเบียนเพื่อใหบริการแบบผูปวยนอก หรือการรับไวใหบริการในฐานะผูปวยใน; 

• การรับผูปวยจากหนวยบริการฉุกเฉนิเขาหอผูปวยโดยตรง; และ 

• กระบวนการรบัผูปวยไวสังเกตอาการ.  

นโยบายดังกลาวระบุวิธีจัดการดูแลผูปวย เมื่อมีขอจํากัดในสถานที่รับผูปวยใน หรือไมมีเตียงวาง

สําหรับรับผูปวย หรอืไมสามารถรับผูปวยไวในหนวยดูแลทีเ่หมาะสมได. (ดู COP.1,ME 1) 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.1.1 

   1. กระบวนการลงทะเบียนผูปวยนอกเปนมาตรฐานเดียวกัน. 

   2. กระบวนการรับผูปวยในเปนมาตรฐานเดียวกัน. (ดู GLD.6.1, ME 3) 

   3. มีกระบวนการรับผูปวยฉุกเฉินเขาหนวยดูแลผูปวยใน. 

   4. มีกระบวนการรับผูปวยไวสังเกตอาการ. 

   5. มีกระบวนการจัดการดูแลผูปวยเมื่อไมมีเตียงในหนวยบริการที่ตองการ หรือ หนวยอื่นๆ ในสถานที่นั้น. 

  6. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรสนับสนุนกระบวนการรับผูปวยในและลงทะเบียน

ผูปวยนอก. 

   7. บุคลากรมีความคุนเคยและปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติดังกลาว. 

 

มาตรฐาน ACC.1.1.1 

ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉนิ เรงดวน หรือโดยทันที ไดรับการประเมินและรกัษากอนผูปวยอื่นๆ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.1.1.1 

ผูปวยซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉิน เรงดวน หรือโดยทันที (เชน การติดเชื้อจากอากาศ) ไดรับการ

บงชี้โดยใชกระบวนการคัดแยกบนฐานขอมูลวิชาการ (evidence-based triage process).  เมื่อผูปวยไดรับการ

บงชี้วาจําเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉนิ เรงดวน หรือโดยทันที ผูปวยเหลานี้จะไดรับการประเมินและดูแล

โดยเร็วที่สุดตามความจําเปน.  ผูปวยดังกลาวอาจไดรับการประเมินโดยแพทยหรือผูมีคณุสมบัติเหมาะสมกอน

ผูปวยอื่น, ไดรบับริการตรวจวินิจฉัยอยางรวดเร็วเทาที่จะเปนไปได, และเริ่มใหการรักษาที่จําเปนสําหรับผูปวย.  

กระบวนการคดัแยกอาจใชเกณฑเชิงสรีรวิทยา (physiologic-based criteria) เมื่อเปนไปไดและมีความ

เหมาะสม.  องคกรฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อตัดสินใจวาผูปวยรายใดตองการการดูแลโดยทันที และวิธีการที่การ

ดูแลผูปวยเหลานี้ไดรับความสําคัญในอันดับตนๆ. 

เมื่อองคกรไมสามารถตอบสนองความตองการของผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินได และจําตองโอนยายผูปวย

ไปสูการดูแลในระดับที่สูงขึ้น องคกรผูสงจะตองใหการรักษาเพื่อผูปวยมีอาการคงตัวตามระดับความสามารถที่

มีอยูกอนที่จะเคลื่อนยายผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC 1.1.1 
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   1. องคกรใชกระบวนการคัดแยกผูปวยบนฐานขอมูลวิชาการ เพื่อจัดลําดับความสําคัญของผูปวยที่

จําเปนตองไดรับการดูแลโดยทันที. 

   2. บุคลากรไดรับการฝกอบรมใหใชเกณฑดังกลาว. 

   3. ผูปวยไดรับการจัดลําดับตามความเรงดวนที่ตองไดรับบริการ. 

   4. ผูปวยฉุกเฉินไดรับการประเมินและรกัษาใหมีอาการคงตัวตามระดับความสามารถขององคกรกอนที่จะ

เคลื่อนยายผูปวย (ดู ACC.4, ME 1, 2 และ 5, และ ACC.4.2, ME 3 และ 4) 

 

มาตรฐาน ACC.1.1.2 

มีการจัดลําดับความตองการของผูปวยสําหรับบริการปองกัน การดูแลเพือ่บรรเทาอาการ การรักษา และการ

ฟนฟูสภาพ ตามสภาวะของผูปวยเมื่อแรกรับเปนผูปวยใน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.1.1.2 

เมื่อผูปวยไดรับการพิจารณารับไวเปนผูปวยในขององคกร การประเมินคัดกรองจะชวยใหบุคลากรบงชี้

และจัดลําดับความสําคัญของบริการปองกัน การรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ และการดูแลประคับประคอง ที่

ผูปวยจําเปนตองไดรับ, และเลือกบริการหรอืหนวยดูแลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการที่เรงดวน

หรือสําคัญที่สุดของผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.1.1.2 

  1. การประเมินคัดกรองชวยใหบุคลากรระบุความตองการที่จําเปนของผูปวย. 

 2. มีการเลือกบริการหรือหนวยดูแลผูปวยเพื่อตอบสนองความตองการที่จําเปนเหลานี้ตามผลการประเมิน

คัดกรอง. 

 3. ความตองการที่จําเปนของผูปวยเกี่ยวกับบริการปองกัน การรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ และการดูแล

ประคับประคอง ไดรับการจัดลําดับความสําคัญ. 

 

 

มาตรฐาน ACC.1.1.3 

องคกรพจิารณาความตองการทางคลินิกของผูปวย เมื่อมีชวงเวลาที่ตองรอคอยหรือมคีวามลาชาในการ

ใหบริการตรวจวินิจฉัย และ/หรือ รักษา. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.1.1.3 

 ผูปวยไดรับการแจงใหทราบหากเปนที่รับรูวาจะตองรอคอยบริการตรวจวินิจฉัย และ/หรือ การรักษา 

เปนเวลานาน  หรอืเมื่อการจะเขารับการดูแลที่วางแผนไวตองถูกจัดไวอยูในรายชื่อผูรอคิว.  ผูปวยไดรับการ

อธิบายถึงเหตุผลของความลาชาหรือการรอคอย รวมถงึขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกอื่นๆ ทีม่ีอยู. ขอกําหนดเรื่อง

การอธิบายเหตุผลนี้ใชกับการดูแลแบบผูปวยในและผูปวยนอก และ/หรือบริการตรวจวินิจฉัย มิใชกับการรอ

คอยเล็กๆ นอยๆ ในการใหการดูแลผูปวยนอกหรือผูปวยใน เชน การที่แพทยมาไมตรงเวลา. สําหรับบริการ

บางประเภท เชน มะเร็งวิทยา หรือการปลูกถายอวัยวะ ความลาชาอาจเปนส่ิงปกติของประเทศสําหรับบริการ

เหลานั้น จึงมคีวามแตกตางจากความลาชาสําหรับบริการตรวจวินิจฉัย. 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.1.1.3 

 1. ผูปวยในและผูปวยนอกไดรับการแจงใหทราบเมื่อจะมีความลาชาในการดูแล และ/หรือ การรักษา. 

 2. ผูปวยไดรับการแจงใหทราบถึงเหตุผลของความลาชาหรือการรอคอย รวมถงึขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกที่

สอดคลองกับความตองการทางคลินิกที่มีอยู. 

 3. มีการบันทึกขอมูลดังกลาวไวในเวชระเบียนผูปวย. 

 4. มีนโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ สนับสนุนการปฏิบัติที่สอดคลองกัน. 

 

 

มาตรฐาน ACC.1.2 

เมื่อรับเปนผูปวยใน ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดูแลที่จะเกิดขึ้น ผลลพัธที่คาดหวังจากการ

ดูแลนั้น และประมาณการคาใชจายที่จะเกิดขึ้นกับผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.1.2 

 ระหวางกระบวนการรับเปนผูปวยใน ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลเพยีงพอที่จะตัดสินใจอยางมี

ความรู.  มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลที่จะเกิดขึ้น, ผลลัพธที่คาดหวัง และประมาณคาใชจายที่ผูปวยหรือ

ครอบครัวตองรับผิดชอบสําหรับการดูแลที่กองทุนประกันสุขภาพสาธารณะหรือเอกชนไมจายให.  หากผูปวยมี

ขอจํากัดเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายในการดูแล องคกรตองหาวิธีการแกไขขอจํากัดเหลานั้น.  ขอมูลที่ใหแกผูปวย

และครอบครัวอาจเปนเอกสาร หรือแจงดวยวาจาพรอมทั้งบันทึกไวในเวชระเบียน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.1.2 

 1. ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลเมื่อแรกรับเปนผูปวยใน. (ดูเจตจํานงของ MCI.2) 

 2. ขอมูลดังกลาวรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการดูแลที่จะเกิดขึ้น. (ดู MCI.2, ME 1 และ 2) 

 3. ขอมูลดังกลาวรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธการดูแลที่คาดหวัง.   

 4. ขอมูลดังกลาวรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับประมาณการคาใชจายที่ผูปวยหรือครอบครวัตองรับผิดชอบ. 

 5. ขอมูลดังกลาวเพียงพอสําหรับผูปวยและครอบครัวที่จะตัดสินใจอยางมีความรู. (ดู AOP.4.1, ME3) 

 

มาตรฐาน ACC.1.3 

องคกรหาวิธีลดอุปสรรคตอการเขาถึงและไดรับบริการ ทั้งในดานกายภาพ, ภาษา, วัฒนธรรม และอุปสรรค

อื่นๆ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.1.3 

 องคกรมักจะใหบริการตอชุมชนที่ประชากรมีความหลากหลาย.  ผูปวยอาจจะเปนผูสูงอายุ มีความ

พิการ พูดดวยภาษาและสําเนียงที่หลากหลาย มีความแตกตางทางวัฒนธรรม หรือมอีปุสรรคอื่นๆ ซึง่ทําให

กระบวนการในการเขาถึงและรับบริการเปนเรื่องที่ยากลําบาก.  องคกรระบุอุปสรรคเหลานี้ และมีกระบวนการ

ที่จะขจัดหรือลดอุปสรรคในการแสวงหาการดูแลของผูปวยดังกลาว.  นอกจากนั้น องคกรยังดําเนินการเพื่อลด

ผลกระทบของอุปสรรคตอการใหบริการเหลานี้. 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.1.3 

 1. ผูนําและบุคลากรขององคกรระบุอุปสรรคในกลุมผูปวยขององคกรที่พบบอย.   

 2. มีกระบวนการที่จะเอาชนะหรือจํากัดอปุสรรคสําหรับการแสวงหาการดูแลของผูปวย. 

 3. มีกระบวนการจํากัดผลกระทบของอุปสรรคตอการใหบริการ. 

 4. มีการนํากระบวนการเหลานี้ไปปฏิบัติ. 

 

มาตรฐาน ACC.1.4 

การรับไวรักษาหรือโอนยายผูปวย ไปยังหรือจากหนวยดูแลวิกฤตหรือหนวยบริการเฉพาะทาง เปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดไว. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.1.4 

 หนวยงานหรือบริการที่ใหการดูแลผูปวยวิกฤต (เชน หนวยดูแลผูปวยวิกฤตหลังผาตัด) หรือใหบริการ

เฉพาะทาง (เชน หนวยดูแลผูปวยแผลไฟไหมน้ํารอนลวก หรือหนวยปลูกถายอวัยวะ) มักจะมีคาใชจายสูง มี

พื้นที่และกําลังคนจํากัด.  เชนเดียวกัน แผนกฉุกเฉนิที่มีเตียงรับผูปวยไวสังเกตอาการ และหนวยวิจัยทาง

คลินิก ตองสรางความมั่นใจวามีการคัดเลือกผูปวยเขาใชบริการหรอืเตียงในหนวยงานดังกลาวอยางเหมาะสม.  

แตละองคกรตองจัดทําเกณฑพิจารณาผูปวยซึ่งตองการระดับของบริการในหนวยงานดังกลาว.  เพื่อใหมั่นใจใน

ความคงเสนคงวาของการปฏิบัติ ควรใชเกณฑเชิงสรีรวิทยา (physiologic-based) เมื่อเปนไปไดและมีความ

เหมาะสม.  บุคลากรที่เหมาะสมจากหนวยฉุกเฉิน หนวยดูแลผูปวยวิกฤต หรือหนวยบริการเฉพาะดานมีสวน

รวมในการกําหนดเกณฑ.  มีการใชเกณฑดังกลาวในการพิจารณาตัดสินใจรับผูปวยเขารักษาในหนวยงาน

โดยตรง เชน การรับผูปวยจากหนวยบริการฉุกเฉนิโดยตรง.  มีการใชเกณฑดังกลาวในการพิจารณาตัดสินใจ

โอนยายผูปวยจากหนวยงานอื่นในองคกรหรือจากองคกรอื่น.  มีการใชเกณฑดังกลาวในการพิจารณาตัดสินใจ

วาผูปวยไมจําเปนตองไดรับบริการจากหนวยงานนั้นแลว และสามารถโอนยายผูปวยไปยังหนวยงานทีใ่หการ

ดูแลอีกระดับหนึ่งได.  

 เมื่อองคกรทําการวิจัย หรือจดัใหมีบริการหรือโปรแกรมดูแลผูปวยพิเศษเฉพาะดาน การรับหรือการ

โอนยายผูปวยเขาในโปรแกรมดังกลาวทําโดยใชเกณฑหรอืระเบียบวิธี (protocol) ที่กําหนดไว.  บุคลากรที่

เหมาะสมจากโปรแกรมการวิจัยหรือโปรแกรมอื่นมีสวนรวมในการจัดทําเกณฑหรือระเบียบวิธี.  มีการบันทึก

การรับเขารวมในโปรแกรมในเวชระเบียนผูปวย รวมถึงสภาวะของผูปวยตามเกณฑหรือระเบียบวิธีการรับหรือ

โอนยายผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC 1.4 

   1. องคกรกําหนดเกณฑการรับเขา และ/หรือ โอนยายผูปวยสําหรับหนวยดูแลผูปวยวิกฤต บริการหรือ

หนวยงานพิเศษเฉพาะดาน รวมถึงโปรแกรมวิจัยและโปรแกรมอืน่ๆ เพือ่ตอบสนองความตองการพิเศษ

เฉพาะของผูปวย. 

   2. เกณฑที่ใชเปนเกณฑเชิงสรีรวิทยาเมื่อเปนไปไดและมีความเหมาะสม. 

   3. บุคลากรที่เหมาะสมมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ.    

   4. บุคลากรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเกณฑ. 
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   5. บันทึกของผูปวยที่รับเขาหนวยดูแลผูปวยวิกฤต/บริการพิเศษเฉพาะดาน มีหลักฐานวาเปนไปตาม

เกณฑสําหรับบริการดังกลาว. 

   6. บันทึกของผูปวยที่ไดรับการโอนยายหรือจําหนายออกจากหนวยดูแลผูปวยวิกฤต/บริการพิเศษเฉพาะ

ดาน มีหลักฐานวาผูปวยไมมีคุณสมบัติตามเกณฑสําหรับบริการดังกลาว. 

 
 

การดูแลอยางตอเนื่อง  

(Continuity of Care) 
 

มาตรฐาน ACC.2 

องคกรออกแบบและดําเนินการกระบวนการเพื่อใหบริการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องภายในองคกร และมีการ

ประสานงานระหวางผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ.  

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.2 

 การเขารับบริการของผูปวยต้ังแตแรกรับจนถึงจําหนายหรอืโอนยายผูปวยนั้น อาจมีแผนกหนวย

บริการ และผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพที่หลากหลายจํานวนมากเขามามีสวนรวมในการใหบริการ.  

ในขั้นตอนตางๆ ของการดูแลนั้น จะมีการนําทรัพยากรในองคกรที่เหมาะสมมาใชตอบสนองความตองการของ

ผูปวย และมีการนําทรัพยากรจากองคกรภายนอกมาใชหากจําเปน.  ทั้งนี้ โดยใชเกณฑหรือนโยบายที่กําหนด

ไวเพื่อพิจารณาตัดสินใจความเหมาะสมของการโอนยายผูปวยภายในองคกร (ดู ACC 1.4 เกี่ยวกับเกณฑ

สําหรับการรับผูปวยเขาหรือยายออกจากหนวยดูแลผูปวยวิกฤตและบริการพิเศษเฉพาะดาน).   

 เพื่อใหการดูแลผูปวยเปนไปอยางราบรื่นไรรอยตอ องคกรจําเปนตองออกแบบและนําไปปฎิบัติ ซึ่ง

กระบวนการเพื่อความตอเนื่องและการประสานความรวมมือในการดูแลผูปวยระหวางแพทย พยาบาลและผู

ประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอื่นๆ ตอไปนี ้

• บริการฉุกเฉนิกับการรับไวเปนผูปวยใน; 

• บริการตรวจวินิจฉัยกับบริการการรักษา; 

• บริการศัลยกรรมกับบริการทีไ่มใชศัลยกรรม; 

• ระหวางโปรแกรมการดูแลผูปวยนอกตางๆ; และ 

• กับองคกรอืน่และกับส่ิงแวดลอมในการดูแลรูปแบบอื่นๆ. 

 ผูนําของ ลักษณะแวดลอม (setting) และบริการตางๆ ทํางานรวมกันเพื่อออกแบบกระบวนการและ

นําไปปฏิบัติ.  กระบวนการดังกลาวอาจใชเกณฑสําหรับการโอนยายที่ชดัเจน หรือใชนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 

หรือแนวปฏิบัติ.  องคกรกําหนดบุคลากรทําหนาที่รับผดิชอบในการประสานบริการ.  บุคลากรเหลานี้อาจ

ประสานงานการดูแลรักษาผูปวยทั้งหมด (เชน ระหวางแผนกตางๆ) หรือรับผิดชอบประสานการดูแลผูปวย

เฉพาะราย  (เชน ผูจัดการประจําตัวผูปวย – case manager) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.2 

   1. ผูนําของบริการและ ลักษณะแวดลอม (setting) ออกแบบและนําไปปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการเพื่อความ

ตอเนื่องและการประสานความรวมมือในการดูแล ตามที่ระบุไวในเจตจํานง. 
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   2. มีการใชเกณฑหรือนโยบายที่กําหนดไวเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการโอนยายผูปวยภายใน

องคกร. 

   3. มีหลักฐานของความตอเนื่องและการประสานความรวมมือใหเห็นตลอดในทุกขั้นตอนของการดูแล

ผูปวย. 

   4. ความตอเนื่องและการประสานความรวมมือเปนที่ปรากฏใหผูปวยรับรู. (ดู PFR.2, ME 1, และ 

PFR.2.1, ME 2) 

 

มาตรฐาน ACC.2.1 

ในทุกขั้นตอนของการดูแลผูปวยใน มีการมอบหมายใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับผิดชอบดูแลผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.2.1 

 มีการกําหนดบุคลากรทําหนาที่รับผิดชอบสําหรับประสานการดูแลผูปวยและความตอเนื่องของการ

ดูแลโดยรวม หรือรับผิดชอบดูแลเฉพาะขั้นตอนอยางชัดเจน เพื่อธํารงไวซึ่งความตอเนื่องของการดูแลตลอด

ระยะเวลาที่ผูปวยอยูรับการรกัษาในองคกร.  บุคคลดังกลาวอาจเปนแพทยหรือบุคลากรอื่นที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม.  มีการระบุชื่อบุคลากรผูรับผิดชอบไวในเวชระเบียนผูปวย หรอืดวยวิธีการอื่นที่บุคลากรในองคกร

รับรู.  การมีบุคคลหนึง่ทําหนาที่ติดตามกํากับการดูแลตลอดระยะเวลาที่ผูปวยอยูในโรงพยาบาลจะชวยทําให

ความตอเนื่อง ความรวมมือ ความพึงพอใจของผูปวย คุณภาพดีขึ้น และอาจทําใหผลลัพธดีขึ้น, จึงเปนส่ิงที่พึง

ประสงคสําหรับผูปวยที่มีความซับซอนบางประเภท และผูปวยอื่นๆ ที่องคกรกําหนด.  บุคคลผูนี้ตองรวมมือ

และส่ือสารกับผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพคนอื่นๆ.  นอกจากนั้น นโยบายขององคกรยงัระบุ

กระบวนการสําหรับการถายโอนหนาที่รับผดิชอบจากบุคคลหนึ่งไปยังอกีบุคคลหนึง่ระหวางการลาหยุดพักผอน 

หยุดพักรอน และชวงเวลาอื่นๆ.  นโยบายระบุถึงกลุมที่ปรกึษา แพทยเวร ผูทําหนาที่แทนชั่วคราว (locum 

tenens) หรือบคุลอื่นซึง่รับหนาที่รับผิดชอบ วิธีการที่จะเขามารับหนาที่รับผิดชอบ และการบันทึกการมีสวน

รวม/ขอบเขตการปฏิบัติ (coverage) ของบุคคลดังกลาว. 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะการดูแลผูปวยจากระยะหนึ่งไปสูอีกระยะหนึง่ (เชน จากศัลยกรรมไปสูการ

ฟนฟูสมรรถภาพ) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่รับผิดชอบการดูแล หรืออาจจะเปนบุคคลเดิมที่ยงัคงกํากับ 

(oversee) การดูแลผูปวยทั้งหมด. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.2.1 

 1. มีการระบุผูทําหนาที่รบัผิดชอบประสานการดูแลผูปวยใน ซึ่งพรอมทําหนาที่ตลอดทุกระยะของการดูแล

ผูปวย. (ดู COP.2.1,ME 5 สําหรับความรับผิดชอบของแพทย, และ PFR.6.1, ME 2) 

 2. ผูทําหนาที่รับผิดชอบดังกลาวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวย. 

 3. ผูทําหนาที่รับผิดชอบดังกลาวเปนที่รับรูของบุคลากรในองคกร. 

 4. ผูทําหนาที่รับผิดชอบดังกลาวบันทึกแผนการดูแลผูปวยในเวชระเบียน. 

 5. มีการระบุการถายโอนหนาที่รับผิดชอบในการดูแลผูปวยจากบุคคลหนึ่งสูอีกบุคคลหนึ่งไวในนโยบายของ

องคกร. 

 

 

user
Note
ขนาดตัวเลข
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การจําหนาย การสงตอ และการนัดตรวจติดตาม  

(Discharge, Referral and Follow-up) 
 

มาตรฐาน ACC.3 

มีนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการสงตอหรอืจําหนายผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.3 

 การสงตอหรือจําหนายผูปวยไปยังผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพที่องคกรอืน่, ลักษณะแวดลอม 

(setting) การดูแลอื่น, กลับบาน, หรือไปอยูกบัครอบครัว ขึน้กับสภาวะสุขภาพของผูปวยและความตองการใน

การดูแลหรือบริการตอเนื่อง.  แพทยเจาของไขหรอืผูมีหนาที่รับผิดชอบดูแลผูปวยตองพิจารณาความพรอมที่

จะจําหนาย ตามนโยบายและเกณฑหรือขอบงชี้สําหรับการสงตอและจําหนายที่เกี่ยวของซึ่งโรงพยาบาล

กําหนด.  อาจมีการใชเกณฑเพื่อบงชี้วาผูปวยพรอมที่จะรบัการจําหนาย.  ความตองการในการดูแลตอเนื่อง

อาจหมายถึงการสงตอไปพบแพทยเฉพาะทาง นักบําบัดฟนฟู  หรือการประสานการดูแลเชิงปองกันที่บานโดย

ครอบครัว.  จําเปนตองมีกระบวนการที่เปนระบบเพื่อใหมัน่ใจวาความตองการการดูแลตอเนื่องนัน้ไดรับการ

ตอบสนองโดยผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพหรือองคกรภายนอกที่เหมาะสม.  กระบวนการนีห้มาย

รวมถึงการสงตอผูปวยไปยังแหลงดูแลทีอ่ยูนอกเขตเมื่อจําเปน.  เมื่อมีขอบงชี้ องคกรจะเริ่มตนวางแผนเพื่อ

ตอบสนองความตองการการดูแลตอเนื่องดังกลาวโดยเร็วที่สุดในกระบวนการดูแลเทาที่จะทําได.  ครอบครัว

ของผูปวยมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนจําหนายตามความเหมาะสมกับผูปวยและความตองการของ

ผูปวย.   

มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนแนวทางสําหรับกระบวนการอนุญาตใหผูปวยออกจากโรงพยาบาล

ชั่วคราว เชน ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ถาองคกรเปดใหมกีารอนุญาตดังกลาว. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.3 

   1. ผูปวยไดรับการสงตอ และ/หรือ จําหนายผูปวย ตามสภาวะสุขภาพและความจําเปนในการดูแลตอเนื่อง

ของผูปวย (ดู AOP.1.10, ME 1; AOP.1.11; และ GLD.6.1, ME 3). 

   2. มีการพิจารณาความพรอมในการจําหนายผูปวยโดยใชเกณฑหรือขอบงชี้ที่เกี่ยวของเพื่อใหมัน่ใจวา

ผูปวยปลอดภัย. 

   3. การวางแผนสงตอ และ/หรือ จําหนายผูปวยเริ่มต้ังแตแรกในกระบวนการดูแลเมื่อมีขอบงชี ้และ

ครอบครัวของผูปวยมีสวนรวมดวยตามความเหมาะสม (ดู AOP.1.11, ME 2; AOP.2, ME 2; และ 

PFR.2, ME 1) 

  4. ผูปวยไดรับการสงตอ และ/หรือ จําหนาย ตามความตองการที่จําเปนของผูปวย. (ดู AOP.1.10, ME 2; 

AOP.1.11, ME 2; และ AOP.2, ME 2) 

   5. นโยบายขององคกรใหแนวทางในการอนุญาตใหผูปวยออกนอกโรงพยาบาลในชวงเวลาที่วางแผนการ

รักษาไวโดยมีกําหนดเวลาที่ชัดเจน. 

 

มาตรฐาน ACC.3.1 
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องคกรประสานความรวมมือกับผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพและหนวยงานภายนอกเพื่อใหมัน่ใจวามี

การสงตอทันเวลาและเหมาะสม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.3.1 

 การสงตอผูปวยใหแกแพทย องคกร หรือหนวยงานอื่นที่สามารถตอบสนองความตองการการดูแล

ตอเนื่องของผูปวยไดดีที่สุดอยางเหมาะกับเวลานั้นตองอาศัยการวางแผน.  องคกรสรางความคุนเคยกับผู

ประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพในชุมชนเพื่อเขาใจประเภทของผูปวยที่ใหการรักษาและบริการที่จัดให และ

เพื่อสรางสัมพันธภาพแบบเปนทางการและไมเปนทางการกับผูประกอบวิชาชีพเหลานั้น.  หากผูปวยมาจาก

ชุมชนอืน่ องคกรพยายามสงตอผูปวยไปยังบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือหนวยงานในชุมชนที่ผูปวย

อาศัยอยู.   

 ผูปวยอาจตองการบริการชวยเหลือและการบริการทางการแพทยเมื่อจําหนาย เชน ผูปวยอาจตองการ

ความชวยเหลือทางสังคม โภชนาการ การเงิน จิตวิทยา หรือดานอื่นๆ เมื่อจําหนาย.  ความพรอมในการ

ใหบริการเหลานี้และการใชบรกิารจริงอาจเปนตัวกําหนดความตองการสําหรับบริการทางการแพทยตอเนื่อง.  

กระบวนการวางแผนจําหนายคํานึงถึงประเภทของบริการชวยเหลือที่ตองการและความพรอมของบริการ

ดังกลาว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.3.1 

   1. กระบวนการวางแผนจําหนายคํานึงถึงความตองการทั้งบริการชวยเหลือและบรกิารทางการแพทย

ตอเนื่อง. 

   2. องคกรระบุผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ องคกรและบุคลากรในชุมชนซึง่เกี่ยวของกับกลุมผูปวย

และบริการขององคกรมากที่สุด (ดู PFE.3, ME 2). 

   3. การสงตอไปนอกองคกรจะสงไปใหบุคลากรและหนวยงานในชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู ถาเปนไปได. 

   4. มีการสงตอสําหรับบรกิารชวยเหลือ ถาเปนไปได. 

 

มาตรฐาน ACC.3.2 

เวชระเบียนของผูปวยในมีตนฉบับหรอืสําเนาสรุปขอมูลเมื่อจําหนาย (discharge summary). 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.3.2 

 มีการจัดทําสรุปขอมูลการดูแลผูปวยทั้งหมดเมื่อจําหนายผูปวยจากองคกร.  ผูที่มคีุณสมบัติเหมาะสม

คนหนึ่งคนใดสามารถเปนผูประมวลสรุปขอมูลเมื่อจําหนาย เชน แพทยเจาของไข แพทยประจําบาน หรอื

เสมียน. 

 มีการเก็บตนฉบับหรือสําเนาของสรุปขอมูลเมื่อจําหนายไวในเวชระเบียนผูปวย.  สําเนาฉบับหนึง่ถูก

มอบใหกับผูปวย และอาจมอบใหครอบครัวของผูปวยตามความเหมาะสม เมื่อมีขอบงชี้โดยนโยบายขององคกร

หรือการปฏิบัติที่กระทําโดยทั่วไปตามกฎหมายและวัฒนธรรม.  มีการสงสําเนาสรุปขอมูลเมื่อจําหนายใหแก

ผูใหบริการซึ่งจะรับผิดชอบใหการดูแลผูปวยตอเนื่องหรือติดตามตรวจรักษา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.3.2 

   1. มีการจดัทําสรุปขอมูลเมื่อจําหนายโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม. 
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   2. สรุปขอมูลเมื่อจําหนายมีคําแนะนําการนัดติดตามตรวจรักษา. 

   3. มีการเก็บตนฉบับหรอืสําเนาสรุปขอมูลเมื่อจําหนายไวในเวชระเบียนผูปวย. 

   4. มีการมอบสําเนาสรุปขอมูลเมื่อจําหนายหนึ่งฉบับใหผูปวย หากไมขัดแยงกับนโยบายองคกร กฎหมาย 

หรือวัฒนธรรม 

  5. มีการมอบสําเนาสรุปขอมูลเมื่อจําหนายใหผูใหบรกิารที่ตองรับผดิชอบดูแลรักษาตอเนื่องหรอืติดตาม

ตรวจรักษา. 

  6. นโยบายและระเบียบปฏิบัติกําหนดระยะเวลาที่ตองสรุปขอมูลเพือ่จําหนายใหเสร็จส้ินสมบูรณและบันทึก

ในเวชระเบียน. 

 

มาตรฐาน ACC.3.2.1 

สรุปขอมูลเมื่อจําหนายของผูปวยในมีความสมบูรณ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.3.2.1 

 สรุปขอมูลเมื่อจําหนายใหภาพรวมของการอยูรักษาตัวของผูปวยในองคกร.  สรุปขอมูลดังกลาวอาจ

ถูกใชโดยผูใหบริการที่รับผิดชอบในการดูแลติดตาม.  สรุปขอมูลดังกลาวประกอบดวย: 

a) เหตุผลที่รับไวรักษา 

b) การตรวจรางกายและการตรวจพบอื่นๆ ที่สําคัญ 

c) การวินิจฉัยโรคที่สําคัญ และความผิดปกติที่พบรวม 

d) หัตถการเพือ่การวินิจฉัยโรคและเพื่อการรักษาที่กระทํา 

e) ยาและการรักษาอื่น ๆ ที่สําคัญ 

f) สภาวะของผูปวยเมื่อจําหนาย 

g) รายการยาที่ส่ังใหผูปวยเมื่อจําหนาย, ยาทั้งหมดที่ผูปวยตองไดรับเมื่ออยูที่บาน 

h) คําแนะนําการนัดติดตามตรวจรักษา 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.3.2 

   1. สรุปขอมูลเมื่อจําหนายมีเหตุผลที่รับไวรักษา การวินิจฉัยโรค และความผิดปกติที่พบรวม 

(comorbidities). 

   2. สรุปขอมูลเมื่อจําหนายมีการตรวจรางกายและการตรวจพบอื่นๆ ที่สําคัญ. 

   3. สรุปขอมูลเมื่อจําหนายมีหัตถการทีก่ระทําเพื่อการวินิจฉัยโรคและเพื่อการรักษา. 

   4. สรุปขอมูลเมื่อจําหนายมีรายการยาสําคัญ รวมถึงยาที่ส่ังใหผูปวยเมื่อจําหนาย. 

   5. สรุปขอมูลเมื่อจําหนายมีสภาวะของผูปวยเมื่อจําหนาย. 

   6. สรุปขอมูลเมื่อจําหนายมีคําแนะนําการนัดติดตามตรวจรักษา. 

มาตรฐาน ACC 3.3 

เวชระเบียนของผู ปวยนอกที่ไดรับการดูแลตอเนื่อง มีสรุปขอมูลสําคัญที่รบัรูทั้งหมดเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค 

การแพยา ยาที่ไดรับในปจจุบัน การทําหัตถการผาตัดและการนอนโรงพยาบาลที่เคยเกิดขึ้น. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC 3.3 
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 เมื่อองคกรใหการดูแลและรักษาผูปวยนอกอยางตอเนื่องไประยะหนึ่ง จะมีจํานวนการวินิจฉัยโรค ยา 

ที่สะสมเพิ่มขึ้น รวมถึงประวัติทางคลินิกและการตรวจรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป.  มีความสําคัญที่จะธํารงไวซึ่ง

สรุปขอมูลสําคัญของผูปวยที่เปนปจจุบันเพื่อสะดวกในการดูแลอยางตอเนื่อง.  ตัวอยางสรุปขอมูลดังกลาว

ประกอบดวย: 

• การวินิจฉัยโรคที่สําคัญ 

• การแพยา 

• ยาที่ไดรับในปจจุบัน 

• การผาตัดที่เคยไดรับ 

• การนอนโรงพยาบาลที่เคยเกิดขึ้น 

องคกรจะตองกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของการสรุป รวมถึงขอบงชี้วาผูปวยที่ไดรับการดูแลตอเนื่อง

กลุมใดที่จะตองเริ่มตนเขียนสรุปขอมูล (เชน ผูปวยที่มารับการตรวจตอเนื่องเปนเวลานานสําหรับปญหาหลาย

ปญหา มาพบบอยครั้ง มาตรวจที่หลายแผนก and the like).  องคกรกําหนดลักษณะของสรุปขอมูลที่เปน

ปจจุบัน วิธีการทําใหสรุปขอมูลเปนปจจุบัน และผูรับผิดชอบการทําใหขอมูลเปนปจจุบัน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC 3.3 

   1. องคกรกําหนดลักษณะผูปวยซึ่งไดรับการดูแลตอเนื่องที่ตองเริ่มสรุปขอมูล. 

   2. องคกรกําหนดวิธีการทําใหสรุปขอมูลเปนปจจุบันและผูรับผิดชอบ. 

   3. องคกรกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของสรุปขอมูล. 

   4. องคกรกําหนดลักษณะสรุปขอมูลที่เปนปจจุบัน. 

   5. เวชระเบียนมีสรุปขอมูลที่สมบูรณตามที่ระบุไวในนโยบายขององคกร. 

 

มาตรฐาน ACC 3.4 

ผูปวย (รวมถึงครอบครัวเมื่อมีขอบงชี้) ไดรบัคําแนะนําการนัดติดตามตรวจรักษาที่เขาใจไดงาย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC 3.4 

 การใหคําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการเขารับการดูแลตอเนื่องนัน้มีความสําคัญสําหรับ

ผูปวยที่ไมไดถูกสงตัวหรือโอนยายไปรับการรักษากับผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอื่น เพื่อใหมั่นใจได

วาผลลัพธของการดูแลรักษาออกมาดีที่สุดและตอบสนองความตองการการดูแลของผูปวยทุกประการ.   

คําแนะนําดังกลาวหมายรวมถึงชื่อและสถานที่ของหนวยที่จะใหการดูแลตอเนื่อง การกลับไปรับการ

ติดตามตรวจรักษาจากสถานพยาบาล และขอบงชี้เมื่อควรไดรับการดูแลอยางเรงดวน.  ครอบครัวของผูปวยมี

สวนรวมในกระบวนการดวยหากสภาวะหรือความสามารถของผูปวยเปนอุปสรรคตอความเขาใจในคําแนะนํา

การนัดติดตามตรวจรักษา.  กรณีที่ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดูแลตอเนือ่งจะตองใหครอบครัว

เขามามีสวนรวมดวย. 
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 องคกรใหคําแนะนําแกผูปวย (รวมถึงครอบครัวเมื่อมีขอบงชี้) ดวยวิธีการที่เรียบงายและเขาใจงาย.  

คําแนะนําดังกลาวเปนลายลักษณอักษรหรอืในรูปแบบที่ผูปวยเขาใจไดงายที่สุด. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC 3.4 

   1. คําแนะนําการนัดติดตามตรวจรักษาอยูในรูปแบบและลักษณะที่ผูปวย และ/หรือ ครอบครัว เขาใจงาย. 

   2. คําแนะนําดังกลาวระบุถึงการกลับมารับการติดตามตรวจรักษาถาจําเปน. 

   3. คําแนะนําดังกลาวระบุวาเมื่อไรที่ควรไดรับการดูแลอยางเรงดวน. 

   4. ครอบครัวของผูปวยไดรับคําแนะนําสําหรับการดูแลที่จําเปนกับสภาวะของผูปวย 

 

มาตรฐาน ACC 3.5 

องคกรมีกระบวนการสําหรับการจัดการและติดตามผูปวยซึ่งไมสมัครใจรบัการรักษา. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC 3.5 

 เมื่อผูปวยในหรือผูปวยนอกไมสมัครใจรับการรักษา มีความเส่ียงเนื่องจากการรักษาที่ไมเพียงพอซึ่ง

อาจสงผลใหเกิดอันตรายถาวรหรอืเสียชีวิต.  โรงพยาบาลจําตองเขาใจเหตุผลที่ผูปวยไมสมัครใจรับการรักษา

เพื่อที่จะส่ือสารกับผูปวยไดดีขึ้น.  ถาผูปวยมีแพทยประจําครอบครัวซึ่งเปนที่รูจักขององคกร องคกรจะตองแจง

ใหแพทยดังกลาวทราบเพื่อลดความเส่ียงตอการเกิดอันตราย.  กระบวนการดังกลาวสอดคลองกับกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC 3.5 

   1. มีกระบวนการสําหรับจัดการและติดตามผูปวยในและผูปวยนอกซึ่งไมสมัครใจรับการรักษา. (ดู PFR.2, 

ME 1 และเจตจํานงของ PFR.2.2) 

   2. ถารูวาผูปวยมีแพทยประจําครอบครัว แพทยดังกลาวไดรับการแจง. (ดู PFR 2.2, ME 1 และ 2) 

   3. กระบวนการดังกลาวสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ. 
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การโอนยายผูปวย   

(Transfer of Patients) 
 

มาตรฐาน ACC.4 

ผูปวยไดรับการโอนยายไปยังองคกรอืน่ตามระดับการเจ็บปวยและความตองการที่จําเปน เพื่อตอบสนองความ

ตองการการดูแลตอเนื่องของผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.4 

 การโอนยายผูปวยไปยังองคกรภายนอกขึ้นกับสภาวะของผูปวยและความตองการการดูแลตอเนื่อง.   

การโอนยายนัน้อาจเปนการตอบสนองตอความตองการของผูปวยสําหรับการขอรับคําปรึกษาและการรักษา

เฉพาะทาง การบริการที่เรงดวน หรือบริการผูปวยที่ใชทรัพยากรนอยกวา เชน การดูแลกึง่เฉียบพลัน หรือ การ

ฟนฟูระยะยาว. (ดู ACC.1.1.1, ME 4)  มีความจําเปนตองมีกระบวนการสงตอเพื่อใหมั่นใจวาองคกรภายนอก

สามารถตอบสนองตอความตองการการดูแลตอเนื่องใดๆ ทีจ่ะเกิดขึ้น.  กระบวนการดังกลาวไดแก 

• วิธีการสงมอบความรับผิดชอบระหวางผูใหบริการสุขภาพและ ลักษณะแวดลอม (setting); 

• เกณฑบงชี้วาเมื่อไรที่จําเปนตองโอนยายเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวย; 

• ผูรับผิดชอบดูแลผูปวยระหวางการโอนยาย;  

• อุปกรณและเครื่องมือที่ตองการระหวางการโอนยาย; และ 

• ส่ิงที่ตองดําเนินการเมื่อไมสามารถโอนยายผูปวยไปยังสถานพยาบาลอื่น. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.4 

 1. การโอนยายผูปวยขึ้นกับความตองการสําหรับการดูแลตอเนื่องของผูปวย. (ดู ACC.1.1.1, ME 4 และ 

GLD.6.1, ME 3) 

 2. กระบวนการโอนยายคาํนึงถึงวิธีการสงมอบหนาที่รับผิดชอบในการดูแลตอเนื่องไปยังผูใหบริการสุขภาพ

หรือ ลักษณะแวดลอม (setting) อื่น. (ดู ACC.1.1.1, ME 4 และ GLD.6.1, ME 3) 

 3. กระบวนการโอนยายคาํนึงถึงผูรับผิดชอบดูแลผูปวยระหวางการโอนยาย วัสดุและเครื่องมือทีต่องการ

ระหวางการโอนยาย. (ดู GLD.6.1, ME 3) 

 4. กระบวนการโอนยายคาํนึงถึงสถานการณที่ไมสามารถโอนยายผูปวยได. (ดู GLD.6.1, ME 3) 

 5. ผูปวยไดรับการโอนยายไปยังองคกรอื่นอยางเหมาะสม. (ดู ACC.1.1.1,ME 4) 

 

มาตรฐาน ACC.4.1 

องคกรที่สงผูปวย พิจารณาวาองคกรที่จะรบัผูปวยสามารถตอบสนองความตองการการดูแลตอเนื่องของผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.4.1  

 เมื่อสงตอผูปวยไปยังองคกรอื่น องคกรที่สงตองพิจารณาวาองคกรที่รับผูปวยสามารถใหบริการที่

ตอบสนองความตองการของผูปวยและมีศักยภาพที่จะรับผูปวยได.  การพิจารณานี้โดยปกติจะกระทําลวงหนา 

และมีการระบุความเต็มใจในการรับผูปวย รวมทั้งเงื่อนไขการโอนยายในขอตกลงความรวมมือที่เปนทางการ
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หรือไมเปนทางการ.  การพิจารณาลวงหนาจะทําใหมั่นใจในการดูแลตอเนื่องและการทีค่วามตองการของผูปวย

ไดรับการตอบสนอง. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC 4.1 

 1. องคกรทีส่งพิจารณาวาองคกรทีร่ับผูปวยสามารถตอบสนองความตองการของผูปวยที่จะโอนยายได. 

 2. มีการจัดทําขอตกลงที่เปนทางการหรอืไมเปนทางการกับองคกรทีจ่ะรับผูปวย เมื่อมีการโอนยายผูปวย

ไปยังองคกรดังกลาวเปนประจํา. (ดูเจตจํานงของ GLD.3.3.1)  

 

มาตรฐาน ACC.4.2 

องคกรทีร่ับผูปวย ไดรับสรุปสภาวะทางคลินิกของผูปวยและปฏิบัติการดูแลที่ใหแกผูปวยโดยองคกรที่สงผูปวย 

เปนลายลักษณอักษร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.4.2  

 สารสนเทศของผูปวยจะถูกสงไปพรอมกับผูปวยเพื่อใหมั่นใจในการดูแลตอเนื่อง.  มีการสงมอบสําเนา

สรุปขอมูลเมื่อจําหนายหรือสรุปขอมูลทางคลินิกเปนลายลักษณอักษรอื่นๆ ใหแกองคกรที่รับยายพรอมกับ

ผูปวย.  ขอมูลสรุปดังกลาวหมายรวมถึงสภาวะทางคลินิกของผูปวย, หัตถการและการตรวจรักษาอื่นๆ ที่ไดทํา

ไปแลว, และความตองการที่ยังคงมีอยูของผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC 4.2 

   1. มีการสงสารสนเทศทางคลินิกหรอืหรือขอมูลสรุปทางคลินิกของผูปวยไปพรอมกับผูปวย. 

   2. ขอมูลสรุปทางคลินิกระบสุภาวะของผูปวย. 

   3. ขอมูลสรุปทางคลินิกระบหุัตถการและการตรวจรักษาอื่นๆ ที่ไดทาํไปแลว. (ดู ACC.1.1.1, ME 4) 

   4. ขอมูลสรุปทางคลินิกระบคุวามตองการการดูแลที่ยังคงมีอยูของผูปวย. (ดู ACC.1.1.1, ME 4) 

 

มาตรฐาน ACC.4.3 

มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเฝาติดตามสภาวะของผูปวยระหวางการโอนยาย.  

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.4.3 

 การโอนยายผูปวยไปยังอีกสถานพยาบาลหนึ่ง อาจเปนกระบวนการส้ันๆ สําหรับผูปวยที่รูสึกตัวดี

พูดคุยได, หรอือาจเปนการโอนยายผูปวยที่ไมรูสึกตัวซึ่งตองการการดูแลทางการแพทยหรือการพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง.  ไมวาจะเปนกรณีใด จําเปนตองมีการเฝาติดตามผูปวย (monitoring) โดยคุณสมบัติของบุคลากรที่ทํา

หนาที่ดังกลาวจะมีความแตกตางกันในแตละกรณี.   ดังนัน้สภาวะของผูปวยจึงเปนตัวกําหนดคุณสมบัติที่

เหมาะสมของบุคลากรที่เฝาติดตามผูปวยขณะโอนยาย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC 4.3 

   1. มีการเฝาติดตามผูปวยทุกรายขณะโอนยาย. 

   2. บุคลากรที่รับผิดชอบดังกลาวมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย. 
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มาตรฐาน ACC.4.4 

มีการบันทึกกระบวนการโอนยายผูปวยในเวชระเบียนผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.4.4 

 บันทึกขอมูลผูปวยแตละรายที่โอนยายไปยังสถานพยาบาลอื่นประกอบดวยเอกสารบันทึกการ

โอนยาย.  เอกสารนี้ประกอบดวยชื่อองคกรและชื่อบุคคลทีต่กลงจะรับผูปวย เหตุผลในการโอนยาย และ

เงื่อนไขพิเศษสําหรับการโอนยาย  (เชน เมื่อองคกรทีร่ับยายมีเตียงวาง หรอืสภาวะของผูปวย).  มีการบันทึก

อาการของผูปวยที่เปลี่ยนแปลงในขณะโอนยาย  (เชน ผูปวยเสียชีวิต หรือจําเปนตองชวยฟนคืนชีพ).  มีการ

จัดทําเอกสารอื่นๆ ตามนโยบายขององคกร (เชน ลายมือชือ่ของแพทยหรอืพยาบาลที่รับยายผูปวย  ชื่อ

บุคลากรที่เฝาติดตามอาการผูปวยขณะเคลื่อนยาย) รวมอยูในบันทึกดวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.4.4 

   1. เอกสารบันทึกขอมูลผูปวยที่โอนยาย ระบุชื่อสถานพยาบาลและชื่อบุคคลที่ตกลงจะรับผูปวย. 

   2. เอกสารบันทึกขอมูลผูปวยที่โอนยาย ระบุขอมูลอืน่ๆ ตามนโยบายขององคกรทีผู่สง. 

   3. เอกสารบันทึกขอมูลผูปวยที่โอนยาย ระบุเหตุผลในการโอนยาย. 

   4. เอกสารบันทึกขอมูลผูปวยที่โอนยาย ระบุเงื่อนไขพเิศษตางๆ เกี่ยวกับการโอนยาย. 

   5. เอกสารบันทึกขอมูลผูปวยที่โอนยาย ระบบุันทึกสภาวะของผูปวยที่เปลี่ยนแปลงในขณะโอนยาย. 

 
 

การเคลื่อนยายผูปวย   

(Transportation) 
 

มาตรฐาน ACC.5 

กระบวนการสงตอ โอนยาย หรือจําหนายผูปวย ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก รวมถึงการวางแผนเพื่อตอบสนอง

ความตองการดานการเคลื่อนยายผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ACC.5 

กระบวนการขององคกรในการสงตอ โอนยาย หรอืจําหนายผูปวยรวมถึงการรับรูความตองการในดาน

การเคลื่อนยายผูปวย.  ลักษณะของการเคลื่อนยายจะแตกตางกันไป อาจจะเปนรถพยาบาลหรือยานพาหนะ

อื่นของโรงพยาบาล หรือของแหลงที่ครอบครัวระบุ หรือครอบครัว และ/หรือ เพือ่น เปนผูจัดหาการเคลื่อนยาย.  

การเคลื่อนยายที่เลือกใชขึ้นกับสภาวะและสถานะของผูปวย. 

ยานพาหนะที่ใชเคลื่อนยายทีเ่ปนของโรงพยาบาลจะตองเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

เกี่ยวกับการปฏิบัติการ สภาพ และการบํารงุรักษา.  องคกรระบุสถานการณการเคลื่อนยายที่มีความเส่ียงตอ

การติดเชื้อและดําเนินกลยุทธเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อ. (ดูรายละเอียดใน PCI วาดวยการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมสําหรับใชในเรื่องนี้)  ยาและวัสดุอื่นๆ ที่ตองการภายในยานพาหนะ
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ขึ้นอยูกับประเภทของผูปวยที่เคลื่อนยาย เชน การเคลือ่นยายผูสูงอายุจากแผนกผูปวยนอกกลับบานจะ

แตกตางจากการเคลื่อนยายผูปวยที่ติดเชื้อหรือผูปวยไฟไหมน้ํารอนลวกไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งอยางมาก) 

โรงพยาบาลที่ทําสัญญาจัดหาบริการเคลื่อนยายผูปวย จะตองทําใหมั่นใจวาผูรับชวงปฏิบัติตาม

มาตรฐานสําหรับผูปวยและความปลอดภัยของยานพาหนะในทํานองเดียวกัน. 

ในทุกกรณี โรงพยาบาลประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของบริการเคลื่อนยายผูปวย ซึ่งรวมถึง

การรับ ประเมนิ และตอบสนองตอคํารองเรยีนเกี่ยวกับการเคลื่อนยายทีจ่ัดใหหรือจัดหามา.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ACC.5 

   1. มีการประเมินความตองการดานการเคลื่อนยายเมื่อจะมีการสงตอผูปวยไปยังหนวยบริการอื่น บริการ

ลักษณะอื่น หรอืสงกลับบาน หลังจากการนอนโรงพยาบาลหรือการมาตรวจที่แผนกผูปวยนอก. 

   2. การเคลือ่นยายที่จัดใหหรือจัดหามามีความเหมาะสมกับความตองการและสภาวะของผูปวย. 

   3. ยานพาหนะที่ใชคลื่อนยายที่เปนของโรงพยาบาลเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการ สภาพ และการบํารุงรักษา. 

  4. บรหิารเคลื่อนยายตามสัญญาจาง เปนไปตามขอกําหนดของโรงพยาบาลเกี่ยวกับคุณภาพและความ

ปลอดภัยในการเคลื่อนยาย. (ดูเจตจํานงของ GLD.3.3.1) 

  5. ยานพาหนะทั้งหมดที่ใชในการเคลื่อนยาย ทั้งตามสัญญาจางหรือเปนของโรงพยาบาล มีเครื่องมือ วัสดุ 

และยาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยที่จะเคลื่อนยาย. 

  6. มีกระบวนการพรอมเพื่อเฝาติดตามคุณภาพและความปลอดภัยของการเคลื่อนยายที่จัดใหหรือจัดหามา

โดยโรงพยาบาล รวมถึงกระบวนการรองเรียน. (ดูเจตจํานงของ GLD.3.3.1) 

 

user
Note
วงเล็บปิด แต่ไม่มีเปิด
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สิทธิผูปวยและครอบครัว 

Patient and Family Rights (PFR)  

 

ภาพรวม 

 ผูปวยแตละรายมีความตองการ จุดเดน คานิยมและความเชื่อที่เปนเอกลกัษณของตนเอง.  

สถานพยาบาลตองทํางานเพื่อสรางความไววางใจและเปดชองทางส่ือสารกับผูปวย ทําความเขาใจและใหการ

คุมครองคานิยมดานวัฒนธรรม จิตสังคม และจิตวิญญาณของผูปวยแตละราย.   

ผลลัพธการดูแลผูปวยจะดีขึ้นเมื่อผูปวย (และครอบครัวหรอืผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจแทน เมื่อมีขอบงชี้) 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและในกระบวนการดูแลที่สอดคลองกับความคาดหวังทางวัฒนธรรมของผูปวย.  

 เพื่อสงเสริมสิทธิผูปวยที่มารับบริการ สถานพยาบาลกําหนดนิยามของสิทธิดังกลาว แลวใหความรู

เกี่ยวกับสิทธิเหลานั้นแกผูปวยและบุคลากร.  ผูปวยไดรบัทราบสิทธิของตนและวิธีการใชสิทธิดังกลาว.  

บุคลากรไดรับการสอนใหเขาใจและเคารพในความเชื่อและคานิยมของผูปวย ใหการดูแลดวยความตระหนัก

และเคารพในการปกปองศักด์ิศรีของผูปวย.   

 มาตรฐานบทนี้ประกอบดวยกระบวนการเกี่ยวกับ  

• การระบุ คุมครอง และสงเสรมิสิทธิผูปวย;  

• การใหขอมูลผูปวยเกี่ยวกับสิทธิผูปวย; 

• การเปดโอกาสใหครอบครัวมสีวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลผูปวย (เมื่อมีขอบงชี้); 

• การไดรับความยินยอมหลังจากไดรับขอมูล (informed consent); และ 

• การใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับสิทธิผูปวย; และ 

 วิธีการนํากระบวนการเหลานี้ไปปฏิบัติในองคกรขึน้อยูกับกฎหมายและขอบังคับของแตละประเทศ 

รวมทั้งขอตกลง สนธิสัญญาระหวางประเทศ หรอืขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศนั้นใหการรบัรอง.   

 กระบวนการเหลานี้เปนเรื่องของวิธีการที่องคกรใหบริการสุขภาพในลักษณะที่เทาเทียมกัน ภายใต

โครงสรางของระบบบริการสุขภาพและกลไกการเงินการคลังเพื่อสุขภาพของประเทศ.  มาตรฐานบทนี้ยังระบุ

สิทธิผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การบริจาคและการปลูกถายอวัยวะและเนื้อเยี่อดวย. 

 

มาตรฐาน 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้. 

PFR.1 องคกรมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดใหมีกระบวนการสนับสนุนสิทธิผูปวยและครอบครัวระหวางการดูแล. 

PFR.1.1 การดูแลเปนไปดวยความตระหนักและเคารพในคานยิมและความเชื่อสวนตัวของผูปวย. 
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PFR 1.1.1 องคกรมีกระบวนการตอบสนองคําขอของผูปวยและครอบครวัเกี่ยวกับบริการที่

เกี่ยวของกับศาสนา หรือบรกิารเพื่อตอบสนองความเชื่อดานจิตวิญญาณและศาสนาของ

ผูปวย. 

PFR.1.2 การดูแลเปนไปดวยความเคารพตอความตองการของผูปวยเกี่ยวกับภาวะความเปนสวนตัว. 

PFR.1.3 องคกรดําเนินมาตรการที่จะปกปองคุมครองทรพัยสินของผูปวยจากการถูกลักขโมยหรอืสูญ

หาย. 

PFR.1.4 ผูปวยไดรับการปองกันจากการถกูทํารายรางกาย. 

PFR.1.5  เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยกลุมเส่ียงอื่นๆ ไดรับการปกปองคุมครองอยางเหมาะสม.  

PFR.1.6 สารสนเทศของผูปวยไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับ.   

PFR.2 องคกรสนับสนุนสิทธิของผูปวยและครอบครัวที่จะมีสวนรวมในกระบวนการดูแล. 

PFR.2.1 องคกรแจงใหผูปวยและครอบครวัทราบดวยวิธีการและภาษาซึ่งเปนที่เขาใจ เกี่ยวกับวิธีการ

ที่จะไดรับการบอกเลาถึงสภาวะการเจ็บปวยและการวินิจฉัยโรคที่ไดรับการยืนยัน วิธีการที่จะไดรับ

การบอกเลาเกี่ยวกับแผนการดูแลรักษา และวิธีการที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล 

ตามที่ผูปวยและครอบครัวตองการ. 

PFR.2.1.1 องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบเกี่ยวกับวิธีการที่จะไดรับแจงผลลพัธ

ของการดูแลรกัษา รวมทั้งผลลัพธที่ไมอาจคาดการณได และบุคคลที่จะเปนผูใหขอมูล. 

PFR.2.2 องคกรแจงใหผูปวยและครอบครวัทราบเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของตนที่จะปฏิเสธ

หรือขอยุติการรักษา.    

PFR.2.3 องคกรเคารพความตองการและความปรารถนาของผูปวยที่จะไมใหมีการชวยกูชีวิต และการ

ละเวนหรือยุติการรักษาเพื่อยืดชีวิต. 

PFR.2.4 องคกรสนับสนุนสิทธิผูปวยที่จะไดรับการประเมินและบําบัดความเจ็บปวดอยางเหมาะสม.  

PFR.2.5 องคกรสนับสนุนสิทธิผูปวยที่จะไดรับการดูแลดวยความเคารพและความเห็นอกเหน็ใจ

ในชวงสุดทายของชีวิต.  

PFR.3 องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบเกี่ยวกับกระบวนการในการรับและจัดการขอรองเรียน ขอ

ขัดแยง และขอคิดเห็นที่แตกตางเกี่ยวกับการดูแลผูปวย รวมทั้งสิทธิผูปวยที่จะมีสวนรวมใน

กระบวนการเหลานี้.           

PFR.4 บุคลากรไดรับความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนในการคนหาคานิยมและความเชื่อของผูปวย และการ

คุมครองสิทธิผูปวย.  

PFR.5 ผูปวยทุกคนไดรับขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตนในลักษณะและภาษาที่สามารถเขาใจได.  

การยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว (Informed Consent) 
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PFR.6 การขอการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวจากผูปวย เปนไปตามกระบวนการที่องคกรกําหนด และ

ดําเนินการโดยบุคลากรที่ไดรบัการฝกอบรม ดวยภาษาที่ผูปวยสามารถเขาใจได.                 

PFR.6.1 ผูปวยและครอบครวัไดรับสารสนเทศเพียงพอที่ชวยใหสามารถตัดสินใจได เกี่ยวกับสภาวะ

การเจ็บปวย การรักษาที่จะเกิดขึ้น และผูประกอบวิชาชีพที่จะใหการดูแล.  

PFR.6.2 องคกรจัดใหมีกระบวนการสําหรับกรณีที่บุคคลอื่นซึ่งมิใชผูปวยสามารถใหความยินยอมได 

ภายใตบริบททางกฎหมายและวัฒนธรรมที่มีอยู. 

PFR.6.3 การใหความยินยอมสําหรับการรกัษาทั่วไป เมื่อแรกรับไวเปนผูปวยในหรือเมื่อลงทะเบียน

เปนผูปวยนอกครั้งแรก มขีอบเขตและขอจํากัดที่ชัดเจน. 

PFR.6.4 มีการขอการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว กอนการผาตัด การระงับความรูสึก การใชเลอืด

และผลิตภัณฑจากเลือด และการรักษาหรือการทําหัตถการที่มีความเส่ียงสูงอื่นๆ 

PFR.6.4.1 องคกรจัดทํารายการหรือประเภทของการรักษาและหัตถการที่ตองขอความ

ยินยอมเปนการเฉพาะ. 

การวิจัย (Research) 

PFR.7 องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบเกี่ยวกับวิธีการเขารวมในการวิจัยทางคลินิก การสืบคนทาง

คลินิก หรือการทดลองทางคลินิกซึ่งกระทําในมนุษย. 

PFR.7.1 องคกรแจงใหผูปวยและครอบครวัทราบถึงวิธีการที่ผูปวยซึ่งสมัครใจเขารวมในงานวิจัยทาง

คลินิก การสืบคนทางคลินิก หรือการทดลองทางคลินิก จะไดรับการคุมครอง. 

PFR.8 การขอการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวจะตองกระทํากอนที่ผูปวยจะเขารวมในการวิจัยทางคลินิก 

การสืบคนทางคลินิก และการทดลองทางคลินิก. 

PFR.9 องคกรมีคณะกรรมการหรอืวิธีการอื่นที่จะกํากับดูแลการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนษุยทั้งหมดในองคกร. 

การบริจาคอวัยวะ (Organ Donation) 

PFR.10 องคกรใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ. 

PFR.11 องคกรจัดใหมีการกํากับดูแลการผาตัดรับอวัยวะและเนื้อเยื่อ และการนําไปปลูกถาย. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบท่ีวัดได 

มาตรฐาน PFR.1 

องคกรมหีนาทีร่ับผิดชอบในการจัดใหมีกระบวนการสนับสนุนสิทธิผูปวยและครอบครัวระหวางการดูแล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.1 

  ผูนําองคกรเปนผูรับผิดชอบหลักตอวิธีการที่องคกรจะปฏิบัติตอผูปวย.  ผูนําจึงตองรูและเขาใจในสิทธิ

ของผูปวยและครอบครัว รวมถึงความรับผิดชอบขององคกรตามที่ระบุไวในกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ตางๆ.  จากนั้นผูนําจะกําหนดทิศทางเพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรทั่วทั้งองคกรถือเปนหนาที่ในการคุมครองสิทธิ

ดังกลาว.  เพื่อใหเกิดการคุมครองสิทธิผูปวยอยางมีประสิทธิผล ผูนําตองทํางานรวมกันและทําความเขาใจใน

หนาที่รับผิดชอบของตนทีสั่มพันธกับชุมชนที่องคกรใหบริการ. 

 องคกรเคารพสิทธิผูปวย (และสิทธิของครอบครัวผูปวยในบางกรณี) ที่จะกําหนดวาสารสนเทศ

เกี่ยวกับการดูแลใดบางที่จะสามารถเปดเผยใหครอบครัวหรือบุคคลอื่นทราบ และเปดเผยในลักษณะใด. 

ตัวอยางเชน ผูปวยอาจไมตองการใหครอบครัวมีสวนรับรูในการวินิจฉัยโรคที่ตนเปน. 

 สิทธิของผูปวยและครอบครัวเปนองคประกอบพื้นฐานของการติดตอสัมพันธทั้งหมดระหวางองคกร  

บุคลากร กับผูปวยและครอบครัว.  ดังนัน้ จงึมีการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาบุคลากร

ทั้งหมดมีความตระหนักและตอบสนองตอสิทธิผูปวยและครอบครัว เมื่อจะตองมีปฏิสัมพันธและใหการดูแล

ผูปวย.  องคกรกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติดวยกระบวนการของความรวมมืออยางกวางขวาง รวมถึง

การนําผูปวยและครอบครัวมารวมดวย (ตามความเหมาะสม).  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.1 

  1. ผูนําองคกรทํางานรวมกันเพื่อใหการคุมครองและ advance สิทธิผูปวยและครอบครัว. 

  2. ผูนํามีความเขาใจในสิทธิผูปวยและครอบครัว ที่ระบไุวในกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และที่สัมพันธ

กับการปฏิบัติทางวัฒนธรรมของชุมชนหรอืผูปวยที่ใหบริการ. (ดู GLD.6, ME 1) 

 3. องคกรเคารพสิทธิผูปวย (และสิทธิของครอบครัวผูปวยในบางกรณี) ที่จะกําหนดวาสารสนเทศเกี่ยวกับ

การดูแลใดบางที่จะสามารถเปดเผยใหครอบครัวหรอืบุคคลอื่นทราบ และเปดเผยภายใตสถานการณใด. 

 4. บุคลากรมีความรูในนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิผูปวย และสามารถอธิบายไดถึงหนาที่

รับผิดชอบของตนในการคุมครองสิทธิผูปวย.  

  5. นโยบายและระเบียบปฏิบัติชี้นําแนวทางและสนับสนุนสิทธิผูปวยและครอบครัวภายในองคกร. 

 

 

มาตรฐาน PFR.1.1 

การดูแลเปนไปดวยความตระหนักและเคารพในคานิยมและความเชื่อสวนตัวของผูปวย. 

มาตรฐาน PFR.1.1.1 

องคกรมีกระบวนการตอบสนองคําขอของผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวของกับศาสนา หรือคําขอ

ในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับความเชื่อดานจิตวิญญาณและศาสนาของผูปวย. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.1.1 และ PFR 1.1.1 

 ผูปวยแตละคนมีคานิยมและความเชื่อของตนติดตัวมาเมื่อเขารับการดูแล.  ความเชื่อและคานิยม

บางอยางเปนส่ิงที่ผูปวยทุกคนยึดถือ ซึ่งมักจะมีตนกําเนิดจากวัฒนธรรมและศาสนา.  ความเชื่อและคานิยม

บางอยางเปนเรื่องเฉพาะของผูปวยแตละคน.  ผูปวยทุกคนควรไดรับการสงเสริมใหแสดงออกซึ่งความเชื่อของ

ตน ในวิถีทางที่เคารพตอความเชื่อของผูอืน่.  

 คานิยมและความเชื่อที่ผูปวยยืดถืออยางเหนียวแนน มีผลตอการกําหนดกระบวนการดูแลและการ

ตอบสนองตอการดูแลของผูปวยได.  ดังนั้นผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพแตละคนจะตองทําความเขาใจ

การดูแลและบริการที่ตนจัดใหภายใตบริบทของคานิยมและความเชื่อของผูปวย. 

 องคกรมีกระบวนการตอบสนองตอคําขอของผูปวยและครอบครัวที่จะพูดกับผูหนึ่งผูใดเกี่ยวกับความ

ตองการทางดานศาสนาหรือจิตวิญญาณ.  กระบวนการนัน้อาจดําเนินการโดยเจาหนาที่ทางศาสนาขององคกร 

ของทองถิ่น หรือแหลงอืน่ที่ครอบครัวระบุ.  กระบวนการตอบสนองอาจซบัซอนยิ่งขึน้ เชน เมื่อองคกรหรือ

ประเทศไมมีการรับรู และ/หรอื ไมมีแหลงทรัพยากรดานศาสนาหรือความเชื่ออยางเปนทางการซึ่งอาจไดรับคํา

ขอ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.1.1 

 ❒ 1. มีกระบวนการคนหาและใหความเคารพตอคานิยมและความเชื่อของผูปวย รวมถึงคานิยมและความเชื่อ

ของครอบครัวตามความเหมาะสม. (ดู PFE.2.1, ME 1, และ COP.7, ME 1) 

 ❒ 2. บุคลากรใชกระบวนการและใหการดูแลโดยเคารพตอคานิยมและความเชื่อของผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.1.1.1 

 ❒ 1. องคกรมีกระบวนการที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองคําขอความชวยเหลือทางดานศาสนาหรือจิต

วิญญาณ ทั้งคาํขอปกติและคําขอที่ซับซอน. 

 ❒ 2. องคกรตอบสนองคําขอความชวยเหลือดานศาสนาหรือจิตวิญญาณ. 

 

 

มาตรฐาน PFR.1.2 

การดูแลเปนไปดวยความเคารพตอความตองการของผูปวยเกี่ยวกับภาวะความเปนสวนตัว. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.1.2  

 ภาวะความเปนสวนตัวของผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางซักประวัติ การตรวจรางกาย การทํา

หัตถการ/ใหการรักษา และการเคลื่อนยาย เปนส่ิงสําคัญ.  ผูปวยอาจตองการภาวะความเปนสวนตัว โดยไมมี

บุคลากร ผูปวยอื่นๆ และแมแตสมาชิกในครอบครัวอยูรวมดวย.  นอกจากนั้น ผูปวยอาจไมตองการถูกถายรูป 

ถูกบันทึก หรอืถูกสัมภาษณในระหวางการเยี่ยมสํารวจ.  แมวาจะมีบางเรื่องที่ใชวิธีการเดียวกันในการจัดใหมี

ภาวะความเปนสวนตัวสําหรับผูปวยทุกคน ผูปวยแตละคนอาจมีความตองการและความคาดหวังตอภาวะความ

เปนสวนตัวที่แตกตางกันหรือเพิ่มเติมขึ้นตามแตสถานการณ นอกจากนัน้ความตองการและความคาดหวัง

เหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา.  ดังนั้น ในขณะที่ใหบริการและการดูแลแกผูปวย บุคลากรควร
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สอบถามความตองการและความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะความเปนสวนตัวในการไดรับการดูแลหรือบรกิารไป

ดวย.  การส่ือสารระหวางบุคลากรและผูปวยดังกลาวนี้จะชวยสรางความไววางใจและการส่ือสารอยางเปดเผย 

โดยไมจําเปนตองบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.1.2 

 ❒ 1. บุคลากรคนหาความคาดหวังและความตองการของผูปวยเกี่ยวกับภาวะความเปนสวนตัวในระหวางการ

ดูแลรักษา. (ดู PFR.2.5 รวมดวย) 

❒ 2. บุคลากรใหความเคารพตอความตองการเกี่ยวกับภาวะความเปนสวนตัวที่ผูปวยแสดงออก ในระหวาง

การซักประวัติ การตรวจรางกาย การทําหัตถการ / รักษา และการเคลื่อนยาย ทั้งหมด. 

 

 

มาตรฐาน PFR.1.3 

องคกรดําเนินมาตรการที่จะปกปองคุมครองทรัพยสินของผูปวยจากการถูกลักขโมยหรอืสูญหาย 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.1.3 

องคกรส่ือสารใหผูปวยและครอบครัวทราบถงึหนาที่ความรบัผิดชอบขององคกรที่มีตอทรพัยสินของ

ผูปวย (ถามี).  เมื่อองคกรมีความรับผิดชอบตอทรัพยสินของผูปวยบางสวนหรือทัง้หมดที่นําเขามาในองคกร

แลว จะตองมีกระบวนการจัดทํารายการทรัพยสินและทําใหมั่นใจวาทรัพยสินดังกลาวจะไมสูญหายหรอืถูกลัก

ขโมย.  กระบวนการนี้รวมถงึทรัพยสินของผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยที่มาผาตัดประเภทวันเดียวกลับ ผูปวยใน  

ผูปวยซึ่งไมสามารถจัดการเก็บรักษาทรัพยสินใหปลอดภัยดวยวิธีการอื่น และผูปวยทีไ่มสามารถตัดสินใจ

เกี่ยวกับทรัพยสินของตนได. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.1.3 

 ❒ 1. องคกรกาํหนดระดับความรับผิดชอบที่จะมีตอทรัพยสินของผูปวย. 

 ❒ 2. ผูปวยไดรับขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององคกรในการปกปองคุมครองทรัพยสินสวนบุคคล. 

 ❒ 3. ทรัพยสินของผูปวยไดรับการดูแลคุมครอง เมื่อองคกรมีนโยบายทีจ่ะรับผิดชอบ หรือเมื่อผูปวยไม

สามารถรับผิดชอบดูแลไดดวยตนเอง.  
 
 

มาตรฐาน PFR.1.4 

ผูปวยไดรับการปองกันการถกูทํารายรางกาย 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.1.4 

องคกรรับผิดชอบในการปองกันผูปวยจากการถูกทํารายรางกายโดยผูมาเยือน ผูปวยอื่นๆ และ

เจาหนาที่.   ความรับผิดชอบนี้ตองเนนเปนพิเศษสําหรับ ทารก เด็ก ผูสูงอายุ และผูที่ไมสามารถปกปองตนเอง

หรือไมสามาถสงสัญญาณขอความชวยเหลือ.  องคกรปองกันการทํารายรางกายโดยใชกระบวนการตางๆ เชน 

การสอบสวนบุคคลที่เขามาในสถานที่โดยไมมีการบงชี้ตัวบุคคล การตรวจสอบหรือสอดสองดูแลพื้นที่ที่อยูลับ

ตาหรือพื้นที่เปลี่ยว และการตอบสนองตอผูที่คิดวาตกอยูในอันตรายของการทํารายรางกายอยางรวดเร็ว. 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.1.4 

 ❒ 1. องคกรมกีระบวนการปองกันผูปวยจากการถูกทํารายรางกาย. 

 ❒ 2. มีการระบุวิธีการปองกัน ทารก เด็ก คนชรา และผูที่ไมสามารถปองกันตัวเองไดหรือปองกนัตัวเองไดนอย 

จากการถูกทํารายรางกาย. 

 ❒ 3. มีการตรวจสอบและสอบถามบุคคลที่เขามาในสถานที่โดยไมแสดงสถานะการบงชี้ตัวบุคคล. 

 ❒ 4. พื้นที่ที่อยูลับตาหรือพืน้ที่เปลี่ยวไดรับการตรวจสอบหรือสอดสองดูแล. 
 
 

มาตรฐาน PFR.1.5 

เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยกลุมเส่ียงอื่นๆ ไดรับการปกปองคุมครองอยางเหมาะสม.  

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.1.5 

 แตละองคกรบงชี้กลุมผูปวยที่ไมสามารถดูแลตนเองได กลุมผูปวยที่มีความเส่ียงสูง และจัดใหมี

กระบวนการเพื่อปกปองคุมครองสิทธิของผูปวยแตละรายในกลุมเหลานี้.  กลุมผูปวยที่ไมสามารถดูแลตนเอง

ได และความรับผิดชอบขององคกร อาจถูกระบุไวในกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ.  เจาหนาที่เขาใจหนาที่

รับผิดชอบของตนในกระบวนการเหลานี้.  เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยกลุมเส่ียงอื่นๆ ซึ่งถูกระบุไว ไดรับ

การปกปองคุมครองเปนอยางนอย.  ผูปวยทีไ่มรูสึกตัวและผูที่มีภาวะบกพรองทางดานจิตใจหรืออารมณที่มา

รับบริการในองคกรก็ไดรับการปกปองคุมครองเชนเดียวกัน.  การปกปองคุมครองครอบคลุมทั้งการปองกันการ

ทํารายรางกายและประเด็นความปลอดภัยอื่นๆ เชน การปองกันจากการถูกละเมิด กระทํารุนแรง (abuse) 

ละเลยไมดูแล ไมใหบริการ หรือไมใหความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณเพลิงไหม.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.1.5 

 ❒ 1. องคกรบงชี้กลุมผูปวยที่ไมสามารถดูแลตนเองได. (ดู COP.3.1 ถึง COP.3.9)  

 ❒ 2. เด็ก ผูพกิาร ผูสูงอายุ และผูปวยอื่นๆ ที่องคกรระบไุว ไดรับการปกปองคุมครอง. (ดู COP.3.8) 

 ❒ 3. เจาหนาที่มีความเขาใจในหนาที่รับผิดชอบของตนตอกระบวนการปกปองคุมครอง. 
 
 

มาตรฐาน PFR.1.6 

สารสนเทศของผูปวยไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับ.   

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.1.6 

 สารสนเทศทางการแพทยและสุขภาพอื่นๆ ที่ไดรับการบันทึกและจัดเก็บไว มีความสําคัญตอการทํา

ความเขาใจผูปวยและความตองการของผูปวย และตอการใหการดูแลรักษาและบริการ เมื่อเวลาผานไป.  

สารสนเทศนี้อาจอยูในรูปแบบของกระดาษ หรอือิเล็คทรอนิค หรือทัง้สองอยาง.  องคกรเคารพในความลับของ

สารสนเทศดังกลาว ดําเนินการตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อปกปองขอมูลจากการสูญหายหรอืนําไปใช

ในทางที่ผิด.  นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุถึงสารสนเทศที่ตองเปดเผยตามที่กําหนดในกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับ.   
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เจาหนาที่เคารพในความลับของผูปวยโดยไมติดแสดงสารสนเทศที่เปนความลับไวที่ประตูหองผูปวย

หรือบริเวณที่ทําการพยาบาล รวมถึงไมพูดคยุประเด็นที่เกี่ยวของกับผูปวยในที่สาธารณะ.  เจาหนาที่ตระหนัก

ในกฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการรักษาความลับของสารสนเทศ และแจงใหผูปวยทราบวาองคกรมี

วิธีการในการรักษาความลับของสารสนเทศอยางไร.  ผูปวยไดรับแจงใหทราบวามีโอกาสที่จะเปดเผย

สารสนเทศในกรณีใดบาง เมื่อไร และมีวิธีการขออนญุาตอยางไร.   

องคกรมนีโยบายระบุหากจะใหผูปวยเขาถึงสารสนเทศสุขภาพของตน และกระบวนการที่จะเขาถึงเมื่อ

ไดรับอนญุาต. (ดู MCI.10, ME 2 และ เจตจํานงของ MCI.16 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.1.6 

 ❒ 1. ผูปวยไดรับการแจงใหทราบวาสารสนเทศของตนจะไดรับการเก็บรักษาความลับอยางไร รวมถงึกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับที่กําหนดใหตองมีการเปดเผย และ / หรือ รักษาความลับของสารสนเทศของผูปวย. 

 ❒ 2. ผูปวยไดรับการขออนุญาต หากจะตองมีการเปดเผยสารสนเทศที่ไมถูกกําหนดโดยกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับ. 

 ❒ 3. องคกรเคารพในความลับของสารสนเทศสุขภาพของผูปวย. 
 
 

มาตรฐาน PFR.2 

องคกรสนับสนนุสิทธิของผูปวยและครอบครวัที่จะมีสวนรวมในกระบวนการดูแล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.2 

 ผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในกระบวนการดูแล โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล ถามคําถาม

เกี่ยวกับการดูแล รวมถงึการปฏิเสธกระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษา.  องคกรสนับสนุนและสงเสรมิใหผูปวย

และครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลทุกดาน ดวยการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ แลวนําสูการ

ปฏิบัติ.  ผูบริหาร บุคลากรทางคลินิก และเจาหนาที่อื่นๆ มสีวนรวมในการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติ

ดังกลาว.  นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุสิทธิผูปวยในการขอความเห็นที่สองโดยไมตองเกรงวาการดูแล

ภายในหรือนอกองคกรที่จะดอยลง.  บุคลากรทุกคนไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 

รวมถึงบทบาทของตนในการสนับสนุนสิทธิผูปวยและครอบครัวที่จะมีสวนรวมในกระบวนการดูแล. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.2 

  ❒ 1. มีการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมใน

กระบวนการดูแล.  (ดู ACC.2,ME 4; ACC.3.5,ME 1; COP.7.1, ME 5; PFE.2, ME 5; PFE.5, ME 2; 

PFR.2; และ ACC.3, ME 3 รวมดวย)   

 ❒  2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุสิทธิผูปวยในการขอความเห็นที่สองโดยไมตองเกรงวาการดูแลของตน

ภายในหรือนอกองคกรจะดอยลง. 

 ❒  2. การจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนความพยายามที่รวมมือกันระหวางผูบรหิารและบุคลากรทาง

คลินิก.  

 ❒  3. บุคลากรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงบทบาทในการสนับสนุนใหผูปวย

และครอบครัวมีสวนรวมในกระบวนการดูแล. 
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มาตรฐาน PFR.2.1 

องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบดวยวิธีการและภาษาซึ่งเปนที่เขาใจ เกี่ยวกับวิธีการที่จะไดรับการบอก

เลาถึงสภาวะการเจ็บปวยและการวินิจฉัยโรคที่ไดรับการยนืยัน วิธีการทีจ่ะไดรับการบอกเลาเกี่ยวกับแผนการ

ดูแลรักษา และวิธีการที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล ตามที่ผูปวยและครอบครัวตองการ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.2.1 

 เพื่อที่ผูปวยและครอบครัวจะมีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาไดนั้น ผูปวยและครอบครัว

ตองไดรับสารสนเทศพื้นฐานเกี่ยวกับสภาวะการเจ็บปวยที่ตรวจพบระหวางการประเมิน รวมถงึการวินิจฉัยโรค

ที่ไดรับการยืนยัน (ถามี) และขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่จะเกิดขึ้น.  ผูปวยและครอบครัวเขาใจวาเมื่อไรจะ

ไดรับทราบสารสนเทศดังกลาว และใครมีหนาที่รับผิดชอบในการแจง.  ผูปวยและครอบครัวเขาใจประเภทของ

การตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลที่ตองกระทํา และวิธีการมีสวนรวมในการตัดสินใจเหลานั้น.  นอกจากนัน้ ผูปวย

และครอบครัวยังตองเขาใจกระบวนการขององคกรในการขอความยินยอม รวมถึงวากระบวนใดเกี่ยวกับการ

ดูแล การตรวจวิเคราะห การทําหัตถการ และการรักษาที่จําเปนตองไดรับความยินยอม.   

แมวาผูปวยบางรายอาจไมตองการทราบผลการวินิจฉัยโรคที่ไดรับการยนืยันหรือไมตองการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล ผูปวยเหลานี้ก็ยังไดรับโอกาสและสามารถเลือกมีสวนรวมผานสมาชิกใน

ครอบครัว เพื่อน หรือผูไดรับมอบอํานาจใหเปนผูตัดสินใจ. (ดู PFE.5, ME 3 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.2.1 

❒  1. ผูปวยและครอบครัวรับทราบถึงวิธีการและชวงเวลาที่ตนจะไดรับการบอกเลาถึงสภาวะการเจ็บปวย ผล

การวินิจฉัยโรคที่ไดรับการยนืยัน (ถามี).  (ดู AOP.4.1, ME 2 และ PFR.2, ME 6 รวมดวย) 

❒ 2. ผูปวยและครอบครัวรับทราบถึงวิธีการและชวงเวลาที่ตนจะไดรับการบอกเลาถึงการดูแลรักษาที่วางแผน

ไว. (ดู AOP.4.1, ME 3 และ ACC.2, ME 4 รวมดวย) 

❒  3. ผูปวยและครอบครัวรับทราบวาเมื่อใดจะมีการขอความยินยอม และกระบวนการที่จะใหความยินยอม. (ดู 

PFE.2, ME 4 รวมดวย) 

❒  4. ผูปวยและครอบครัวรับทราบใจสิทธิของตนที่จะมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลในระดับที่ตน

ตองการ. (ดู PFR.2, ME 1; AOP.4.1, ME 3; COP.7.1, ME 5; ACC.3, ME3; และ PFE.2, ME7 รวม

ดวย) 

 

 

มาตรฐาน PFR.2.1.1 

องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบเกี่ยวกับวิธีการที่จะไดรับแจงผลลัพธของการดูแลรักษา รวมทั้งผลลัพธ

ที่ไมอาจคาดการณได และบุคคลที่จะเปนผูใหขอมูล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.2.1.1 
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 ในระหวางกระบวนการดูแล ผูปวยและอาจรวมถึงครอบครัวเมื่อมีความเหมาะสม มีสิทธิที่จะไดรับแจง

ผลลัพธของการดูแลรักษาที่ดําเนินการไปตามแผน.  การไดรับแจงผลลัพธของการดูแลรักษาที่ไมอาจ

คาดการณไดก็เปนส่ิงสําคัญเชนกัน เชน เหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดระหวางการผาตัด จากยาที่แพทยส่ัง 

หรือจากการรกัษาอื่นๆ.  ผูปวยควรทราบชัดเจนถึงวิธีการที่จะไดรับแจงและบุคคลผูแจงผลลัพธ ทั้งทีค่าดหวัง

และที่ไมอาจคาดการณได. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.2.1.1 

 ❒ 1. ผูปวยและครอบครัวรับทราบวิธีการที่จะไดรับแจงผลลัพธของการดูแลรักษา และบุคคลที่จะเปนผูให

ขอมูล. (ดู COP.2.4, ME 1 รวมดวย) 

 ❒ 2. ผูปวยและครอบครัวรับทราบวิธีการที่จะไดรับแจงผลลัพธของการดูแลรักษาที่ไมอาจคาดการณได และ

บุคคลที่จะเปนผูใหขอมูล. (ดู COP.2.4, ME 2) 
 
 

มาตรฐาน PFR.2.2 

องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของตนที่จะปฏิเสธหรือขอยติุการ

รักษา.    

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.2.2 

 ผูปวยหรือผูไดรับมอบหมายใหตัดสินใจแทน อาจตัดสินใจไมรับการดูแลรกัษาตามแผนที่วางไว หรือ

ขอยุติการดูแลรักษาที่ไดเริ่มไปแลว.  องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบถึงสิทธิในการตัดสินใจนี้   

ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น และความรับผิดชอบของผูปวยและครอบครัวตอการตัดสินใจดังกลาว.  ผูปวยและ

ครอบครัวไดรบัขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลรกัษา. (ดู ACC.3.5,ME 1 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.2.2 

 ❒ 1. องคกรใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับสิทธิที่จะปฏิเสธหรือขอยุติการรกัษา. (ดู ACC.3.5, ME 2 

รวมดวย) 

 ❒ 2. องคกรใหขอมูลแกผูปวยเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการตัดสินใจของผูปวย. (ดู ACC.3.5, ME 2 

รวมดวย) 

 ❒ 3. องคกรใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่เกี่ยวของตอการตัดสินใจดังกลาว. 

 ❒ 4. องคกรใหขอมูลแกผูปวยเกี่ยวกับทางเลือกของการดูแลรักษาที่มี. 
 
 

มาตรฐาน PFR.2.3 

องคกรเคารพความตองการและความปรารถนาของผูปวยที่จะไมใหมีการชวยกูชีวิต และการละเวนหรือยุติการ

รักษาเพื่อยืดชีวิต. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.2.3 

 การตัดสินใจเกี่ยวกับการไมใหมีการชวยกูชวิีต การละเวนหรือยุติการรักษาเพื่อยืดชีวิต เปนการ

ตัดสินใจที่ยากที่สุดที่ผูปวย ครอบครัว ผูใหบริการสุขภาพ และองคกรตองเผชิญ.  ไมอาจคาดหวังไดวาจะมี
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กระบวนการเพียงหนึ่งเดียวสําหรับการตัดสินใจในทุกสถานการณ.  ดวยเหตุนี้ จึงมีความสําคัญสําหรับองคกร

ที่จะตองจัดทํากรอบแนวคิดสําหรับการตัดสินใจที่ยากลําบากเหลานี้. 

 กรอบแนวคิดดังกลาว 

• ชวยใหองคกรระบุจุดยืนของตนในประเด็นเหลานี้; 

•  ทําใหมั่นใจวาจุดยืนขององคกรสอดคลองกบับรรทัดฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมของชมุชน  

ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกีย่วของ โดยเฉพาะในกรณีที่ขอกําหนดทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการชวยกูชีวิตไมสอดคลองกับความปรารถนาของผูปวย; 

• ระบุสถานการณซึ่งการตัดสินใจเหลานี้อาจถูกปรับเปลี่ยนไปในระหวางการดูแล; และ 

•   ใหแนวทางแกผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพเกี่ยวกับประเด็นดานจริยธรรมและกฎหมาย ในการ

ปฏิบัติตามความปรารถนาของผูปวย. 

 เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการตัดสินใจเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามความปรารถนาของผูปวยเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน องคกรจัดทาํนโยบายและระเบียบปฏิบัติผานกระบวนการที่รวมเอาวิชาชีพและมุมมองที่

หลากหลายเขามารวม.  นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุถึงลําดับชั้นของภาระและหนาที่รับผิดชอบ  ตลอดจน

วิธีการบันทึกกระบวนการที่ปฏิบัติในเวชระเบียนผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.2.3 

 ❒ 1. องคกรระบุจุดยืนของตนเกี่ยวกับการระงับบริการกูชีวิต และการละเวนหรือการยติุการรักษาเพื่อยืดชีวิต. 

 ❒ 2. จุดยืนขององคกรสอดคลองกับบรรทัดฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงกฏหมายและ

ระเบียบบังคับที่มีอยู. 

  ❒ 3. องคกรใหแนวทางแกผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพเกี่ยวกับหลักกฎหมายและจริยธรรมในการปฎิบัติตาม

ความปรารถนาของผูปวย. 

❒ 4. การตัดสินใจของผูปวย/ครอบครัว เกี่ยวกับบริการกูชีวิต ไดรับการบันทีกไวในเวชระเบียน. 

❒ 5. นโยบายและระเบียบปฏิบัติสงเสริมใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกัน. 

 
 
 

มาตรฐาน PFR.2.4 

องคกรสนับสนนุสิทธิผูปวยที่จะไดรับการประเมินและบําบัดความเจ็บปวดอยางเหมาะสม.  

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.2.4 

 ความเจ็บปวดเปนประสบการณที่เกิดขึ้นกับผูปวยโดยทั่วไป ซึ่งหากไมไดรับการบําบัดจะมีผลเสียตอ

รางกายและจิตใจ.  การตอบสนองตอความเจ็บปวดของผูปวยมักจะเปนไปตามบริบทของบรรทัดฐานและ

ประเพณีทางสังคมและศาสนา.  ดังนั้น ผูปวยควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหบงบอกความเจ็บปวด.  

กระบวนการดูแลขององคกรคํานึงถึงและแสดงออกถึงสิทธิของผูปวยทุกรายที่จะไดรับการประเมินและบําบัด

ความเจ็บปวดอยางเหมาะสม (ดู COP.6 รวมดวย)  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.2.4 
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 ❒ 1. องคกรเคารพและสนับสนุนสิทธิผูปวยในการที่จะไดรับการประเมินและบําบัดความเจ็บปวดอยาง

เหมาะสม (ดู COP.7.2, ME 1 รวมดวย) 

 ❒ 2. บุคลากรขององคกรเขาใจถึงอิทธิพลของปจจัยดานบุคคล วัฒนธรรม และสังคม ทีม่ีผลตอผูปวยในการบง

บอกความเจ็บปวด, ทําการประเมินและบําบัดความเจ็บปวดอยางถูกตอง. 
 
 

มาตรฐาน PFR.2.5 

องคกรสนับสนนุสิทธิผูปวยที่จะไดรับการดูแลดวยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจในชวงสุดทายของชีวิต.  

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.2.5 

 ผูปวยที่กําลังจะส้ินชีวิตมีความตองการที่มีลักษณะเฉพาะในการดูแลดวยความเคารพและความเห็นอก

เห็นใจ.  ขอกังวลตอความสะดวกสบายและศักด์ิศรีของผูปวยจะเปนแนวทางสําหรับการดูแลในชวงสุดทายของ

ชีวิตในทุกแงมุม.  เพื่อบรรลุเจตจํานงนี้ บุคลากรทุกคนจะตองตระหนักในความตองการที่มีลักษณะเฉพาะของ

ผูปวยระยะสุดทาย.  ความตองการเหลานี้ไดแกการบําบัดรักษาอาการหลักและอาการที่ตามมา, การบําบัด

ความเจ็บปวด (ดู AOP.1.7 และ COP.6 รวมดวย), การตอบสนองตอความอาทรดานจิตใจ สังคม อารมณ 

ศาสนา และวัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว (ดู PFR.1.1, PFR.1.1.1 และ PFR.1.2 รวมดวย) ตลอดจนการ

มีสวนรวมตัดสินใจในการดูแล (ดูเจตจํานงของ COP.7 รวมดวย). 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.2.5 

 ❒ 1. องคกรมคีวามตระหนักวาผูปวยที่กําลังจะส้ินชีวิตมีความตองการที่มีลักษณะเฉพาะ. 

 ❒ 2. บุคลากรขององคกรเคารพในสิทธิของผูปวยที่กําลังจะส้ินชีวิต โดยนําความตองการที่มีลักษณะเฉพาะ

ดังกลาวมาพิจารณาในกระบวนการดูแล.  
 
 

มาตรฐาน PFR.3 

องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบเกี่ยวกับกระบวนการในการรับและจัดการขอรองเรียน ขอขัดแยง และ

ขอคิดเห็นทีแ่ตกตางเกี่ยวกับการดูแลผูปวย รวมทั้งสิทธิผูปวยที่จะมีสวนรวมในกระบวนการเหลานี้.           

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.3 

 ผูปวยมีสิทธิที่จะรองเรียนเกีย่วกับการดูแล ใหขอรองเรียนดังกลาวไดรับการทบทวน และแกไขขอ

รองเรียนดังกลาวถาเปนไปได.  นอกจากนัน้ บางครั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลอาจกอใหเกิดคําถาม ขอ

ขัดแยง หรือความยุงยาก แกองคกร ผูปวย ครอบครัว หรอืผูมีสวนตัดสินใจอื่นๆ.  ความยุงยากนี้อาจเกิดจาก

ประเด็นเกี่ยวกับการเขาถึงบรกิาร การรักษา หรอืการจําหนาย.  หากเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการระงบัการกู

ชีวิต การละเวนหรอืการยุติการรักษาเพื่อยืดชีวิต จะยิ่งหาขอสรุปไดยากขึ้น.   

 องคกรจัดใหมกีระบวนการเพื่อหาขอยุติสําหรับขอรองเรียนและความยุงยากดังกลาว.  องคกรระบุใน

นโยบายและระเบียบปฏิบัติวาใครบางที่ตองมีสวนรวมในกระบวนการ รวมถึงวิธีการที่ผูปวยและครอบครัวจะมี

สวนรวม. 
 
องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.3 
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 ❒ 1. ผูปวยไดรับแจงถึงกระบวนการที่จะยื่นขอรองเรียน ขอขัดแยง หรอืขอคิดเหน็ที่แตกตาง. 

 ❒ 2. ขอรองเรยีน ขอขัดแยง และขอคิดเหน็ที่แตกตาง ไดรับการสืบสวนโดยองคกร. 

 ❒ 3. ขอรองเรยีน ขอขัดแยง และขอคิดเหน็ที่แตกตาง ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการดูแล ไดรับการแกไขให

ลุลวง. 

 ❒ 4. ผูปวย (และครอบครัวเมือ่มีขอบงชี้) มีสวนรวมในกระบวนการหาขอยุติ. 

 ❒ 5. นโยบายและระเบียบปฏิบัติสงเสริมใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกัน. 
 
 

มาตรฐาน PFR.4 

บุคลากรไดรับความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนในการคนหาคานิยมและความเชื่อของผูปวย และคุมครองสิทธิ

ผูปวย.  

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.4 

 องคกรใหความรูแกบุคลากรทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิของผูปวยและครอบครวั.  การใหความรูนี้ทําโดย

ตระหนักวาบุคลากรอาจยึดถือคานิยมและความเชื่อที่แตกตางไปจากผูปวยที่ตนใหการดูแล.  การใหความรูนี้

ครอบคลุมวิธีการที่บุคลากรแตละคนจะมีสวนในการระบุคานิยมและความเชื่อของผูปวย และวิธีการที่บุคลากร

จะแสดงถึงความเคารพในคานิยมและความเชื่อของผูปวยในกระบวนการดูแล. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.4 

 ❒ 1.บุคลากรเขาใจบทบาทของตนในการระบุคานิยมและความเชื่อของผูปวยและครอบครัว รวมถงึวิธีการที่จะ

เคารพตอคานยิมและความเชื่อของผูปวยในกระบวนการดูแล. 

 ❒ 2. บุคลากรเขาใจบทบาทของตนในการคุมครองสิทธิผูปวยและครอบครัว. 
 
 

มาตรฐาน PFR.5 

ผูปวยทุกคนไดรับขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตนในลักษณะและภาษาที่สามารถเขาใจไดงาย.  

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.5 

 การเขารับบริการที่สถานพยาบาลในฐานะผูปวยในหรือผูปวยนอก อาจกอใหเกิดความตระหนกและ

สับสนตอผูปวย ทําใหยากที่ผูปวยจะใชสิทธิของตน และเขาใจหนาที่ของตนในกระบวนการดูแล.  ดังนัน้ 

องคกรจึงจัดเตรียมเอกสารระบุสิทธิและหนาที่ของผูปวยและครอบครัวใหแกผูปวยเมื่อรบัไวเปนผูปวยในหรือ

เมื่อลงทะเบียนผูปวยนอก และจัดใหมีพรอมทุกครั้งที่มาตรวจหรือตลอดเวลาที่นอนรักษาตัว เชน การติดคํา

ประกาศสิทธิผูปวยไวในสถานพยาบาล.   

คําประกาศนี้จะตองมีความเหมาะสมกับอายุ ความเขาใจ และภาษาของผูปวย.  ถาการส่ือสารที่เปน

ลายลักษณอักษรไมไดผลหรอืไมเหมาะสม ผูปวยและครอบครัวจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตน

ดวยภาษาและลักษณะที่สามารถเขาใจได.  (ดู MCI.3, ME1 และ 2 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.5 
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 ❒ 1. ผูปวยแตละคนไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของผูปวยเปนลายลักษณอักษร. 

 ❒ 2. มีการติดประกาศขอความสิทธิและหนาที่ของผูปวย หรือบุคลากรมพีรอมใหตลอดเวลา. 

❒ 3. องคกรมกีระบวนการแจงใหผูปวยทราบเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของผูปวย เมื่อการส่ือสารดวยลายลักษณ

อักษรไมไดผลหรือไมเหมาะสม. 
 
 

การยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว (Informed Consent) 
 
 

มาตรฐาน PFR.6 

การขอการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว เปนไปตามกระบวนการที่องคกรกําหนด และดําเนินการโดย

บุคลากรที่ไดรบัการฝกอบรม ดวยภาษาที่ผูปวยสามารถเขาใจได.                 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.6 

 วิธีการหลักวิธีหนึ่งที่ผูปวยมสีวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาของตนคือการใหความ

ยินยอมโดยไดรับการบอกลาว.  ผูปวยตองไดรับขอมูลเกีย่วกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาที่วางแผนไว 

กอนที่จะตัดสินใจยินยอมรับการรักษา.  การยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวอาจเกิดขึ้นที่จุดตางๆ ระหวาง

กระบวนการดูแลรักษา เชน เมื่อรับไวเปนผูปวยใน และกอนที่จะมีการทําหัตถการหรือการรักษาที่มีความเส่ียง

สูง.  องคกรกําหนดกระบวนการขอความยินยอมไวอยางชัดเจนในนโยบายและระเบียบปฏิบัติ โดยนําเอา

กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของเขามารวมไวดวย.   

 ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลวาการตรวจทดสอบ หัตถการ และการรักษาอะไรบางที่จะตองมีการให

ความยินยอมกอน รวมทั้งวิธีการที่จะใหความยินยอม (เชน การยินยอมดวยวาจา การลงนามในแบบฟอรม 

หรือดวยวิธีอื่นๆ).  ผูปวยและครอบครัวรับทราบวามีบุคคลอื่นใดนอกจากผูปวยที่สามารถใหความยินยอมได.  

บุคลากรที่ถูกกาํหนดใหเปนผูขอความยินยอม ไดรับการฝกอบรมในการใหขอมูล การขอความยินยอม และการ

บันทึกความยินยอมของผูปวย.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.6 

 ❒ 1. องคกรกาํหนดกระบวนการขอการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวไวอยางชัดเจนในนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติ. 

 ❒ 2. บุคลากรที่ไดรับมอบหมายไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

 ❒ 3. ผูปวยใหความยินยอมหลังโดยไดรับการบอกกลาวตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว. 
 
 

มาตรฐาน PFR.6.1 

ผูปวยและครอบครัวไดรับสารสนเทศเพียงพอที่จะสามารถตัดสินใจได เกี่ยวกับสภาวะการเจ็บปวย การรักษาที่

จะเกิดขึ้น และผูประกอบวิชาชีพที่จะใหการดูแล.  

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.6.1 
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 บุคลากรอธิบายอยางชัดเจนถึงการรักษาหรือหัตถการที่จะเกิดขึ้นใหแกผูปวย และครอบครัวถามีขอ

บงชี้.  สารสนเทศที่ใหนี้รวมถงึ 

a) สภาพอาการของผูปวย; 

b) การรักษาที่จะเกิดขึ้น; 

c) ชื่อบุคคลที่จะใหการรักษา 

d) ประโยชนและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น; 

e) ทางเลือกที่เปนไปได; 

f) โอกาสที่จะประสบความสําเร็จ; 

g) ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงการฟนตัว; และ 

h) ผลลัพธที่เปนไปไดของการไมรักษา. 

บุคลากรใหขอมูลชื่อแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพอื่นซึง่มีหนาที่หลักในการดูแล หรือไดรับมอบหมาย

ใหกระทําหัตถการหรือใหการรักษาแกผูปวย.  บอยครั้งที่ผูปวยมีคําถามเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับจากผู

ใหบริการปฐมภูมิ ระยะเวลาที่จะตองรับการดูแลในองคกร และอืน่ๆ.  องคกรตองมีกระบวนการที่จะตอบสนอง

เมื่อผูปวยขอสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูใหบริการปฐมภูมิ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.6.1 

❒ 1. ผูปวยไดรับขอมูลในองคประกอบขอ a) ถึง h) ที่เกี่ยวกับสภาวะการเจ็บปวยของตนและการรักษาตาม

แผน. 

 ❒ 2. ผูปวยรูชือ่แพทยหรือผูใหบริการอืน่ที่รบัผิดชอบดูแลตน. (ดู ACC.2.1, ME 1 รวมดวย) 

 ❒ 3. มีกระบวนการที่จะตอบสนองคําขอสารสนเทศเพิ่มเติมโดยผูปวย เกี่ยวกับผูใหบริการที่รับผิดชอบดูแล

ตน. 
 
 

มาตรฐาน PFR.6.2 

องคกรจัดใหมกีระบวนการสําหรับกรณีที่บคุคลอื่นซึ่งมิใชผูปวยจะสามารถใหความยินยอมได ภายใตบริบท

ทางกฎหมายและวัฒนธรรมที่มีอยู. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.6.2  

 บางครั้ง การยนิยอมโดยไดรบัการบอกกลาว อาจตองใหผูอื่นซึ่งมิใชผูปวยเปนผูตัดสินใจ (หรือ

ตัดสินใจรวมกับผูปวย).  กรณีดังกลาวมีความจําเปนเมื่อผูปวยไมมีความสามารถทางจิตใจหรือรางกายที่จะ

ตัดสินใจได เมื่อวัฒนธรรมหรอืประเพณีกําหนดใหผูอื่นทําหนาที่ตัดสินใจ หรอืเมื่อผูปวยเปนเด็ก.  เมื่อผูปวยไม

สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาของตนเองได จะตองมีการระบุผูที่จะตัดสินใจแทน.  เมื่อบคุคลอื่นซึ่ง

มิใชผูปวยเปนผูใหความยินยอม จะตองมีการบันทึกขอมูลบุคคลนั้นไวในเวชระเบียนผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.6.2 

 ❒ 1. องคกรมกีระบวนการสําหรับกรณีที่บคุคลอื่นซึ่งมิใชผูปวยจะใหการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว.  

 ❒ 2. กระบวนการดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย วัฒนธรรม และธรรมเนยีมปฏิบัติ. 

 ❒ 3. มีการบันทึกขอมูลบุคคลที่ใหการยินยอมแทนผูปวยไวในเวชระเบียนผูปวย. 
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มาตรฐาน PFR.6.3 

การใหความยินยอมสําหรับการรักษาทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแรกรับไวเปนผูปวยในหรือเมื่อลงทะเบียนเปนผูปวย

นอกครัง้แรก มีขอบเขตและขอจํากัดที่ชัดเจน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.6.3 

 องคกรหลายแหงขอความยินยอมทั่วไป (general consent) สําหรับการรกัษา เมื่อรับไวเปนผูปวยใน

หรือเมื่อลงทะเบียนเปนผูปวยนอกครัง้แรก (ไมถือวาการมารับบริการเปนการยินยอมโดยอัตโนมัติ).  ในการขอ

ความยินยอมทั่วไปนี้ ผูปวยจะไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับขอบเขตของความยินยอมทั่วไป เชน การตรวจ

วิเคราะหและการรักษาใดบางที่ถูกครอบคลมุอยูในความยินยอมทั่วไป.  ผูปวยจะไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับการ

ตรวจวิเคราะหและการรักษาซึ่งจะตองขอความยินยอมแยกตางหาก.  บันทึกความยินยอมทั่วไประบุถึงโอกาส

ที่นักศึกษาหรือผูอยูระหวางการฝกอบรมจะมีสวนรวมในกระบวนการดูแล.  องคกรกําหนดวิธีการบันทึกความ

ยินยอมทั่วไปในเวชระเบียนผูปวย.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.6.3 

❒ 1. ผูปวยและครอบครัวไดรบัแจงขอบเขตของความยินยอมทั่วไป เมื่อมีการใชโดยองคกร. 

 ❒ 2. องคกรกาํหนดวิธีการบันทึกความยินยอมทั่วไปในเวชระเบียนผูปวย เมื่อมีการใช.  
 
 

มาตรฐาน PFR.6.4 

มีการขอการยินยอมโดยไดรบัการบอกกลาว กอนการผาตัด การระงับความรูสึก การใชเลือดและผลิตภัณฑ

จากเลือด และการรักษาหรือการทําหัตถการที่มีความเส่ียงสูงอื่นๆ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.6.4 

 เมื่อแผนการดูแลประกอบดวยการผาตัดหรือการทําหัตถการที่ผานเขารางกาย การระงับความรูสึก 

(รวมถึงการกดประสาทระดับกลางและระดับลึก) การใชเลือดและสวนประกอบของเลือด หรือการรักษาที่มี

ความเส่ียงสูงอื่นๆ จะมีการขอความยินยอมแยกตางหาก.  กระบวนการขอความยินยอมนี้มีการใหสานสนเทศ

ที่ระบุไวใน PFR.6.1 และบันทึกชื่อบุคคลของผูที่ใหสารสนเทศดังกลาว.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.6.4 

 ❒ 1. การขอความยินยอมกระทํากอนการผาตัดหรือการทําหัตถการที่ผานเขารางกาย. (ดูเจตจํานงของ 

ASC.7.1) 

 ❒ 2. การขอความยินยอมกระทํากอนการระงับความรูสึก (รวมถึงการกดประสาทระดับกลางและระดับลึก). (ดู

เจตจํานงของ ASC.5.1 และ ME 1) 

 ❒ 3. การขอความยินยอมกระทํากอนการใหเลือดและสวนประกอบของเลือด. 

 ❒ 4. การขอความยินยอมกระทํากอนการทําหัตถการหรือการรักษาที่มีความเส่ียงสูงอื่นๆ. 

 ❒ 5. มีการระบุชื่อบุคคลที่เปนผูใหสารสนเทศแกผูปวยและครอบครัวไวในเวชระเบียนผูปวย. (ดู PFR.8, ME 

2) 
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 ❒ 6. มีบันทึกการใหความยินยอมในเวชระเบียนผูปวย โดยการลงนามหรือลงบนัทึกถอยคําที่ใหความยินยอม. 

(ดู PFR.8, ME 2 รวมดวย) 
 
 

มาตรฐาน PFR.6.4.1 

องคกรจัดทํารายการหรือประเภทของการรักษาและหัตถการที่ตองขอความยินยอมเปนการเฉพาะ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.6.4.1 

 ไมจําเปนที่จะตองขอความยินยอมเฉพาะแยกออกไปสําหรับการรักษาและหัตถการทุกอยาง.  แตละ

องคกรจะกําหนดหัตถการและการรักษาที่มีความเส่ียงสูง มีโอกาสเกิดปญหามาก หรอืหัตถการและการรักษา

อื่นๆ ที่จะตองขอความยินยอมเปนการเฉพาะ.  องคกรจัดทําบัญชีรายการหัตถการและการรักษาเหลานี้ และ

ใหความรูแกบคุลากรเพื่อใหเกิดความมั่นใจวากระบวนการขอความยินยอมมีความคงเสนคงวาสอดคลองกันทั้ง

องคกร.  การจดัทําบัญชีรายการดังกลาวเปนความรวมมือระหวางแพทยและบุคลากรอืน่ๆ ที่ใหการรกัษาหรือ

ทําหัตถการ.  บัญชีรายการดังกลาวครอบคลุมหัตถการและการรักษาที่ใหแกผูปวยนอกและผูปวยใน.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.6.4.1 

 ❒ 1. องคกรมบีัญชีรายการหตัถการและการรักษาที่จะตองขอความยินยอมแยกเปนการเฉพาะ. 

 ❒  2. รายการดังกลาวจัดทําขึ้นโดยความรวมมือระหวางแพทยและบุคลากรอื่นๆ ที่ใหการรักษาและทํา

หัตถการ. 
 
 

การวิจัย  

(Research) 
 
 

มาตรฐาน PFR.7 

องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบเกี่ยวกับวิธีการเขารวมในการวิจัยทางคลินิก การสืบคนทางคลินิก หรือ

การทดลองทางคลินิกซึ่งกระทําในมนุษย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.7 

 องคกรที่มีการทําวิจัยทางคลินิก การสืบคนทางคลินิก (clinical investigation) หรือการทดลองทาง

คลินิก (clinical trial) ซึ่งกระทําในมนุษย ใหสารสนเทศแกผูปวยและครอบครัวถึงวิธีการเขารวมกิจกรรม

เหลานั้นหากมคีวามจําเปนตอการรักษาผูปวย.  เมื่อผูปวยไดรับการขอใหเขารวม ผูปวยตองการสารสนเทศที่

จะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ ประกอบดวย 

• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ; 

• ความไมสุขสบายและความเส่ียงที่มีโอกาสเกิดขึ้น; 

• ทางเลือกอื่นทีอ่าจชวยผูปวยได; และ 

• ระเบียบปฏิบัติที่จะตองทําตาม. 
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 ผูปวยไดรับแจงวาตนสามารถปฏิเสธการเขารวมหรือถอนตัวได โดยไมมีผลเสียตอการเขารับบริการ

จากองคกร. 

 องคกรมนีโยบายและระเบียบปฏิบติัในการใหสารสนเทศนี้แกผูปวยและครอบครัว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.7 

❒ 1. มีการบงชี้ผูปวยและครอบครัวที่เหมาะสมและแจงใหทราบถึงวิธีการเขารวมในการวิจัยทางคลินิก การ

สืบคนทางคลินกิ หรอืการทดลองทางคลินิก ที่จําเปนตอการรักษา. 

 ❒ 2. ผูปวยที่ไดรับการขอใหเขารวม ไดรับขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้น. 

 ❒ 3. ผูปวยที่ไดรับการขอใหเขารวม ไดรับขอมูลเกี่ยวกับความไมสุขสบายหรือความเส่ียงที่มีโอกาสเกิดขึ้น. 

 ❒ 4. ผูปวยที่ไดรับการขอใหเขารวม ไดรับขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกอื่นๆ ทีอ่าจชวยผูปวยได. 

 ❒ 5. ผูปวยที่ไดรับการขอใหเขารวม ไดรับขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตาม. 

 ❒ 6. ผูปวยไดรับความมั่นใจวาการปฏิเสธหรือถอนตัวจากการมีสวนรวมนั้นจะไมสงผลเสียตอการเขารับ

บริการจากองคกร. 

 ❒ 7. นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางเกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองใหและกระบวนการตัดสินใจ. 
 
 

มาตรฐาน PFR.7.1 

องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบถึงวิธีการที่ผูปวยซึ่งสมัครใจเขารวมในงานวิจัยทางคลินิก การสืบคน

ทางคลินิก หรอืการทดลองทางคลินิก จะไดรับการคุมครอง. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.7.1 

 องคกรที่มีการทําวิจัยทางคลินิก การสืบคนทางคลินิก หรอืการทดลองทางคลินิก ซึ่งกระทํากับมนุษย 

รับรูวาความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพและสุขภาวะของผูปวย. 

 องคกรแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบลวงหนาเกี่ยวกับกระบวนการที่ไดกําหนดไวเพื่อ 

• ทบทวนเกณฑวิธีวิจัย (research protocol); 

• ชั่งน้ําหนักของประโยชนและความเส่ียงสัมพัทธที่มีตอผูเขารวมโครงการ; 

• ขอความยินยอมจากผูเขารวมโครงการ; และ 

• การถอนตัวจากการเขารวมโครงการ. 

 สารสนเทศเหลานี้ไดรับการส่ือสารใหแกผูปวยและครอบครัวเพื่อชวยในการตัดสินใจที่จะเขารวม

โครงการ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.7.1 

 ❒ 1. ผูปวยและครอบครัวไดรบัขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทบทวนเกณฑวิธีวิจัยขององคกร. 

 ❒ 2. ผูปวยและครอบครัวไดรบัขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่องคกรใชชัง่น้ําหนักของประโยชนและความเส่ียง

สัมพัทธที่มีตอผูเขารวมโครงการ. 

 ❒ 3. ผูปวยและครอบครัวไดรบัขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการขององคกรในการขอความยินยอม. 

 ❒ 4. ผูปวยและครอบครัวไดรบัขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการขององคกรในการถอนตัวจากการเขารวมโครงการ. 
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มาตรฐาน PFR.8 

การขอการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวจะตองกระทํากอนที่ผูปวยจะเขารวมในการวิจัยทางคลินิก การ

สืบคนทางคลินกิ และการทดลองทางคลินิก. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.8 

 มีการใหการยินยอมโดยไดรบัการบอกกลาว เมื่อผูปวยและครอบครัวตัดสินใจเขารวมการวิจัยทาง

คลินิก การสืบคนทางคลินิก หรือการทดลองทางคลินิก.  สารสนเทศที่ใหในชวงเวลาที่จะตัดสินใจเขารวมนั้น

เปนฐานสําหรบัการยินยอมโดยไดรับขอมูล (ดูเจตจํานงของ PFR.6 รวมดวย).  มีการบันทึกชื่อผูใหขอมูลและผู

ขอความยินยอมไวในเวชระเบียนผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.8 

 ❒ 1. มีการขอการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว เมื่อผูปวยตัดสินใจเขารวมในการวิจัยทางคลินิก การสืบคน

ทางคลินิก หรอืการทดลองทางคลินิก. 

 ❒ 2. การตัดสินใจใหความยินยอมไดรับการบันทึก ลงวันที่ และเปนไปตามสารสนเทศที่ระบุไวใน PFR.6.4, 

ME 5 และ 6. 

 ❒ 3. มีการบันทึกชื่อผูใหขอมลูและผูขอความยินยอมไวในเวชระเบียนผูปวย. 

 ❒ 4. มีบันทึกความยินยอมเขารวมโครงการในเวชระเบียนผูปวย โดยการลงนามหรือลงบันทึกถอยคําที่ใหการ

ยินยอม. 
 

 
 

มาตรฐาน PFR.9 

องคกรมีคณะกรรมการหรือวิธีการอื่นที่จะกํากับดูแลการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยทั้งหมดในองคกร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.9 

 เมื่อองคกรมีการวิจัยทางคลินิก การสืบคนทางคลินิก หรอืการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวของกับมนุษย 

มีการจัดต้ังคณะกรรมการหรือกลไกอื่นๆ ที่จะกํากับดูแลกิจกรรมดังกลาวในองคกรทั้งหมด.  องคกรจัดทํา

เจตจํานงของกิจกรรมกํากับดูแล.  กิจกรรมกํากับดูแลประกอบดวยกระบวนการทบทวนเกณฑวิธีวิจัย 

กระบวนการชัง่น้ําหนักของประโยชนและความเส่ียงสัมพัทธตอผูเขารวมโครงการ และกระบวนการรักษา

ความลับและความปลอดภัยของสารสนเทศงานวิจัย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.9 

 ❒ 1. องคกรมคีณะกรรมการหรือกลไกอื่นๆ ทําหนาที่กํากับดูแลงานวิจัยในองคกรทัง้หมด. 

 ❒ 2. องคกรจดัทําเจตจํานงที่ชัดเจนสําหรบักิจกรรมกํากับดูแลงานวิจัย. 

 ❒ 3. กิจกรรมกํากับดูแลงานวิจัย ครอบคลมุกระบวนการทบทวนเกณฑวิธีวิจัย. 

 ❒ 4. กิจกรรมกํากับดูแลงานวิจัย ครอบคลมุกระบวนการเปรียบเทียบประโยชนและความเส่ียงสัมพัทธตอ

ผูเขารวมโครงการ. 
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 ❒ 5. กิจกรรมกํากับดูแลงานวิจัย ครอบคลมุกระบวนการที่เกี่ยวของกับการรักษาความลับและความปลอดภัย

ของสารสนเทศงานวิจัย. 

 
 
 

การบริจาคอวัยวะ  

(Organ Donation) 
 
 

มาตรฐาน PFR.10 

องคกรใหขอมลูแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ.  

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.10 

 องคกรสนับสนนุการตัดสินใจของผูปวยและครอบครัวในการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อเพื่อการวิจัย

หรือเพือ่การปลูกถายอวัยวะ.  มีการใหสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการบริจาค และขอมูลที่เกี่ยวของในกรณีที่

องคกรเปนสถานที่จัดหาอวัยวะสําหรับเครือขายหรือองคกรจัดหาอวัยวะของชุมชน เขต หรือประเทศ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.10 

 ❒ 1. องคกรสนับสนุนการตัดสินใจของผูปวยและครอบครัวในการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่ออื่นๆ. 

 ❒ 2. องคกรใหขอมูลเพื่อสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ. 
 
 

มาตรฐาน 

PFR.11 องคกรจัดใหมีการกํากับดูแลการผาตัดรับอวัยวะและเนื้อเยื่อ และการนําไปปลูกถาย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFR.11 

 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนแนวทางสําหรับกระบวนการจัดหาและบริจาค และกระบวนการปลูก

ถายอวัยวะ.  นโยบายมีความสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และเคารพคณุคาทางศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน.  บุคลากรขององคกรไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูปวยและครอบครัว.  บุคลากรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับขอกังวลและประเด็นรวม

สมัยเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและความพรอมของการปลูกถายอวัยวะ (เชน สารสนเทศเกี่ยวกับความขาด

แคลนของอวัยวะและเนื้อเยื่อ การซื้อขายอวัยวะในตลาดมืด การผาตัดอวัยวะจากนักโทษประหารหรือผูปวยที่

เสียชีวิตโดยไมไดรับความยินยอม).  องคกรมีหนาที่รับผิดชอบในการสรางความมั่นใจวาไดรับความยินยอมที่ 

valid จากผูบริจาคที่มีชีวิตและมีการใชมาตรการควบคุมเพียงพอเพื่อปองกันมิใหผูปวยรูสึกวาถูกกดดันใหตอง

บริจาค.  องคกรรวมมือกับหนวยงานและองคกรอื่นๆ ในชมุชนที่รับผิดชอบกระบวนการทั้งหมดหรือบางสวน

ในการจัดหา เก็บรักษา ขนสง และปลูกถายอวัยวะ. 

 * ในบางประเทศ กฎหมายกําหนดใหทุกคนเปนผูบริจาค ยกเวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFR.11 

 ❒ 1. นโยบายและระเบียบปฏิบัติ ใหแนวทางสําหรับกระบวนการจัดหาและบริจาค. 
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 ❒ 2. นโยบายและระเบียบปฏิบติ ใหแนวทางสําหรับกระบวนการปลูกถายอวัยวะ. 

 ❒ 3. บุคลากรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกลาว. 

 ❒ 4. บุคลากรไดรับการฝกอบรมในประเด็นและขอกังวลเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และความพรอมในการปลูก

ถายอวัยวะ. 

❒ 5. องคกรไดรับการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวจากผูบริจาคที่มีชวิีต. 

❒ 5. องคกรรวมมือกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในชุมชน ในการเคารพและนําการตัดสินใจบริจาคไป

ปฏิบัติ. 
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การประเมินผูปวย 

Assessment of Patients (AOP) 

 

ภาพรวม 

กระบวนการประเมินผูปวยที่มีประสิทธิผล กอใหเกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาที่จําเปนใน

ระยะแรกและทีจ่ะเกิดตามมา สําหรับการดูแลผูปวยฉุกเฉิน การดูแลผูปวยที่นัดหรือวางแผนไวแลว หรอืแมเมื่อ

สภาวะของผูปวยเปลี่ยนแปลงไป.  การประเมินผูปวยเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปน

พลวัต ซึ่งเกิดขึ้นใน ลักษณะแวดลอม (setting) แผนก และคลินิกที่ใหการดูแลผูปวยในและผูปวยนอกตางๆ.  

การประเมินผูปวยประกอบดวยกระบวนการหลักสามประการ ไดแก: 

• การรวบรวมสารสนเทศและขอมูลเกี่ยวกับสภาวะทางรางกาย จิตใจ สังคม และประวัติสุขภาพของ

ผูปวย  

• การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ รวมถึงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพวินิจฉัย เพื่อระบุ

ความตองการบริการสุขภาพของผูปวย   

• การจัดทําแผนการดูแลเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยที่ระบุไว 

 

การประเมินผูปวยมีความเหมาะสมเมื่อมีการพิจารณา สภาวะของผูปวย อายุ ความตองการดาน

สุขภาพ และคําขอหรือความพึงใจของผูปวย.  กระบวนการเหลานี้จะมีประสิทธิผลสูงสุดถาผูประกอบวิชาชีพ

สุขภาพสาขาตางๆ ที่รับผิดชอบดูแลผูปวยทํางานรวมกัน. 

 

มาตรฐาน 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้. 

 

AOP.1 ผูปวยทุกรายที่องคกรใหการดูแล ไดรับการประเมินความตองการบริการสุขภาพโดยใชกระบวนการ

ประเมินที่กําหนดไว.  

AOP.1.1 องคกรกําหนดเนื้อหาสาระขั้นตํ่าของการประเมิน ตามกฎหมาย ระเบียบขอบงัคับ และ

มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ. 

AOP.1.2 การประเมินเมื่อแรกรับสําหรับผูปวยแตละราย ประกอบดวยการประเมินปจจัยทางดาน

รางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการตรวจรางกายและประวัติสุขภาพ. 
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AOP.1.3 มีการระบุความตองการในการดูแลดานการแพทยและดานการพยาบาลจากการประเมินเมื่อ

แรกรับ และบนัทึกไวในเวชระเบียน.  

AOP.1.3.1 การประเมินดานการแพทยและการพยาบาลเมื่อแรกรับสําหรับผูปวยฉุกเฉนิ

ขึ้นกับความตองการและสภาวะของผูปวย. 

AOP.1.4 การประเมินเสร็จสมบูรณในเวลาที่องคกรกําหนด. 

AOP.1.4.1 การประเมินดานการแพทยและการพยาบาลเมื่อแรกรับ ดําเนินการเสร็จสมบูรณ

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรบัไวเปนผูปวยใน หรือเร็วกวานั้นตามสภาวะของผูปวย หรือ

นโยบายของโรงพยาบาล. 

AOP.1.5 ผลการประเมินไดรบัการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย พรอมทีจ่ะใหผูรับผิดชอบในการดูแล

ผูปวยใชประโยชน. 

AOP.1.5.1 การประเมินดานการแพทยเมื่อแรกรับไดรับการบันทึกไวกอนที่จะใหการระงับ

ความรูสึกหรือผาตัดรักษา. 

AOP.1.6 ผูปวยไดรับการคัดกรองภาวะโภชนาการและ functional needs และไดรับการสงตอเพื่อ

ประเมินและรักษาตอเมื่อจําเปน. 

AOP.1.7 ผูปวยในและผูปวยนอกทุกราย ไดรับการคัดกรองความเจ็บปวด และประเมินความเจ็บปวด

เมื่อคัดกรองพบ. 

AOP.1.8 องคกรจัดใหมีการประเมินเมื่อแรกรับที่ปรับใหเหมาะสมเฉพาะราย สําหรับกลุมประชากร

พิเศษที่องคกรใหการดูแล. 

AOP.1.9 ผูปวยที่กําลังจะส้ินชีวิตและครอบครัวของผูปวย ไดรับการประเมินและประเมินซ้ํา ตาม

ความตองการของแตละคน. 

AOP.1.10 การประเมินเมื่อแรกรับ รวมถึงการพิจารณาความจําเปนที่จะตองมีการประเมินพิเศษ

เพิ่มเติม.  

AOP1 1. 1 การประเมินเมื่อแรกรับ รวมถงึการพิจารณาความจําเปนในการวางแผนการจําหนาย. 

AOP.2  ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินซ้ําเปนระยะ ตามสภาวะของผูปวยและการรักษา เพื่อพิจารณาการ

ตอบสนองตอการรักษาและเพื่อวางแผนสําหรับการรักษาตอเนื่องหรือการจําหนาย. 

AOP.3 ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูทําการประเมินและประเมินซ้ํา. 

AOP.4 บุคลากรและบริการดานการแพทย พยาบาล และอื่นๆ ทีร่ับผิดชอบดูแลผูปวย รวมกันวิเคราะหและ

รวมผลการประเมินผูปวยเขาดวยกัน. 

AOP.4.1 มีการระบุภาวะความตองการในการดูแลเรงดวนหรือสําคัญที่สุด. 
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บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Services) 

AOP.5 มีบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการพรอมใหบริการเพื่อตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย 

บริการดังกลาวเปนไปตามมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกีย่วของ ของทองถิ่นและประเทศ. 

AOP.5.1 มีโปรแกรมความปลอดภัยของหองปฏิบัติการพรอมในระบบ ไดรับการนําไปปฏิบัติ และ

บันทึกไวเปนหลักฐาน. 

AOP.5.2 ผูมีคณุวุฒิและประสบการณเหมาะสม ทําการตรวจวิเคราะหและแปลผลการตรวจ. 

AOP.5.3 สามารถออกรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในเวลาที่องคกรกําหนด. 

AOP.5.3.1 มีกระบวนการสําหรับรายงานผลคาวิกฤติของการตรวจวิเคราะห. 

AOP.5.4 เครื่องมือที่ใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการทุกชิ้นไดรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา สอบ

เทียบ อยางสม่ําเสมอ และกิจกรรมเหลานีไ้ดรับการบันทึกไวอยางเหมาะสม. 

AOP 5.5 มีน้ํายาและวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการวิเคราะหพรอมใชและไดรับการประเมินอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจในความถูกตองและความเที่ยง (accuracy and precision) ของผลการตรวจ. 

AOP.5.6 มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวสําหรับการเก็บ การบงชี้ การหยบิสัมผัส การ

ขนสงที่ปลอดภัย และการกําจัดส่ิงสงตรวจ. 

AOP.5.7 มีการใชขอบเขตคาอางอิง (norms and ranges) ที่กําหนดไวเพื่อแปลผลและรายงานผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการทางคลินิก. 

AOP.5.8 ผูที่มคีุณสมบัติเหมาะสม (คนหนึ่งหรือมากกวา) เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการหนวย

บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการหรือบริการพยาธิวิทยาคลินิก. 

AOP.5.9 มีระเบียบปฏิบัติสําหรับการควบคมุคุณภาพพรอมในระบบ ไดรบัการปฏิบัติและบันทึกไวเปน

หลักฐาน. 

AOP.5.9.1 มีกระบวนการในการทดสอบความชํานาญ (proficiency testing). 

AOP.5.10 องคกรทบทวนผลการควบคุมคุณภาพสําหรับบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการที่สง

ตรวจภายนอกอยางสม่ําเสมอ. 

AOP.5.11 องคกรมีชองทางในการเขาถึงผูเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทางเมื่อจําเปน. 

บริการรงัสีวิทยาและภาพวินิจฉัย (Radiology and Diagnostic Imaging Services) 

AOP.6 มีบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยพรอมใหบริการเพื่อตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย บริการ

ดังกลาวทั้งหมดเปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ของทองถิ่นและประเทศ. 
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AOP.6.1 การจัดบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย อาจทําโดยองคกรหรือประสานการสงตรวจที่หนวยงาน

ภายนอก. 

AOP.6.2 มีโปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีพรอมในระบบ ไดรับการปฏิบัติและบันทึกไวเปนหลักฐาน. 

AOP.6.3 บุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสม เปนผูทําการตรวจดานภาพวินิจฉัย แปลผล และ

จัดทํารายงานการตรวจ. 

AOP.6.4 สามารถออกรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยในเวลาที่องคกรกําหนด. 

AOP.6.5 เครื่องมือที่ใชในการตรวจทางรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยทุกชิน้ไดรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา สอบ

เทียบ อยางสม่ําเสมอ และกิจกรรมเหลานีไ้ดรับการบันทึกไวอยางเหมาะสม. 

AOP.6.6 มีฟลมเอกซเรยและวัสดุอื่นๆ พรอมใชตลอดเวลา. 

AOP.6.7 ผูที่มคีุณสมบัติเหมาะสม (หนึ่งคนหรือมากกวา) เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการหนวยบริการ

รังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย. 

AOP.6.8 มีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพพรอมในระบบ ไดรับการปฏิบัติและบันทึกไวเปนหลักฐาน. 

AOP.6.9 องคกรทบทวนผลการควบคุมคุณภาพสําหรับบริการตรวจวินิจฉัยที่สงตรวจภายนอกอยางสม่ําเสมอ. 

AOP.6.10 องคกรมีชองทางในการเขาถึงผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคเฉพาะทางเมื่อจําเปน.  
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 

มาตรฐาน AOP.1 

ผูปวยทุกรายที่องคกรใหการดูแล ไดรับการประเมินความตองการบริการสุขภาพโดยใชกระบวนการประเมินที่

กําหนดไว. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1 

 เมื่อผูปวยไดรับการลงทะเบียนหรอืรับไวในองคกรสําหรบัการดูแลรักษาแบบผูปวยในหรือผูปวยนอก 

จะตองมีการประเมินผูปวยอยางสมบูรณเพื่อใหทราบเหตุผลของการมารับบริการ.  สารสนเทศเฉพาะที่องคกร

ตองการในขั้นตอนนี้ และวิธีการที่จะไดมาซึ่งสารสนเทศดังกลาว ขึ้นกับความตองการของผูปวย และ ลักษณะ

แวดลอม (setting) ชองการดูแลที่จะจัดใหผูปวย (เชน การดูแลแบบผูปวยในหรือผูปวยนอก).  นโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติขององคกรกําหนดวิธีการทํางานของกระบวนการนี้ รวมทั้งสารสนเทศที่ตองรวบรวมและบันทึก. 

(ดูเจตจํานงของ ACC.1 รวมดวย)     
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1 

 ❒ 1. นโยบายและระเบียบปฏิบัติขององคกร กําหนดสารสนเทศที่ตองไดรับจากการประเมินผูปวยใน. 

❒ 2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติขององคกร กําหนดสารสนเทศที่ตองไดรับจากการประเมินผูปวยนอก 

❒ 3. นโยบายขององคกรระบุสารสนเทศจากการประเมินที่จะตองบันทึก 

 

 

มาตรฐาน AOP.1.1 

องคกรกําหนดเนื้อหาสาระขั้นตํ่าของการประเมิน ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพที่

เกี่ยวของ. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.1 

องคกรกําหนดเนื้อหาสาระขั้นตํ่าของการประเมินที่จะทําโดยแพทย พยาบาล และผูปฏิบัติงานทาง

คลินิกในสาขาอื่นๆ ไวในนโยบาย เพื่อใหประเมินความตองการของผูปวยอยางสอดคลองกัน.  การประเมินทํา

โดยแตละวิชาชีพตามขอบเขตของการปฏิบัติ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ หรือใบรับรอง.  เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้นที่ทําการประเมิน.  แบบบันทึกตางๆ ที่ใชใน

การประเมินเปนไปตามนโยบายนี้.  องคกรกําหนดกิจกรรมการประเมินสําหรับ ลักษณะแวดลอม (setting) 

ของการดูแลผูปวยในและผูปวยนอกที่ใหการดูแล.  องคกรกําหนดองคประกอบรวมที่ตองมีในการประเมินทุก

ประเภท และกําหนดรายละเอียดที่อาจอนุญาตใหแตกตางกนไดระหวางขอบเขตของการประเมินสําหรับเวช

กรรมทั่วไป กบัการประเมินสําหรับบริการเฉพาะทาง.  การประเมินที่กําหนดไวในนโยบายอาจจะทําโดยผูที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมมากกวาหนึ่งคน และอาจจะทําในชวงเวลาที่แตกตางกันได.  รายละเอียดของการประเมิน

ทั้งหมดจะตองมีพรอมเมื่อเริม่ตนใหการรักษา. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.1 
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 ❒ 1. มีการกําหนดเนื้อหาสาระขั้นตํ่าของการประเมินสําหรับแตละสาขาทางคลินิกซึ่งทําการประเมิน และระบุ

องคประกอบทีจ่ําเปนของการซักประวัติและตรวจรางกาย. (ดู ASC.3, ME 3 และ ASC.4, ME 1 รวม

ดวย) 

❒ 2. เฉพาะผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ หรือโดยใบรับรอง เทานั้นที่ทําการประเมิน. 

❒ 3. มีการกําหนดเนื้อหาสาระขั้นตํ่าของการประเมินสําหรับผูปวยในไวในนโยบาย. 

❒ 4. มีการกําหนดเนื้อหาสาระขั้นตํ่าของการประเมินสําหรับผูปวยนอกไวในนโยบาย. 

 

 

 

มาตรฐาน AOP.1.2 

การประเมินเมื่อแรกรับสําหรบัผูปวยแตละราย ประกอบดวยการประเมินปจจัยทางดานรางกาย จิตใจ สังคม 

และเศรษฐกิจ รวมถึงการตรวจรางกายและประวัติสุขภาพ. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.2 

 การประเมินผูปวยเมื่อแรกรบั ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน เปนจุดสําคัญในการคนหาความตองการของ

ผูปวย และการเริ่มตนกระบวนการดูแลผูปวย.  การประเมินเมื่อแรกรับจะใหสารสนเทศเพื่อ 

• ทําความเขาใจการดูแลที่ผูปวยตองการ; 

• เลือก ลักษณะแวดลอม (setting) การดูแลที่ดีที่สุดสําหรับผูปวย; 

• ใหการวินิจฉัยโรคเบื้องตน; และ 

• เขาใจการตอบสนองของผูปวยตอการดูแลที่ผานมา. 

 เพื่อใหมีสารสนเทศเหลานี้ การประเมินเมื่อแรกรับประกอบดวยการประเมินสภาวะเกี่ยวกับการ

เจ็บปวยดวยการตรวจรางกายและซักประวัติสุขภาพ.  การประเมินทางดานจิตใจชวยใหทราบถึงสภาวะดาน

อารมณของผูปวย (เชน อาการซึมเศรา หวาดกลัว หรือกาวราว และอาจจะทํารายตนเองหรือผูอื่น).  การ

รวบรวมสารสนเทศทางสังคมของผูปวยไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อการ “แบงชนชัน้” ผูปวย.  แตบริบททางสังคม 

วัฒนธรรม ครอบครัว และเศรษฐกิจของผูปวย เปนปจจัยสําคัญที่จะมีผลตอการตอบสนองตอการเจบ็ปวยและ

การรักษา.  ครอบครัวสามารถชวยในการประเมินสวนนี้ไดมาก และชวยทําใหเกิดความเขาใจความปรารถนา

และความพึงใจของผูปวยในกระบวนการประเมิน.  การประเมินปจจัยทางเศรษฐกิจ อาจประเมินเปนสวนหนึ่ง

ของการประเมินทางสังคม หรือแยกประเมนิเฉพาะหากผูปวยและครอบครัวตองรับผิดชอบคาใชจายในการดูแล

รักษาทั้งหมดหรือบางสวนในขณะที่รักษาตัวแบบผูปวยในหรอืหลังจําหนาย.  ผูที่มีคณุสมบัติเหมาะสมตาง

สาขาหลายคนอาจมีสวนรวมในการประเมินผูปวยรายเดียวกัน.  ปจจัยสําคัญที่สุดคือการประเมินที่สมบูรณและ

พรอมใชประโยชน (ดู MCI.7, ME 2 รวมดวย) สําหรับทีมที่ใหการดูแลผูปวย (ดู AOP.1.7, ME 1 เกี่ยวกับการ

ประเมินความเจ็บปวด)   
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.2 
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 ❒ 1. ผูปวยในและผูปวยนอกทุกรายไดรับการประเมินเมื่อแรกรับ ประกอบดวยการซักประวัติสุขภาพและการ

ตรวจรางกาย สอดคลองกับขอกําหนดในนโยบายของโรงพยาบาล. (ดู AOP.1.1,ME 3 รวมดวย) 

❒ 2. ผูปวยแตละรายไดรับการประเมินทางดานจิตใจเมื่อแรกรับ ตามสภาวะตองการของผูปวย. 

❒ 3. ผูปวยแตละรายรับการประเมินทางดานเศรษฐกิจและสังคมเมื่อแรกรับ ตามสภาวะความตองการของ

ผูปวย. 

❒ 4. การประเมินเมื่อแรกรบันํามาสูการวินิจฉัยเบื้องตน. 

 

 

มาตรฐาน AOP.1.3 

มีการระบุความตองการในการดูแลดานการแพทยและดานการพยาบาลจากการประเมินเมื่อแรกรับ และบันทึก

ไวในเวชระเบียน. 

มาตรฐาน AOP.1.3.1 

การประเมินดานการแพทยและการพยาบาลเมื่อแรกรับสําหรับผูปวยฉุกเฉนิขึ้นกับความตองการและสภาวะ

ของผูปวย. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.3 และ AOP.1.3.1 

ผลลัพธสําคัญจากการประเมินผูปวยเมื่อแรกรับ คือความเขาใจความตองการการดูแลดานการแพทย

และการพยาบาลของผูปวย เพื่อสามารถเริม่ตนใหการดูแลรักษา. เพื่อบรรลุเปาหมายนี้ องคกรกําหนดเนื้อหา

สาระขั้นตํ่าของการประเมินดานการแพทยและการพยาบาลเมื่อแรกรับ (ดู AOP.1.1 รวมดวย) กําหนดเวลาที่

ตองประเมินใหเสร็จสมบูรณ (ดู AOP.1.4 รวมดวย) และขอกําหนดในการบันทึกผลการประเมิน (ดู AOP.1.5 

รวมดวย).  แมวาการประเมินดานการแพทยและการพยาบาลมีความสําคัญตอการเริ่มตนดูแล อาจมีการ

ประเมินเพิ่มเติมโดยผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอื่นๆ รวมถึงการประเมินพิเศษ (ดู AOP.1.8 รวม

ดวย) และการประเมินที่เจาะจงสําหรับผูปวยแตละราย (ดู AOP.1.7 รวมดวย).  การประเมินเหลานี้จะตอง

ไดรับการบูรณาการเขาดวยกัน (ดู AOP.4 รวมดวย) และระบุการดูแลที่จําเปนเรงดวนที่สุด (ดู AOP.4.1 รวม

ดวย). 

การประเมินดานการแพทยและทางการพยาบาลเมื่อแรกรบัในภาวะฉุกเฉิน อาจจํากัดอยูที่ความ

ตองการและสภาวะของผูปวยที่ปรากฏ.   ในกรณีที่ไมมีเวลาบันทึกประวัติและการตรวจรางกายที่สมบูรณใน

ผูปวยฉุกเฉินทีต่องการการผาตัดดวน อาจจะมีเพียงการบันทึกขอมูลยอๆ และการวินิจฉัยโรคกอนผาตัดไว

กอนที่จะทําการผาตัด. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.3 

 ❒ 1. ภาวะความตองการทางการแพทยของผูปวย ไดรบัการระบโุดยการประเมินเมื่อแรกรับ ประวัติสุขภาพ 

การตรวจรางกายที่ไดบันทึกไว และการประเมินอื่นๆ ตามภาวะความตองการของผูปวยที่ระบไุว. 

❒ 2. ความตองการการดูแลทางการพยาบาลของผูปวย ไดรับการระบโุดยการประเมินดานการพยาบาลที่ได

บันทึกไว การประเมินดานการแพทย และการประเมินอืน่ๆ ตามภาวะความตองการของผูปวย. 

❒ 3. ภาวะความตองการทางการแพทยที่ไดระบุไว ไดรบัการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. 
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❒ 4. ภาวะความตองการทางการพยาบาลที่ไดระบุไว ไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. 

❒ 5. นโยบายและระเบียบปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติที่สอดคลองกันในทุกพื้นที่. 

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.3.1 

 ❒ 1. การประเมินดานการแพทยสําหรับผูปวยฉุกเฉิน ขึ้นกับความตองการและสภาวะของผูปวย. 

❒ 2. การประเมินดานการพยาบาลสําหรับผูปวยฉุกเฉิน ขึ้นกับความตองการและสภาวะของผูปวย. 

❒ 3. ถามีการทําผาตัด มีบันทึกขอมูลยอๆ และการวินิจฉัยโรคกอนผาตัดเปนอยางนอยกอนที่จะทําการ

ผาตัด. 

  

 

มาตรฐาน AOP.1.4 

การประเมินเสร็จสมบูรณในเวลาที่องคกรกําหนด. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.4 

 การประเมินเมื่อแรกรับจะตองทําใหเสร็จสมบูรณโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อที่จะเริม่ตนใหการ

รักษาที่ถูกตองแกผูปวยโดยเร็วที่สุด.  สถานพยาบาลกําหนดชวงเวลาที่จะตองประเมินใหเสร็จสมบูรณ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการประเมินดานการแพทยและการพยาบาล.  ชวงเวลาที่แนนอนขึน้กับปจจัย

หลายประการ รวมถึงประเภทของผูปวยที่องคกรใหการดูแล ความซับซอนและระยะเวลาของการดูแล พลวัต

ของสภาวะแวดลอมของการดูแล.  องคกรอาจกําหนดชวงเวลาสําหรับการประเมินที่แตกตางกันในพื้นที่หรอื

บริการตางๆ ดวยความตระหนักในปจจัยดังกลาว. 

 ถามีการประเมินมาจากภายนอกองคกร อาจจะเปนบางสวนหรอืทั้งหมด (เชน จากคลินกิศัลยแพทยที่

ปรึกษา) ผลการประเมินดังกลาวไดรับการทบทวน และ/หรอืตรวจสอบความถูกตองเมื่อเวลาที่รับไวเปนผูปวย

ใน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับระยะเวลาระหวางการประเมินจากภายนอกนัน้กับเวลาที่รับไว (ดู AOP.1.4.1 

รวมดวย) ธรรมชาติความวิกฤติของส่ิงที่ตรวจพบ ความซับซอนของผูปวย การดูแลรักษาที่วางแผนไว (เชน 

การทบทวนยืนยันความชัดเจนของการวินจิฉัยโรคและหตัถการหรือการรักษาที่วางแผนไว การมีภาพรังสีที่

ตองการในการผาตัด การเปลี่ยนแปลงสภาวะของผูปวย เชน การควบคุมระดับน้ําตาล, และการระบุการตรวจ

วิเคราะหทางหองปฏิบัติการสําคัญที่จําเปนตองตรวจซ้ํา). 

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.4 

 ❒ 1. มีการกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับทําการประเมินในทุก ลักษณะแวดลอม (setting)  และบริการ. 

❒ 2. การประเมินทําเสร็จสมบูรณภายในชวงเวลาที่องคกรกําหนด. 

❒ 3. ส่ิงที่พบทั้งหมดจากการประเมินที่กระทํานอกองคกร ไดรับการทบทวน และ/หรอื ตรวจสอบความถูก

ตองเมื่อเวลาที่รับไวเปนผูปวยใน (ดู AOP.1.4.1 สําหรับการปรับขอมูลหรือตรวจซ้ําในสวนของการ

ประเมินดานการแพทยที่นานเกินกวา 30 วัน, ดู MCI.6, ME 1 รวมดวย) 
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มาตรฐาน AOP.1.4.1 

การประเมินดานการแพทยและการพยาบาลเมื่อแรกรับ ดําเนินการเสร็จสมบูรณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับ

ไวเปนผูปวยใน หรือเร็วกวานั้นตามสภาวะของผูปวย หรอืนโยบายของโรงพยาบาล. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.4.1 

 การประเมินดานการแพทยและการพยาบาลเมื่อแรกรับดําเนินการเสร็จสมบูรณภายใน 24 ชั่วโมง

หลังจากรับไวเปนผูปวยใน และพรอมใหผูใหการดูแลผูปวยทุกคนใชประโยชนได.  ถาสภาวะของผูปวยบงชี้ 

อาจจะตองทําการประเมินดานการแพทย และ/หรือ การพยาบาล และจัดใหมีขอมูลการประเมินพรอมในเวลา

เร็วกวานั้น.  ดังนั้น ผูปวยฉุกเฉินจะตองไดรบัการประเมินโดยทันที, และอาจมีนโยบายกําหนดกลุมผูปวยอื่นๆ 

ที่จะตองไดรับการประเมินเรว็กวา 24 ชั่วโมง. 

 การประเมินดานการแพทยเบือ้งตนที่กระทําในสํานักงานแพทยสวนตัวหรือแผนกผูปวยนอกที่อยูนอก

โรงพยาบาลกอนการดูแลในองคกรในฐานะผูปวยใน จะตองทําภายใน 30 วันที่ผานมา.  ถาการประเมนิดาน

การแพทยนัน้กระทํานานเกินกวา 30 วันกอนที่จะรับไวเปนผูปวยใน จะตองปรับปรุงประวัติทางการแพทยใหม 

และตรวจรางกายซ้ํา.  สําหรับการประเมินดานการแพทยที่กระทําภายใน 30 วันกอนที่จะรับเปนผูปวยใน การ

เปลี่ยนแปลงสภาวะผูปวยที่สําคัญใดๆ หลังจากการประเมินครั้งนั้นไดรับการบันทึกเมื่อรับเปนผูปวยใน.  การ

ปรับปรุงขอมูล และ/หรอื การตรวจรางกายซ้ํา สามารถกระทําโดยผูมีคุณสมบัติเหมาะสมทานใดก็ได (ดู

เจตจํานงของ AOP.4 รวมดวย) 

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.4.1 

 ❒ 1. การประเมินดานการแพทยเมื่อแรกรับกระทําภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการรับไวเปนผูปวยใน หรือเร็ว

กวานั้นตามที่บงชี้โดยสภาวะของผูปวยหรอืนโยบายของโรงพยาบาล. 

❒ 2. การประเมินดานการพยาบาลเมื่อแรกรับกระทําภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการรับไวเปนผูปวยใน หรือ

เร็วกวานั้นตามที่บงชี้โดยสภาวะของผูปวยหรือนโยบายของโรงพยาบาล. 

❒ 3. การประเมินดานการแพทยเบื้องตนซึ่งกระทํากอนที่จะรับไวเปนผูปวยใน หรือกอนที่จะทําหัตถการแบบ

ผูปวยนอกในองคกร จะตองไมนานเกินกวา 30 วัน หรอืจะตองมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลประวัติทาง

การแพทย และตรวจรางกายซ้ํา. 

❒ 4. สําหรับการประเมินดานการแพทยทีก่ระทําภายใน 30 วัน การเปลี่ยนแปลงสภาวะผูปวยที่สําคัญใดๆ 

หลังจากการประเมินครั้งนั้นไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวยเมื่อรบัเปนผูปวยใน. 

 

 

มาตรฐาน AOP.1.5 

ผลการประเมินไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย พรอมที่จะใหผูรบัผิดชอบในการดูแลผูปวยใชประโยชน. 

 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.5 

 ส่ิงที่พบจากการประเมินจะถูกนําไปใชตลอดกระบวนการดูแลเพื่อประเมนิการเปลี่ยนแปลงของผูปวย 

และเพื่อรับรูความจําเปนในการประเมินซ้ํา.  ดังนั้นจึงมคีวามจําเปนที่จะตองบันทึกผลการประเมินดาน
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การแพทย การพยาบาล และการประเมินที่มีความหมายอื่นๆ ไวอยางดี สามารถเรียกดูไดอยางรวดเร็วและงาย

จากเวชระเบียนผูปวยหรือแหลงเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐานอื่นๆ และถูกใชโดยผูที่ใหการดูแลผูปวย.  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลการประเมินผูปวยดานการแพทยและการพยาบาลไดรับการบันทกึในเวชระเบียนภายใน 

24 ชั่วโมงแรกของการรับเปนผูปวยใน. ทั้งนี้ยังสามารถจัดเก็บผลการประเมินโดยละเอียดเพิ่มเติมไวที่ที่อื่นซึ่ง

มิใชเวชระเบียนผูปวย ตราบเทาที่ผูใหการดูแลผูปวยสามารถเขาถึงได.  

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.5 

❒ 1. ผลการประเมินไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. (ดู MCI.19.1. ME 1 รวมดวย)  

❒ 2. ผูที่ใหการดูแลผูปวยสามารถคนหาและเรียกดูผลการประเมินที่ตองการจากเวชระเบียนผูปวยหรือแหลง

เก็บขอมูลที่เปนมาตรฐานอื่นๆ ที่เขาถึงได. (ดู MCI.7, ME 2) 

❒ 3. การประเมินดานการแพทยไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการรับเปน

ผูปวยใน. 

❒ 4. การประเมินดานการพยาบาลไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการรับเปน

ผูปวยใน. 

 

 

มาตรฐาน AOP.1.5.1 

การประเมินดานการแพทยเมือ่แรกรับไดรับการบันทึกไวกอนที่จะใหการระงับความรูสึกหรือผาตัดรักษา. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.5.1 

 ผลการประเมินดานการแพทยและการตรวจวิเคราะหเพ่ือการวินิจฉัยโรคใดๆ ไดรับการบันทึกไวในเวช

ระเบียน กอนท่ีจะใหการระงับความรูสึกหรือทําการผาตัด. 
 
องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.5.1 

 ❒ 1. ผูปวยซึง่มีการวางแผนผาตัดไดรับการประเมินดานการแพทยกอนที่จะทําการผาตัด. (ดู ASC.7, ME 1 

และ 2 รวมดวย) 

❒ 2. การประเมินดานการแพทยสําหรับผูปวยศัลยกรรมไดรับการบันทึกไวกอนที่จะทําการผาตัด. 

 

 

มาตรฐาน AOP.1.6 

ผูปวยไดรับการคัดกรองภาวะโภชนาการและ functional needs และไดรับการสงตอเพื่อประเมินและรักษา

ตอเมื่อจําเปน. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.6 

สารสนเทศที่รวบรวมไดจากการประเมินดานการแพทย และ/หรือ การพยาบาล เมื่อแรกรับ โดยใช

เกณฑการคัดกรอง อาจบงชีค้วามจําเปนในการประเมินภาวะโภชนาการหรือ functional status เพิ่มเติมหรือ
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การประเมินเชิงลึกมากขึ้น รวมทั้งการประเมินความเส่ียงตอการพลัดตกหกลม.  การประเมินเชิงลึกอาจจะมี

ความจําเปนเพื่อบงชี้ผูปวยที่จําเปนตองไดรับโภชนบําบัด และผูปวยที่จําเปนตองไดรับบริการฟนฟสูภาพ หรือ

บริการอื่นๆ เกีย่วกับความสามารถในการทาํหนาที่อยางอิสระหรือดวยศักยภาพสูงสุด.   

วิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดในการบงชี้ผูปวยที่มีความตองการดานโภชนาการหรือ functional needs 

คือการใชเกณฑคัดกรอง.  ตัวอยางเชน แบบฟอรมการประเมินเมื่อแรกรบัของพยาบาลอาจระบุเกณฑดังกลาว

ไว.  ในแตละกรณี เกณฑคัดกรองจะไดรับการจัดทําโดยผูมีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งสามารถประเมินตอ และให

การรักษาที่ตองการแกผูปวยเมื่อจําเปน. ตัวอยางเชน เกณฑคัดกรองความเส่ียงทางโภชนาการอาจจะไดรับ

การจัดทําโดยพยาบาลซึ่งจะประยุกตใชเกณฑ รวมกับนกักําหนดอาหารซึ่งจะใหขอแนะนําดานโภชนบําบัด 

และโภชนากรที่สามารถบูรณาการความตองการดานโภชนาการกับความตองการดานอื่นๆ ของผูปวย (ดู 

COP.5 รวมดวย) 

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.6 

 ❒ 1. ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจัดทําเกณฑเพื่อบงชี้ผูปวยที่สมควรไดรับการประเมินดานโภชนาการเพิ่มเติม. 

❒ 2. ผูปวยไดรับการคัดกรองความเส่ียงดานโภชนาการ เปนสวนหนึ่งของการประเมินเมื่อแรกรับ. 

❒ 3. ผูปวยที่มีความเส่ียงตอปญหาโภชนาการตามเกณฑคัดกรอง ไดรับการประเมินดานโภชนาการ. 

❒ 4. ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจัดทําเกณฑเพื่อบงชี้ผูปวยที่สมควรไดรับการประเมิน functional needs 

เพิ่มเติม. (ดู IPSG.6, ME 1 เกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงตอการพลัดตกหกลม) 

❒ 5. ผูปวยไดรับการคัดกรองความจําเปนที่จะตองประเมิน functional needs เพิ่มเติม เปนสวนหนึง่ของการ

ประเมินเมื่อแรกรับ. (ดู IPSG.6, ME 2) 

❒ 6. ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการประเมิน functional needs ตามเกณฑคัดกรอง ไดรับการสงตอไปรับการ

ประเมินดังกลาว. 

 
 

มาตรฐาน AOP.1.7 

ผูปวยในและผูปวยนอกทุกราย ไดรับการคัดกรองความเจ็บปวด และประเมินความเจ็บปวดเมื่อคัดกรองพบ. 

 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.7 

 ในระหวางการประเมินเมื่อแรกรับและระหวางการประเมินซ้ําใดๆ มีการคัดกรองเพื่อบงชี้ผูปวยที่มี

ความเจ็บปวด.  เมื่อพบวามีความเจ็บปวด ผูปวยอาจไดรับการรักษาในองคกรหรือสงตอไปรักษาที่อื่น.  

ขอบเขตของการรักษาขึ้นกับ care ลักษณะแวดลอม (setting) และบริการที่จัดให.   

 มีการประเมินที่ครอบคลุมมากขึ้นถาผูปวยไดรับการรักษาในองคกร.  การประเมินดังกลาวเหมาะสม

กับอายุของผูปวย มีการวัดระดับและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเจ็บปวด เชน ลักษณะ ความถี่ ตําแหนง 

และระยะเวลาของความเจ็บปวด.  มีการบันทึกผลการประเมินในลักษณะที่เอื้อตอการประเมินซ้ําอยาง

สม่ําเสมอและการติดตาม ตามเกณฑที่จัดทําโดยองคกรและตามภาวะความตองการของผูปวย. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.7 

 ❒ 1. ผูปวยไดรับการคัดกรองความเจ็บปวด. (ดู COP.6, ME 1 รวมดวย) 
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 ❒ 2. เมื่อพบวามีความเจ็บปวดจากการตรวจคัดกรองเบือ้งตน ผูปวยไดรับการสงตอหรือองคกรทําการ

ประเมินอยางครอบคลุม เหมาะสมกับอายุของผูปวย มีการวัดระดับและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความ

เจ็บปวด เชน ลักษณะ ความถี่ ตําแหนง และระยะเวลาของความเจ็บปวด. 

 ❒ 3. มีการบันทึกผลการประเมินในลักษณะที่เอื้อตอการประเมินซ้ําอยางสม่ําเสมอและการติดตาม ตาม

เกณฑที่จัดทําโดยองคกรและตามภาวะความตองการของผูปวย. 

    

มาตรฐาน AOP.1.8 

องคกรจัดใหมกีารประเมินเมื่อแรกรับที่ปรับใหเหมาะสมเฉพาะราย สําหรับกลุมประชากรพิเศษที่องคกรใหการ

ดูแล. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.8 

 การประเมินเมื่อแรกรับสําหรบัผูปวยบางประเภทหรือกลุมประชากรผูปวยบางประเภทจําตองมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการประเมิน.  การปรับเปลี่ยนดังกลาวขึ้นกับลักษณะเฉพาะหริอภาวะความตองการของ

ประชากรผูปวยแตละกลุม.  แตละองคกรระบุกลุมผูปวยและกลุมประชากรผูปวยเฉพาะดังกลาว และปรับ

กระบวนการประเมินเพื่อตอบสนองภาวะความตองการพิเศษของผูปวยเหลานั้น.  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ

องคกรใหการดูแลผูปวยหรือกลุมประชากรที่มีความตองการพิเศษตามรายการขางลางนี้ องคกรทําการประเมิน

ผูปวยดวยกระบวนการที่ปรับเปนการเฉพาะ: 

• เด็ก 

• วัยรุน 

• ผูปวยสูงอายุที่เปราะบาง 

• ผูปวยระยะสุดทาย 

• ผูปวยที่มีความเจ็บปวดรุนแรงหรือเรือ้รัง 

• หญิงเจ็บครรภ 

• หญิงที่ไดรับการยุติการต้ังครรภ 

• ผูปวยที่มีปญหาความผิดปกติทางอารมณหรอืจิตใจ 

• ผูปวยที่สงสัยวาจะติดยา และ/หรือสุรา 

• เหยื่อที่ถูกกระทําทารุณหรือถูกทอดทิ้ง 

• ผูปวยที่มีโรคติดเชื้อหรือโรคติดตอ 

• ผูปวยที่ไดรับเคมีบําบัดหรือรงัสีรักษา 

• ผูปวยซึ่งมีภูมิคุมกันพรอง 

 การประเมินผูปวยที่สงสัยวาติดยา และ/หรือ สุรา และการประเมินเหยื่อที่ถูกกระทําทารุณหรือถูก

ทอดทิ้งจะตองคํานึงถึงวัฒนธรรมของกลุมประชากรผูปวยดวย.  การประเมินเหลานี้มิไดมีจุดมุงหมายที่จะให

เปนกระบวนการคนหาผูปวยในเชิงรุก.  แตเปนการประเมินเพื่อตอบสนองตอความตองการและสภาวะของ

ผูปวยในลักษณะที่เปนที่ยอมรับทางวัฒนธรรมและเปนความลับ. 
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 กระบวนการประเมินจะตองดัดแปลงใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทองถิ่น และ

มาตรฐานวิชาชีพ ซึง่เกี่ยวของกับกลุมประชากรและสถานการณดังกลาว รวมถึงการนาํครอบครัวเขามามีสวน

รวมเมื่อมีความเหมาะสมหรือมีความจําเปน.  
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.8 

 ❒ 1. องคกรกําหนดเกณฑบงชี้เปนลายลักษณอักษรวาเมื่อใดที่จะมีการประเมินพิเศษเพ ิ่มเติม หรอืมีการ

ประเมินในเชิงลึกเพิ่มขึ้นตามความตองการเฉพาะ. 

❒ 2. กระบวนการประเมินสําหรับกลุมประชากรผูปวยที่มีความตองการพิเศษไดรับการปรับใหเหมาะสมกับ

ภาวะความตองการของกลุมผูปวยดังกลาว. 

 

 

 

มาตรฐาน AOP.1.9 

ผูปวยที่กําลังจะส้ินชีวิตและครอบครัวของผูปวย ไดรับการประเมินและประเมินซ้ํา ตามความตองการของแตละ

คน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.9 

 การประเมินและการประเมินซ้ําในผูปวยระยะสุดทาย จําเปนตองปรับใหตอบสนองตอภาวะความ

ตองการของผูปวยแตละรายและครอบครัว. การประเมินและการประเมินซ้ําควรประเมินตามที่บงชี้โดยสภาวะ

ของผูปวย 

a) อาการคลื่นไสและอาการหายใจลําบาก; 

b) ปจจัยที่ทําใหอาการทางรางกายทุเลาหรือกําเริบ; 

c) การบําบัดอาการในขณะนั้นและการตอบสนองของผูปวย; 

d) ความเชื่อดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว และการเขารวมกลุมทางศาสนา; 

e) ความอาทรหรอืความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว เชน ความส้ินหวัง 

ความทุกขทรมาน ตราบาป หรือการใหอภัย; 

f) สภาวะดานจิตสังคมของผูปวยและครอบครวั เชน ความสัมพันธของครอบครัว ความ

เหมาะสมของส่ิงแวดลอมที่บานหากใหการดูแลที่บาน กลไกจัดการกับปญหา ปฏิกิริยาของ

ผูปวยและครอบครัวตอความเจ็บปวย; 

g) ความตองการสําหรับบริการเกื้อหนนุ หรือการหยุดพักชั่วคราว สําหรับผูปวย ครอบครวั หรือ

ผูใหการดูแลอืน่; 

h) ความตองการสําหรับ ลักษณะแวดลอม (setting) หรือระดับขจองการดูแลที่เปนทางเลือก; 

และ 

i) ปจจัยเส่ียงของผูที่อยูขางหลัง เชน กลไกการจัดการปญหาของครอบครัว และโอกาสเกิด

ความเศราโศกที่รุนแรง. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.9 
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❒ 1. ผูปวยที่กําลังจะส้ินชีวิตและครอบครัวไดรับการประมินและประเมินซ้ําสําหรับองคประกอบตางๆ ในขอ 

a) ถึง i) ของเจตจํานง ตามภาวะความตองการที่พบ. 

❒ 2. ผลการประเมินชี้นําการดูแลและบรกิารที่จัดให. (ดู AOP.1, ME 2 รวมดวย) 

❒ 3. ผลการประเมินไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย.  

 

มาตรฐาน AOP.1.10 

การประเมินเมื่อแรกรับ รวมถงึการพิจารณาความจําเปนที่จะตองมีการประเมินพิเศษเพิ่มเติม. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.10 

 กระบวนการประเมินเมื่อแรกรับ อาจบงชี้ความจําเปนที่จะตองมีการประเมินอื่นๆ เชน ทันตกรรม การ

ไดยิน ตา และอื่นๆ.  องคกรสงผูปวยไปรับการประเมินดังกลาวที่มีอยูในองคกรหรือในชุมชน. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.10 

❒ 1. เมื่อพบวาผูปวยจําเปนตองไดรับการประเมินพิเศษเพิ่มเติม ผูปวยไดรับการสงไปรับการประเมินใน

องคกรหรือนอกองคกร. 

❒ 2. การประเมินพิเศษที่กระทําในองคกรทําเสร็จสมบูรณและบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. 

 

มาตรฐาน AOP.1.11 

การประเมินเมื่อแรกรับ รวมถงึการพิจารณาความจําเปนในการวางแผนการจําหนาย. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.1.11 

 ความตอเนื่องของการดูแลจาํเปนตองมีการเตรียมการและพิจารณาเปนพิเศษสําหรับผูปวยบางราย 

เชน สําหรับการวางแผนจําหนาย.  องคกรจดัทํากลไก เชน รายการเกณฑเพื่อบงชี้ผูปวยซึ่งการวางแผน

จําหนายมีความสําคัญมากกวาผูอื่นเนื่องจาก อายุ การที่ไมสามารถเคลื่อนไหวได ความตองการบริการทาง

การแพทยและพยาบาลตอเนื่อง หรือการชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน.  เนื่องจากการเตรียมจําหนาย

อาจจะตองใชเวลา กระบวนการประเมินและวางแผนดังกลาวจึงควรเริ่มโดยเร็วที่สุดหลังจากรับไวเปนผูปวยใน. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.1.11 

 ❒ 1. มีกระบวนการในการบงชี้ผูปวยซึ่งการวางแผนจําหนายมีความสําคัญ. (ดู ACC.3, ME2 รวมดวย) 

❒ 2. การวางแผนจําหนายสําหรับผูปวยเหลานี้เริ่มตนเร็วที่สุดหลังจากรับไวเปนผูปวยใน. (ดู ACC.3, ME4 

รวมดวย)  

 

 

 

มาตรฐาน AOP.2 

ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินซ้ําเปนระยะ ตามสภาวะของผูปวยและการรักษา เพื่อพจิารณาการตอบสนอง

ตอการรักษาและเพื่อวางแผนสําหรับการรกัษาตอเนื่องหรือการจําหนาย. 

user
Note
ประเมิน
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เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.2 

การประเมินซ้ําโดยผูประกอบวิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวยทุกฝายเปนส่ิงสําคัญ เพือ่รับรูวาการตัดสินใจ

ในการดูแลที่กระทําไปนั้นเหมาะสมและไดผลหรือไม.  ผูปวยไดรับการประเมินซ้ําตลอดกระบวนการดูแล เปน

ระยะตามภาวะความตองการของผูปวยและแผนการรักษา หรอืตามที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

ขององคกร.  ผลของการประเมินซ้ําเหลานี้ไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวยเพื่อเปนสารสนเทศสําหรับ

ผูใหการดูแลผูปวยทุกฝายใช. (ดู MCI.19.1, ME 5 รวมดวย) 

การประเมินซ้ําโดยแพทยเปนสวนหนึ่งของการดูแลผูปวยตอเนื่อง.  แพทยประเมินผูปวยที่ไดรับการ

ดูแลแบบเฉียบพลันอยางนอยวันละครั้ง รวมทั้งในวันหยุด และเมื่อภาวะของผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ. 

มีการประเมินซ้ําและบันทึกผลไวในเวชระเบียนผูปวย 

• ตามชวงเวลาที่สม่ําเสมอระหวางการดูแล (เชน พยาบาลบันทึกสัญญาณชีพเปนระยะตาม

สภาวะของผูปวย); 

• ประจําทุกวันโดยแพทยสําหรับผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบเฉียบพลัน หรอืหางกวานั้นตามที่

ระบุไวในนโยบายขององคกร; 

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในสภาวะของผูปวย; 

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการวินจิฉัยโรคของผูปวย และตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการดูแล; และ 

• เพื่อพิจารณาผลสําเร็จของการรักษาดวยยาหรือวิธีการอื่นๆ และพิจารณาวาสามารถ

เคลื่อนยายหรอืจําหนายผูปวยไดหรือไม. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.2 

 ❒ 1. ผูปวยไดรับการประเมินซ้ําเพื่อพิจารณาการตอบสนองตอการรักษา. (ดู ASC.5.3, ME 1 และ 2; 

ASC.7.3, ME 1 และ 2; MMU.7, ME 1;  และ COP.5, ME 3 รวมดวย) 

❒ 2. ผูปวยไดรับการประเมินซ้ําเพื่อวางแผนการรักษาตอเนื่องหรือจําหนาย. (ดู ACC.3, ME 2 และ 3;  

COP.7.1, ME 2; ASC.5.3, ME 1 และ 2; และ AOP.1.9, ME 2 รวมดวย) 

❒ 3. ผูปวยไดรับการประเมินซ้ําเปนระยะตามสภาวะของผูปวย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในสภาวะ

ของผูปวย แผนการดูแล และความตองการของผูปวยแตละราย หรือตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ

องคกร. (ดู ASC.3, ME 1 และ ASC.5.3, ME 1 รวมดวย) 

❒ 4. แพทยประเมินผูปวยที่อยูระหวางการดูแลรักษาในชวงเฉียบพลนัซ้ําอยางนอยทุกวัน รวมทั้งวันหยุด. 

❒ 5. สําหรับผูปวยซึ่งไมมีอาการเฉียบพลัน นโยบายขององคกรกําหนดสถานการณ และประเภทของผูปวย

หรือกลุมผูปวย ซึ่งแพทยอาจจะประเมินผูปวยหางกวาวันละครั้ง และกําหนดชวงเวลาขั้นตํ่าสําหรับการ

ประเมินซ้ําในผูปวยเหลานี้. 

❒ 6. ผลการประเมินซ้ําไดรบัการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. 

 

 

มาตรฐาน AOP.3 

ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูทําการประเมินและประเมินซ้ํา. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.3 

 การประเมินผูปวยและการประเมินซ้ํา เปนขั้นตอนที่สําคญัมากที่ตองการการศึกษา การฝกอบรม 

ความรู และทักษะเปนพิเศษ.  ดังนั้น มีการกาํหนดบุคคลทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับทําหนาที่ประเมินแตละ

ประเภท และระบุหนาที่รับผดิชอบไวเปนลายลักษณอักษร.  โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีการกําหนดบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะประเมินผูปวยฉุกเฉนิหรอืประเมินความตองการดานการพยาบาลไวอยางชัดเจน.  การ

ประเมินกระทําโดยผูประกอบวิชาชีพแตละสาขาภายใตขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ (scope of practice), 

ใบอนุญาต (licensure), กฎหมายและระเบียบขอบังคับ, หรอืประกาศนียบัตร/ใบรับรอง (certification) ที่

เกี่ยวของ.   

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.3 

 ❒ 1. องคกรกําหนดใหผูทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมทําหนาที่ประเมินผูปวยและประเมินซ้ํา. 

❒ 2. เฉพาะบุคคลที่ไดรับอนุญาตโดยใบอนุญาต ประกาศนียบัตร/ใบรับรอง กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของเทานั้น ทําการประเมินผูปวย. 

❒ 3. การประเมินผูปวยฉุกเฉินกระทําโดยผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม. 

❒ 4. การประเมินดานการพยาบาลกระทําโดยผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม. 

❒ 5. มีการกาํหนดความรับผิดชอบของผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําการประเมินผูปวยและประเมินซ้ําไว

เปนลายลักษณอักษร. (ดู SQE.1.1, ME 1 และ 2 และ SQE.10, ME 1 รวมดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.4 

บุคลากรและบริการดานการแพทย พยาบาล และอื่นๆ ที่รบัผิดชอบดูแลผูปวย รวมกันวิเคราะหและรวมผลการ

ประเมินผูปวยเขาดวยกัน. 

มาตรฐาน AOP.4.1 

มีการระบุภาวะความตองการในการดูแลเรงดวนหรือสําคญัที่สุด. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.4 และ AOP.4.1 

 ผูปวยอาจไดรับการประเมินหลายลักษณะจากในและนอกองคกรโดยแผนกและบริการตางๆ.  ผลลพัธ

คือมีสารสนเทศ ผลการตรวจวิเคราะห และขอมูลอื่นๆ ที่หลากหลายอยูในเวชระเบียนของผูปวย. (ดูเจตจํานง

ของ AOP.1.4.1 รวมดวย)   

ผูปวยจะไดรับประโยชนสูงสุดเมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลผูปวยทํางานรวมกันในการวิเคราะหผล

การประเมิน และประมวลสารสนเทศเหลานี้เปนภาพของสภาวะผูปวยที่สมบูรณ.  ความรวมมือนี้นํามาสูการ

ระบุความตองการของผูปวย ลําดับความสําคัญ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล.  การบูรณาการผลการ

ประเมินที่จุดนี้จะชวยในการประสานงานการดูแลผูปวย (ดู COP.2 รวมดวย) 

 สําหรับกรณีที่ภาวะความตองการของผูปวยไมซับซอน กระบวนการทํางานรวมกันจะใชวิธีงายๆ และ

ไมเปนทางการ.  สําหรับกรณีที่ภาวะความตองการของผูปวยมีความซับซอนหรือไมชัดเจน การประชมุของทีม

ผูใหการรักษาอยางเปนทางการ การประชมุปรึกษากับผูปวย (patient conferences) และการตรวจเยี่ยมทาง
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คลินิก อาจจะเปนส่ิงจําเปน.  ผูปวย ครอบครัว และบุคคลอืน่ผูซึ่งตัดสินใจแทนผูปวย เขามามีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจดังกลาวเมื่อจําเปน. 

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.4  

 ❒ 1. ขอมูลและสารสนเทศจากการประเมินผูปวยไดรับการวิเคราะหและบูรณาการเขาดวยกัน. (ดู COP.1, 

ME 1 รวมดวย) 

❒ 2. ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลผูปวยมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว. 
 
องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.4.1  

 ❒ 1. ภาวะความตองการของผูปวยไดรับการจัดลําดับความสําคัญตามผลการประเมิน. 

❒ 2. ผูปวยและครอบครัวไดรับทราบผลลัพธของกระบวนการประเมิน และการวินิจฉยัโรคที่ไดรับการยืนยัน

ตามความเหมาะสม. (ดู PFR.2.1, ME 1 รวมดวย) 

❒ 3. ผูปวยและครอบครัวไดรับทราบแผนการดูแลรักษา และมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับลําดับ

ความสําคัญของภาวะความตองการที่จะไดรบัการตอบสนอง. (ดู PFR.2.1, ME 2 และ 4, และ ACC.1.2, 

ME 5 รวมดวย) 

 
 

บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

(Laboratory Services) 
 

 

มาตรฐาน AOP.5 

มีบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการพรอมใหบริการเพื่อตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย บริการ

ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ของทองถิ่นและประเทศ. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5 

องคกรมรีะบบเพื่อจัดบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งบรกิารพยาธิวิทยาคลินิก ตาม

ลักษณะกลุมผูปวย บริการทางคลินิกที่จัด และความตองการของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ.  บริการ

ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการไดรับการจัดระบบและใหบริการในลักษณะที่เปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ ของทองถิน่และประเทศ. 

บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ รวมถึงบริการทีต่องการในกรณีฉุกเฉิน อาจจะจัดใหมีขึ้นใน

องคกรเอง หรอืสงตรวจองคกรอื่นที่มีขอตกลงกัน หรือทัง้สองอยาง.  บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

เปดใหบริการหลังจากเวลาทําการปกติสําหรับกรณีฉุกเฉินดวย. 

แหลงใหบริการตรวจวิเคราะหภายนอกสะดวกตอการเขาถึงสําหรับผูปวย.  องคกรคัดเลอืกแหลง

ใหบริการตรวจวิเคราะหภายนอกตามคําแนะนําของหัวหนาหรือผูรับผิดชอบบริการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ.  แหลงใหบรกิารตรวจวิเคราะหภายนอกเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
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มีผลงานเปนที่ยอมรับในเรื่องความเที่ยงตรงและตรงเวลา.  ผูปวยรับทราบหากแพทยผูสงตรวจเปนเจาของ

แหลงใหบริการตรวจวิเคราะหภายนอกนั้น. 

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5 

 ❒ 1. บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ ของทองถิ่นและประเทศ. 

❒ 2. มีบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการที่เพียงพอ สม่ําเสมอ และสะดวก พรอมตอบสนองภาวะ

ความตองการของผูปวย. 

❒ 3. มีบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการสําหรับกรณีฉุกเฉนิ รวมถึงหลังจากเวลาทําการปกติดวย. 

❒ 4. มีการเลือกแหลงใหบริการตรวจวิเคราะหภายนอกโดยพิจารณาจากผลงานซึ่งเปนที่ยอมรับ การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ.  

❒ 5. ผูปวยไดรับทราบถามีความสัมพันธระหวางแพทยผูสงตรวจกับแหลงบริการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการภายนอก. (ดู GLD.6.1, ME 1 รวมดวย) 

 
 

มาตรฐาน AOP.5.1 

มีโปรแกรมความปลอดภัยของหองปฏิบัติการพรอมในระบบ ไดรับการนําไปปฏิบัติ และบันทึกไวเปนหลักฐาน. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.1 

 หองปฏิบัติการมีโปรแกรมความปลอดภัยที่ใชปฏิบัติอยู ในระดับที่เหมาะสมกับความเส่ียงและ

อันตรายในหองปฏิบัติการ.  โปรแกรมดังกลาวระบุถึงวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยและมาตรการปองกันสําหรบั

เจาหนาที่ของหองปฏิบัติการ, เจาหนาที่อื่นๆ และผูปวยที่อยู ณ ที่นัน้ (เชน สถานที่ลางตา ชุดทําความสะอาด

เมื่อสารเคมีหก).  โปรแกรมความปลอดภัยของหองปฏิบัติการไดรับการประสานกับโปรแกรมการจัดการความ

ปลอดภัยขององคกร. 

โปรแกรมการจดัการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการประกอบดวย 

• นโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ; 

• นโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เกี่ยวกับการหยิบสัมผัสและกําจัดสารติดเชื้อและ

วัตถุอันตราย (ดู FMS.5, ME 2, และ PCI.7.2, ME 1 และ 2 รวมดวย); 

• อุปกรณเพื่อความปลอดภัยพรอมใช เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน

หองปฏิบัติการ; 

• การปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยใหแกเจาหนาที่ของ

หองปฏิบัติการทุกคน; และ 

• การศึกษาระหวางประจําการสําหรับวิธีการตรวจวิเคราะหใหม และวัตถุอนัตรายที่นําเขามาใหมหรือ

เพิ่งรับรู. 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.1 

 ❒ 1. โปรแกรมความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ครอบคลุมโอกาสเกิดความเส่ียงในหองปฏิบัติการ และ

บริเวณอื่นที่มีการใหบริการตรวจวิเคราะหนอกหองปฏิบัติการ. (ดู FMS.4 และ FMS.5 รวมดวย) 

❒ 2. โปรแกรมความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเปนสวนหนึง่ของโปรแกรมจัดการความปลอดภัยของ

องคกร และรายงานตามโครงสรางความปลอดภัยขององคกรอยางนอยปละครั้ง และเมื่อมีเหตุการณที่มี

ผลตอความปลอดภัยเกิดขึ้น. (ดู FMS.4, ME 2 รวมดวย) 

❒ 3. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการหยิบสัมผัสและกําจัดสารติดเชื้อและ

วัตถุอันตราย. (ดู FMS.5, ME 2 รวมดวย) 

❒ 4. มีการใชกระบวนการ และ/หรือ อุปกรณเฉพาะเพื่อลดความเส่ียงที่คนพบ. (ดู FMS.4, ME 5) 

❒ 5. เจาหนาที่ของหองปฏิบัติการไดรับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย. (ดู FMS.11, ME 1; GLD. 5.4, ME 1 และ 2; และ GLD.6.1, ME 1 รวมดวย) 

❒ 6. เจาหนาที่ของหองปฏิบัติการไดรับการศึกษาสําหรับวิธีการตรวจวิเคราะหใหม และวัตถุอันตรายที่นําเขา

มาใหมหรือเพิง่รับรู. (ดู SQE.8, ME 3 และ 4 รวมดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.5.2 

ผูมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสม ทําการตรวจวิเคราะหและแปลผลการตรวจ. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.2 

องคกรกําหนดเจาหนาที่หองปฏิบัติการที่จะทําหนาที่ตรวจวิเคราะห ผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการตรวจ

คัดกรองที่จุดใหบริการ (point-of-care screening test) ที่ขางเตียง และผูเปนหัวหนาหรือทําหนาที่กํากับดูแล

เจาหนาที่ซึ่งทาํการตรวจวิเคราะห.  ผูทําหนาที่กํากับดูแลและเจาหนาที่ผูตรวจวิเคราะหไดรับการฝกอบรม มี

ประสบการณ และมีทักษะเหมาะสมเพียงพอ และไดรับการนิเทศใหเกิดความคุนเคยกับงาน.  เจาหนาที่ผูตรวจ

วิเคราะหไดรับการมอบหมายงานที่สอดคลองกับการฝกอบรมและประสบการณของแตละคน.  นอกจากนั้น 

ตองมีบุคลากรเพียงพอที่จะทาํหนาที่ตรวจวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว และจดัใหมีบุคลากรหองปฏิบัติการที่

จําเปนตลอดเวลาทําการและสําหรับกรณีฉกุเฉิน. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.2 

 ❒ 1. มีการกําหนดผูทําหนาที่ตรวจวิเคราะห และผูทําหนาที่หัวหนาหรอืกํากับดูแลการตรวจวิเคราะห. 

❒ 2. เจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมเปนผูทําการตรวจวิเคราะห. (ดู SQE.4, ME 1 รวมดวย) 

❒ 3. เจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมเปนผูแปลผลการตรวจวิเคราะห. (ดู SQE.4, ME 1 รวม

ดวย) 

❒ 4. มีจํานวนเจาหนาที่เพยีงพอเพื่อตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย. 

❒ 5. ผูกํากับดูแลมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสม. 
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มาตรฐาน AOP.5.3 

AOP.5.3 สามารถออกรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในเวลาที่องคกรกําหนด. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.3 

องคกรกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ.  ผลการตรวจไดรับการ

รายงานภายในชวงเวลา ตามภาวะความตองการของผูปวย บริการที่องคกรจัด และความตองการของบุคลากร

ทางการแพทย.  การกําหนดชวงเวลารายงานผลนี้ครอบคลุมความตองการในการตรวจวิเคราะหกรณีฉุกเฉิน 

การตรวจนอกเวลาทําการ และการตรวจในวันหยุดดวย.  ผลการตรวจเรงดวนที่สงจากหองฉุกเฉนิ หองผาตัด 

และหอผูปวยวิกฤติ ไดรับการใสใจเปนพิเศษในกระบวนการติดตามวัดคุณภาพ.  นอกจากนั้น ในกรณีที่มีการ

ใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโดยทําสัญญากับองคกรภายนอก การรายงานผลจะตองทันเวลา

ตามที่กําหนดไวในนโยบายขององคกรหรือที่ระบุในสัญญา. (ดู AOP.5.3.1 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.3 

 ❒ 1. องคกรกําหนดระยะเวลารายงานผลการตรวจที่คาดหวัง. 

❒ 2. มีการติดตามวัดความรวดเร็วของการรายงานผลการตรวจเรงดวน / ฉุกเฉิน. 

❒ 3. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการถูกรายงานภายในเวลาเพื่อตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย. (ดู 

ASC.7, ME 1 รวมดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.5.3.1 

มีกระบวนการสําหรับรายงานผลคาวิกฤติของการตรวจวิเคราะห. 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.3.1 

 การรายงานคาวิกฤตของผลการตรวจวิเคราะหเปนประเด็นความปลอดภัยของผูปวยที่สําคัญ.  

ผลลัพธซึ่งอยูนอกชวงคาปกติมากๆ อาจบงชี้ถึงสภาวะที่มีความเส่ียงสูงหรือคุกคามตอชวิีต.  มีความสําคัญที่

องคกรจะจัดทาํระบบรายงานผลที่เปนทางการซึ่งระบุวิธีการที่ชัดเจนในการที่ผูประกอบวิชาชีพดานบริการ

สุขภาพจะรับทราบคาวิกฤตของผลการตรวจ และวิธีการบันทึกการส่ือสารดังกลาว. (ดู IPSG.2, ME 2 และ 4, 

และ AOP.5.3) 

 กระบวนการสําหรับจัดการคาวิกฤติของผลการตรวจซึ่งองคกรจัดทํา เปนแนวทางสําหรับผูใหบริการ

สุขภาพในการขอและรับผลการตรวจในลักษณะฉุกเฉินหรือโดยทันที.  กระบวนการดังกลาวรวมถึงคําจํากัด

ความของการตรวจวิกฤติและคาวิกฤติสําหรับการตรวจแตละประเภท บุคคลผูที่จะรายงานและรับรายงานคาผล

การตรวจวิกฤติ และวิธีการสําหรับการเฝาติดตามปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.3.1 

 ❒ 1. ใชวิธีการที่รวมมือกันในการจัดทํากระบวนการรายงานคาวิกฤติของการตรวจวิเคราะห. 

❒ 2. กระบวนการดังกลาวกําหนดคาวิกฤติสําหรับแตละประเภทของการตรวจ. 

❒ 3. กระบวนการดังกลาวระบุบุคคลผูรายงานและรับรายงานคาวิกฤติของการตรวจวิเคราะห. 

❒ 4. กระบวนการดังกลาวระบุส่ิงที่ตองบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. 
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❒ 5. มีการเฝาติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการดังกลาว และปรับปรุงตามผลการติดตาม. 

 

มาตรฐาน AOP.5.4 

เครื่องมือที่ใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการทุกชิ้นไดรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา สอบเทียบ อยางสม่ําเสมอ 

และกิจกรรมเหลานี้ไดรับการบันทึกไวอยางเหมาะสม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.4 

เจาหนาที่หองปฏิบัติการสรางความมั่นใจวาเครื่องมือทุกชิน้ (รวมทั้งเครือ่งมือที่ใชตรวจวิเคราะห ณ 

จุดใหบริการ) อยูในสภาพที่ใชงานในระดับที่ยอมรับได และในลักษณะที่ปลอดภัยตอผูใช.  มีโปรแกรมบริหาร

จัดการเครื่องมอืของหองปฏิบัติการประกอบดวย 

• การคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ; 

• การบงชี้และจดัทําบัญชีรายการเครื่องมือ; 

• การประเมินเครื่องมือที่ใชงานโดยการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และบํารุงรักษา; 

• การติดตามกํากับดูแลและดําเนินการเมื่อมีขอสังเกตเกี่ยวกับอันตรายจากเครื่องมือ มีการเรียกกลับ มี

อุบัติการณที่ไดรับรายงาน มปีญหาและขอบกพรองตางๆ; และ 

• การบันทึกในระบบบริหารจัดการเครื่องมือ. 

ความถี่ในการทดสอบ บํารุงรักษา และสอบเทียบ ขึ้นกับการใชเครื่องมอืของหองปฏิบัติการ และ

ประวัติการใหบริการที่บันทกึไว 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.4 

 ❒ 1. มีโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือของหองปฏิบัติการและไดรับการนําไปปฏิบัติ. (ดู FMS.8, ME 1 

รวมดวย) 

❒ 2. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ. 

❒ 3. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือ. (ดู FMS.8, ME 2 รวมดวย) 

❒ 4. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ. (ดู FMS.8, ME 3 รวมดวย) 

❒ 5. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือ. (ดู FMS.8, ME 4 รวมดวย) 

❒ 6. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการกํากับดูแลและติดตาม (ดู FMS.8, ME 5 รวมดวย) 

❒ 7. การทดสอบ บํารุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือทกุรายการไดรับการบันทึกไวอยางครบถวน (ดู 

FMS.8.1, ME 1 รวมดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.5.5 

มีน้ํายาและวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการวิเคราะหพรอมใชและไดรับการประเมินอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจ

ในความถูกตองและความเที่ยง (accuracy and precision) ของผลการตรวจ. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.5 
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 องคกรระบุน้ํายาและวัสดุที่จําเปนสําหรับการใหบริการทางหองปฏิบัติการแกผูปวยเปนประจํา.  มี

กระบวนการส่ังซื้อหรือสรางความมั่นใจวาจะมีน้ํายาและวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนที่มีประสิทธิผล.  น้ํายาทั้งหมดไดรับ

การจัดเก็บและนําไปใชตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว.  มกีารประเมินน้ํายาที่ใชทั้งหมดเปนระยะเพื่อสราง

ความมั่นใจในความถูกตองและแมนยําของผลการตรวจ.  มีแนวทางปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหมั่นใจใน

การเขียนฉลากน้ํายาและสารละลายที่ครบถวนและถูกตอง รวมถึงความถูกตองแมนยําของผลการตรวจ

ทั้งหมด. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.5 

 ❒ 1. มีการระบุน้ํายาและวัสดุที่จําเปน (ดู FMS.5, ME 1 รวมดวย). 

❒ 2. มีน้ํายาและวัสดุที่จําเปนพรอมใช และมีกระบวนการจัดการเมื่อไมมีน้ํายา. 

❒ 3. น้ํายาทั้งหมดไดรับการเก็บและนําไปใชตามคําแนะนําของผูผลิตหรือขอแนะนําการบรรจุ (packaging 

instruction). (ดู FMS.5, ME 2 รวมดวย) 

❒ 4. หองปฏิบัติการมีแนวทางเปนลายลักษณอักษรสําหรบประเมินน้ํายาที่ใชทั้งหมดวาจะใหผลการตรวจที่

แมนยําและเที่ยงตรง. 

❒ 5. น้ํายาและสารละลายทั้งหมดไดรับการเขียนฉลากอยางครบถวนและถูกตอง. (ดู FMS.5, ME 7 รวม

ดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.5.6  

มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวสําหรับการเก็บ การบงชี้ การหยิบสัมผัส การขนสงที่ปลอดภัย และ

การกําจัดส่ิงสงตรวจ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.6 

 มีการจัดทําและนําระเบียบปฏิบัติตอไปนี้ไปใช 

• การส่ังตรวจวิเคราะห; 

• การเก็บและบงชี้ส่ิงสงตรวจ; 

• การเคลื่อนยาย จัดเก็บ และเก็บรักษาส่ิงสงตรวจ; และ 

• การรับ การลงทะเบียน และการติดตามส่ิงสงตรวจ. 

ระเบียบปฏิบัติเหลานี้ไดรับการปฏิบัติสําหรับส่ิงสงตรวจที่สงไปตรวจขางนอกดวย. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.6 

 ❒ 1. มีระเบยีบปฏิบัติเปนแนวทางสําหรบัการส่ังตรวจ. 

❒ 2. มีระเบยีบปฏิบัติเปนแนวทางสําหรบัการเก็บและบงชี้ส่ิงสงตรวจ. (ดู IPSG 1, ME 3 รวมดวย) 

❒ 3. มีระเบยีบปฏิบัติเปนแนวทางสําหรบัการเคลื่อนยาย จัดเก็บ และเก็บรักษาส่ิงสงตรวจ. 

❒ 4. มีระเบียบปฏิบัติเปนแนวทางในการรับและติดตามส่ิงสงตรวจ.  

❒ 5. ระเบียบปฏิบัติดังกลาวไดรับการนําไปปฏิบัติ. 
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❒ 6. ระเบียบปฏิบัติดังกลาวไดรับการปฏิบัติเมื่อสงไปตรวจหรือใชบริการภายนอก. 

 

 

มาตรฐาน AOP.5.7 

มีการใชขอบเขตคาอางอิง (norms and ranges) ที่กําหนดไวเพื่อแปลผลและรายงานผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการทางคลินิก. 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.7 

 หองปฏิบัติการกําหนดชวงคาอางอิง (reference intervals) หรอืคาปกติ (normal ranges) สําหรับการ

ตรวจวิเคราะหแตละประเภทที่ใหบริการ.  คาปกตินี้ไดรับการเก็บบันทึกไวในเวชระเบียน ในลักษณะที่เปนสวน

หนึ่งของรายงานการตรวจ หรอืบัญชีรายการคาดังกลาวที่เปนปจจุบันซึ่งรบัรองโดยหัวหนาหองปฏิบัติการ.  คา

ปกติไดรับการปรับเมื่อมีการสงตรวจวิเคราะหภายนอก.  คาพิสัยอางอิงเหมาะสมกับลักษณะทางภูมิศาสตรและ

ลักษณะประชากรที่องคกรดูแล ไดรับการทบทวน และปรบัใหเปนปจจุบันเมื่อวิธีการตรวจวิเคราะหเปลี่ยนไป. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.7 

 ❒ 1. หองปฏิบัติการกําหนดชวงคาอางอิงสําหรับการตรวจวิเคราะหแตละประเภทที่ใหบริการ. 

❒ 2. คาปกติไดรับการเก็บบันทึกไวในเวชระเบียนเมื่อมกีารรายงานผลการตรวจ. 

❒ 3. คาปกติไดรับการปรับ เมื่อมีการสงตรวจวิเคราะหภายนอก.  

❒ 4. คาปกติมีความเหมาะสมกับลักษณะทางภูมิศาสตรและลักษณะประชากรที่องคกรดูแล. 

❒ 5. คาปกติไดรับการทบทวนและปรับปรงุใหเปนปจจุบันเมื่อจําเปน. 

 

 

มาตรฐาน AOP.5.8 

ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (คนหนึ่งหรือมากกวา) เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการหนวยบริการตรวจ

วิเคราะหทางหองปฏิบัติการหรือบริการพยาธิวิทยาคลินิก. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.8 

 บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการคลินิกอยูภายใตการบริหารของผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดย

ประวัติการฝกอบรม ความเชีย่วชาญ และประสบการณที่บันทึกไว สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ที่เกี่ยวของ.  ผูทําหนาที่ดังกลาวมีความรับผิดชอบทางวิชาชีพในการดูแลสถานที่ของหองปฏิบัติการและบริการ

ตรวจวิเคราะหที่กระทําในหองปฏิบัติการ รวมถึงการตรวจวิเคราะหที่ทํานอกหองปฏิบัติการ เชน การตรวจ

วิเคราะหที่ขางเตียงผูปวย (การตรวจวิเคราะห ณ จุดที่ดูแลผูปวย).  หนาที่กํากับดูแลการตรวจวิเคราะหที่

กระทํานอกหองปฏิบัติการหมายรวมถึงการสรางความมั่นใจวามีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่สอดคลองกันทั้ง

องคกร เชน การฝกอบรม การจัดการอุปทาน among others มิใชการนิเทศงานประจําวันสําหรับกิจกรรม

ดังกลาว.  การนิเทศงานประจําวันยังคงเปนหนาที่ของหวหนาแผนกหรอืหนวยงานที่มกีารตรวจวิเคราะห.   
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ผูที่จะใหคําปรึกษาทางคลินิกหรือความเหน็ทางการแพทยควรเปนแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งควรเปน

พยาธิแพทย.  บริการหองปฏิบัติการเฉพาะสาขาหรืออนุสาขาอยูภายใตการกํากับดูแลของผูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม.  หนาที่รับผิดชอบของหวหนาหองปฏิบัติการ ไดแก 

• การจัดทํา นําสูการปฏิบัติ ธํารงไวซึ่งนโยบายและระเบียบปฏิบัติ; 

• การกํากับดูแลดานบริหารจัดการ; 

• การดําเนินการและธํารงไวซึ่งโปรแกรมควบคุมคุณภาพที่จําเปน; 

• การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแหลงบริการหองปฏิบัติการภายนอก; และ 

• การติดตามและทบทวนบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทั้งหมด. 

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.8 

 ❒ 1. บริการหองปฏิบัติการทางคลินิกและหองปฏิบัติการอื่นๆ ทัง้หมดในองคกร อยูภายใตการบริหารและ

กํากับดูแลของผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหนึ่งคนหรือมากกวา ทําหนาที่รับผิดชอบตามที่ระบุไวใน

เจตจํานงของมาตรฐาน. (ดู GLD.5, ME 1 รวมดวย) 

❒ 2. มีการกําหนดหนาที่รบัผิดชอบสําหรบัการจัดทํา นําไปปฏิบัติ และธํารงไวซึ่งนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 

และนําไปปฏิบัติ. 

❒ 3. มีการกาํหนดหนาที่รบัผิดชอบสําหรบัการกํากับดูแลดานบริหารจดัการ (administrative oversight) และ

นําไปปฏิบัติ. 

❒ 4. มีการกาํหนดหนาที่รบัผิดชอบสําหรบัการดําเนินการและธํารงไวซึ่งโปรแกรมควบคุมคุณภาพ และนําไป

ปฏิบัติ. 

❒ 5. มีการกําหนดหนาที่รบัผิดชอบสําหรบัการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแหลงบริการหองปฏิบัติการภายนอก 

และนําไปปฏิบัติ. (ดู GLD.3.3, ME 4 และ GLD.3.3.1, ME 2 รวมดวย) 

❒ 6. มีการกําหนดหนาที่รบัผิดชอบสําหรบัการติดตามและทบทวนบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

ทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกหองปฏิบัติการ และนําไปปฏิบัติ. (ดู GLD.3.3, ME 1 และ 3 และ 

GLD.3.3.1,ME 1) 

 

 

มาตรฐาน AOP.5.9 

มีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพพรอมในระบบ ไดรบัการปฏิบัติและบันทึกไวเปนหลักฐาน. 

มาตรฐาน AOP.5.9.1 

มีกระบวนการในการทดสอบความชํานาญ (proficiency testing). 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.9 และ AOP.5.9.1 

 ระบบควบคุมคณุภาพที่เหมาะสมมีความจําเปนในการใหบริการทางพยาธิวิทยาและหองปฏิบัติการ

ทางคลินิกที่เปนเลิศ.  กระบวนการควบคุมคณุภาพประกอบดวย 
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a) การทวนสอบ (validation) วิธีการตรวจวิเคราะหที่ใช เพือ่ตรวจหาถูกตอง (accuracy) ความเที่ยง 

(precision) และชวงคาของการรายงานผล; 

b) การเฝาติดตามผลการตรวจวิเคราะหประจําวันโดยเจาหนาที่หองปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม; 

c) ปฏิบัติการแกไขอยางรวดเร็วเมื่อพบขอบกพรอง; 

d) การตรวจทดสอบน้ํายา (ดู AOP.5.5 รวมดวย); และ 

e) การบันทึกผลการตรวจวิเคราะหและปฏิบัติการแกไข. 

 การทดสอบความชํานาญ (proficiency testing) เปนการเปรียบเทียบวาผลลัพธของหองปฏิบติการแต

ละแหงนัน้ดีเพยีงใดเมื่อเทียบกับหองปฏิบัติการแหงอืน่ๆ ซึ่งใชวิธีการตรวจวิเคราะหเดียวกัน.  การทดสอบ

ดังกลาวสามารถบงชี้ปญหาขีดสมรรถนะซึง่ตรวจไมพบโดยกลไกภายใน.  ดังนัน้ หองปฏิบัติการจึงควรเขารวม

ในการทดสอบความชํานาญที่ไดรับการรับรองที่มีอยู.  หากไมมีการทดสอบความชํานาญที่ไดรับการรับรอง 

หองปฏิบัติการควรแลกเปลี่ยนตัวอยางกับหองปฏิบัติการขององคกรอื่นเพื่อใหมีการตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบ

ในกลุมเดียวกัน.  หองปฏิบัติการเก็บรักษาบันทึกรวบรวมการมีสวนรวมในกระบวนการทดสอบความชํานาญ.  

มีการทดสอบความชํานาญหรือตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบในทุกสาขาที่ใหบริการ เมือ่มกีารทดสอบดังกลาว. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.9 

 ❒ 1. มีโปรแกรมควบคุมคณุภาพสําหรับหองปฏิบัติการทางคลินิก. 

❒ 2. โปรแกรมดังกลาวหมายรวมการทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห. 

❒ 3. โปรแกรมดังกลาวหมายรวมการเฝาระวังผลการตรวจวิเคราะหประจําวัน. 

❒ 4. โปรแกรมดังกลาวหมายรวมการแกไขขอบกพรองอยางรวดเร็ว. 

❒ 5. โปรแกรมดังกลาวหมายรวมการบันทึกผลการตรวจวิเคราะหและปฏิบัติการแกไข. 

❒ 6. มีการนาํองคประกอบของโปรแกรมควบคุมคุณภาพที่ระบุไวในเจตจํานงของมาตรฐานขอ a) ถึง e) ไปสู

การปฏิบัติ. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.9.1 

 ❒ 1. หองปฏิบัติการเขารวมในการทดสอบความชํานาญ หรือแลกเปลี่ยนตัวอยางกับหองปฏิบัติการของ

องคกรอืน่ สําหรับบริการและการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทุกสาขา. 

❒ 2. มีการเก็บรักษาบันทึกรวบรวมการมีสวนรวมในการทดสอบความชํานาญ. 

 

 

มาตรฐาน AOP.5.10 

องคกรทบทวนผลการควบคุมคุณภาพสําหรับบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการที่สงตรวจภายนอกอยาง

สม่ําเสมอ. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.10 

 องคกรที่ใชบรกิารตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการจากภายนอก ไดรับและทบทวนผลการควบคุม

คุณภาพจากหองปฏิบัติการภายนอกนั้นอยางสม่ําเสมอ.  ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูทบทวนผลการควบคุม

คุณภาพ. 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.10 

 ❒ 1. องคกรกําหนดความถี่และประเภทของขอมูลควบคมุคุณภาพที่ตองการจากหองปฏิบัติการภายนอก. 

❒ 2. ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งรับผิดชอบการควบคุมคุณภาพของหองปฏิบัติการหรือผูไดรับมอบหมาย 

ทบทวนผลการควบคุมคุณภาพจากหองปฏิบัติการภายนอก. 

❒ 3. บุคคลผูมีหนาที่รับผดิชอบหรือผูมคีุณสมบัติเหมาะสมที่ไดรับมอบหมาย ลงมอืปฏิบัติการตามผลการ

ควบคุมคุณภาพ. 

❒ 4. มีการรายงานขอมูลการควบคุมคุณภาพจากหองปฏิบัติการภายนอกใหแกผูนําเปนประจําทุกป เพื่อใช

ในการทําสัญญาและการตอสัญญา. 

 

 

 

มาตรฐาน AOP.5.11 

องคกรมีชองทางในการเขาถึงผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคเฉพาะทางเมื่อจําเปน. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.5.11 

 องคกรสามารถระบุและติดตอผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคเฉพาะทางเมื่อตองการ เชน ปรสิตวิทยา 

ไวรัสวิทยา หรอืพิษวิทยา.  องคกรมีบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดังกลาว.  
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.5.11 

 ❒ 1. มีบัญชรีายชื่อผูเชี่ยวชาญดานการวินิจฉัยโรคเฉพาะทางที่เปนปจจุบัน. 

❒ 2. ผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคเฉพาะทางไดรับการติดตอเมื่อจําเปน. 

 
 

บริการรงัสีวิทยาและภาพวินิจฉัย 

(Radiology and Diagnostic Imaging Services) 
 

 

 

มาตรฐาน AOP.6 

มีบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยพรอมใหบริการเพื่อตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย บริการดังกลาว

เปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ของทองถิ่นและประเทศ. 

มาตรฐาน AOP.6.1 

การจัดบริการรงัสีวิทยาและภาพวินิจฉัย อาจทําโดยองคกรหรอืประสานการสงตรวจที่หนวยงานภายนอก. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6 และ AOP.6.1 
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 องคกรมรีะบบสําหรับจัดบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยตามลักษณะประชากรผูปวย บริการทาง

คลินิกที่มีอยู และความตองการของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ.  บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย

เปนไปตามมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ของทองถิ่นและประเทศ. 

บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย รวมถงึบรกิารที่ตองการในกรณีฉุกเฉิน อาจจะจัดใหมีขึ้นในองคกร

เอง หรือสงตรวจองคกรอืน่ทีม่ีขอตกลงกัน หรือทั้งสองอยาง.  บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยสําหรบักรณี

ฉุกเฉินเปดใหบริการนอกเวลาทําการปกติดวย. 

แหลงใหบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยภายนอกสะดวกตอการเขาถึงสําหรับผูปวย และไดรับ

รายงานในเวลารวดเร็วเอื้อใหเกิดความตอเนื่องในการดูแล.  องคกรคัดเลือกแหลงใหบริการรังสีวิทยาและภาพ

วินิจฉัยภายนอกตามคําแนะนําของหัวหนาหรือผูรับผิดชอบบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย.  แหลงใหบริการ

รังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยภายนอกเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ มีผลงานเปนที่

ยอมรับในเรื่องความถูกตองและตรงเวลา.  ผูปวยไดรับรูหากแพทยผูสงตรวจเปนเจาของแหลงใหบริการรังสี

วิทยาและภาพวินิจฉัยภายนอกนั้น. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6 

 ❒ 1. บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยเปนไปตามมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ของ

ทองถิ่นและประเทศ. 

❒ 2. มีบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยที่เพียงพอ สม่ําเสมอ และสะดวก พรอมตอบสนองภาวะความ

ตองการของผูปวย. 

❒ 3. มีบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยสําหรับกรณีฉุกเฉนินอกเวลาทําการปกติ. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.1 

 ❒ 1. แหลงบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยภายนอกไดรับการเลือกตามขอเสนอแนะของหัวหนา ผลงาน

เปนที่ยอมรับในเรื่องขีดสมรรถนะที่ตรงเวลา และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ. 

❒ 2. ผูปวยไดรับทราบความสัมพันธระหวางแพทยผูสงตรวจกับแหลงบริการรังสีวิทยา และ/หรอื บรกิารภาพ

วินิจฉัยภายนอก (ถามี). (ดู GLD.6.1, ME 1 รวมดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.6.2 

มีโปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีพรอมในระบบ ไดรับการปฏิบัติและบันทึกไวเปนหลกัฐาน. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6.2 

 องคกรมโีปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีที่ไดรับการปฏิบัติจริง ครอบคลมุทุกองคประกอบของบริการ

รังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยขององคกร รวมถึงการรังสีรกัษาในผูปวยมะเร็ง และหองปฏิบัติการสวนหลอดเลือด

หัวใจ.  โปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีสอดคลองกับความเส่ียงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น.  โปรแกรมความ

ปลอดภัยระบุถึงวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยและมาตรการปองกันสําหรับเจาหนาที่ของหนวยรงัสีวิทยาและภาพ
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วินิจฉัย, เจาหนาที่อื่นๆ และผูปวย.  โปรแกรมความปลอดภัยดังกลาวไดรับการประสานกับโปรแกรมจัดการ

ความปลอดภัยขององคกร. 

โปรแกรมการจดัการความปลอดภัยทางรังสีประกอบดวย 

• นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย

และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ; 

• นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการหยิบสัมผัสและกําจัดสารติดเชื้อและ

วัตถุอันตราย; 

• มีอุปกรณปองกันเพื่อความปลอดภัยพรอมใช เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น; 

• การปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยใหแกเจาหนาที่ของหนวย

รังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยทุกคน; และ 

• การใหการศึกษาระหวางประจําการสําหรับวิธีการตรวจใหมๆ และวัตถุอนัตรายที่นําเขามาใหมหรือ

เพิ่งรับรู. 
 
องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.2 

 ❒ 1. มีการดําเนินการตามโปรแกรมความปลอดภัยทางรังสี เหมาะสมกับความเส่ียงและอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้น ทั้งภายในหรือนอกแผนก. (ดู FMS.4 และ FMS.5 รวมดวย) 

❒ 2. โปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมจัดการความปลอดภัยขององคกร และ

รายงานตามโครงสรางความปลอดภัยขององคกรอยางนอยปละครั้ง และเมื่อมีเหตุการณที่มีผลตอความ

ปลอดภัยเกิดขึ้น. (ดู FMS.4, ME 2 รวมดวย)  

❒ 3. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ. 

❒ 4. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการหยิบจับและกําจัดสารติดเชื้อและวัตถุ

อันตราย. (ดู FMS.5, ME 2 และ 4 รวมดวย) 

❒ 5. มีกระบวนการหรืออุปกรณเฉพาะเพื่อลดความเส่ียงทางรังสีที่บงชี้ไว (เชน เส้ือตะกั่ว แผนตรวจวัดรังสี

ประจําตัว). (ดู FMS.5, ME 5 รวมดวย) 

❒ 6. เจาหนาที่ของหนวยรงัสีวิทยาและภาพวินิจฉัยไดรบัการปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับความปลอดภัย. (ดู FMS.11, ME 1 และ GLD. 5.4, ME 1 และ 2 รวมดวย) 

❒ 7. เจาหนาที่ของหนวยรงัสีวิทยาและภาพวินิจฉัยไดรบัการศึกษาสําหรับวิธีการตรวจและวัตถุอันตราย

ใหมๆ. (ดู SQE.8, ME 3 และ 4 รวมดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.6.3 

บุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสม เปนผูทําการตรวจดานภาพวินิจฉัย แปลผล และจัดทํา

รายงานการตรวจ. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6.3 

องคกรกําหนดเจาหนาที่หนวยรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยที่จะทําหนาที่ตรวจวินิจฉัยดวยภาพ ผูที่ไดรบั

อนุญาตใหทําการตรวจ ณ จุดใหบริการที่ขางเตียง ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแปลผลหรือทวนสอบ และ

รายงานผลการตรวจ รวมถึงผูที่จะทําหนาที่หัวหนาหรือกํากับดูแลกระบวนการตรวจ.  ผูทําหนาที่กํากับดูแล

และเจาหนาที่เทคนิคไดรับการฝกอบรม มีประสบการณ มีทักษะเพียงพอและเหมาะสม ไดรับการนิเทศใหเกิด

ความคุนเคยกับงานที่จะตองปฏิบัติ.  เจาหนาที่เทคนิคไดรับการมอบหมายงานที่สอดคลองกับการฝกอบรม

และประสบการณของแตละคน.  นอกจากนัน้ ตองมีเจาหนาที่เพียงพอที่จะทําหนาที่ตรวจ แปลผล รายงาน

ผลไดทันที และจัดใหมีบุคลากรที่จําเปนตลอดเวลาทําการและสําหรับกรณีฉุกเฉิน 
 
องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.3 

 ❒ 1. มีการกําหนดผูทําหนาที่ตรวจทางรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย และผูทําหนาที่หัวหนาหรอืกํากับดูแลการ

ตรวจ. 

❒ 2. บุคลากรซึ่งมีคุณสมบติัและประสบการณเหมาะสมเปนผูทําการตรวจวินิจฉัยดวยภาพ. (ดู SQE.4, ME 1 

รวมดวย) 

❒ 3. บุคลากรซึ่งมีคุณสมบติัและประสบการณเหมาะสมเปนผูแปลผลการตรวจ. (ดู SQE.4, ME 1 รวมดวย) 

❒ 4. บุคลากรซึ่งมีคุณสมบติัเหมาะสมเปนผูสอบทานและรายงานผลการตรวจ. 

❒ 5. มีจํานวนบุคลากรเพียงพอเพื่อตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย. (ดู GLD.5.2, ME 3 และ 

SQE.6,ME 3 รวมดวย) 

❒ 6. ผูกํากับดูแลมีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสม. 

 

 

มาตรฐาน AOP.6.4 

สามารถออกรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยในเวลาที่องคกรกําหนด. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6.4 

องคกรกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย.  ผลการตรวจ

ไดรับการรายงานภายในเวลาที่กําหนด ตามภาวะความตองการของผูปวย บริการที่องคกรจัดให และความ

ตองการของบคุลากรทางการแพทย.  การกาํหนดระยะเวลารายงานผลนี้ครอบคลุมความตองการในการตรวจ

กรณีฉุกเฉนิ การตรวจนอกเวลาทําการ และการตรวจในวันหยุดดวย.  ผลการตรวจทางรังสีวิทยาและภาพ

วินิจฉัยเรงดวน เชน จากหองฉุกเฉนิ หองผาตัด หอผูปวยวิกฤติ ไดรับการใสใจเปนพิเศษในกระบวนการวัด

คุณภาพ.  การตรวจทางรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยที่ทําโดยคูสัญญาจากภายนอก จะตองสงรายงานผลตามที่

กําหนดไวในนโยบายขององคกรหรือที่ระบใุนสัญญา.  
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.4 

 ❒ 1. องคกรกําหนดระยะเวลาที่ควรไดรับรายงานผล. 

❒ 2. มีการวัดความรวดเร็วของการรายงานผลการตรวจเรงดวน / ฉุกเฉนิ. 
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❒ 3. ผลการตรวจทางรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยถูกรายงานภายในระยะเวลาที่สามารถตอบสนองภาวะความ

ตองการของผูปวย. (ดู ASC.7, ME 1 รวมดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.6.5 

เครื่องมือที่ใชในการตรวจทางรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยทุกชิ้นไดรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา สอบเทียบ 

อยางสม่ําเสมอ และกิจกรรมเหลานี้ไดรับการบันทึกไวอยางเหมาะสม. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6.5 

บุคลากรหนวยรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยสรางความมั่นใจวาเครื่องมือทุกชิ้นอยูในสภาพที่ใชงานใน

ระดับที่ยอมรับได และในลักษณะที่ปลอดภัยตอผูใช.  โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือของหนวยรงัสีวิทยาและ

ภาพวินิจฉัยประกอบดวย 

• การคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ; 

• การบงชี้และจดัทําบัญชีรายการเครื่องมือ; 

• การประเมินเครื่องมือที่ใชงานโดยการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และบํารุงรักษา; 

• การติดตามและดําเนินการเมื่อมีขอสังเกตเกี่ยวกับอันตรายจากเครื่องมือ มีการเรียกกลับ มีอุบัติการณ

ที่ไดรับรายงาน มีปญหาและขอบกพรองตางๆ; และ 

• การบันทึกในระบบบริหารจัดการเครื่องมือ.  

ความถี่ในการทดสอบ บํารุงรักษา และสอบเทียบ ขึ้นกับการใชเครื่องมอื และประวัติการใหบริการที่

บันทึกไว. (ดูเจตจํานงของ FMS.8 รวมดวย) 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.5 

 ❒ 1. มีโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือของหนวยรงัสีวิทยาและภาพวินิจฉัย และไดรบัการนําไปปฏิบัติ. (ดู 

FMS.8, ME 1 รวมดวย) 

❒ 2. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ. 

❒ 3. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือ. (ดู FMS.8, ME 2 รวมดวย) 

❒ 4. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ. (ดู FMS.8, ME 3 รวมดวย) 

❒ 5. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือ. (ดู FMS.8, ME 4 รวมดวย) 

❒ 6. โปรแกรมดังกลาวครอบคลุมการกํากับดูแลและติดตาม (ดู FMS.8, ME 5 รวมดวย) 

❒ 7. การทดสอบ บํารุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือทกุรายการไดรับการบันทึกไวอยางเพียงพอ (ดู 

FMS.8.1, ME 1 รวมดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.6.6 

มีฟลมเอกซเรยและวัสดุอื่นๆ พรอมใชตลอดเวลา. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6.6 

 องคกรระบุฟลม น้ํายาและวัสดุที่จําเปนสําหรับการใหบริการทางรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยที่ใหแก

ผูปวยเปนประจํา.  มีกระบวนการส่ังซื้อหรอืสรางความมั่นใจวาจะมีฟลม น้ํายาและวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนที่มี

ประสิทธิผล.  วัสดุทั้งหมดไดรับการจัดเก็บและเบิกจายตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว ซึ่งรวมขอแนะนําของ

ผูผลิตไวดวย.  มีการประเมินน้ํายาที่ใชเปนระยะตามขอแนะนําของผูผลิตเพื่อสรางความมั่นใจในความถูกตอง

และความเที่ยงของผลการตรวจ. (ดูเจตจํานงของ AOP.6.8 รวมดวย)  
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.6 

 ❒ 1. มีการระบุฟลม น้ํายาและวัสดุที่จําเปน. (ดู FMS.5, ME 1 รวมดวย) 

❒ 2. มีฟลม น้ํายาและวัสดุที่จําเปนพรอมใช. 

❒ 3. วัสดุทั้งหมดไดรับการเก็บและเบิกจายตามแนวทางที่กําหนดไว (ดู FMS.5, ME 2 รวมดวย) 

❒ 4. วัสดุทั้งหมดไดรับการประเมินเพื่อความถูกตองและผลลัพธเปนระยะ. 

❒ 5. วัสดุทั้งหมดไดรับการเขียนฉลากอยางครบถวนและถูกตอง. (ดู FMS.5, ME 7) 

 

 

มาตรฐาน AOP.6.7 

ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (หนึ่งคนหรือมากกวา) เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการหนวยบริการรังสีวิทยา

และภาพวินิจฉัย. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6.7 

 บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยซึ่งจัดขึ้นในทุกจุดขององคกร อยูภายใตการกํากับดูแลของผูมี

คุณสมบัติเหมาะสมโดยประวัติการฝกอบรม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ สอดคลองกับกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ.  ผูทําหนาที่ดังกลาวมีความรับผิดชอบทางวิชาชีพในการดูแลหนวยงานและ

บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย.  ผูที่จะใหคําปรึกษาทางคลินิกหรือความเห็นทางการแพทยเปนแพทย และ

ควรเปนรังสีแพทยถาเปนไปได.  การใหบรกิารรังสีรักษาหรือบริการพิเศษอื่นๆ กระทาํภายใตการควบคุมดูแล

ของผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม.  หนาที่รับผิดชอบของหวหนาหนวยรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย ไดแก 

• การจัดทํา นําสูการปฏิบัติ และธํารงไวซึ่งนโยบายและระเบียบปฏิบัติ; 

• การกํากับดูแลดานบริหารจัดการ; 

• การดําเนินการและธํารงไวซึ่งโปรแกรมควบคุมคุณภาพที่จําเปน; 

• การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแหลงภายนอกที่ใหบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย; และ 

• การติดตามและทบทวนบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยทั้งหมด. 

 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.7 

 ❒ 1. บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย อยูภายใตการควบคุมดูแลของผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหนึ่งคนหรือ

มากกวา. (ดู GLD.5, ME 1) 
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❒ 2. มีการกําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งหนาที่รับผิดชอบสําหรับการจัดทํา นําไปปฏิบัติ และธํารงไวซึง่นโยบาย

และระเบียบปฏิบัติ. 

❒ 3. มีการกาํหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งหนาที่รับผิดชอบสําหรับการกํากับดูแลดานบริหารจัดการ 

(administrative oversight). 

❒ 4. มีการกาํหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งหนาที่รับผิดชอบสําหรับการดําเนินการและธํารงไวซึ่งโปรแกรมควบคุม

คุณภาพ. 

❒ 5. มีการกําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งหนาที่รับผิดชอบสําหรับการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแหลงบริการรังสี

วิทยาและภาพวินิจฉัยภายนอก. (ดู GLD.3.3, ME 4 รวมดวย) 

❒ 6. มีการกําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งหนาที่รับผิดชอบสําหรับการติดตามและทบทวนบริการรังสีวิทยาและ

ภาพวินิจฉัยทั้งหมด. (ดู GLD.3.3, ME 3 รวมดวย) 

 

 

มาตรฐาน AOP.6.8 

มีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพพรอมในระบบ ไดรบัการปฏิบัติและบันทึกเปนหลักฐาน. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6.8 

 ระบบควบคุมคณุภาพที่เหมาะสมมีความจําเปนในการใหบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยที่เปนเลิศ.  

กระบวนการควบคุมคุณภาพประกอบดวย 

• การทวนสอบ (validation) วิธีการตรวจที่ใช เพื่อตรวจหาความถูกตองและความเที่ยง; 

• การเฝาติดตามผลการถายภาพประจําวันโดยเจาหนาที่รังสีวิทยาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม; 

• การปฏิบัติการแกไขอยางรวดเร็วเมื่อพบขอบกพรอง; 

• การตรวจทดสอบน้ํายาและสารละลาย (ดู AOP.6.6 รวมดวย); และ 

• การบันทึกผลการตรวจวิเคราะหและปฏิบัติการแกไข. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.8 

  ❒ 1. มีโปรแกรมควบคุมคณุภาพสําหรับบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย และไดรับการนําไปปฏิบัติ. 

❒ 2. โปรแกรมควบคุมคุณภาพหมายรวมการทวนสอบวิธีการตรวจ. 

❒ 3. โปรแกรมควบคุมคุณภาพหมายรวมการเฝาระวังผลการถายภาพประจําวัน. 

❒ 4. โปรแกรมควบคุมคุณภาพหมายรวมการแกไขขอบกพรองอยางรวดเร็ว. 

❒ 5. โปรแกรมควบคุมคุณภาพหมายรวมการตรวจทดสอบน้ํายาและสารละลาย. 

❒ 6. โปรแกรมควบคุมคุณภาพหมายรวมการบันทึกผลการตรวจและปฏิบัติการแกไข. 

 

 

มาตรฐาน AOP.6.9 

องคกรทบทวนผลการควบคุมคุณภาพสําหรับบริการตรวจวินิจฉัยที่สงตรวจภายนอกอยางสม่ําเสมอ. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6.9 

 องคกรที่ใชบรกิารรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยจากภายนอก ไดรับและทบทวนผลการควบคุมคุณภาพ

จากแหลงตรวจภายนอกนั้นอยางสม่ําเสมอ.  ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูทบทวนผลการควบคุมคุณภาพ.  

หากเปนการยากที่จะไดรับผลการควบคุมคุณภาพการถายภาพจากแหลงตรวจภายนอก หัวหนาหนวยจะใช

ทางเลือกอื่นสําหรับการกํากับดูแลคุณภาพ. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.9 

 ❒ 1. องคกรกําหนดความถี่และประเภทของขอมูลควบคมุคุณภาพจากแหลงตรวจภายนอก. 

❒ 2. ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งรับผิดชอบควบคุมคุณภาพทางรังสีวิทยาหรือผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไดรับ

มอบหมาย ทบทวนผลการควบคุมคุณภาพจากแหลงตรวจภายนอก. 

❒ 3. ผูรับผิดชอบหรอืผูมีคณุสมบัติเหมาะสมที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการตามขอมูลควบคุมคุณภาพ. 

❒ 4. มีการรายงานขอมูลการควบคุมคุณภาพจากแหลงตรวจภายนอกใหแกผูนําเปนประจําทุกป เพื่อใชใน

การทําสัญญาและการตอสัญญา. 

 

 

มาตรฐาน AOP.6.10 

องคกรมีชองทางในการเขาถึงผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคเฉพาะทางเมื่อจําเปน.  
 

เจตจํานงของมาตรฐาน AOP.6.10 

 องคกรสามารถระบุและติดตอผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคเฉพาะทางเมื่อจําเปน เชน รังสีฟสิกส

(radiation physics), รังสีมะเร็งวิทยา (radiation oncology), หรอืเวชศาสตรนิวเคลียร.  องคกรมีบญัชีรายชื่อ

ผูเชี่ยวชาญดังกลาว.  
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน AOP.6.10 

 ❒ 1. องคกรมีบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานการวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง. 

❒ 2. องคกรติดตอผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคเฉพาะทางเมื่อจําเปน. 
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การดูแลผูปวย 

Care of Patients (COP) 

 

ภาพรวม 
 

 

 เปาหมายหลักของสถานพยาบาลคือการดูแลผูปวย.  การจัดการดูแลที่เหมาะสมที่สุดใน ลักษณะ

แวดลอม (setting) ที่เกื้อหนุนและตอบสนองตอภาวะความตองการเฉพาะของผูปวยแตละราย ตองการการ

วางแผนและการประสานรวมมือในระดับสูง.   

 กิจกรรมที่เปนพื้นฐานในการดูแลผูปวย สําหรับทุกวิชาชพีที่ใหการดูแลผูปวย ไดแก 

• การวางแผนและการใหการดูแลผูปวยแตละราย; 

• การเฝาติดตาม (monitoring) ผูปวยเพื่อรับรูผลของการดูแล; 

• การปรับเปลี่ยนการดูแลเมื่อจําเปน; 

• การดูแลจนเสรจ็ส้ินสมบูรณ; และ 

• การวางแผนการติดตามดูแล. 

 แพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอื่นๆ อาจจะ

เปนผูทํากิจกรรมเหลานี้.  ผูประกอบวิชาชีพแตละคนมีบทบาทในการดูแลผูปวยที่ชัดเจน.  บทบาทเหลานี้ถูก

กําหนดโดยใบอนุญาต (licensure), การตรวจสอบประวัติการทํางาน (credentials), ประกาศนียบัตร 

(certification), กฎหมายและระเบียบขอบังคับ, ทักษะ ความรู และประสบการณเฉพาะของแตละบุคคล, และ

นโยบายขององคกรหรือขอกาํหนดลักษณะงานขององคกร.  การดูแลบางอยางอาจทําโดยผูปวย ครอบครัว 

หรือผูบริบาลที่ไดรับการอบรมอื่นๆ. 

 มาตรฐานการประเมินผูปวย (Assessment of Patients - AOP) (โปรดดูที่หนา 71-93) พรรณนา

พื้นฐานสําหรับการดูแล – แผนสําหรับผูปวยแตละรายที่ไดจากการประเมินภาวะความตองการของผูปวย.  การ

ดูแลอาจจะเปนการปองกัน (preventive), การดูแลบรรเทาอาการ (palliative), การรักษา (curative), หรือการ

ฟนฟู (rehabilitative) และอาจจะรวมไปถึงการระงับความรูสึก, การผาตัด, การบริหารยา, การรักษา

ประคับประคอง (supportive therapies), หรอืหลายๆ อยางรวมกัน.  ลําพังเพียงแผนการดูแล ไมเพียงพอที่จะ

นํามาสูผลลัพธที่เหมาะสมได จําเปนตองมีการใหบริการดวยความรวมมือและบูรณาการโดยบุคลากรทุกคนที่

ใหการดูแลผูปวย.  

 

มาตรฐาน 
 

 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 
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การดูแลที่ใหแกผูปวยทุกราย 

COP.1 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของเปนแนวทางการดูแล

ผูปวยทุกรายในลักษณะเดียวกัน.  

COP.2 มีกระบวนการในการบูรณาการและประสานการดูแลที่จัดใหแกผูปวยแตละราย.  

COP.2.1 การดูแลที่จัดใหผูปวยแตละราย ไดรับการวางแผนและบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย.  

COP.2.2 ผูมีสิทธิเขียนคําส่ังการรักษาผูปวย เขียนคําส่ัง ณ ตําแหนงที่กาํหนดไวเปนมาตรฐานในเวช

ระเบียน. 

COP.2.3 มีการบันทึกหัตถการที่กระทํา ในเวชระเบียนผูปวย.  

COP.2.4 ผูปวยและครอบครวัไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธการดูแลรักษา รวมทั้งผลลัพธที่ไมคาดวาจะ

เกิดขึ้น.  

การดูแลผูปวยที่มีความเส่ียงสูง และการใหบริการทีม่ีความเส่ียงสูง 

COP.3 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยที่มีความเส่ียงสูง และบรกิารที่มีความเส่ียงสูง. 

COP.3.1 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยฉุกเฉิน. 

COP.3.2 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการใชบริการชวยฟนคืนชีพทั่วทั้งองคกร.  

COP.3.3 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการจัดเก็บ การใช การใหเลือดและสวนประกอบของ

เลือด.  

COP.3.4 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับการประคองชีวิต (life support) 

หรือผูปวยที่ไมรูสึกตัว. (ดู PFR.1.5 รวมดวย) 

COP.3.5 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยดวยโรคติดตอ และผูปวยที่มีภูมิ

ตานทานตํ่า. 

COP.3.6 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยฟอกไต (dialysis). 

COP.3.7 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการใชการผูกยึดและการดูแลผูปวยที่ถกูผูกยึด. 

COP.3.8 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยสูงอายุ ผูทุพพลภาพ เด็กและผูที่เส่ียง

ตอการถูกกระทําทารุณ. 

COP.3.9 นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับเคมีบําบัดหรือยาที่มีความเส่ียง

สูงอื่นๆ 

อาหารและโภชนบําบัด 

COP.4 มีอาหารที่เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของผูปวย สอดคลองกบัการดูแลทางคลินิก และมีความ

หลากหลายใหเลือกไดตลอดเวลา. 

COP.4.1 การเตรียม การสัมผัส การจัดเก็บ และการสงมอบอาหาร มีความปลอดภัย เปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับในปจจุบัน.  

COP.5 ผูปวยที่มีความเส่ียงดานโภชนาการไดรับโภชนบาํบัด.  

การบําบัดความเจ็บปวด 

COP.6 ผูปวยไดรับการบําบัดความเจ็บปวดอยางมีประสิทธิผล. 

การดูแลระยะสุดทายของชีวิต 

COP.7 องคกรใหความสําคัญกับการดูแลระยะสุดทายของชีวิต. 
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COP.7.1 การดูแลผูปวยที่กําลังจะเสียชีวิต ใหความสุขสบายและธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีของผูปวย. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

 

การดูแลที่ใหแกผูปวยทุกราย 

(Care Delivery for All Patients) 
 

 

มาตรฐาน COP.1 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของเปนแนวทางการดูแลผูปวยทุก

รายในลักษณะเดียวกัน (uniform care).  

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.1 

 ผูปวยที่มีปญหาสุขภาพและภาวะความตองการการดูแลในลักษณะเดียวกัน มีสิทธิที่จะไดรับการดูแลที่

มีคุณภาพเทาเทียมกันทั่วทั้งองคกร.  การนาํหลักการ “คุณภาพการดูแลระดับเดียว” (one level of quality of 

care) ไปสูการปฏิบัติ ตองอาศัยผูนํามาวางแผนและประสานการดูแลผูปวย.  โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริการที่จัด

ใหกลุมผูปวยที่มีลักษณะคลายกันในแผนกหรือ ลักษณะแวดลอม (setting) ตางๆ ไดรับการชี้นําโดยนโยบาย

และระเบียบปฏิบัติซึ่งสงผลใหมีการดูแลในแนวทางเดียวกัน.  ผูนําสรางความมั่นใจวามีการดูแลในระดับ

เดียวกัน ตลอดทุกวันของสัปดาห และทุกเวรของแตละวัน.  นโยบายและระเบียบปฏิบัติซึ่งใหแนวทางแก

กระบวนการดูแลเหลานั้น เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกีย่วของ และไดรับการจัดทําดวยความ

รวมมือเปนอยางดี.  การดูแลผูปวยในลักษณะเดียวกันสามารถสะทอนใหเห็นไดจาก: 

a) การเขาถึงและความเหมาะสมของการดูแลรักษา ไมขึ้นกบัความสามารถในการจายของผูปวย

หรือแหลงที่มาของการจายคารักษา. 

b) การเขาถึงการดูแลรักษาที่เหมาะสมโดยผูใหบริการที่มีคณุสมบัติเหมาะสม ไมขึ้นกับวันหรอื

เวลา. 

c) ความรุนแรงของสภาพผูปวย กําหนดทรัพยากรที่จะใชเพื่อตอบสนองภาวะความตองการของ

ผูปวย. 

d) ระดับของการดูแลที่จัดใหผูปวย (เชน บริการระงับความรูสึก) เหมือนกนัทั่วทั้งองคกร.  

e) ผูปวยที่ตองการการดูแลทางการพยาบาลในลักษณะเดียวกัน ไดรับการดูแลดังกลาวในระดับ

เดียวกันทั่วทั้งองคกร. 

 การดูแลผูปวยในลักษณะเดียวกัน สงผลใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ประเมินผลลัพธในการรักษาที่มีลักษณะเดียวกันไดทั้งองคกร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.1 

 1. ผูนําขององคกรรวมมือเพื่อจัดใหมีกระบวนการดูแลในลักษณะเดียวกัน. (ดู ACC.1.1;  AOP.4, ME1; 

และ ASC.2, ME 1 รวมดวย) 

 2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลในลักษณะเดียวกัน และสะทอนถึงกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ. 
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 3. จัดใหมีการดูแลในลักษณะเดียวกันตามเจตจํานงของมาตรฐาน COP.1 ขอ a) ถึง e) (ดู ASC.3, ME1 

รวมดวย) 

 

 
 

 

มาตรฐาน COP.2 

มีกระบวนการในการบูรณาการและประสานการดูแลที่จัดใหแกผูปวยแตละราย.  

เจตจํานงของมาตรฐาน  COP.2 

 กระบวนการดูแลผูปวยเปนพลวัต ตองเกี่ยวของกับผูใหบรกิารสุขภาพจํานวนมาก และอาจตองใช 

ลักษณะแวดลอม (setting) แผนก และบริการตางๆ ที่หลากหลาย. การบูรณาการและการประสานกิจกรรมการ

ดูแลผูปวยเปนเปาหมายที่สงผลตอกระบวนการดูแลที่มีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น

ที่มีประสิทธิผล และโอกาสที่จะเกิดผลลัพธที่ดีกับผูปวย.  ดังนั้น ผูนําจึงใชเครื่องมือและเทคนิคเพื่อใหเกิด

การบูรณาการและประสานการดูแลผูปวย (เชน การดูแลโดยทีม, การตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกันระหวางแผนก

ตางๆ, แบบบนัทึกการวางแผนการดูแลรวมกัน, เวชระเบยีนที่ใชบันทึกรวมกัน, ผูจัดการประจําตัวผูปวย). (ดู

เจตจํานงของ AOP.4 รวมดวย) 

 เวชระเบียนผูปวยมีสวนชวยและสะทอนใหเห็นบูรณาการและการประสานการดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การสังเกตและการรักษาที่ผูประกอบวิชาชีพแตละคนบันทกึไวในเวชระเบียน รวมถงึผลลัพธหรือขอสรุปจาก

การประชุมรวมกันของทีมดูแลผูปวย หรอืการอภิปรายกรณีผูปวยที่บันทึกไวในเวชระเบียน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  COP.2 

 1. มีการบูรณาการและประสานการวางแผนดูแลผูปวย ระหวางลักษณะแวดลอม (setting) แผนก และ

บริการตางๆ. (ดูACC.2, ME 3 รวมดวย) 

 2. มีการบูรณาการและประสานการดูแลผูปวย ระหวางลักษณะแวดลอม (setting) แผนก และบริการตางๆ. 

 3. มีการบันทึกผลหรือขอสรุปของการประชุมรวมกันของทีมดูแลผูปวยหรือการอภิปรายรวมกันอื่นๆ ไวใน

เวชระเบียนผูปวย. 

 
 

 

มาตรฐาน COP.2.1 

การดูแลที่จัดใหผูปวยแตละราย ไดรับการวางแผนและบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย.  

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.2.1  

 กระบวนการดูแลผูปวยไดรับการวางแผนอยางรอบคอบเพื่อใหไดผลลัพธที่เหมาะสมที่สุด.  

กระบวนการวางแผนใชขอมลูจากการประเมินเมื่อแรกรับ และจากการประเมินซ้ําเปนระยะ เพื่อบงชี้ และ

จัดลําดับความสําคัญของการรักษา หัตถการ การดูแลทางการพยาบาล และการดูแลอืน่ๆ ที่จะตอบสนองภาวะ

ความตองการของผูปวย.  ผูปวยและครอบครัวของผูปวยมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน.  มีการบนัทึก

แผนการดูแลไวในเวชระเบียนผูปวย.  แผนการดูแลไดรับการจัดทําภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับไวเปนผูปวยใน.  
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แผนการดูแลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจบุัน เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของผูปวย โดยใชผลที่ผู

ประกอบวิชาชีพที่ดูแลผูปวยประเมินผูปวยซ้ํา.    

 แผนการดูแลผูปวยตองสัมพันธกับภาวะความตองการของผูปวยที่ระบุไว.  ภาวะความตองการ

เหลานั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอาการทางคลินิกที่ดีขึ้น, มีขอมูลใหมจากการประเมินซ้ํา (เชน ผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการหรือรังสีวิทยา) หรอืมีหลักฐานจากการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลนัในสภาวะของผูปวย 

(เชน การสูญเสียความรูสึกตัว).  เมื่อภาวะความตองการเปลี่ยนแปลงไป แผนการดูแลผูปวยก็ตองเปลี่ยนแปลง

ไปดวย.  การบันทึกการเปลี่ยนแปลงในเวชระเบียนอาจจะเปนการเขียนบันทึกขอสังเกตตอแผนการดูแลที่

จัดทําไวในครั้งแรก เปนการปรับเปาหมายหรือต้ังเปาหมายใหม หรือเปนการจัดทําแผนการดูแลใหมทั้งหมด. 

หมายเหตุ: แผนการดูแลที่พึงประสงคคือแผนหนึง่เดียวที่มีลักษณะบูรณาการซึ่งระบุความกาวหนาที่สามารถ

วัดได (เปาหมาย) ซึ่งคาดหวังโดยผูใหบริการแตละสาขา มากกวาจะเปนแผนการดูแลที่แยกจัดทําโดยผู

ใหบริการแตละคน.  แผนการดูแลสําหรับผูปวยแตละรายควรสะทอนเปาหมายการดูแลที่เปนไปได วัดได และมี

ลักษณะเฉพาะราย เพื่อชวยในการประเมินซ้ําและปรับปรุงแผนการดูแล. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.2.1 

 1. การดูแลสําหรับผูปวยแตละรายไดรับการวางแผนโดยแพทย พยาบาล หรือผูประกอบวิชาชีพสุขภาพ

อื่นๆ ทีร่ับผิดชอบ ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากรับไวเปนผูปวยใน.  

 2. แผนการดูแลมีลักษณะเฉพาะบุคคล บนพื้นฐานของขอมูลการประเมินผูปวยเมื่อแรกรับ.  

 3. มีการบันทึกแผนการดูแลในเวชระเบยีนในรูปแบบของความกาวหนาที่วัดได (เปาหมาย). 

 4. มีการปรับปรุงหรอืทบทวนเปาหมายตามความเหมาะสม ตามผลการประเมินผูปวยซ้ําโดยผูประกอบ

วิชาชีพดานบริการสุขภาพ. 

 5. มีการทบทวนและยืนยนัแผนการดูแลสําหรับผูปวยแตละรายโดยแพทยผูรับผิดชอบพรอมทั้งบนัทึกไวใน

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูปวย (progress note). (ดู ACC.2.1, ME 1 รวมดวย) 

 6. มีการดูแลตามแผนที่วางไว. (ดูเจตจํานงของ COP.2.3 รวมดวย) 

 7. มีการบันทึกการดูแลทีจ่ัดใหแกผูปวยแตละรายในเวชระเบียนผูปวยโดยผูประกอบวิชาชีพสุขภาพที่ให

การดูแล. (ดู ASC.5.2, ME 1; เจตจํานงของ ASC.7.2; และ COP.2.3, ME1) 

 
 

 

มาตรฐาน COP.2.2 

ผูมีสิทธิเขียนคาํส่ังการรักษาผูปวย เขียนคาํส่ัง ณ ตําแหนงที่กําหนดไวเปนมาตรฐานในเวชระเบียน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.2.2  

 คําส่ังการตรวจรักษา (เชน คําส่ังสําหรับการตรวจทางหองปฏิบัติการ การบริหารยา การดูแลทางการ

พยาบาล และโภชนบําบัด) เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการดูแลผูปวย.  หัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรค การผาตัด 

และหัตถการอืน่ๆ ไดรับการส่ังโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม.  คําส่ังดังกลาวจะตองสามารถเขาถึง

โดยงาย เพื่อใหไดรับการปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม.  การเขียนคําส่ังในใบคําส่ังการรักษาที่ใชทั่วไป (common 

sheet) หรือตําแหนงกําหนดไวเปนมาตรฐาน (uniform location) ในเวชระเบียนผูปวยจะชวยในการนําคําส่ังไป
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ปฏิบัติ.  คําส่ังที่เปนลายลักษณอักษรชวยใหบุคลากรเขาใจความเฉพาะเจาะจงของคําส่ัง เวลาที่จะตองปฏิบัติ

ตามคําส่ัง และผูที่จะนําคําส่ังไปปฏิบัติ.  สามารถเขียนคําส่ังในใบคําส่ังการรักษาซึ่งจะนําไปเก็บไวในเวช

ระเบียนผูปวยเปนระยะหรือเมื่อจําหนาย. 

 แตละองคกรจะตองตัดสินใจวา 

• คําส่ังประเภทใดที่ตองเขียนเปนลายลักษณอักษร ไมใชคําส่ังดวยวาจา; 

• คําส่ังการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือภาพวินิจฉัยที่จะตองระบุเหตุผลหรอืขอบงชี้ทางคลินิก; 

• ขอยกเวนในการเขียนคําส่ังการรักษาในลักษณะแวดลอมพิเศษ เชน ที่แผนกฉุกเฉินหรอืหนวยดูแล

ผูปวยวิกฤติ; 

• ผูที่มีสิทธิในการเขียนคําส่ัง; และ 

• ตําแหนงที่จะเขียนบันทึกคําส่ังในเวชระเบียน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  COP.2.2 

 1. มีการเขียนบันทึกคําส่ังเมื่อจําเปนและเปนไปตามนโยบายขององคกร. (ดู MMU.4, ME 4 รวมดวย) 

 2. คําส่ังตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการและภาพวินิจฉัย มีขอมูลเหตุผลหรือขอบงชี้ทางคลินิกเพือ่

ประกอบการแปลผลเมื่อตองการ. 

 3. ผูที่มีสิทธิเทานั้นที่จะเขียนคําส่ัง. 

 4. คําส่ังไดรับการบันทึกในเวชระเบียนในตําแหนงที่กําหนดไวเปนมาตรฐาน. 

 
 

 

มาตรฐาน COP.2.3 

มีการบันทึกหตัถการที่กระทํา ในเวชระเบียนผูปวย.  

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.2.3 

 การตรวจวินิจฉัยโรค หัตถการตางๆ และผลลัพธ ไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย.  การตรวจ

และหัตถการดังกลาวรวมถึง การสองกลอง การใสสายสวนหัวใจ หัตถการการตรวจวินิจฉัยและรักษาดวย

วิธีการที่รุกล้ํารายกาย (invasive) และไมรุกล้ํารายกาย (noninvasive) อื่นๆ. (สําหรับหตัถการการผาตัด ดู 

ASC.7.2, ME 2, และ COP.2.1, ME 6) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.2.3  

 1. มีการบันทึกหัตถการที่กระทําในเวชระเบียนผูปวย. (ดู COP.2.1,ME 7 รวมดวย) 

 2. มีการบันทึกผลลัพธจากการทําหัตถการตางๆ ในเวชระเบียนผูปวย. 

 
 

 

มาตรฐาน COP.2.4 

ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธการดูแลรกัษา รวมทั้งผลลัพธที่ไมคาดวาจะเกิดขึ้น.  

 เจตจํานงของมาตรฐาน COP.2.4 
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 กระบวนการดูแลรักษาผูปวยเปนวงรอบที่ตอเนื่องของการประเมิน การประเมินซ้ํา การวางแผน การ

ใหการดูแล และการประเมินผลการรักษา.  ผูปวยและครอบครัวไดรับทราบผลการประเมิน การดูแลรกัษาที่

วางแผนไว และมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล.  เพื่อใหวงรอบของการใหสารสนเทศแกผูปวยมี

ความสมบูรณ ผูปวยจําเปนตองไดรับทราบผลลัพธของการดูแลรักษา รวมถึงผลลัพธที่ไมคาดหวังวาจะเกิดขึ้น. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.2.4  

 1. ผูปวยและครอบครัวไดรับทราบเกี่ยวกับผลลัพธของการดูแลรักษา (ดู PFR.2.1.1, ME 1 รวมดวย) 

 2. ผูปวยและครอบครัวไดรับทราบเกี่ยวกับผลลัพธที่ไมคาดหวังจากการดูแลรักษา (ดู PFR.2.1.1, ME2 

รวมดวย) 
 

 

 

การดูแลผูปวยที่มีความเส่ียงสูงและการใหบริการที่มคีวามเส่ียงสูง 

(Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services) 
 

 

มาตรฐาน COP.3 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยที่มีความเส่ียงสูง และบริการที่มีความเส่ียงสูง. 

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.3 

 สถานพยาบาลเปนสถานที่ใหการดูแลผูปวยที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีภาวะความตองการการดูแลที่

แตกตางกัน.   ผูปวยบางรายจัดเปนผูปวยที่มีความเส่ียงสูงเนื่องจาก อาย ุอาการ หรือธรรมชาติของภาวะ

ความตองการที่มีความวิกฤติ.  เด็กและผูสูงอายุมักจะถูกจัดอยูในกลุมนี้เนื่องจากมักจะไมสามารถพูดแสดง

ความตองการของตนเอง ไมเขาใจกระบวนการดูแล และไมสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล

สําหรับตนเอง.  ทํานองเดียวกันกับผูปวยฉุกเฉินที่มีความหวาดกลัว สับสน หรือไมรูสึกตัว ซึ่งไมสามารถเขาใจ

กระบวนการดูแล ขณะที่ตองใหการดูแลอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว. 

 สถานพยาบาลยังใหบริการทีห่ลากหลาย บริการบางอยางจัดวามีความเส่ียงสูงเนื่องจากตองใช

เครื่องมือทีซ่ับซอนเพือ่รักษาภาวะที่คุกคามตอชีวิต (ผูปวยฟอกไต), ธรรมชาติของการรักษา (การใชเลือดและ

สวนประกอบของเลือด), โอกาสเกิดอันตรายตอผูปวย (การผูกมัด) หรือผลที่เปนพิษจากยาที่มีความเส่ียงสูง

บางตัว (เชน ยาเคมีบําบัด) 

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหบคุลากรเขาใจผูปวยและบริการที่มีความเส่ียง

สูงเหลานี้ และตอบสนองอยางระมัดระวัง ดวยความเชี่ยวชาญ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน.  ผูนํามีหนาที่

รับผิดชอบในการ: 

• ระบุผูปวยและบริการที่จัดวามีความเส่ียงสูงของสถานพยาบาล; 

• จัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของโดยใชกระบวนการที่รวมมือกัน; และ 

• ฝกอบรมบุคลากรในการนํานโยบายและระเบียบปฏิบัติไปใช. 

 ผูปวยและบริการที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้คือผูปวยและบริการที่ระบุใน COP.3.1 ถึง COP.3.9 

ที่เขามารับบริการในสถานพยาบาล รวมถึงกลุมผูปวยและบริการที่มีความเส่ียงสูงที่องคกรระบุ. 
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 องคกรอาจตองการระบุความเส่ียงที่เปนผลจากการทําหัตถการหรอืแผนการดูแล (เชน ความจําเปนใน

การปองกันภาวะหลอดเลือดดําสวนลึกอุดตันจากลิ่มเลือด [deep vein thrombosis], แผลกดทับ, และการพลัด

ตกหกลม).  ความเส่ียงดังกลาวอาจปองกันไดดวยการใหความรูแกบุคลากรและจัดทํานโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติที่เหมาะสม. (ดู PFR.1.5, ME 1 และ 2 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3 

 1. ผูนําองคกรระบุผูปวยและบริการที่มีความเส่ียงสูง. 

 2. ผูนําจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อใชกับผูปวยและบริการที่มีความเส่ียงสูง. 

 3. บุคลากรไดรับการฝกอบรม ใชนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนแนวทางการดูแล. 

 
 

 

มาตรฐาน COP.3.1 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยฉุกเฉนิ. 

มาตรฐาน COP.3.2 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการใชบริการชวยฟนคืนชีพทั่วทั้งองคกร.  

มาตรฐาน COP.3.3 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการจัดเก็บ การใช การใหเลือดและสวนประกอบของเลือด.  

มาตรฐาน COP.3.4 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับการประคองชีวิต (life support) หรือผูปวยที่ไม

รูสึกตัว.  

มาตรฐาน COP.3.5 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยดวยโรคติดตอ และผูปวยที่มีภูมิตานทานตํ่า. 

มาตรฐาน COP.3.6 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยฟอกไต (dialysis). 

มาตรฐาน COP.3.7 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการใชการผูกยึดและการดูแลผูปวยที่ถูกผูกยึด. 

มาตรฐาน COP.3.8 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยสูงอายุ ผูทุพพลภาพ เด็กและผูที่เส่ียงตอการถูกกระทํา

ทารุณ. 

มาตรฐาน COP.3.9 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับเคมีบําบัดหรือยาที่มีความเส่ียงสูงอื่นๆ 

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.3.1 ถึง COP.3.9 

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติจะตองไดรับการปรับใหเหมาะกับกลุมผูปวยเฉพาะหรือบริการเฉพาะที่มี

ความเส่ียงสูง เพื่อใหเหมาะสมและมีประสิทธิผลในการลดความเส่ียงที่เกี่ยวของ.  เปนส่ิงสําคัญมากที่นโยบาย

และวิธีปฏิบัติจะตองระบุส่ิงตอไปนี ้

HA
Sticky Note
ขนาดตัวเลข
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a) วิธีการวางแผน รวมถึงการบงชี้ความแตกตางระหวางกลุมผูปวยผูใหญกับเด็ก หรือขอพิจารณาพิเศษ

อื่นๆ; 

b) ส่ิงที่ตองบันทึกเพื่อใหทีมดูแลผูปวยสามารถทํางานและส่ือสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ; 

c) ขอพิจารณาในการขอความยินยอมเปนการเฉพาะ ตามความเหมาะสม; 

d) ขอกําหนดในการติดตามประเมินผูปวย; 

e) คุณสมบัติหรือทักษะพิเศษของบุคลากรทีเ่กี่ยวของในกระบวนการดูแล; และ 

f) ความพรอมและการใชเครือ่งมืออุปกรณพิเศษ. 

 บอยครั้งทีแ่นวปฏิบัติทางคลินิก (clinical guideline) และ วิถีทางคลินิก (clinical pathway) จะเปน

ประโยชนในการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติ และอาจจะไดรับการรวมเขาไวในนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติดวย. (ดู PFR.1.4, ME 2; PFR.1.5 ME 1 และ 2; และ AOP.1.7 รวมดวย)  

หมายเหตุ: นโยบายและระเบียบปฏิบัติสําหรับมาตรฐาน COP.3.1 ถึง COP.3.9 จะตองสะทอนเจตจํานงของ

มาตรฐานในขอ a) ถึง f).  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3.1 

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการดูแลผูปวยฉุกเฉิน. 

 2. ผูปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3.2 

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการใชบริการชวยฟนคืนชพีที่เหมือนกนัทัว่ทั้ง

องคกร. 

 2. การชวยฟนคืนชีพเปนไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3.3 

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการสัมผัส การใช การใหเลือดและสวนประกอบ

ของเลือด. 

 2. การใชเลือดและสวนประกอบของเลือดเปนไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3.4 

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการดูแลผูปวยที่ไมรูสึกตัว. 

 2. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับการประคองชีวิต (life 

support). 

 3. ผูปวยที่ไมรูสึกตัวและผูปวยที่ไดรับการประคองชีวิตไดรับการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3.5 

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการดูแลผูปวยโรคติดตอ. 

 2. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการดูแลผูปวยที่มีภูมิตานทานตํ่า. 

 3. ผูปวยโรคติดตอและผูปวยที่มีภูมิตานทานตํ่าไดรับการดูแลตามที่ไดกําหนดไวในนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติ. 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3.6 

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการดูแลผูปวยฟอกไต. 

 2. ผูปวยฟอกไตไดรับการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3.7 

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการใชเครื่องผูกยึด. 

 2. ผูปวยที่ถูกผูกยึดไดรับการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3.8 

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการดูแลผูปวยสูงอายุที่เปราะบางและชวยตนเอง

ไมได 

 2. ผูปวยสูงอายุที่เปราะบางและชวยตนเองไมได ไดรับการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

 3. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการดูแลผูปวยเด็กเล็กที่ชวยตนเองไมได. 

 4. ผูปวยเด็กเล็กที่ชวยตนเองไมไดไดรับการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

 5. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมในการบงชี้ผูปวยผูมีความเส่ียงตอการถูกกระทําทารุณ. 

 6. ผูปวยผูมีความเส่ียงตอการถูกกระทาํทารุณไดรับการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน COP.3.9 

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดหรือยาที่มีความ

เส่ียงสูงอื่นๆ. 

 2. ผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดหรือยาที่มีความเส่ียงสูงอื่นๆ ไดรับการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

 
 

 

อาหารและโภชนบําบัด 

(Food and Nutrition Therapy) 
 

 

มาตรฐาน  COP.4 

มีอาหารที่เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของผูปวย สอดคลองกับการดูแลทางคลินิก และมีความหลากหลายให

เลือกไดตลอดเวลา. 

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.4  

 อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมมีความสําคัญตอสุขภาวะและการฟนตัวของผูปวย.  มีการจัดอาหาร

ที่เหมาะสมกับอายุ วัฒนธรรม ความชอบของผูปวย และแผนการดูแล ใหแกผูปวยเปนปกติประจํา.  ผูปวยมี

สวนรวมในการวางแผนและเลือกอาหาร, ครอบครัวของผูปวยอาจมีสวนรวมในการจัดหาอาหารที่สอดคลองกับ

วัฒนธรรม ศาสนาและการประเพณีปฏิบัติอื่นๆ.  แพทยประจําตัวผูปวยหรือผูบริบาลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนผูส่ังอาหารหรอืสารอาหารที่เหมาะสมสําหรับผูปวย ตามผลการประเมินภาวะความตองการของผูปวยและ

แผนการดูแล.  หากครอบครวัของผูปวยหรอืผูอื่นเปนผูจัดหาอาหารแกผูปวย บุคคลเหลานั้นไดรับความรู
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เกี่ยวกับอาหารที่เปนขอหาม ตามภาวะความตองการและแผนการดูแลผูปวย รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับยาที่อาจ

เกิดปฏิกิริยากับอาหาร. ผูปวยไดรับโอกาสใหเลือกอาหารที่หลากหลาย สอดคลองกับสภาวะทางโภชนาการ

ของผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  COP.4 

 1. มีอาหารหรือโภชนาการที่เหมาะสมกับผูปวยพรอมใหบริการเปนปกติประจํา. 

 2. ผูปวยทุกรายมีคําส่ังอาหารในเวชระเบียนของตน กอนที่จะใหบริการอาหารแกผูปวย. 

 3. คําส่ังอาหารขึ้นกับสภาวะทางโภชนาการและภาวะความตองการของผูปวย. 

 4. มีอาหารที่หลากหลายใหผูปวยเลือกซึง่สอดคลองกับสภาวะของผูปวยและการดูแล. 

 5. ครอบครวัที่จัดหาอาหารใหผูปวย ไดรบัความรูเกี่ยวกับอาหารที่เปนขอจํากัดของผูปวย. 

 
 

 

มาตรฐาน  

COP.4.1 การเตรียม การสัมผัส การจัดเก็บ และการสงมอบอาหาร มีความปลอดภัย เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ และการปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับในปจจุบัน.  

เจตจํานงของมาตรฐาน  COP.4.1 

 มีการเฝาติดตามการจัดเตรียม การจัดเก็บ และการสงมอบอาหาร เพื่อใหมั่นใจในความปลอดภัยและ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการปฏิบัติที่ยอมรับในปจจุบัน.  การปฏิบัติในเรื่องการ

จัดเตรียมและการจัดเก็บอาหารลดความเส่ียงจากการปนเปอนและการเนาเสีย.  อาหารถูกสงมอบแกผูปวย

ตามเวลาที่กําหนด.  ผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการ รวมทั้งผลิตภัณฑอาหารที่ใหผานทางเดินอาหาร มี

พรอมที่จะตอบสนองภาวะความตองการเฉพาะของผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  COP.4.1 

 1. อาหารไดรับการจัดเตรียมในลักษณะที่ลดความเส่ียงจากการปนเปอนและเนาเสีย. 

 2. อาหารไดรับการจัดเก็บในลักษณะที่ลดความเส่ียงจากการปนเปอนและเนาเสีย. 

 3. ผลิตภัณฑอาหารที่ใหผานทางเดินอาหารไดรับการจดัเก็บตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิต. 

 4. มีการสงมอบอาหารตรงเวลา และคําส่ังอาหารเฉพาะไดรับการตอบสนอง. 

 5. การปฏิบัติตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบงัคับ และแนวทางซึ่งเปนที่ยอมรับ. 

 
 

 

มาตรฐาน COP.5 

ผูปวยที่มีความเส่ียงดานโภชนาการไดรับโภชนบําบัด.  

เจตจํานงของมาตรฐาน  COP.5  

 ผูปวยไดรับการคัดกรองเพื่อบงชี้ผูที่มีความเส่ียงดานโภชนาการในการประเมินเมื่อแรกรับ.  ผูปวย

เหลานี้จะถูกสงตอไปยังโภชนากรเพื่อประเมินเพิ่มเติม.  เมื่อมีความเห็นวาผูปวยมีความเส่ียงทางดาน

โภชนาการ จะมีการปฏิบัติตามแผนโภชนบําบัด.  มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผูปวยและบันทึกไวในเวช
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ระเบียน.  แพทย พยาบาล บริการอาหาร รวมถึงครอบครัวผูปวยเมื่อมีขอบงชี้ รวมกันวางแผนและใหการดูแล

ดานโภชนบําบัด. (ดูเจตจํานงของ AOP.1.6 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  COP.5 

 1. ผูปวยที่ไดรับการประเมินวามีความเส่ียงดานโภชนาการ ไดรับโภชนบําบัด. 

 2. ใชกระบวนการที่รวมมือกันในการวางแผน ใหการดูแล และติดตามดานโภชนบําบัด. (ดูเจตจํานงของ 

COP.2 รวมดวย) 

 3. มีการเฝาติดตามการตอบสนองของผูปวยตอโภชนบําบัด. (ดู AOP.2, ME 1 รวมดวย) 

 4. การบันทึกการตอบสนองของผูปวยตอโภชนบําบัดในเวชระเบียน. (ดู MCI.19.1, ME 5 รวมดวย). 
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การบําบัดความเจ็บปวด 

(Pain Management) 
 

 

 

มาตรฐาน COP.6 

ผูปวยไดรับการบําบัดความเจ็บปวดอยางมีประสิทธิผล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.6 

 ความเจ็บปวดเปนประสบการณของผูปวยที่พบไดทั่วไป ความเจ็บปวดที่ไมทุเลามีผลเชิงลบตอ

รางกายและจิตใจ.  สิทธิผูปวยที่จะไดรับการประเมินและจดัการกับความเจ็บปวดอยางเหมาะสมไดรับการ

เคารพและปฏิบัติ (ดูเจตจํานงของ PFR.2.5 รวมดวย).  องคกรมีกระบวนการในการประเมินและบําบัดความ

เจ็บปวดอยางเหมาะสมตามขอบเขตของบรกิารที่องคกรจดั ครอบคลุมกระบวนการตอไปนี้ 

a) การบงชี้ผูปวยที่มีความเจ็บปวด ในระหวางการประเมินเมื่อแรกรับและการประเมินซ้ํา; 

b) การบําบัดความเจ็บปวดตามแนวทางหรอืระเบียบวิธี (protocol);  

c) การส่ือสารและใหความรูแกผูปวยและครอบครัว เกี่ยวกบัความเจ็บปวดและการบําบัดอาการ ตาม

บริบทของบุคคล วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา (ดู PFR.1.1, ME 1 รวมดวย); และ 

d) การใหความรูแกผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพเกี่ยวกับการประเมินและบําบัดความเจ็บปวด. (ดู 

PFR.2.4 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  COP.6 

 1. องคกรมีกระบวนการเพื่อบงชี้ผูปวยที่มีความเจ็บปวด ตามขอบเขตบริการที่องคกรจัด. (ดู AOP.1.7, ME 

1 รวมดวย) 

 2. ผูปวยที่มีความเจ็บปวดไดรับการดูแลตามแนวทางการบําบัดความเจ็บปวด.  

 3.  องคกรมีกระบวนการส่ือสารและใหความรูเรื่องความเจ็บปวดแกผูปวยและครอบครัว ตามขอบเขต

บริการที่องคกรจัด. (ดู PFE.4,ME 4 รวมดวย) 

 4. องคกรมีกระบวนการใหความรูเรื่องความเจ็บปวดแกบุคลากร ตามขอบเขตบริการที่องคกรจัด. (ดู 

SQE.3, ME1 รวมดวย) 

 
 

 

การดูแลระยะสุดทายของชีวิต 

(End-of-Life Care) 
 

 

 ผูปวยซึ่งเขาใกลระยะสุดทายของชีวิตรวมทั้งครอบครัวของผูปวยเหลานี้ ตองการการดูแลที่มุงเนนไป

ที่ภาวะความตองการที่จําเพาะ.  ผูปวยที่กําลังจะเสียชีวิตอาจจะประสบกับอาการเนื่องมาจากการดําเนินโรค

หรือการรักษา หรืออาจตองการความชวยเหลือในการจัดการกับประเด็นดานจิตสังคม จิตวิญญาณ และ

วัฒนธรรมที่เกีย่วของกับความตายและการเสียชีวิต. ครอบครัวและผูบริบาลอาจตองการชวงพักจากการดูแล
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สมาชิกครอบครัวที่กําลังเจ็บปวยระยะสุดทาย หรือความชวยเหลือในการจัดการกับความเศราและความ

สูญเสีย. 

 เปาหมายขององคกรในการใหการดูแลสําหรับระยะสุดทายของชีวิตนั้นจะตองพิจารณาลักษณะการ

ดูแลหรือบริการที่จัดให (เชน การจัดเปน hospice หรอืหนวยดูแลประคับประคอง), ประเภทของบริการที่จัดให, 

และกลุมผูปวยที่ใหบริการ.  องคกรจัดใหมีกระบวนการเพื่อจัดการดูแลระยะสุดทาย.  กระบวนการเหลานี้ 

• สรางความมั่นใจวามีการประเมินอาการตางๆ และจัดการอยางเหมาะสม; 

• สรางความมั่นใจวาผูปวยระยะสุดทายจะไดรับการบําบัดรักษาอยางมีศักด์ิศรีและดวยความเคารพ; 

• ประเมินผูปวยบอยเทาที่จําเปนเพื่อตรวจหาอาการตางๆ; 

• วางแผนดานการปองกันและรักษาเพื่อจัดการกับอาการตางๆ; และ 

• ใหความรูแกผูปวยและบุคลากรเกี่ยวกับการบําบัดอาการตางๆ. 

 

มาตรฐาน COP.7 

องคกรใหความสําคัญกับการดูแลระยะสุดทายของชีวิต.  

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.7 

 ผูปวยที่กําลังจะเสียชีวิตมีภาวะความตองการที่มีลักษณะเฉพาะที่จะไดรับการดูแลดวยความเคารพ

และความเห็นอกเห็นใจ.  เพือ่บรรลุเปาหมายนี้ บุคลากรทุกคนตองตระหนักในภาวะความตองการที่มี

ลักษณะเฉพาะของผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต.  ควรใชความใสใจตอความสะดวกสบายและศักด์ิศรีของ

ผูปวยชี้นําการดูแลทุกดานระหวางชวงสุดทายของชีวิต.  การดูแลระยะสุดทายของชีวิตที่องคกรจัดให

ประกอบดวย 

a) การบําบัดอาการตางๆ อยางเหมาะสมตามความปรารถนาของผูปวยและครอบครัว; 

b) การปรึกษาในประเด็น เชน การผาพิสูจนศพ การบริจาคอวัยวะ ดวยความระมัดระวัง;  

c) การเคารพตอคานิยม ศาสนา และวัฒนธรรมที่เปนหลักยึดของผูปวย; 

d) การใหผูปวยและครอบครวัมีสวนรวมในการดูแลทุกดาน; และ 

e) การตอบสนองตอขอกังวลดานจิตใจ อารมณ จิตวิญญาณ และวัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว. 

 เพื่อบรรลุเปาหมายเหลานี้ บุคลากรทุกคนตองตระหนักในภาวะความตองการที่มีลักษณะเฉพาะใน

ระยะสุดทายของชีวิต. (ดูเจตจํานงของ PFR.2.5 รวมดวย)  องคกรประเมินคุณภาพของการดูแลระยะสุดทาย

ของชีวิตที่จัดใหโดยประเมินการรับรูของผูปวยและบุคลากรตอการดูแลดังกลาว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  COP.7 

 1. บุคลากรตระหนักในภาวะความตองการที่มีลักษณะเฉพาะของผูปวยระยะสุดทาย. (ดู PFR.1.1,ME 1 

รวมดวย) 

 2. การดูแลระยะสุดทายของชีวิตที่องคกรจัดให พิจารณาภาวะความตองการของผูปวยที่กําลังจะเสียชีวิต 

อยางนอยตามเจตจํานงขอ a) ถึง e)  

 3. มีการประเมินคุณภาพการดูแลระยะสุดทายของชิวิตโดยครอบครัวและบุคลากร. 
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มาตรฐาน COP.7.1 

การดูแลผูปวยที่กําลังจะเสียชีวิต ใหความสุขสบายและธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีของผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน COP.7.1 

 องคกรสรางความมั่นใจในการดูแลผูปวยที่มีความเจ็บปวดหรือกําลังจะเสียชีวิตอยางเหมาะสมโดย 

• ใหการดูแลเพือ่จัดการความเจ็บปวด และอาการหลักหรืออาการที่ตามมา; 

• ปองกันอาการและภาวะแทรกซอนเทาที่จะสามารถทําได; 

• มีการดําเนินการเกี่ยวกับความตองการดานจิตสังคม อารมณ และจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครวั

เนื่องจากเสียชีวิตและความเศราโศก; 

• มีการดําเนินการเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว; และ 

• ผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  COP.7.2 

 1. มีการดูแลเพื่อจัดการความเจ็บปวด และอาการหลักหรืออาการที่ตามมา. 

 2. มีการปองกันอาการและภาวะแทรกซอนเทาที่จะสามารถทําได. 

 3. มีการดําเนินการเกี่ยวกับความตองการดานจิตสังคม อารมณ และจติวิญญาณของผูปวยและครอบครัว

เนื่องจากการเสียชีวิตและความเศราโศก. 

 4. มีการดําเนินการเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว. 

 5. ผูปวยและครอบครัวมสีวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล. (ดู PFR.2, ME1 และ PFR.2.1, ME4 รวม

ดวย) 

 

 



 

139 

 

การดูแลดานวิสัญญีและศัลยกรรม 

Anesthesia and Surgical Care (ASC) 

 

ภาพรวม 

 

 การใชการระงับความรูสึก การทําใหสงบ และหัตถการทางศัลยกรรมเปนกระบวนการที่ซับซอนและ

เกิดเปนประจําในสถานพยาบาล.  การดูแลเหลานี้ตองการการประเมินผูปวยที่ครบถวนสมบูรณ การวางแผน

การดูแลอยางบูรณาการ การเฝาติดตามผูปวยอยางตอเนื่อง และการโอนยายผูปวยตามเกณฑเพื่อการดูแล

ตอเนื่อง การฟนฟูสภาพ การจําหนายและการโอนยายในขัน้สุดทาย. 

 การระงับความรูสึกและการทําใหสงบ (anesthesia and sedation) มักจะถูกมองวาเปนภาวะตอเนื่อง 

(continuum) จากการทําใหสงบระดับต้ืน (minimal sedation) ไปถึงการระงับความรูสึกเต็มที่ (full 

anesthesia).  เนื่องจากการตอบสนองของผูปวยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตอเนื่องนั้น  จึงควรจดัระบบ

การใชการระงับความรูสึกและการระงับประสาทในลักษณะบูรณาการ.  มาตรฐานในบทนี้จะครอบคลมุการระงับ

ความรูสึก การทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก (moderate and deep sedation) ซึ่งมีความเส่ียงตอการ

ตอบสนองอัตโนมัติเพื่อการปองกัน (protective reflexes) สําหรับการหายใจของผูปวย. มาตรฐานบทนี้ไมรวม

การทําใหสงบระดับต้ืน (anxiolysis).  ดังนั้น การใชคําวาการระงับความรูสึกจะรวมถึงการทําใหสงบระดับกลาง

และระดับลึกดวย. 

หมายเหตุ : มาตรฐานวิสัญญีและศัลยกรรมใชกับทุก setting ที่มีการใชการระงับความรูสึก และ/หรือ การทําให

สงบระดับกลางและระดับลึก และเมื่อมีการทําผาตัดหรือหัตถการที่รุกล้ํารายกาย (invasive procedure) อื่นๆ 

ซึ่งตองขอความยินยอม (ดู PFR.6.4 รวมดวย).  Setting ดังกลาวไดแก หองผาตัดของโรงพยาบาล, หนวย

ผาตัดแบบไมนอนคางคืน, คลนิิกทันตกรรมและคลินิกผูปวยนอกอื่นๆ, บรกิารฉุกเฉิน, หนวยดูแลผูปวยวิกฤติ, 

หรือที่อืน่ๆ.  

 

มาตรฐาน 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

การจัดระบบและการจัดการ (Organization and Management) 

ASC.1  มีบริการวิสัญญี (รวมถึงการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) พรอมตอบสนองภาวะความตองการ

ของผูปวย เปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพของทองถิ่นและประเทศ.   

ASC.2 มีผูมีคณุสมบัติเหมาะสม (หนึ่งคนหรือมากกวา) รับผิดชอบในการบริหารจัดการบริการวิสัญญ ี(รวมถึง

การทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก). 

การทําใหสงบ (Sedation Care) 
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ASC.3 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติชี้นําแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก. 

การระงับความรูสึก (Anesthesia Care) 

ASC.4 ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูประเมินสภาพผูปวยกอนใหการระงบัความรูสึก และกอนการนําสลบ. 

ASC.5 มีการวางแผนการใหการระงับความรูสึกของผูปวยแตละรายและบันทึกเปนลายลักษณอักษร. 

ASC.5.1 มีการอธิบายเรื่องความเส่ียง ประโยชน และทางเลือกในการระงบัความรูสึกใหแกผูปวย 

ครอบครัว หรอืผูที่ตัดสินใจแทนผูปวย. 

ASC.5.2 มีการบันทึกการระงับความรูสึกและเทคนิคที่ใชในเวชระเบียนผูปวย. 

ASC.5.3 มีการเฝาติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยแตละรายอยางตอเนื่องระหวางใหการระงับ

ความรูสึก และบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย.    

ASC.6 มีการเฝาติดตามและบันทึกสภาวะของผูปวยหลังไดรับการระงับความรูสึกแตละราย, ผูปวยไดรับการ

จําหนายจากหนวยพักฟนโดยผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือโดยใชเกณฑที่กําหนดไว. 

การดูแลดานศัลยกรรม (Surgical Care) 

ASC.7 มีการวางแผนและบันทึกแผนการดูแลทางศัลยกรรมสําหรับผูปวยแตละราย ตามผลการประเมินผูปวย. 

ASC.7.1 มีการอธิบายเรื่องความเส่ียง ประโยชน และทางเลือกของการดูแลดวยการผาตัดใหแกผูปวย 

ครอบครัว หรอืผูที่ตัดสินใจแทนผูปวย. 

ASC.7.2 มีรายงานทางศัลยกรรมหรือบนัทกึการผาตัดฉบับยอไวในเวชระเบียนผูปวยเพื่อชวยในการ

ดูแลตอเนื่อง. 

ASC.7.3 มีการเฝาติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยแตละรายอยางตอเนื่องในระหวางการผาตัด 

และหลังการผาตัดชวงแรก พรอมทั้งบนัทกึไวในเวชระเบียนผูปวย. 

ASC.7.4 มีการวางแผนการดูแลผูปวยหลังศัลยกรรมและไดรับการบันทกึ. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 
 

การจัดระบบและการจัดการ (Organization and Management) 
 
 

มาตรฐาน ASC.1 

มีบริการวิสัญญ ี(รวมถึงการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) พรอมตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย 

เปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพของทองถิ่นและประเทศ.   

เจตจํานงของมาตรฐาน  ASC.1 

 องคกรมรีะบบในการจัดบริการวิสัญญี (รวมทั้งการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) เพื่อสนองกลุม

ผูปวยที่ใหบริการ บริการทางคลินิกที่จัดใหม ีและความตองการของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ.  

บริการวิสัญญีเปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของของทองถิ่นและประเทศ.   

 บริการวิสัญญี (รวมถึงการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก และบริการทีต่องการสําหรับภาวะ

ฉุกเฉิน) อาจจะจัดใหโดยองคกร หรือทําขอตกลงกับองคกรอื่น หรือใชทั้งสองวิธีรวมกัน.  มีบริการวิสัญญี 

(รวมถึงการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) พรอมสําหรบัภาวะฉุกเฉินนอกเวลาการทําการปกติ.   

 การใชบริการวิสัญญีจากภายนอก ขึน้อยูกับขอแนะนําของหัวหนาและบุคคลอื่นที่ทําหนาที่รับผิดชอบ

บริการวิสัญญี/การทําใหสงบ.  แหลงบริการวิสัญญีจากภายนอกเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ รวมทั้งมีประวัติดานคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยในระดับที่ยอมรับได.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ASC.1 

 1. บริการวิสัญญี (รวมถงึการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) เปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของของทองถิ่นและประเทศ. 

 2. มีบริการวิสัญญี (รวมถงึการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) ที่เพียงพอ สม่ําเสมอ และสะดวกพรอม

ตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย.  

 3. มีบริการวิสัญญี (รวมถงึการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) พรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินนอกเวลาการ

ทําการปกติ. 

 4. การเลือกแหลงบริการวิสัญญีจากภายนอกเปนไปตามขอแนะนําของหัวหนา ประวัติผลงานซึ่งเปนที่

ยอมรับ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกีย่วของ. 
 
 

มาตรฐาน ASC.2 

มีผูมีคุณสมบัติเหมาะสม (หนึ่งคนหรือมากกวา) รับผิดชอบในการบริหารจดัการบริการวิสัญญี (รวมถงึการทํา

ใหสงบระดับกลางและระดับลึก). 

เจตจํานงของมาตรฐาน  ASC.2 

 บริการวิสัญญี (รวมถึงการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) อยูภายใตการบริหารจัดการของผูมี

คุณสมบัติเหมาะสมจากการฝกอบรม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่มีบันทึกไว สอดคลองกับกฎหมาย
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และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยอาจมีหนึ่งคนหรอืมากกวา.  บุคคลดังกลาวมีความรับผิดชอบในดาน

วิชาชีพสําหรับบริการวิสัญญตีอไปนี้ 

• การจัดทํา นําไปปฏิบัติ และธํารงไวซึ่งนโยบายและระเบียบปฏิบัติ; 

• การบริหารและกํากับดูแล; 

• การธํารงไวซึ่งโปรแกรมควบคุมคุณภาพที่จําเปน; 

• การใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการวิสัญญีจากภายนอก (รวมถึงการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก); 

• การติดตามและทบทวนประเมินผลบริการวิสัญญีทั้งหมด (รวมถึงการทําใหสงบระดับกลางและระดับ

ลึก). 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   ASC.2 

 1. บริการวิสัญญี (รวมถงึการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) เปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งทั้งองคกร. 

(ดู COP.1, ME 1 รวมดวย) 

 2. บริการวิสัญญี (รวมถงึการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) อยูภายใตการบริหารของผูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมหนึ่งคนหรือมากกวา. (ดู GLD.5 รวมดวย) 

 3. มีการกําหนดและนําไปปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบสําหรบัการจัดทํา นําไปปฏิบัติ และธํารงไวซึ่งนโยบาย

และระเบียบปฏิบัติ. 

 4. มีการกําหนดและนําไปปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบสําหรบัการธํารงไวซึ่งโปรแกรมควบคุมคุณภาพ. 

 5. มีการกําหนดและนําไปปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบสําหรบัการใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการวิสัญญีจาก

ภายนอก (รวมถึงการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก) (ดู GLD.3.3, ME 1 รวมดวย) 

 6. มีการกําหนดและนําไปปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบสําหรบัการติดตามและทบทวนประเมินผลบริการวิสัญญี

ทั้งหมด. 
 
 

การทําใหสงบ (Sedation) 
 
 

มาตรฐาน ASC.3 

มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติชี้นําแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับการทําใหสงบระดับกลางและระดับลึก. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  ASC.3 

 การทําใหสงบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหสงบในระดับกลางและระดับลึก กอใหเกิดความเส่ียงตอ

ผูปวย จึงจําเปนตองใชคําจํากัดความ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน.  ระดับของการทําใหสงบเกิดขึ้น

เปนภาวะตอเนื่อง และผูปวยอาจจะเปลี่ยนจากระดับหนึง่ไปยังอีกระดับหนึ่ง ขึ้นกับยา วิธีการ และขนาดของยา

ที่ใหแกผูปวย.  ส่ิงสําคัญที่ควรคํานึงถึงไดแกความสามารถที่ผูปวยจะคงไวซึ่งการตอบสนองอัตโนมัติเพื่อการ

ปองกัน (protective reflexes), การมีทางเดินหายใจที่เปดโลงตลอดเวลา, การตอบสนองตอการกระตุนทาง

กายภาพหรือการส่ังดวยวาจา.  

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการทําใหสงบ ระบุส่ิงตอไปนี้ 
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a) วิธีการวางแผน รวมถึงการบงชี้ความแตกตางระหวางกลุมผูปวยผูใหญและเด็ก หรอืขอพิจารณาพิเศษ

อื่นๆ; 

b) การบันทึกขอมูลที่จําเปนเพื่อการทํางานของทีมดูแลผูปวยและการส่ือสารที่มีประสิทธิผล; 

c) การพิจารณาขอความยินยอมเปนกรณีพิเศษตามความเหมาะสม; 

d) ขอกําหนดเกี่ยวกับความถี่และประเภทของการเฝาติดตามผูปวย; 

e) คุณสมบัติหรือทักษะพิเศษของบุคลากรทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการทําใหสงบ; และ 

f) ความพรอมของอุปกรณพิเศษและการใช. 

 คุณสมบัติของแพทย ทนัตแพทย หรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบดูแลผูปวยที่ไดรับการทําใหสงบ

ระดับกลางและระดับลึกเปนส่ิงสําคัญ.  บุคคลนั้นตองมีความชํานาญในส่ิงตอไปนี้ 

g) เทคนิคของวิธีการทําใหสงบตางๆ; 

h) การเฝาติดตามที่เหมาะสม; 

i) การตอบสนองตอภาวะแทรกซอน; 

j) การใชสารแกฤทธ์ิ; และ 

k) การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน. 

 ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรับผิดชอบในการประเมินผูปวยกอนการทําใหสงบเพื่อใหมั่นใจวาการทํา

ใหสงบที่วางแผนไวและระดับของการทําใหสงบนั้นเหมาะสมกับผูปวย.  นโยบายขององคกรกําหนดขอบเขต

และรายละเอียดของการประเมินนี้. 

 นอกจากแพทยหรือทนัตแพทยแลว ยังตองมีผูมีคุณสมบัติเหมาะสมทําหนาที่ติดตามเฝาระวังตัวแปร

ดานสรีรวิทยาของผูปวยอยางตอเนื่อง และชวยในการดูแลทั่วไปหรือการชวยฟนคนืชพี.  คุณสมบัติของผูที่ทํา

หนาที่ติดตามเฝาระวัง เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเฝาติดตาม จะตองเหมือนกนัในทุก setting ขององคกร

ที่ใหบริการทําใหสงบ (เชน หองผาตัด คลินกิทันตกรรม) ทําใหเกิดการดูแลในระดับเดียวกัน. (ดู COP.1, ME3 

และ GLD.3.2.1, ME 3 รวมดวย)   

คําจํากัดความของระดับการทําใหสงบ สามารถดูไดจากคําอธิบายศัพทของคูมือนี้ในหนา 245  . 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   ASC.3 

 1. นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งระบุองคประกอบ a) ถึง f) ในเจตจํานงของมาตรฐานเปนอยาง

นอย ใหแนวทางการดูแลผูปวยที่ถูกทําใหสงบในระดับปานกลางและระดับลึก. (ดู AOP.2, ME 3; 

COP.1, ME 3; และ MMU.4, ME1 รวมดวย) 

 2. บุคคลทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ระบุใน ASC.2 มีสวนรวมในการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

 3. มีการประเมินผูปวยกอนการทําใหอยางสอดคลองกับนโยบายขององคกร เพื่อประเมินความเส่ียงและ

ความเหมาะสมในการทําใหผูปวยสงบ. (ดู AOP.1.1, ME 1 รวมดวย) 

 4. ผูใหบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งรับผิดชอบทําใหผูปวยสงบมีคุณสมบัติอยางนอยตามองคประกอบ 

g) ถึง k) ในเจตจํานงของมาตรฐาน. 

 5. ผูคุณสมบัติเหมาะสมติดตามเฝาระวังผูปวยในชวงเวลาที่ทําใหสงบ และชวงเวลาที่พักฟน พรอมทั้ง

บันทึกผลการเฝาติดตาม. 

 6. มีการนําเกณฑที่กําหนดไวมาใชสําหรับการพักฟนและจําหนายจากการทําใหสงบ และบันทึกไว. 
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 7. การทําใหสงบระดับกลางและระดับลึกเปนไปตามนโยบายของโรงพยาบาล. 

 
 
 

การระงับความรูสึก (Anesthesia Care) 
 
 

มาตรฐาน ASC.4 

ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูประเมินสภาพผูปวยกอนใหการระงับความรูสึก และกอนการนําสลบ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  ASC.4 

 เนื่องจากการระงับความรูสึกกอใหเกิดความเส่ียงระดับสูง จึงตองมีการวางแผนอยางระมัดระวัง.  การ

ประเมินสภาวะผูปวยกอนใหการระงับความรูสึกเปนพื้นฐานสําหรับการวางแผนดังกลาวและการบริหารยาแก

ปวดหลังผาตัด.  การประเมินกอนใหการระงบัความรูสึกใหสารสนเทศที่จําเปนสําหรับ 

• การเลือกวิธีการระงับความรูสึกและการวางแผนระงับความรูสึก; 

• การใหการระงบัความรูสึกที่เหมาะสมอยางปลอดภัย; และ 

• การแปลผลขอมูลจากการเฝาติดตามผูปวย. 

 วิสัญญีแพทยหรือผูมคีุณสมบัติเหมาะสมอื่น เปนผูประเมนิผูปวยกอนใหการระงับความรูสึก.   

 กระบวนการประเมินกอนใหการระงับความรูสึกอาจทํากอนการรับไวเปนผูปวยในหรือกอนทําหัตถการ

ผาตัดสักระยะหนึ่ง หรือทันทกีอนทําหัตถการผาตัดแกผูปวยฉุกเฉิน หรอืผูปวยคลอด.   

การประเมินกอนการนําสลบเปนการประเมินที่แยกจากการประเมินกอนใหการระงับความรูสึก

เนื่องจากเนนทีค่วามเสถียรทางสรีรวิทยาและความพรอมของผูปวยสําหรับการระงับความรูสึก และเกิดขึ้น

ทันทีกอนการนําสลบ. 

ถาจะตองใหการระงับความรูสึกอยางฉุกเฉิน การประเมินกอนใหการระงับความรูสึกและการประเมิน

กอนการนําสลบ สามารถทําตอเนื่องกันไดหรือพรอมกนัได แตไดรับการบันทึกแยกจากกัน.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   ASC.4 

 1. มีการประเมินผูปวยกอนใหการระงับความรูสึกสําหรับผูปวยแตละราย. (ดู AOP.1.1, ME1 รวมดวย) 

 2. ผูปวยไดรับการประเมินกอนการนําสลบ เพื่อประเมนิผูปวยอีกครั้งหนึ่งทนัทีกอนการนําสลบ. 

 3. การประเมินทั้งสอง กระทําโดยผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม. 

 4. การประเมินทั้งสอง ไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. 

 
 
 

มาตรฐาน ASC.5 

มีการวางแผนการใหการระงบัความรูสึกของผูปวยแตละรายและบันทึกเปนลายลักษณอักษร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  ASC.5 



 

145 

 

 มีการวางแผนการระงับความรูสึกอยางระมัดระวังและบันทึกไวในแบบบันทึกทางวิสัญญี.  การ

วางแผนมีการพิจารณาขอมูลจากการประเมินอื่นๆ ดวย แผนระบุการระงบัความรูสึกที่จะใช วิธีการระงับ

ความรูสึก ยาและสารน้ําอื่นๆ วิธีการเฝาติดตาม และการดูแลหลังการระงับความรูสึกที่คาดวาจะเกิดขึ้น.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  ASC.5 

 1. มีการวางแผนการระงับความรูสึกสําหรับผูปวยแตละราย. 

 2. แผนการระงับความรูสึกไดรับการบันทึก. 

 
 
 

มาตรฐาน ASC.5.1 

มีการอธิบายเรื่องความเส่ียง ประโยชน และทางเลือกในการระงับความรูสึกใหแกผูปวย ครอบครัว หรอืผูที่

ตัดสินใจแทนผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  ASC.5.1  

 กระบวนการวางแผนระงับความรูสึกหมายรวมถึงการใหความรูแกผูปวย ครอบครัว หรอืผูที่ตัดสินใจ

แทนผูปวย ในประเด็นเรื่องความเส่ียง ประโยชน ทางเลือกเกี่ยวกับการระงับความรูสึกและการบริหารยาระงับ

ปวดหลังผาตัดที่วางแผนไว.  การสนทนานี้เปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่จะขอความยินยอมสําหรับการระงับ

ความรูสึก (รวมทั้งการทําใหสงบระดับปานกลางและระดับลึก) ตามที่กําหนดใน PFR.6.4 ME 2.  วิสัญญี

แพทยหรือผูมคีุณสมบัติเหมาะสมเปนผูใหความรูนี้. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  ASC.5.1 

 1. มีการใหความรูแกผูปวย ครอบครัว หรือผูตัดสินใจแทนผูปวย ในประเด็นเรื่องความเส่ียง ประโยชน และ

ทางเลือกของการระงับความรูสึก (ดู PFR.6.4, ME 2 รวมดวย)  

 2. วิสัญญีแพทยหรือบคุคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูใหความรู.  

 
 
 

มาตรฐาน  

ASC.5.2 มีการบันทึกการระงับความรูสึกและเทคนิคที่ใชในเวชระเบียนผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน   ASC.5.2 

          การระงบัความรูสึกและเทคนิคที่ใชไดรับการบันทกึไวในเวชระเบียนผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   ASC.5.2 

 1. การระงบัความรูสึกที่ใชไดรับการบันทึกไวในแบบบันทึกทางวิสัญญีของผูปวย (ดู COP.2.1, ME 7 และ 

MCI.19.1, ME 4 รวมดวย) 

 2. เทคนิคการระงับความรูสึกที่ใชไดรับการบันทึกในแบบบันทึกทางวิสัญญีของผูปวย 
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 3. มีการระบุตัววิสัญญีแพทย และ/หรือ พยาบาลวิสัญญี และผูชวยวิสัญญี ที่ใหการดูแลในบันทึกระงับ

ความรูสึกของผูปวย. 
 
 

มาตรฐาน ASC.5.3 

มีการเฝาติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยแตละรายอยางตอเนื่องระหวางใหการระงับความรูสึก และ

บันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย.    

เจตจํานงของมาตรฐาน   ASC.5.3 

          การเฝาติดตามสภาวะทางสรีรวิทยา ทําใหไดขอมูลที่เชื่อถือไดเกีย่วกับสภาวะของผูปวยระหวางการให

การระงับความรูสึก (ทั้งรางกาย, ทางไขสันหลัง และเฉพาะสวน) และในชวงพักฟน.  วิธีการเฝาติดตามขึ้นอยู

กับสภาพของผูปวยกอนการใหการระงับความรูสึก วิธีการระงับความรูสึก และความซับซอนของการผาตัดหรือ

หัตถการอื่นทีก่ระทําระหวางระงับความรูสึก.  อยางไรก็ตาม การเฝาติดตามโดยรวมระหวางระงับความรูสี

กเปนกระบวนการตอเนื่อง และมีการบันทึกผลลัพธไวในเวชระเบียนผูปวยในผูปวยทุกราย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  ASC.5.3  

 1. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุความถี่ขั้นตํ่าและประเภทของการเฝาติดตามระหวางระงับความรูสึก 

และเปนแนวทางเดียวกันสําหรับผูปวยที่คลายคลึงกัน ไดรับการระงับความรูสึกแบบเดียวกัน ไมวาจะให

การระงับความรูสึก ณ ที่ใด. (ดู AOP.2, ME 1-3 รวมดวย) 

 2. มีการเฝาติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ขณะใหการระงับความรูสึก (ดู 

AOP.2, ME 1 และ 2 รวมดวย) 

 3. ผลลัพธของการเฝาติดตาม ไดรับการบันทึกไวในแบบบันทึกการระงับความรูสึกของผูปวย.  (ดู 

MCI.19.1, ME 4 รวมดวย) 

 
 
 

มาตรฐาน ASC.6 

มีการเฝาติดตามและบันทึกสภาวะของผูปวยหลังไดรับการระงับความรูสึกแตละราย, ผูปวยไดรับการจําหนาย

จากหนวยพักฟนโดยผูที่มีคณุสมบัติเหมาะสมหรือโดยใชเกณฑที่กําหนดไว. 

เจตจํานงของมาตรฐาน   ASC.6 

           การเฝาติดตามผูปวยระหวางที่ใหการระงับความรูสึกเปนพื้นฐานสําหรับการเฝาติดตามในชวงพักฟน

หลังการระงับความรูสึก.  การเก็บและวิเคราะหขอมูลสภาวะของผูปวยในระยะพักฟนอยางตอเนื่องและเปน

ระบบ จะชวยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการเคลื่อนยายผูปวยสู setting อื่นซึ่งมีระดับความเขมขนของการ

ใหบริการนอยกวา.   การบันทึกขอมูลการเฝาติดตามเปนเอกสารสนับสนุนการตัดสินใจการจําหนายผูปวย. 

 การจําหนายผูปวยออกจากบริเวณพักฟนหลังการระงับความรูสึก สามารถทําไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ตอไปนี้: 

a) ผูปวยไดรับการจําหนาย (หรือยุติการเฝาติดตามในชวงพักฟน) โดยวิสัญญีแพทยทีม่ีคุณสมบัติ

เหมาะสมครบถวน หรือบุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยบรกิารวิสัญญ.ี 
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b) ผูปวยไดรับการจําหนาย (หรือยุติการเฝาติดตามในชวงพักฟน) โดยพยาบาล หรือบคุคลที่มีคุณสมบัติ

ใกลเคียง ตามเกณฑหลังการระงับความรูสึกที่กําหนดโดยผูนําของโรงพยาบาล และบันทึกเวช

ระเบียนผูปวยมีหลักฐานวาเปนไปตามเกณฑ. 

c) ผูปวยไดรับการจําหนายไปยังหนวยดูแลซึ่งมีความสามารถในการใหการดูแลหลังการระงับความรูสึก

หรือหลังการทาํใหสงบสําหรับผูปวยที่เลือกสรรไว เชน หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 

หรือหออภิบาลผูปวยหนักศัลยกรรมประสาท.  

 มีการบันทึกเวลาที่ผูปวยมาถึงและเวลาที่จําหนายออกจากบริเวณพักฟน (หรือยุติการเฝาติดตาม

ในชวงพักฟน). 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   ASC.6 

 1. ผูปวยไดรับการเฝาติดตามในระหวางการพักฟนหลังการระงับความรูสึกตามนโยบาย. (ดู AOP.2, ME 3 

รวมดวย) 

 2. มีการบันทึกขอมูลการเฝาติดตามในเวชระเบียนผูปวยโดยการเขียนหรอืทางอิเลก็ทรอนิกส. (ดู 

MCI.19.1, ME 4 รวมดวย) 

 3. ผูปวยถูกจําหนายจากหนวยดูแลหลังการระงับความรูสึก (หรอืยุติกาเฝาติดตามในชวงพักฟน) ตาม

ทางเลือกที่ระบุไวในขอ a) ถงึ c) ของเจตจาํนง. 

 4. มีการบันทึกเวลาที่ผูปวยมาถึงและเวลาที่จําหนายออกจากบริเวณพักฟนในเวชระเบียนผูปวย. 
 

 

 
 

การดูแลทางศัลยกรรม (Surgical Care) 
 
 

มาตรฐาน ASC.7 

มีการวางแผนและบันทึกแผนการดูแลทางศัลยกรรมสําหรับผูปวยแตละราย ตามผลการประเมินผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน   ASC.7 

           เนือ่งจากการผาตัดกอใหเกิดความเส่ียงระดับสูง จึงตองวางแผนใชการผาตัดอยางระมัดระวัง.  การ

ประเมินผูปวยเปนพื้นฐานสําหรับการเลือกหัตถการการผาตัดที่เหมาะสม.  การประเมินใหขอมูลที่จําเปน

สําหรับ 

• เลือกหัตถการและเวลาที่เหมาะสม; 

• การทําหัตถการอยางปลอดภัย; และ 

• การแปลผลส่ิงที่ตรวจพบจากการเฝาติดตามผูปวย. 

 การเลือกหัตถการผาตัดขึ้นกับประวัติของผูปวย สภาวะทางรางกาย ขอมูลการวินิจฉัยโรค ความเส่ียง

และประโยชนของหัตถการตอผูปวย.  การเลือกหัตถการอาศัยการพิจารณาสารสนเทศที่ไดจากการประเมิน
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ผูปวยเมื่อแรกรับ ผลการตรวจวิเคราะหเพื่อการวินิจฉัยโรค และขอมูลอืน่ๆ ที่มี.  กระบวนการประเมินผูปวยที่

ตองผาตัดในภาวะฉุกเฉินอาจกระทําในชวงเวลาที่ส้ันลง.    

มีการแผนดูแลดานศัลยกรรมและการวินิจฉยัโรคกอนผาตัดไวในเวชระเบียนผูปวย.  ลาํพังชื่อหัตถการ

การผาตัดไมอาจนับวาเปนการวินิจฉัยโรค. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ASC.7 

 1. มีการบันทึกสารสนเทศจากการประเมินที่ใชในการจัดทําและสนับสนุนหัตถการรกุล้ํารางกาย (invasive 

procedure) ที่วางแผนไว ในเวชระเบียนโดยแพทยผูรับผดิชอบกอนที่จะทําหัตถการ. (ดู AOP.1.5.1, 

ME 1; AOP.5.3, ME 3; และ AOP6.4, ME 3 รวมดวย)   

 2. การดูแลทางศัลยกรรมของผูปวยแตละรายไดรับการวางแผนตามสารสนเทศจากการประเมิน. (ดู 

AOP.1.5.1,ME 1 รวมดวย) 

 3. มีการบันทึกการวินิจฉยัโรคกอนผาตัดและหัตถการที่วางแผนไว ในเวชระเบียนผูปวยโดยแพทย

ผูรับผิดชอบ กอนที่จะทําหัตถการ. (ดู AOP.1.5.1, ME 1 และ MCI.19.1, ME 3 รวมดวย)   
 
 

มาตรฐาน ASC.7.1 

มีการอธิบายเรื่องความเส่ียง ประโยชน และทางเลือกของการดูแลดวยการผาตัดใหแกผูปวย ครอบครวั หรือผู

ที่ตัดสินใจแทนผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ASC.7.1 

 ผูปวยและครอบครัวหรอืผูที่ตัดสินใจแทน ไดรับสารสนเทศที่เพียงพอเพือ่มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

และใหความยินยอมโดยไดรบัการบอกกลาว (informed consent) ตามขอกําหนดใน PFR.6.4. ขอมูลดังกลาว

ประกอบดวย 

• ความเส่ียงของหัตถการที่วางแผนไว; 

• ประโยชนของหัตถการที่วางแผนไว; 

• ภาวะแทรกซอนที่มีโอกาสเกิดได; และ 

• ทางเลือกของการรักษาดวยการผาตัดและไมผาตัดที่เปนไปไดสําหรับผูปวย. 

 นอกจากนี้ เมือ่มีความจําเปนตองใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือด จะตองมีการสนทนาในเรื่อง

ความเส่ียงและทางเลือก.  ศัลยแพทยที่จะผาตัดผูปวยหรือบุคคลอื่นที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเปนผูใหสารสนเทศ

นี้. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ASC.7.1 

 1. ผูปวย ครอบครัว และผูตัดสินใจแทนไดรับความรูเรื่องความเส่ียง ประโยชน ภาวะแทรกซอนที่มีโอกาส

เกิดขึ้น และทางเลือก เกี่ยวกบัหัตถการการผาตัดที่วางแผนไว. (ดู PFR.6.4, ME 1 รวมดวย)    

 2. การใหความรูหมายรวมถึงความจําเปน ความเส่ียงและประโยชน และทางเลือกในการใชเลือดและ

สวนประกอบของเลือด. 
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 3. ศัลยแพทยที่จะผาตัดผูปวยหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูใหความรู (ดู PFR.6.1, ME 2 รวม

ดวย) 

 
 
 

มาตรฐาน ASC.7.2 

มีรายงานทางศัลยกรรมหรอืบันทึกการผาตัดฉบับยอไวในเวชระเบียนผูปวยเพื่อชวยในการดูแลตอเนือ่ง. 

เจตจํานงของมาตรฐาน   ASC.7.2 

 การดูแลผูปวยหลังทําศัลยกรรมขึ้นกับเหตุการณและส่ิงที่พบจากหัตถการทางศัลยกรรม.  ดวยเหตุนี้ 

เวชระเบียนผูปวยประกอบดวยขอมูล การวินิจฉัยโรคหลังผาตัด รายละเอียดของการทาํหัตถการทางศัลยกรรม

และส่ิงที่พบ (รวมถึงส่ิงสงตรวจที่สงไปตรวจ) ชื่อศัลยแพทยและผูชวยผาตัด.  รายงานทางศัลยกรรมเปนลาย

ลักษณอักษรไดรับการจัดทําเสร็จกอนที่ผูปวยจะออกจากบริเวณพักฟนหลังการระงับความรูสึก เพื่อชวยในการ

ดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่องหลังทําศัลยกรรม. (ดู COP.2.1, ME 7 และ AOP.5.3,ME 3 รวมดวย)   

 กอนที่ผูปวยจะออกจากบริเวณพักฟนหลังการระงับความรูสึก บันทึกการผาตัดฉบับยออาจจะถูกใช

แทนรายงานทางศัลยกรรมเปนลายลักษณอักษร.  เนื้อหาขั้นตํ่าสําหรับรายงานทางศัลยกรรมที่เปนลายลักษณ

อักษรหรอืบันทึกการผาตัดฉบับยอ ประกอบดวย 

a) การวินิจฉัยโรคหลังผาตัด; 

b) ชื่อศัลยแพทยที่ทําผาตัดและผูชวย; 

c) ชื่อหัตถการ; 

d) ส่ิงสงตรวจทางศัลยกรรมที่สงไปตรวจ; 

e) การระบุอยางเจาะจงถึงภาวะแทรกซอนหรือการไมมีภาวะแทรกซอนระหวางการทําหัตถการ 

รวมถึงปริมาณการสูญเสียเลือด; และ 

f) วันที่ เวลา และลายมือชื่อของแพทยผูรับผดิชอบ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ASC.7.2 

 1. รายงานทางศัลยกรรมเปนลายลักษณอักษรและบันทกึการผาตัดฉบับยอ ประกอบดวยเนื้อหาใน

เจตจํานงขอ a) ถึง f) เปนอยางนอย. 

 2. รายงานทางศัลยกรรมเปนลายลักษณอักษรหรอืบันทึกการผาตัดฉบับยอในเวชระเบียนผูปวย ไดรับการ

จัดทําเสร็จกอนที่ผูปวยจะออกจากบริเวณพักฟนหลังการระงับความรูสึก. (ดูเจตจํานงของ COP.2.3 

รวมดวย)   
 
 

มาตรฐาน ASC.7.3 

มีการเฝาติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยแตละรายอยางตอเนื่องในระหวางการผาตัด และหลังการผาตัด

ชวงแรก พรอมทั้งบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. 

หมายเหตุ: ขอกําหนดนี้จะถูกใหคะแนนตอเมื่อมีการทําหัตถการโดยการใชยาชาเฉพาะที่ ไมมีการระงบั

ความรูสึกทั้งรางกายหรือเฉพาะสวนหรือการทําใหสงบ. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน ASC.7.3 

           มีการเฝาติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยระหวางการผาตัดและหลังการผาตัดระยะแรก.  การ

เฝาติดตามเหมาะสมกับสภาวะของผูปวยและหัตถการที่ไดทําไป.   

 ผลลัพธของการเฝาติดตามจะเปนตัวบงชี้การตัดสินใจสําคัญในระหวางการผาตัด และการตัดสินใจ

หลังผาตัด เชน การกลับมาผาตัดซ้ํา การเปลี่ยนแปลงหนวยดูแลจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง หรือการ

จําหนาย.  สารสนเทศจากการเฝาติดตามจะชี้นําการดูแลทางดานการแพทยและการพยาบาล และบงชี้ความ

จําเปนสําหรับการตรวจวิเคราะหเพื่อการวินิจฉัยหรือบรกิารอื่นๆ.  ขอมลูที่ไดจากการเฝาติดตามไดรับการ

บันทึกไวในเวชระเบียน.  ขอกําหนดนี้สัมพนัธกับขอกําหนดทํานองเดียวกันสําหรับการเฝาติดตามทาง

สรีรวิทยาระหวางการระงับความรูสึก. (ดู ASC.5.3 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  ASC.7.3 

 1. มีการเฝาติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยอยางตอเนื่องระหวางการผาตัด (ดู AOP.2.1, ME 1 

รวมดวย) 

 2. มีการบันทึกส่ิงที่พบจากการเฝาติดตามไวในเวชระเบียนผูปวย (ดู AOP.2, ME 1 และ MCI.19.1, ME 4 

รวมดวย) 

  
 
 

มาตรฐาน ASC.7.4 

มีการวางแผนการดูแลผูปวยหลังศัลยกรรมและไดรับการบันทึก. 

เจตจํานงของมาตรฐาน ASC.7.4 

 ภาวะความตองการการดูแลทางการแพทยและการพยาบาลหลังศัลยกรรมในผูปวยแตละรายมีความ

แตกตางกัน.   ดังนั้น จึงมคีวามจําเปนตองวางแผนสําหรบัการดูแลดังกลาว ประกอบดวยระดับของการดูแล 

setting ของการดูแล การเฝาติดตามหรือการรักษาติดตาม และความตองการในการใชยา.  การวางแผนดูแล

หลังศัลยกรรมสามารถเริ่มตนไดต้ังแตกอนการทําศัลยกรรมตามความตองการและสภาวะของผูปวยที่ไดจาก

การประเมิน.  มีการบันทึกแผนการดูแลไวในเวชระเบียนผูปวยเพื่อใหมั่นใจในความตอเนื่องของการใหบริการ

ในชวงการพักฟนหรือการฟนฟูสภาพ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน ASC.7.4 

 1. มีการวางแผนการดูแลหลังศัลยกรรมในชวงแรกสําหรับผูปวยแตละราย ประกอบดวยการดูแลทาง

การแพทย การพยาบาล และดานอื่นๆ ตามที่บงชี้โดยภาวะความตองการของผูปวยที่ระบุไว. 

 2. แผนการดูแลหลังศัลยกรรมไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวยโดยศัลยแพทยผูรับผิดชอบ หรือ

ไดรับการยืนยนัโดยศัลยแพทยผูรับผิดชอบโดยการลงนามรวมในแผนที่บันทึกไวโดยผูที่ศัลยแพทย

มอบหมาย. 

 3. แผนการดูแลหลังศัลยกรรมดานการพยาบาลไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. 

 4. เมื่อมีขอบงชี้โดยภาวะความตองการของผูปวย แผนการดูแลหลังศัลยกรรมที่จัดใหโดยบุคลากรสาขาอื่น

ไดรับการบันทกึไวในเวชระเบียนผูปวย. 
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 5. แผนการดูแลไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวยภายใน 24 ชั่วโมงหลังทําศัลยกรรม. 

 6. ใหการดูแลตามแผนที่วางไว. 
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การจัดการดานยาและการใชยา 

Medication Management and Use (MMU)  

 

ภาพรวม 
 

 

 การจัดการดานยาเปนองคประกอบที่สําคัญในการบําบัดรักษาโรคหรอืสภาวะตางๆ ในลักษณะของ

การรักษาตามอาการ การปองกัน การรักษา และการบรรเทา (palliative).  การจัดการดานยาประกอบดวย

ระบบและกระบวนการที่องคกรใชในการจัดใหมีการบําบัดรักษาดวยยาแกผูปวย.  การจัดการนี้มักจะเปนผล

ของการประสานงานของบุคลากรในองคกรในลักษณะสหวิชาชีพ (multidisciplinary) ที่จะประยุกตหลักการของ

การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผล การนําไปปฏิบัติ และการปรับปรุง ไปใชในการคัดเลือก การจัดหา 

การเก็บรักษา การส่ังใชยา การถายทอดคําส่ัง การกระจายยา การเตรียมยา การจายยา การบริหารยา การ

บันทึก และการเฝาติดตามการใชเภสัชบําบัด.  กระบวนการจัดการดานยาที่ดีเพื่อความปลอดภัยของผูปวยมี

ความเปนสากล แมวาบทบาทของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพในการจัดการดานยาในแตละประเทศจะ

แตกตางกันมาก. 

 หมายเหตุ: ยามีความหมายถึงยาที่แพทยส่ังใช, ยาตัวอยาง, ยาสมุนไพร, วิตามิน, ผลิตภัณฑเสริม

อาหาร (nutriceuticals), ยา OTC, วัคซีน, หรือสารทึบรงัสีและวินิจฉัย ที่ใชกับบุคคลหรือใหแกบุคคลเพื่อ

วินิจฉัย เพื่อรกัษา หรือเพื่อปองกันโรคหรอืภาวะผิดปกติอื่นๆ, สารเภสัชรังสี (radioactive medications), การ

บําบัดรักษาทางเดินหายใจ (respiratory therapy treatments), โภชนบําบัดทางหลอดเลือดดํา (parenteral 

nutrition), ผลิตภัณฑจากเลือด (blood derivatives), และสารละลายที่ใหทางหลอดเลือดดํา (ธรรมดาหรือมีอิ

เล็กโทรไลต และ/หรือ ยา รวมดวย). 

 

มาตรฐาน  
 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

การจัดระบบและการจัดการ 

MMU.1 การใชยาในองคกรเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกีย่วของ มีการจดัระบบตอบสนอง

ภาวะความตองการของผูปวย. 

MMU.1.1 ผูที่เหมาะสมซึ่งอาจเปนเภสัชกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เจาหนาที่เทคนิค หรอืผู

ประกอบวิชาชีพอื่นที่ไดรับการอบรม เปนผูกํากับดูแลหองยาหรือบริการเภสัชกรรม. 

การคัดเลือกและการจัดหายา 

MMU.2 มียาที่ไดรับการเลือกอยางเหมาะสมสําหรับการส่ังใช เก็บไวในคลงัยาหรือพรอมใหบริการ. 

MMU.2.1 มีวิธีกํากับดูแลบัญชียาขององคกรและการใชยา. 
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MMU.2.2 องคกรสามารถจัดหายาที่ไมมีในคลังยาหรือไมมีใชปกติในองคกร หรือในเวลาที่หองยาปด.  

การเก็บรกัษายา 

MMU.3 ยาไดรับการจัดเก็บอยางเหมาะสมและปลอดภัย. 

MMU.3.1 นโยบายขององคกรสนับสนุนการเก็บยาและผลิตภัณฑสารอาหารอยางเหมาะสม. 

MMU.3.2 มียาฉุกเฉินพรอมใช มีการควบคมุ และมีความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บไวนอกหองยา. 

MMU.3.3 องคกรมีระบบการเรียกเก็บคืนยา. 

การส่ังยาและถายทอดคําส่ัง 

MMU.4 การส่ังยาและการถายมีทอดคําส่ังการใชยาเปนไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

MMU.4.1 องคกรกําหนดองคประกอบของคาํส่ังใชยาที่สมบูรณ และประเภทของคําส่ังซึง่เปนที่

ยอมรับ.  

MMU.4.2 องคกรบงชี้ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งไดรับอนญุาตใหส่ังใชยาได. 

MMU.4.3 มีการบันทึกยาที่ไดรับการส่ังและบริหารใหแกผูปวย ไวในเวชระเบียนผูปวย. 

การเตรียมยาและจัดจายยา 

MMU.5 ยาตางๆ ไดรับการเตรียมและจัดจายในส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสะอาด. 

MMU.5.1 มีการทบทวนความเหมาะสมของคําส่ังใชยา. 

MMU.5.2 มีระบบในการจายยาที่ถูกขนาด แกผูปวยที่ถูกคน ในเวลาที่ถกูตอง. 

การบริหารยา 

MMU.6 องคกรระบุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีสิทธิบริหารยา. 

MMU.6.1 การบริหารยารวมถึงกระบวนการเพื่อสอบทานความถูกตองกับคําส่ังใชยา. 

MMU.6.2 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อกํากับการใชยาที่ผูปวยนํามาใชดวยตนเอง หรือยา

ตัวอยาง. 

การเฝาติดตามการใชยา 

MMU.7 มีการเฝาติดตามผลของยาตอผูปวย. 

MMU.7.1 มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รวมทั้งเหตุเกือบพลาด ตามกระบวนการและ

ชวงเวลาที่องคกรกําหนด. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

 

การจัดระบบงานและการจัดการ  

(Organization and Management) 
 

 

มาตรฐาน MMU.1 

การใชยาในองคกรเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ มีการจัดระบบตอบสนองภาวะความ

ตองการของผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MMU.1  

 ยาเปนทรัพยากรที่สําคัญในการดูแลผูปวย จะตองมีการจัดระบบที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ.  

การจัดการดานยาไมใชความรับผิดชอบของบริการเภสัชกรรมเทานั้น แตเปนความรับผิดชอบของผูบริหารและ

ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพดวย. วิธีการแบงปนความรับผิดชอบขึ้นกับโครงสรางและการจัดกําลังคน

ขององคกร. ในองคกรที่ไมมหีองยา ยาอาจไดรับการจัดการโดยแตละหนวยดูแลทางคลินิกตามนโยบายของ

องคกร.  ในองคกรที่มีหองยากลางขนาดใหญ หองยาอาจจะจัดระบบและควบคุมยาทั่วทั้งองคกร.  การจัดการ

ดานยาที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทุกสวนขององคกร ทั้งผูปวยใน ผูปวยนอก และหนวยดูแลเฉพาะ.  มกีารนํา

กฎหมายและระเบียบขอบังคับเขามาในโครงสรางองคกรและการดําเนินงานระบบจัดการดานยาที่ใชในองคกร.   

องคกรทบทวนระบบอยางนอยปละครั้งเพื่อสรางความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

จัดการดานยาและการใชยา.  การทบทวนประจําปนําสารสนเทศและประสบการณทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการ

ดานยามาพิจารณา.  สารสนเทศและประสบการณดังกลาวประกอบดวยตัวอยางตอไปนี้: 

• ระบบจัดการดานยาทํางานไดดีเพียงใดในดาน การเลือกและจัดหายา, การจัดเก็บ, การส่ังใชและ

ถายทอดคําส่ัง, การเตรียมยาและจายยา, การบริหารและเฝาติดตาม; 

• การเฝาติดตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบัญชยีา เชน การเพิม่ยา 

• การเฝาติดตามความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณเกือบพลาด 

• การศึกษาที่จําเปน 

• การพิจารณาวิธีการปฏิบัติใหมๆ ตามหลักฐานวิชาการ 

การทบทวนดังกลาวทําใหองคกรเขาใจความตองการและประเด็นที่สําคัญสําหรับการปรับปรุงระบบ

อยางตอเนื่องในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของการใชยา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน MMU.1 

 1. มีแผน หรือนโยบาย หรือเอกสารอืน่ ระบุวิธีการจัดระบบและการจัดการยาทั่วทั้งองคกร. 

 2. Setting บริการ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการดานยาทั้งหมด ไดรับการระบุรวมอยูใน

โครงสรางองคกร. 

 3. นโยบายใหแนวทางการจัดการและการใชยาที่ใชในองคกรทุกขัน้ตอน. 

 4. มีการทบทวนระบบการจัดการดานยาอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือนที่ผานมา บันทึกไวเปนลาย

ลักษณอักษร. 
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 5. หองยาหรือบริการเภสัชกรรมและการใชยา เปนไปตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ. 

 6. มีแหลงเภสัชสารสนเทศที่เหมาะสม พรอมใชสําหรบับุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชยา. 
 

 

 

มาตรฐาน MMU.1.1 

ผูที่เหมาะสมซึ่งอาจเปนเภสัชกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เจาหนาที่เทคนิค หรอืผูประกอบวิชาชีพอื่นที่

ไดรับการอบรม เปนผูกํากับดูแลหองยาหรอืบริการเภสัชกรรม. 

เจตจํานง ของมาตรฐาน  MMU.1.1 

 บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกํากับดูแลกิจกรรมของหองยาหรือบริการเภสัชกรรมโดยตรง.  ผูทํา

หนาที่นี้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศนียบัตร และผานการฝกอบรมที่เหมาะสม.  การกํากับดูแล

ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดที่ระบุไวใน MMU.2 ถึง MMU.5 และการเขารวมใน MMU.7 ถึง MMU.7.1. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MMU.1.1 

 1. ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, ประกาศนียบัตร และผานการฝกอบรมที่เหมาะสม เปนผูกํากับดูแล

กิจกรรมทั้งหมด. (ดู GLD.5, ME 1 รวมดวย) 

 2. บุคคลดังกลาวทําหนาที่กํากับดูแลกระบวนการที่ระบุไวใน MMU.2 ถึง MMU.5. 

 
 

 

การคัดเลือกและการจัดหายา (Selection and Procurement) 
 

 

มาตรฐาน 

MMU.2 มียาที่ไดรับการเลือกอยางเหมาะสมสําหรับการส่ังใช เก็บไวในคลงัยาหรือพรอมใหบริการ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.2 

 ทุกองคกรจะตองตัดสินใจวาจะมียาอะไรพรอมสําหรับการส่ังใชโดยผูประกอบวิชาชีพดานบริการ

สุขภาพ.  การตัดสินใจนี้ขึ้นกับพันธกิจขององคกร ภาวะความตองการของผูปวย และประเภทของบริการที่มี

อยู.  องคกรจดัทําบัญชีรายชื่อบัญชียาทั้งหมด (มักจะเรยีกวาตํารับยา - formulary) ที่จะเก็บสํารองในคลังหรือ

พรอมที่จะจัดหาจากแหลงภายนอก.  ในบางกรณี กฎหมายและระเบียบขอบังคับจะกําหนดรายการยาในบัญชี

หรือแหลงของยาเหลานั้น.  การเลือกยาเปนกระบวนการที่อาศัยความรวมมือซึ่งพิจารณาภาวะความตองการ

และความปลอดภัยของผูปวยรวมกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร.  บางกรณีอาจจะมียาขาดคลังเนื่องจากการ

จัดสงที่ชา การขาดแคลนทั้งประเทศ หรือเหตุผลอื่นที่มิไดคาดคิดในการควบคุมคลังยาแบบปกติ.  มี

กระบวนการที่แจงใหผูส่ังใชยาทราบถึงความขาดแคลนและยาที่สามารถใชทดแทนได. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน MMU.2 

 1. มีบัญชีรายการยาที่มีอยูในคลังขององคกร หรือพรอมที่จะจัดหาจากแหลงภายนอก. 

 2. มีกระบวนการจัดทําบัญชียาดวยความรวมมือของผูเกี่ยวของ (ยกเวนเมื่อถูกกําหนดจากระเบียบ

ขอบังคับ หรอืผูมีอํานาจจากนอกองคกร) 
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 3. มีกระบวนการที่จะแจงใหผูส่ังใชยาทราบและขอแนะนําเกี่ยวกับยาที่สามารถใชทดแทนได เมื่อเกิดกรณี

ยาขาดแคลน. 
 

 

มาตรฐาน MMU.2.1 

มีวิธีกํากับดูแลบัญชียาขององคกรและการใชยา. 

เจตจํานงของของมาตรฐาน  MMU.2.1 

 องคกรมีวิธีการธํารงไวและเฝาติดตามบัญชียา และควบคุมการใชยาในองคกร เชน การแตงต้ัง

คณะกรรมการรับผิดชอบ.  ผูที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลบัญชียาประกอบดวยผูประกอบวิชาชีพดานบริการ

สุขภาพที่เกี่ยวของกับกระบวนการส่ังใช จัดจาย บริหาร และเฝาติดตามการใชยา.  การตัดสินใจนํายาเขาหรือ

ออกจากบัญชีรายการยาเปนไปตามเกณฑซึ่งประกอบดวย ขอบงชี้ในการใช ประสิทธิผล ความเส่ียงและราคา.  

มีกระบวนการหรือกลวิธีในการเฝาติดตามการตอบสนองของผูปวยในการใชยาใหมที่เพิ่มเขามา. ตัวอยางเชน 

เมื่อมีการตัดสินใจในการเพิ่มยาประเภทใหม หรอืกลุมใหมในบัญชียา จะมีกระบวนการเฝาติดตามความ

เหมาะสมเกี่ยวกับขอบงชี้ วิธีการส่ังใช (ขนาดหรือวิธีให) และเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือสถานการณ

เกี่ยวกับยาใหมระหวางชวงการแนะนํายา. 

 บัญชียาไดรับการทบทวนอยางนอยปละครั้งขึ้นกับสารสนเทศความปลอดภัยและประสิทธิพลัง/การกอ

ผล (efficacy) ที่ปรากฎขึ้นใหม สารสนเทศการใชยาและเหตุการณที่ไมพึงประสงค.  ในการจัดการดานยาใน

ภาพรวม ตองสรางความมั่นใจวายาไดรับการปองกันจากการสูญหายหรือการโจรกรรมจากหองยา หรอืสถานท่ี

อื่นที่ใชในการเก็บหรือจายยา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน MMU.2.1 

 1. มีวิธีการกํากับดูแลการใชยาในองคกร.  

 2. ยาไดรับการปองกันจากการสูญหายหรือโจรกรรมทั่วทั้งองคกร. 

 3. ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพที่เกี่ยวของในกระบวนการส่ังใช จัดจาย บริหาร และเฝาติดตาม

ผูปวย มีสวนรวมในการประเมินและธํารงไวซึ่งบัญชียา. 

 4. การตัดสินใจนํายาเขาหรือออกจากบัญชียาเปนไปตามเกณฑ. 

 5. มีกระบวนการหรอืกลไกในการเฝาติดตามวิธีการใชยาและเหตุการณไมพึงประสงค เมื่อมีการเพิม่ยาใหม

ในบัญชียา. 

 6. มีการทบทวนบัญชียาอยางนอยปละครั้ง บนพื้นฐานของสารสนเทศความปลอดภัยและประสิทธิพลัง/การ

กอผล (efficacy). 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.2.2 

องคกรสามารถจัดหายาที่ไมมีในคลังยาหรอืไมมีใชปกติในองคกร หรือในเวลาที่หองยาปด.  

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.2.2 
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 ในบางครั้ง มีความจําเปนตองใชยาที่ไมมีในคลังหรอืไมมีทีแ่หลงอืน่.  องคกรมีกระบวนการอนุมัติและ

จัดหายาดังกลาว. นอกจากนั้น มีบางครั้งทีม่ีความจําเปนตองใชยาในเวลากลางคืน หรอืเมื่อหองยาปด หรือเมือ่

มีการล็อคตูเก็บยา.  แตละองคกรตองวางแผนรองรับสําหรับกรณีเหลานี ้และใหความรูแกบุคลากรถึงวิธีปฏิบัติ

เมื่อเกิดความตองการที่จําเปนดังกลาว.  (ดู GLD.3.2.1, ME 2 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน MMU.2.2 

 1. มีกระบวนการอนุมัติและจัดหายาที่ตองการใชซึ่งไมมใีนคลังหรือไมมีใชตามปกติในองคกร. (ดู 

GLD.3.2.1, ME 1 รวมดวย)  

 2. มีกระบวนการที่จะเบิกยาเมื่อหองยาปด หรือมีการล็อคตูเก็บยา. (ดู GLD.3.2.1, ME 2 รวมดวย) 

 3. บุคลากรเขาใจกระบวนการขางตน. 

 
 

 

การเก็บรกัษายา (Storage) 
 

 

มาตรฐาน MMU.3 

ยาไดรับการจัดเก็บอยางเหมาะสมและปลอดภัย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.3          

 ยาไดรับการเก็บไวที่คลังยาของหองยาหรือบริการเภสัชกรรม หรอืที่หองยาประจําหนวยดูแลผูปวย 

หรือที่ที่ทํางานของพยาบาลในหนวยงานคลนิิก.  มาตรฐาน MMU.1 ระบุกลไกกํากับดูแลสําหรับทุกจดุที่มีการ

เก็บยา.  ในทุกจุดที่มีการเก็บยา มีหลักฐานการปฏิบัติตอไปนี้: 

a) มีการเก็บยาในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อความคงตัวของผลิตภัณฑ. 

b) ยาควบคุม (controlled substance) ไดรับการจัดทําบัญชีอยางถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ

บังคับที่เกี่ยวของ. 

c) ยาและสารเคมีที่ใชในการเตรียมยา ไดรับการติดฉลากระบุสวนประกอบ วันหมดอาย ุและคําเตือน. 

d) ไมมีการเก็บอิเล็คโทรไลทความเขมขนสูงไวในหนวยดูแลผูปวย ยกเวนจะมีความจําเปนทาง

การแพทย หากตองเก็บไวในหนวยดูแลผูปวยจะตองมีการปองกันไมใหมีการใชยาโดยไมต้ังใจ (ให

คะแนนใน IPSG.3, ME 1 และ 2). 

e) สถานที่เก็บยาทุกแหงไดรบัการตรวจสอบเปนระยะตามนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อสรางความ

มั่นใจวามีการเก็บยาอยางเหมาะสม. 

f) นโยบายขององคกรกําหนดวิธีการบงชี้และจัดเก็บยาที่ผูปวยนําติดตัวมา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.3  

 แตละองคประกอบของเจตจาํนง ขอ a) ถึง f) ไดรับการใหคะแนนเปนรายขอ เนื่องจากเปนเรื่องที่มี

ความสําคัญสูงหรือมีความเส่ียงสูง. 

 1. มีการเก็บยาในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อความคงตัวของผลิตภัณฑ. 

HA
Sticky Note
  ขนาดตัวเลข
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 2. ยาควบคุม (controlled substance) ไดรับการจัดทําบัญชีอยางถูกตองตามกฎหมายและระเบียบบังคับที่

เกี่ยวของ. 

 3. ยาและสารเคมีที่ใชในการเตรียมยา ไดรับการติดฉลากระบุสวนประกอบ วันหมดอายุ และคําเตือน. 

 4. สถานที่เก็บยาทุกแหงไดรับการตรวจสอบเปนระยะตามนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อสรางความมั่นใจวา

มีการเก็บยาอยางเหมาะสม. 

 5. นโยบายขององคกรกําหนดวิธีการบงชี้และจัดเก็บยาที่ผูปวยนําติดตัวมา. 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.3.1 

นโยบายขององคกรสนับสนนุการเก็บยาและผลิตภัณฑสารอาหารอยางเหมาะสม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.3.1 

 มียาบางประเภทซึ่งตองมีนโยบายกําหนดแนวทางการเก็บและควบคุมการใช เนื่องจากมีความเส่ียงสูง 

(เชน สารทึบรงัสี), สถานการณที่ไมปกติ (เชน ยาที่ผูปวยนํามา), มีโอกาสที่จะนําไปใชในทางที่ผิดหรือไม

เหมาะสม (เชน ยาตัวอยางและยาฉุกเฉิน) และลักษณะธรรมชาติพิเศษ (เชน ผลิตภัณฑสารอาหาร).  นโยบาย

ดังกลาวระบุกระบวนการรับยา, การบงชี้ยา, การเก็บและการกระจายยาถาจําเปน.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.3.1   

 1. นโยบายขององคกรกําหนดวิธีการจัดเก็บผลิตภัณฑสารอาหาร. 

 2. นโยบายขององคกรกําหนดวิธีการจัดเก็บสารทึบรังสี สารที่ใชในการตรวจพิสูจน และยาที่มีลักษณะ

คลายกัน. 

 3. นโยบายขององคกรกําหนดวิธีการจัดเก็บและควบคุมการใชยาตัวอยาง. 

 4. การจัดเก็บยาทุกประเภทเปนไปตามนโยบาย. 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.3.2 

มียาฉุกเฉินพรอมใช มีการควบคุม และมีความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บไวนอกหองยา. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.3.2 

 เมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นกับผูปวย การไดมาซึ่งยาฉุกเฉนิอยางรวดเร็วเปนส่ิงสําคัญที่สุด.  แตละ

องคกรวางแผนกําหนดตําแหนงจัดเก็บยาฉุกเฉินและยาที่จะมีในจุดดังกลาว.  ตัวอยางเชน มีการจัดเก็บยาที่ใช

แกฤทธ์ิการระงับความรูสึกในหองผาตัด.  ตูยา รถยา กระเปา หรือกลองใสยาฉุกเฉิน สามารถใชเพื่อเปาหมาย

นี้ได.  เพือ่ใหมัน่ใจวาสามารถเขาถึงยาฉุกเฉนิไดเมื่อจําเปน องคกรจัดใหมรีะเบียบปฏิบัติหรือกระบวนการเพื่อ

ปองกันการนํายาไปใชผิดวัตถุประสงค การโจรกรรม หรือการสูญหายของยา. กระบวนการดังกลาวสรางความ

มั่นใจวามีการทดแทนยาเมื่อมีการใช เสียหาย หรือหมดอายุ.  เห็นไดวา องคกรเขาใจสมดุลระหวางการเขาถึง

ไดทันทีกับการรักษาความปลอดภัยสําหรับแหลงที่จัดเก็บยาฉุกเฉิน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.3.2    
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 1. มียาฉุกเฉินพรอมใชในหนวยงานที่จําเปนตองใช หรอืมีอยูในองคกรพรอมใหเขาถงึได เพื่อตอบสนอง

ความตองการใชในภาวะฉุกเฉิน.  (ดู GLD.3.2.1, ME 1 และ MMU.2.2, ME 1 รวมดวย) 

 2. นโยบายขององคกรกําหนดวิธีการจัดเก็บยาฉุกเฉิน ธํารงรักษา และปองกันจากการสูญหายหรือการ

โจรกรรม. 

 3. ยาฉุกเฉนิจะตองไดรับการเฝาติดตามและทดแทนในระยะเวลาที่เหมาะสมตามนโยบายขององคกร เมื่อมี

การใช หมดอายุ หรอืเสียหาย. 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.3.3 

องคกรมรีะบบการเรียกเก็บคนืยา. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MMU.3.3 

 องคกรมีกระบวนการในการบงชี้ การเก็บกลับ และการคนืหรอืทําลายอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

สําหรับยาที่ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายเรียกกลบั.  มีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการใชหรือการทําลายยาที่

หมดอายุ หรอืยาที่ลาสมัย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.3.3 

 1. มีระบบเรียกเก็บคืนยาพรอมปฏิบัติ. 

 2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุแนวทางการใชยาหมดอายุหรือยาที่ลาสมัย หากจะมี. 

 3. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุแนวทางการทําลายยาหมดอายุหรือยาที่ลาสมัย. 

 4. มีการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติดังกลาว. 

 
 

 

การส่ังยาและการถายทอดคําส่ัง (Ordering and Transcribing) 
 

 

มาตรฐาน MMU.4 

การส่ังยาและการถายทอดคําส่ังการใชยาเปนไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.4 

 การส่ังยาและการถายทอดคําส่ังยาที่ปลอดภัยเปนไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติขององคกร.  

แพทย พยาบาล เภสัชกร และเจาหนาที่ดานบริหารรวมมือกันจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติและเฝา

ติดตาม.  บุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการอบรมเกี่ยวกับการเขียนคําส่ังใชยา การส่ังใชยา และการถายทอดคําส่ัง

ที่ถูกตอง.  นโยบายขององคกรระบุการปฏิบัติเพื่อลดใบส่ังยาที่อานไมไดซึ่งเปนอันตรายตอความปลอดภัยของ

ผูปวยหรือทําใหการรักษาลาชา.  

 มีการบันทึกบัญชีรายการยาทั้งหมดที่ผูปวยกําลังไดรับในเวชระเบียนผูปวย และพรอมใหเภสัชกร

พยาบาล และแพทยสามารถใชได.  องคกรจัดใหมีกระบวนการเปรียบเทียบบัญชีรายการยาที่ผูปวยไดรับกอน

รับไวในโรงพยาบาลกับคําส่ังใชยาเมื่อแรกรบั. 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.4 

 1. นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหแนวทางเขียนคําส่ังใชยา การส่ังใชยาและการถายทอดคําส่ังที่ปลอดภัยใน

องคกร (ดู COP.2.2, ME1; AOP.3, ME1 และ IPSG 2, ME1 รวมดวย) 

 2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุการดําเนินการเกี่ยวกับคําส่ังใชยาและการส่ังใชยาที่ไมชัดเจน. 

 3. มีกระบวนการความรวมมือในการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติ. 

 4. บุคลากรที่เกี่ยวของไดรบัการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกตองในการเขียนคําส่ังใชยา การส่ังใชยา 

และการถายทอดคําส่ัง. 

 5. เวชระเบียนผูปวยมีรายการยาที่ผูปวยใชกอนที่จะรับไวเปนผูปวยใน มีขอมูลนี้พรอมใหเภสัชกรและผู

ประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพไดใช. 

 6. มีการเปรียบเทียบคําส่ังยาเมื่อแรกรับกับบัญชีรายการยาที่ผูปวยไดรับกอนรับไวเปนผูปวยใน ตาม

กระบวนการที่องคกรกําหนด. 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.4.1 

องคกรกําหนดองคประกอบของคําส่ังใชยาที่สมบูรณ และประเภทของคําส่ังซึ่งเปนที่ยอมรับ.  

เจตจํานงของมาตรฐาน MMU.4.1 

 องคกรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับองคประกอบของคําส่ังใชยาที่สมบูรณ เพื่อลดความแปรปรวนและ

ยกระดับความปลอดภัยของผูปวย.  องคประกอบของใบส่ังยาที่ระบุในนโยบายควรประกอบดวยส่ิงตอไปนี้เปน

อยางนอย: 

a) ขอมูลที่จําเปนในการบงชีตั้วผูปวยอยางถูกตอง 

b) องคประกอบของคําส่ังใชยา หรือการเขยีนคําส่ังใชยา 

c) เมื่อไรทีก่ารใชชื่อสามัญหรอืชื่อการคาเปนที่ยอมรับหรอืเปนที่ตองการ. 

d) เมื่อไรหรือจาํเปนหรือไมทีจ่ะตองระบุขอบงชี้ในการใชยาสําหรับคําส่ัง PRN (pro re nata, หรอื 

“เมื่อจําเปน”) หรือคําส่ังใชยาอื่นๆ. 

e) ขอควรระวังพิเศษหรือระเบียบปฏิบัติในการส่ังยาที่มีชื่อพอง มองคลาย (look-alike, sound-alike). 

f) การดําเนินการเมื่อคําส่ังใชยาไมสมบูรณ อานไมออก หรือไมชัดเจน. 

g) ชนิดของคําส่ังใชยาที่อนุญาตใหใชเพิ่มเติม เชน คําส่ังในกรณีฉุกเฉิน, คําส่ังยืน (standing  order), 

คําส่ังหยุดอัตโนมัติ และคําส่ังอื่นๆ รวมถึงองคประกอบทีจ่ําเปนในการใชคําส่ังดังกลาว. 

h) การใชคําส่ังใชยาดวยวาจาหรือทางโทรศัพท และกระบวนการที่จะสอบทานคําส่ังดังกลาว. (ดู 

IPSG 2, ME 1 รวมดวย) 

i) ชนิดของคําส่ังใชยาซึ่งตองอิงตามน้ําหนักตัว เชน กลุมผูปวยเด็ก. 

 จะเห็นวามาตรฐานนี้กําหนดความคาดหวังสําหรับการส่ังใชยาทั่วทั้งองคกร.  นโยบายที่นําไปปฏิบัติ

จะปรากฎใหเห็นจากคําส่ังใชยาที่สมบูรณในเวชระเบียนผูปวย, หองยาหรือหนวยจายยาที่รับขอมูลที่จําเปนใน

การจายยา, และการบริหารยาบนพื้นฐานของการส่ังยาที่สมบูรณ. 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.4.1 

 องคประกอบ a) ถึง i) ในเจตจํานงจะใหคะแนนรวมไปพรอมกัน เนือ่งจากองคประกอบเหลานี้แสดงถึง

นโยบายขององคกรตอคําส่ังใชยาที่สมบูรณในแงมุมตางๆ. 

 1. คําส่ังใชยาหรือการเขียนคําส่ังใชยาที่ยอมรับไดถูกกาํหนดไวในนโยบาย ซึ่งอยางนอยมีองคประกอบ a) 

ถึง i) ของเจตจํานงในนโยบาย. 

 2.  คําส่ังใชยาหรือการเขยีนคําส่ังใชยามีความสมบูรณตามนโยบายขององคกร. 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.4.2 

องคกรบงชี้ผูมคีุณสมบัติเหมาะสมซึ่งไดรับอนุญาตใหส่ังใชยาได. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.4.2 

 การคัดเลือกยาเพื่อใชรักษาผูปวยตองใชความรูและประสบการณเฉพาะ.  แตละองคกรมีความ

รับผิดชอบในการระบุบุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่จําเปน และไดรับอนุญาตใหส่ังใชยาไดโดย 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (licensure), ประกาศนียบัตร (certification), กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับ.  

องคกรอาจจะจาํกัดการส่ังใชยาสําหรับสารควบคุม, สารเคมีบําบัด, หรือสารกัมมันตภาพรังสีและยาที่อยู

ระหวางการทดลองใช.  ผูที่ไดรับอนญุาตใหส่ังใชยาจะตองเปนที่รับรูของบริการเภสัชกรรมหรือผูทําหนาที่จาย

ยา.  ในกรณีฉกุเฉิน องคกรอาจระบุเพิ่มเติมรายชื่อบุคลากรที่ไดรับอนุญาตใหส่ังใชยา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.4.2 

 1. เฉพาะบุคคลที่ไดรับอนญุาตจากองคกร และโดยใบอนุญาต กฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของเทานั้นที่

สามารถส่ังใชยาได. 

 2. มีกระบวนการจํากัดการส่ังใชยาของบุคลากรเมื่อมีความเหมาะสม. (ดู SQE.10, ME1 รวมดวย)  

 3. รายชื่อบคุคลที่ไดรับอนญุาตใหส่ังใชยา เปนที่รับรูของบริการเภสัชกรรมหรือบุคคลที่ทําหนาที่จายยา. 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.4.3 

มีการบันทึกยาที่ไดรับการส่ังและบริหารใหแกผูปวย ไวในเวชระเบียนผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.4.3 

 การบันทึกการไดรับยาของผูปวยแตละรายประกอบดวยรายการยาที่มีการส่ังใชแกผูปวย ขนาดและ

เวลาที่มีการใหแกผูปวย. การบันทึกนี้รวมถงึยาที่ใหตามอาการเมื่อจําเปนดวย.  ถามีการบันทึกขอมูลในแบบ

บันทึกการบรหิารยาแยกตางหาก แบบบันทึกดังกลาวจะไดรับการนําไปรวมในเวชระเบียนผูปวยเมื่อจําหนาย

หรือโอนยายผูปวย.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.4.3 

 1. มีการบันทึกยาที่ไดรับการส่ังใชสําหรับผูปวยแตละราย. 
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 2. มีการบันทึกยาที่ใหแกผูปวยสําหรับการบริหารยาแตละครั้ง (dose). 

 3. มีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับยาไวในเวชระเบียนผูปวยหรือนํามารวมกับเวชระเบียนเมื่อจําหนายหรอื

โอนยาย. 

  
 

 

การเตรียมยาและจัดจายยา (Preparing and Dispensing Medications) 
 

 

มาตรฐาน MMU.5  

ยาตางๆ ไดรับการเตรียมและจัดจายในส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสะอาด. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.5  

 หองยาหรอืบรกิารเภสัชกรรมเตรียมยาและจัดจายยาในส่ิงแวดลอมที่สะอาดและปลอดภัย เปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพ.  องคกรระบมุาตรฐานการปฏิบัติสําหรับการเตรียมยาและ

จัดจายยาที่ปลอดภัยและสะอาด.  ยาที่ไดรับการเก็บและจัดจายนอกหองยา เชน หนวยดูแลผูปวย เปนไปตาม

มาตรการเดียวกันในดานความปลอดภัยและความสะอาด.  บุคลากรที่จัดเตรียมผลิตภัณทปราศจากเชื้อ (เชน 

สารน้ํา และ epidurals) ไดรับการฝกอบรมหลักการของเทคนิคการปลอดเชื้อ.  มีระบบดูดระบายอากาศ 

(hooded vent) พรอมใชและมีการใชเมื่อมีขอบงชี้ทางวิชาชีพ เชน ยาที่เปนพิษตอเซลล. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.5 

 1. ยาไดรับการจัดเตรียมและจัดจายในสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัย โดยมีเครื่องมือและอุปกรณที่

เหมาะสม. (ดู PCI.7, ME1 และ 2 รวมดวย) 

 2. การจัดเตรียมและจัดจายยาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพ. 

 3. บุคลากรที่จัดเตรียมผลิตภัณฑปลอดเชื้อไดรับการฝกอบรมเทคนคิการปราศจากเชื้อ. 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.5.1 

มีการทบทวนความเหมาะสมของคําส่ังใชยา. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MMU.5.1 

 เภสัชกรผูไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เจาหนาที่เทคนิค หรือผูประกอบวิชาชีพที่ผานการอบรม 

ทบทวนความเหมาะสมในใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยาแตละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดยาหรือปจจัย

เกี่ยวกับความเหมาะสมอื่นๆ.  องคกรกําหนดขอมูลเฉพาะตัวผูปวยที่จําเปนสําหรับการทบทวนใบส่ังยาหรือ

คําส่ังใชยาที่มีประสิทธิผล.  การทบทวนนี้เกิดขึ้นกอนที่จะมีการจัดจายยา หรือกอนการบริหารยาในกรณีที่จาย

ยาจากสถานที่อื่นที่มิใชหองยา.  ผูส่ังใชยาจะไดรับการติดตอเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับการส่ังใชยา.  

 กระบวนการทบทวนใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยากอนจาย หมายรวมการประเมินโดยผูประกอบวิชาชีพที่

ไดรับการอบรมในประเด็นตอไปนี ้

a) ความเหมาะสมของยา, ขนาด, ความถี่ และชองทางที่ใหยา; 
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b) ความซ้ําซอนของการบําบดั (therapeutic duplication) 

c) การแพยาหรือมีภูมิไวเกิน ที่เกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสเกิดขึ้น; 

d) ปฏิกิริยาระหวางยาที่ส่ังกับยาตัวอื่นหรืออาหาร ที่เกิดขึน้จริงหรือมโีอกาสเกิดขึ้น;  

e) ความแตกตาง (variation) จากเกณฑการใชยาขององคกร;  

f) น้ําหนักตัวและขอมูลดานสรีรวิทยาอื่นๆ ของผูปวย; และ 

g) ขอหามอื่นๆ. 

 ผูทบทวนใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยามีความสามารถที่จะทบทวนโดยผานการศึกษาและฝกอบรมตามที่

ระบุไวในสิทธิการปฏิบัติงาน (privileging) หรือไดแสดงความสามารถนั้นในกระบวนการทบทวน.  การทบทวน

ความเหมาะสมอาจจะไมจําเปนหรือไมเหมาะสมสําหรับภาวะฉุกเฉินหรอืเมื่อแพทยผูส่ังยายังอยูในขณะนั้นเพื่อ

ทําหนาที่ส่ังยา บริหารยา และเฝาติดตามผูปวย (เชน ในหองผาตัดหรือหองฉุกเฉิน) หรือการบําบัดรักษาดวย

วิธีการทางรังสีหรือภาพวินิจฉัยซึ่งการใชยาเปนสวนหนึ่งของหัตถการนัน้.   

มีบันทึก (profile) ยาทั้งหมดที่ใหแกผูปวยเพื่อทบทวนไดสะดวกขึ้น ยกเวนยาฉุกเฉินและยาที่ให

ผูปวยในลักษณะเปนสวนหนึ่งของหัตถการ. 

 มีการปรับปรุงซอฟทแวรตามกําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรับกรณีที่ใชซอฟทแวรโปรแกรมในการ

ตรวจสอบอันตรกิริยาระหวางยาและการแพยา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.5.1 

 1. องคกรกาํหนดขอมูลเฉพาะของผูปวยที่จําเปนสําหรับกระบวนการทบทวนที่มีประสิทธิผล. (ดู MCI.4, 

ME 1 และ 3 รวมดวย) 

 2. นอกเหนือจากที่ระบุขอยกเวนไวในเจตจํานง ใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยาแตละครั้งไดรับการทบทวนความ

เหมาะสมกอนจัดจายและบริหาร และครอบคลุมองคประกอบ a) ถึง g) ในเจตจํานง. ดังนั้น ใบส่ังยาหรอื

คําส่ังใชยาแตละครั้งไดรับการทบทวนความเหมาะสมกอนจัดจาย. 

 3. มีกระบวนการในการติดตอผูเขียนใบส่ังยาหรือผูส่ังใชยาเมื่อมีขอสงสัยตอการส่ังใชยา. 

 4. ผูที่ไดรบัอนุญาตใหทบทวนใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยาไดรับการพิจารณาแลววามีความสามารถในการ

ทบทวน. 

 5. การทบทวนถูกทําใหงายขึ้นดวยบันทึก (profile) สําหรับผูปวยทุกรายที่ไดรับยา. 

 6. ซอฟทแวรคอมพิวเตอรที่ใชในการตรวจสอบอันตรกริิยาระหวางยาและการแพยาไดรับการปรับปรุงให

ทันสมัยเปนระยะ. 
 

 

มาตรฐาน MMU.5.2 

มีระบบในการจายยาที่ถูกขนาด แกผูปวยที่ถูกคน ในเวลาที่ถูกตอง. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MMU.5.2 

 องคกรจายยาในรูปแบบที่พรอมใชแกผูปวย (ready-to-administer) มากที่สุดที่เปนไปไดเพื่อลดโอกาส

เกิดความคลาดเคลื่อนระหวางการจัดจายและการบริหารยา.  เมื่อมีการนํายาออกจากรูปแบบการบรรจุด้ังเดิม

หรือเตรียมและจัดจายในภาชนะที่แตกตางออกไปโดยไมไดนําไปใชกับผูปวยทันที จะตองเขียนฉลากยาซึ่ง
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ประกอบดวยชื่อยา ขนาด/ความเขมขน วันที่จัดเตรียม และวันที่หมดอายุ.  หองยากลางและจุดจัดจายยาอื่นๆ 

ทั่วทั้งองคกรใชระบบเดียวกัน.  ระบบดังกลาวสนับสนุนการจัดจายยาที่ถูกตองทันเวลาที่ตองการใช. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.5.2 

 1. มีระบบในการจัดจายและกระจายยาที่เปนแบบเดียวกันในองคกร. 

 2. ยาไดรับการติดฉลากยาอยางเหมาะสมหลังการจัดเตรียม ประกอบดวยชื่อยา ขนาดยา/ความเขมขน 

วันที่จัดเตรียม วันที่หมดอาย ุและชื่อผูปวย. 

 3. ยาไดรับการจัดจายในรูปแบบที่พรอมใชแกผูปวย. 

 4. ระบบดังกลาวสนับสนุนการจายยาที่ถูกตอง. 

 5. ระบบดังกลาวสนับสนุนการจายยาทันเวลาที่ตองการใช. 

 
 

 

การบริหารยา   

(Administration) 
 

 

มาตรฐาน MMU.6 

องคกรระบุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีสิทธิบริหารยา. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.6 

 การบริหารยาเพื่อรักษาผูปวยจําเปนตองใชความรูและประสบการณเฉพาะ.  แตละองคกรมีความ

รับผิดชอบในการระบุบุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่จําเปน และไดรับอนุญาตใหบริหารยาไดโดย 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (licensure), ประกาศนียบัตร (certification), กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับ.  

องคกรอาจจะจาํกัดการบริหารยาโดยบุคลากร สําหรับสารควบคุม หรือสารกัมมันภาพรังสีและยาที่อยูระหวาง

การทดลองใช.  ในกรณีฉุกเฉนิ องคกรอาจระบุเพิ่มเติมรายชื่อบุคลากรที่ไดรับอนุญาตใหบริหารยา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.6 

 1. องคกรระบุบุคลากรที่มีสิทธิบริหารยา โดยคําบรรยายลักษณะงาน (job description) หรอืกระบวนการให

สิทธิการปฏิบัติงาน.  

 2. เฉพาะผูที่ไดรับอนญุาตจากองคกร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับเทานั้นทีเ่ปนผูบริหารยา.  

 3. มีกระบวนการจํากัดการบริหารยาของบุคลากร เมื่อมคีวามเหมาะสม. (ดู SQE.13, ME 1 และ 2 รวม

ดวย) 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.6.1 

การบริหารยารวมถึงกระบวนการเพื่อสอบทานความถูกตองกับคําส่ังใชยา. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.6.1 

 การบริหารยาที่ปลอดภัยครอบคลุมการสอบทานส่ิงตอไปนี้ 

a) ยา กับที่ระบุในใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยา; 

b) เวลาและความถี่ในการบริหารยา กับที่ระบุในใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยา; 

c) จํานวนขนาดยา กับที่ระบุในใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยา; 

d) วิธีการบริหารยา กับที่ระบุในใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยา; 

e) การบงชี้ผูปวย. (ใหคะแนนที่ IPSG 1, ME 3) 

 องคกรกําหนดกระบวนการทวนสอบที่จะใชในการบริหารยา. เมื่อมีการจัดเตรียมยาและจัดจายที่

หนวยดูแลผูปวย กระบวนการทบทวนความเหมาะสมที่ระบุไวใน MMU.5.1 ก็ตองไดรับการปฏิบัติโดยบุคลากร

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดวย.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน MMU.6.1 

 1. มีการทวนสอบยากับใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยา. 

 2. มีการทวนสอบขนาดยากับใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยา. 

 3. มีการทวนสอบวิธีการบริหารยากับใบส่ังยาหรือคําส่ังใชยา. 

 4. มีการบรหิารยาตรงเวลา. 

 5. มีการบรหิารยาตามคําส่ังใชยาและบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย. 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.6.2 

มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อกํากับการใชยาที่ผูปวยนํามาใชดวยตนเอง หรือยาตัวอยาง. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MMU.6.2             

 การกํากับดูแลการใชยาในองคกรตองอาศัยความเขาใจแหลงที่มาและการใชยาที่ไมไดส่ังใชในองคกร. 

แพทยเจาของไขรับทราบยาที่ผูปวยและครอบครัวนําเขามา และบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย.  แพทยเจาของ

ไขรับทราบการใชยาดวยตนเองของผูปวย ทั้งยาที่ผูปวยนํามาเองหรือยาที่ส่ังใชภายในองคกร และบนัทึกไวใน

เวชระเบียนผูปวย. องคกรควบคุมการมีและการใชยาตัวอยาง.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน MMU.6.2 

 1. นโยบายและระเบียบปฏิบัติไดรับการนําไปปฏิบัติเพื่อกํากับดูแลการใชยาโดยผูปวยเอง. 

 2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติไดรับการนําไปปฏิบัติเพื่อกํากับดูแลการบันทึกและการจัดการยาที่ผูปวย

นําเขามาในองคกร. 

 3. นโยบายและระเบียบปฏิบัติไดรับการนําไปปฏิบัติเพื่อกํากับดูแลการมีและใชยาตัวอยาง. 

 
 

 

การเฝาติดตามการใชยา  

HA
Sticky Note
ขนาดตัวเลข
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(Monitoring) 
 

 

มาตรฐาน MMU.7 

MMU.7 มีการเฝาติดตามผลของยาตอผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MMU.7 

 ผูปวย แพทย พยาบาล และผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอื่นๆ ทํางานรวมกันเพื่อเฝาติดตาม

ผูปวยในเรื่องการใชยา. วัตถุประสงคของการเฝาติดตามคือประเมินผลของยาตออาการหรือความเจบ็ปวยของ

ผูปวย, รวมถึงจํานวนเม็ดเลือด การทําหนาที่ของไต การทาํหนาที่ของตับ และการติดตามอื่นๆ สําหรับยาบาง

ตัว, และเพื่อประเมินเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูปวย.  จากการเฝาติดตาม จะสามารถปรบัขนาด

หรือประเภทของยาไดเมื่อจําเปน.  เปนเรือ่งเหมาะสมที่จะเฝาติดตามการตอบสนองของผูปวยอยางใกลชิด 

เมื่อมีการบริหารยาใหมแกผูปวยเปนครั้งแรก.  การเฝาติดตามดังกลาวมีเปาหมายที่จะบงชี้การตอบสนองทาง

เภสัชวิทยาที่คาดหวัง รวมถึงการแพยา อันตรกิริยาระหวางยาที่ไมคาดคิด การเปลี่ยนแปลงการทรงตัวของ

ผูปวยซึ่งเพิ่มความเส่ียงตอการหกลม ฯลฯ. 

 การเฝาติดตามผลของการใชยาหมายความรวมถึงการสังเกตและการบันทึกผลที่ไมพงึประสงคที่

เกิดขึ้น.  องคกรมีนโยบายทีจ่ะบงชี้ผลที่ไมพึงประสงคซึ่งตองมีการบันทึกและที่ตองมีการรายงาน.  องคกรจัด

ใหมีกลไกเพื่อการรายงานเหตุการณที่ไมพึงประสงคเมื่อเกิดเหตุและกําหนดเวลาที่จะตองรายงาน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.7 

 1. มีการเฝาติดตามผลของยาตอผูปวย รวมถึงผลที่ไมพงึประสงค. (ดู AOP.2, ME1 รวมดวย) 

 2. กระบวนการเฝาติดตามเปนความรวมมือกัน. 

 3. องคกรมีนโยบายระบุผลที่ไมพึงประสงคซึ่งตองบนัทกึในเวชระเบียนผูปวย และทีต่องรายงานตอองคกร.

(ดู QPS.6, ME 3 รวมดวย) 

 4. มีการบันทึกผลที่ไมพงึประสงคไวในเวชระเบียนผูปวยตามที่กําหนดในนโยบาย. 

 5. มีการรายงานผลที่ไมพงึประสงคตามกําหนดเวลา. 

 
 

 

มาตรฐาน MMU.7.1 

มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รวมทั้งเหตุเกือบพลาด ตามกระบวนการและชวงเวลาที่องคกรกําหนด. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MMU.7.1 

 องคกรมีกระบวนการที่จะบงชี้และรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) และเหตุเกือบ

พลาด (near miss). กระบวนการดังกลาวประกอบดวย การกําหนดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุเกือบ

พลาด, การใชแบบฟอรมมาตรฐานในการรายงาน และการใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและ

ความสําคัญของการรายงาน.  คําจํากัดความและกระบวนการดังกลาวจัดทําโดยกระบวนการที่นําผูเกีย่วของใน

ขั้นตอนตางๆ ของการจัดการเกี่ยวกับยามารวมมือกัน.  กระบวนการรายงานเปนสวนหนึ่งในแผนงานคุณภาพ

และความปลอดภัยขององคกร. (ดู QPS.7)  แผนงานมุงเนนการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาดวยการทํา
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ความเขาใจชนิดของความคลาดเคลื่อนซึ่งเกดิขึ้นทั้งในองคกรเองและในองคกรอืน่ๆ และสาเหตุที่เกิดเหตุเกือบ

พลาดขึ้น. มีการใชการปรับปรงุกระบวนการเกี่ยวกับยาและการฝกอบรมเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนใน

อนาคต.  หองยามีสวนรวมในการฝกอบรมบุคลากรดังกลาว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MMU.7.1 

 1. มีการกําหนดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุเกือบพลาดโดยกระบวนการที่รวมมือกัน. (ดู QPS.6, ME 

4 และ QPS.7, ME 1 รวมดวย) 

 2. มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุเกือบพลาดในเวลาที่กําหนดโดยใชกระบวนการที่กําหนด

ไว (ดู QPS.7, ME 2 รวมดวย) 

 3. มีการกําหนดผูที่มีภาระรับผิดชอบในการดําเนินการเมื่อไดรับรายงาน. 

 4. องคกรใชขอมูลรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุเกือบพลาด เพื่อพัฒนากระบวนการใชยา (ดู 

QPS.7, ME3 รวมดวย) 
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การใหความรูแกผูปวยและครอบครัว 

Patient and Family Education (PFE)  

 

ภาพรวม 
 

 

 การใหความรูแกผูปวยและครอบครัวชวยใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลและตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล

ไดดีขึ้น.  บุคลากรที่หลากหลายจํานวนมากเปนผูใหความรูแกผูปวยและครอบครัว.  การใหความรูอาจจะ

เกิดขึ้นเมื่อผูปวยพบกับแพทยหรือพยาบาลของตน.  บคุลากรอื่นใหความรูเมื่อตนใหการดูแลเฉพาะ เชน 

กายภาพบําบัด หรือโภชนบาํบัด (nutrition therapy) หรือเตรียมผูปวยสําหรับการจําหนายและดูแลตอเนื่อง. 

เนื่องจากมีบุคลากรจํานวนมากรวมในการใหความรูแกผูปวยและครอบครัว จึงมีความสําคัญที่บุคลากรเหลานั้น

จะประสานกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันและมุงเนนในประเด็นที่ผูปวยจําเปนตองเรียนรู. 

 การใหความรูที่มีประสิทธิผลเริ่มดวยการประเมินส่ิงที่ตองเรียนรู (lerning need) ของผูปวยและ

ครอบครัว.  การประเมินนี้ไมเพียงกําหนดประเด็นที่จําเปนตองเรียนรู แตกําหนดวิธีการที่จะเกิดการเรียนรูที่ดี

ที่สุดดวย.  การเรียนรูที่มีประสิทธิผลมากที่สุดจะเกิดเมื่อการเรียนรูนัน้เหมาะกับความพึงใจเกี่ยวกับการเรียนรู, 

ศาสนาและคานิยม, ทักษะการอานและภาษา ของผูปวยแตละราย. การเรียนรูที่เกิดในกระบวนการดูแลก็มีผลที่

แตกตางออกไป.   

 การใหความรูครอบคลุมความรูที่จําเปนระหวางกระบวนการดูแล และความรูที่จําเปนหลังจากผูปวย

ไดรับการจําหนายไปยังบานหรือสถานพยาบาลอื่น.  ดังนัน้การใหความรูจึงรวมไปถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับ

ทรัพยากรในชมุชนเพื่อการดูแลเพิ่มเติม การติดตามดูแลตอเนื่อง และวิธีการเขาถึงบริการฉุกเฉินเมือ่จาํเปน. 

การใหความรูที่มีประสิทธิผลในองคกรอาจจะใชเปนรูปแบบอิเลกทรอนิกสและภาพที่สามารถจัดหาได การ

เรียนรูทางไกลรูปแบบตางๆ และเทคนิคอืน่ๆ.   

 

มาตรฐาน  
 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

PFE.1 องคกรจัดใหมีการใหความรูที่ชวยใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล 

และมีสวนรวมในกระบวนการดูแล. 

PFE.2 มีการประเมินความรูที่ผูปวยแตละรายจําเปนตองไดรับ และบันทกึไวในเวชระเบียน. 

PFE.2.1 มีการประเมินความสามารถในการเรียนรูและความเต็มใจที่จะเรียนรูของผูปวยและครอบครัว.                                     

PFE.3 การใหความรูและการฝกอบรมชวยใหตอบสนองภาวะความตองการดานสุขภาพของผูปวยอยาง

ตอเนื่อง. 
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PFE.4 การใหความรูแกผูปวยและครอบครวัครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยตอไปนี้: การใชยา

อยางปลอดภัย, การใชเครื่องมือทางการแพทยอยางปลอดภัย, โอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางยาและอาหาร, 

ขอแนะนําทางโภชนาการ, การบําบัดความเจ็บปวด, และเทคนิคการฟนฟูสภาพ. 

PFE.5 วิธีการใหความรูคํานึงถึงคานิยมและความพึงใจของผูปวยและครอบครัว รวมทัง้เปดโอกาสใหมี

ปฏิสัมพันธระหวางผูปวย ครอบครัว และบคุลากร เพื่อใหเกิดการเรียนรู. 

PFE.6 ผูประกอบวิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวยรวมมือกันเพื่อใหความรู. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

 

มาตรฐาน PFE.1 

องคกรจัดใหมกีารใหความรูที่ชวยใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล และมีสวน

รวมในกระบวนการดูแล. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน  PFE.1 

 สถานพยาบาลใหความรูแกผูปวยและครอบครัวเพื่อใหผูปวยและครอบครัวมีความรูและทักษะสําหรับ

เขารวมในกระบวนการดูแล (patient care process) และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล.  แตละองคกรจดัใหการ

ใหความรูเขาไปอยูในกระบวนการดูแล บนพื้นฐานพนัธกจิขององคกร ลกัษณะบริการที่จัด และลักษณะกลุม

ผูปวย.  มีการวางแผนการใหความรูเพื่อใหมั่นใจวาผูปวยทุกรายไดรับความรูที่จําเปนตองไดรับ.  องคกรเลือก

วิธีการจัดระบบทรัพยากรเพือ่การใหความรูในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.  องคกรอาจเลอืกที่จะ

แตงต้ังผูประสานงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการใหความรู ต้ังหนวยสุขศึกษา หรือจัดรูปแบบการทํางาน

งายๆ ที่ใหบุคลากรทุกคนรวมใหความรูในลักษณะที่ประสานกัน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFE.1 

 1. องคกรวางแผนการใหความรูสอดคลองกับพันธกิจ ลักษณะบริการที่จัด และลักษณะกลุมผูปวยของ

องคกร. 

 2. มีโครงสรางหรือกลไกที่เหมาะสมในการใหความรูทั่วทั้งองคกร. 

 3. มีการจัดระบบโครงสรางและทรัพยากรเพื่อการใหความรูในลักษณะที่มีประสิทธิผล. 

 
 

 

มาตรฐาน PFE.2 

มีการประเมินความรูที่ผูปวยแตละรายจําเปนตองไดรับ และบันทึกไวในเวชระเบียน. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน  PFE.2 

 การใหความรูจะมุงเนนความรูและทักษะเฉพาะที่ผูปวยและครอบครัวตองการสําหรับตัดสินใจเกี่ยวกับ

การดูแล มีสวนรวมในการดูแลตนเอง และดูแลตอเนื่องทีบ่าน.  การใหความรูนี้แตกตางจากการใหขอมูลทั่วไป

ชึ่งจะไดรับขอมูลอยางเดียวแตไมมีลักษณะของการศึกษาเรียนรู. 

 มีกระบวนการประเมินที่บงชีป้ระเภทของการผาตัด การทําหัตถการที่รุกล้ํารางกาย (invasive 

procedure) อื่นๆ และการรักษา ที่ไดวางแผนไว ความตองการการดูแลทางการพยาบาลที่ควบคูกัน และความ

ตองการการดูแลตอเนื่องหลงัจําหนาย เพื่อรับทราบส่ิงที่ผูปวยแตละรายและครอบครัวควรไดเรียนรู.  การ

ประเมินนี้ชวยผูทําหนาที่ดูแลผูปวยในการวางแผนและใหความรูที่จําเปน. 

 บุคลากรขององคกรใหความรูแกผูปวยและครอบครัวเพือ่ชวยในการตัดสินใจในกระบวนการดูแล.  

ความรูที่ใหในขั้นตอนการขอความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว (informed consent) (เชน สําหรับการผาตัด

และการระงับความรูสึก) ไดรับการบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย.  นอกจากนั้น เมื่อผูปวยหรือครอบครัวมีสวน

รวมในการดูแลผูปวย (เชน การทําแผล การใหอาหารผูปวย การบริหารยา และการรักษา)  พวกเขาจําเปนตอง

ไดรับความรูในเรื่องดังกลาว. 
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 ส่ิงที่ตองเรียนรูที่ไดรับการบงชี้ ถูกบนัทึกไวในเวชระเบียนผูปวย.  การบันทึกนี้ชวยใหผูทําหนาที่ดูแล

ผูปวยทุกคนมีสวนรวมในการใหความรูดังกลาว.  แตละองคกรกําหนดตําแหนงและรูปแบบสําหรับบันทึกการ

ประเมินความรูที่ตองการ การวางแผน และการใหความรูในเวชระเบียนผูปวย. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PFE.2 

 1. มีการประเมินส่ิงที่ผูปวยและครอบครวัตองเรียนรู. 

 2. มีการบันทึกผลการประเมินส่ิงที่ตองเรียนรูในเวชระเบียนของผูปวย 

 3. มีการบันทึกการใหความรูแกผูปวยที่เปนรูปแบบเดียวกันโดยบุคลากรทุกคน. 

 4. ผูปวยและครอบครัวเรยีนรูกระบวนการที่จะใหความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว เมื่อจําเปนตองขอ

ความยินยอม. (ดู PFR.2.1, ME3 และ MCI.3, ME1 และ 2 รวมดวย)  

 5. ผูปวยและครอบครัวเรยีนรูวิธีการมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล (ดู PFR.2, ME 1 รวมดวย) 

 6. ผูปวยและครอบครัวเรยีนรูเกี่ยวกับสภาพอาการ และการวินิจฉัยโรคที่ไดรับการยืนยัน. (ดู PFR.2.1, ME 

1 รวมดวย) 

 7. ผูปวยและครอบครัวเรยีนรูเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีสวนรวมในกระบวนการดูแล (ดู PFR.2.1, ME 4 รวมดวย) 

 
 

 

มาตรฐาน PFE.2.1 

มีการประเมินความสามารถในการเรียนรูและความเต็มใจที่จะเรียนรูของผูปวยและครอบครัว.                                     
 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFE.2.1 

 จุดแข็งและสวนขาดดานความรูและทักษะไดรับการบงชี้และใชเพื่อวางแผนใหความรู.  มีตัวแปร

เกี่ยวกับผูปวยจํานวนมากที่จะใชพิจารณาวาผูปวยและครอบครัวมีความเต็มใจและความสามารถที่จะเรียนรู

หรือไม.  ดังนัน้ ในการวางแผนการเรียนรู องคกรจะตองประเมินองคประกอบตอไปนี ้

a)  ความเชื่อและคานิยมของผูปวยและครอบครัว; 

b)  การรูหนังสือ ระดับการศึกษา และภาษาที่ผูปวยและครอบครัวใช; 

c)  อุปสรรคทางดานอารมณ และแรงจูงใจ; 

d)  ขอจํากัดดานรางกาย ขอจํากัดดานการรับรูและความเขาใจ; และ 

e)  ความเต็มใจของผูปวยในการรับรูขอมูล. 

(ดู PFR.5, ME 3 รวมดวย) 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PFE.2.1 

 1. มีการประเมินผูปวยและครอบครัวตามองคประกอบ a) ถึง e) ในเจตจํานงของมาตรฐาน (ดู PFR.1.1, 

ME 1 รวมดวย) 

 2. มีการใชผลการประเมินในการวางแผนใหความรู. 

 3. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียนผูปวย. 

 
 

 

มาตรฐาน  PFE.3 
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การใหความรูและการฝกอบรมชวยใหตอบสนองภาวะความตองการดานสุขภาพของผูปวยอยางตอเนื่อง. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFE.3  

 บอยครั้งที่ตองมีการติดตามดูแลผูปวย เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพในแตละขณะ และเพื่อ

บรรลุเปาหมายสุขภาพของผูปวย.  การใหความรูสุขภาพทั่วไปโดยองคกรหรอืชุมชน อาจรวมถึงเวลาที่

สามารถทํากิจวัตรประจําวันไดหลังจําหนาย การปฏิบัติเพื่อการปองกันทีเ่กี่ยวกับสภาวะหรือเปาหมายสุขภาพ

ของผูปวย และใหความรูเกี่ยวกับการเผชิญกับโรคและการไรความสามารถ ถาเกี่ยวของกับสภาวะของผูปวย. 

 องคกรคนหาแหลงความรูและฝกอบรมที่มีในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการคนหาองคกรชุมชนที่

สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องถาเปนไปได. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PFE.3 

 1. ผูปวยและครอบครัวไดรับความรูและการฝกอบรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยในแตละขณะ 

หรือเปาหมายสุขภาพของผูปวย. (ดู MCI.3, ME1 และ 2 รวมดวย) 

 2. องคกรคนหาและสรางความสัมพันธกับแหลงความรูในชุมชนที่จะสนับสนุนการใหความรูดานการสราง

เสริมสุขภาพและการปองกันโรคอยางตอเนือ่ง (ดู ACC.3.1, ME2 และ GLD.3.1, ME 2 รวมดวย) 

 3. ผูปวยไดรับการสงตอไปยังแหลงความรูที่มีในชุมชนเมื่อมีขอบงชีโ้ดยสภาวะของผูปวย. (ดู GLD.3.1, 

ME 2 รวมดวย) 

 
 

 

มาตรฐาน PFE.4 

การใหความรูแกผูปวยและครอบครัวครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยตอไปนี้: การใชยาอยาง

ปลอดภัย, การใชเครื่องมือทางการแพทยอยางปลอดภัย, โอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางยาและอาหาร, ขอแนะนํา

ทางโภชนาการ, การบําบัดความเจ็บปวด, และเทคนิคการฟนฟูสภาพ. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFE.4 

 องคกรจัดใหมกีารใหความรูในเรื่องที่มคีวามเส่ียงสูงตอผูปวยเปนปกติประจํา.  การใหความรูมีสวน

ชวยใหผูปวยกลับสูสภาวะเดิมและมีสุขภาวะในระดับที่เหมาะสม.   

องคกรใชส่ือและกระบวนการที่เปนมาตรฐานในการใหความรูผูปวยอยางนอยในประเด็นดังนี:้ 

• การใชยาทุกตัวที่ผูปวยไดรับอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผล (ไมเฉพาะยาที่ไดรับเมื่อจําหนาย) 

รวมทั้งโอกาสเกิดผลขางเคียงจากยา 

• การใชอุปกรณทางการแพทยอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผล 

• โอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางยาที่ส่ังใหผูปวย กับยาอื่นๆ (รวมถึงยาที่สามารถซื้อไดเองจากรานขายยา 

(over-the-counter) และอาหาร 

• อาหารและโภชนาการ 

• การบําบัดความเจ็บปวด 

• เทคนิคการฟนฟูสภาพ 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PFE.4 

 1. ผูปวยและครอบครัวไดรับความรูเกี่ยวกับการใชยาทุกตัวอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผล โอกาสเกิดผล

ขางเคียงจากยา การปองกันโอกาสเกิดปฏิกิริยากับยาที่ซื้อเองจากรานขายยา และ/หรือ อาหาร ตาม

ลักษณะการดูแลที่จัดให. 

 2. ผูปวยและครอบครัวไดรับความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณทางการแพทยอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผล 

ตามลักษณะการดูแลที่จัดให. 

 3. ผูปวยและครอบครัวไดรับความรูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม ตามลักษณะการดูแลที่จัดให. 

 4. ผูปวยและครอบครัวไดรับความรูเกี่ยวกับการบําบัดความเจ็บปวด ตามลักษณะการดูแลที่จัดให. (ดู 

COP.6, ME 3 รวมดวย) 

 6. ผูปวยและครอบครัวไดรับความรูเกี่ยวกับเทคนิคการฟนฟูสภาพ ตามลักษณะการดูแลที่จัดให. 
 

 

 

 

 

มาตรฐาน PFE.5 

วิธีการใหความรูคํานึงถึงคานยิมและความพึงใจของผูปวยและครอบครัว รวมทั้งเปดโอกาสใหมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูปวย ครอบครัว และบุคลากร เพื่อใหเกิดการเรียนรู. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFE.5 

 การเรียนรูเกิดไดเมื่อใสใจตอวิธีการที่ใชในการใหความรูผูปวยและครอบครัว.  ความเขาใจผูปวยและ

ครอบครัวชวยใหองคกรเลอืกผูใหความรูและวิธีการใหความรูที่สอดคลองกับคานิยมและความพึงใจของผูปวย

และครอบครัว รวมถึงเพื่อกําหนดบทบาทของครอบครัวและวิธีการสอน.   

ผูปวยและครอบครัวไดรับการสนับสนุนใหมสีวนรวมในกระบวนการดูแล โดยการสนทนาและถาม

บุคลากรเพื่อใหมั่นใจวามีความเขาใจที่ถูกตองและมีสวนรวมตามที่คาดหวัง.  บุคลากรตระหนักในบทบาทที่

สําคัญของผูปวยในการใหการดูแลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง. 

 การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร ผูปวย และครอบครัว เปดโอกาสใหรับเสียงสะทอนเพื่อความมั่นใจ

วาขอมูลที่ใหนั้นเปนที่เขาใจ เหมาะสม เปนประโยชน และนําไปใชได. (ดู MCI.3, ME 1 และ 2 รวมดวย)  

องคกรกําหนดวาเมื่อไรและอยางไรที่จะใชเอกสารย้ําเสริมเพิ่มจากการใหความรูดวยวาจาเพื่อใหเขาใจไดดีขึ้น 

และเพื่อเปนเอกสารความรูอางอิงในอนาคต.  
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PEF.5 

 1. มีกระบวนการที่จะสอบทานวาผูปวยและครอบครัวไดรับและเขาใจความรูที่จัดให. (ดู MCI.3, ME1 และ 

2 รวมดวย)  

 2. ผูใหความรูกระตุนใหผูปวยและครอบครัวต้ังคําถามและสนทนาในฐานะคูสนทนาที่กระตือรือรน. (ดู 

PFR.2, ME 1 รวมดวย) 

 3. มีการใชเอกสารย้ําเสริมการใหความรูดวยวาจาตามภาวะความตองการของผูปวย สอดคลองกับความพึง

ใจในการเรียนรูของผูปวยและครอบครัว. (ดูเจตจํานงของ PFR.2.1 และ MCI.3 รวมดวย). 
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มาตรฐาน PFE.6 

ผูประกอบวิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวยรวมมือกันเพื่อใหความรู. 
 

เจตจํานงของมาตรฐาน PFE.6  

 เมื่อผูประกอบวิชาชีพเขาใจการมีสวนชวยเหลือในการใหความรูตอผูปวยของผูประกอบวิชาชีพอื่น จะ

สามารถรวมมือกันอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น.  ความรวมมือจะชวยสรางความมั่นใจวาขอมูลที่ผูปวยและ

ครอบครัวไดรบัมีความครอบคลุม สอดคลอง และไดผลมากเทาที่จะเปนไปได.  ความรวมมืออยูบนพื้นฐานของ

ภาวะความตองการของผูปวย ดังนั้นจึงอาจไมจําเปนเสมอไป. 

 ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาในแตละหัวขอ การมเีวลาใหความรูที่พอเพียง และความสามารถในการส่ือสารที่

มีประสิทธิผล เปนขอพิจารณาที่สําคัญในการใหความรูที่มปีระสิทธิผล. 
 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PFE.6 

 1. มีการใหความรูแกผูปวยและครอบครวัดวยความรวมมือกัน เมื่อมขีอบงชี้. 

 2. ผูใหความรูมีความรูในเนื้อหาที่จะให. 

 3. ผูใหความรูมีเวลาเพียงพอที่จะใหความรู. 

 4. ผูใหความรูมีทักษะการส่ือสารที่จะใหความรู. (ดู ASC.5.1, ME 2 รวมดวย) 
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ตอนที่ II: มาตรฐานการบริหารจัดการสถานพยาบาล 
 

Functional Section II: Health Care Organization  
Management Standards 
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การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย 

Quality Improvement and Patient Safety (QPS)  

 

ภาพรวม 
 

 

 มาตรฐานบทนี้กลาวถึงแนวทางที่คลุมวงกวางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผูปวย.  การลดความเส่ียงตอผูปวยและบุคลากรอยางตอเนื่องเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพในภาพรวม.  

ความเส่ียงดังกลาวอาจจะพบทั้งในกระบวนการทางคลินิกและส่ิงแวดลอมทางกายภาพ.  แนวทางที่วานี้ไดแก 

• การนําและการวางแผนโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย; 

• การออกแบบกระบวนการทางคลินิกและกระบวนการบริหารจัดการใหมๆ ที่ดี; 

• การวัดวากระบวนการตางๆ ใชการไดดีเพียงใดจากการเก็บขอมูลตัวชี้วัด;  

• การวิเคราะหขอมูล; และ 

• การดําเนินการและธํารงไวซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดผลที่ดีขึ้น. 

ทั้งโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพและโปรแกรมความปลอดภัยของผูปวย 

• ไดรับการขับเคลื่อนโดยผูนํา; 

• พยายามที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร; 

• คนหาและลดความเส่ียงและความแปรปรวน (variation) ในเชิงรุก; 

• ใชขอมูลเพื่อมุงเนนในประเด็นที่มีความสําคัญสูง; และ 

• พยายามแสดงใหเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืน. 

คุณภาพและความปลอดภัยมีพื้นฐานอยูในการปฏิบัติงานประจําวันของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ

และบุคลากรอืน่ๆ แตละคน.  ในฐานะทีแ่พทยและพยาบาลประเมินความตองการและใหการดูแลผูปวย 

มาตรฐานบทนี้สามารถชวยใหแพทยและพยาบาลเขาใจวิธีการที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่แทจริงเพือ่ชวยผูปวย

ของตนและลดความเส่ียง.  เชนเดียวกัน ผูบริหาร บคุลากรสายงานสนับสนุน และบุคลากรอื่นๆ สามารถ

ประยุกตมาตรฐานบทนี้กับงานประจําวันของตนเพื่อใหเขาใจวาจะทําใหกระบวนการตางๆ มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ใชทรัพยากรไดอยางชาญฉลาดขึ้น และลดความเส่ียงทางกายภาพไดอยางไร.  

มาตรฐานบทนี้เนนวาการวางแผน การออกแบบ การวัด การวิเคราะห และการพัฒนากระบวนการ

ดานคลินิกและดานบริหารจัดการอยางตอเนื่อง จะตองไดรบัการจัดระบบอยางดีและมีการนําที่ชัดเจนเพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุด.  แนวทางนี้พิจารณาวากระบวนการดูแลทางคลินิกสวนใหญเกี่ยวของกับแผนกหรือ

หนวยงานตางๆ มากกวาหนึ่ง และอาจเกี่ยวของกับหลายๆ งานของแตละคน.  แนวทางนี้ยังพิจารณาวา

ประเด็นคุณภาพทางคลินิกและการบริหารจดัการสวนใหญมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน.  ดังนัน้ ความพยายาม

ในการพัฒนากระบวนการเหลานี้จะตองใชกรอบแนวคิดโดยรวมสําหรับการบริหารคุณภาพและกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพในองคกรเปนตัวชี้นาํ, ภายใตการกํากับดูแลโดยกลุมหรือคณะกรรมการที่ดูแลการพัฒนาคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผูปวย.   
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 มาตรฐานการรบัรองสากลนี้กลาวถึงกิจกรรมทางคลินิกและการบริหารจดัการในสถานพยาบาลอยาง

รอบดาน, รวมถึงกรอบแนวคดิสําหรับพัฒนากิจกรรมดังกลาว และลดความเส่ียงที่เกี่ยวของกับความแปรปรวน

ในกระบวนการเหลานั้น. 

 ดังนั้น กรอบแนวคิดที่นําเสนอในมาตรฐานนึ้จึงเหมาะสมสําหรับโปรแกรมซึ่งมีการจัดระบบอยางดี

ตางๆ  ไปจนถงึแนวทางการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยที่ไมเนนรูปแบบ.  กรอบแนวคิดนี้ยัง

ชวยผนวกรวมเอาโปรแกรมการวัดผลที่เคยทํา เชน การวัดที่สัมพันธกับเหตุการณที่ไมอาจคาดการณได (การ

บริหารความเส่ียง) และการใชทรัพยากร (การจัดการทรัพยากร) เขาไวดวย. 

 องคกรที่ปฏิบติัตามกรอบแนวคิดนี้ไปไดระยะหนึ่งจะ 

• มีการสนับสนุนจากผูนํามากขึ้นสําหรับโปรแกรมพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองคกร; 

• ฝกอบรมบุคลากรและนําบุคลากรมารวมกันพัฒนามากขึ้น; 

• กําหนดลําดับความสําคัญในการวัดที่ชัดเจนมากขึ้น; 

• ตัดสินใจโดยใชขอมูลการวัดผล; และ 

• ดําเนินการพัฒนาโดยเปรียบเทียบกับองคกรอื่น ในระดับชาติและนานาชาติ. 

 

มาตรฐาน 
 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

การนําและการวางแผน 

QPS.1 ผูที่รับผิดชอบกํากับดูแลและบริหารองคกรมีสวนรวมในการวางแผนและวัดผลโปรแกรมพัฒนาคุณภาพ

และความปลอดภัยของผูปวย. 

QPS.1.1 ผูนําขององคกรรวมมือกันดําเนินการโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย. 

QPS.1.2 ผูนําจัดลําดับความสําคัญสําหรับกระบวนการที่ควรวัดผล และกิจกรรมการพฒันาและความ

ปลอดภัยของผูปวยที่ควรดําเนินการ. 

QPS.1.3 ผูนําใหการสนับสนนุดานเทคโนโลยีและดานอื่นๆ สําหรับโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผูปวย. 

QPS.1.4 มีการส่ือสารสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยไปยังบุคลากร. 

QPS.1.5 บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อมีสวนรวมในโปรแกรมดังกลาว. 

การออกแบบกระบวนการดานคลินิกและดานการบรหิารจัดการ 

QPS.2 องคกรออกแบบระบบและกระบวนการใหม และระบบหรือกระบวนการที่มีการปรับปรุง ตามหลักการ

ของการพัฒนาคุณภาพ 

QPS.2.1 มีการนําแนวปฏิบัติทางคลินิก (clinical practice guideline) วิถทีางคลินิก (clinical 

pathways) และ/หรือระเบียบวิธี (protocol) มาใชเปนแนวทางในการดูแลทางคลินิก. 
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การเลือกตัววดัและการเก็บขอมูล 

QPS.3 ผูนําขององคกรกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญในโครงสราง กระบวนการ และผลลัพธขององคกร ที่จะใชใน

แผนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยทั้งองคกร. 

QPS.3.1 ผูนําองคกรระบุตัวชี้วัดสําคัญสําหรับแตละโครงสราง กระบวนการ และผลลพัธทางคลินิกของ

องคกร. 

QPS.3.2 ผูนําองคกรระบุตัวชี้วัดสําคัญสําหรับแตละโครงสราง กระบวนการ และผลลพัธทางดาน

บริหารจัดการขององคกร. 

QPS.3.3 ผูนําองคกรระบุตัวชี้วัดสําคัญสําหรับแตละเปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากล. 

การยืนยันความถูกตองและการวิเคราะหขอมูลการวดัผล 

QPS.4 มีการประมวลและวิเคราะหขอมูลขององคกรอยางเปนระบบ โดยผูมีประสบการณ ความรู และทักษะที่

เหมาะสม. 

QPS.4.1 ความถี่ของการวิเคราะหขอมูลเหมาะสมกับกระบวนการที่ศึกษา และเปนไปตามขอกําหนด

ขององคกร. 

QPS.4.2 กระบวนการวิเคราะหรวมถึงการเปรียบเทียบภายใน การเปรียบเทียบกับองคกรอื่นเมื่อมี

โอกาส การเปรียบเทียบกับมาตรฐานทางวิชาการและการปฏิบัติที่พึงประสงค. 

QPS.5 องคกรใชกระบวนการภายในเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล (validate) ขอมูล. 

QPS.5.1 เมื่อองคกรตีพิมพขอมูลหรอืนําขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตสาธารณะ ผูนําขององคกรสราง

ความมั่นใจในความเชื่อถือไดของขอมูล. 

QPS.6 องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อบงชี้และจัดการกับเหตุการณพึงสังวร (sentinel event). 

QPS.7 มีการวิเคราะหขอมูลเมื่อพบวามีแนวโนมที่ไมพึงประสงคและขอมูลมีความแปรปรวน. 

QPS.8 องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อบงชี้และวิเคราะหเหตุการณเกือบพลาด. 

การบรรลผุลและธํารงการพัฒนา 

QPS.9 มีการบรรลุผลและธํารงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย. 

QPS.10 มีการทํากิจกรรมพฒันาและความปลอดภัยในเรื่องสําคัญที่ผูนาํขององคกรระบุ. 

QPS.11 มีการใชโปรแกรมบรหิารความเส่ียงที่ตอเนื่องเพื่อบงชี้และลดเหตุการณไมพึงประสงคที่ไมคาดคิด 

และความเส่ียงตอความปลอดภัยอื่นๆ ของผูปวยและบุคลากร. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

 

การนําและการวางแผน (Leadership and Planning) 
 

 

มาตรฐาน QPS.1 

ผูที่รับผิดชอบกํากับดูแลและบริหารองคกรมีสวนรวมในการวางแผนและวัดผลโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  QPS.1 

 การนําและการวางแผนเปนส่ิงจําเปนหากองคกรจะริเริ่มและธํารงไวซึ่งการพัฒนาและการลดความ

เส่ียงตอผูปวยและบุคลากร.  การนําและการวางแผนนี้มาจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ รวมกับผูที่

บริหารกิจกรรมดานคลินิกและดานบริหารจัดการขององคกรในงานประจาํวัน.  ทั้งสองสวนนี้รวมกันทําหนาที่

การนําขององคกร.  ผูนํามีความรับผิดชอบในการกอใหเกดิความมุงมั่นขององคกร, แนวทางการพัฒนา

คุณภาพและความปลอดภัย, การบริหารจัดการและการกํากับดูแลโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัย.  ผูนํา

จัดทําแผนคุณภาพและความปลอดภัย และเสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพขององคกรผานวิสัยทัศนและการ

สนับสนุนของผูนํา.  

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเปนผูรับผิดชอบสูงสุดตอคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยใน

องคกร เปนผูอนุมัติแผนคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย (ดู GLD.1.6 รวมดวย) รบัและตอบสนองตอ

รายงานเกี่ยวกับโปรแกรมพฒันาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยขององคกรอยางสม่ําเสมอ. (ดู GLD.1.6 

รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.1   

 1. ผูนําองคกรมีสวนรวมในการจัดทําแผนสําหรับโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย. 

 2. ผูนําองคกรมีสวนรวมในการวัดผลโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย. 

 3. ผูนําองคกรจัดใหมีกระบวนการหรือกลไกกํากับดูแลโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผูปวยในองคกร. 

 4. ผูนําองคกรรายงานโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ทราบ. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.1.1 

ผูนําขององคกรรวมมอืกันดําเนินการโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.1.1  

 ผูนําองคกรมีบทบาทสําคัญในการสรางความมั่นใจวาแผนคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยชวย

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานทุกแงมุม.  การนี้อาศัยความรวมมือและ

ความมุงมั่นของการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ.  ผูนําสรางความมั่นใจวาโปรแกรมดังกลาวระบุถึง 
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• บทบาทของการออกแบบระบบ และการออกแบบระบบใหม ในกระบวนการพัฒนา; 

• แนวทางการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพกับแผนกและงานบริการทั้งหมดในองคกรที่เกีย่วของกับ

โปรแกรม; 

• การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณุภาพและความปลอดภัย เชน 

โปรแกรมควบคุมคุณภาพของหองปฏิบัติการทางการแพทย, โปรแกรมการบริหารความเส่ียง, 

โปรแกรมบริหารความเส่ียงของอาคารสถานที่, สํานักงานความปลอดภัยของผูปวย, หรอืสํานักงาน

และโปรแกรมประเภทอื่น. โปรแกรมที่ครอบคลุมสมบูรณมีความจําเปนตอผลลัพธการดูแลผูปวยที่ดี

ขึ้น เนือ่งจากผูปวยไดรับการดูแลจากแผนกและงานบริการตางๆ และ/หรอืประเภทของบุคลากรทาง

คลินิก จํานวนมาก; และ 

• แนวทางที่เปนระบบในการใชกระบวนการคณุภาพและความรูเพื่อดําเนินการกิจกรรมพฒันาคุณภาพ

และความปลอดภัยของผูปวย อยางเปนเอกภาพหรือในลักษณะคลายกัน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.1.1 

 1. ผูนําองคกรรวมมือกันดําเนินการโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย (ดู GLD.3.4, 

ME 2; SQE.11, ME 1; SQE.14, ME 1; และ SQE.17, ME 1 รวมดวย)  

 2. โปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยครอบคลุมทั้งองคกร. 

 3. โปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยระบุระบบขององคกร บทบาทของการออกแบบระบบและ

การออกแบบระบบใหมในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย. 

 4. โปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยระบุการประสานงานระหวางองคประกอบทั้งหมดของ

กิจกรรมการวัดและควบคุมคุณภาพขององคกร. (ดู GLD.3.4, ME 2 และ PCI.10, ME 1 รวมดวย) 

 5. โปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยใชแนวทางที่เปนระบบในการพัฒนาคณุภาพและความ

ปลอดภัยของผูปวย. 

   
 

 

มาตรฐาน QPS.1.2 

ผูนําจัดลําดับความสําคัญสําหรับกระบวนการที่ควรวัดผล และกิจกรรมการพัฒนาและความปลอดภัยของผูปวย

ที่ควรดําเนินการ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  QPS.1.2 

 ความรับผิดชอบหลักของผูนําคือการกําหนดลําดับความสําคัญ.  องคกรมกัจะพบวามีโอกาสวัดและ

พัฒนาคุณภาพมากกวากําลังคนและทรพัยากรอื่นๆ จะดําเนินการได.  ดังนั้นผูนําจึงตองกําหนดจุดเนนสําหรับ

กิจกรรมวัดและพัฒนาคุณภาพขององคกร.  ผูนํากําหนดกระบวนการที่สําคัญยิ่งยวด มีความเส่ียงสูง มีโอกาส

เกิดปญหา เกี่ยวของกับคุณภาพการดูแลและความปลอดภัยของส่ิงแวดลอมโดยตรง รวมทั้งเปาหมายความ

ปลอดภัยของผูปวยสากล (ดูหนา....).  ผูนําใชขอมูลและสารสนเทศที่มีอยูเพื่อกําหนดประเด็นสําคัญสําหรับการ

พัฒนา.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.1.2 
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 1. ผูนํากําหนดลําดับความสําคัญขององคกรสําหรับกิจกรรมวัดผล. 

 2. ผูนํากําหนดลําดับความสําคัญขององคกรสําหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย. 

 3. ลําดับความสําคัญรวมถึงการนําเปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากลไปสูการปฏิบัติ. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.1.3 

ผูนําใหการสนบัสนุนดานเทคโนโลยแีละดานอื่นๆ สําหรับโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.1.3 

 การวัดผลการทําหนาที่ดานคลินิกและดานบริหารจัดการในสถานพยาบาลทําใหมีการสะสมของขอมูล

และสารสนเทศ.  การทําความเขาใจวาองคกรทําหนาที่ไดดีเพียงใดขึ้นกับการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ

เมื่อเวลาผานไป และการเปรียบเทียบกับองคกรอื่น.  สําหรับองคกรขนาดใหญหรอืซับซอน การติดตามและ

เปรียบเทียบนี้อาจตองการเทคโนโลยี และ/หรือ บุคลากรที่มีประสบการณในการจัดการกับขอมูล.  ผูนําของ

องคกรเขาใจความสําคัญของการวัดผลและพัฒนาในแงของการสนับสนุนที่จําเปนนี้.  ผูนําขององคกรใหการ

สนับสนุนที่สอดคลองกับทรพัยากรและการพัฒนาคุณภาพขององคกร.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.1.3 

 1. ผูนํารับทราบความตองการการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและดานอื่นๆ สําหรับการติดตาม (tracking) 

และเปรียบเทียบผลจากการวัด. 

 2. ผูนําจัดหาเทคโนโลยีและใหการสนับสนุนสําหรับการติดตามและเปรียบเทียบผลจากการวัด สอดคลอง

กับทรัพยากรขององคกร. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.1.4 

มีการส่ือสารสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยไปยังบุคลากร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.1.4 

 การส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยกับบุคลากรอยาง

สม่ําเสมอเปนส่ิงจําเปน.  การส่ือสารอยางสม่ําเสมอกระทําผานชองทางทีไ่ดผล เชน จดหมายขาว กระดานขาว 

(storyboard) การประชุมบุคลากร และกระบวนการดานทรัพยากรบุคคล.  สารสนเทศที่ส่ือสารอาจจะเปน

โครงการพัฒนาที่เริ่มใหมหรอืโครงการที่เพิง่เสร็จส้ิน ความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายความปลอดภัยของ

ผูปวยสากล ผลการวิเคราะหเหตุการณพึงสังวร และเหตุการณไมพึงประสงคอื่นๆ โปรแกรมวิจัยหรือวัดระดับ

เทียบเคียงลาสุด ฯลฯ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.1.4 

 1. สารสนเทศเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยไดรับการส่ือสารไปยัง

บุคลากร. 

HA
Sticky Note
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 2. มีการส่ือสารอยางสม่ําเสมอผานชองทางที่ไดผล (ดู GLD.1.6, ME 2 รวมดวย) 

 3. การส่ือสารรวมถึงความกาวหนาในการปฏิบัติตามเปาหมายความปลอดภัยของผูปวยสากล. 

 
 

 

มาตรฐาน 

QPS.1.5 บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อมีสวนรวมในโปรแกรมดังกลาว. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.1.5 

 การเขารวมเก็บขอมูล วิเคราะห วางแผน และดําเนินการพัฒนาคุณภาพ ตองอาศัยความรูและทักษะ 

ซึ่งบุคลากรสวนใหญไมมหีรอืไมไดใชเปนประจํา. ดังนั้น บคุลากรที่ไดรับการเชิญชวนใหเขารวมโปรแกรมจะ

ไดรับการฝกอบรมที่สอดคลองกับบทบาทที่จะมีขึ้นในกิจกรรมที่วางแผนไว.  อาจจะตองมีการปรับตารางการ

ทํางานของบุคลากรเพื่อใหมีเวลาพอที่จะเขารวมในการฝกอบรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพไดเต็มที่ในฐานะที่

เปนสวนหนึ่งของงานประจําที่ไดรับมอบหมาย.  องคกรระบหุรือจัดหาวิทยากรที่มีความรูเพื่อใหการศึกษา

ดังกลาว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.1.5  

 1. มีโปรแกรมฝกอบรมสําหรับบุคลากรซึง่สอดคลองกับบทบาทในโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผูปวย. 

 2. วิทยากรที่มีความรูเปนผูใหการฝกอบรม. 

 3. บุคลากรเขารวมรับการฝกอบรมในฐานะเปนสวนหนึง่ของงานประจาํที่ไดรับมอบหมาย. 
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การออกแบบกระบวนการดานคลินิกและดานการบรหิารจัดการ 

(Design of Clinical and Managerial Processes) 
 

 

มาตรฐาน QPS.2 

องคกรออกแบบระบบและกระบวนการใหม และระบบหรือกระบวนการที่มีการปรับปรุง ตามหลักการของการ

พัฒนาคุณภาพ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.2  

 บอยครั้งที่องคกรมีโอกาสที่จะออกแบบกระบวนใหม หรือจําเปนตองปรับปรุงกระบวนที่มีอยู.  

กระบวนการใหมหรอืกระบวนการที่ปรับปรงุนี้ใชองคประกอบของการออกแบบจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 

รวมทั้งกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ.  แหลงขอมูลที่นาเชื่อถอืรวมถึงแนวปฏิบัติทางคลินิก (ดู

มาตรฐาน QPS.2.1 รวมดวย) สําหรับกระบวนการทางคลินิก ถามี, มาตรฐานและบรรทัดฐานระดับชาติ และ

แหลงสารสนเทศอื่นๆ.  

 การออกแบบกระบวนการใหมหรือกระบวนการที่ตองปรับปรุงอาจจะไดรับขอมูลจากประสบการณของ

ผูอื่นที่จัดวาเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี/ดีกวา/ดีที่สุด.  แนวทางปฏิบัติดังกลาวไดรับการประเมินโดยองคกร และ

อาจจะมีการใชและทดสอบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ. 

 กระบวนการและบริการที่ไดรบัการออกแบบเปนอยางดี ใชสารสนเทศจากแหลงทีห่ลากหลาย.  การ

ออกแบบกระบวนการที่ดีมีองคประกอบตอไปนี้ 

• สอดคลองกับพันธกิจและแผนขององคกร; 

• ตอบสนองความตองการของผูปวย ครอบครัว บุคลากร และบุคคลอื่นๆ; 

• ใชแนวปฏิบัติที่ทันสมัย, มาตรฐานทางคลนิิก, วารสารวิชาการ, และสารสนเทศหลักฐานที่

เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อออกแบบการปฏิบัติทางคลินิก; 

• สอดคลองกับการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี; 

• พิจารณาสารสนเทศการบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวของ; 

• ใชความรูและทักษะที่มีอยูแลวในองคกร; 

• ใชการปฏิบัติที่ดี/ดีกวา/ดีที่สุดขององคกรอืน่; 

• ใชสารสนเทศจากกิจกรรมพฒันาที่เกี่ยวของ; และ 

• บูรณาการและเชื่อมตอกระบวนการและระบบตางๆ.  

 เมื่อองคกรออกแบบกระบวนการใหม จะเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการนัน้.  เมื่อองคกร

นํากระบวนการใหมไปปฏิบัติ จะเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อรับรูวาการดําเนินงานจริงของกระบวนการนั้นเปนไป

ตามที่คาดหวังหรือไม. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.2 
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 1. มีการประยุกตหลักการและเครื่องมือพัฒนาคุณภาพกับการออกแบบกระบวนการใหมหรือกระบวนการที่

มีการปรับปรุง.  

 2. มีการนําองคประกอบของการออกแบบที่ระบุในเจตจํานงของมาตรฐานมารวมพจิารณาตามความ

เหมาะสมกับกระบวนการที่จะออกแบบหรือปรับปรุง.  

 3. มีการเลือกตัววัดเพื่อประเมินวากระบวนการที่ออกแบบใหมหรือปรบัปรุงนั้นทําหนาที่ไดดีเพียงใด. 

 4. มีการใชขอมูลตัววัดเพื่อประเมินการทําหนาที่ของกระบวนการอยางตอเนื่อง. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.2.1  

มีการนําแนวปฏิบัติทางคลินิก (clinical practice guideline) วิถีทางคลินกิ (clinical pathways) และ/หรือ

ระเบียบวิธี (protocol) มาใชเปนแนวทางในการดูแลทางคลินิก. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.2.1 

 เปาหมายของสถานพยาบาลประกอบดวย 

• การทําใหกระบวนการดูแลทางคลินิกเปนมาตรฐาน; 

• การลดความเส่ียงในกระบวนการดูแล โดยเฉพาะความเส่ียงที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการตัดสินใจที่มี

ความสําคัญสูง;  

• การใหการดูแลทางคลินิกในเวลาที่เหมาะสม มีประสิทธิผล ใชทรัพยากรที่มอียางมีประสิทธิภาพ; และ 

• การใหการดูแลที่มีคุณภาพสูงโดยใชการปฏิบัติที่อิงหลักฐานทางวิชาการอยางคงเสนคงวา. 

 องคกรใชเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อบรรลุเปาหมายขางตนและเปาหมายอื่นๆ.  ตัวอยางเชน ผู

ประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพจัดทํากระบวนการดูแลทางคลินิกและตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลทางคลินิก

บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดที่มีอยู.  แนวปฏิบัติทางคลินิกเปนเครือ่งมือที่มีประโยชนสําหรับ

การทําความเขาใจและประยุกตศาสตรที่ดีที่สุดกับการวินิจฉัยโรคหรือสภาวะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง.   

 นอกจากนั้นผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพยังพยายามทําใหกระบวนการดูแลเปนมาตรฐาน.  

วิถีการดูแลทางคลินิก (clinical care pathway) และระเบียบวิธีทางคลินิก (clinical protocol) เปนเครือ่งมือที่มี

ประโยชนในความพยายามที่จะสรางความมั่นใจในการบูรณาการและประสานการดูแลและการใชทรพัยากรที่มี

อยูอยางมีประสิทธิภาพ. 

   แนวปฏิบัติทางคลินิก (clinical practice guideline) วิถีการดูแลทางคลินกิ (clinical care pathway) 

และระเบียบวิธีทางคลินิก (clinical protocol) ที่เกี่ยวของกับกลุมผูปวยและพันธกิจขององคกร 

a) ไดรับการเลือกจากแนวทางทั้งปวงที่ประยุกตไดกับบริการและผูปวยขององคกร (แนวทาง

ระดับชาติที่มีการบังคับใชถูกรวมเขาไวในกระบวนการนี้ ถามี); 

b) ไดรับการประเมินวาสอดคลองกับกลุมประชากรผูปวยที่ระบุไว; 

c) ไดรับการดัดแปลงตามความจําเปนใหเขากับเทคโนโลย ียา และทรัพยากรอื่นๆ ขององคกร หรอื

บรรทัดฐานทางวิชาชีพซึ่งเปนที่ยอมรับของประเทศ; 

d) ไดรับการประเมินวามีหลักฐานทางวิชาการรองรับ; 

e) ไดรับการอนุมัติหรือดัดแปลงโดยองคกรอยางเปนทางการ; 
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f) ไดรับการนําไปปฏิบัติและวัดผลดูความสม่ําเสมอและประสิทธิผลของการใช; 

g) ไดรับการสนับสนุนโดยบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเพือ่ประยุกตใชแนวทางหรือวิถีทางคลินิก; 

และ 

g) มีการปรับใหทันสมัยเปนระยะตามการเปลี่ยนแปลงในหลักฐานทางวิชาการ การประเมิน

กระบวนการและผลลัพธ. 

 องคกรไดรับการคาดหวังที่จะบรรลุส่ิงตอไปนี้ในแตละป 

• ผูนําทางคลินิกเลือกเรื่องที่มีความสําคัญสูง (high priority area) อยางนอยหาเรื่อง เชน การ

วินิจฉัยโรค หตัถการ กลุมประชากร โรค ฯลฯ ซึ่งแนวทางปฏิบัติ วิถีทางคลินิก และระเบียบวิธีจะ

มีผลกระทบตอคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวยและลดความแปรปรวนในผลลัพธที่ไม

พึงประสงค. 

• ดําเนินการตามกระบวนการในขอ a) ถึง h) สําหรับเรื่องทีม่ีความสําคัญสูงที่ระบุไว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.2.1 

 1. ในแตละป ผูนําทางคลินิกกําหนดเรื่องที่มีความสําคัญสูงที่จะมุงใชแนวทางปฏิบัติ วิถีทางคลินกิ และ/

หรือระเบียบวิธีทางคลินิก อยางนอยหาเรื่อง. 

 2. องคกรปฏิบัติตามกระบวนการที่ระบุไวใน a) ถึง h) ของเจตจํานง ในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิก 

วิถีทางคลินิก และหรือระเบียบวิธีทางคลินิกมาใช. 

 3. องคกรนาํแนวปฏิบัติทางคลินิก วิถีทางคลินิก หรือระเบียบวิธีทางคลินิก สําหรับเรื่องที่มีความสําคัญสูง

แตละเรื่องมาสูการปฏิบัติ. 

 4. ผูนําทางคลินิกแสดงใหเห็นวาการใชแนวทางปฏิบัติทางคลินิก วิถทีางคลินิก และ/หรือระเบียบวิธีทาง

คลินิกสามารถลดความแปรปรวนในกระบวนการและผลลพัธไดอยางไร. 

 
 

 

การเลือกตัววดัและการเก็บขอมูล 

(Measure Selection and Data Collection) 
 

 

มาตรฐาน QPS.3 

ผูนําขององคกรกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญในโครงสราง กระบวนการ และผลลัพธขององคกร ที่จะใชในแผนการ

พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยทั้งองคกร. 

มาตรฐาน QPS.3.1 

ผูนําองคกรระบุตัวชี้วัดสําคัญสําหรับแตละโครงสราง กระบวนการ และผลลัพธทางคลินิกขององคกร. 

มาตรฐาน QPS.3.2 

ผูนําองคกรระบุตัวชี้วัดสําคัญสําหรับแตละโครงสราง กระบวนการ และผลลัพธทางดานบริหารจัดการของ

องคกร. 

มาตรฐาน QPS.3.3 

ผูนําองคกรระบุตัวชี้วัดสําคัญสําหรับแตละเปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากล. 

HA
Sticky Note
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เจตจํานงของมาตรฐาน  QPS 3 ถึง QPS.3.20 

 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยถูกขับเคลื่อนโดยการใชขอมูล.  การใชขอมูลที่ไดผล

จะเกิดไดดีที่สุดภายใตบริบทที่กวางของการปฏิบัติทางคลินิกและการปฏิบัติทางการบริหารบนพืน้ฐานของ

หลักฐาน. 

เนื่องจากองคกรสวนใหญมีขอจํากัดทางดานทรัพยากร ทําใหไมสามารถจัดเก็บขอมูลเพื่อวัดทุก

ประเด็นที่ตองการได. ดังนั้น แตละองคกรจะตองเลือกวัดกระบวนการและผลลัพธ ดานคลินิกและดานบริหาร

จัดการที่สําคัญที่สุด ตามพันธกิจ ความตองการของผูปวย และบริการขององคกร.  การวัดผลมักจะเนนไปที่

กระบวนการซึง่มีความเส่ียงตอผูปวยสูง มีปริมาณมาก หรอืมีโอกาสเกิดปญหามาก.   

 ผูนําองคกรรับผิดชอบในการสรุปเลือกตัววัดสําคัญที่จะถูกรวมอยูในกิจกรรมคุณภาพขององคกร.   

 ตัววัดที่สัมพันธกับประเด็นทางคลินิกที่สําคัญหมายรวมถึง 

1. การประเมินผูปวย; 

2. บริการตรวจทางหองปฏิบัติการ; 

3. บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย; 

4. หัตถการทางศัลยกรรม; 

5. การใชยาตานจุลชีพและยาอื่นๆ; 

6. ความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุเกือบพลาด; 

7. การระงับความรูสึกและการทําใหสงบ; 

8. การใชเลือดและสวนประกอบของเลือด; 

9. การมีพรอม เนือ้หา และการใชเวชระเบียน; 

10. การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ การเฝาระวัง และการายงาน; 

11. การวิจัยทางคลินิก 

อยางนอยจะตองเลือกตัวชี้วัดทางคลินิกหาตัวจากหองสมุดตัววัดของ JCI.  ตัววัดทางคลินิก 11 กลุม

นี้เปนส่ิงที่ระบไุวเปน QPS.3.1 ถึง QPS.3.11 ในมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับที่สาม. 

ตัววัดที่สัมพันธกับประเด็นทางบริหารจัดการที่สําคัญหมายรวมถึง 

a. การจัดซื้อวัสดุและยาที่จําเปนเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยที่ดําเนินการเปนปกติประจํา; 

b. การรายงานกิจกรรมตามที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับกําหนด; 

c. การบริหารความเส่ียง; 

d. การบริหารทรพัยากร; 

e. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูปวยและครอบครัว; 

f. ความคาดหวังและความพึ่งพอใจของบุคลากร; 

g. ลักษณะประชากรผูปวยและการวินิจฉัยทางคลินิก; 

h. การจัดการดานการเงิน; และ 

i. การปองกันและควบคุมเหตุการณซึ่งมีอันตรายตอความปลอดภัยของผูปวย ครอบครัว และ

บุคลากร. 

ตัววัดดานการบริหารจัดการเกากลุมนี้เปนส่ิงที่ระบุไวเปน QPS.3.12 ถึง QPS.3.20 ในมาตรฐาน

โรงพยาบาลฉบับที่สาม.  จะมีการเพิ่มตัววัดดานการบริหารจัดการเขาในหองสมุดตัววัดของ JCI ในอนาคต. 
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ผูนําองคกรมหีนาที่รับผิดชอบในการสรุปเลือกกิจกรรมการวัดที่มุงเปา.  สําหรับแตละประเด็นนั้น ผูนํา

ตัดสินใจในส่ิงตอไปนี้ 

• กระบวนการ วิธีปฏิบัติ หรือผลลัพธที่จะวัด; 

• การมี “ขอมูลวิชาการ” หรือ “หลักฐาน” สนบัสนุนตัววัด; 

• วิธีการวัดผลใหสําเร็จ; 

• วิธีการทําใหตัววัดเปนสวนหนึ่งของแผนรวมขององคกรสําหรับการวัดคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผูปวย; และ 

• ความถี่ของการวัดผล. 

 เปนที่ชัดเจนวาการระบุกระบวนการ วิธีปฏิบัติ หรือผลลัพธที่จะวัด เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด.  ตัววัด

ตองมีจุดเนน เชน จุดเส่ียงในกระบวนการ วิธีการปฏิบัติที่มักจะเกิดปญหาหรือมีปริมาณมาก และผลลัพธซึ่ง

สามารถกําหนดไดชัดเจนและอยูภายใตการควบคุมขององคกร.  องคกรอาจเลือกที่จะวัดหัตถการทาง

ศัลยกรรมใดหัตถการหนึ่งเฉพาะ (เชน การผาตัดปากแหวง) หรอืกลุมของหัตถการทางศัลยกรรม (เชน 

หัตถการทางออรโธปดิกส).  นอกจากนั้น องคกรอาจตองการวัดกระบวนการที่ใชเลือกหัตถการทางศัลยกรรม

สําหรับการผาตัดปากแหวง และอาจตองการวัดกระบวนการในการจัดตําแหนงของอวัยวะเทียมในการผาตัด

เปลี่ยนขอตะโพก.  ความถี่ของการเก็บขอมูลสัมพันธกับความถี่ของการใชกระบวนการหรอืการทําหตัถการ.  

จําเปนตองมีขอมูลที่เพียงพอจากผูปวยทุกรายหรือกลุมตัวอยางเพื่อสนับสนุนขอสรุปและขอเสนอแนะ.  มีการ

เลือกตัววัดใหมเมื่อตัววัดที่ใชอยูไมสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนในการวิเคราะหกระบวนการ วิธีปฏิบัติ 

หรือผลลพัธ.  ดังนั้น องคกรจะตองมีการบันทึกประวัติของการติดตามวัดผลตอเนื่องในเรื่องทีร่ะบไุว, อยางไรก็

ตาม ตัววัดจริงๆ อาจเปลี่ยนแปลงได.   

 ในการวัดกระบวนการ องคกรตองกําหนดวิธีการจัดระบบกิจกรรมวัดผล ความถี่ในการเก็บขอมูล 

วิธีการทําใหการเก็บขอมูลเขาไปควบอยูในกระบวนการทํางานประจําวัน.  ตัววัดยังมีสวนชวยใหเกิดความ

เขาใจที่ดีขึ้นหรือประเมินเรือ่งที่กําลังศึกษาอยางเขมขนขึน้.  ทํานองเดียวกัน การวิเคราะหขอมูลจากการวัด (ดู 

QPS.4 ถึง QPS.4.2 รวมดวย) อาจนํามาสูกลยุทธการพัฒนาในเรื่องที่กําลังเฝาวัดอยูก็ได.  จากนั้น การวัดผล

จะมีสวนชวยในการทําความเขาใจประสิทธิผลของกลยุทธการพัฒนา.  

สําหรับตัววัดทางคลินิกหาตัวที่องคกรเลือกจากหองสมุดตัววัดของ JCI  การเก็บขอมูล การวิเคราะห 

และการใชจะเริ่มตนในป 2011.  การสงตัวชี้วัดภาคบังคับอาจจะเริ่มในป 2012 หรือหลงัจากนั้น. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.3 

 1. ผูนําขององคกรระบุเรื่องที่เปนเปาหมายของการวัดและพัฒนา. 

 2. การวัดผลเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย. 

 3. มีการส่ือสารผลของการวัดไปยังกลไกกํากับดูแล (oversight mechanism) รวมทั้งผูนําและโครงสราง

กํากับดูแลกิจการขององคกรเปนระยะ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.3.1  

 1. ผูนําดานคลินิกระบุตัววัดสําคัญสําหรับประเด็นดานคลินิกแตละเรือ่งตามขอ 1) ถึง 11) ในเจตจํานงของ

มาตรฐาน 
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 2. มีการเลือกตัววัดดานคลินิกจากหองสมุดตัววัดของ JCI อยางนอย 5 ใน 11 ตัววัดทางคลินิกที่

กําหนดให. 

 3. ผูนําพิจารณา “วิชาการ” หรือ “หลักฐาน” ที่สนับสนุนตัววัดที่เลือกแตละตัว. 

 4. การวัดครอบคลุมโครงสราง กระบวนการ และผลลพัธ. 

 5. มีการกําหนดขอบเขต วิธีการ และความถี่สําหรับแตละตัววัด. 

 6. มีการเก็บขอมูลวัดผลทางคลินิกและใชเพื่อประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.3.2 

 1. ผูนําดานบริหารจัดการระบุตัววัดสําคัญสําหรับประเด็นดานบริหารจัดการแตละเรื่องตามขอ a) ถึง i) ใน

เจตจํานงของมาตรฐาน. 

 2. ผูนําพิจารณา “วิชาการ” หรือ “หลักฐาน” ที่สนับสนุนตัววัดที่เลือกแตละตัว. 

 3. การวัดครอบคลุมโครงสราง กระบวนการ และผลลพัธ. 

 4. มีการกําหนดขอบเขต วิธีการ และความถี่สําหรับแตละตัววัด. 

 5. มีการเก็บขอมูลวัดผลดานบริหารจัดการและใชเพื่อประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.3.3 

 1. ผูนําดานคลินิกและดานบริหารจัดการระบุตัววัดสําคัญสําหรับเปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากลแตละ

เรื่อง. 

 2. การวัดผลเปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากลครอบคลุมเนื้อหาทีร่ะบุไวใน IPSG.1 ถึง IPSG.6. 

 3. ขอมูลจากการวัดผลถูกนํามาใชเพื่อประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา. 
 

 

 

การยืนยันความถูกตองและการวิเคราะหขอมูลการวดัผล 

(Validation and Analysis of Monitoring Data) 
 

 

มาตรฐาน QPS.4 

มีการประมวลและวิเคราะหขอมูลขององคกรอยางเปนระบบ โดยผูมีประสบการณ ความรู และทักษะที่

เหมาะสม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.4  

 ขอมูลจะตองถกูนํามาประมวล (aggregate) วิเคราะห และแปลงไปเปนสารสนเทศที่ใชประโยชนได 

เพื่อใหไดขอสรปุและตัดสินใจ.  การวิเคราะหขอมูลทําโดยบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการจัดการ

สารสนเทศ มีทักษะในวิธีการประมวลขอมูล และรูวิธีการใชเครื่องมือทางสถิติที่หลากหลาย.  ผลของการ

วิเคราะหขอมูลตองรายงานใหแกผูมีหนาที่รบัผิดชอบกระบวนการหรือผลลัพธที่ถูกวัด และผูที่สามารถลงมือ

ปฏิบัติการตอผลลัพธดังกลาว.  บุคคลดังกลาวอาจเปนบุคลากรสายงานคลินิก ดานการบริหารจัดการ หรอืทั้ง

สองกลุม.  การวิเคราะหขอมูลทําใหมีสารสนเทศดานการบริหารคุณภาพสะทอนกลับอยางตอเนื่อง เพื่อชวยใน

การตัดสินใจของบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการดานคลินิกและดานบริหารจัดการอยางตอเนื่อง.  

 ความเขาใจเทคนิคทางสถิติจะชวยในการวิเคราะหขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปลความหมายของ

ความแปรปรวน และการตัดสินใจวาจําเปนตองปรับปรุงทีจุ่ดใด.  Run charts, control charts, histograms 
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และ Pareto charts เปนตัวอยางของเครื่องมือทางสถิติที่ชวยใหเขาใจแนวโนมและความแปรปรวนในบริการ

สุขภาพ  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.4 

 1. ขอมูลไดรับการประมวล วิเคราะห และแปลงไปเปนสารสนเทศที่ใชประโยชนได. 

 2. บุคลากรที่มีประสบการณ ความรู และทักษะ ทางดานคลินิกหรือดานบริหารจัดการที่เหมาะสม มีสวน

รวมในกระบวนการดังกลาว. 

 3. มีการใชเครื่องมือและเทคนิคทางสถติิในกระบวนการวิเคราะหเมื่อมีความเหมาะสม. 

 4. มีการรายงานผลของการวิเคราะหแกผูมีภาระรับผิดชอบในการลงมือปฏิบัติ. (ดู GLD.3.4,ME 2 รวม

ดวย) 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.4.1 

ความถี่ของการวิเคราะหขอมลูเหมาะสมกับกระบวนการที่ศึกษา และเปนไปตามขอกําหนดขององคกร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.4.1  

 องคกรกําหนดความถี่ในการประมวลและวิเคราะหขอมูล.  ความถี่ขึ้นกับกิจกรรมหรือประเด็นที่ถูกวัด, 

ความถี่ของการวัด (ดู QPS.3 รวมดวย) และลําดับความสําคัญขององคกร.  ตัวอยางเชน ขอมูลควบคุม

คุณภาพของหองปฏิบัติการทางคลินิกอาจจะถูกวิเคราะหทุกสัปดาหตามระเบียบขอบังคับในทองถิ่น และขอมูล

การพลัดตกหกลมของผูปวยอาจจะถูกวิเคราะหทุกเดือนถาการพลักตกหกลมนั้นเกิดไมบอย.  ดังนัน้ การ

ประมวลขอมูลเปนระยะเมื่อเวลาผานไปทําใหองคกรสามารถตัดสินความเสถียรของกระบวนการที่ศึกษา หรือ

ความสามารถที่จะทํานายไดของผลลัพธที่ศึกษาเทียบกับความคาดหวัง. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.4.1 

 1. ความถี่ของการวิเคราะหขอมูลเหมาะสมกับกระบวนการที่ศึกษา. 

 2. ความถี่ของการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามขอกําหนดขององคกร. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.4.2 

กระบวนการวิเคราะหรวมถึงการเปรียบเทียบภายใน การเปรียบเทียบกับองคกรอืน่เมื่อมีโอกาส การ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานทางวิชาการและการปฏิบัติที่พึงประสงค. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.4.2  

 เปาหมายการวิเคราะหขอมูลคือทําใหสามารถเปรียบเทียบองคกรใน 4 ลักษณะ ดังนี้: 

1. เปรียบเทียบกับตนเองตามชวงเวลาตางๆ เชน เดือนตอเดือน, หรือปตอป;  

2. เปรียบเทียบกับองคกรอืน่ๆ ที่คลายคลึงกัน เชน เปรียบเทียบผานฐานขอมูลอางอิง (reference 

databases) (ดู MCI.20.2, ME 3 รวมดวย); 
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3. เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยองคกรรับรองคุณภาพและองคกรวิชาชีพ หรือมาตรฐานที่

กําหนดโดยกฎหมายและระเบียบขอบังคับ; และ 

4. เปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่พึงประสงคซึ่งเปนที่รับรูและระบุไวในวารสารวิชาการในลักษณะของ

การปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือการปฏิบัติที่ดีกวา (best or better practices).  

 การเปรียบเทียบเหลานี้ชวยใหองคกรเขาใจแหลงและธรรมชาติของความแตกตางที่ไมพึงประสงค 

และชวยกําหนดจุดเนนของความพยายามในการพัฒนา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.4.2 

 1. มีการเปรียบเทียบภายในองคกรตามชวงเวลาตางๆ. 

 2. มีการเปรียบเทียบกับองคกรที่คลายคลึงกันเมื่อมีโอกาส. 

 3. มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานตางๆ ตามความเหมาะสม. 

 4. มีการเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่พึงประสงคซึ่งเปนที่รับรู. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.5 

องคกรใชกระบวนการภายในเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล (validate) ของขอมูล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.5 

 โปรแกรมพัฒนาคุณภาพมีความถูกตองใชไดในระดับเดียวกับขอมูลที่เก็บรวบรวมมา.  การวัดผลที่

เชื่อไดจึงเปนแกนของการพฒันาทั้งปวง.  เพื่อทําใหมั่นใจวามีการเก็บขอมูลที่ดี เปนประโยชน จําเปนตองมี

กระบวนการยืนยันความถูกตองของขอมูลภายใน.  การยืนยันความถูกตองของขอมูลเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดเมื่อ 

• มีการใชตัววัดใหม (โดยเฉพาะอยางยิ่งตัววัดทางคลินิกซึ่งต้ังใจใชเพื่อชวยองคกรในการประเมินและ

ปรับปรุงกระบวนการหรือผลลัพธทางคลินิกที่สําคัญ); 

• ขอมูลจะถูกเผยแพรบนเว็บไซตขององคกรหรือดวยวิธีอื่น; 

• มีการเปลี่ยนแปลงในตัววัดที่ใชอยูเดิม เชน เปลี่ยนเครื่องมอืเก็บขอมูล เปลี่ยนกระบวนการสรุป;

สาระสําคัญของขอมูล (data abstraction) หรือบุคคลผูสรุปสาระสําคัญ; 

• มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลจากตัววัดที่ใชอยูชนิดที่อธิบายไมได; 

• มีการเปลี่ยนแปลงแหลงขอมลู เชน เมื่อสวนหนึง่ของเวชระเบียนผูปวยถูกเปลี่ยนไปอยูในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส ทําใหแหลงขอมูลมีทั้งอิเล็กทรอนิกสและกระดาษ; หรือ 

• มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการเก็บขอมลู เชน การเปลี่ยนแปลงอายุเฉลี่ยของผูปวย การเจ็บปวย

รวม การเปลี่ยนระเบียบวิธีการวิจัย ใชแนวปฏิบัติใหม หรอืมีการนําเทคโนโลยีและวิธีการรักษาใหม

เขามาใช. 

การยืนยันความถูกตองของขอมูลเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อทําความเขาใจคุณภาพของขอมูลคุณภาพ

และเพื่อกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ผูตัดสินใจจะมีตอขอมูลดังกลาว.  การยืนยันความถูกตองของขอมูล
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กลายเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการกําหนดลําดับความสําคัญสําหรับการวัด การเลือกวาจะวัดอะไร การเลือก

และทดสอบตัววัด การเก็บรวบรวมขอมูล การยืนยันความถูกตองของขอมูล และการใชขอมูลเพื่อการพัฒนา. 

องคประกอบสําคัญของกระบวนการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่นาเชือ่ถือประกอบดวย 

a) การเก็บขอมูลซ้ําโดยบุคคลทีส่องซึ่งไมเกี่ยวของกับการเกบ็ขอมูลครั้งแรก 

b) การใชกลุมตัวอยางที่นาเชื่อถือตามวิธีการทางสถิติสําหรับบันทึก กรณีผูปวย หรือขอมูลอื่นๆ.  

การใชตัวอยางทั้ง 100% จําเปนตอเมื่อบันทึก กรณีผูปวย หรอืขอมูลอืน่ๆ มีจํานวนนอยมาก. 

c) การเปรียบเทียบขอมูลที่เก็บครั้งแรกกับขอมลูที่เก็บซ้ํา 

d) การคํานวณความถูกตองแมนยําดวยการหารตัวเลของคประกอบขอมูลที่พบวาเหมือนกนั ดวย

ตัวเลของคประกอบขอมูลทั้งหมด แลวคูณดวย 100.  ระดับความแมนยําที่ 90% เปนระดับ

เทียบเคียงที่ดี. 

e) ถาพบวาองคประกอบขอมูลไมเหมือนกนั ใหบันทึกเหตุผล (เชน นิยามขอมูลไมชัดเจน) และลง

มือปฏิบัติการแกไข. 

f) มีการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยางใหมหลังจากปฏิบัติการแกไขทั้งหมดแลวเพื่อใหมั่นใจวา

ปฏิบัติการดังกลาวสงผลใหไดระดับความถูกตองแมนยําที่ตองการ. (ดู SQE.11, ME 4 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.5 

 1. องคกรบูรณาการการยืนยันความถูกตองของขอมูลเขาในกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ. 

 2. องคกรมีกระบวนการยืนยันความถูกตองของขอมูลภายในซึ่งครอบคลุมขอ a) ถงึ f) ในเจตจํานงของ

มาตรฐาน. 

 3. กระบวนการยืนยันความถูกตองของขอมูลครอบคลุมตัววัดที่เลือกไวตาม QPS.3.1 เปนอยางนอย. 

 

มาตรฐาน QPS.5.1 

เมื่อองคกรตีพมิพขอมูลหรือนําขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตสาธารณะ ผูนําขององคกรสรางความมั่นใจในความ

เชื่อถือไดของขอมูล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.5.1 

 เมื่อองคกรตีพมิพขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธทางคลินิก ความปลอดภัยของผูปวย หรือเรื่องอืน่ๆ หรือใน

วิธีการอื่นที่เปดเผยขอมูลตอสาธารณะ เชน เว็บไซตขององคืกร องคกรมขีอผูกพันทางจริยธรรมที่จะใหขอมูล

แกสาธารณะที่ถูกตองแมนยําและเชื่อถือไดมากที่สุด.  ผูนําขององคกรมภีาระรับผิดชอบในการทําใหมั่นใจวา

ขอมูลดังกลาวถูกตองแมนยําและเชื่อถือได.  ความนาเชื่อถอืสามารถเกิดจากกระบวนการภายในขององคกร

เพื่อประเมินความถูกตองสมบูรณ (validity) ของขอมูล หรอืโดยการประเมินขององคกรที่สามที่เปนอิสระ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.5.1 

 1. ผูนําขององคกรรับเปนภาระรับผิดชอบสําหรับความเชื่อถือไดของขอมูลคุณภาพและขอมูลผลลพัธที่

นําเสนอตอสาธารณะ. 

 2. ขอมูลทีน่ําเสนอตอสาธารณะไดรับการประเมินความเชื่อถือไดและความถูกตองสมบูรณ. 

 

มาตรฐาน QPS.6 
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องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อบงชี้และจัดการกับเหตุการณพึงสังวร (sentinel event). 

เจตนจํานงของมาตรฐาน QPS.6 

 แตละองคกรกาํหนดคํานิยามปฏิบัติการของเหตุการณพึงสังวร (sentinel event) ซึ่งรวมเหตุการณ

ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a) การเสียชีวิตที่ไมอาจคาดการณได ซึ่งไมเกดิจากธรรมชาติของการเจ็บปวยหรือสภาวะเดิม 

(underlying condition) ของผูปวย (เชน การฆาตัวตาย); 

b) การสูญเสียการทํางานของอวัยวะที่สําคัญอยางถาวร ซึ่งไมเกิดจากธรรมชาติของการเจ็บปวยหรือ

สภาวะเดิม (underlying condition) ของผูปวย;  

c) การผาตัดผิดตําแหนง ผิดหัตถการ ผิดตัวผูปวย; และ 

d)  การลักพาตัวทารก หรือการสงทารกกลับบานใหกับพอแมผิดคู. 

 คํานิยามเหตุการณพึงสังวรขององคกรประกอบดวยรายการในขอ a) ถึง d) ขางตนและอาจรวมถึง

เหตุการณอื่นๆ ที่กําหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ หรอืเหตุการณที่องคกรเหน็วาเหมาะสมที่จะเพิ่ม

เขาในบัญชีรายการเหตุการณพึงสังวร.  เหตุการณทุกเหตุการณที่เขาไดกับคํานิยามไดรับการประเมินดวยการ

วิเคราะหมูลเหตุ (root case analysis) ที่นาเชื่อถือ.  เมื่อการวิเคราะหมูลเหตุทําใหเห็นวาการพัฒนาระบบหรือ

ปฏิบัติการอื่นใดสามารถปองกันหรอืลดความเส่ียงตอการเกิดเหตุการณพึงสังวรดังกลาวซ้ําได องคกรจะ

ออกแบบกระบวนการเสียใหมและลงมือปฏิบัติการที่เหมาะสมอื่นๆ รวมดวย. 

 มีความสําคัญที่จะตองใหขอสังเกตวา คําวา “เหตุการณพึงสังวร” (ดู “JCI Sentinel Event Policy ใน

หนา 27) นั้น ไมไดหมายถึงความผิดพลั้ง (error) หรอืความผิดพลาด (mistake) หรือบงบอกวาตองมีการ

ยอมรับผิดตามกฎหมายเสมอไป. (ดู SQE.11, ME 4 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  QPS.6 

 1. ผูนําขององคกรกําหนดคํานิยามของเหตุการณพึงสังวร (sentinel event) ซึ่งรวมถึงองคประกอบ a) ถึง 

d) ในเจตจํานงของมาตรฐาน. 

 2. องคกรทาํการวิเคราะหมูลเหตุของเหตุการณพึงสังวรทุกเหตุการณภายในระยะเวลาที่ผูนําของ

โรงพยาบาลกําหนดไว 

 3. มีการวิเคราะหเหตุการณเมื่อเกิดเหตุ. 

 4. ผูนําของโรงพยาบาลดําเนินการปฏิบัติตามผลลัพธของการวิเคราะหมูลเหตุ. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.7 

QPS.6 มีกมีการวิเคราะหขอมูลเมื่อพบวามีแนวโนมทีไ่มพงึประสงคและขอมูลมีความแปรปรวน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.7 

 เมื่อองคกรพบหรือสงสัยวามคีวามแตกตางจากส่ิงที่คาดไวและเปนส่ิงที่ไมพึงประสงค องคกรจะเริ่ม

วิเคราะหอยางเขมขนเพื่อกําหนดวาควรเนนการพัฒนาไปในเรื่องใดจึงจะดีที่สุด. (ดูเจตจํานงของ MMU.7.1,
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รวมดวย)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวิเคราะหอยางเขมขนจะเริ่มเมื่อระดับ แบบแผน หรือแนวโนมไมเปนที่พึง

ประสงคและมีความแตกตางอยางมากจาก 

• ส่ิงที่คาดหวังไว; 

• ระดับ แบบแผน หรือแนวโนมขององคกรอืน่; และ 

• ระดับ แบบแผน หรือแนวโนมในมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรบั. 

มีการวิเคราะหขอมูลในเหตุการณตอไปนี้ :  

a) ปฏิกิริยาจากการใหเลือดที่ไดรับการยืนยันทัง้หมด, ถาประยุกตไดกับองคกร 

b) เหตุการณไมพึงประสงคจากยาที่รุนแรงทั้งหมด, ถาประยุกตไดและถูกกําหนดโดยองคกร 

c) ความคลาดเคลื่อนทางยาที่สําคัญ, ถาประยุกตไดและถูกกําหนดโดยองคกร 

d) ความแตกตางที่สําคัญระหวางการวินิจฉัยโรคกอนและหลังผาตัด 

e) เหตุการณที่ไมพึงประสงคหรอืแบบแผนของเหตุการณที่ไมพึงประสงคจากการทําใหสงบ

ระดับกลางหรอืระดับลึก และการระงับความรูสึก. 

f) เหตุการณอื่นๆ เชน การระบาดของโรคติดเชื้อ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.7 

 1. มีการวิเคราะหขอมูลอยางเขมขนเมื่อพบระดับ แบบแผน หรือแนวโนมของเหตุการณที่ไมพึงประสงค. 

 2. มีการวิเคราะหปฏิกิริยาจากการใหเลือดที่ยืนยันแลวทั้งหมด ถาประยุกตไดกับองคกร 

 3. มีการวิเคราะหเหตุการณไมพึงประสงคจากยาที่รุนแรงทั้งหมด ถาประยุกตไดและถูกกําหนดโดยองคกร.

(ดู MMU.7, ME 3 รวมดวย) 

 4. มีการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนทางยาที่สําคัญทั้งหมด ถาประยุกตไดและถูกกําหนดโดยองคกร. (ดู

MMU.7.1, ME 1 รวมดวย) 

 5. มีการวิเคราะหความแตกตางสําคัญระหวางการวินิจฉัยโรคกอนและหลังผาตัด. 

 6. มีการวิเคราะหเหตุการณหรือแบบแผนที่ไมพึงประสงคจากการทําใหสงบระดับปานกลางหรือระดับลึก 

และการระงับความรูสึก. 

 7. มีการวิเคราะหเหตุการณอื่นๆ ที่องคกรกําหนด. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.8 

องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อบงชี้และวิเคราะหเหตุการณเกือบพลาด. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.8 

 ในความพยายามที่จะเรียนรูเชิงรุกวาที่จุดใดในระบบระบบอาจจะมีจุดออนตอการเกิดเหตุการณที่ไม

พึงประสงค องคกรเก็บขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณที่เรียกวาเปน “เหตุเกือบพลาด” (near miss)  

และประเมินเหตุการณเหลานั้นเพื่อที่จะปองกันการเกิดเหตุจริง.  เริ่มดวยการที่องคกรกําหนดนิยามของเหตุ

เกือบพลาดและประเภทของเหตุการณที่จะตองรายงาน.  ตอมาคือการจัดใหมีกลไกการรายงานและนาํไป
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ปฏิบัติ, และสุดทายมีกระบวนการในการประมวลและวิเคราะหขอมูลเพื่อเรียนรูวาจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ในเชิงรุกเพื่อลดหรือขจัดเหตุการณที่เกี่ยวของหรอืเหตุเกือบพลาดไดที่จุดใด. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.8 

 1. องคกรกาํหนดนิยามของเหตุเกือบพลาด 

 2.  องคกรกําหนดประเภทของเหตุการณที่จะตองรายงาน (ดู MMU.7.1 สําหรับเหตุเกือบพลาดเรื่องยารวม

ดวย) 

 3. องคกรกาํหนดกระบวนการรายงานเหตุเกือบพลาด (ดู MMU.7.1 สําหรับเหตุเกือบพลาดเรื่องยารวม

ดวย) 

 4. มีการวิเคราะหขอมูลและลงมือปฏิบัติการเพื่อลดเหตุเกือบพลาด (ดู MMU.7.1, ME 3 รวมดวย) 

 
 

 

การบรรลุและธํารงการพัฒนา 

(Gaining and Sustaining Improvement) 
 

 

มาตรฐาน QPS.9 

มีการบรรลุผลและธํารงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.9 

 องคกรใชสารสนเทศจากการวิเคราะหขอมูลเพื่อระบโุอกาสพัฒนาหรือโอกาสลด (หรือปองกัน) 

เหตุการณที่ไมพึงประสงค.  ขอมูลจากการวัดในงานประจํา และขอมูลจากการประเมินในลักษณะเจาะลึก มี

สวนตอการรับรูและเขาใจวาควรวางแผนการพัฒนาที่จุดใด และควรจัดความสําคัญใหกับการพัฒนาเรื่องอะไร.  

มีการวางแผนการพัฒนาสําหรับการเก็บขอมูลสําคัญที่ผูนําระบุ.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.9 

 1. องคกรวางแผนและดําเนินการพัฒนาในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย. 

 2. องคกรใชกระบวนการที่คงเสนคงวาในการระบุลําดับความสําคัญสําหรับการพัฒนาซึ่งผูนําเลอืก. 

 3. องคกรบันทึกการพัฒนาที่บรรลุความสําเร็จและธํารงไวได. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.10 

มีการทํากิจกรรมพัฒนาและความปลอดภัยในเรื่องสําคัญที่ผูนําขององคกรระบุ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.10 

 องคกรใชทรัพยากรที่เหมาะสมและนําบุคลากร สาขา แผนก ที่ใกลชิดกระบวนการหรอืกิจกรรมที่จะ

ปรับปรุงเขามามีสวนรวม.  มกีารมอบความรับผิดชอบในการวางแผนและดําเนินการพัฒนาใหแกบุคคลหรือทีม 

มีการจัดฝกอบรมที่จําเปนให รวมทั้งจัดใหมีการบริหารสารสนเทศและทรัพยากรอื่นๆ พรอมสนับสนุน. 
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 มีการเก็บขอมูลในระยะทดลองตามแผนที่วางไวเพื่อแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตามแผนเกิดขึ้นจริง.  มีการเกบ็ขอมูลเฝาติดตามและนําไปวิเคราะหอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวา

การพัฒนานั้นยังคงอยู.  การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลไดรับการนําไปบรรจุไวในระเบียบปฏิบัติงาน

มาตรฐาน (standard operating procedure) และใหความรูที่จําเปนแกบคุลากร.  องคกรบันทึกการพฒันาที่

บรรลุความสําเร็จและธํารงไวไดเปนสวนหนึง่ของโปรแกรมบริหารและพัฒนาคุณภาพ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.10 

 1. ประเด็นสําคัญที่ผูนําขององคกรกําหนด ไดรับการบรรจุรวมอยูในกิจกรรมพัฒนา (ดู QPS.3, ME 1 รวม

ดวย ) 

 2. มีการมอบหมายและจัดสรรทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ เพือ่ดําเนินการพฒันา. 

 3. มีการวางแผนและทดสอบการเปลี่ยนแปลง. 

 4. การเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดการพัฒนาไดรับการนาํไปปฏิบัติ.  

 5. มีขอมูลแสดงใหทราบวาการพัฒนานั้นไดผลและยั่งยืน.  

 6. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จําเปนเพื่อวางแผนการพัฒนา นําไปดําเนินการ และทําใหการพัฒนานั้น

ยั่งยืน. 

 7. มีการบันทึกผลการพฒันาที่ประสบความสําเร็จ. 

 
 

 

มาตรฐาน QPS.11 

มีการใชโปรแกรมบริหารความเส่ียงที่ตอเนื่องเพื่อบงชีแ้ละลดเหตุการณไมพึงประสงคที่ไมคาดคิด และความ

เส่ียงตอความปลอดภัยอื่นๆ ของผูปวยและบุคลากร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน QPS.11 

 องคกรจําเปนตองนําวิธีการบริหารความเส่ียงเชิงรุกมาใช.  วิธีการหนึ่งคอืโปรแกรมบรหิารความเส่ียง

ที่มีแบบแผนซึง่มีองคประกอบที่จําเปนประกอบดวย 

a) การระบุความเส่ียง; 

b) การจัดลําดับความสําคัญความเส่ียง; 

c) การรายงานความเส่ียง; 

d) การจัดการความเส่ียง; 

e) การสอบสวนเหตุการณที่ไมพึงประสงค; และ 

f) การจัดการกับการเรียกรองทีเ่กี่ยวของ. 

องคประกอบทีสํ่าคัญของการบริหารความเส่ียงคือการวิเคราะหความเส่ียง เชนกระบวนการที่ใช

ประเมินเหตุการณเกือบพลาดและกระบวนการที่มีความเส่ียงสูงอื่นๆ ซึ่งหากมีความผิดพลาดจะทําใหเกิด

เหตุการณพึงสังวร.  เครื่องมอือันหนึ่งที่จะชวยวิเคราะหในเชิงรุกถงึผลทีจ่ะเกิดตามมาจากกระบวนการวิกฤติ 

มีความเส่ียงสูง ไดแก การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ - FMEA (failure mode and effects analysis).  

องคกรสามารถบงชี้และใชเครื่องมือที่คลายคลึงกันเพื่อระบุและลดความเส่ียง เชน การวิเคราะหความลอแหลม

ตอการเกิดอันตราย (hazard vulnerability analysis).   
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การที่จะใชเครื่องมือนีห้รือเครื่องมือที่คลายคลึงกันอยางมปีระสิทธิผล ผูนําองคกรตองยอมรับและ

เรียนรูแนวทางการใชเครื่องมอืดังกลาว ใหความเห็นชอบบญัชีรายการกระบวนการที่มีความเส่ียงสูงเมื่อ

พิจารณาถึงความปลอดภัยตอผูปวยและบุคลากร และใชเครื่องมือดังกลาวกับกระบวนการเส่ียงที่สําคัญ 

(priority risk process).  หลังจากการวิเคราะหผล ผูนําองคกรดําเนินการเพื่อใหมีการปรับการออกแบบ 

(redesign) กระบวนการหรือปฏิบัติการที่คลายคลึงกันเพื่อลดความเส่ียงในกระบวนการ.  มีการดําเนินการตาม

กระบวนการลดความเส่ียงในลักษณะนี้อยางนอยปละครั้งและบันทึกไว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน QPS.11 

 1. ผูนําองคกรรับกรอบความคิดการบริหารความเส่ียงซึ่งมีขอ a) ถึง f) ในเจตจํานงของมาตรฐานมาสูการ

ปฏิบัติ. 

 2. องคกรดําเนินการและบันทึกการใชเครือ่งมือลดความเส่ียงในเชิงรุก อยางนอยหนึง่กระบวนการเส่ียงที่

สําคัญในแตละป. 

 3. ผูนําองคกรดําเนินการเพื่อใหมีการปรบัการออกแบบ (redesign) กระบวนการที่มีความเส่ียงสูงตามผล

การวิเคราะหขอมูล. 
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การปองกันและควบคุมการติดเช้ือ 

Prevention and Control of Infections (PCI)  

 

ภาพรวม 
 

 

 เปาหมายของโปรแกรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อขององคกร คือการคนหาและลดความเส่ียงของ

การไดรับและแพรกระจายเชื้อระหวางผูปวย บุคลากร ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูปฏิบัติงานตามสัญญา

จาง  อาสาสมัคร นักศึกษา และผูมาเยือน. 

 ความเส่ียงตอการติดเชื้อและกิจกรรมของโปรแกรมในแตละองคกรอาจจะมีความแตกตางกัน ขึ้นกับ

กิจกรรมและบริการทางคลินกิ ประชากรผูปวยที่รับผิดชอบ ที่ต้ังทางภูมิศาสตร ปริมาณผูปวย และจํานวน

บุคลากรขององคกร. 

 โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่มีประสิทธิผลมีลักษณะรวมคือ มีผูนําที่ไดรับการกําหนด

ชัดเจน บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมอยางดี วิธีการคนหาและจัดการเชิงรุกกับความเส่ียงตอการติดเชื้อ 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม การใหความรูแกบุคลากร และการประสานงานทั่วทั้งองคกร. 

 

มาตรฐาน 
 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

การนําและการประสานโปรแกรม 

PCI.1 มีผูทําหนาที่กํากับดูแลกิจกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อทั้งหมดอยางนอยหนึ่งคน.  บคุคล

ดังกลาวมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับปฏิบัติการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ดวยการศึกษา การฝกอบรม 

ประสบการณ หรือประกาศนยีบัตร. 

PCI.2 มีการกําหนดกลไกประสานความรวมมือสําหรับกิจกรรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อทั้งหมด 

เหมาะสมกับขนาดและความซับซอนขององคกร โดยแพทย พยาบาล และบุคลากรที่เหมาะสมอื่นๆ มีสวนรวม. 

PCI.3 โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพืน้ฐานความรูทางวิชาการที่ทันสมัย แนวทางปฏิบัติซึ่ง

เปนที่ยอมรับ กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และมาตรฐานสําหรับสุขาภิบาลและความสะอาด. 

PCI.4 ผูนําองคกรจัดใหมีทรพัยากรเพียงพอเพื่อสนับสนนุโปรแกรมปองกันและควบคมุการติดเชื้อ. 

จุดเนนของโปรแกรม 

PCI.5 องคกรออกแบบโปรแกรมที่ครอบคลมุเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) ใน

ผูปวยและบุคลากร และนําไปปฏิบัติ. 

PCI.5.1 โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลมุทุกพื้นที่ใชสอยสําหรับผูปวย บุคลากร และ

ผูมาเยือน. 
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PCI.6 องคกรกําหนดจุดเนนของโปรแกรมปองกันและลดการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) โดยอิง

ความเส่ียง (risk-based approach).  

PCI.7 องคกรระบุหัตถการและกระบวนการที่สัมพันธกับความเส่ียงตอการติดเชื้อ และนาํกลยุทธมาปฏิบัติเพื่อ

ลดความเส่ียงตอการติดเชื้อ. 

PCI.7.1 องคกรลดความเส่ียงตอการติดเชื้อโดยสรางความมั่นใจในการทําใหเครื่องมอือุปกรณสะอาด

และปราศจากเชื้ออยางเพียงพอ การบรหิารจัดการหนวยซกัฟอกและบริการผาที่เหมาะสม.  

PCI.7.1.1 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุกระบวนการสําหรับจัดการกับวัสดุที่หมดอายุ และ

กําหนดเงื่อนไขสําหรับการนาํวัสดุที่ผลิตเพื่อใชครั้งเดียวมาใชซ้ําเมื่อกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับอนุญาต. 

PCI.7.2 องคกรลดความเส่ียงตอการติดเชื้อดวยการจัดการขยะที่เหมาะสม. 

PCI.7.3 องคกรมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ในการกําจัดเข็มและของมคีม. 

PCI.7.4 องคกรลดความเส่ียงตอการติดเชื้อในอาคารสถานที่สําหรับการดําเนินงานดานบริการอาหาร  

การควบคุมเครื่องกลและวิศวกรรม.  

PCI.7.5 องคกรลดความเส่ียงตอการติดเชื้อในอาคารสถานที่ระหวางการรือ้ถอน กอสราง และปรับปรุง. 

วิธีปฏิบัติในการแยกผูปวย 

PCI.8 องคกรจัดใหมีมาตรการปองกันทางกายภาพ (barrier precautions) และวิธีปฏิบัติในการแยกผูปวยเพื่อ

ปกปองผูปวย ผูมาเยือน และบุคลากรจากโรคติดตอ รวมถงึปกปองผูปวยที่มีภูมิตานทานตํ่ามิใหเกิดการติด

เชื้อที่พบบอยในผูปวยกลุมดังกลาว. 

เทคนิคการปองกันและการทําความสะอาดมือ 

PCI.9 มีถุงมือ หนากากปดจมูกและปาก อุปกรณปองกันดวงตา อุปกรณปองกันอื่นๆ สบู และน้ํายาฆาเชื้อ

พรอมใช และมีการใชอยางถูกตองเมื่อมีขอบงชี้. 

การบูรณาการโปรแกรมกบัการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภยัของผูปวย 

PCI.10 มีการบูรณาการกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อเขากับโปรแกรมพฒันาคุณภาพและความ

ปลอดภัยผูปวยในภาพรวมขององคกร. 

PCI.10.1 องคกรติดตาม (track) ความเส่ียงตอการติดเชื้อ อัตราการติดเชื้อ และแนวโนมของการติด

เชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ. 

PCI.10.2 การพัฒนาคุณภาพหมายรวมถึงการใชตัววัดเกี่ยวกับการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาด

วิทยาสําหรับองคกร. 

PCI.10.3 องคกรนําสารสนเทศเกี่ยวกับความเส่ียง อัตราและแนวโนมของการติดเชื้อ มาใชออกแบบ

หรือปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อเนื่องจากบรกิารสุขภาพ (HAI) ใหอยูใน

ระดับตํ่าที่สุดที่เปนไปได. 

PCI.10.4 องคกรเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) กับองคกรอื่นๆ โดยใช

ฐานขอมูลเปรยีบเทียบ. 

PCI.10.5 มีการส่ือสารผลการวัดการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในองคกรใหแกผูนําและบุคลากร

อยางสม่ําเสมอ. 

PCI.10.6 องคกรรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการติดเชื้อไปยังหนวยงานสาธารณสุขภายนอกที่

เหมาะสม. 
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การใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับโปรแกรม 

PCI.11 องคกรใหความรูเกี่ยวกับปฏิบัติการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใหแกบุคลากร แพทย ผูปวย 

ครอบครัว และผูบริบาลอื่นๆ ตามขอบงชี้โดยการมีสวนรวมในการดูแล. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

 

การนําและการประสานงานโปรแกรม  

(Program Leadership and Coordination) 
 

 

มาตรฐาน 

มีผูทําหนาที่กํากับดูแลกิจกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อทั้งหมดอยางนอยหนึง่คน.  บุคคลดังกลาวมี

คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับปฏิบัติการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ดวยการศึกษา การฝกอบรม 

ประสบการณ หรือประกาศนยีบัตร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.1 

 โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อมีการกํากับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดขององคกร ระดับของ

ความเส่ียง ความซับซอนของกิจกรรม และขอบเขตของโปรแกรม.  มีบุคคลหนึ่งคนหรือมากกวา ทํางานเต็ม

เวลาหรือบางเวลา ทําหนาที่กํากับดูแลโปรแกรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อตามหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมาย.  คณุสมบัติของผูทําหนาที่กํากับดูแลขึ้นกับกจิกรรมที่จะตองปฏิบัติและอาจพิจารณาจาก 

• การศึกษา; 

• การฝกอบรม; 

• ประสบการณ; และ 

• ประกาศนียบัตรหรอืใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.1 

 1. มีบุคคลหนึ่งคนหรือมากกวาทําหนาที่กํากับดูแลโปรแกรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ. 

 2. ผูทําหนาที่กํากับดูแลมีคุณสมบัติเหมาะสม สําหรับขนาดขององคกร ระดับของความเส่ียง ขอบเขตและ

ความซับซอนของโปรแกรม.  

 3. ผูทําหนาที่กํากับดูแลปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามที่ระบุไวในคําอธิบาย

ลักษณะงาน.  

 
 

 

มาตรฐาน PCI.2 

มีการกําหนดกลไกประสานความรวมมือสําหรับกิจกรรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อทั้งหมด เหมาะสมกับ

ขนาดและความซับซอนขององคกร โดยแพทย พยาบาล และบุคลากรที่เหมาะสมอื่นๆ มีสวนรวม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.2 

 กิจกรรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อเกี่ยวของกับทุกสวนของสถานพยาบาลและเกี่ยวของกับ

บุคลากรในแผนกและงานบรกิารตางๆ จํานวนมาก เชน แผนกทางคลินิก เคหะบริการ บริการอาหาร แมบาน 

หองปฏิบัติการ เภสัชกรรม หนวยทําใหปราศจากเชื้อ.  มีการกําหนดกลไกเพื่อประสานความรวมมือสําหรับ
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โปรแกรมโดยรวม.  กลไกดังกลาวอาจจะเปนกลุมทํางานเล็กๆ คณะกรรมการประสานงาน คณะทํางานเฉพาะ

กิจ หรอืกลไกอื่นๆ.  หนาที่รบัผิดชอบของกลไกดังกลาว เชน การกําหนดเกณฑตัดสินการติดเชื้อเนื่องจาก

บริการสุขภาพ, กําหนดวิธีการเก็บขอมูล (เฝาระวัง), ออกแบบกลยุทธเพื่อจัดการกับความเส่ียงในการปองกัน

และควบคุมการติดเชื้อ, และกระบวนการรายงาน.  การประสานความรวมมือตองมีการส่ือสารกับทุกสวนของ

องคกรเพือ่ใหมั่นใจในความตอเนื่องและบทบาทเชิงรุกของโปรแกรม. 

 ไมวาองคกรจะเลือกกลไกประสานความรวมมือสําหรับโปรแกรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ

อยางไร จะมีตัวแทนของแพทยและพยาบาลเขารวมในกิจกรรมกับผูประกอบวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อ 

(infection control professionals) เสมอ. บุคลากรอื่นๆ อาจถูกเลือกเขามาโดยคํานึงถึงขนาดขององคกร ความ

ซับซอนของบรกิาร (เชน นักระบาดวิทยา ผูเชี่ยวชาญดานเก็บขอมูล นักสถิติ หัวหนาหนวยจายกลาง นักจุล

ชีววิทยา เภสัชกร แมบาน บริการส่ิงแวดลอมหรืออาคารสถานที่ หัวหนาหองผาตัด) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.2 

 1. มีการกําหนดกลไกประสานความรวมมือสําหรับโปรแกรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ. 

 2. การประสานความรวมมือของกิจกรรมควบคุมการติดเชื้อมีแพทยรวม. 

 3. การประสานความรวมมือของกิจกรรมควบคุมการติดเชื้อมีพยาบาลรวม. 

 4. การประสานความรวมมือของกิจกรรมควบคุมการติดเชื้อมีผูประกอบวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อรวม. 

 5. การประสานความรวมมือของกิจกรรมควบคุมการติดเชื้อมีหนวยทาํความสะอาดรวม. 

 6. การประสานความรวมมือของกิจกรรมควบคุมการติดเชื้อมีบุคลากรอื่นเขารวมตามขนาดและความ

ซับซอนขององคกร. 

 
 

 

มาตรฐาน  PCI.3 

โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาการที่ทันสมัย แนวทางปฏิบัติซึ่งเปนที่

ยอมรับ กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และมาตรฐานสําหรับสุขาภิบาลและความสะอาด. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.3 

 สารสนเทศเปนส่ิงจําเปนสําหรับโปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อ.  จําเปนตองใชสารสนเทศ

ทางวิชาการที่เปนปจจุบันเพื่อทําความเขาใจและนํากิจกรรมเฝาระวังและควบคุมไปปฏิบัติอยางไดผล, 

สารสนเทศนี้อาจจะมาจากแหลงในประเทศหรือแหลงสากล เชน องคการอนามัยโลกตีพิมพแนวทางสําหรับการ

ทําความสะอาดมือ (hand hygiene) และแนวทางอื่นๆ.  แนวทางปฏิบัติใหสารสนเทศเกี่ยวกับปฏิบัติการ

ปองกัน รวมทั้งการติดเชื้อที่สัมพันธกับบรกิารทางคลินิกและบริการสนบัสนุน.  กฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ที่เกี่ยวของกําหนดองคประกอบของโปรแกรมพื้นฐาน การตอบสนองตอการระบาดของโรคติดเชื้อ และรายงาน

ที่ตองการ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.3 

 1. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพืน้ฐานของขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย. 

 2. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพืน้ฐานของแนวทางปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับ. 
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 3. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพืน้ฐานของกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ. 

 4. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพืน้ฐานของมาตรฐานเกี่ยวกับสุขาภิบาลและการทําความ

สะอาดจากหนวยงานระดับชาติหรือหนวยงานทองถิ่น 

 
 

 

มาตรฐาน PCI.4 

ผูนําองคกรจัดใหมีทรัพยากรเพียงพอเพื่อสนับสนุนโปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.4 

 โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อตองการบุคลากรที่เพียงพอเพื่อตอบสนองเปาประสงคของ

โปรแกรมและความตองการขององคกร ตามที่กําหนดโดยกลไกกํากับดูแล และไดรับความเห็นชอบจากผูนํา

ขององคกร.   

 นอกจากนั้น โปรแกรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อยังตองการทรัพยากรเพื่อใหการศึกษาแก

บุคลากรทุกคน, วัสดุ เชน แอลกอฮอลสําหรบัลางมือ.  ผูนาํขององคกรสรางความมั่นใจวาโปรแกรมมี

ทรัพยากรเพียงพอสําหรับการดําเนินงานของโปรแกรมอยางมีประสิทธิผล. 

 การจัดการสารสนเทศเปนทรัพยากรสําคัญที่สนับสนุนการติดตามความเส่ียง อัตราและแนวโนมของ

การติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI).  การจัดการสารสนเทศสนับสนุนการวิเคราะหขอมูล การแปรผล 

และการนําเสนอผล.  นอกจากนั้น ขอมูลและสารสนเทศของโปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อยังไดรับ

การจัดการพรอมกับขอมูลและสารสนเทศของโปรแกรมบริหารและพัฒนาคุณภาพขององคกร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PCI.4 

 1. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อมีบุคลากรซึง่ไดรับอนุมัติจากผูนําเพียงพอ. 

 2. ผูนําองคกรจัดสรรทรพัยากรที่เพียงพอสําหรับโปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อ. 

 3. โปรแกรมการจัดการสารสนเทศสนับสนุนโปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อ. 
 

 

 

 

จุดเนนของโปรแกรม  

(Focus of the Program) 
 

 

มาตรฐาน PCI.5 

องคกรออกแบบโปรแกรมที่ครอบคลุม เพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) ในผูปวย

และบุคลากร และนําไปปฏิบัติ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.5 

 การที่โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อจะมีประสิทธิผล โปรแกรมจะตองมีความครอบคลุม

สมบูรณ ครอบคลุมการดูแลผูปวยและสุขภาพของบุคลากร.  โปรแกรมถกูชี้นําดวยแผนซึ่งระบุประเด็นการติด

เชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยาตอองคกร.  โปรแกรมและแผนมีความเหมาะสมกับขนาดขององคกร ที่ต้ัง
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ทางภูมิศาสตร บริการ และผูปวย.  โปรแกรมดังกลาวหมายรวมถึงระบบที่จะบงชี้การติดเชื้อและสืบสวนการ

ระบาดของโรคติดเชื้อ.  นโยบายและระเบียบปฏิบัติชี้นําการทํางานของโปรแกรม.  การประเมินความเส่ียงเปน

ระยะและการกําหนดเปาประสงคในการลดความเส่ียงชี้นําการทํางานของโปรแกรม. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PCI.5 

 1. มีโปรแกรมและแผนซึ่งครอบคลุมเพือ่ลดการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) ในผูปวย. 

 2. มีโปรแกรมและแผนซึ่งครอบคลุมเพือ่ลดการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) ในบุคลากรสุขภาพ.  

(ดู SQE.8.4 รวมดวย) 

 3. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อรวมถึงกิจกรรมเฝาระวังอตัราการติดเชื้อที่เกิดเปนประจํา 

(endemic) อยางเปนโปรแกรมและในเชิงรุก. 

 4. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อรวมถึงโปรแกรมสืบสวนเมื่อมีการระบาดของโรคติดเชื้อ (ดู 

IPSG.5, ME 1 รวมดวย) 

 5. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อถูกชีน้ําโดยนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม. 

 6. มีการกําหนดเปาประสงคของการลดความเส่ียง วัตถุประสงคที่วัดได และมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ. 

 7. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อเหมาะสมกับขนาดขององคกร ที่ต้ังทางภูมิศาสตร บริการ และ

ผูปวย. 

 
 

 

มาตรฐาน  PCI.5.1 

โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นที่ใชสอยสําหรับผูปวย บุคลากร และผูมาเยอืน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.5.1  

 การติดเชื้อสามารถเขาสูองคกรผานผูปวย ครอบครัว บุคลากร อาสาสมัคร ผูมาเยือน และบุคลลอื่นๆ 

เชน ผูแทนการขาย.  ดังนัน้ ทุกพื้นที่ในองคกรซึ่งบคุคลเหลานี้เขาไปใชจะตองรวมอยูในโปรแกรมเฝาระวัง 

ปองกัน และควบคุมการติดเชื้อ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.5.1 

 1. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นที่ขององคกรที่ใชสําหรับดูแลผูปวย. 

 2. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นที่ขององคกรที่ใชโดยบุคลากร. 

 3. โปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นที่ขององคกรที่ใชโดยผูมาเยือน. 

 
 

 

มาตรฐาน PCI.6 

องคกรกําหนดจุดเนนของโปรแกรมปองกนัและลดการติดเชื้อเนื่องจากบรกิารสุขภาพ (HAI) โดยอิงความเส่ียง 

(risk-based approach).  

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.6 
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 แตละองคกรตองกําหนดการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยา ตําแหนงที่ติดเชื้อ อุปกรณ

หัตถการ และการปฏิบัติที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนจุดเนนของความพยายามในการปองกันและลดความเส่ียงและ

อุบัติการณของการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI).  วิธีการที่อิงความเส่ียง (risk-based approach) ชวย

ใหองคกรบงชีก้ารปฏิบัติและการติดเชื้อที่ควรเปนจุดมุงเนนของโปรแกรม.  วิธีการที่อิงความเส่ียงใชการเฝา

ระวังเปนองคประกอบสําคัญสําหรับการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลซึ่งจะชี้นําการประเมินความเส่ียง. 

องคกรเก็บและประเมินขอมูลการติดเชื้อและตําแหนงการติดเชื้อที่เกี่ยวของตอไปนี:้ 

a) ทางเดินหายใจ เชน หัตถการและเครื่องมือทีเ่กี่ยวกับการใสทอชวยหายใจ การใชเครื่องชวยหายใจ 

การเจาะคอ และอื่นๆ 

b) ทางเดินปสสาวะ เชน การทาํหัตถการที่รุกล้ํารางกายและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการใสสายสวน

ปสสาวะ ระบบระบายปสสาวะ การดูแล และอื่นๆ 

c) อุปกรณที่สอดใสเขาหลอดเลือด เชน การสอดใสและการดูแลสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง สายให

สารน้ําทางหลอดเลือดดําสวนปลาย และอื่นๆ 

d) ตําแหนงที่ผาตัด เชน การดูแลแผล ประเภทของผาปดแผล วิธีการปราศจากเชื้อที่เกี่ยวของ 

e) โรคและเชื้อโรคที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยา เชน เชือ้โรคที่ด้ือยาหลายตัว การติดเชื้อที่รุนแรง 

f) โรคติดเชื้ออุบติัใหม และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ําจากชุมชน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.6 

 1. องคกรกาํหนดจุดเนนของโปรแกรมผานการเก็บขอมูลตามขอ a) ถึง f) ในเจตจํานงของมาตรฐาน. 

 2. มีการประเมิน/วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากขอ a) ถึง f). 

 3. มีการลงมือปฏิบัติเพื่อมุงเนนหรือปรบัจุดเนนโปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อขององคกรตาม

ขอมูลที่ประเมิน/วิเคราะหได. 

 4. องคกรประเมินความเส่ียงเหลานี้อยางนอยปละครั้ง และบันทึกผลการประเมิน. 

 
 

 

มาตรฐาน PCI.7 

องคกรระบุหัตถการและกระบวนการที่สัมพันธกับความเส่ียงตอการติดเชื้อ และนํากลยุทธมาปฏิบัติเพื่อลด

ความเส่ียงตอการติดเชื้อ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.7 

 สถานพยาบาลประเมินและดูแลผูปวยโดยใชกระบวนการที่เรียบงายและซับซอนมากมาย แตละ

กระบวนการมีความสัมพันธกับระดับความเส่ียงของการติดเชื้อตอผูปวยและบุคลากร. จึงมีความสําคัญที่องคกร

จะวัดและทบทวนกระบวนการเหลานี้ และดําเนินการเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อตามความเหมาะสมดวย

การนํานโยบาย ระเบียบปฏิบัติ การศึกษา และกิจกรรมอืน่ๆ ที่จําเปน ไปสูการปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.7 

 1. องคกรระบุกระบวนการที่เกี่ยวของกบัความเส่ียงตอการติดเชื้อ. (ดู MMU.5, ME 1 รวมดวย)  
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 2. องคกรนาํกลยุทธที่จะลดความเส่ียงตอการติดเชื้อในกระบวนเหลานั้นไปสูการปฏิบัติ. (ดู MMU.5, ME 1 

รวมดวย) 

 3. องคกรระบุวาความเส่ียงใด (ดู PCI.7.1 ถึง PCI.7.5 รวมดวย) ที่ตองการนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 

การใหความรูแกบุคลากร การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ และกิจกรรมอืน่ๆ เพื่อลดความเส่ียงตอการติด

เชื้อ. 

  
 

 

มาตรฐาน PCI.7.1 

องคกรลดความเส่ียงตอการติดเชื้อโดยสรางความมั่นใจในการทําใหเครื่องมืออุปกรณสะอาดและปราศจากเชื้อ

อยางเพียงพอ การบริหารจัดการหนวยซักฟอกและบริการผาที่เหมาะสม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.7.1 

 ความเส่ียงตอการติดเชื้อจะลดลงดวยกระบวนการทําความสะอาด ทําลายเชื้อ และทําใหปราศจากเชื้อ

ที่ถูกตอง เชน การทําความสะอาดและทําลายเชื้อกลองสองภายในทอตางๆ การทําใหปราศเชื้อในอุปกรณ

ผาตัดและเครื่องมือที่ใชดูแลผูปวยอื่นๆ ทั้งทีผ่านเขาในรางกายและไมผานเขารางกาย.  การทําความสะอาด 

ทําลายเชื้อ และทําใหปราศจากเชื้อสามารถทําไดที่หนวยทําใหปราศจากเชื้อกลาง หรอืในพื้นที่อืน่ขององคกร 

เชน คลนิิกกลองสองในทอซึง่มีการกํากับดูแลที่เหมาะสม.  การทําความสะอาด ทําลายเชื้อ และทําใหปราศจาก

เชื้อใชมาตรฐานเดียวกันไมวาจะทําที่ใดในองคกร.  การบริหารจัดการหนวยซักฟอกและบริการผาสามารถ

สงผลตอการลดการปนเปอนของผาสะอาดและลดความเส่ียงของการติดเชื้อตอบุคลากรจากผาเปอน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.7.1  

 1. วิธีการทําความสะอาดเครื่องมือและทาํใหปราศจากเชื้อในหนวยจายกลางเหมาะสมกับชนิดของ

เครื่องมือ. 

 2. วิธีการทําความสะอาดเครื่องมือและทาํใหปราศจากเชื้อนอกหนวยจายกลางเหมาะสมกับชนิดของ

เครื่องมือ. 

 3. การบริหารจัดการหนวยซักฟอกและบริการผาเปนไปอยางเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงตอบุคลากรและ

ผูปวย. 

 4. มีกระบวนการกํากับดูแลที่ประสานความรวมมือเพื่อใหมั่นใจวาการทําความสะอาด การทําลายเชื้อ และ

การทําใหปราศจากเชื้อทั่วทั้งองคกรเปนไปในลักษณะเดียวกัน.  

 
 

 

มาตรฐาน PCI.7.1.1 

มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุกระบวนการสําหรับจัดการกับวัสดุที่หมดอายุ และกําหนดเงื่อนไขสําหรับการ

นําวัสดุที่ผลิตเพื่อใชครั้งเดียวมาใชซ้ําเมื่อกฎหมายและระเบียบขอบังคับอนุญาต. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.7.1.1 
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 วัสดุการแพทยสวนใหญ (สารน้ํา สายสวน วัสดุเย็บ ฯลฯ) มีการระบุวันหมดอายุไว.  เมื่อพนจากวัน

หมดอายุดังกลาว ผูผลิตจะไมรับประกันความปราศจากเชื้อ ความปลอดภัย หรือความคงตัวของวัสดุดังกลาว.  

วัสดุบางอยางมีขอความบงชี้วาส่ิงที่อยูภายในจะปราศจากเชื้อตราบเทาที่หีบหอยังสมบรูณอยูเทานั้น.  มี

นโยบายระบุกระบวนการเพื่อสรางความมั่นใจวามีการจัดการอยางเหมาะสมกับวัสดุที่หมดอายุ. 

 อุปกรณที่ออกแบบเพื่อใชครัง้เดียว (single-use device) บางชิ้นอาจนํามาใชซ้ําไดภายใตสถานการณ

เฉพาะ.  มีความเส่ียงสองประการในการนําอุปกรณดังกลาวมาใชซ้ํา คือเส่ียงตอการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และเส่ียงที่

อุปกรณดังกลาวอาจจะทําหนาที่ไดไมสมบูรณหรือไมเปนที่ยอมรับหลังจากนําไปทําใหปราศจากเชื้อซ้ํา.  มี

นโยบายสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบงัคับและมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวยการระบุส่ิงตอไปนี้ 

a)  อุปกรณและวัสดุที่หามนํามาใชซ้ํา; 

b) จํานวนครั้งสูงสุดในการใชซ้ําสําหรับอุปกรณและวัสดุที่มีการนํามาใชซ้ํา; 

c) ลักษณะของการแตกชํารุด ฉกีขาด ฯลฯ ทีบ่งบอกวาอุปกรณนั้นไมสามารถนํามาใชซ้ําได; 

d) กระบวนการทําความสะอาดอุปกรณซึ่งเริ่มทันทีหลังการใช และปฏิบัติตามระเบียบวิธีที่ชัดเจน; และ 

e) กระบวนการสําหรับเก็บ วิเคราะห และใชขอมูลการควบคุมการติดเชื้อที่เกี่ยวกับการใชอุปกรณและวัสดุ

ที่นํามาใชซ้ํา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.7.1.1  

 1. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับของประเทศ และมาตรฐาน

วิชาชีพระบุกระบวนการสําหรับจัดการกับวัสดุที่หมดอายุ. 

 2. เมื่อมีการนําอุปกรณและวัสดุที่ออกแบบเพื่อใชครั้งเดียวมาใชซ้ํา นโยบายดังกลาวระบุองคประกอบขอ 

a) ถึง e) ในเจตจํานงของมาตรฐาน. 

 3. นโยบายดังกลาวไดรับการนําไปปฏิบัติ. 

 4. นโยบายดังกลาวไดรับการเฝาติดตาม.  
 

 

มาตรฐาน PCI.7.2 

องคกรลดความเส่ียงตอการติดเชื้อดวยการจัดการขยะที่เหมาะสม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.7.2 

 สถานพยาบาลเปนแหลงกําเนิดขยะจํานวนไมนอยในแตละวัน.  บอยครัง้ที่ขยะดังกลาวเปน หรือ

สามารถเปนขยะติดเชื้อ.  ดังนั้น การกําจัดขยะที่เหมาะสมจะชวยลดความเส่ียงตอการติดเชื้อในองคกรได. 

เชนเดียวกันกบัความเหมาะสมในการกําจัดสารคัดหลั่งและวัสดุที่ปนเปอนสารคัดหลั่ง การกําจัดเลือดและ

สวนประกอบของเลือด และการกําจัดของเสียจากศพและบริเวณที่ชันสูตรศพ (ถามี). 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.7.2 

 1. มีการบรหิารจัดการการกําจัดขยะติดเชื้อและสารคัดหลั่งเพื่อลดความเส่ียงตอการแพรกระจายเชื้อ. (ดู

เจตจํานงของ AOP.5.1 รวมดวย)  

 2. มีการบรหิารจัดการการหยิบสัมผัสและกําจัดเลือดและสวนประกอบของเลือดเพื่อลดความเส่ียงตอการ

แพรกระจายเชื้อ. (ดูเจตจํานงของ AOP.5.1 รวมดวย) 
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 3. มีการบรหิารจัดการปฏิบัติการของหองเก็บศพและบริเวณที่ชันสูตรศพเพื่อลดความเส่ียงตอการ

แพรกระจายเชื้อ. 

 
 

 

มาตรฐาน PCI.7.3 

องคกรมนีโยบายและระเบียบปฏิบัติ ในการกําจัดเข็มและของมีคม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.7.3 

 การกําจัดเข็มและของมีคมที่ไมถูกตองกอใหเกิดความทาทายดานความปลอดภัยตอบุคลากรที่สําคัญ.  

องคกรสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายซึ่งชี้นําทุกขั้นตอนในกระบวนการต้ังแตประเภทและการใช

ภาชนะจัดเก็บ การกําจัดภาชนะ และการเฝาระวังกระบวนการกําจัด. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.7.3 

 1. เข็มและของมีคมถูกจัดเก็บในภาชนะที่จัดไวเฉพาะ ปองกันการทิ่มทะลุ และไมนํามาใชซ้ํา. 

 2. โรงพยาบาลกําจัดเข็มและของมีคมอยางปลอดภัย หรือทําสัญญากับแหลงที่มัน่ใจวาสามารถกําจัด

ภาชนะบรรจุของมีคมในบริเวณที่จัดไวสําหรับขยะอันตรายโดยเฉพาะ หรอืตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับของประเทศ. 

 3. การกําจัดเข็มและของมีคมสอดคลองกับนโยบายการปองกันและควบคุมการติดเชื้อขององคกร. 

 
 

 

มาตรฐาน PCI.7.4 

องคกรลดความเส่ียงตอการติดเชื้อในอาคารสถานที่สําหรบัการดําเนินงานดานบริการอาหาร  การควบคุม

เครื่องกลและวิศวกรรม.  

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.7.4 

 การควบคุมดานวิศวกรรม เชน ระบบหมนุเวียนอากาศความดันบวก (positive ventilation system), ตู

ดูดอากาศปราศจากเชื้อในหองปฏิบัติการ, อุปกรณตัดกระแสไฟฟาของหนวยทําความเย็น และเครื่องทําน้ํา

รอนในการทําใหจานและอุปกรณในครัวปราศจากเชื้อ เปนตัวอยางของบทบาทสําคัญที่มาตรฐานและการ

ควบคุมดานส่ิงแวดลอมมีสวนตอสุขาภิบาลที่ดีและการลดความเส่ียงตอการติดเชื้อในองคกร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.7.4 

 1. การสุขาภิบาลอาหาร การเตรียมและ handling อาหาร มีความเหมาะสมที่จะลดความเส่ียงตอการติด

เชื้อ. 

 2. มีการควบคุมดานวิศวกรรมอยางเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อในพื้นทีท่ี่เหมาะสมของ

องคกร. 
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มาตรฐาน PCI.7.5 

องคกรลดความเส่ียงตอการติดเชื้อในอาคารสถานที่ระหวางการรื้อถอน กอสราง และปรับปรุง. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.7.5 

 ในการวางแผนการรื้อถอน กอสราง และปรบัปรุงอาคารสถานที่ องคกรใชเกณทความเส่ียงพิจารณา

ผลประทบของการปรับปรุงหรือการกอสรางตอความตองการคุณภาพอากาศ การควบคุมการติดเชื้อ ความ

ตองการสาธารณูปโภค เสียง การส่ันสะเทือน และหัตถการฉุกเฉนิ. (emergency – ดูคําอธิบายศัพท) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.7.5 

 1. องคกรใชเกณทความเส่ียงเพื่อประเมินผลกระทบของการปรับปรุงหรือกอสรางใหม. 

 2. มีการประเมินและจัดการความเส่ียงและผลกระทบจากการปรับปรุงหรือกอสรางใหม ในเรื่องคุณภาพของ

อากาศและกิจกรรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ.  

 
 

 

วิธีปฏิบัติในการแยกผูปวย  

(Isolation Procedures) 
 

 

มาตรฐาน PCI.8 

องคกรจัดใหมมีาตรการปองกันทางกายภาพ (barrier precautions) และวิธีปฏิบัติในการแยกผูปวยเพือ่ปกปอง

ผูปวย ผูมาเยือน และบุคลากรจากโรคติดตอ รวมถึงปกปองผูปวยที่มีภูมิตานทานตํ่ามิใหเกิดการติดเชื้อที่พบ

บอยในผูปวยกลุมดังกลาว. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.8 

 องคกรจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติสําหรับการแยกผูปวยและมาตรการปองกันทางกายภาพใน

โรงพยาบาล.  มาตรการเหลานี้กําหนดบนพืน้ฐานของวิธีการแพรกระจายของเชื้อโรค พจิารณาผูปวยแตละราย

ซึ่งอาจจะแพรเชื้อไดหรอืมีภูมิตานทานตํ่า รวมทั้งการมีผูปวยโรคติดตอเขามาจํานวนมากพรอมๆ กนั.  

 การปองกันการติดเชื้อที่แพรกระจายทางอากาศ (airborne precautions) มีความจําเปนในการปองกัน

การแพรกระจายเชื้อโรคที่สามารถลอยตัวอยูในอากาศเปนเวลานาน.  สถานที่ที่เหมาะสําหรับผูปวยที่สามารถ

แพรเชือ้ทางอากาศคือหองความดันลบ.  เม่ือโครงสรางของอาคารไมสามารถจัดสรางหองความดันลบได 

องคกรอาจจัดระบบหมุนเวียนอากาศผานระบบกรองอนุภาคที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA high-efficiency 

particulate air) ในอัตราอยางนอย 12 air exchange ตอชั่วโมง. 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติควรระบุแผนที่จะจัดการกับผูปวยซึ่งมีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจใน

ชวงเวลาส้ันเมื่อไมมีหองความดันลบหรือระบบกรองอนุภาค HEPA.  ระเบียบปฏิบัติในการแยกผูปวยระบุการ

ปกปองบุคลากรและผูมาเยือน ส่ิงแวดลอมของผูปวย การทําความสะอาดหองระหวางที่ผูปวยพักอยูและ

หลังจากที่ผูปวยไดรับการจําหนาย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.8 
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 1. มีการแยกผูปวยที่ทราบหรือสงสัยวาเปนโรคติดตอตามนโยบายขององคกรและแนวทางที่แนะนาํไว. 

 2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุการแยกผูปวยที่เปนโรคติดตอจากผูปวยและบุคลากรซึ่งมีความเส่ียงสูง

เนื่องจากภูมิตานทานตํ่าหรือเหตุอื่นๆ. 

 3. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุวิธีการจัดการกับผูปวยที่มีการติดเชื้อซึ่งแพรกระจายทางอากาศใน

ชวงเวลาส้ันเมื่อไมมีหองความดันลบ. 

 4. องคกรมีกลยุทธในการจัดการเมื่อมีผูปวยโรคติดตอมาพรอมกันคราวละมากๆ. 

 5. มีหองความดันลบพรอมใชสําหรับผูปวยติดเชื้อที่ตองการการแยกเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อทาง

อากาศและไดรับการเฝาติดตามเปนประจํา อาจใชระบบกรองอนุภาค HEPA ที่ไดรับการรับรองเมื่อไมมี

หองความดันลบ. 

 6. บุคลากรไดรับความรูในการจัดการดูแลผูปวยติดเชื้อ. 
 

 

 

เทคนิคการปองกันและการทําความสะอาดมือ 

(Barrier Techniques and Hand Hygiene) 
 

 

มาตรฐาน PCI.9 

มีถุงมือ หนากากปดจมูกและปาก อุปกรณปองกันดวงตา อุปกรณปองกันอื่นๆ สบู และน้ํายาฆาเชื้อพรอมใช 

และมีการใชอยางถูกตองเมื่อมีขอบงชี้. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.9 

 การทําความสะอาดมือ การใชเครื่องปองกนั และการใชน้าํยาทําลายเชื้อ เปนเครือ่งมือพื้นฐานสําหรับ

การปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม.  องคการระบสุถานการณที่จําเปนตองใชหนากากปดจมูกและ

ปาก อุปกรณปองกันดวงตา เส้ือกาวน หรือถุงมือ และจัดอบรมใหมีการใชอยางถูกตอง.  มีสบู น้ํายาทําลายเชื้อ 

และผาเช็ดมือหรือวิธีอื่นที่ทําใหมือแหง จัดไวในบริเวณที่จําเปนตองมีการลางมือและทําลายเชื้อ.  องคกรนํา

แนวทางเกี่ยวกับการทําความสะอาดมือ (การใชแนวทางจะใหคะแนนใน IPSG. 5, ME 2) มาใชและติดไวใน

บริเวณที่เหมาะสม และบุคลากรไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลางมือ การทาํลายเชื้อที่มือ หรือการ

ทําลายเชื้อที่พื้นผิว อยางถูกตอง. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.9 

 1. องคกรระบุสถานการณที่ตองใชถุงมือ และ/หรือ หนากากปดจมูกและปาก หรืออุปกรณปองกันดวงตา. 

 2. ถุงมือ และ/หรือ หนากากปดจมูกและปาก หรืออุปกรณปองกันดวงตาถูกใชอยางถูกตองในสถานการณ

เหลานั้น. 

 3. องคกรระบุสถานการณซึ่งจําเปนตองใชวิธีปฏิบัติในการลางมือ และการทําลายเชื้อที่มือ หรือการทําลาย

เชื้อที่พื้นผิวมาใช. 

 4. มีการใชวิธีการปฏิบัติในการลางมือ และการทําลายเชื้อที่มืออยางถกูตองในสถานการณดังกลาว. 

 5. องคกรนาํแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําความสะอาดมือจากแหลงที่เชือ่ถือไดมาปฏิบัติ. 

 
 

HA
Sticky Note
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การบูรณาการโปรแกรมกบัการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภยัของผูปวย 

(Integration of the Program with Quality Improvement and Patient Safety) 
 

 

มาตรฐาน PCI.10 

มีการบูรณาการกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อเขากับโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

ผูปวยในภาพรวมขององคกร. 

มาตรฐาน PCI.10.1  

องคกรติดตาม (track) ความเส่ียงตอการติดเชื้อ อัตราการติดเชื้อ และแนวโนมของการติดเชื้อเนื่องจากบริการ

สุขภาพ. 

มาตรฐาน PCI.10.2  

การพัฒนาคุณภาพหมายรวมถึงการใชตัววัดเกี่ยวกับการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยาสําหรับ

องคกร. 

มาตรฐาน PCI.10.3  

องคกรนําสารสนเทศเกี่ยวกับความเส่ียง อัตราและแนวโนมของการติดเชื้อ มาใชออกแบบหรอืปรับปรุง

กระบวนการเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) ใหอยูในระดับตํ่าที่สุดที่เปนไปได. 

มาตรฐาน PCI.10.4  

องคกรเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (HAI) กับองคกรอื่นๆ โดยใชฐานขอมูล

เปรียบเทียบ. 

มาตรฐาน PCI.10.5  

มีการส่ือสารผลการวัดการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในองคกรใหแกผูนําและบุคลากรอยางสม่ําเสมอ. 

มาตรฐาน PCI.10.6  

องคกรรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการติดเชื้อไปยังหนวยงานสาธารณสุขภายนอกที่เหมาะสม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.10 ถึง PCI.10.6 

 กระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อไดรับการออกแบบเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อใน

ผูปวย บุคลากร และบุคคลอืน่ๆ.  เพือ่บรรลุเปาประสงคนี้ องคกรจะตองระบุและติดตามความเส่ียง อัตรา และ

แนวโนมการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพในเชิงรุก.  องคกรใชสารสนเทศจากการเฝาวัดมาปรับปรุงกิจกรรม

การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ และลดอตัราการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพใหอยูในระดับตํ่าที่สุดเทาที่

จะเปนไปได.  องคกรสามารถใชขอมูลและสารสนเทศจากการวัดไดดีที่สุดดวยการทําความเขาใจอัตราและ

แนวโนมดังกลาวในองคกรทีม่ีลักษณะคลายกัน และสงขอมูลเขาในฐานขอมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.10 

 1. กิจกรรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อไดรับการบูรณาการเขากับโปรแกรมพัฒนาคุณภาพขององคกร

และความปลอดภัยผูปวยขององคกร (ดู QPS.1.1, ME 4 รวมดวย) 

 2. ผูนําของโปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูรวมในกลไกกํากับดูแลโปรแกรมคุณภาพและความ

ปลอดภัยผูปวยขององคกร. 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PCI.10.1 

 1. มีการติดตามความเส่ียงตอการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ. 

 2. มีการติดตามอัตราการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ. 

 3. มีการติดตามแนวโนมของการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PCI.10.2 

 1. มีการวัดกิจกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ. 

 2. ตัววัดดังกลาววัดการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PCI.10.3        

 1. มีการปรับการออกแบบกระบวนการบนพื้นฐานของขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับความเส่ียง อัตราและ

แนวโนม. 

 2. มีการปรับการออกแบบกระบวนการเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเชื้อใหอยูในระดับตํ่าที่สุดเทาที่จะเปนไป

ได. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PCI.10.4 

 1. มีการเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ กับอัตราขององคกรอืน่โดยใชฐานขอมูล

เปรียบเทียบ. (ดู QPS.4.2, ME 2 และ MCI.20.2, ME 3 รวมดวย) 

 2. องคกรเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อในองคกรกับผูทีป่ฏิบัติไดดีที่สุดและหลักฐานทางวิชาการ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PCI.10.5 

 1. มีการส่ือสารผลลัพธจากการวัดใหแกแพทย. 

 2. มีการส่ือสารผลลัพธจากการวัดใหแกบุคลากรสายพยาบาล.  

 3. มีการส่ือสารผลลัพธจากการวัดใหแกผูบริหาร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  PCI.10.6  

 1. มีการรายงานผลลัพธจากโปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อตอหนวยงานสาธารณสุขตามที่กําหนด 

(ดู MCI.20.1, ME 2 รวมดวย)  

 2. องคกรดําเนินการอยางเหมาะสมตามรายงานที่ไดรบัจากหนวยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ. 
 

 

 

การใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับโปรแกรม 

(Education of Staff about the Program) 
 

 

มาตรฐาน PCI.11 

องคกรใหความรูเกี่ยวกับปฏิบัติการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใหแกบุคลากร แพทย ผูปวย ครอบครัว และ

ผูบริบาลอื่นๆ ตามขอบงชี้โดยการมีสวนรวมในการดูแล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน PCI.11 
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 องคกรที่มโีปรแกรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อที่มีประสิทธิผล จะตองใหความรูเกี่ยวกับโปรแกรม

แกบุคลากร เมือ่เริ่มปฏิบัติงานและตอจากนั้นอยางสม่ําเสมอ.  โปรแกรมใหความรูครอบคลุมบุคลากรวิชาชีพ 

บุคลากรสนับสนุนทั้งดานคลนิิกและมิใชคลนิิก รวมถงึผูปวยและครอบครัว ผูแทนการคา และผูมาเยือนอื่น.  

ผูปวยและครอบครัวไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อปองกันและควบคุมการติดเชื้อในองคกร. 

 การใหความรูดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการปฐมนิเทศแกบุคลากรใหม และมีการฟนความรูเปนระยะ 

หรืออยางนอยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ที่ชี้นําโปรแกรมปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ

ขององคกร.  การใหความรูครอบคลุมขอคนพบและแนวโนมจากกิจกรรมวัดผลดวย. (ดู SQE.7 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน PCI.11 

 1. องคกรจดัใหมีโปรแกรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อซึ่งรวมบุคลากรและผูประกอบวิชาชีพทุกคน 

ผูปวยและครอบครัว. 

 2. องคกรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อแกบุคลากรและผูประกอบวิชาชีพทุกคน. 

 3. องคกรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อแกผูปวยและครอบครัว. 

 4. บุคลากรทุกคนไดรับความรูเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติของโปรแกรมปองกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ (ดู SQE.7 และ GLD.5.4 รวมดวย)      

 5. มีการใหความรูแกบุคลากรเปนระยะ เมื่อพบแนวโนมที่สําคัญจากขอมูลการติดเชื้อ. 
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การกํากับดูแลกิจการ การนํา และทิศทางองคกร 

Governance, Leadership, and Direction (GLD)  

 

ภาพรวม 
 

 

 

 การจัดใหมีการดูแลผูปวยที่เปนเลิศตองอาศัยการนําที่มีประสิทธิผล.  การนําในสถานพยาบาลมาจาก

หลายแหลง รวมถึง ผูนําที่กํากับดูแลกิจการ ผูนําตางๆ และบุคคลอื่นที่ครองตําแหนงซึ่งตองอาศัยภาวะผูนํา 

ความรับผิดชอบ และความไววางใจ.  แตละองคกรจะตองระบุบุคคลเหลานี้และสรางการมีสวนรวมเพื่อสราง

ความมั่นใจวาองคกรเปนแหลงทรัพยากรทีไ่ดผลและคุมคาสําหรับชุมชนและผูปวยที่องคกรใหบริการ.  

 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูนําเหลานี้จะตองกําหนดพันธกิจขององคกรและสรางความมั่นใจวามีทรัพยากรที่

จําเปนพรอมสําหรับการบรรลุพันธกิจนี้.  หลายองคกรสามารถทําไดโดยไมตองเพิ่มทรัพยากรใหม เพียงแตใช

ทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แมวาจะอยูในภาวะที่ขาดแคลนทรัพยากรก็ตาม.  นอกจากนัน้ ผูนํา

จะตองทํางานรวมกันอยางดีเพื่อประสานงานและบูรณาการกิจกรรมทัง้หมดขององคกร รวมถึงกิจกรรมที่ถูก

ออกแบบเพื่อปรับปรุงการดูแลผูปวยและบริการทางคลินิก. 

 การนําที่ไดผลเริ่มดวยการทําความเขาใจความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของบุคคลตางๆ ในองคกร 

และวิธีการทํางานรวมกันของบุคคลเหลานี้.  ผูทําหนาที่กํากับดูแลกิจการ บริหารจัดการ และนําองคกรมีทั้ง

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ.  ผูนําเหลานี้มีความรับผิดชอบรวมกนัและเฉพาะตัว ในการปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบขอบังคับ และดําเนินการตามความรับผิดชอบขององคกรตอประชากรผูปวยที่องคกร

ใหบริการ.  

 การนําที่มีประสิทธิผลจะชวยเอาชนะอุปสรรคที่รับรู ปญหาการส่ือสารระหวางฝายงานและบริการใน

องคกร ในที่สุดจะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น.  บริการจะมีลักษณะบูรณาการเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการบูรณาการกิจกรรมการบริหารและพัฒนาคุณภาพทั้งหมดทั่วทั้งองคกร ทําใหผลลัพธตอ

ผูปวยดีขึ้น. 

 

มาตรฐาน 
 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

การกํากับดูแลกิจการขององคกร 

GLD.1 มีการกาํหนดหนาที่และภาระรับผิดชอบ (responsibilities and accountabilities) ของการกํากับดูแล

กิจการไวในธรรมนูญ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่คลายคลึงกัน ชีน้ําวิธีการดําเนินการเรื่องนี้.  

GLD.1.1 ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบพันธกิจขององคกรและเผยแพรสูสาธารณะ. 

HA
Sticky Note
จุดอยู่ห่าง
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GLD.1.2 ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบนโยบายและแผนเพื่อการดําเนินกิจการของ

องคกร. 

GLD.1.3 ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบงบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนเพื่อ

บรรลุพนัธกิจขององคกร. 

GLD.1.4 ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงหรือผูอํานวยการขององคกร. 

GLD.1.5 ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบแผนคุณภาพและความปลอดภัยผูปวยของ

องคกร  รับทราบและตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยผูปวยอยาง

สม่ําเสมอ 

การนําองคกร 

GLD.2 ผูบรหิารระดับสูงหรือผูอํานวยการรับผิดชอบในการดําเนินกิจการขององคกร การปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ. 

GLD.3 มีการระบุตัวผูนําขององคกร ซึ่งรวมกันทําหนาที่กําหนดพันธกิจ จัดทําแผนและนโยบายเพื่อใหพันธกิจ

บรรลุผล. 

GLD.3.1 ผูนําองคกรวางแผนรวมกับผูนําชมุชนและผูนําขององคกรอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการ

บริการสุขภาพของชุมชน. 

GLD.3.2 ผูนําระบุและวางแผนสําหรับประเภทบริการทางคลินิกที่จําเปนเพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูปวยที่องคกรใหบริการ. 

GLD.3.2.1 มีการใชเครื่องมือ วัสดุ และยา ที่องคกรวิชาชีพหรือแหลงขอมลูที่นาเชื่อถืออืน่

แนะนํา. 

GLD.3.3 ผูนํามีภาระรับผิดชอบสําหรับการทําสัญญาจางเกี่ยวกับบริการดานคลินิกหรอืดานบริหาร

จัดการ. 

GLD.3.3.1 สัญญาจางและขอตกลงอื่นๆ ถกูรวมเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมคุณภาพและ

ความปลอดภัยผูปวยของสถานพยาบาล. 

 GLD.3.3.2 ผูใหบริการอิสระซึ่งมิไดเปนบุคลากรขององคกรมี credential ที่ถูกตองสําหรับ

บริการที่จัดใหแกผูปวยของสถานพยาบาล. 

GLD.3.4 มีการใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพแกผูนําดานการแพทย การพยาบาล และ

ผูนําดานอื่นๆ. 

GLD.3.5 ผูนําองคกรสรางความมั่นใจวามีโปรแกรมที่เปนแนวทางเดียวกันสําหรับการสรรหา ธํารงไว 

พัฒนาและใหการศึกษาตอเนื่องสําหรับบุคลากรทุกคน. 

GLD.4 ผูนําดานการแพทย การพยาบาล และผูนําดานอื่นๆ ของบริการทางคลินิก วางแผนโครงสรางองคกรที่

มีประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ และนําโครงสรางดังกลาวสูการ

ปฏิบัติ. 

การบริหารแผนกและงานบริการ 

GLD.5 มีผูมีคณุสมบัติเหมาะสมหนึ่งคนหรอืมากกวาทําหนาที่บริหารแตละแผนกหรืองานบริการในองคกร 

GLD.5.1 ผูบรหิารของแตละแผนกทางคลินกิระบุบริการทีแ่ผนกจะจัดใหเปนลายลักษณอักษร. 

GLD.5.1.1 มีการประสานงานและบูรณาการบริการภายในแผนกหรืองานบริการ และระหวาง

แผนกหรืองานบริการอื่น. 
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GLD.5.2 ผูบรหิารจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ เครื่องมือ บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่แผนกหรืองาน

บริการตองการ. 

GLD.5.3 ผูบรหิารจัดทําขอเสนอเกณฑในการเลือกบุคลากรระดับวิชาชีพของแผนกหรืองานบริการ 

และเลือกหรอืแนะนําบุคคลทีม่ีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด. 

GLD.5.4 ผูบรหิารจัดใหมีการปฐมนิเทศและฝกอบรมแกบคุลากรทุกคนเกี่ยวกับหนาที่และความ

รับผิดชอบตอแผนกหรืองานบริการซึ่งไดรบัมอบหมาย. 

GLD.5.5 ผูบรหิารประเมินขดีสมรรถนะของแผนกหรอืงานบริการ และของบุคลากร. 

จริยธรรมองคกร 

GLD.6 องคกรจัดทํากรอบการบริหารจริยธรรม เพื่อสรางความมั่นใจวาผูปวยไดรับการดูแลตามบรรทัดฐาน

ดานธุรกิจ การเงิน จริยธรรม และกฎหมาย รวมทั้งสรางความมั่นใจวามีการปกปองผูปวยและสิทธิผูปวย. 

GLD.6.1 กรอบการบริหารจริยธรรมขององคกรประกอบดวย การตลาด การรับผูปวย การโอนยาย

ผูปวย และการจําหนาย รวมถึงการเปดเผยขอมูลความเปนเจาของกิจการ ขอมูลความขัดแยงเชิงธุรกจิ

และวิชาชีพที่อาจเปนอุปสรรคตอประโยชนสูงสุดสําหรับผูปวย. 

GLD.6.2 กรอบการบริหารจริยธรรมขององคกรสนับสนนุการตัดสินใจในการดูแลทางคลินิกและบริการ

ทั่วไปอยางมีจริยธรรม. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

 

การกํากับดูแลกิจการขององคกร 

(Governance of the Organization) 
 

 

มาตรฐาน GLD.1 

มีการกําหนดหนาที่และภาระรับผิดชอบ (responsibilities and accountabilities) ของการกํากับดูแลกิจการไว

ในธรรมนญู นโยบายและระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่คลายคลึงกัน ชี้นาํวิธีการดําเนินการเรื่องนี้. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.1 

 มีหนวยงาน (เชน กระทรวงสาธารณสุข) เจาของ หรือกลุมบุคคลที่ไดรับการระบุชัดเจน (เชน  

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ) ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานขององคกร และรับผดิรับชอบในการ

จัดบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพใหแกชุมชนและประชาชนที่มารับการดูแล.  หนาที่และความรับผิดรับชอบ

ดังกลาวไดรับการระบุไวเปนลายลักษณอักษรถึงวิธีการดําเนินงานในเรือ่งนี้.  นอกจากนั้นยังมีการระบุถึง

วิธีการประเมินผลหนวยงานหรือคณะผูกํากับดูแลกิจการ และการประเมินขีดสมรรถนะของผูบรหิารองคกร 

เทียบกับเกณฑซึ่งมีความเฉพาะสําหรับองคกร (organization-specific criteria).   

มีการนําเสนอโครงสรางการกาํกับดูแลกิจการและการบรหิารองคกรไวในแผนภูมิองคกร 

(organization chart ดูคําอธิบายศัพท) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงสายบังคับบัญชาและภาระรับผิดชอบ 

(authority and accountability) โดยระบุชื่อหรือตําแหนงของผูที่อยูในแผนภูมิองคกร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.1 

 1. มีการอธิบายโครงสรางการกํากับดูแลกิจการขององคกรไวเปนลายลักษณอักษร ระบุผูรับผิดชอบกํากับ

ดูแลและทําหนาที่บริหารดวยตําแหนงหรือชือ่บุคคล. 

 2. มีการอธิบายหนาที่และภาระรับผิดชอบของผูกํากับดูแลกิจการไวเปนลายลักษณอักษร. 

 3. เอกสารอธิบายวิธีการประเมินขีดสมรรถนะของผูกาํกับดูแลกิจการและผูบรหิาร รวมถึงเกณฑที่

เกี่ยวของ. 

 4. มีการประเมินขีดสมรรถนะของผูกํากบัดูแลกิจการประจําป. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.1.1  

ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบพันธกิจขององคกรและเผยแพรสูสาธารณะ. 

มาตรฐาน GLD.1.2  

ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบนโยบายและแผนเพือ่การดําเนินกิจการขององคกร. 

มาตรฐาน GLD.1.3  

ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบงบประมาณ และจัดสรรทรพัยากรที่จําเปนเพื่อบรรลุพันธกิจของ

องคกร. 
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มาตรฐาน GLD.1.4  

ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงหรือผูอํานวยการขององคกร. 

มาตรฐาน GLD.1.5  

ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบแผนคุณภาพและความปลอดภัยผูปวยขององคกร  รับทราบและ

ตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยผูปวยอยางสม่ําเสมอ 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.1.1 ถึง GLD.1.5 

 ชื่อเรียกหรือตําแหนงที่ต้ังของโครงสรางการกํากับดูแลกิจการไมใชส่ิงที่สําคัญ.  ส่ิงสําคัญคือหนาที่ที่

จะตองกระทําเพื่อใหองคกรมกีารนําที่ชัดเจน การดําเนินกจิการที่มีประสิทธิภาพ และการใหบริการสุขภาพที่มี

คุณภาพ.  หนาที่หลักจะเปนระดับของการใหความเห็นชอบในส่ิงตอไปนี้ 

• ใหความเห็นชอบพันธกิจขององคกร (ACC.1, ME 2 รวมดวย); 

• ใหความเห็นชอบ (หรอืกําหนดผูที่ไดรับมอบอํานาจที่จะใหความเห็นชอบ) แผนกลยุทธและแผน

บริหารจัดการตางๆ ขององคกร รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่จําเปนเพื่อการดําเนนิกิจการ

ประจําวันขององคกร; 

• ใหความเห็นชอบตอการมีสวนรวมขององคกรในการจัดการศึกษาสําหรับผูประกอบวิชาชีพดาน

สุขภาพ การวิจัย และกํากับดูแลคุณภาพของโปรแกรมดังกลาว; 

• ใหความเห็นชอบหรือจัดหางบประมาณและทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจการขององคกร; และ 

• แตงต้ังหรือใหความเห็นชอบตอการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงหรือผูอํานวยการ. 

 การระบุตัวบุคคลในแผนภูมิองคกรไมไดเปนหลักประกันวาจะมีการส่ือสารและประสานงานที่ดีระหวาง

ผูทําหนาที่กํากับดูแลกิจการและผูทําหนาที่บริหารองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อโครงสรางการกํากับดูแล

กิจการแยกหางจากองคการ เชน เจาของทีอ่ยูหางไกลจากองคกร หรือหนวยงานดานสุขภาพของประเทศหรือ

เขต.  ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการจึงตองพัฒนากระบวนการเพื่อการส่ือสารและประสานงานกับ

ผูบริหารองคกร เพื่อทําใหพนัธกิจและแผนขององคกรบรรลุผลสมบูรณ.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.1.1 

 1. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบพนัธกิจขององคกร. 

 2. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการสรางความมั่นใจวามีการทบทวนพันธกจิขององคกรเปนระยะ. 

 3. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการเผยแพรพนัธกิจขององคกรตอสาธารณะ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.1.2 

 1. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบแผนกลยุทธและแผนบริหารจัดการขององคกร รวมทั้ง

นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อการดําเนินงาน. 

 2. ถามีการมอบอํานาจที่จะใหความเห็นชอบดังกลาว จะมีการกําหนดไวในนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ

การกํากับดูแลกิจการ. 

 3. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบกลยุทธและโปรแกรมขององคกรเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับผู

ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและการวิจัย และกํากับดูแลคุณภาพของโปรแกรมดังกลาว. 

HA
Sticky Note
องค์กร หรือองค์การ
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.1.3 

 1. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบทุนและงบประมาณดําเนินงานขององคกร. 

 2. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการจัดสรรทรพัยากรที่จําเปนเพื่อบรรลุพันธกิจขององคกร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.1.4 

 1. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการแตงต้ังผูบริหารระดับสูง. 

 2. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการประเมินขีดสมรรถนะของผูบริหารระดับสูงขององคกร.  

 3. มีการประเมินผลผูบริหารระดับสูงอยางนอยปละครั้ง. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.1.5 

 1. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหความเห็นชอบแผนคุณภาพและความปลอดภัยผูปวยขององคกร. (ดู

เจตจํานงของ QPS.1 รวมดวย) 

 2. ผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการรับทราบและตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัย

ผูปวยอยางสม่ําเสมอ. (ดู QPS.1.4, ME 2 รวมดวย) 

 
 

 

การนําองคกร 

(Leadership of the Organization) 
 

 

มาตรฐาน 

ผูบริหารระดับสูงหรือผูอํานวยการรับผิดชอบในการดําเนินกิจการขององคกร การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.2 

 การนําที่มีประสิทธิผลมีความจําเปนสําหรับสถานพยาบาลเพื่อใหสามารถดําเนินกิจการอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุพันธกจิขององคกร.  การนําคือส่ิงที่ผูนําอุทิศใหแกองคกรรวมกันและโดยแตละคน และ

สามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดจํานวน.   

 ผูบริหารระดับสูงหรือผูอํานวยการมีหนาที่รบัผิดชอบการดําเนินกิจการที่เปนงานประจําวันขององคกร

ในภาพรวม รวมถึงการจัดหาและเก็บสํารองวัสดุที่จําเปน การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การบริหารการเงิน 

การบริหารคุณภาพ และหนาที่รับผิดชอบอืน่ๆ.  ความรูและประสบการณของบุคคลดังกลาวเปนไปตาม

ขอกําหนดในคาํบรรยายตําแหนงงาน. 

 ผูบริหารระดับสูงหรือผูอํานวยการรวมมือกับผูบริหารขององคกรในการกาํหนดพันธกิจขององคกร 

และวางแผนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และบริการดานคลินกิที่เกี่ยวของกับพันธกิจนั้น.   ผูบรหิารระดับสูงหรือ

ผูอํานวยการมีหนาที่นํานโยบายทั้งหมดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูกํากับดูแลกิจการไปสูการปฏิบัติ และสราง

ความมั่นใจวาบุคลากรขององคกรปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวทั้งหมด. 

 ผูบริหารระดับสูงหรือผูอํานวยการมีหนาที่รบัผิดชอบในเรือ่งตอไปนี้ขององคกร 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ; 
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• การตอบสนองตอรายงานของหนวยงานตรวจสอบและควบคุม; และ 

• กระบวนการบริหารและควบคุมทรัพยากรมนุษย การเงิน และอื่นๆ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.2 

 1. ความรูและประสบการณของผูบริหารสูงสุดเปนไปตามขอกําหนดในคําบรรยายตําแหนงงาน. 

 2. ผูบริหารสูงสุดหรือผูอํานวยการจัดการกับการดําเนินกิจการที่เปนงานประจําวันขององคกร รวมถึงหนาที่

รับผิดชอบที่ระบุไวในคําบรรยายตําแหนงงาน. 

 3. ผูบริหารสูงสุดหรือผูอํานวยการนําเสนอนโยบายตอผูกํากับดูแลกิจการ. 

 4. ผูบริหารสูงสุดหรือผูอํานวยการสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบ. 

 5. ผูบริหารสูงสุดหรือผูอํานวยการสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ. (ดู ACC.6, ME 1 และ 2 รวมดวย) 

 6. ผูบริหารสูงสุดหรือผูอํานวยการตอบสนองตอรายงานของหนวยงานตรวจสอบและควบคุม. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.3 

มีการระบุตัวผูนําขององคกร ซึ่งรวมกันทําหนาที่กําหนดพันธกิจ จัดทําแผนและนโยบายเพื่อใหพันธกจิ

บรรลุผล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.3  

 ผูนําขององคกรมีที่มาจากหลายแหลง.  ผูกาํกับดูแลกิจการแตงต้ังผูบรหิารสูงสุดหรือผูอํานวยการ.  

ผูบริหารสูงสุดหรือผูอํานวยการอาจจะแตงต้ังผูบริหารอื่นๆ.  ผูนําอาจจะมีชื่อตําแหนงที่เปนทางการ เชน 

ผูอํานวยการฝายแพทย หรือหัวหนาพยาบาล หรอืเปนที่ยอมรับอยางไมเปนทางการดวยเหตุของความอาวุโส 

ชื่อเสียง หรือผลงานที่ทําใหองคกร.  เปนส่ิงสําคัญที่จะรับรูคุณคาผูนําทั้งหมดขององคกรและนําเขารวมใน

กระบวนการของการกําหนดพันธกิจขององคกร.  จากพนัธกิจดังกลาว ผูนําทํางานรวมกันเพื่อจัดทําแผนและ

นโยบายที่จําเปนตอการบรรลุพันธกิจ.  เมือ่มีการกําหนดพันธกิจและกรอบนโยบายโดยเจาของหรือหนวยงาน

นอกองคกรที่เปนผูกํากับดูแลกิจการแลว ผูนําทํางานรวมกันเพื่อนําพันธกิจและนโยบายไปปฏิบัติ. (ดู ACC.1, 

ME 2 และ 3 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.3 

 1. มีการระบุตัวผูนําขององคกรดวยวิธีที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ. 

 2. ผูนํารวมกันทําหนาที่กําหนดพันธกิจขององคกร. 

 3. ผูนํารวมกันทําหนาที่กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่จําเปนเพื่อปฏิบติัตามพันธกิจ. 

 4. ผูนําทํางานรวมกันเพื่อปฏิบัติตามพันธกิจขององคกร สรางความมั่นใจในการปฏิบัติตามนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติ. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.3.1 
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ผูนําองคกรวางแผนรวมกับผูนําชุมชนและผูนําขององคกรอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการบริการสุขภาพของ

ชุมชน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.3.1  

 โดยทั่วไป พันธกิจขององคกรจะสะทอนความตองการของประชากรในชมุชน.  องคกรที่รับการสงตอ

และองคกรที่ใหการดูแลเฉพาะทางจัดทําพันธกิจจากความตองการของผูปวยภายใตพื้นที่ทางภูมิศาสตรหรือ

การเมืองที่กวางกวา. 

 ความตองการของผูปวยและชุมชนมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทําใหสถานพยาบาลตองสรางความ

ผูกพันกับชุมชนในการวางแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานขององคกร.  องคกรดําเนินการเรื่องนีโ้ดยการขอ

ความเห็นหรอืขอมูลจากบุคคลหรือกลุมผานคณะที่ปรึกษาหรือคณะทํางาน.  

 เปนส่ิงสําคัญที่ผูนําของสถานพยาบาลจะพบและวางแผนกบัผูนําของชุมชนซึ่งเปนที่ยอมรับ และผูนํา

ของสถานพยาบาลอื่นในชุมชน (เชน คลินิก รานขายยา รถพยาบาล ฯลฯ).  ผูนําวางแผนเพื่อใหชุมชนมี

สุขภาพที่ดีขึ้น และตระหนักวามีหนาที่รับผิดชอบตอชุมชนและผลกระทบกับชุมชน แมจะไมมีการวางแผน

ดังกลาวก็ตาม. (ดู MCI.1, ME 3 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.3.1 

 1. ผูนําองคกรพบผูนําชุมชนซึ่งเปนที่ยอมรับ จัดทําและทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของชุมชน. 

 2. ผูนําองคกรวางแผนรวมกับผูนําของสถานพยาบาลอื่นในชุมชน. (ดู PFE.3, ME 2 และ 3 รวมดวย) 

 3. ผูนําองคกรแสวงหาขอคิดเห็นจากผูมสีวนไดสวนเสียในชุมชนทั้งทีเ่ปนปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล ใน

ระหวางการทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ. 

 4. องคกรมีสวนรวมในการใหความรูชุมชนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.3.2 

ผูนําระบุและวางแผนสําหรับประเภทบริการทางคลินิกที่จาํเปนเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยที่องคกร

ใหบริการ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.3.2 

 มีการวางแผนและออกแบบบริการการดูแลผูปวยเพื่อตอบสนองความตองการของประชากรผูปวย.  

แผนขององคกรระบุการดูแลและบริการที่จะจัดขึ้นโดยสอดคลองกับพันธกิจขององคกร.  ผูนําของแผนกและ

งานบริการทางคลินิกตางๆ ขององคกรพิจารณาวาบริการตรวจวินิจฉัย รกัษา ฟนฟูสภาพ และบริการอื่นๆ 

ใดบางที่จําเปนสําหรับชุมชน.  ผูนําพิจารณาของเขตและความสามารถของบริการตางๆ ที่องคกรจะจัดให

โดยตรงหรอืโดยออม. 

 บริการที่วางแผนไวสะทอนทศิทางเชิงกลยุทธขององคกร และมุมมองของผูปวยที่องคกรใหการดูแล.  

มีกระบวนการทบทวนและอนุญาตใหใชเทคโนโลยี และ/หรือ ยา ซึ่งถูกระบุวาอยู “ระหวางการทดลองใช” (การ

ทดลองในระดับประเทศหรือระดับสากล) ในกระบวนการดูแลผูปวย.  เปนส่ิงจําเปนที่การอนุญาตนัน้ตองกระทํา
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กอนที่จะมีการใชในการดูแลผูปวย.  มีการพิจารณาวาจําเปนตองขอความยินยอมจากผูปวยเพิ่มเติมเปนพิเศษ

เหรือไม. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.3.2 

 1. แผนขององคกรระบุการดูแลและบริการที่จัดใหมี. 

 2. การดูแลและบริการที่จดัสอดคลองกับพันธกิจขององคกร (ดู ACC.1, ME 2 รวมดวย) 

 3  ผูนํากําหนดประเภทของการดูแลและการบริการซึ่งจัดโดยองคกร. 

 4. ผูนํามีกระบวนการในการทบทวนและอนุญาตใหใชหัตถการ เทคโนโลยี และยาที่ถูกระบุวาอยูระหวาง

การทดลองใช กอนที่จะนําไปใชกับผูปวย. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.3.2.1 

มีการใชเครื่องมือ วัสดุ และยา ที่องคกรวิชาชีพหรอืแหลงขอมูลที่นาเชื่อถอือื่นแนะนํา. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.3.2.1 

 ความเส่ียงในกระบวนการดูแลทางคลินิกจะลดลงอยางมากหากใชเครื่องมือใหบริการที่เหมาะสมและ

ทํางานไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การระงับความรูสึก รังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย หทัยวิทยา รังสีรักษา และ

บริการที่มีความเส่ียงสูงอื่นๆ.  ควรมีวัสดุและยาที่เพียงพอพรอมใช เหมาะสมกับการใชงานตามแผนที่วางไว

และในสถานการณฉุกเฉิน.  แตละองคกรเขาใจขอกําหนดหรือคําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ และยาที่

จําเปนตอการใหบริการแกประชากรผูปวยตามแผนที่วางไว. ขอกําหนดหรือคําแนะนําดังกลาวอาจมาจาก

หนวยงานของรัฐ องคกรวิชาชีพในระดับประเทศและระดับสากล หรือแหลงขอมูลที่นาเชื่อถืออืน่ๆ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.3.2.1         

 1. องคกรใชขอแนะนําขององคกรวิชาชพีและแหลงขอมูลที่นาเชื่อถืออื่นๆ เพื่อระบุเครื่องมือและวัสดุที่

จําเปนตองมีเพื่อใหบริการทีว่างแผนไว (ดู MMU.2.2, ME 1 รวมดวย) 

 2. มีการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ และยา ที่ระบุไว (ดู MMU.2.2, ME 2 รวมดวย) 

 3. มีการใชเครื่องมือ วัสดุ และยา ที่ระบไุว (ดูเจตจํานงของ ASC.3 และ ASC.3, ME 1 รวมดวย) 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.3.3 

ผูนํามีภาระรับผิดชอบสําหรับการทําสัญญาจางเกี่ยวกับบริการดานคลินกิหรือดานบรหิารจัดการ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.3.3 

 หลายครั้งที่องคกรพบทางเลอืกวาจะจัดบริการทางคลินิกและการบริหารจัดการเองโดยตรง หรือจัดให

มีบริการดังกลาวผานการสงตอ การขอคําปรึกษา การทําสัญญาจาง หรือการทําขอตกลงอื่นๆ.  บรกิารดังกลาว

อาจมีไดต้ังแต บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย ไปจนถึงบริการบัญชแีละการเงิน และบริการแมบาน อาหาร 

หรือผา.  ผูนําองคกรระบุธรรมชาติและขอบเขตบริการที่จัดใหโดยขอตกลงตามสัญญาเปนลายลักษณอักษร.   
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 ไมวาจะเปนกรณีใด ผูนํามีภาระรับผิดชอบสําหรับการทําสัญญาจางหรือขอตกลงอื่นๆ เพื่อสรางความ

มั่นใจวาบริการดังกลาวตอบสนองความตองการของผูปวย และรวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมบรหิารและพัฒนา

คุณภาพขององคกร.  ผูนําดานคลินิกมีสวนรวมในการเลือกและมีภาระรับผิดชอบการจางเหมาทางคลินิก.  

ผูนําดานบริหารจัดการมีสวนรวมในการเลือกและมีภาระรับผิดชอบการจางเหมาดานการบริหารจัดการ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.3.3 

 1. มีกระบวนการสําหรับภาระรับผิดชอบของผูนําในการทําสัญญาจาง (ดู AOP.5.8, ME 6, AOP.6.7, ME 

6, AOP.6.9 และ ASC.2, ME 5 รวมดวย)  

 2. องคกรจดัทําคําบรรยายธรรมชาติและขอบเขตของบริการที่จัดใหผานสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร. 

 3. บริการทีจ่ัดขึ้นภายใตสัญญาจางหรือขอตกลงอื่นๆ ตอบสนองความตองการของผูปวย. (ดู AOP.5.8,ME 

6 และ AOP.6.7, ME 6 รวมดวย) 

 4. ผูนําดานคลินิกมีสวนรวมในการเลือกการจางเหมาทางคลินิกและมีภาระรับผิดชอบสําหรับการจางเหมา

ทางคลินิก. (ดู AOP.5.8, ME 5 และ AOP.6.7, ME 5 รวมดวย) 

 5. ผูนําดานบริหารจัดการมีสวนรวมในการเลือกการจางเหมาดานบริหารจัดการและมีภาระรับผิดชอบ

สําหรับการจางเหมาดานบริหารจัดการ. 

 6. เมื่อมีการปรับสัญญาหรือยุติสัญญา องคกรยังคงธํารงความตอเนื่องของการบริการผูปวย. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.3.3.1 

มีการเฝาติดตามสัญญาจางและขอตกลงอื่นๆ ถูกรวมเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความ

ปลอดภัยผูปวยของสถานพยาบาล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.3.3.1 

 คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวยตองอาศัยการประเมินบริการทั้งหมดที่จัดโดย

สถานพยาบาลและจัดโดยสัญญาจาง.  ดังนัน้ สถานพยาบาลจําตองรับ วิเคราะห และลงมือปฏิบัติกับ

สารสนเทศคุณภาพที่ไดรับจากแหลงบริการภายนอก.  สัญญาจางกับแหลงบริการภายนอกหมายรวมถงึความ

คาดหวังดานคุณภาพและความปลอดภัยผูปวย และขอมูล รวมถึงความถี่และรูปแบบของขอมูลที่จะตองสงให

สถานพยาบาล.  ผูบรหิารแผนกรับและตอบสนองตอรายงานคุณภาพจากหนวยงานคูสัญญา และทําใหมั่นใจวา

รายงานดังกลาวถูกรวมเขาในกระบวนการวัดคุณภาพขององคกร. (ดู ACC.4.1,ME 2 และ ACC.5,ME 4 และ 

6 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.3.3.1 

 1. มีการประเมินสัญญาจางและขอตกลงอื่นๆ ตามธรรมชาติของสัญญา เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมพัฒนา

คุณภาพและความปลอดภัยผูปวยของสถานพยาบาล. (ดู AOP.5.8, ME 6 รวมดวย) 

 2. ผูนําดานคลินิกและดานบริหารจัดการที่เกี่ยวของ มสีวนรวมกับโปรแกรมพัฒนาคุณภาพในการวิเคราะห

สารสนเทศคุณภาพและความปลอดภัยจากคูสัญญาภายนอก. (ดู AOP.5.8, ME 5 รวมดวย) 
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 3. มีการลงมือปฏิบัติเมื่อบริการภายใตสัญญาจางไมเปนไปตามความคาดหวังดานคุณภาพและความ

ปลอดภัย. 

 

มาตรฐาน GLD.3.3.2 

ผูใหบริการอิสระซึ่งมิไดเปนบุคลากรขององคกรมีการตรวจสอบคุณสมบัติที่ถูกตองสําหรับบริการที่จดัใหแก

ผูปวยของสถานพยาบาล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.3.3.2 

 องคกรอาจทําสัญญาหรือทําขอตกลงซื้อบรกิารจากแพทย ทันตแพทย และผูใหบริการอิสระอื่นๆ นอก

สถานพยาบาล หรอืทําขอตกลงใหมาใหบริการภายในสถานพยาบาล.  ในบางกรณี บุคคลเหลานี้อาจอยูไกล

นอกเขตพื้นทีห่รือประเทศของสถานพยาบาล.  บริการดังกลาวอาจรวมถึงการแพทยทางไกลหรือรังสีวิทยา

ทางไกล.  ถาบริการดังกลาวมีสวนในการกําหนดทางเลือกในการดูแลหรอืกระบวนการดูแลผูปวย ผูใหบริการ

จะตองผานกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและการกําหนดสิทธิการดูแลโดยสถานพยาบาล. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.3.3.2 

 1. ผูนําองคกรกําหนดบริการที่จะจัดใหมีโดยผูใหบริการอิสระภายนอกองคกร. 

 2. บริการตรวจวินิจฉัย ใหคําปรึกษา และการรักษาทั้งหมดที่จัดใหโดยผูใหบริการอสิระนอกองคกร เชน 

การแพทยทางไกล รังสีวิทยาทางไกล และการแปลผลการตรวจวินิจฉัยอืน่ๆ เชน การตรวจคลื่นไฟฟา

หัวใจ (ECG) การตรวจคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) การตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อ (EMG) ฯลฯ ไดรับการ

อนุญาตใหสิทธิการใหบริการดังกลาวจากสถานพยาบาล. (ดู SQE.9 และ SQE.10 รวมดวย) 

 3. ผูใหบริการอิสระซึ่งใหบริการดูแลผูปวยในสถานที่ของสถานพยาบาลแตไมไดเปนบุคลากรหรือแพทย

ประจําสถานพยาบาลไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและกําหนดสิทธิการดูแลตามที่กําหนดไวใน SQE.9 

ถึง SQE.10. 

 4. มีการเฝาติดตามคุณภาพบริการโดยผูใหบริการอิสระนอกสถานพยาบาลเปนสวนหนึง่ของโปรแกรม

พัฒนาคุณภาพขององคกร. 

 

มาตรฐาน GLD.3.4 

มีการใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพแกผูนาํดานการแพทย การพยาบาล และผูนําดานอื่นๆ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.3.4 

 เปาหมายหลักของสถานพยาบาล คือการจัดการดูแลผูปวยและทํางานเพื่อยกระดับผลลัพธการดูแล

ผูปวยเมื่อเวลาผานไป โดยการประยุกตหลักการพัฒนาคุณภาพ.  ดังนั้น ผูนําขององคกรดานการแพทย การ

พยาบาล และดานอื่นๆ จําเปนตอง 

• ไดรับความรูหรือมีความคุนเคยกับแนวคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพ; 

• มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผูปวยดวยตนเอง; และ 

• สรางความมั่นใจวาการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมโอกาสสําหรับการวัดขีดสมรรนะดาน

วิชาชีพ (professional performance). 
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.3.4 

 1. ผูนําดานการแพทย การพยาบาล และผูนําอื่นๆ ไดรับความรูหรอืมีความคุนเคยกับแนวคิดและวิธีการ

พัฒนาคุณภาพ. 

 2. ผูนําดานการแพทย การพยาบาล และผูนําอื่นๆ มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพและความ

ปลอดภัยผูปวยที่เกี่ยวของ (ดู QPS.1.1, ME1 และ 4 และ QPS.4,ME 4 รวมดวย) 

 3. มีการวัดผลขีดสมรรถนะดานวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของการปรับปรงุขีดสมรรถนะทางคลินิก. (ดู SQE.11, 

SQE.14, และ SQE.17 รวมดวย)  

 
 

 

มาตรฐาน GLD.3.5 

ผูนําองคกรสรางความมั่นใจวามีโปรแกรมที่เปนแนวทางเดียวกันสําหรับการสรรหา ธํารงไว พัฒนาและให

การศึกษาตอเนื่องสําหรับบุคลากรทุกคน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.3.5 

 ความสามารถในการดูแลผูปวยขององคกรมคีวามสัมพันธโดยตรงกับความสามารถในการจูงใจและ

ธํารงไวซึ่งบุคลากรที่มีความรูความสามารถ.  ผูนําตระหนักวาการธํารงไวซึ่งบุคลากรกอใหเกิดประโยชนระยะ

ยาวมากกวาการสรรหาบุคลากร (recruitment – ดูคําอธิบายศัพท).  การคงอยูของบคุลากรจะเพิ่มขึ้นเมื่อผูนํา

สนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรผานการศึกษาตอเนื่อง.  ดังนัน้ ผูนาํรวมกันวางแผนโปรแกรมและ

กระบวนการเกี่ยวกับการสรรหา การธํารง การพัฒนาและการศึกษาตอเนื่องในแตละกลุมของบุคลากรที่เปน

แนวทางเดียวกัน พรอมทั้งนาํไปปฏิบัติ.  โปรแกรมสรรหาบุคลากรขององคกรพิจารณาแนวทางที่มีการตีพิมพ

เผยแพร เชน แนวทางขององคการอนามัยโลก, สภาการพยาบาลสากล (International Council of Nurses), 

สมาคมแพทยแหงโลก (World Medical Association). 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.3.5 

 1. มีกระบวนการที่วางแผนไวสําหรับการสรรหาบุคลากร. (ดู SQE.2, ME 1 รวมดวย) 

 2. มีกระบวนการที่วางแผนไวสําหรับการธํารงรักษาบุคลากร. 

 3. มีกระบวนการที่วางแผนไวสําหรับการพัฒนาบุคลากรและใหการศึกษาตอเนื่อง. (ดู SQE.8 รวมดวย) 

 4. การวางแผนเกิดจากความรวมมือของทุกแผนกและงานบริการในองคกร. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.4 

ผูนําดานการแพทย การพยาบาล และผูนําดานอื่นๆ ของบริการทางคลินิก วางแผนโครงสรางองคกรที่มี

ประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ และนําโครงสรางดังกลาวสูการ

ปฏิบัติ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.4 
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 ผูนําดานการแพทย การพยาบาล และผูนําดานอื่นๆ ของบริการทางคลินิกมีหนาที่เฉพาะสําหรับผูปวย

และองคกร.  ผูนําเหลานี้ 

• สนับสนุนการส่ือสารที่ดีระหวางผูประกอบวิชาชีพ; 

• รวมวางแผนและจัดทํานโยบายซึ่งชี้นําการจัดบริการทางคลินิก; 

• ดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมของแตละวิชาชีพ; และ 

• กํากับดูแลคุณภาพการดูแลผูปวย. 

 ผูนําดานการแพทยและการพยาบาลจัดใหมีโครงสรางองคกรที่เหมาะสม มีประสิทธิผล เพื่อทําหนาที่

ดังกลาว.  โครงสรางองคกรและกระบวนการที่เกี่ยวของสําหรับใชทําหนาที่เหลานี้อาจจะเปนโครงสรางของ

บุคลากรวิชาชีพที่ประกอบดวยแพทย พยาบาล และวิชาชีพอื่นรวมกันเปนหนึง่เดียว หรือเปนโครงสรางของ

บุคลากรดานการแพทยและพยาบาลแยกจากกันก็ได.  โครงสรางที่เลือกใชอาจจะมีการจัดระบบอยางชัดเจน

ดวยธรรมนูญ และกฎระเบียบ หรอือาจจะอยูในรูปแบบที่ไมเปนทางการ.  โดยทั่วไป โครงสรางที่เลือกจะมี

ลักษณะดังนี้ 

• ประกอบดวยบุคลากรทางคลินิกที่เกี่ยวของทั้งหมด; 

• สอดคลองกับลักษณะผูเปนเจาของ พันธกิจ และโครงสรางขององคกร; 

• เหมาะสมกับความซับซอนขององคกรและจาํนวนบุคลากรดานวิชาชีพ; และ 

• มีประสิทธิผลในการทําหนาที่ที่ระบุไว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.4 

 1. มีโครงสรางองคกรที่มปีระสิทธิผล ซึ่งผูนําดานการแพทย การพยาบาล และผูนําอื่นๆ ใชเพือ่ดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของตน. 

 2. โครงสรางมีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนขององคกร. 

 3. โครงสรางและกระบวนการขององคกรสนับสนุนการส่ือสารระหวางวิชาชีพ. 

 4. โครงสรางและกระบวนการขององคกรสนับสนุนการวางแผนและการจัดทํานโยบายทางคลินิก. 

 5. โครงสรางและกระบวนการขององคกรสนับสนุนการกํากับดูแลจรยิธรรมวิชาชีพ. 

 6. โครงสรางและกระบวนการขององคกรสนับสนุนการกํากับดูแลคุณภาพการบริการดานคลินิก. 

 
 

 

การบริหารแผนกและงานบริการ 

(Direction of Departments and Service) 
 

 

มาตรฐาน GLD.5 

มีผูมีคุณสมบัติเหมาะสมหนึ่งคนหรือมากกวาทําหนาที่บริหารแตละแผนกหรืองานบริการในองคกร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  GLD.5 
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 การดูแลทางคลินิก ผลลัพธตอผูปวย และการบริหารจัดการโดยรวมของสถานพยาบาล จะดีไดดวย

กิจกรรมทางคลินิกและการบริหารจัดการของแตละแผนกหรืองานบริการ.  ขีดสมรรถนะที่ดีของแผนกหรืองาน

บริการตองอาศัยการนําที่ชัดเจนจากผูมีคุณสมบัติเหมาะสม.  การนําในแผนกหรืองานบริการขนาดใหญอาจจะ

มีการแยกตามบทบาทยอย.  ในกรณีดังกลาว มีการกําหนดหนาที่ของแตละบทบาทไวเปนลายลักษณอักษร. 

(ดู ACC.6.1, ME1; ACS.2, ME1; AOP.5.9 เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการหองปฏิบัติการทางคลินิก; 

AOP.6.7 เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย; MMU.1.1 เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

บริการเภสัชกรรม; และ ACS.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการระงับความรูสึก รวมดวย)  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.5 

 1. บุคคลทีไ่ดรับการฝกอบรม การศึกษา และมีประสบการณที่เหมาะสมกับบริการที่จัดให ทําหนาที่บริหาร

จัดการแตละแผนกหรืองานบริการในองคกร (ดู AOP.5.8, ME  1; AOP.6.7, ME 1; MMU.1.1, ME 1 

รวมดวย) 

 2. เมื่อมีผูบริหารมากกวาหนึ่งคน มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบของแตละคนไวเปนลายลักษณอักษร. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.5.1 

ผูบริหารของแตละแผนกทางคลินิกระบุบริการที่แผนกจะจดัใหเปนลายลักษณอักษร. 

มาตรฐาน GLD.5.1.1 

มีการประสานงานและบูรณาการบริการภายในแผนกหรืองานบริการ และระหวางแผนกหรืองานบริการอื่น. 

เจตจํานงของมาตรฐาน GLD.5.1 และ GLD.5.1.1 

 ผูบริหารแผนกทางคลินิกขององคกรรวมมือกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารวางแผนเฉพาะ

ของแตละแผนกที่เปนแนวทางเดียวกัน.  โดยทั่วไป เอกสารที่แตละแผนกทางคลินิกจัดเตรียมจะกําหนด

เปาประสงค รวมทั้งบริการที่มีอยูในปจจุบันและที่วางแผนสําหรับอนาคต.  นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ

แผนกสะทอนเปาประสงคและบริการของแผนก รวมถึงความรู ทักษะ และความพรอมของบุคลากรทีต่องมีเพื่อ

ประเมินและตอบสนองความตองการการดูแลของผูปวย.   

 บริการทางคลินิกที่จัดใหผูปวยไดรับการประสานความรวมมือและบูรณาการภายในแตละแผนกบริการ 

เชน การบรูณาการบริการทางการแพทยและการพยาบาล.  เชนเดียวกัน แตละแผนกหรอืงานบริการยัง

ประสานความรวมมือและบูรณาการบริการของตนกับแผนกหรอืงานบรกิารอื่น.  มีการหลีกเลี่ยงหรือขจัดความ

ซ้ําซอนที่ไมจําเปนเพื่อประหยัดทรัพยากรขององคกร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.5.1 

 1. ผูบริหารแผนกหรืองานบริการเลือกและใชรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารการวางแผนที่เปนแนวทาง

เดียวกัน. 

 2. เอกสารของแตละแผนกหรืองานบริการ ระบุบริการที่แตละแผนกหรืองานบริการจัดอยูในปจจุบัน และ

วางแผนจะจัดในอนาคต. 

 3. นโยบายและระเบียบปฏิบัติของแตละแผนกหรืองานบริการชี้นําการจัดบริการที่ระบุไว. 
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 4. นโยบายและระเบียบปฏิบัติของแตละแผนกหรืองานบริการระบุความรูและทักษะของบุคลากรที่จาํเปน

เพื่อการประเมินและตอบสนองความตองการของผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.5.1.1 

 1. มีการประสานความรวมมือและบูรณาการของบริการภายในแตละแผนกหรืองานบริการ. 

 2. มีการประสานความรวมมือและบูรณาการของบริการกับแผนกหรืองานบริการอื่น. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.5.2 

ผูบริหารจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ เครื่องมือ บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ทีแ่ผนกหรืองานบริการตองการ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  GLD.5.2 

 ผูนําของแตละแผนกส่ือสารความตองการดานทรัพยากรบคุคลและทรัพยากรอื่นๆ ตอผูบริหาร

ระดับสูงขององคกร.  การส่ือสารนี้จะทําใหมั่นใจวามีบุคลากร พืน้ที่ใชสอย เครื่องมืออุปกรณ และทรัพยากร

อื่นๆ พรอมตอบสนองความตองการของผูปวยตลอดเวลา.  อยางไรก็ตาม หลังจากที่ผูบริหารแผนกจดัทํา

ขอเสนอเกี่ยวกับทรัพยากรบคุคลและทรัพยากรอื่นๆ ความตองการอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไมไดรบั

ทรัพยากรทั้งหมด, ดังนั้น ผูบริหารแผนกตองมีกระบวนการที่จะตอบสนองตอการขาดแคลนทรัพยากร เพื่อ

สรางความมั่นใจในการดูแลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลสําหรับผูปวยทุกราย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.5.2 

 1. ผูบริหารแผนกจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ใชสอยทีจ่ําเปนในการใหบริการ. 

 2. ผูบริหารแผนกจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือที่จําเปนในการใหบริการ. 

 3. ผูบริหารแผนกจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่จําเปนในการใหบริการ. (ดู 

AOP.6.3, ME 5 รวมดวย) 

 4. ผูบริหารแผนกจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับทรัพยากรพิเศษอื่นๆ ที่จําเปนในการใหบรกิาร. 

 5. ผูบริหารแผนกมีกระบวนการตอบสนองเมื่อมีการขาดแคลนทรัพยากร. 

 
 

 

มาตรฐาน  GLD.5.3 

GLD.5.3 ผูบรหิารจัดทําขอเสนอเกณฑในการเลือกบุคลากรระดับวิชาชีพของแผนกหรืองานบริการ และเลือก

หรือแนะนําบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่เกณฑกําหนด. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  GLD.5.3 

 ผูบริหารแผนกพิจารณาบริการที่จัดและวางแผนไวโดยแผนกหรอืงานบรกิาร รวมถึงการศึกษา ทักษะ 

ความรู และประสบการณที่บุคลากรวิชาชีพของแผนกจําเปนตองมีเพื่อใหบริการเหลานั้น.  ผูบรหิารแผนก

จัดทําเกณฑที่สะทอนถึงขอพจิารณานี้แลวเลือกบุคลากร.  ผูบรหิารแผนกอาจจะทํางานรวมกับแผนกทรัพยากร

มนุษยหรือแผนกอื่นๆ ในกระบวนการเลือกสรรตามขอเสนอของผูบริหารแผนก.   
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องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.5.3 

 1. ผูบริหารแผนกจัดทําเกณฑการศึกษา ทักษะ ความรู และประสบการณที่ตองการสําหรับบุคลากรวิชาชีพ

ของแผนก. 

 2. ผูบริหารแผนกใชเกณฑดังกลาวในการเลือกหรือแนะนําบุคลากรวิชาชีพ. 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.5.4 

ผูบริหารจัดใหมีการปฐมนิเทศและฝกอบรมแกบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบตอแผนกหรือ

งานบริการซึ่งไดรับมอบหมาย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  GLD.5.4 

 ผูบริหารแผนกสรางความมั่นใจวาบุคลากรทุกคนในแผนกหรืองานบริการเขาใจหนาที่รบัผิดชอบของ

ตน และจัดใหมีการปฐมนิเทศและฝกอบรมแกบุคลากรใหม.  การปฐมนิเทศครอบคลุมพันธกิจขององคกร พนัธ

กิจของแผนกหรืองานบริการ ขอบเขตการใหบริการ นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการที่จัด.  

ตัวอยางเชน บุคลากรทุกคนเขาใจถึงแนวทางการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในองคกร และในแผนกหรือ

งานบริการของตน.  บุคลากรไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมเมื่อมีการนํานโยบายและระเบียบปฏิบัติใหม

หรือที่มีการทบทวนมาสูการปฏิบัติ. (ดู SQE.7; AOP.5.1, ME 5; AOP.6.2, ME 6 และ PCI.11 ME 4 รวม

ดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.5.4 

 1. ผูบริหารแผนกจัดใหมีโปรแกรมปฐมนเิทศแกบุคลากรของแผนกและบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร. (ดู 

SQE.7; AOP.5.1, ME 5; และ AOP.6.2, ME 6 รวมดวย) 

 2. บุคลากรของแผนกทุกคนไดเขารวมในโปรแกรมอยางครบถวน. (ดู SQE.7; AOP.5.1,ME 5; และ 

AOP.6.2, ME 6 รวมดวย) 

 
 

 

มาตรฐาน GLD.5.5  

ผูบริหารประเมนิขีดสมรรถนะของแผนกหรืองานบริการ และของบุคลากร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  GLD.5.5  

 หนาที่รับผิดชอบที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารแผนกหรอืงานบริการคอืการนําโปรแกรมพัฒนา

คุณภาพและความปลอดภัยผูปวยไปปฏิบัติในแผนกของตน.  การเลือกประเด็นที่จะติดตามวัดในระดับแผนก

หรืองานบริการถูกกําหนดโดย: 

a) ประเด็นสําคัญสําหรับการติดตามวัดและพัฒนาขององคกรที่เกี่ยวของกับแผนกหรืองานบริการ; 

b) การประเมินผลบริการที่จัดจากแหลงขอมลูตางๆ ซึ่งรวมการสํารวจความเห็นและคํารองเรียนของผูปวย

ดวย; 

c) ความจําเปนที่จะเขาใจประสิทธิภาพและตนทุนประสิทธิผลของบริการที่จัด; และ  
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d) การประเมินการบริการที่จัดภายใตการทําสัญญาจาง. (ดู GLD.3.3 รวมดวย) 

 ผูบริหารแผนกมีหนาที่ในการสรางความมั่นใจวากิจกรรมติดตามวัดเปดโอกาสใหมีการประเมินผลงาน

ของบุคลากรและกระบวนการดูแล.  ดังนั้น ในที่สุดแลวการติดตามวัดตองครอบคลุมบรกิารทั้งหมดที่จัดให

ผูปวย.  ขอมูลและสารสนเทศที่ไดมามีความสําคัญตอความพยายามในการพัฒนาของแผนกหรืองานบริการ 

และมีความสําคัญตอโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผูปวยขององคกรดวย. (ดู ASC.2, ME 7 รวม

ดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.5.5 

 1. ผูบริหารแผนกดําเนินการติดตามวัดคุณภาพบริการที่จัดในแผนกหรืองานบริการของตน ตามเกณฑใน

เจตจํานงขอ a) ถึง d) อยางเหมาะสมกับแผนกหรอืงานบรกิาร. 

 2. ผูบริหารแผนกดําเนินการติดตามวัดคุณภาพเกี่ยวกับขีดสมรรถนะของบุคลากรในการทําหนาที่ของตน

ในแผนกหรืองานบริการ. 

 3. ผูบริหารแผนกดําเนินการโปรแกรมควบคุมคุณภาพเมื่อมีขอบงชี้. 

 4. ผูบริหารแผนกหรืองานบริการไดรับขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนเพื่อการบริหารและพัฒนาการดูแลและ

บริการ. 

 5. มีการรายงานกิจกรรมติดตามวัดและพัฒนาคุณภาพของแผนกหรอืงานบริการตอกลไกกํากับดูแล

คุณภาพขององคกรเปนระยะ. 

 
 

 

จริยธรรมองคกร 

(Organization Ethics) 
 

 

มาตรฐาน GLD.6 

องคกรจัดทํากรอบการบรหิารจริยธรรม เพือ่สรางความมั่นใจวาผูปวยไดรับการดูแลตามบรรทัดฐานดานธุรกิจ 

การเงิน จริยธรรม และกฎหมาย รวมทั้งสรางความมั่นใจวามีการปกปองผูปวยและสิทธิผูปวย. 

มาตรฐาน GLD.6.1  

กรอบการบรหิารจริยธรรมขององคกรประกอบดวย การตลาด การรับผูปวย การโอนยายผูปวย และการ

จําหนาย รวมถึงการเปดเผยขอมูลความเปนเจาของกิจการ ขอมูลความขัดแยงเชิงธุรกจิและวิชาชีพที่อาจเปน

อุปสรรคตอประโยชนสูงสุดสําหรับผูปวย. 

มาตรฐาน GLD.6.2  

กรอบการบรหิารจริยธรรมขององคกรสนับสนุนการตัดสินใจในการดูแลทางคลินิกและบริการทั่วไปอยางมี

จริยธรรม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  GLD.6 ถึง GLD.6.2 

 สถานพยาบาลมีหนาที่รับผิดชอบดานจริยธรรมและกฎหมายตอผูปวยและชุมชน.  ผูนําเขาใจหนาที่

รับผิดชอบเหลานี้ โดยประยุกตกับกิจกรรมดานธุรกิจและคลินิกขององคกร.  การกระทําขององคกรเกี่ยวกับ
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แรงจูงใจทางการเงินจะตองสอดคลองกับคานิยมและจริยธรรมขององคกร.  ผูนําจัดทําเอกสารแนวทางกรอบ

การทํางานสําหรับการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบในแนวทางเดียวกัน.  ผูนําองคกรพิจารณาบรรทัดฐานเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมวิชาชีพของประเทศและสากลในการสรางกรอบการทํางานนี้. องคกรดําเนินการ

ภายใตกรอบการทํางานนี้เพื่อ 

• เปดเผยขอมูลความเปนเจาของและผลประโยชนทับซอนหากจะมี; 

• นําเสนอบริการตอผูปวยอยางจริงใจ; 

• จัดใหมีนโยบายการรับผูปวย การโอนยาย  และการจําหนายที่ชัดเจน; 

• เรียกเก็บเงินสําหรับบริการอยางถูกตอง; และ 

• คลี่คลายความขัดแยงเมื่อแรงจูงใจทางการเงินและการจายเงินอาจจะสงผลกระทบตอการดูแลผูปวย. 

 กรอบการบรหิารจริยธรรมนี้ยงัชวยเหลือสนบัสนุนบุคลากรวิชาชีพขององคกรและผูปวยเมื่อตองเผชิญ

กับสถานการณที่ยากลําบากเชิงจริยธรรมในการดูแลผูปวย เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริจาคและการปลูก

ถายอวัยวะ, ความขัดแยงเกี่ยวกับการตัดสินใจในการดูแลระหวางผูปวยและครอบครัว ระหวางผูปวยกับผู

ประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ, และความเห็นที่ไมตรงกันระหวางวิชาชีพ.  การชวยเหลือดังกลาวมีพรอม

ดําเนินการไดทันที. 

*ในบริบทของความปลอดภัยของผูปวยและคุณภาพบริการสุขภาพ บรรทัดฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชนและการปฏิบัติดานจริยธรรมวิชาชพีเปนส่ิงที่ไดรบัการใสใจมากขึ้น.  แมวาความหวงกังวลดังกลาวจะ

เปนเรื่องใหมและเพิ่มมากขึ้น เอกสารสากลที่มุงหมายกําหนดบรรทัดฐานดังกลาวเปนส่ิงที่มีมานานแลว ไดแก 

the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948); the Geneva Conventions (August 

12, 1949); the Declaration of Tokyo: Guidelines for Physicians Concerning Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Relation to Detention and Imprisonment (World 

Medical Assembly, 1975); the Oath of Athens (International Council of Prison Medical Services, 

1979); and the International Covenant on Civil and Political Rights, Convention Against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (United Nations, 1985). 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.6 

 1. ผูนําองคกรกําหนดบรรทัดฐานดานจริยธรรมและกฎหมายเพื่อปกปองผูปวยและสิทธิของผูปวย. 

 2. ผูนําจัดทํากรอบการบริหารจริยธรรมขององคกร. 

 3. ผูนําพิจารณาบรรทัดฐานจริยธรรมของประเทศและของสากล ในการจัดทํากรอบจริยธรรมขององคกร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.6.1 

 1. องคกรเปดเผยขอมูลผูเปนเจาของ. (ดู AOP.5.1, ME5 และ AOP.6.1, ME 2 รวมดวย) 

 2. องคกรนาํเสนอบริการตอผูปวยดวยความจริงใจ. 

 3. องคกรจดัใหมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับผูปวย การโอนยาย และการจําหนายผูปวย (ดู ACC.1.1, 

ME 2; ACC.3, ME 1; และ ACC.4, ME 1-4 รวมดวย) 

 4. องคกรเรียกเก็บคาบรกิารอยางถูกตอง. 
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 5. องคกรเปดเผยขอมูล ประเมิน และคลี่คลายความขัดแยงเมื่อแรงจงูใจทางการเงินและการจายเงินอาจจะ

สงผลกระทบตอการดูแลผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน GLD.6.2 

 1. กรอบการบริหารจริยธรรมขององคกรชวยเหลือผูที่ตองเผชิญหนากบัสถานการณที่ยากลําบากในการ

ดูแลผูปวย. 

 2. กรอบการบริหารจริยธรรมขององคกรชวยเหลือผูที่ตองเผชิญหนากบัสถานการณที่ยากลําบากในการ

ใหบริการทั่วไป. 

 3. มีความพรอมในการใหความชวยเหลือดังกลาวตลอดเวลา. 

 4. กรอบขององคกรเอื้อตอการรายงานขอกังวลในเรื่องจริยธรรมและกฎหมายอยางปลอดภัย. 

 



 

232 

 

การจัดการอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย 

Facility Management and Safety (FMS)  

 

ภาพรวม 
 

 

 

 สถานพยาบาลทํางานเพื่อใหมีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัย ใชการได และเปนประโยชนสําหรับผูปวย 

ครอบครัว บุคลากร และผูมาเยือน.  เพือ่บรรลุเปาประสงคนี้ จะตองมีการจัดการอาคารสถานที่ เครื่องมอื

แพทยและเครือ่งมืออื่นๆ รวมทั้งบุคลากร อยางมีประสิทธิผล.  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารจะตองพยายาม 

• ลดและควบคุมอันตรายและความเส่ียง; 

• ปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ; และ 

• ธํารงไวซึ่งสภาพที่ปลอดภัย. 

 การจัดการที่มีประสิทธิผล หมายรวมถึง การวางแผนในลกัษณะสหสาขา การใหความรู และการเฝา

ติดตามในประเด็นตอไปนี:้ 

• ผูนําวางแผนพืน้ที่ใชสอย เครือ่งมืออุปกรณ และทรัพยากรที่จําเปนเพื่อสนับสนุนบริการทางคลินิกที่

จัดใหอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผล. 

• บุคลากรทุกคนไดรับการศึกษาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ วิธีการลดความเส่ียง วิธีการติดตาม (monitor – 

ดูคําอธิบายศัพท) และวิธีการรายงานสถานการณที่กอใหเกิดความเส่ียง. 

• มีการใชเกณฑขีดสมรรถนะเพื่อประเมินระบบที่สําคัญและระบุการพัฒนาที่จําเปน. 

มีการจัดทําแผนเปนลายลักษณอักษรประกอบดวยเนื้อหา 6 เรื่องตอไปนี้ ตามความเหมาะสมกับ

อาคารสถานที่และกิจกรรมขององคกร.  

1. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (safety and security) 

• ความปลอดภัย – ระดับที่ไมเกิดอันตรายหรอืความเส่ียงตอผูปวย บุคลากร หรือผูมาเยอืน จาก

อาคาร สนาม และเครื่องมือ. 

• การรักษาความปลอดภัย – การปองกันการสูญหาย ถูกทาํลาย ความวุนวาย การเขาถึงหรือการ

ใชโดยผูไมมีอาํนาจหนาที่. 

2. วัตถุอันตราย (hazardous materials) – มีการควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ และการใชสาร

กัมมันตรังสีและวัตถุอันตรายอื่นๆ  รวมทั้งการกําจัดของเสียอันตรายอยางปลอดภัย. 

3. การจัดการภาวะฉุกเฉิน (emergency management) – มีการวางแผนตอบสนองตอโรคระบาด ภัย

พิบัติ และภาวะฉุกเฉิน และมีการตอบสนองอยางมีประสิทธิผล. 

4. ความปลอดภัยดานอัคคีภัย (fire safety) – มีการปกปองทรัพยสินและผูพาํนักอาศัยจากอัคคีภัยและ

ควันไฟ. 
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5. เครื่องมืออุปกรณการแพทย (medical equipment) – มีการคัดเลือก บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ

อุปกรณการแพทยเพื่อใหมีความเส่ียงนอยที่สุด. (risk – ดูคําอธิบายศัพท) 

6. ระบบสาธารณูปโภค (utility systems) – มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟา ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ 

เพื่อลดความเส่ียงตอการลมของระบบสาธารณูปโภคใหเหลือนอยที่สุด. 

 เมื่อองคกรมีกจิการที่มิไดเปนสวนของโรงพยาบาลอยูในอาคารดูแลผูปวยที่จะไดรับการเยี่ยมสํารวจ 

(เชน รานกาแฟหรือรานของขวัญที่มีเจาของอิสระ) องคกรจะตองทําใหมั่นใจวากิจการอิสระเหลานี้ปฏิบัติตาม

แผนบริหารอาคารและความปลอดภัยตอไปนี้: 

• ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

• แผนวัตถุอนัตราย 

• แผนจัดการภาวะฉุกเฉิน 

• แผนความปลอดภัยดานอัคคีภัย 

 กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการตรวจสอบโดยผูมีอํานาจหนาที่ในพื้นที่ เปนตัวกําหนดสําคัญวา

อาคารสถานที่จะไดรับการออกแบบ ใช และบํารุงรักษาอยางไร.  ทุกองคกรไมวาจะมีขนาดและทรัพยากร

เทาไร จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานี ้โดยถือเปนหนาที่รับผิดชอบตอผูปวย ครอบครัว บุคลากร และผูมา

เยือน. 

 องคกรเริ่มตนดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ.  เมื่อเวลาผานไป องคกรเริ่มมีความรู

มากขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดของอาคารสถานที่ที่ใชงานอยู.  องคกรเริ่มเก็บขอมูลในเชงิรุก ปฏิบัติตามกลยุทธ

เพื่อลดความเส่ียง และยกระดับสภาพแวดลอมในการดูแลผูปวย. 

 

มาตรฐาน 
 

 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

การนําและการวางแผน 

FMS.1 องคกรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และขอกาํหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร

สถานที่. 

FMS.2 องคกรจัดทําและธํารงไวซึ่งแผนเปนลายลักษณอักษร อธิบายถึงกระบวนการจัดการความเส่ียงตอ

ผูปวย ครอบครัว ผูมาเยือน และบุคลากร. 

FMS.3 มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอยางนอยหนึ่งคน ทาํหนาที่กํากับดูแลการวางแผนโปรแกรมเพือ่จัดการ

ความเส่ียงในส่ิงแวดลอมของการดูแล และนําสูการปฏิบัติ. 

FMS.3.1 มีระบบติดตามที่แสดงขอมูลอุบัติการณ การบาดเจ็บ และเหตุการณอื่นๆ ซึง่สนับสนุนการ

วางแผนและการลดความเส่ียงในอนาคต. 



 

234 

 

ความปลอดภยัและสวัสดิภาพ 

FMS.4 องคกรวางแผนโปรแกรมเพื่อจัดใหมีส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ และนําแผนสู

การปฏิบัติ. 

FMS.4.1 องคกรตรวจสอบอาคารสําหรับดูแลผูปวยทั้งหมด มีแผนที่จะลดความเส่ียงที่ปรากฏชัดเจน 

และจัดใหมีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับผูปวย ครอบครัว เจาหนาที่ และผูมาเยือน. 

FMS.4.2 องคกรวางแผนและจัดงบประมาณสําหรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนระบบ อาคาร หรอื

องคประกอบสําคัญ ตามผลการตรวจสอบอาคารสถานที่และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับ. 

วัตถุอันตราย 

FMS.5 องคกรมีแผนสําหรับทําบัญชีรายการ การหยิบสัมผัส (handling) การจัดเก็บ และการใชวตถุอันตราย 

รวมถึงการควบคุม และกําจัด วัตถุและของเสียอันตราย. 

การเตรียมพรอมรับอุบัติภยั 

FMS.6 องคกรจัดทําและธํารงไวซึ่งโปรแกรมและแผนการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

โรคระบาด ภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดในชุมชน. 

FMS.6.1 องคกรทดสอบการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด และอุบัติภัย. 

ความปลอดภยัดานอัคคีภัย 

FMS.7 องคกรวางแผนโปรแกรมเพื่อสรางความมั่นใจวาผูใชสอยอาคารสถานที่ทั้งหมดมีความปลอดภัยจาก

อัคคีภัย ควันไฟ หรือภาวะฉุกเฉินอืน่ๆ ในอาคารสถานที่ และนําไปปฏิบัติ. 

FMS.7.1 แผนประกอบดวย การปองกัน การตรวจจับแตแรกเริ่ม การดับเพลิง การบรรเทา และ

ทางออกที่ปลอดภัย เพื่อตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินจากอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ. 

FMS.7.2 องคกรทดสอบแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและควันไฟอยางสม่ําเสมอ รวมถึงทดสอบ

อุปกรณที่เกี่ยวของกับการตรวจจับและดับเพลิงแตแรกเริม่ และบันทึกผล. 

FMS.7.3 องคกรจัดทําแผนเพื่อจํากัดการสูบบุหรี่ของเจาหนาที่และผูปวยใหอยูในพื้นทีท่ี่จัดไวนอก

บริเวณดูแลผูปวย และนําสูการปฏิบัติ. 

เครื่องมือแพทย 

FMS.8 องคกรวางแผนโปรแกรมสําหรับการตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ

การแพทย นําสูการปฏิบัติ และบันทึกผล. 

FMS.8.1 องคกรเก็บขอมูลการติดตามสําหรับโปรแกรมบริหารเครื่องมืออุปกรณการแพทย.  ขอมูล

เหลานี้ถูกใชเพือ่วางแผนความตองการระยะยาวขององคกร สําหรับการปรับปรุง (upgrade) หรือ

ปรับเปลี่ยน (replace) เครื่องมืออุปกรณการแพทย. 

FMS.8.2 องคกรมีระบบเรียกกลับผลิตภัณฑและเครื่องมอื. 

ระบบสาธารณูปโภค 

FMS.9 มีน้ําสะอาดและพลังงานไฟฟาจากแหลงปกติหรือแหลงสํารองเพื่อตอบสนองความตองการการดูแล

ผูปวยที่จําเปน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันของสัปดาห. 

FMS.9.1 องคกรมีกระบวนการรองรับเพือ่ดูแลปกปองผูอยูในอาคารสถานที่ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

หรือเหตุขัดของในระบบประปาหรือไฟฟา การปนเปอน หรือการลมของระบบ. 

user
Note
วัตถุ
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FMS.9.2 องคกรตรวจทดสอบระบบประปาและไฟฟาฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอตามความเหมาะสมกับ

ระบบ และบันทึกผล. 

FMS.10 ระบบไฟฟา ประปา ของเสีย การระบายอากาศ กาซทางการแพทย และระบบหลักอื่นๆ ไดรบัการ

ตรวจสอบ บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ และปรับปรุงเมื่อมีขอบงชี้. 

FMS.10.1 บุคคลผูไดรับมอบหมายหรือมีอํานาจหนาที่ ติดตามคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ. 

FMS.10.2 องคกรเก็บขอมูลการติดตามสําหรับโปรแกรมบริหารระบบสาธารณูปโภค.  ขอมูลเหลานี้

ถูกใชในการวางแผนความตองการระยะยาวขององคกร สําหรับการปรับปรุง (upgrade) หรือ

ปรับเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภค. 

การใหความรูแกบุคลากร 

FMS.11 องคกรจัดการศึกษาและฝกอบรมบคุลากรทั้งหมด เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในการจัดใหมีอาคารสถานที่

สําหรับการดูแลผูปวยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล. 

FMS.11.1 บุคลากรไดรับการฝกอบรมและมีความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนตามแผนขององคกร

สําหรับความปลอดภัยดานอัคคีภัย การรักษาความปลอดภัย วัตถุอันตราย และภาวะฉุกเฉิน. 

FMS.11.2 บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพือ่ปฏิบัติงานและบํารุงรักษา เครือ่งมือและอุปกรณการแพทย 

และระบบสาธารณูปโภค 

FMS.11.3 องคกรทดสอบความรูของบุคลากรเปนระยะ ผานการสาธิต การจําลองสถานการณ และวิธี

ที่เหมาะสมอื่นๆ และบันทึกผลการทดสอบ. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

 

การนําและการวางแผน  

(Leadership and Planning) 
 

 

มาตรฐาน FMS.1  

องคกรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารสถานที่. 

เจตจํานงของมาตรฐาน FMS.1  

 ส่ิงที่ตองพิจารณาอันดับแรกเกี่ยวกับอาคารสถานทีค่ือกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และขอกําหนดอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่.  ขอกําหนดดังกลาวอาจแตกตางกันขึ้นอยูกบัอายุและที่ต้ังของอาคาร และปจจัย

อื่นๆ. ดังตัวอยาง ขอกําหนดเกี่ยวกับการกอสรางอาคารและความปลอดภัยดานอัคคีภัย เชน ระบบสปริงเกอร 

จะบังคับใชเฉพาะกับอาคารใหมเทานั้น. 

 ผูนําองคกร ประกอบดวยผูกํากับดูแลกิจการและผูบริหารระดับสูง มีหนาทีร่ับผิดชอบตอไปนี ้

• รับรูวากฎหมาย ระเบียบขอบงัคับ และขอกําหนดอื่นๆ ฉบบัใดบางที่ตองนํามาใชกับอาคารสถานที่

ขององคกร; 

• นําขอกําหนดที่เกี่ยวของ หรอืขอกําหนดที่เปนทางเลือกซึง่ไดรับการอนมุัติ มาสูการปฏิบัติ; และ 

• วางแผนและจดังบประมาณสําหรับการปรับปรุงหรอืปรับเปลี่ยนที่จําเปน ซึ่งบงชี้จากขอมูลการติดตาม 

หรือเพือ่ตอบสนองขอกําหนดที่เกี่ยวของ, และแสดงความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน. (ดู 

FMS.4.2 รวมดวย) 

 เมื่อองคกรถูกระบุวาไมเปนไปตามขอกําหนด ผูนํามีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนและดําเนินการให

เปนไปตามขอกําหนดในชวงเวลาที่กําหนดให. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.1 

 1. ผูนําองคกรและผูรับผิดชอบบริหารอาคารสถานที่ รบัรูวากฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และขอกําหนดอื่นๆ 

ฉบับใดบางที่ตองนํามาใชกับอาคารสถานที่ขององคกร. 

 2. ผูนําดําเนินการตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ หรือขอกําหนดที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการอนุมัติ. 

 3. ผูนําสรางความมั่นใจวาองคกรปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายงานการตรวจสอบอาคารสถานที่หรือเอกสารที่

อางถึงจากการตรวจสอบของหนวยงานในพืน้ที่. 

 

 
 

 

มาตรฐาน FMS.2  

องคกรจัดทําและธํารงไวซึ่งแผนเปนลายลักษณอักษร อธิบายถึงกระบวนการจัดการความเส่ียงตอผูปวย 

ครอบครัว ผูมาเยือน และบุคลากร. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน FMS.2  

 การจัดการความเส่ียงภายในส่ิงแวดลอมซึ่งผูปวยไดรับการตรวจรักษาและบุคลากรทํางาน ตองอาศัย

การวางแผน.  องคกรจัดทําแผนแมบทหรือแผนยอยที่เหมาะสมกับองคกร ประกอบดวย:  

a) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (safety and security) 

• ความปลอดภัย – ระดับที่ไมเกิดอันตรายหรอืความเส่ียงตอผูปวย บุคลากร หรือผูมาเยอืน จาก

อาคาร สนาม และเครื่องมือ. 

• การรักษาความปลอดภัย – การปองกันการสูญหาย ถูกทาํลาย ความวุนวาย การเขาถึงหรือการ

ใชโดยผูไมมีอาํนาจหนาที่. 

b) วัตถุอันตราย (hazardous materials) – มีการควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ และการใชสาร

กัมมันตรังสีและวัตถุอันตรายอื่นๆ  รวมทั้งการกําจัดของเสียอันตรายอยางปลอดภัย. 

c) ภาวะฉุกเฉิน (emergencies) – มีการวางแผนตอบสนองตอโรคระบาด ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน และ

มีการตอบสนองอยางมีประสิทธิผล. 

d) ความปลอดภัยดานอัคคีภัย (fire safety) – มีการปกปองทรัพยสินและผูพาํนักอาศัยจากอัคคีภัยและ

ควันไฟ. 

e) เครื่องมืออุปกรณการแพทย (medical equipment) – มีการคัดเลือกอุปกรณ บํารุงรักษา และใชงาน

เครื่องมืออุปกรณการแพทยในลักษณะที่ลดความเส่ียง. (risk – ดูคําอธิบายศัพท) 

f) ระบบสาธารณูปโภค (utility systems) – มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟา ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ 

เพื่อลดความเส่ียงตอการลมของระบบสาธาณูปโภคใหเหลือนอยที่สุด. 

 แผนดังกลาวจัดทําเปนลายลักษณอักษรและเปนปจจุบัน สะทอนใหเห็นสถานการณในส่ิงแวดลอมของ

องคกรในปจจบุันหรอืเมื่อไมนานมานี้.  มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนใหเปนปจจุบัน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.2 

 1. มีแผนทีเ่ปนลายลักษณอักษรระบุถึงขอบเขตของความเส่ียงในเจตจํานงขอ a) ถึง f).  

 2. แผนดังกลาวมีความเปนปจจุบัน. 

 3. แผนดังกลาวไดรับการนําไปปฏิบัติอยางครบถวน. 

 4. องคกรมีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนใหทันสมัยเปนประจําทุกป. 

 
 

 

มาตรฐาน FMS.3 

มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอยางนอยหนึง่คน ทําหนาที่กํากับดูแลการวางแผนโปรแกรมเพื่อจัดการความ

เส่ียงในส่ิงแวดลอมของการดูแล และนําสูการปฏิบัติ. 

มาตรฐาน FMS.3.1 

มีระบบติดตามที่แสดงขอมูลอบุัติการณ การบาดเจ็บ และเหตุการณอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนการวางแผนและการลด

ความเส่ียงในอนาคต. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  FMS.3  ถึง  FMS.3.1 
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 มีการมอบหมายใหมีผูนําและกํากับดูแลโปรแกรมบรหิารความเส่ียงของอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม

อยางนอยหนึง่คน.  ในองคกรขนาดเล็กอาจจะมอบหมายใหมีผูทําหนาทีน่ี้หนึง่คนทํางานบางชวงเวลา.  ใน

องคกรขนาดใหญ อาจตองมอบหมายใหวิศวกรหรือผูไดรบัการฝกอบรมพิเศษอื่นๆ มากกวาหนึ่งคน.  ไมวาจะ

มีการมอบหมายอยางไร จะตองมีการจัดการโปรแกรมทุกดานอยางมีประสิทธิผล สอดคลอง และตอเนื่อง.  การ

กํากับดูแลโปรแกรมประกอบดวย.  

a) การวางแผนโปรแกรมทุกดาน; 

b) การดําเนินงานของโปรแกรม; 

c) การใหความรูบุคลากร; 

d) การทดสอบและการติดตามโปรแกรม; 

e) การทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมเปนระยะ; 

f) รายงานประจําปตอผูกํากับดูแลกิจการเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรม; และ 

g) การจัดระบบงานและการจัดการที่สอดคลองและตอเนื่อง. 

 อาจจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการความเส่ียงดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมทําหนาที่กํากับดูแล

โปรแกรมและความตอเนื่องของโปรแกรม ตามความเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนขององคกร. 

 การติดตามโปรแกรมทุกดาน ทําใหไดขอมูลที่มีคุณคาสําหรับการพัฒนาโปรแกรมและลดความเส่ียงใน

องคกรไดดียิ่งขึ้น.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.3 

 1. มีการมอบหมายหนาที่กํากับดูแลและบริหารโปรแกรม ใหแกบุคคลหนึ่งคนหรือมากกวา.  

 2. ผูทําหนาที่กํากับดูแลและบริหาร มีคณุสมบัติเหมาะสมจากประสบการณหรือการฝกอบรม.  

 3. ผูทําหนาที่กํากับดูแลและบริหาร วางแผนโปรแกรมและนําสูการปฏิบัติตามองคประกอบในขอ a) ถึง g) 

ในเจตจํานงของมาตรฐาน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.3.1 

 1. มีระบบติดตามโปรแกรมบริหารความเส่ียงของอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมทุกดาน.  

 2. มีการใชขอมูลจากการติดตามเพื่อพัฒนาโปรแกรม.  

 
 

 

ความปลอดภยัและสวัสดิภาพ 

(Safety and Security) 
 

 

มาตรฐาน FMS.4  

องคกรวางแผนโปรแกรมเพือ่จัดใหมีส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ และนําแผนสูการ

ปฏิบัติ. 

มาตรฐาน FMS.4.1  



 

239 

 

องคกรตรวจสอบอาคารสําหรับดูแลผูปวยทั้งหมด มีแผนทีจ่ะลดความเส่ียงที่ปรากฏชัดเจน และจัดใหมอีาคาร

สถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับผูปวย ครอบครวั เจาหนาที่ และผูมาเยือน. 

มาตรฐาน FMS.4.2  

องคกรวางแผนและจัดงบประมาณสําหรับการปรับปรุงหรอืเปลี่ยนทดแทนระบบ อาคาร หรอืองคประกอบ

สําคัญ ตามผลการตรวจสอบอาคารสถานที่และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน FMS.4 ถึง FMS.4.2 

 ผูนําองคกรใชทรัพยากรที่มีอยูในการจัดใหมีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัย มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

(ดู AOP.5.1, ME 1 และ AOP.6.2, ME 1 รวมดวย).  การปองกันและการวางแผนมีความจําเปนตอการจัดใหมี

อาคารสถานที่สําหรับดูแลผูปวยที่ปลอดภัยและไดประโยชน.  องคกรตองตระหนักในความเส่ียงทั้งหมดที่มีอยู

ในอาคารสถานที่ เพื่อสามารถวางแผนไดอยางมีประสิทธิผล.  ทั้งนี ้หมายรวมถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัย

และความเส่ียงดานสวัสดิภาพของรางกายและทรัพยสินดวย.  เปาประสงคคือการปองกันอุบัติเหตุและการ

บาดเจ็บ, การคงไวซึ่งสภาวะที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพสําหรับผูปวย ครอบครัว บุคลากรและผูมาเยือน, ลด

และควบคุมอันตรายและความเส่ียง.  ประเด็นนี้สําคัญมากในขณะที่มีการกอสรางหรือมีการปรับปรุงอาคาร.  

นอกจากนั้น บคุลากร ผูมาเยือน ผูขายของ และบุคคลอื่นๆ ทุกคนในองคกร จะไดรับการบงชี้และออกบัตร

ประจําตัวชั่วคราวหรือถาวร หรือใชมาตรการบงชี้ตัวบุคคลดวยวิธีอื่นเพื่อใหมั่นใจในสวัสดิภาพ, และในพื้นที่ที่

ตองการสวัสดิภาพของรางกายและทรัพยสินสูง เชน หองเด็กออน จะมีระบบรักษาความปลอดภัยและเฝา

ติดตาม.  

 ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นไดดวยการจัดทําแผนปรับปรุงอาคารสถานที่ (Facility Improvement Plan) 

ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอาคารสถานที่อยางรอบดาน สังเกตทุกส่ิงทุกอยางต้ังแตเฟอรนิเจอรทีแ่ตกหกัและ

แหลมคมซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ไปจนถึงการไมมีทางหนีไฟหรือไมมีวิธีการเฝาติดตามพื้นที่ที่ตองการ

สวัสดิภาพของรางกายและทรัพยสิน.  มีการบันทึกการตรวจสอบเปนระยะ เพื่อชวยใหองคกรวางแผนและ

ดําเนินการปรับปรุง รวมทั้งต้ังงบประมาณสําหรับการปรับปรุงหรอืกอสรางอาคารสถานที่ทดแทนในระยะยาว. 

 จากนั้น ดวยการรับรูความเส่ียงที่มีอยูในอาคารสถานที่ขององคกร องคกรสามารถจัดทําแผนเชิงรุก

เพื่อลดความเส่ียงดังกลาวตอผูปวย ครอบครัว บุคลากร และผูมาเยือน.  แผนดังกลาวอาจประกอบดวยรายการ

เชนการติดต้ังกลองบันทึกภาพในพื้นที่เปลี่ยว การเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน การเปลี่ยนประตูปองกัน

เพลิง ฯลฯ. แผนนี้ครอบคลุมความปลอดภัยดานกายภาพและสวัสดิภาพของรางกายและทรัพยสิน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.4 

 1. องคกรมีโปรแกรมเพื่อจัดใหมีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ รวมถึงการเฝาติดตามและรักษา

ความปลอดภัยในพื้นที่ที่ถูกระบุวามีความเส่ียงดานสวัสดิภาพตอรางกายและทรัพยสิน. 

 2. โปรแกรมสรางความมั่นใจวาบุคลากร ผูมาเยือน และผูขายของ ไดรับการบงชี้ และทุกพื้นที่ที่มีความ

เส่ียงดานสวัสดิภาพตอรางกายและทรัพยสินไดรับการเฝาติดตามและรักษาความปลอดภัย. (ดู 

AOP.5.1, ME 1 และ 2; AOP.6.2, ME 2 รวมดวย) 

 3. โปรแกรมไดผลดีในการปองกันอนัตราย และการธํารงไวซึ่งสภาพที่ปลอดภัยสําหรับผูปวย ครอบครัว 

บุคลากร และผูมาเยือน. (ดู IPSG.6, ME 1 รวมดวย) 
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 4. โปรแกรมครอบคลุมความปลอดภัยและสวัสดิภาพในระหวางการกอสรางหรือการปรับปรุงอาคาร

สถานที่. 

 5. ผูนําใชทรัพยากรตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบ. 

 6. หากมีกิจการอิสระภายในอาคารสถานที่สําหรับดูแลผูปวยที่จะไดรับการเยี่ยมสํารวจ องคการทําใหมั่นใจ

วากิจการดังกลาวปฏิบัติตามโปรแกรมความปลอดภัย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.4.1 

 1. องคกรมรีายงานการตรวจสอบอาคารสถานที่เปนลายลักษณอักษร เปนปจจุบัน และถูกตอง.  

 2. องคกรมีแผนเพือ่ลดความเส่ียงที่ปรากฏชัดจากการตรวจสอบ. 

 3. องคกรมีความกาวหนาในการดําเนินการตามแผน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.4.2 

 1. องคกรวางแผนและจัดงบประมาณเพื่อใหอาคารสถานที่เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และ

ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 2. องคกรวางแผนและจัดงบประมาณสําหรับการปรับปรุงหรือจัดหาทดแทน ระบบ อาคาร หรอื

องคประกอบทีจ่ําเปนสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล. (ดู 

ACC.6.1, ME  5 รวมดวย) 

 
 

 

วัตถุอันตราย  

(Hazardous Materials) 
 

 

มาตรฐาน FMS.5  

องคกรมแีผนสําหรับทําบัญชรีายการ การหยิบสัมผัส (handling) การจัดเก็บ และการใชวตถุอันตราย รวมถึง

การควบคุมและกําจัด วัตถุและของเสียอันตราย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  FMS.5 

 องคกรระบุวัตถุและของเสียอนัตราย (ดู AOP.5.1, ME 1; และ AOP.6.2, ME 1 รวมดวย) และ

ควบคุมความปลอดภัยตามแผน.  วัตถุและของเสียดังกลาว ไดแก สารเคมี ยาเคมีบําบัด วัตถแุละของเสีย

กัมมันตรังสี กาซและไอระเหย ขยะติดเชื้อและของเสียทางการแพทยที่ถกูควบคุมอื่นๆ.  แผนดังกลาว

ประกอบดวยกระบวนการสําหรับ 

• การจัดทําบัญชีรายการวัตถุและของเสียอนัตราย; 

• การหยิบสัมผัส (handling) การจัดเก็บ และการใชวัตถุอันตราย; 

• การรายงานและการสอบสวนเมื่อมีการหกรั่วไหล การสัมผสัโดยไมต้ังใจ (exposure) หรอือุบัติการณ

อื่นๆ; 

• การกําจัดของเสียอันตรายอยางเหมาะสม; 

user
Note
วัตถุ
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• การใชอุปกรณปองกันและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม เมื่อมีการใช การหกรัว่ไหล หรือสัมผัสกับวัตถุ

อันตราย; 

• เอกสารและการบันทึก รวมถงึใบอนุญาต (permit), ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ (license) หรอื

ขอกําหนดจากระเบียบขอบังคับอื่นๆ; และ 

• การติดปายวัตถุและของเสียอนัตรายอยางเหมาะสม. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.5 

 1. องคกรระบุวัตถุและของเสียอันตราย และจัดทําบัญชีรายการวัตถุดังกลาวที่มีในองคกรและเปนปจจุบัน. 

(ดู AOP.5.5, ME 1 และ AOP.6.6, ME 1 รวมดวย) 

 2. มีการจัดทําและนําไปปฏิบัติซึ่งแผนสําหรับการหยิบสัมผัส (handling) การเก็บรักษา และการใชวัตถุ

อันตราย อยางปลอดภัย. (ดูเจตจํานงของ AOP.5.1 และ ME3; AOP.5.5, ME 3; AOP.6.2,ME 4; และ 

AOP.6.4, ME 3 รวมดวย)  

 3. มีการจัดทําและนําไปปฏิบัติซึ่งแผนสําหรับการรายงานและการสอบสวน เมื่อมีการหกรั่วไหล การสัมผัส

โดยไมต้ังใจ (exposure) และอุบัติการณอื่นๆ. 

 4. มีการจัดทําและนําไปปฏิบัติซึ่งแผนสําหรับการหยิบสัมผัสของเสียในองคกรที่เหมาะสม และการกําจัด

ของเสียอันตรายอยางปลอดภัยและถูกกฎหมาย. (ดู AOP.6.2, ME 4 รวมดวย) 

 5. มีการจัดทําและนําไปปฏิบัติซึ่งแผนสําหรับอุปกรณปองกันและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม เมื่อมีการใชงาน 

การหกรั่วไหล หรือการสัมผัสโดยไมต้ังใจ. (ดู AOP.5.1, ME 4; AOP.6.2, ME 5; และ AOP.6.6,ME 5 

รวมดวย) 

 6. มีการจัดทําและนําไปปฏิบัติซึ่งแผนสําหรับขอกําหนดเรื่องเอกสารและการบันทึก รวมถึงใบอนญุาต 

(permit), ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (license) หรือขอกาํหนดจากระเบียบขอบังคับอื่นๆ. 

 7. มีการจัดทําและนําไปปฏิบัติซึ่งแผนสําหรับการติดปายของวัตถุและของเสียอันตราย. (ดู AOP.5.5, ME 

5 และ AOP.6.6,ME 5 รวมดวย) 

 8. เมื่อมีกิจการอิสระภายในสถานที่สําหรบัการดูแลผูปวยที่จะเยี่ยมสํารวจ องคกรทําใหมั่นใจวากิจการ

ดังกลาวปฏิบัติตามแผนวัตถุอันตราย 
 

 

 

การเตรียมพรอมรับอุบัติภยั  

(Disaster Preparedness) 
 

 

มาตรฐาน FMS.6  

องคกรจัดทําและธํารงไวซึ่งโปรแกรมและแผนการบรหิารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน โรคระบาด 

ภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยอื่นๆ ที่มีโอกาสเกดิในชุมชน. 

มาตรฐาน FMS.6.1  

องคกรทดสอบการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด และอุบัติภัย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  FMS.6  ถึง  FMS.6.1 
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 ภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด และอุบัติภัย ในชุมชน อาจจะเกี่ยวของกับองคกรโดยตรง เชน พื้นที่ดูแล

ผูปวยเสียหายจากแผนดินไหว หรือไขหวัดใหญซึง่ทําใหบุคลากรไมสามารถมาทํางานได.  องคกรจัดทําแผน

และโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดังกลาว เพื่อสามารถตอบสนองไดอยางมีประสิทธิผล.   แผน

บริหารจัดการสําหรับภาวะฉุกเฉินประกอบดวยกระบวนการสําหรับ 

a) การกําหนดประเภท โอกาสเกิด และผลที่จะตามมา จากอันตราย การคุกคาม และเหตุการณฉุกเฉิน; 

b) การกําหนดบทบาทขององคกรเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาว; 

c) กลยุทธการส่ือสารสําหรับเหตุการณดังกลาว; 

d) การจัดการทรัพยากรเมื่อเกิดเหตุการณ รวมทั้งแหลงทรัพยากรทางเลือก; 

e) การจัดการกิจกรรมทางคลินิกเมื่อเกิดเหตุการณ รวมทั้งสถานที่ดูแลทีเ่ปนทางเลือก;  

f) การระบุและมอบหมายบทบาทและหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร เมื่อเกิดเหตุการณ; และ 

g) กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินเมือ่หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรขัดแยงกับหนาที่รบัผิดชอบของ

องคกรในการจดับุคลากรเพื่อดูแลผูปวย. 

 มีการทดสอบแผนรองรับภัยพบิัติโดย 

• การทดสอบแผนทั้งหมดเต็มรปูแบบประจําป เปนการภายในหรอืเปนสวนของการทดสอบของชุมชน; 

หรือ 

• การทดสอบองคประกอบที่สําคัญในขอ c) ถงึ g) ของแผนในชวงป.   

ถาองคกรมีประสบการณกับอุบัติภัยจริง ไดมีการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉนิ และมีการประชุมสรุปผลหลัง

เกิดอุบัติภัย ใหถือวาสถานการณดังกลาวเทียบเทากับการทดสอบประจําป.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.6 

 1. องคกรระบุอุบัติภัยสําคัญทั้งภายในและภายนอก ไดแก ภาวะฉุกเฉนิ โรคระบาด และอุบัติภัยธรรมชาติ

หรืออืน่ๆ รวมถึงเหตุการณโรคระบาดใหญที่กอใหเกิดความเส่ียงสําคัญ.  

 2. องคกรวางแผนตอบสนองอุบัติภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้น ประกอบดวยขอ a) ถึง f) ในเจตจํานงของมาตรฐาน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.6.1 

 1. การทดสอบแผนทั้งหมดเต็มรูป หรอือยางนอยในองคประกอบทีสํ่าคัญขอ c) ถึง g) ของแผน ประจําทุกป 

 2. มีการสรปุบทเรียนเมื่อส้ินสุดการทดสอบทุกครั้ง. 

 3. เมื่อมีกิจการอิสระภายในอาคารสถานที่ดูแลผูปวยที่จะเยี่ยมสํารวจ องคกรทําใหมั่นใจวากิจการดังกลาว

ปฏิบัติตามแผนเตรียมพรอมรับอุบัติภัย. 

 
 

 

ความปลอดภยัดานอัคคีภัย  

(Fire Safety) 
 

 

มาตรฐาน FMS.7  
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องคกรวางแผนโปรแกรมเพือ่สรางความมั่นใจวาผูใชสอยอาคารสถานที่ทั้งหมดมีความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

ควันไฟ หรอืภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ในอาคารสถานที่ และนําไปปฏิบัติ. 

มาตรฐาน FMS.7.1  

แผนประกอบดวย การปองกัน การตรวจจับแตแรกเริ่ม การดับเพลิง การบรรเทา และทางออกที่ปลอดภัย เพื่อ

ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินจากอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ. 

มาตรฐาน FMS.7.2  

องคกรทดสอบแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและควันไฟอยางสม่ําเสมอ รวมถึงทดสอบอุปกรณที่เกี่ยวของ

กับการตรวจจับและดับเพลิงแตแรกเริ่ม และบันทึกผล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน FMS.7  ถึง  FMS.7.2 

 อัคคีภัยเปนความเส่ียงที่มีอยูเสมอในสถานพยาบาล. ดังนั้น ทุกองคกรจําเปนตองวางแผนวิธีการที่จะ

ทําใหทุกคนในองคกรปลอดภัยจากอัคคีภัยและควันไฟ.  องคกรวางแผนสําหรับส่ิงตอไปนี้ 

• การปองกันอัคคีภัยดวยการลดความเส่ียง เชน การจัดเก็บและหยิบสัมผัสวัสดุที่ติดไฟงายอยาง

ปลอดภัย รวมทั้งกาซทางการแพทยที่ติดไฟงายอยางออกซิเจน; 

• อันตรายจากการกอสรางภายในอาคารที่มีผูปวยอยูหรือบรเิวณใกลเคียง; 

• ทางหนีไฟที่ปลอดภัยและไมมีส่ิงกีดขวาง; 

• ระบบเตือนภัย ระบบตรวจจับแตแรกเริ่ม เชน อุปกรณตรวจจับควัน สัญญาณเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย

หนวยตรวจอัคคีภัย; และ 

• ระบบดับเพลิง เชน ทอดับเพลิง เคมีดับเพลงิ ระบบสปริงเกอร. 

 เมื่อนําการส่ิงเหลานี้มาใชประกอบกัน จะทาํใหผูปวย ครอบครัว บุคลากร และผูมาเยือน มีเวลาที่จะ

ออกจากอาคารไดอยางปลอดภัยเมื่อมีอัคคีภัยหรือควันไฟ.  เปนการกระทําที่ไดผลไมวาอาคารจะมีอายุ ขนาด 

หรือลักษณะการกอสรางอยางไร. ตัวอยางเชน อาคารกออิฐขนาดเล็กชัน้เดียว จะใชวิธีที่แตกตางจากอาคารไม

ขนาดใหญหลายชั้น.  

แผนความปลอดภัยดานอัคคีภัยขององคกรระบ ุ

• ความถี่ของการตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาระบบปองกันเพลิงและความปลอดภัย 

สอดคลองกับขอกําหนด; 

• แผนอพยพผูอยูในอาคารอยางปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือควัน; 

• กระบวนการทดสอบทุกสวนของแผนในรอบเวลา 12 เดือน; 

• การใหความรูที่จําเปนแกบุคลากรเพื่อใหสามารถปกปองและอพยพผูปวยอยางไดผลเมื่อมีเหตุฉุกเฉนิ

เกิดขึ้น; และ 

• การมีสวนรวมของบุคลากรในการฝกซอมความปลอดภัยจากอัคคีภัยอยางนอยปละครั้ง. 

การทดสอบแผนอาจดําเนินการไดหลายวิธี. เชน องคกรอาจมอบหมายใหมี “ผูบัญชาการดับเพลิง” 

(fire marshal) สําหรับแตละหนวยงาน ใหมีหนาที่สุมทดสอบบุคลากรในหนวยวาจะตองทําอะไรเมื่อเปดเพลิง

ไหมขึ้นภายในหนวยงาน.  บุคลากรอาจจะถูกถามคําถามเฉพาะ เชน วาลวปดออกซิเจนอยูตรงไหน? ถาตอง
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ปดวาลวออกซิเจน จะดูแลผูปวยที่ตองใชออกซิเจนอยางไร? ถังดับเพลิงของหนวยงานอยูที่ไหน? จะรายงาน

เมื่อเกิดเพลิงไหมอยางไร? จะปกปองผูปวยระหวางเกิดเพลิงไหมอยางไร? ถาตองเคลื่อนยายผูปวย 

กระบวนการของคุณเปนอยางไร?  บุคคลากรจะตองสามารถตอบคําถามเหลานี้ไดอยางเหมาะสม.  ถาไม

สามารถตอบไดจะตองมีการบันทึกไวและจัดทําแผนใหความรูซ้ํา.  ผูบัญชาการดับเพลิงประจําหนวยจัดทํา

บันทึกการเขารวม.  องคกรอาจจัดใหมีการสอบขอเขียนสําหรับบุคลากรเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

เปนสวนหนึ่งของการทดสอบแผน. 

 การตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษา ไดรับการบันทึกไว.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.7 

 1. องคกรวางแผนโปรแกรมเพื่อสรางความมั่นใจวาผูอยูในอาคารสถานที่ขององคกรจะปลอดภัยจาก

อัคคีภัย ควันไฟ หรือภาวะฉุกเฉินอืน่ๆ. 

 2. มีการนําโปรแกรมความปลอดภัยดานอัคคีภัยไปสูการปฏิบัติในลักษณะที่ตอเนื่องและครอบคลุม สราง

ความมั่นใจวาครอบคลุมทุกบริเวณที่ใชดูแลผูปวยและเปนที่ทํางานของบุคลากร.  

 3. เมื่อมีกิจการอิสระอยูในอาคารสถานที่สําหรับการดูแลผูปวยที่จะไดรับการเยี่ยมสํารวจ องคกรทําใหมั่นใจ

วากิจการดังกลาวปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยดานอัคคีภัย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.7.1 

 1. โปรแกรมความปลอดภัยดานอัคคีภัยรวมถึงการลดความเส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม. 

 2. โปรแกรมความปลอดภัยดานอัคคีภัยรวมถึงการประเมินความเส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม เมื่อมีการ

กอสรางอยูในบริเวณอาคารสถานที่หรือบรเิวณใกลเคียง.  

 3. โปรแกรมความปลอดภัยดานอัคคีภัยรวมถึงการตรวจพบเพลิงไหมและควันแตแรกเริ่ม.  

 4. โปรแกรมความปลอดภัยดานอัคคีภัยรวมถึงการดับเพลิงและการควบคุมควัน. 

 5. โปรแกรมความปลอดภัยดานอัคคีภัยรวมถึงทางออกจากอาคารที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม และภาวะ

ฉุกเฉินอื่นๆ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.7.2 

 1. มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา ระบบตรวจจับและดับเพลิง ตามความถี่ที่องคกรกําหนด. 

 2. บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อเขารวมปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและควันไฟ. (ดู 

FMS.11.1, ME 1 รวมดวย. 

 3. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทดสอบความปลอดภัยจากอัคคีภัยและควันไฟอยางนอยปละครั้ง. 

 4. บุคลากรสามารถแสดงใหเห็นวิธีการทีจ่ะนําผูปวยมาสูความปลอดภัย. 

 5. มีการบันทึกการตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาเครื่องมือและระบบ. 

 
 

 

มาตรฐาน FMS.7.3  

องคกรจัดทําแผนเพื่อจํากัดการสูบบุหรี่ของเจาหนาที่และผูปวยใหอยูในพื้นที่ที่จัดไวนอกบริเวณดูแลผูปวย 

และนําสูการปฏิบัติ. 



 

245 

 

เจตจํานงของมาตรฐาน FMS.7.3 

 องคกรจัดทํานโยบายและแผนเพื่อจํากัดการสูบบุหรี ่ซึ่ง 

• ใชกับผูปวย ครอบครัว บุคลากร และผูมาเยือน ทุกคน; และ 

• ไมใหมีการสูบบุหรี่ในอาคารสถานที่ขององคกร หรือจํากดัใหมีการสูบบุหรี่เฉพาะในเขตที่จัดไวใหซึ่ง

อยูนอกพืน้ที่การดูแลผูปวยและมีการระบายอากาศสูภายนอก. 

 นโยบายขององคกรเรือ่งการสูบบุหรี่ระบุขอยกเวนการบังคับใชนโยบายเกี่ยวกับผูปวย เชน เหตุผล

ทางการแพทยหรือจิตเวชที่จะอนุญาตใหผูปวยสูบบุหรี่ได และผูที่มีสิทธิที่จะใหการอนญุาตใชขอยกเวน

ดังกลาว.  ผูปวยที่ไดรับการยกเวน สูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดไวใหในที่ซึ่งไมใชสวนการรักษา และหางไกลจาก

ผูปวยรายอื่นๆ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.7.3 

 1. องคกรจดัทํานโยบาย และ/หรือ ระเบยีบปฏิบัติเพื่อหามหรือจํากัดการสูบบุหรี่. 

 2. นโยบาย และ/หรอื ระเบียบปฏิบัติ ประยุกตใชกับผูปวย ครอบครวั ผูมาเยือน และบุคลากร. 

 3. มีการนํานโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติมาดําเนินการ. 

 4. มีกระบวนการเพื่ออนุญาตใหผูปวยที่ไดรับการยกเวนตามนโยบาย และ/หรอืระเบยีบปฏิบัติ สามารถสูบ

บุหรี่ได. 

 
 

 

เครื่องมือแพทย  

(Medical Equipment) 
 

 

มาตรฐาน FMS.8  

องคกรวางแผนโปรแกรมสําหรับการตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ

การแพทย นําสูการปฏิบัติ และบันทึกผล. 

มาตรฐาน FMS.8.1  

องคกรเก็บขอมูลการติดตามสําหรับโปรแกรมบริหารเครื่องมือและอุปกรณการแพทย.  ขอมูลเหลานี้ถกูใชเพื่อ

วางแผนความตองการระยะยาวขององคกร สําหรับการปรับปรุง (upgrade) หรอืปรับเปลี่ยน (replace) 

เครื่องมือและอปุกรณการแพทย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  FMS.8  และ  FMS.8.1 

 เพื่อสรางความมั่นใจวามีเครื่องมืออุปกรณการแพทยพรอมใช และใชการไดเหมาะสม องคกรมีการ

ปฏิบัติดังนี้ 

• จัดทําบัญชีรายการเครื่องมืออปุกรณการแพทย; 

• ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณการแพทยอยางสม่ําเสมอ; 

• ทดสอบเครื่องมืออุปกรณการแพทยตามการใชงานและตามขอกําหนด; และ 
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• ใหการบํารุงรักษาเชิงปองกัน. 

 มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูใหบริการเหลานี้.  มีการตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือใหมและ

ตอเนื่องเปนระยะ ตามอายุการใชงานของเครื่องมือ หรือตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิต.  ผลการตรวจสอบ 

การทดสอบ และการบํารุงรักษาใดๆ ไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษร.  การบันทกึนี้ชวยใหมั่นใจในความ

ตอเนื่องของกระบวนการบํารุงรักษา และชวยในการวางแผนลงทุนสําหรับการจัดหาทดแทน, การปรับปรุง 

(upgrade), และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ. (ดูเจตจํานงของ AOP.6.5 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.8 

 1. มีการจัดการเครื่องมืออปุกรณการแพทยทั่วทั้งองคกรตามแผน. (ดู AOP.5.4, ME 1 และ AOP.6.5, ME 

1 รวมดวย)  

 2. มีบัญชีรายการเครื่องมอือุปกรณการแพทยทั้งหมด. (ดู AOP.5.5, ME 3 และ AOP.6.5, ME 3 รวมดวย)  

 3. มีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณการแพทยอยางสม่ําเสมอ. (ดู AOP.5.4, ME 4 และ AOP.6.5, ME 4 

รวมดวย)  

 4. มีการทดสอบเครื่องมอือุปกรณการแพทยเมื่อนํามาใชใหม และเปนระยะตามอายุ การใชงาน และ

ขอแนะนําของผูผลิต. (ดู AOP.5.4, ME 5 และ AOP.6.5, ME 5 รวมดวย) 

 5. มีโปรแกรมบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ดู AOP.5.4, ME 6 และ AOP.6.5, ME 6 รวมดวย) 

 6. ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจัดใหมีบริการเหลานี้.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.8.1 

 1. มีการเก็บและบันทึกขอมูลจากการติดตามสําหรับโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณการแพทย. 

(ดู AOP.5.4, ME 7 และ AOP.6.5, ME 7 รวมดวย) 

 2. มีการใชขอมูลจากการติดตาม เพื่อการวางแผนและพัฒนา.  

 
 

 

มาตรฐาน FMS.8.2 

องคกรมรีะบบเรียกกลับผลิตภัณฑและเครื่องมือ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน FMS.8.2 

 องคกรมีกระบวนการสําหรับระบุ รับคนื และสงคืนหรอืทําลายผลิตภัณฑและเครื่องมือทีบ่ริษัทผูผลิต 

หรือผูแทนจําหนายเรียกกลับ.  มีนโยบายหรอืระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑหรอืเครื่องมอืที่อยูใน

ระหวางการเรียกกลับ.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.8.2 

 1. มีระบบการเรียกกลับผลิตภัณฑ/เครื่องมือพรอมปฏิบัติ.  

 2. มีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการใชผลิตภัณฑหรอืเครื่องมอืที่อยูในระหวางการเรียกกลับ.  

 3. มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบยีบปฏิบัติ.  
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ระบบสาธารณูปโภค  

(Utility Systems) 
 

 

มาตรฐาน FMS.9  

มีน้ําสะอาดและพลังงานไฟฟาจากแหลงปกติหรือแหลงสํารองเพื่อตอบสนองความตองการการดูแลผูปวยที่

จําเปน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันของสัปดาห. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  FMS.9   

 สถานพยาบาลจัดใหมีการดูแลผูปวยทั้งปกติและเรงดวน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันของสัปดาห.  ดวย

เหตุนี ้แหลงน้าํสะอาดและพลังงานไฟฟาที่จายไดตลอดเวลาเปนส่ิงจําเปนเพื่อตอบสนองความตองการในการ

ดูแลผูปวย. แหลงปกติหรือแหลงทางเลือกสํารองสามารถใชการได.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.9 

 1. มีน้ําสะอาดพรอมใชตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันของสัปดาห. 

 2. มีพลังงานไฟฟาพรอมใชตลอด  24 ชัว่โมง ทุกวันของสัปดาห. 

 
 

 

มาตรฐาน 

FMS.9.1 องคกรมีกระบวนการฉุกเฉินเพื่อปกปองผูที่อยูในอาคารสถานที่ เมื่อเกิดเหตุขัดของในระบบประปา

หรือไฟฟา การปนเปอน หรอืการลมของระบบ. 

FMS.9.2 องคกรตรวจทดสอบระบบประปาและไฟฟาฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอตามความเหมาะสมกับระบบ และ

บันทึกผล. 

เจตจํานงของมาตรฐาน FMS.9.1 และ  FMS.9.2 

 สถานพยาบาลตางๆ มีความตองการเครื่องมืออุปกรณการแพทยและระบบสาธารณูปโภคที่แตกตาง

กันขึ้นกับพนัธกิจ ภาวะความตองการของผูปวย และทรัพยากร.  องคกรตองปกปองผูปวยและบุคลากรใน

ภาวะฉุกเฉิน เชน ระบบขัดของ การขัดจังหวะ หรือ การปนเปอน ไมวาจะเปนระบบประเภทใด ใชทรัพยากรใน

ระดับใด.  

 เพื่อเตรียมการสําหรับภาวะฉุกเฉินดังกลาว องคกร 

• ระบุเครื่องมือ ระบบ และสถานที่ ซึง่มีโอกาสกอใหเกิดความเส่ียงสูงตอผูปวยและบุคลากร เชน ระบุวา

ที่ใดตองการแสงสวาง ตูเย็น การชวยชีวิต และน้ําสะอาดสําหรับใชทําความสะอาดและทําใหปราศจาก

เชื้อ; 

• ประเมินและลดความเส่ียงจากการลมของระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เหลานี้; 

• วางแผนเตรียมแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาและน้ําสะอาดฉุกเฉินสําหรับพื้นที่และความตองการเหลานี้; 
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• ทดสอบความพรอมใชและความนาเชื่อถือของแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาและน้ําสะอาดฉุกเฉิน; 

• บันทึกผลการทดสอบ; และ 

• ทําใหมั่นใจวามีการทดสอบแหลงทางเลือกของน้ําและพลงังานไฟฟาอยางนอยปละครั้งหรือบอยตาม

ขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทองถิน่ หรอืสภาวะของแหลงพลังงานและน้ํา.  สภาวะ

ของแหลงพลังงานและน้ําซึ่งอาจทําใหตองมีการทดสอบบอยขึ้นไดแก 

o มีการซอมระบบประปาซ้ํา; 

o มีการปนเปอนของแหลงน้ําบอยครั้ง; 

o Electrical grid ที่ไมนาเชื่อถือ; และ 

o ไฟฟาดับ ไฟตก ที่คาดการณไมไดบอยครั้ง. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.9.1 

 1. องคกรไดคนหาพื้นทีแ่ละบริการที่มีความเส่ียงสูงที่สุด เมื่อระบบไฟฟาขัดของ หรอืระบบประปามีการ

ปนเปอนหรอืหยุดชะงัก.  

 2. องคกรหาทางลดความเส่ียงของเหตุการณดังกลาว. 

 3. องคกรวางแผนจัดหาแหลงทางเลือกของไฟฟาและน้ําในภาวะฉุกเฉิน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.9.2 

 1. องคกรทดสอบแหลงน้ําทางเลือกอยางนอยปละครั้งหรือบอยกวาตามที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ของทองถิ่นกําหนด หรือตามสภาวะของแหลงน้ํา. 

 2. องคกรบนัทึกผลลัพธการทดสอบดังกลาว.  

 3. องคกรทดสอบแหลงไฟฟาทางเลือกอยางนอยปละครั้งหรือบอยกวาตามที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ของทองถิ่นกําหนด หรือตามสภาวะของแหลงไฟฟา. 

 4. องคกรบันทึกผลลัพธการทดสอบดังกลาว.  

 

 
 

 

มาตรฐาน FMS.10  

ระบบไฟฟา ประปา ของเสีย การระบายอากาศ กาซทางการแพทย และระบบหลักอื่นๆ ไดรับการตรวจสอบ 

บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ และปรับปรุงเมื่อมีขอบงชี้. 

มาตรฐาน FMS.10.1  

บุคคลผูไดรับมอบหมายหรือมอีํานาจหนาที่ ติดตามคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ. 

มาตรฐาน FMS.10.2  

องคกรเก็บขอมูลการติดตามสําหรับโปรแกรมบริหารระบบสาธารณูปโภค.  ขอมูลเหลานี้ถูกใชในการวางแผน

ความตองการระยะยาวขององคกร สําหรับการปรับปรุง (upgrade) หรือปรับเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภค. 

เจตจํานงของมาตรฐาน FMS.10  ถึง  FMS.10.2 
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 ระบบสาธารณูปโภคและระบบหลักอื่นๆ ในองคกรที่ดําเนนิงานอยางปลอดภัย มีประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพ เปนส่ิงจําเปนสําหรับความปลอดภัยของผูปวย ครอบครัว บคุลากร และผูมาเยือน และสําหรับ

การตอบสนองความตองการการดูแลของผูปวย.  การปนเปอนขยะในบรเิวณที่จัดเตรียมอาหาร การระบาย

อากาศที่ไมเพียงพอในหองปฏิบัติการทางการแพทย ถังออกซิเจนที่เก็บไวโดยไมถูกตรึง และสายไฟฟาชํารุด 

เปนตัวอยางของการกอใหเกดิอันตราย.  เพื่อหลีกเลี่ยงส่ิงเหลานี้และอนัตรายอื่นๆ องคกรมีกระบวนการ

สําหรับตรวจสอบระบบอยางสม่ําเสมอ และมีการบํารุงรักษาเชิงปองกันและบํารุงรักษาอื่นๆ.  ในระหวางการ

ทดสอบ จะใสใจตอองคประกอบที่มีความสําคัญสูง (เชน switches, relays) ของระบบ.  มีการทดสอบ

แหลงกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินและสํารองภายใตสถานการณที่วางแผนไวซึ่งจําลองปริมาณความตองการพลังงาน

ไฟฟาเหมือนจริง.  มีการพัฒนาเมื่อจําเปน เชน เพิ่มระดับบริการไฟฟาใหแกพืน้ที่ที่มีเครื่องมือใหม.  

 คุณภาพน้ําอาจเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดวยสาเหตุหลายประการ บางสาเหตุมาจากนอกองคกร เชน 

ทอประปาภายนอกแตก การปนเปอนของแหลงน้ําของเมอืง.  คุณภาพน้ําเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการดูแล

ทางคลินิก เชน การฟอกไต.  ดังนัน้ องคกรจัดใหมีกระบวนการติดตามคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการ

ทดสอบทางชีววิทยาเปนประจําสําหรับน้ําที่ใชในการฟอกไตเรื้อรัง.  ความถี่ของการติดตามขึ้นอยูกับ

ประสบการณปญหาคุณภาพน้ําที่ผานมา.  การติดตามอาจจะจัดทําโดยบุคคลที่องคกรกําหนด เชน บคุลากร

จากหองปฏิบัติการทางการแพทย หรือหนวยงานสาธารณสุขหรือหนวยงานควบคุมน้ําภายนอกซึ่งมี

ความสามารถที่จะทําการทดสอบดังกลาว.  เปนหนาที่ขององคกรที่จะสรางความมั่นใจวามีการทดสอบอยาง

สมบูรณตามที่กําหนดไว. 

 การติดตามดูแลระบบที่สําคัญชวยใหองคกรปองกันปญหาและใหสารสนเทศที่จําเปนสําหรับตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ และการวางแผนสําหรับการปรับปรุง (upgrade) หรอืปรับเปลี่ยนระบบ

สาธารณูปโภค. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.10 

 1. มีการระบุระบบสาธารณูปโภค ระบบกาซทางการแพทย ระบบระบายอากาศ และระบบหลักอื่นๆ โดย

องคกร. 

 2. มีการตรวสอบระบบหลักดังกลาวอยางสม่ําเสมอ. 

 3. มีการทดสอบระบบหลักดังกลาวอยางสม่ําเสมอ. 

 4. มีการบํารุงรักษาระบบหลักดังกลาวอยางสม่ําเสมอ. 

 5. มีการปรับปรุงระบบหลกัดังกลาวเมื่อจําเปน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.10.1 

 1. มีการติดตามคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ. 

 2. มีการทดสอบน้ําที่ใชในการฟอกไตเรื้อรังอยางสม่ําเสมอ.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.10.2 

 1. มีการเก็บและบันทึกขอมูลการเฝาติดตามสําหรับโปรแกรมบริหารจัดการสาธารณูปโภคทางการแพทย. 

 2. มีการใชขอมูลการเฝาติดตามดังกลาวเพื่อการวางแผนและพัฒนา.  
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การใหความรูแกบุคลากร  

(Staff Education) 
 

 

มาตรฐาน FMS.11  

องคกรจัดการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรทัง้หมด เกี่ยวกบับทบาทหนาที่ในการจัดใหมีอาคารสถานที่สําหรับ

การดูแลผูปวยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล. 

มาตรฐาน FMS.11 .1 

บุคลากรไดรับการฝกอบรมและมีความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนตามแผนขององคกรสําหรับความปลอดภัยดาน

อัคคีภัย การรกัษาความปลอดภัย วัตถุอันตราย และภาวะฉุกเฉิน. 

มาตรฐาน FMS.11.2  

บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อปฏิบัติงานและบํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณการแพทย และระบบ

สาธารณูปโภค 

มาตรฐาน FMS.11.3  

องคกรทดสอบความรูของบุคลากรเปนระยะ ผานการสาธิต การจําลองสถานการณ และวิธีที่เหมาะสมอื่นๆ 

และบันทึกผลการทดสอบ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  FMS.11  ถึง  FMS.11.3 

 บุคลากรขององคกรเปนกลุมหลักที่ติดตอกับผูปวย ครอบครัว และผูมาเยือน.  ดวยเหตุนี้ บุคลากร

จําเปนตองไดรับการศึกษาและฝกอบรม เพือ่ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ในการบงชี้และลดความเส่ียง ปองกัน

ผูอื่นและตนเอง รวมทั้งทําใหอาคารสถานที่มีความปลอดภัยและสวัสดิภาพ. (ดู FMS.7.2, ME 3 รวมดวย) 

 แตละองคกรตองกําหนดประเภทและระดับของการฝกอบรมใหแกบุคลากร ออกแบบและจัดทําเอกสาร

สําหรับโปรแกรมการศึกษาอบรมนี้.  โปรแกรมนี้อาจรวมถึงการสอนเปนกลุม เอกสารความรู การปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม หรือกลไกอื่นๆ ที่ตอบสนองความตองการขององคกร.  โปรแกรมนี้รวมถงึการสอนกระบวนการ

รายงานความเส่ียงที่มีโอกาสเกิด การรายงานอุบัติการณและการบาดเจ็บ และการหยิบสัมผัสวัตถุอันตรายหรือ

วัตถุอื่นๆ ที่กอใหเกิดความเส่ียงตอตนเองและผูอื่น. 

 บุคลากรที่มีหนาที่ใชหรือบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยไดรับการฝกอบรมพิเศษ.  การ

ฝกอบรมอาจจะทําโดยองคกร ผูผลิตเครื่องมือ หรือแหลงความรูอื่นๆ. 

 องคกรวางแผนโปรแกรมที่ถกูออกแบบเพื่อทดสอบความรูของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดานอัคคีภัย การตอบสนองตออันตราย เชน การหก

รั่วไหลของวัตถุอันตราย และการใชอุปกรณทางการแพทยซึ่งอาจกอใหเกดิความเส่ียงตอผูปวยและบุคลากร.  

การทดสอบความรูสามารถทําไดหลากหลายวิธี เชน การสาธิตรายบุคคลหรือกลุม, การสมมติเหตุการณ เชน มี

โรคระบาดในชุมชน, การสอบขอเขียนหรือการทดสอบผานคอมพิวเตอร, หรือวิธีอื่นๆ ทีเ่หมาะสมกับความรูที่

จะทดสอบ.  องคกรบันทึกขอมูลผูไดรับการทดสอบและผลการทดสอบ.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน FMS.11 
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 1. สําหรับแตละองคประกอบของโปรแกรมบริหารจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัยขององคกร มี

การวางแผนและใหความรูเพื่อสรางความมั่นใจวาบุคลากรในทุกกะสามารถปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบ

ของตนอยางมปีระสิทธิผล (ดู AOP.5.1, ME 5 และ AOP.6.2, ME 6 รวมดวย) 

 2. การใหความรูครอบคลมุถึงผูมาเยือน ผูขายของ ผูปฏิบัติงานภายใตสัญญาจาง และบุคคลอื่นๆ ตามที่

องคกรระบุ และการทํางานเปนกะของบุคลากร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.11.1 

 1. บุคลากรสามารถอธิบาย และ/หรือ แสดงบทบาทหนาที่ของตนเมือ่เกิดไฟไหม. 

 2. บุคลากรสามารถอธิบาย และ/หรือ แสดงการปฏิบัติเพื่อกําจัด ลด หรือรายงาน ความปลอดภัย สวัสดิ

ภาพ และความเส่ียงอื่นๆ. 

 3. บุคลากรสามารถอธิบาย และ/หรือ แสดงการระมัดระวัง วิธีการปฏิบัติ และการมีสวนในการจัดเก็บ การ

หยิบสัมผัส และการกําจัดกาซทางการแพทย ของเสียและวัตถอุันตราย และในภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวของ. 

 4. บุคลากรสามารถอธิบาย และ/หรือ แสดงวิธีการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาที่เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและ

อุบัติภัย ภายในองคกรและในชุมชน.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.11.2 

 1. บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อปฏิบัติงานกับเครื่องมืออุปกรณการแพทยและระบบสาธารณูปโภคที่

เหมาะสมกับงานของตน. 

 2. บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อบํารุงรกัษาเครื่องมืออุปกรณการแพทยและระบบสาธารณูปโภคที่

เหมาะสมกับงานของตน. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  FMS.11.3 

 1. มีการทดสอบความรูของบุคลากรเกีย่วกับบทบาทหนาที่ในการดูแลรักษาอาคารสถานทีใ่หปลอดภัยและ

เอื้อตอการทํางานที่มีประสิทธิผล. 

 2. มีการบันทึกขอมูลการฝกอบรมและทดสอบบุคลากร บุคคลที่ไดรับการฝกอบรม และผลการทดสอบ.  
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คุณสมบัติและการศึกษาของบุคลากร 

Staff Qualifications and Education (SQE)  

 

ภาพรวม 
 

 

 

 สถานพยาบาลตองการบุคลากรที่มีทักษะและคุณสมบัติหลากหลายและเหมาะสม เพื่อทําหนาที่ให

บรรลุพนัธกิจขององคกร และตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย.  ผูนําองคกรรวมกันกําหนดจํานวนและ

ประเภทของบุคลากรที่ตองการ โดยอาศัยคําแนะนําจากผูบริหารของแผนกและงานบรกิาร. 

 การสรรหา การประเมิน และการบรรจุบุคลากรสําเร็จผลดีที่สุดโดยอาศัยกระบวนการที่ประสานความ

รวมมือ มีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางเดียวกัน.  มีความจําเปนที่จะตองบันทึกหลักฐานทักษะ ความรู 

การศึกษา และประสบการณงานที่ผานมาของผูสมัคร.  มคีวามสําคัญอยางยิ่งที่จะทบทวนหลักฐานคุณสมบัติ 

(credentials) ของบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลอยางระมัดระวัง เนื่องจากเปนผูเกี่ยวของใน

กระบวนการดูแลทางคลินิกและทํางานโดยตรงกับผูปวย.  

 สถานพยาบาลควรใหโอกาสแกบุคลากรในการเรียนรูและพฒันาตนเองทั้งดานสวนตัวและดานวิชาชีพ.  

ดังนั้น ควรจัดใหมีการศึกษาระหวางประจําการและโอกาสเรียนรูอื่นๆ แกบุคลากร. 

 

มาตรฐาน 
 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

การวางแผน 

SQE.1 ผูนําองคกรกําหนดการศึกษา ทักษะ ความรู และขอกําหนดอื่นๆ ที่ตองการสําหรับบุคลากรทุกคน. 

SQE.1.1 มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรแตละคนไวในคําอธิบายตําแหนงงานที่เปน

ปจจุบัน. 

SQE.2 ผูนําองคกรจัดทําและนําไปปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการสําหรับการสรรหา การประเมิน และการบรรจุ

บุคลากร รวมถึงวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่องคกรกําหนด.  

SQE.3 องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อสรางความมั่นใจวาความรูและทักษะของบุคลากรสายงานคลินิก 

สอดคลองกับความตองการของผูปวย.   

SQE.4 องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อสรางความมั่นใจวาความรูและทักษะของบุคลากรนอกสายงาน

คลินิก สอดคลองกับความตองการขององคกร และขอกําหนดของตําแหนง. 

SQE.5 มีแฟมขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรแตละคน. 
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SQE.6 แผนบคุลากรขององคกรซึ่งจัดทําดวยความรวมมือของผูนํา กําหนดจํานวน ประเภท และคณุสมบัติที่

ตองการของบคุลากร. 

SQE.6.1 มีการทบทวนแผนบุคลากรอยางตอเนื่อง และปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามความจําเปน. 

การปฐมนิเทศและการศึกษา 

SQE.7 บุคลากรทุกคนทั้งสายงานคลินิกและนอกสายงานคลินิก ไดรับการปฐมนิเทศใหเกิดความคุนเคยกับ

องคกร แผนกหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน และเกิดความคุนเคยกับหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ

ของตําแหนงงาน เมื่อไดรับการบรรจุ. 

SQE.8 บุคลากรแตละคนไดรับการศึกษาและฝกอบรมระหวางประจําการ รวมถงึการศึกษาและฝกอบรมอื่นๆ 

อยางตอเนื่อง เพื่อธํารงหรอืเพิ่มพูนทักษะและความรูของตน. 

SQE.8.1 บุคลากรซึ่งใหการดูแลผูปวย และบุคลากรอื่นๆ ที่องคกรระบุ ไดรับการฝกอบรมและ

สามารถแสดงความสามารถที่เหมาะสม เกี่ยวกับเทคนิคการชวยฟนคืนชพี. 

SQE.8.2 องคกรจัดใหมีสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก และเวลา สําหรับการศึกษาและฝกอบรมของ

บุคลากร. 

SQE.8.3 การศึกษาดานวิชาชีพสุขภาพซึ่งจัดใหมีในองคกร ไดรับการชีน้ําโดยปจจัยดานการศึกษาซึ่ง

ถูกกําหนดโดยผูเปนเจาของโปรแกรมการศึกษา. 

SQE.8.4 องคกรจัดใหมีโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร. 

บุคลากรสายแพทย 

การกําหนดสมาชิกภาพของบุคลากรสายแพทย 

SQE.9 องคกรมกีระบวนการที่มีประสิทธิผลสําหรับรวบรวม สอบทาน และประเมิน หลกัฐานคุณสมบัติ 

(ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม ความสามารถ และประสบการณ) ของบุคลากรสายแพทย

ที่ไดรับอนญุาตใหดูแลผูปวยไดโดยไมตองมีการควบคุมดูแล. 

SQE.9.1 ผูนําตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลในการตออายุการอนุญาตใหบุคลากรสายแพทยแตละคน

ใหบริการดูแลผูปวยอยางนอยทุกสามป. 

การกําหนดสิทธิทางคลินกิ 

SQE.10 องคกรมีวิธีปฏิบัติที่ใชหลักฐาน เปนธรรม มีมาตรฐาน (standardized objective, evidence-based 

procedure) ในการมอบสิทธิแกบุคลากรสายแพทยที่จะรับและรักษาผูปวย และใหบริการทางคลินิกอื่น อยาง

สอดคลองกับคณุสมบัติของบุคลากรผูนั้น. 

การเฝาติดตามและประเมินผลบุคลากรสายแพทยอยางตอเนื่อง 

SQE.11 องคกรใชกระบวนการที่เปนมาตรฐานและตอเนื่อง ในการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยการ

ใหบริการผูปวยโดยบุคลากรสายแพทยแตละคน. 

บุคลากรสายพยาบาล 

SQE.12 องคกรมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการรวบรวม สอบทาน และประเมิน หลกัฐานคุณสมบัติของ

บุคลากรสายพยาบาล (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ).  

SQE.13 องคกรมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการระบุหนาที่รับผิดชอบและจัดมอบหมายงานทางคลินิก บน

พื้นฐานของเอกสารคุณสมบัติของพยาบาลและระเบียบขอบังคับที่มี. 
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SQE.14 องคกรมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสําหรับการมีสวนรวมของพยาบาลในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ

องคกร รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลเมื่อมีขอบงชี้. 

ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอื่นๆ 

SQE.15 องคกรมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสําหรับรวบรวม สอบทาน และประเมิน เอกสารคุณสมบัติของผู

ประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และ

ประสบการณ). 

SQE.16 องคกรมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการระบุหนาที่รับผิดชอบและจัดมอบหมายงานทางคลินิก บน

พื้นฐานของเอกสารคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ และระเบียบขอบังคับที่มี. 

SQE.17 องคกรมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลสําหรับการมีสวนรวมของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ

สาขาอื่นๆ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพขององคกร. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

 

การวางแผน  

(Planning) 
 

 

มาตรฐาน SQE.1  

ผูนําองคกรกําหนดการศึกษา ทักษะ ความรู และขอกําหนดอื่นๆ ที่ตองการสําหรับบุคลากรทุกคน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  SQE.1 

 ผูนําองคกรกําหนดความตองการเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร.  ผูนํากําหนดการศึกษา ทักษะ 

ความรู และคณุสมบัติอื่น ๆ ที่พึงประสงค เปนสวนหนึ่งของการคาดการณบุคลากรเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูปวย.  ผูนําใชปจจัยตอไปนี้ในการคาดการณความตองการบุคลากร: 

• พันธกิจขององคกร; 

• ลักษณะผสมของผูปวย (mix of patients) ที่องคกรใหบริการ รวมถึงความซับซอนและความรุนแรงของ

ความตองการของผูปวย; 

• บริการที่จัดใหโดยองคกร; และ 

• เทคโนโลยีที่ใชในการดูแลผูปวย. 

 องคกรปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับซึ่งกําหนดระดับการศึกษา ทักษะ หรือคุณสมบัติอื่นๆ 

ที่พึงประสงคของบุคลากร, กฎหมายและระเบียบขอบังคับซึ่งกําหนดจํานวนบุคลากรหรอืสัดสวนผสมของ

บุคลากรสําหรับองคกร.  องคกรใชพันธกิจขององคกรและภาวะความตองการของผูปวย นอกเหนือไปจาก

ขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบขอบังคับ. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน  SQE.1 

 1. มีการใชพันธกิจขององคกร ลักษณะผสมของผูปวย บริการ และเทคโนโลยี ในการวางแผนบุคลากร. 

 2. มีการกําหนดการศึกษา ทักษะ และความรูที่พึงประสงค สําหรับบุคลากร. 

 3. มีการนํากฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของมาใชในการวางแผนบุคลากร. 

 
 

 

มาตรฐาน SQE.1.1  

มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรแตละคนไวในคําอธิบายตําแหนงงานที่เปนปจจุบัน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  SQE.1.1 

 มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานโดยอิสระ

ไวในคําอธิบายตําแหนงงานที่เปนปจจุบัน.  คําอธิบายตําแหนงงานเปนฐานสําหรับการมอบหมายงาน การ

ปฐมนิเทศหรือสรางความคุนเคยกับงาน และการประเมินผลวาบุคลากรทําตามหนาที่รับผิดชอบไดดีเพียงใด. 

 คําอธิบายตําแหนงงาน มีความจําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพสุขภาพ ในกรณีตอไปนี:้ 
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a) บุคคลซึ่งมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการ เชน ผูจัดการแผนก หรือผูที่มีหนาที่ควบคูกันทั้งดาน

คลินิกและดานบริหารจัดการ โดยระบุหนาทีร่ับผิดชอบดานการบริหารจัดการไวในคําอธิบายตําแหนง

งาน; 

b) บุคคลซึ่งมหีนาที่รับผิดชอบทางดานคลินิกที่ยังไมไดรับอนุญาตใหปฏิบัติดวยตนเองตามลําพัง เชน ผู

ประกอบวิชาชีพที่กําลังเรียนรูบทบาทใหมหรือทักษะใหม. (การใหสิทธิภายใต SQE.10 เปนทางเลือก

อีกวิธีหนึ่ง); 

c) บุคคลซึ่งอยูระหวางการศึกษาและอยูภายใตการควบคุมดูแล ซึง่โปรแกรมการศึกษาจะระบุวาส่ิงใดที่

สามารถทําไดโดยอิสระ ส่ิงใดที่ตองทําภายใตการควบคุมดูแล ในแตละขั้นตอนหรอืระดับของการ

ฝกอบรม.  รายละเอียดของโปรแกรมการศึกษาสามารถใชเปนคําอธิบายตําแหนงงานไดในกรณี

ดังกลาว; และ 

d) บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํางานใหบริการในองคกรชั่วคราว  (การใหสิทธิภายใต SQE.10 เปนทางเลือก

อีกวิธีหนึ่ง.)  

 เมื่อองคกรใชคาํอธิบายตําแหนงงานทั่วไปหรือของประเทศ เชน คําอธิบายตําแหนงงานสําหรับ 

“พยาบาล” จําเปนตองปรับคําอธิบายตําแหนงงานลักษณะนี้ดวยหนาที่รับผิดชอบที่มีความเฉพาะเจาะจง

สําหรับพยาบาลประเภทตางๆ เชน พยาบาลหนวยดูแลผูปวยวิกฤติ พยาบาลเด็ก พยาบาลหองผาตัด ฯลฯ.  

 สําหรับบุคคลที่ไดรับอนญุาตโดยกฎหมายและโดยองคกรใหทํางานอยางอิสระ มีกระบวนการที่จะระบุ

และใหสิทธิการปฏิบัติแกบุคคลบนพื้นฐานของการศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ. กระบวนการนี้ไดรับ

การระบุไวใน SQE.9 สําหรับบุคลากรสายแพทย  และ SQE.12 สําหรับบุคลากรสายพยาบาล. 

 ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ประยุกตใชกับ “บุคลากร (staff)” ทุกประเภท ผูซึ่งตองมีคําอธิบายตําแหนง

งาน เชน บุคลากรเต็มเวลา บุคลากรที่ทํางานไมเต็มเวลา ผูไดรับคาจาง อาสาสมัคร หรือบุคลากรชั่วคราว. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน   SQE.1.1 

 1. มีคําอธิบายตําแหนงงานสําหรับบุคลากรที่ยังไมไดรบัอนุญาตใหปฏิบัติงานอยางอิสระ. (ดู AOP.3, ME 5 

รวมดวย) 

 2. มีคําอธิบายตําแหนงงานสําหรับบุคลากรที่ระบุไวในเจตจํานงของมาตรฐานขอ a) ถึง d) ที่มาทํางานใน

องคกรอยางเหมาะสมกับกิจกรรมและหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรดังกลาว หรือไดรับสิทธิการดูแลถามี

ระบุไวเปนทางเลือก. (ดู AOP.3, ME 5 รวมดวย) 

 3. คําอธิบายตําแหนงงานเปนปจจุบันตามนโยบายขององคกร. 

 
 

 

มาตรฐาน SQE.2  

ผูนําองคกรจัดทําและนําไปปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการสําหรับการสรรหา การประเมินคุณสมบัติ และการบรรจุ

บุคลากร รวมถึงวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่องคกรกําหนด.  

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.2  

 องคกรจัดใหมกีระบวนการที่มีประสิทธิภาพ อาจเปนลักษณะประสานความรวมมือหรือรวมศูนย 

สําหรับ 
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• การสรรหาบุคคลสําหรับตําแหนงงานที่วาง; 

• การประเมินการฝกอบรม ทักษะ และความรูของผูสมัคร; และ 

• การบรรจุบุคคลเปนบุคลากรขององคกร. 

 มีการใชเกณฑ กระบวนการ และแบบฟอรม เพื่อใหมีกระบวนการที่เปนแนวทางเดียวกัน ในกรณีที่ไม

มีการรวมศูนยกระบวนการดังกลาว.  ผูบรหิารของแผนกและงานบริการมีสวนรวมโดยการใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่ตองการเพื่อใหบริการทางคลินิกแกผูปวย การทําหนาที่สนับสนุน

ที่มิใชงานดานคลินิก และทําหนาที่สอนหรอืหนาที่อื่นๆ ของแผนก.  ผูบริหารของแผนกและงานบริการชวย

ตัดสินใจเกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะไดรับการบรรจุเปนบุคลากร.  ดังนัน้ มาตรฐานในบทนี้จงึเปนสวนเสริมใหแก

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ การนํา และทิศทางองคกร (GLD) ซึ่งอธิบายหนาที่รับผิดชอบของผูบริหาร

แผนกหรืองานบริการ. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน   SQE.2 

 1. มีกระบวนการที่พรอมปฏิบัติในการสรรหาบุคลากร. (ดู GLD.3.5, ME 1 รวมดวย) 

 2. มีกระบวนการที่พรอมปฏิบัติในการประเมินคุณสมบัติของบุคลากรไหม. 

 3. มีกระบวนการที่พรอมปฏิบัติในการบรรจุบุคคลเปนบคุลากร. 

 4. กระบวนการดังกลาวเปนไปในแนวทางเดียวทั้งองคกร. 

 5. มีการปฏิบัติตามกระบวนการดังกลาว. 

 
 

 

มาตรฐาน SQE.3  

องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อสรางความมั่นใจวาความรูและทักษะของบุคลากรสายงานคลินิก 

สอดคลองกับความตองการของผูปวย.   

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.3 

 องคกรจางบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยใชกระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาคุณสมบัติของบุคคลที่จะ

รับเปนบุคลากรสอดคลองกับขอกําหนดของตําแหนง.  กระบวนนี้ยังสรางความมั่นใจวาทักษะของบุคลากร

สอดคลองกับความตองการของผูปวยต้ังแตเริ่มแรกและตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน.  สําหรับผูประกอบ

วิชาชีพสุขภาพขององคกรซึง่มิไดปฏิบัติงานภายใตคําอธิบายตําแหนงงาน มีกระบวนการระบุไวใน SQE.9 ถึง 

SQE.11 

 กระบวนการสําหรับบุคลากรสายงานคลินิกที่ปฏิบัติงานภายใตคําอธิบายตําแหนงงานประกอบดวย 

• การประเมินขั้นตนเพื่อสรางความมั่นใจวาบุคคลผูนัน้สามารถปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบในคําอธิบาย

ตําแหนงงานได.  การประเมินนี้กระทําขึ้นกอนหรือในเวลาที่จะเริ่มตนปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบ.  

องคกรอาจจะมีระยะเวลา “ทดลองปฏิบัติงาน” ซึ่งบุคลากรสายงานคลินิกจะไดรับการควบคุมดูแลอยาง

ใกลชิด และประเมินผล หรือใชกระบวนการที่ไมเปนทางการมากนัก.  ไมวาจะใชกระบวนการใด องคกร

สรางความมั่นใจวาบุคลากรที่ใหบริการที่มีความเส่ียงสูงหรือใหการดูแลผูปวยที่มีความเส่ียงสูงไดรับการ
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ประเมินต้ังแตเมื่อเริ่มตนปฏิบัติงาน.  การประเมินทักษะและความรูที่จําเปน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ที่พึงประสงคนีท้ําโดยแผนกหรืองานบริการที่บุคลากรไดรบัมอบหมายใหปฏิบัติงาน. 

• จากนั้นองคกรกําหนดกระบวนการและความถี่สําหรับการประเมินความสามารถของบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง.  การประเมินอยางตอเนื่องสรางความมั่นใจวามีการฝกอบรมเมือ่ตองการ และบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติตามหนาที่ใหมหรือหนาที่ที่เปลี่ยนแปลงได.  การประเมินดังกลาวจะดีที่สุดเมื่อดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง ควรมกีารประเมินบุคลากรสายงานคลินิกที่ทํางานภายใตคําอธิบายลักษณะงานแตละคนและ

บันทึกไวอยางนอยปละครั้ง. (การประเมินบุคลากรที่ไดรับอนุญาตใหทํางานโดยอิสระระบุไวใน SQE.11) 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.3 

 1. องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อจัดหความรูและทักษะของบุคลากรสายงานคลินิก กับความ

ตองการของผูปวย มีความสอดคลองกัน. (ดู COP.6, ME 4 รวมดวย) 

 2. มีการประเมินบุคลากรใหมในสายงานคลินิกเมื่อเริ่มปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ. 

 3. แผนกหรืองานบริการที่บุคลากรไดรบัมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่เปนผูทําการประเมิน. 

 4. องคกรกาํหนดความถี่ในการประเมินบุคลากรสายงานคลินิกอยางตอเนื่อง. 

 5. มีการประเมินบุคลากรสายงานคลินิกแตละคนที่ปฏิบัติงานภายใตคําอธิบายตําแหนงงานอยางนอยปละ

ครั้งหรือบอยกวาตามที่องคกรกําหนด และบันทึกผลไว. 

 
 

 

มาตรฐาน SQE.4  

องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อสรางความมั่นใจวาความรูและทักษะของบุคลากรนอกสายงานคลินิก 

สอดคลองกับความตองการขององคกร และขอกําหนดของตําแหนง. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.4 

 องคกรแสวงหาบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดในตําแหนงนอกสายงานคลินิก.  ผู

ควบคุมดูแลบุคลากรจัดใหมีการปฐมนิเทศเพื่อสรางความคุนเคยกับตําแหนงดังกลาวและสรางความมั่นใจวา

บุคลากรสามารถทําหนาที่รับผิดชอบตามคําอธิบายตําแหนงงานได.  บุคลากรไดรับการควบคุมดูแลในระดับที่

ตองการ และไดรับการประเมินเปนระยะเพื่อสรางความมั่นใจวามีความสามารถในตําแหนงดังกลาวตลอดเวลา.  

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.4 

 1. องคกรใชกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อจัดใหความรูและทักษะของบุคลากรนอกสายงานคลินิก กับ

ขอกําหนดของตําแหนง มีความสอดคลองกัน. (ดู AOP.5.2, ME2 และ 3; และ AOP.6.3, ME2 และ 3) 

 2. มีการประเมินบุคลากรใหมที่มิใชดานคลินิก เมื่อเริ่มปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ. 

 3. แผนกหรืองานบริการที่บุคลากรไดรบัมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่เปนผูทําการประเมิน. 

 4. องคกรกาํหนดความถี่ในการประเมินบุคลากรที่มิใชดานคลินิกอยางตอเนื่อง. 

 5. มีการประเมินบุคลากรที่มิใชดานคลินิกอยางนอยปละครั้งหรือบอยกวาตามที่องคกรกําหนด และบันทึก

ผลไว. 
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มาตรฐาน SQE.5  

มีแฟมขอมูลสวนบุคคลของบคุลากรแตละคน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.5 

 บุคลากรแตละคนในองคกรมเีอกสารขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ผลการประเมิน และประวัติการทํางาน.   

กระบวนการและเอกสารสําหรับผูประกอบวิชาชีพสุขภาพดานคลินิก รวมถึงผูที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายและ

โดยองคกรใหทํางานดวยความอิสระ บรรยายไวใน SQE.9 สําหรับบุคลากรทางการแพทย, SQE.12 สําหรับ

บุคลากรสายพยาบาล, และ SQE.15 สําหรับผูประกอบวิชาชีพสุขภาพสาขาอื่นๆ.  เอกสารมีรูปแบบมาตรฐาน

และมีความเปนปจจุบันตามนโยบายขององคกร. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน   SQE.5 

 1. มีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของบคุลากรแตละคน. 

 2. แฟมขอมูลสวนบุคคลมีคุณสมบัติของบุคลากรผูนั้น. 

 3. แฟมขอมูลสวนบุคคลมีคําอธิบายตําแหนงงานของบุคลากรผูนั้น ถามีกําหนดไว. 

 4. แฟมขอมูลสวนบุคคลมีประวัติการทํางานของบุคลากรผูนั้น. 

 5. แฟมขอมูลสวนบุคคลมีผลการประเมิน. 

 6. แฟมขอมูลสวนบุคคลมีบันทึกการเขารวมการศึกษาระหวางประจําการของบุคลากรผูนั้น. 

 7. แฟมขอมูลสวนบุคคลมีรูปแบบมาตรฐานและมีความเปนปจจุบัน. 

 
 

 

มาตรฐาน SQE.6  

แผนบุคลากรขององคกรซึ่งจดัทําดวยความรวมมือของผูนาํ กําหนดจํานวน ประเภท และคุณสมบัติที่ตองการ

ของบุคลากร. 

มาตรฐาน SQE.6.1  

มีการทบทวนแผนบุคลากรอยางตอเนื่อง และปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามความจําเปน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  SQE.6 และ SQE.6.1 

 การจัดใหมีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอเปนส่ิงสําคัญยิ่งตอการดูแลผูปวย เชนเดียวกับกิจกรรม

การสอน และการวิจัยซึ่งองคกรอาจจะมีสวนรวม.  ผูนําองคกรเปนผูวางแผนบุคลากร.  กระบวนการวางแผนใช

วิธีการซึ่งเปนที่ยอมรับสําหรบัการกําหนดระดับของบุคลากร.  ตัวอยางเชน การใชระบบความรุนแรงของผูปวย 

(patient acuity system) ในการกําหนดจํานวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณการดูแลผูปวยวิกฤติสาขา

กุมารสําหรับหอผูปวยวิกฤติกุมารสิบเตียง.  

 มีการจัดทําแผนเปนลายลักษณอักษร ระบุจาํนวนและประเภทของบุคลากรที่ตองการในแตละแผนก

และงานบริการ รวมทั้งทักษะ ความรู และคณุสมบัติอื่นๆ. แผนบุคลากรระบุส่ิงตอไปนี้ 

• การปรับเปลี่ยนการมอบหมายงานบุคลากรจากแผนกหรืองานบริการหนึง่ไปยังอีกแผนกหรืออกีงาน

บริการหนึง่ เพือ่ตอบสนองตอความตองการของผูปวยที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการขาดแคลนบุคลากร; 
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• การพิจารณาคําขอของบุคลากรเพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนการมอบหมายงาน บนพื้นฐานของคานิยม

ทางวัฒนธรรมหรือความเชื่อทางศาสนา; และ 

• นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อถายโอนหนาที่รับผิดชอบจากบุคคลหนึง่ไปยังอีกคนหนึ่ง (เชน จาก

แพทยไปใหพยาบาล) เมื่อหนาที่รับผิดชอบดังกลาวเกินขอบเขตหนาทีร่ับผิดชอบปกติของผูที่จะรับ

โอน. 

 มีการเฝาติดตามการจัดบุคลากรที่วางแผนไวและที่เกิดขึ้นจริงอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแผน

ตามความจําเปน. ระหวางที่มีการเฝาติดตามในระดับแผนกและงานบรกิาร มีกระบวนการที่ผูนําองคกรรวมมือ

กันปรับปรุงแผนทั้งหมดโดยรวม. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.6 

 1. มีแผนเปนลายลักษณอักษรสําหรับการจัดบุคลากรขององคกร. 

 2. ผูนํารวมมือกันจัดทําแผนบุคลากร. 

 3. แผนบคุลากรระบุจํานวน ประเภท และคุณสมบัติที่พึงประสงคของบุคลากร โดยใชวิธีการจัดอัตรากําลัง

ซึ่งเปนที่ยอมรบั.  

 4. แผนบคุลากรระบุการมอบหมายงานและการปรับเปลี่ยนการมอบหมายงานบุคลากร. 

 5. แผนบคุลากรระบุวิธีการถายโอนหนาที่รับผิดชอบจากบุคคลหนึง่ไปยังอีกคนหนึ่ง. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน  SQE.6.1 

 1. มีการเฝาติดตามประสิทธิผลของแผนการจัดบุคลากรอยางตอเนื่อง.  

 2. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการจดับุคลากรเมื่อจําเปน. 
 

 

 

การปฐมนิเทศและการศึกษา  

(Orientation and Education) 
 

 

มาตรฐาน SQE.7  

บุคลากรทุกคนทั้งสายงานคลินิกและนอกสายงานคลินิก ไดรับการปฐมนเิทศเมื่อไดรับการบรรจุ ใหเกดิ

ความคุนเคยกับองคกร แผนกหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน และเกิดความคุนเคยกับหนาที่

รับผิดชอบเฉพาะของตําแหนงงาน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.7 

 การตัดสินใจบรรจุบุคคลเปนบุคลากรขององคกรกอใหเกิดการเริ่มตนของกระบวนการหลายอยาง.  

การที่บุคลากรใหมไมวาจะเปนตําแหนงใดจะปฏิบัติงานไดดี จําเปนตองเขาใจภาพรวมขององคกร และเขาใจวา

หนาที่รับผิดชอบเฉพาะของตนจะมีผลตอการบรรลุพันธกจิขององคกรอยางไร.  ส่ิงนี้จะบรรลุไดโดยการ

ปฐมนิเทศทั่วไปใหเกิดความคุนเคยกับองคกรและบทบาทของตนในองคกร, และการปฐมนิเทศเฉพาะเกี่ยวกับ

หนาที่รับผิดชอบของตําแหนงที่ไดรับการบรรจุ.  การปฐมนิเทศรวมถึงประเด็นตอไปนีต้ามความเหมาะสม การ
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รายงานความผิดพลั้งทางการแพทย การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ นโยบายขององคกรเกี่ยวกับการส่ังยา

ทางโทรศัพท และอื่นๆ. (ดู GLD.5.4, ME 1 และ 2; และ PCI.11, ME 4 รวมดวย) 

 ผูปฏิบัติงานตามสัญญาจาง (contract workers) อาสาสมัคร และนักศึกษา/ผูอยูระหวางการฝกอบรม 

ไดรับการปฐมนิเทศใหเกิดความคุนเคยกับองคกร และงานที่ไดรับมอบหมายหรือหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ เชน 

ความปลอดภัยผูปวย การปองกันและควบคมุการติดเชื้อ. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน  SQE.7 

 1. บุคลากรใหมทั้งสายงานคลินิกและนอกสายงานคลินิก ไดรับการปฐมนิเทศเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับ

องคกร แผนกหรือหนวยงานซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน หนาที่รับผดิชอบของตําแหนงงานของแต

ละคน และงานที่ไดรับมอบหมายเฉพาะ. 

 2. ผูปฏิบัติงานตามสัญญาจาง ไดรับการปฐมนิเทศเพือ่ใหเกิดความคุนเคยกับองคกร แผนกหรือหนวยงาน

ซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน หนาที่รับผดิชอบของตําแหนงงานของแตละคน และงานที่ไดรับ

มอบหมายเฉพาะ. 

 3. อาสาสมัคร ไดรับการปฐมนิเทศเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับองคกร และหนาที่รับผดิชอบที่ไดรับ

มอบหมาย. 

 4. นักศึกษา/ผูอยูระหวางฝกอบรม ไดรบัการปฐมนิเทศเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับองคกร และหนาที่

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย. 

 
 

 

มาตรฐาน SQE.8  

บุคลากรแตละคนไดรับการศึกษาและฝกอบรมระหวางประจําการ รวมถึงการศึกษาและฝกอบรมอืน่ๆ อยาง

ตอเนื่อง เพือ่ธํารงหรือเพิ่มพนูทักษะและความรูของตน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.8 

 องคกรรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใหเขาใจความตองการการศึกษาของบุคลากรอยางตอเนื่อง.  

ผลจากการวัดคุณภาพและความปลอดภัยเปนแหลงขอมูลหนึ่งที่ชวยระบคุวามตองการการศึกษาของบุคลากร. 

ขอมูลการเฝาติดตามจากโปรแกรมบริหารอาคารสถานที่ การนําเทคโนโลยีใหมมาใช ประเด็นความรูและทักษะ

ที่คนพบจากการทบทวนการปฏิบัติงานตามหนาที่ วิธีปฏิบัติงานทางคลินิกใหม และแผนจัดบริการใหมใน

อนาคต เปนแหลงขอมูลดังกลาวดวยเชนกัน.  องคกรมีกระบวนการรวบรวมและบูรณาการขอมูลจากแหลง

ตางๆ เพื่อวางแผนโปรแกรมการศึกษาของบุคลากร.  องคกรกําหนดวาบุคลากรกลุมใด เชน ผูประกอบวิชาชีพ

ดานสุขภาพ ที่จะตองมีการศึกษาตอเนื่องเพื่อธํารงไวซึ่งคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเฝาติดตามและบันทึก

การศึกษาของบุคลากรเหลานี้. (ดู GLD.3.5, ME 3 รวมดวย)   

 เพื่อธํารงไวซึ่งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ยอมรับได การสอนทักษะใหมๆ และการจัดฝกอบรม

เกี่ยวกับเครื่องมือหรือวิธีปฏิบัติงานใหมๆ องคกรควรจัดใหมีสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก ผูใหความรู 

และเวลา สําหรับการศึกษาระหวางประจําการและการศึกษาอื่นๆ อยางตอเนื่อง.  การจัดการศึกษานี้สอดคลอง

กับความตองการของบุคลากรแตละคน และสอดคลองกับพัฒนาการอยางตอเนื่องขององคกรในการตอบสนอง

ความตองการของผูปวย.  ตัวอยางเชน สมาชิกแพทยอาจไดรับการศึกษาเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการ
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ติดเชื้อ ความกาวหนาของเวชปฏิบัติหรือเทคโนโลยีใหม.  มกีารบันทึกความสําเร็จดานการศึกษาของบุคลากร

แตละคนไวในแฟมขอมูลสวนบุคคล. 

 นอกจากนั้น แตละองคกรจัดทําและนําไปปฏิบัติซึ่งโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่

เหมาะสมกับความตองการดานสุขภาพของบุคลากร และความใสใจดานความปลอดภัยภายในองคกรและของ

บุคลากร. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.8 

 1. มีการใชขอมูลและสารสนเทศจากแหลงตางๆ รวมถงึผลจากกิจกรรมวัดคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อ

ระบุความตองการการศึกษาของบุคลากร.  

 2. มีการวางแผนโปรแกรมการศึกษาจากขอมูลและสารสนเทศเหลานี้. 

 3. บุคลากรขององคกรไดรบัการศึกษาและฝกอบรมระหวางประจําการอยางตอเนื่อง. (ดู AOP.5.1, ME 6; 

และ AOP.6.2, ME 7 รวมดวย) 

 4. การศึกษาสอดคลองกับความสามารถของบุคลากรแตละคนที่จะตอบสนองภาวะความตองการของผูปวย 

และ/หรือ ความตองการการศึกษาตอเนื่อง. (ดู AOP.5.1,ME 6 และ AOP.6.2, ME 7 รวมดวย) 

 
 

 

มาตรฐาน SQE.8.1  

บุคลากรซึ่งใหการดูแลผูปวย และบุคลากรอืน่ๆ ที่องคกรระบุ ไดรับการฝกอบรมและแสดงความสามารถที่

เหมาะสม เกี่ยวกับเทคนิคการชวยฟนคนืชพี. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.8.1 

 องคกรระบุบุคลากรที่ตองเขาอบรมเทคนคิการชวยฟนคืนชพี และระดับของการฝกอบรม 

(ระดับพื้นฐานหรือระดับกาวหนา) ที่เหมาะสมกับบทบาทของแตละคนในองคกร.   

บุคลากรที่ถูกระบุไดรับการฝกอบรมในระดับที่เหมาะสมซ้ําตามขอกําหนด และ/หรือ กรอบเวลาที่

โปรแกรมฝกอบรมซึ่งเปนที่ยอมรับระบุไว หรือทุกสองปถามิไดมีการใชโปรแกรมฝกอบรมซึ่งเปนที่ยอมรับ.  มี

หลักฐานแสดงวาบุคลากรแตละคนที่เขารวมรับการฝกอบรมบรรลคุวามสามารถในระดับที่ตองการอยางแทจริง. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.8.1 

 1. องคกรระบุบุคลากรที่มีหนาที่ดูแลผูปวย และบุคลากรอื่นๆ ที่จะตองเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการ

ชวยชีวิต (cardiac life support).  

 2. มีการจัดการฝกอบรมในระดับที่เหมาะสม โดยมีความถี่ที่เพียงพอสําหรับตอบสนองความตองการของ

บุคลากร. 

 3. มีหลักฐานแสดงวาบุคลากรผูใดไดผานการฝกอบรม. 

 4. มีการฝกอบรมการชวยฟนคืนชีพในระดับที่พึงประสงคใหแกบุคลากรแตละคนซ้าํ ตามขอกําหนด และ/

หรือ กรอบเวลาที่โปรแกรมฝกอบรมซึ่งเปนที่ยอมรับระบุไว หรือทุกสองปถามิไดมีการใชโปรแกรม

ฝกอบรมซึ่งเปนที่ยอมรับ. 
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มาตรฐาน SQE.8.2  

องคกรจัดใหมสีถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก และเวลา สําหรับการศึกษาและฝกอบรมของบุคลากร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.8.2 

 ผูนําองคกรสนบัสนุนความมุงมั่นตอการศึกษาระหวางประจําการอยางตอเนื่องของบคุลากร โดยจัดให

มีพื้นที่ เครื่องมือ และเวลาสําหรับโปรแกรมการศึกษาและฝกอบรม.  มสีารสนเทศทางวิชาการที่เปนปจจุบัน

พรอมสนับสนนุการศึกษาและฝกอบรม. 

 การศึกษาและฝกอบรมสามารถทําไดในสถานที่ที่เปนศูนยกลาง หรือสถานที่สําหรับการเรียนรูและ

พัฒนาทักษะขนาดเล็กลงมาที่กระจายทั่วไป.  การศึกษาที่จัดใหอาจจะเปนการจัดครั้งเดียวใหกับทุกคน หรือ

จัดซ้ําหลายครั้งสําหรับบุคลากรที่ทํางานเปนผลัด เพื่อลดผลกระทบตอกิจกรรมการดูแลผูปวย. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.8.2 

 1. องคกรจดัใหมีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ สําหรับการศึกษาและฝกอบรมระหวางประจําการ. 

 2. องคกรจดัใหบุคลากรทุกคนมีเวลาเพียงพอที่จะเขารวมการศึกษาและฝกอบรมที่เกี่ยวของ. 

 
 

 

มาตรฐาน SQE.8.3  

การศึกษาดานวิชาชีพสุขภาพซึ่งจัดใหมีในองคกร ไดรับการชี้นําโดยปจจัยดานการศึกษาซึ่งถูกกําหนดโดยผู

เปนเจาของโปรแกรมวิชาการ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.8.3 

 บอยครั้งที่สถานพยาบาลเปนสถานที่ฝกอบรมดานคลินิกสําหรับนักศึกษาแพทย พยาบาล วิชาชีพ

ดานบริการสุขภาพ และหลักสูตรฝกอบรมนกัศึกษาอื่นๆ.  เมื่อองคกรมีสวนรวมในโปรแกรมฝกอบรมดังกลาว 

องคกรดําเนินการตอไปนี้ 

• จัดใหมีกลไกสําหรับกํากับดูแลโปรแกรมการฝกอบรม; 

• ไดรับและยอมรับขอพิจารณา (parameter) ของเจาของโปรแกรมวิชาการ; 

• มีบันทึกที่สมบูรณของผูรับการฝกอบรมในองคกรทุกคน; 

• มีเอกสารหลักฐานสถานภาพการลงทะเบียน ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ (licensure) หรือ

ประกาศนียบัตร (certification) ที่ไดรับ และการจัดระดับทางวิชาการ (academic classification) ของ

ผูรับการฝกอบรม; 

• เขาใจและจัดใหมีการกํากับดูแลในระดับที่ตองการสําหรับผูรับการฝกอบรมแตละประเภทและแตละ

ระดับ; และ 

• นําผูรับการฝกอบรมเขารวมในการปฐมนิเทศ โปรแกรมคณุภาพ ความปลอดภัยผูปวย การปองกัน

และควบคุมการติดเชื้อ และโปรแกรมอืน่ๆ ขององคกร. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.8.3 
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 1. องคกรจดัใหมีกลไกกํากับดูแลโปรแกรมฝกอบรม. 

 2. องคกรไดรับและยอมรบัขอพิจารณาของเจาของโปรแกรมวิชาการ. 

 3. องคกรมีเอกสารที่สมบูรณของผูรับการฝกอบรมในองคกรทุกคน. 

 4. องคกรมีเอกสารหลักฐานสถานภาพการลงทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรอืประกาศนียบัตรที่

ไดรับ และการจัดระดับทางวิชาการของผูรบัการฝกอบรม. 

 5. องคกรเขาใจและจัดใหมีการกํากับดูแลในระดับที่ตองการสําหรับผูรับการฝกอบรมแตละประเภทและแต

ละระดับ. 

 6. องคกรนาํผูรับการฝกอบรมเขารวมกับการปฐมนิเทศ โปรแกรมคณุภาพ ความปลอดภัยผูปวย การ

ปองกันและควบคุมการติดเชื้อ และโปรแกรมอื่นๆ ขององคกร. 

 
 

 

มาตรฐาน SQE.8.4  

องคกรจัดใหมโีปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.8.4 

 สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในองคกรเปนส่ิงสําคัญเพื่อธํารงไวซึ่งสุขภาพ ความพึงพอใจ 

และผลิตภาพของบุคลากร.  ความปลอดภัยของบุคลากรเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมคณุภาพและความ

ปลอดภัยขององคกร.  วิธีการที่องคกรสรางความคุนเคยและฝกอบรมบุคลากร จัดใหมีสถานที่ที่ปลอดภัย 

บํารุงรักษาเครื่องมือดานชีวการแพทยและเครื่องมืออื่นๆ ปองกันหรือควบคุมการติดเชื้อเนื่องจากบรกิาร

สุขภาพ และปจจัยอื่นๆ อีกมาก เปนตัวกําหนดสุขภาวะของบุคลากร. (ดู PCI.5.1, ME 2 รวมดวย) 

 โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรสามารถจัดขึ้นภายในองคกรหรือบูรณาการกับ

โปรแกรมภายนอก.  ไมวาจะมีบุคลากรหรือโครงสรางของโปรแกรมอยางไร บุคลากรเขาใจวิธีการรายงาน การ

ไดรับการรักษา การไดรับคําปรึกษาและติดตามสําหรับการบาดเจ็บ (เชน โดนเข็มแทง) การสัมผัสโรคติดตอ 

การบงชี้ความเส่ียงและสภาพที่อันตรายภายในอาคารสถานที่ ประเด็นดานสุขภาพและความปลอดภัยอื่นๆ.  

โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรอาจจัดใหมีการคัดกรองสุขภาพเมื่อแรกเขาทํางาน, การให

ภูมิคุมกันและการตรวจรางกายเปนระยะ, การรักษาการเจ็บปวยที่เกิดจากการทํางาน เชน ปวดหลัง หรือการ

บาดเจ็บอื่นที่เรงดวนกวา. 

 การออกแบบโปรแกรมดังกลาวไดรับขอคิดเห็นจากบุคลากร ใชทรพัยากรทางคลินิกขององคกรและ

ชุมชน. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.8.4 

 1. ผูนําองคกรและบุคลากรวางแผนโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร. 

 2. โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยตอบสนองความตองการของบคุลากรทั้งที่เรงดวนและไมเรงดวน

ดวยการรักษาโดยตรงและการสงตอ.  

 3. มีการนําขอมูลของโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรไปใชในโปรแกรมคุณภาพและความ

ปลอดภัยขององคกร. 

 4. มีนโยบายในการใหวัคซีนและสรางภูมิคุมกันแกบุคลากร. 
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 5. มีนโยบายในการประเมิน ใหคําปรึกษา และติดตามบุคลากรที่ไดสัมผัสกับโรคติดตอ ซึ่งมีการ

ประสานงานกับโปรแกรมปองกันและควบคมุการติดเชื้อ. (ดู PCI.5, ME 2 รวมดวย) 
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บุคลากรสายแพทย (Medical Staff) 
 

 

การกําหนดสมาชิกภาพของบุคลากรสายแพทย 

มาตรฐาน SQE.9  

องคกรมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลสําหรับรวบรวม สอบทาน และประเมิน หลักฐานคณุสมบัติ (ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ) ของบุคลากรสายแพทยที่ไดรับอนญุาตใหดูแล

ผูปวยไดโดยไมตองมีการควบคุมดูแล. 

มาตรฐาน SQE.9.1  

ผูนําตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลในการตออายุการอนุญาตใหบุคลากรสายแพทยแตละคนใหบริการดูแลผูปวย

อยางนอยทุกสามป. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.9 และ SQE.9.1 

 บุคลากรสายแพทยหมายความถึง แพทย ทันตแพทย และบุคคลอื่นซึ่งมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพให

ทําเวชปฏิบัติไดโดยอิสระ (โดยไมตองมีการควบคุมดูแล) และเปนผูใหบริการปองกันโรค บําบัดรักษา คืน

สภาพ ศัลยกรรม ฟนฟูสมรรถภาพ หรอืบรกิารทางการแพทยและทันตกรรมอืน่ๆ ใหแกผูปวย, หรือเปนผู

ใหบริการแปลผลการตรวจแกผูปวย เชน การตรวจทางพยาธิวิทยา รังสีวิทยา หรือการตรวจชันสูตรทาง

หองปฏิบัติการ 

ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานโดยประเภทการจาง สถานภาพการจาง สัญญา หรอืขอตกลงที่องคกรทํา

กับแตละบุคคลเพื่อใหบริการดูแลผูปวยอยางไร.    บคุลากรเหลานี้เปนผูรบัผิดชอบหลักสําหรับการดูแลผูปวย

และผลลัพธของการดูแล.  ดังนั้น องคกรมีภาระรับผิดชอบสูงสุดในการสรางความมั่นใจวาผูประกอบวิชาชีพแต

ละคนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใหการดูแลรกัษาผูปวยอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผล.  

 องคกรแสดงถงึการรับภาระรับผิดชอบเรื่องนี้ โดย 

• ทําความเขาใจกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของซึง่ระบุผูที่ไดรับอนุญาตใหทํางานโดยอิสระ

และยืนยันวาองคกรจะอนญุาตผูประกอบวิชาชีพดังกลาวใหทํางานโดยอสิระในองคกร; 

• รวบรวมหลักฐานคุณวุฒิที่สามารถหาไดของผูประกอบวิชาชีพ ประกอบดวยหลักฐานการศึกษาและ

ฝกอบรม หลักฐานของใบอนญุาตประกอบวิชาชีพที่เปนปจจุบัน หลักฐานของความสามารถปจจุบัน

จากสารสนเทศขององคกรอืน่ซึ่งผูประกอบวิชาชีพเคยปฏิบัติงาน และจดหมายรับรอง (letter of 

recommendation) และ/หรือ สารสนเทศอื่นๆ ซึ่งองคกรตองการ เชน ประวัติสุขภาพ ภาพถาย ฯลฯ; 

และ 

• การสอบทานสารสนเทศที่จําเปน เชน การขึน้ทะเบียนหรอืใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อเอกสารดังกลาวมีการตออายุเปนระยะ ประกาศนียบัตรและหลักฐานการสําเร็จการศึกษา

หลังปริญญา. 

 องคกรตองใชความพยายามทุกวิถีทางเพื่อสอบทานสารสนเทศที่จําเปน แมเมื่อการศึกษาดังกลาว

เกิดขึ้นในตางประเทศและเปนเวลานานมาแลว.  วิธีการที่สามารถใชได คือ การสอบทานผานเว็บไซตที่
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ปลอดภัย การโทรศัพทขอคํายืนยันจากแหลงขอมูลและบันทึกไว คํายืนยนัเปนลายลักษณอักษร และองคกรที่

สาม (third party) เชน หนวยงานของรฐัหรือเอกชนที่ไดรับการระบุไว. 

 สถานการณสามประการตอไปนี้ถือวาเปนวิธีการทดแทนการสอบทานหลักฐานคุณสมบัติจาก

แหลงขอมูลปฐมภูมิ (primary source verification – ดูคําอธิบายศัพท) ที่ยอมรับได: 

1. สําหรับโรงพยาบาลที่อยูภายใตการกํากับดูแลโดยตรงของสวนราชการ กระบวนการสอบทานความ

ถูกตองของราชการ ซึ่งมรีะเบียบขอบังคับของราชการที่โปรงใสเกี่ยวกับการสอบทานกับแหลงขอมูล

ปฐมภูมิ รวมกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของราชการ และการใหสถานะเฉพาะ (เชน ที่ปรึกษา ผู

ชํานาญ ฯลฯ) เปนที่ยอมรับ. 

2. สําหรับโรงพยาบาลทุกแหง การมีโรงพยาบาลเครือขาย (affiliated hospital) ซึ่งมีการสอบทานกับ

แหลงขอมูลปฐมภูมิของผูสมัคร การสอบทานนั้นเปนที่ยอมรับตราบเทาที่โรงพยาบาลเครือขายนั้น

ไดรับการรับรองจาก JCI โดยปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบที่ระบุไวใน SQE.9, ME2 อยาง

ครบถวนสมบูรณ. 

3. สําหรับโรงพยาบาลทุกแหง  มีการสอบทานเอกสารคุณสมบัติโดยองคกรที่สามซึ่งมีความอิสระ เชน 

หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการกําหนด ตราบเทาที่เปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี:้ โรงพยาบาลที่

ตัดสินใจบนพื้นฐานของสารสนเทศจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการระบุไว ควรสรางความ

เชื่อมั่นในความสมบูรณ ความถูกตอง และความทันสมัยของสารสนเทศดังกลาว.  เพื่อใหมีความเชื่อมั่น

ตอสารสนเทศในระดับนี้ โรงพยาบาลควรประเมินหนวยงานที่สงมอบสารสนเทศต้ังแตแรกเริ่มและเปน

ระยะหลังจากนั้น.  หลักการที่ใชเปนแนวทางในการประเมินดังกลาวไดแก 

• หนวยงานผูใหสารสนเทศแจงผูใชวาสามารถจัดหาขอมูลและสารสนเทศใดไดบาง; 

• หนวยงานผูใหสารสนเทศสงมอบเอกสารที่อธิบายวิธีการเก็บขอมูล สารสนเทศ รวมทั้งการ

จัดทําสารสนเทศและกระบวนการตรวจสอบ ใหแกผูใช; 

• ผูใชและหนวยงานผูใหสารสนเทศตกลงรวมกันเกี่ยวกับรปูแบบสําหรับการสงผานสารสนเทศ

คุณสมบัติของบุคคลจากหนวยงาน; 

• ผูใชสามารถจําแนกไดงายวาสารสนเทศที่สงผานมาจากหนวยงานผูใหสารสนเทศ สวนใดที่มา

จากแหลงขอมลูปฐมภูมิ สวนใดที่ไมใช; 

• หนวยงานผูใหสารสนเทศระบุวันที่ซึ่งมีการปรับปรุงสารสนเทศจากแหลงขอมูลปฐมภูมิครั้ง

ลาสุด สําหรับสารสนเทศที่อาจจะลาสมัยได; 

• หนวยงานผูใหสารสนเทศรับรองวาสารสนเทศที่สงผานใหแกผูใชเปนสารสนเทศที่หนวยงาน

ไดรับ; 

• ผูใชสามารถเห็นไดชัดวาสารสนเทศจากแหลงขอมูลปฐมภูมิที่หนวยงานผูใหสารสนเทศ

สงผานมาให เปนสารสนเทศจากแหลงขอมลูปฐมภูมิทั้งหมดที่หนวยงานมีสิทธิเปนเจาของใน

เรื่องนัน้หรือไม ถาไม จะหาสารสนเทศเพิ่มเติมไดจากที่ใด; 

• ถามีความจําเปน ผูใชสามารถเขารวมในกระบวนการควบคุมคุณภาพของหนวยงานผูให

สารสนเทศ เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับการสงผานขอมูล (transmission error) ความไมคงเสนคง

วา หรือประเด็นขอมูลอื่นๆ ทีพ่บในบางครั้ง; และ 



 

268 

 

• ผูใชมีขอตกลงเปนทางการกับหนวยงานผูใหสารสนเทศ สําหรับการส่ือสารการเปลี่ยนแปลงใน

สารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ.  

การปฏิบัติตามมาตรฐานหมายความวาจะตองมีการสอบทานหลักฐานคณุสมบัติของบุคคลกับ

แหลงขอมูลปฐมภูมิ.  เพื่อการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอนตามขอกําหนดนี ้การการสอบทานหลักฐานคณุสมบัติ

กับแหลงขอมูลปฐมภูมิเปนส่ิงที่ตองกระทําสําหรับผูประกอบวิชาชีพใหมที่เริ่มงานส่ีเดือนกอนที่จะมีการเยี่ยม

สํารวจเพื่อการรับรองครั้งแรก.  ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ จะตองมีการสอบทานหลักฐานคณุสมบัติกับ

แหลงขอมูลปฐมภูมิเมื่อมีการเยี่ยมสํารวจองคกรเพื่อการรบัรองรอบสามป. 

การปฏิบัตินี้จะเสร็จสมบูรณภายในชวงเวลาสามป ตามแผนซึ่งใหความสําคัญกับการสอบทาน

หลักฐานคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพที่กําลังปฏิบัติงานใหบริการที่มคีวามเส่ียงสูง.   

หมายเหตุ: ขอกําหนดนี้อางองิถึงการ “สอบทาน” หลักฐานคุณสมบัติเทานั้น. สําหรับแพทยทุกคน

จะตองมีการรวบรวมและทบทวนหลักฐานคณุสมบัติ และมอบสิทธิการดูแลผูปวย.  ไมมีการแบงเปนขัน้ตอนใน

กระบวนการนี้.  (ดู SQE.9, ME 3 รวมดวย) 

มีการบันทึกไวเมื่อไมสามารถทําการสอบทานได เชน เอกสารสูญหายไประหวางเกิดอุบัติภัย.   

องคกรรวบรวมและเก็บรักษาแฟมเอกสารคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพแตละคน.  มีการใช

กระบวนการดังกลาวกับผูประกอบวิชาชีพทุกประเภทและทุกระดับ (ผูที่ไดรับคาตอบแทนประจํา กิตติมศักด์ิ 

ภายใตสัญญาจางเหมา และอิสระ).  

 องคการทบทวนแฟมขอมูลของผูประกอบวิชาชีพแตละรายเมื่อแรกบรรจเุขาทํางานและทุกสามปเปน

อยางนอย เพื่อสรางความมั่นใจวาผูประกอบวิชาชีพรายนั้นยังคงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไมไดถูก

ลงโทษโดยหนวยงานที่รับผิดชอบออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร มีเอกสารหลักฐานที่

เพียงพอสําหรบัการขอหรอืขยายสิทธิการดูแลผูปวยหรือหนาที่ภายในองคกร และมีความสามารถทางรางกาย

และจิตใจที่จะดูแลรักษาผูปวยโดยไมตองมีการควบคุมดูแล. นโยบายขององคกรระบุบุคคลหรอืกลไก

รับผิดชอบตอการทบทวนนี้ เกณฑที่ใชในการตัดสินใจ และวิธีการบันทึกผลการตัดสินใจ. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.9 

1. มีการระบุตัวผูที่ไดรับอนุญาตโดยกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และองคกร ใหดูแลผูปวยไดโดยไมตองมี

การกํากับดูแล. 

 2. มีการเก็บสําเนาหลักฐานคุณสมบัติที่ตองการ (หลักฐานการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขี้น

ทะเบียน ฯลฯ) ตามขอกําหนดและนโยบายขององคกรสําหรับบุคลากรสายแพทยแตละคนไวใน

แฟมขอมูลสวนบุคคล หรอืในแฟมหลักฐานคุณสมบัติของแตละคนที่แยกไวเฉพาะ. 

 3. มีการสอบทานหลักฐานคุณสมบัติ (หลักฐานการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขี้นทะเบียน 

ฯลฯ) กับหนวยงานซึ่งเปนผูออกหลักฐานดังกลาว กอนทีจ่ะใหเริ่มปฏิบัติงานดูแลผูปวย. 

 4. หลักฐานคุณสมบัติในแฟมขอมูล (หลักฐานการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขี้นทะเบียน ฯลฯ) 

เปนปจจุบันและไดรับการปรับปรุงเมื่อจําเปน. 

 5. มีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเพื่อทบทวนเอกสารแตละฉบับอยางนอยทุกสามป. 

 6. เมื่อแรกบรรจุ มีการกําหนดคุณสมบัติที่เปนปจจุบันของผูที่จะใหบรกิารดูแลผูปวยโดยใชขอมูล. 

HA
Sticky Note
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องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.9.1 

 1. มีกระบวนการระบุไวในนโยบายสําหรับการทบทวนแฟมหลักฐานคุณสมบัติของบุคลากรสายแพทยแตละ

คน เปนระยะสําหรับทุกคน อยางนอยทุกสามป. 

 2. ผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินในอนญุาตอยางเปนทางการในการตออายุการปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวย

สําหรับบุคลากรสายแพทยแตละคน. 

 3. มีการบันทึกการตัดสินตออายุการปฏิบัติหนาที่ในแฟมคุณสมบัติของบุคลากรสายแพทย. 

 
 

 

การกําหนดสิทธิทางคลินกิ 

มาตรฐาน SQE.10  

องคกรมีวิธีปฏิบัติที่ใชหลักฐาน เปนธรรม มมีาตรฐาน (standardized objective, evidence-based procedure) 

ในการมอบสิทธิแกบุคลากรสายแพทยที่จะรับและรักษาผูปวย และใหบริการทางคลินิกอืน่ อยางสอดคลองกับ

คุณสมบัติของบุคลากรผูนั้น. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.10 

 การกําหนดความสามารถดานคลินิกที่เปนปจจุบัน และการตัดสินใจวาจะอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพ

ทําการดูแลดานคลินิกอะไรบาง มักจะเรียกวา “การใหสิทธิ” (privileging) เปนการตัดสินใจที่สําคัญยิ่งที่องคกร

ทําเพื่อคุมครองความปลอดภัยใหแกผูปวยและยกระดับคุณภาพบริการทางคลินิก. 

 การตัดสินใหสิทธิการดูแลผปวยมีดังตอไปนี้: 

1. องคกรเลือกกระบวนการที่เปนมาตรฐานในการระบบุริการดานคลินิกสําหรับผูประกอบวิชาชีพแตละคน.  มี

การใชหลักฐานคุณสมบัติใน SQE.9 เปนพื้นฐานหลักสําหรับการกําหนดสิทธิการดูแลเมื่อแรกรับเขาทํางาน

ในองคกร.  มีการพิจารณาจดหมายจากที่ทํางานเดิม รางวัลที่ไดรับเกี่ยวกับวิชาชีพ และขอมูลจากแหลงอื่น

ดวย ถามี. 

2. ในการตออายุการทํางาน องคกรจะแสวงหาและใชสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถทั่วไปของผูประกอบ

วิชาชีพตอไปนี้ทุกสามป: 

a. การดูแลผูปวย – ผูประกอบวิชาชีพใหการดูแลผูปวยดวยความเมตตา เหมาะสมและมีประสิทธิผล

สําหรับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาโรค และการดูแลระยะสุดทายของชีวิต.  

b. ความรูดานการแพทย/คลินกิ – วิทยาการดานชีวการแพทย ดานคลินิก และดานสังคมศาสตรที่มี

บทสรุปแลวและที่กําลังพัฒนาหาขอสรุป รวมถึงการประยุกตใชความรูในการดูแลผูปวยและให

การศึกษาแกผูอื่น. 

 c) การเรียนรูและพัฒนาบนพื้นฐานของการปฏิบัติ  - การใชหลักฐานและวิธีการทางวิทยาศาสตร เพื่อ

สืบคน (investigate) ประเมิน และปรับปรุงการดูแลผูปวย.         

d) ทักษะการสรางสัมพันธภาพและการติดตอส่ือสาร – ซึ่งทาํใหผูประกอบวิชาชีพสามารถสรางและ

ธํารงไวซึ่งความสัมพันธเชิงวิชาชีพกับผูปวย ครอบครัว และสมาชิกในทีมดูแลสุขภาพอื่นๆ  
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e) ความเปนวิชาชีพ – สะทอนถึงความมุงมั่นที่จะพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง การปฏิบัติอยางมี

จริยธรรม เขาใจและมีความไวตอความหลากหลาย และมีเจตคติที่รับผิดชอบตอผูปวย วิชาชีพ 

และสังคม. 

f) การปฏิบัติบนพื้นฐานเชงิระบบ (system-based practices) – ผานการเขาใจบริบทและระบบการ

ดูแลสุขภาพ.  

 มีวิธีปฏิบัติที่ใชหลักฐาน เปนธรรม และมีมาตรฐาน เพื่อนําสารสนเทศทั้งหมดนี้มาใชตัดสินใจเกี่ยวกับ

การกําหนดสิทธิดูแลผูปวยสําหรับผูประกอบวิชาชีพ.  วิธีปฏิบัติดังกลาวถูกระบุไวในนโยบายและมีการปฏิบัติ

ตาม.  ผูนําทางการแพทยสามารถแสดงใหเห็นถงึการนําวิธีปฏิบัติดังกลาวมาใชอยางไดผลในกระบวนการรับ

บรรจุเขาทํางานเมื่อเริ่มแรก และกระบวนการตออายุการทํางาน.  

 มีการจัดทําขอมูลสิทธิทางคลินิกที่ไดรับกําหนดหรือทบทวนและกําหนดใหม ใหบุคคลหรือหนวยงาน

ในองคกร (เชน หองผาตัด แผนกฉุกเฉิน) ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะใหบรกิาร ในรูปแบบของส่ิงพิมพ 

อิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่น. สารสนเทศนี้จะชวยสรางความมั่นใจวามีการทําเวชปฏิบัติภายในขอบเขตของ

ความสามารถและสิทธิที่ไดรับอนุญาต.  มีการปรับปรุงสารสนเทศนี้ใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสม.  

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.10 

 1. องคกรใชกระบวนการที่เปนมาตรฐานซึ่งระบุไวในนโยบายที่เปนทางการขององคกรในการใหสิทธิการ

ดูแลผูปวยแกบุคลากรสายแพทยในการใหบริการเมื่อแรกรับเขาทํางานและเมื่อมีการตออายุ. (ดู AOP.3, 

ME 5; และ MMU. 4.2, ME 2 รวมดวย). 

 2. การตัดสินตออายุการใหบริการผูปวยเปนไปตามองคประกอบขอ a) ถึง f) ในเจตจํานงของมาตรฐาน 

และการทบทวนผลการปฏิบัติงานประจําปของผูประกอบวิชาชีพ.  

 3. ผูนําระบบุริการที่จะใหแกผูปวยโดยบุคลากรสายแพทยแตละคนไวอยางชัดเจน และส่ือสารใหทั่วทั้ง

องคกรทราบ รวมทั้งเจาตัว.  

 4. บุคลากรสายแพทยแตละคนใหบริการเฉพาะที่ไดรบัอนุญาตจากองคกร. 

 
 

 

การเฝาติดตามและประเมินผลบุคลากรสายแพทยอยางตอเนื่อง 

มาตรฐาน SQE.11  

องคกรใชกระบวนการที่เปนมาตรฐานและตอเนื่อง ในการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยการใหบริการ

ผูปวยโดยบุคลากรสายแพทยแตละคน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.11 

 มีกระบวนการที่เปนมาตรฐานในการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพแตละคน สําหรับ

ทบทวนโดยหวัหนาแผนกหรอืคณะกรรมการทบทวนที่เกี่ยวของอยางนอยปละครั้ง.  การทบทวนดังกลาวทําให

องคกรรับรูแนวโนมการประกอบวิชาชีพซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพการดูแลและความปลอดภัยผูปวย.  เกณฑที่

ใชในการประเมินการประกอบวิชาชีพอยางตอเนื่องครอบคลุมประเด็นขั้นตนตอไปนี ้:  

• การทบทวนการทําหัตถการผาตัดและหัตถการทางคลินิกอืน่ๆ และผลลัพธ 
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• แบบแผนการใชเลือดและยา 

• คําส่ังสงตรวจทดสอบและทําหัตถการ 

• แบบแผนวันนอนโรงพยาบาล 

• ขอมูลภาวะแทรกซอนและการเสียชีวิต 

• การขอคําปรึกษาและใชผูเชี่ยวชาญ 

• เกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งองคกรกําหนด 

สารสนเทศดังกลาวนี้อาจไดรับจากวิธีการตอไปนี้: 

• การทบทวนเวชระเบียนเปนระยะ 

• การสังเกตโดยตรง  

• การเฝาติดตามเทคนิคการวินิจฉัยโรคและการรักษา 

• การเฝาติดตามคุณภาพทางคลินิก 

• การอภิปรายกับเพื่อนรวมวิชาชีพและบุคลากรอื่นๆ 

 มีการประเมินกิจกรรมของแพทยอาวุโสและหัวหนาแผนกโดยผูมีอํานาจภายในหรือภายนอกที่

เหมาะสม.   

กระบวนการประเมินการประกอบวิชาชีพอยางตอเนื่องเปนกระบวนที่ใชหลักฐานและเปนธรรม.  

ผลลัพธของกระบวนการทบทวน อาจจะเปนการคงหนาที่รบัผิดชอบเดิม การขยายหนาที่รับผิดชอบ การจํากัด

หนาที่รับผิดชอบ การกําหนดใหมีชวงเวลาที่ตองไดรับคําปรึกษาและกํากับดูแล หรือกจิกรรมที่เหมาะสมอื่นๆ.  

มีการทบทวนและดําเนินการอยางเหมาะสม เมื่อมีหลักฐานของการปฏิบัติงานที่นาสงสัยหรือตกตํ่าลง ในชวง

เวลาใดเวลาหนึ่งระหวางป.  มีการบันทึกผลลัพธของการทบทวน การดําเนินการ และผลกระทบตอสิทธิการ

ดูแลผูปวย ไวในแฟมขอมูลหลักฐานคุณสมบัติหรือแฟมอืน่ๆ ของแพทย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของ SQE.11 

 1. มีการทบทวนการประเมินผลการประกอบวิชาชีพในดานคุณภาพและความปลอดภัยของการใหบริการ

ผูปวยโดยบุคลากรสายแพทยแตละคนอยางตอเนื่อง และส่ือสารใหเจาตัวทราบอยางนอยปละครั้ง (ดู 

QPS.1.1, ME.1 รวมดวย) 

 2. การประเมินผลการประกอบวิชาชีพของบุคลากรสายแพทยแตละคนอยางตอเนือ่ง และการทบทวน

ประจําป ใชกระบวนการที่เปนมาตรฐานตามนโยบายขององคกร. 

 3. การประเมินผลพิจารณาและใชขอมูลเปรียบเทียบในเชิงรุก เชน การเทียบเคียงกบัขอมูลทางการแพทย

ในวารสารวิชาการ. 

 4. การประเมินผลพิจารณาและใชขอสรุปของการวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะแทรกซอนเมื่อสามารถทําได

, (ดู QPS.5; QPS.6 และ GLD.3.4, ME 3 รวมดวย) 

 5. มีการบันทึกสารสนเทศจากกระบวนการประเมินการประกอบวิชาชีพไวในแฟมขอมูลหลักฐานคณุสมบัติ

หรือแฟมขอมลูอื่นๆ ของบุคลากรสายแพทย. 
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บุคลากรสายพยาบาล (Nursing Staff) 
  

 

มาตรฐาน SQE.12  

องคกรมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการรวบรวม สอบทาน และประเมิน หลักฐานคณุสมบัติของบุคลากร

สายพยาบาล (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ).  

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.12  

 องคกรตองสรางความมั่นใจวามีบุคลากรสายพยาบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับพันธกิจขององคกร 

ทรัพยากร และความตองการของผูปวย.  บุคลากรสายพยาบาลมีหนาที่รับผิดชอบในการใหการดูแลผูปวย

โดยตรง.  นอกจากนั้น การดูแลทางการพยาบาลยังมีสวนตอผลลัพธของผูปวยโดยรวม.  องคกรตองสราง

ความมั่นใจวาพยาบาลมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะใหการดูแลทางการพยาบาล และตองระบุประเภทของการดูแล

ที่พยาบาลไดรับอนุญาตใหทาํถามิไดกําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ.  องคกรสรางความมั่นใจวา

พยาบาลแตละคนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใหการดูแลรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลแกผูปวยโดย 

• ทําความเขาใจกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับพยาบาลและปฏิบัติการทางพยาบาล; 

• รวบรวมหลักฐานคุณวุฒิของพยาบาลแตละคน โดยมีหลักฐานตอไปนี้เปนอยางนอย 

o หลักฐานการศึกษาและฝกอบรม; 

o หลักฐานใบอนญุาตประกอบวิชาชีพที่เปนปจจุบัน; 

o หลักฐานของความสามารถในปจจุบันจากสารสนเทศขององคกรอืน่ซึ่งพยาบาลเคย

ปฏิบัติงาน; 

o จดหมายรับรอง (letter of recommendation) และ/หรือ สารสนเทศอื่นๆ ซึ่งองคกรตองการ 

เชน ประวัติสุขภาพ ภาพถาย ฯลฯ; และ 

• การตรวจสอบสารสนเทศที่จําเปน เชน การขึ้นทะเบียนหรอืใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เปนปจจุบัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเอกสารดังกลาวมีการตออายุเปนระยะ ประกาศนียบัตรและหลักฐานการสําเร็จ

การศึกษาเฉพาะทางหรือขั้นสูง. 

 องคกรจะตองใชความพยายามทุกวิถีทางในการสอบทานหลักฐานคุณสมบัติ แมเมื่อการศึกษา

ดังกลาวเกิดขึ้นในตางประเทศและเปนเวลานานมาแลว.  วิธีการที่สามารถใชได คือ การตรวจสอบผานเว็บไซต

ที่ปลอดภัย การโทรศัพทสอบถามจากแหลงขอมูลและบันทกึไว คํายืนยันเปนลายลักษณอักษร และองคกรที่

สาม (third party) เชน หนวยงานของรฐัหรือเอกชนที่ไดรับการระบุไว. 

 สถานการณที่อธิบายไวสําหรับแพทยในเจตจํานงของมาตรฐาน SQE.9 ถือวาเปนวิธีการทดแทนที่

ยอมรับไดสําหรับการสอบทานหลักฐานคุณวุฒิของพยาบาลกับแหลงขอมูลปฐมภูมิ. 

การปฏิบัติตามมาตรฐานหมายความวาจะตองมีการสอบทานกับแหลงขอมูลปฐมภูมิสําหรับ 

• พยาบาลใหมที่เริ่มงานส่ีเดือนกอนที่จะมีการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรองคุณภาพครั้งแรก; และ 

• พยาบาลที่กําลังปฏิบัติงานภายในชวงสามป เพื่อสรางความมั่นใจวามีการสอบทานกอนการเยี่ยม

สํารวจองคกรเพื่อการรับรองรอบสามป.  การนี้จะสําเร็จไดถาเปนไปตามแผนซึง่ใหความสําคัญกับการ
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สอบทานหลักฐานคุณสมบัติของพยาบาลที่กําลังปฏิบัติงานใหบริการที่มคีวามเส่ียงสูง เชน หองผาตัด 

แผนกฉุกเฉนิ หรือหนวยดูแลผูปวยวิกฤติ.   

มีการบันทึกไวเมื่อไมสามารถทําการสอบทานได เชน เอกสารสูญหายไประหวางเกิดอุบัติภัย.   

องคกรมีกระบวนการที่สรางความมั่นใจวาหลักฐานคุณวุฒิของพยาบาลที่ทําสัญญาจางแตละคนไดรบั

การรวบรวม สอบทาน และทบทวนเพื่อสรางความมั่นใจในความสามารถทางคลินิกที่มีอยูในขณะนั้นกอนที่จะ

มอบหมายงาน. 

องคกรรวบรวมและเก็บรักษาแฟมขอมูลหลักฐานคุณวุฒิของพยาบาลแตละคน.  แฟมขอมูล

ประกอบดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เปนปจจุบันถาระเบียบขอบังคับกําหนดใหมีการตออายุ.  มีเอกสาร

หลักฐานของการฝกอบรมเกีย่วกับความสามารถที่เพิ่มขึ้น. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน SQE.12 

 1. องคกรมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการรวบรวมหลักฐานคุณสมบัติของบุคลากรสายพยาบาลแตละคน. 

 2. มีบันทึกหลักฐานใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ. 

 3. สารสนเทศดังกลาวไดรับการสอบทานจากแหลงขอมูลตนกําเนิดตามตัวแปรที่อยูในเจตจํานง SQE.9. 

 4. มีการเก็บรักษาบันทึกหลักฐานคุณวุฒิของบุคลากรสายพยาบาลทุกคน. 

 5. องคกรมีกระบวนการที่สรางความมั่นใจวาหลักฐานคุณวุฒิของพยาบาลที่ทําสัญญา มีความถูกตองและ

สมบูรณกอนมอบหมายงาน. 

 6. องคกรมีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาพยาบาลซึ่งติดตามแพทยอิสระมาใหบริการแกผูปวยและมิไดเปน

บุคลากรขององคกร เปนผูมหีลักฐานคุณสมบัติเหมาะสม. 

  
 

 

มาตรฐาน SQE.13  

องคกรมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการระบหุนาที่รับผิดชอบและจัดมอบหมายงานทางคลินิก บนพื้นฐานของ

เอกสารคุณสมบัติของพยาบาลและระเบียบขอบังคับที่มี. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.13 

 การทบทวนคุณสมบัติของพยาบาล เปนพื้นฐานสําหรับการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในงาน และ

กิจกรรมการดูแลดานคลินิก.  การมอบหมายงานนี้อาจจะถูกระบุไวในคําอธิบายตําแหนงงาน หรือดวยวิธีหรือ

เอกสารอื่น.  การมอบหมายงานโดยองคกรสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับหนาที่

รับผิดชอบและการดูแลทางคลินิกของพยาบาล. (ดู MMU.6, ME 3 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของ  SQE.13 

 1. มีการใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณของพยาบาลในการ

มอบหมายงานทางคลินิก. 

 2. กระบวนการมอบหมายงานนํากฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของมาพิจารณา. 
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มาตรฐาน SQE.14  

องคกรมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสําหรับการมีสวนรวมของพยาบาลในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพขององคกร 

รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลเมื่อมีขอบงชี้. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.14 

 บทบาททางคลินิกที่จําเปนของบุคลากรสายพยาบาลกําหนดใหพยาบาลมีสวนรวมอยางแข็งขันใน

โปรแกรมพัฒนาคุณภาพทางคลินิกขององคกร. ถาพบวาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลมีขอสงสัยในระหวาง

การเฝาติดตาม การประเมินผล และการพฒันาคุณภาพทางคลินิก องคกรมีกระบวนการที่จะประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลรายนั้น.  ผลของการทบทวน การดําเนินการที่เกิดขึ้น และผลกระทบตอหนาที่

รับผิดชอบไดรบัการบันทึกไวในแฟมหลักฐานคุณสมบัติของพยาบาลหรือแฟมอื่นๆ. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน  SQE.14 

 1. บุคลากรสายพยาบาลมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพขององคกร. (ดู QPS.1.1, ME 1 รวมดวย) 

 2. มีการทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายพยาบาลเมื่อไดรับการบงชี้โดยส่ิงที่พบจาก

กิจกรรมการพฒันาคุณภาพ. 

 3. มีการบันทึกสารสนเทศที่เหมาะสมจากกระบวนการทบทวนประเมินผลไวในแฟมขอมูลคุณสมบัติหรือ

แฟมขอมูลอืน่ๆ ของพยาบาล. 

 
 

 

ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอื่นๆ (Other Health Care Practitioner) 
 

 

มาตรฐาน SQE.15  

องคกรมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสําหรับรวบรวม สอบทาน และประเมิน เอกสารคุณสมบัติของผูประกําอบ

วิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ (ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ). 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.15  

 สถานพยาบาลมีการจางหรืออนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ ใหบริการและ

ดูแลผูปวย หรอืมีสวนรวมในกระบวนการดูแลผูปวย.  ผูประกอบวิชาชีพเหลานี้ เชน พยาบาลผดุงครรภ ผูชวย

ผาตัด ผูชํานาญดานการดูแลฉุกเฉิน เภสัชกรและเจาพนกังานเภสัชกรรม.  ในบางประเทศหรือบางวัฒนธรรม 

บุคคลกลุมนี้รวมถึงหมอพื้นบาน หรอืผูที่ใหการดูแลเสริมหรือการดูแลทางเลือก (เชน การฝงเข็ม ยาสมุนไพร).  

บอยครั้งที่บุคคลกลุมนี้ไมไดปฏิบัติงานในองคกร แตจะมีการสงตอใหแกองคกรหรือใหการดูแลผูปวยตอเนื่อง

ในชุมชน.  หลายวิชาชีพไดรับการฝกอบรมที่เปนทางการและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรอืใบ

ประกาศนียบัตร หรือขึน้ทะเบียนกับหนวยงานที่มีอํานาจของทองถิน่หรอืประเทศ.  บางคนอาจผานการฝกงาน

จากโปรแกรมหรือประสบการณภายใตการกํากับดูแลที่ไมเปนทางการนัก.  

 องคกรมหีนาทีร่ับผิดชอบในการรวบรวมและสอบทานหลักฐานคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพดาน

บริการสุขภาพสาขาอื่นๆ ที่ไดรับอนุญาตใหทํางานหรือปฏิบัติงานในองคกร.  องคกรตองสรางความมั่นใจวาผู

ประกอบวิชาชีพเหลานี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใหการดูแลรักษา และตองระบุประเภทของการดูแลรักษาที่
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ไดรับอนญุาต ถาไมมีระบุไวในกฎหมายหรอืระเบียบขอบงัคับ.  องคกรสรางความมั่นใจวาผูประกอบวิชาชีพ

สาขาอื่นๆ เหลานี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใหการดูแลรักษาผูปวยอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผล โดย 

• ทําความเขาใจกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพดังกลาว; 

• รวบรวมหลักฐานคุณวุฒิของผูประกอบวิชาชีพแตละคน โดยอยางนอยมีหลักฐานของการศึกษาและ

ฝกอบรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เปนปจจุบันถากําหนดไว; และ 

• การตรวจสอบสารสนเทศที่จําเปน เชน การขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ

ประกาศนียบัตรที่เปนปจจุบัน. 

องคกรจะตองใชความพยายามทุกวิถีทางสอบทานหลักฐานคุณสมบัติที่เกี่ยวของกบหนาที่รับผิดชอบ

ที่จะใหผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติ แมวาการศึกษาดังกลาวเกิดขึ้นในตางประเทศและเปนเวลานานมาแลว.  

วิธีการที่สามารถใชได คือ การสอบทานผานเว็บไซตที่ปลอดภัย การโทรศัพทสอบถามจากแหลงขอมลูและ

บันทึกไว คํายนืยันเปนลายลักษณอักษร และองคกรที่สาม (third party) เชน หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่

ไดรับการกําหนด. 

 สถานการณที่อธิบายไวสําหรับผูประกอบวิชาชีพในเจตจํานงของมาตรฐาน SQE.9 ถือวาเปนส่ิง

ทดแทนที่ยอมรับไดสําหรับองคกรในการสอบทานแหลงขอมูลปฐมภูมิหลักฐานคุณวุฒิของผูประกอบวิชาชีพ

สาขาอื่นๆ. 

การปฏิบัติตามมาตรฐานหมายความวาจะตองมีการสอบทานกับแหลงขอมูลปฐมภูมิสําหรับ 

• ผูประกอบวิชาชีพใหมที่เริ่มงานส่ีเดือนกอนที่จะมีการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรองคุณภาพครั้งแรก; 

และ 

• ผูประกอบวิชาชีพสุขภาพที่กําลังปฏิบัติงานภายในชวงสามป เพื่อสรางความมั่นใจวามีการสอบทาน

กอนการเยี่ยมสํารวจองคกรเพื่อการรับรองรอบสามป.  

มีการบันทึกไวในแฟมประวัติถาไมมีขอกําหนดวาตองมีกระบวนการศึกษาที่เปนทางการ ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ หรือการขึน้ทะเบียน หรอืหลักฐานคุณวุฒิ หรอืหลักฐานความสามารถอื่นๆ. มีการบันทึกไว

เมื่อไมสามารถทําการสอบทานได เชน เอกสารสูญหายไประหวางเกิดอุบัติภัย.   

องคกรรวบรวมและเก็บรักษาแฟมขอมูลหลักฐานคุณวุฒิของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพแต

ละคน.  แฟมขอมูลประกอบดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือการขึ้นทะเบียนที่เปนปจจุบันเมื่อระเบยีบ

ขอบังคับกําหนดใหมีการตออายุ.   

 องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน  SQE.15 

 1. องคกรมวิีธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการรวบรวมหลักฐานคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพดานบริการ

สุขภาพแตละคน.  

 2. มีการบันทึกหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ ที่เกี่ยวของ. 

 3. มีการสอบทานสารสนเทศดังกลาวจากแหลงขอมูลตนกําเนิดตามตัวแปรที่อยูในเจตจํานง SQE.9 

 4. มีการเก็บรักษาบันทึกหลักฐานของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ. 
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 5. บันทึกหลักฐานประกอบดวยสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศนียบัตร หรอืการขึ้นทะเบียน ที่

กําหนด. 

 5.องคกรมกีระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาบุคลากรอื่นๆ ซึ่งติดตามแพทยอิสระมาใหบริการแกผูปวยและมิได

เปนบุคลากรขององคกร เปนผูมีหลักฐานคณุสมบัติเหมาะสมตามขอกําหนดขององคกร. 
 

 

มาตรฐาน SQE.16  

องคกรมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการระบหุนาที่รับผิดชอบและจัดมอบหมายงานทางคลินิก บนพื้นฐานของ

เอกสารคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ และระเบียบขอบังคับที่มี. 

มาตรฐาน SQE.17 

องคกรมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลสําหรับการมีสวนรวมของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ 

ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพขององคกร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน SQE.16 และ SQE.17 

 องคกรมหีนาทีร่ับผิดชอบในการระบุประเภทของกิจกรรมหรือบริการตางๆ ซึ่งผูประกอบวิชาชีพ

สุขภาพสาขาอื่นๆ สามารถทาํไดในองคกร.  การระบุนี้ทําไดโดยการจัดทําขอตกลง การมอบหมายงาน 

คําอธิบายตําแหนงงาน หรือวิธีการอื่นๆ.  นอกจากนั้น องคกรกําหนดระดับของการควบคุมดูแล (ตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับ) สําหรับผูประกอบวิชาชีพเหลานี้ ถาตองมี.  

 ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ เขารวมในโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความ

ปลอดภัยขององคกร. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน   SQE.16 

 1. มีการใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณของผูประกอบวิชาชีพ

ดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ ในการมอบหมายงานทางคลินิก. 

 2. กระบวนการมอบหมายงานนํากฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของมาพิจารณา. 

องคประกอบที่วัดไดตามมาตรฐาน   SQE.17 

 1. ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพขององคกร (ดู 

QPS.1.1, ME 1 รวมดวย) 

 2. มีการทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ เมื่อมีขอ

บงชี้โดยส่ิงที่พบจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ. 

 3. มีการบันทึกสารสนเทศที่เหมาะสมจากกระบวนการทบทวนในแฟมขอมูลของผูประกอบวิชาชีพดาน

บริการสุขภาพ.  
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การจัดการการส่ือสารและสารสนเทศ 

Management of Communication and Information (MCI)  

 

ภาพรวม 
 

 

 

 การใหการดูแลผูปวยเปนความพยายามที่ซับซอนซึ่งตองอาศัยการส่ือสารของสารสนเทศเปนอยางสูง.  

มีทั้งการส่ือสารไปยังและการส่ือสารกับ ชุมชน ผูปวยและครอบครัว รวมถึงการส่ือสารไปยังวิชาชีพสุขภาพ

อื่นๆ.  ความลมเหลวในการส่ือสารเปนหนึ่งในสาเหตุรากที่พบบอยของอบุัติการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของ

ผูปวย.   

สถานพยาบาลตองอาศัยสารสนเทศเกี่ยวกับศาสตรของการดูแล ผูปวยแตละราย การดูแลที่ให ผล

ของการดูแล และขีดสมรรถนะขององคกร เพื่อการจัด ประสานงาน และบูรณาการบริการตางๆ. สารสนเทศ

เปนทรัพยากรที่จะตองไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิผลโดยผูนําองคกร เชนเดียวกับทรัพยากรบุคคล วัสดุ

และการเงิน.  ทุกองคกรพยายามเพื่อใหไดมา บริหารจัดการ และใชสารสนเทศเพื่อยกระดับผลการดูแลผูปวย 

รวมทั้งขีดสมรรถนะของบุคลากรแตละคนและองคกรโดยรวม. 

 เมื่อเวลาผานไป องคกรจะมปีระสิทธิผลมากขึ้นในเรื่องตอไปนี้  

• การระบุความตองการสารสนเทศ; 

• การออกแบบระบบบริหารสารสนเทศ; 

• การกําหนดและดักจับขอมูลและสารสนเทศ; 

• การวิเคราะหขอมูลและแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ; 

• การสงผานและรายงานขอมูลและสารสนเทศ; และ 

• การบูรณาการและการใชประโยชนจากสารสนเทศ. 

แมวาการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอื่นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ, แตหลักการของการจัดการ

สารสนเทศที่ดีสามารถใชไดกับทุกวิธี ไมวาจะเปนกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส.  มาตรฐานนี้ถูกออกแบบให

ใชไดกับระบบที่ไมใชคอมพิวเตอร และกับเทคโนโลยีในอนาคต.  

 

มาตรฐาน 

 

เนื้อหาตอไปนีเ้ปนขอความมาตรฐานทั้งหมดของภารกิจนี.้  เปนการนําเสนอเฉพาะมาตรฐานโดยไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเจตจํานงและองคประกอบที่วัดไดเพื่อความสะดวกแกผูใช.  รายละเอียดดังกลาวสามารถดู

ไดในสวน “มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบที่วัดได” ที่อยูถัดไปของบทนี้  . 

 

การส่ือสารกบัชุมชน 
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MCI.1 องคกรส่ือสารกับชุมชนที่ใหบริการเพื่อชวยใหชุมชนเขาถึงการดูแล และเขาถึงสารสนเทศเกี่ยวกับ

บริการดูแลผูปวยขององคกร. 

การส่ือสารกบัผ ูปวยและครอบครัว 

MCI.2 องคกรใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลและบริการขององคกร รวมถึงวิธีการเขาถึง

บริการเหลานัน้. 

MCI.3 มีการส่ือสารและใหความรูแกผูปวยและครอบครัว ดวยรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย. 

การส่ือสารระหวางผูทําเวชปฏิบติภายในและภายนอกองคกร 

MCI.4 มีการส่ือสารที่ไดผลทั่วทั้งองคกร. 

MCI.5 ผูนําสรางความมั่นใจวามีการส่ือสารและการประสานงานที่มีประสิทธิผล ระหวางบุคคลและแผนกที่

รับผิดชอบในการใหบริการทางคลินิก. 

MCI.6 สารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลผูปวยและการตอบสนองของผูปวย ไดรับการส่ือสารระหวางแพทย 

พยาบาล และผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอื่นๆ ภายในเวรเดียวกัน และระหวางเวร. 

MCI.7 มีเวชระเบียนผูปวยพรอมสําหรับผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ เพื่อชวยส่ือสารสารสนเทศ

สําคัญ. 

MCI.8 สารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลผูปวยไดรับการโอนยายไปพรอมกับผูปวย. 

การนําและการวางแผน 

MCI.9 องคกรวางแผนและออกแบบกระบวนการจัดการสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการสารสนเทศทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร. 

MCI.10 มีการรักษาภาวะความเปนสวนตัวและความลับของสารสนเทศ. 

MCI.11 มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (information security) รวมทั้งบูรณภาพของขอมูล 

(data integrity).  

MCI.12 องคกรมีนโยบายเรื่องระยะเวลาเก็บรักษาบันทึก ขอมูล และสารสนเทศ. 

MCI.13 องคกรใชรหัสการวินจิฉัยโรค รหัสหัตถการ สัญลกัษณ ตัวยอ และคําจํากัดความที่เปนมาตรฐาน.    

MCI.14 มีการตอบสนองความตองการขอมลูและสารสนเทศ ของบุคลากรภายในและภายนอกองคกรตาม

กําหนดเวลา ในรูปแบบและความถี่ที่ผูใชคาดหวัง.       

MCI.15 บุคลากรสายงานคลินิกและดานบรหิารจัดการที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการเลอืก บูรณาการ และใช

เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ.   

MCI.16 บันทกึและสารสนเทศไดรับการปกปองจากการสูญหาย ถูกทําลาย แกไขดัดแปลง และเขาถึงหรือนํา

ขอมูลไปใชโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต.    

MCI.17 มีการใหความรูและฝกอบรมแกผูกําหนดนโยบายและบุคลากรอื่นที่เหมาะสม เกี่ยวกับหลักการของ

การจัดการสารสนเทศ.   

MCI.18 มีนโยบายหรือระเบยีบวิธี (protocol) ที่เปนลายลักษณอักษรระบุขอกําหนดในการจัดทําและธํารงไวซึ่ง

นโยบายและระเบียบปฏิบัติภายใน และกระบวนการสําหรับจัดการกับนโยบายและระเบียบปฎิบัติจากภายนอก. 

เวชระเบียนผูปวย 

MCI.19 องคกรจัดทําและเก็บรักษาเวชระเบียนของผูปวยทุกรายที่ไดรับการตรวจประเมินหรอืรักษา. 
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MCI.19.1 เวชระเบียนผูปวยมีสารสนเทศเพียงพอสําหรับการระบตัุวผูปวย สนับสนุนการวินิจฉัยโรค 

อธิบายเหตุผลของการรักษา บันทึกความเปนไปและผลการรักษา และสงเสริมความตอเนื่องของการ

ดูแลระหวางผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ. 

MCI.19.1.1 เวชระเบียนของผูปวยฉุกเฉินทกุคน ระบุเวลาที่มาถึง สรุปผลเมื่อส้ินสุดการ

รักษา อาการของผูปวยเมื่อจําหนาย และคําแนะนําในการมาตรวจติดตาม. 

MCI.19.2 นโยบายขององคกรระบบุุคคลที่มสิีทธิบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวย และกําหนดเนื้อหา

และรูปแบบของเวชระเบียน. 

MCI.19.3 เวชระเบียนผูปวยทุกฉบับระบุผูบันทึก และวันเวลาที่บันทึก. 

MCI.19.4 องคกรประเมินเนื้อหาและความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยอยางสม่ําเสมอ เปนสวนหนึง่

ของกิจกรรมพฒันาคุณภาพ. 

ขอมูลและสารสนเทศรวมยอด 

MCI.20 ขอมูลและสารสนเทศรวมยอด (aggregate data and information) เอื้อตอการดูแลผูปวย การบริหาร

จัดการองคกร และโปรแกรมบริหารคุณภาพ. 

MCI.20.1 องคกรมีกระบวนการที่จะรวมยอดขอมูล กําหนดขอมูลและสารสนเทศที่ตองมีการรวมยอด

อยางสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรดานคลินิกและดานบริหารจัดการในองคกร

และหนวยงานนอกองคกร. 

MCI.20.2 องคกรมีกระบวนการสําหรับใชหรอืมีสวนรวมในฐานขอมูลจากภายนอก. 

MCI.21 องคกรสนับสนุนการดูแลผูปวย การศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการ ดวยสารสนเทศที่เหมาะกับ

เวลาจากแหลงที่เปนปจจุบัน. 
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มาตรฐาน เจตจํานง และองคประกอบทีว่ัดได 
 

 

การส่ือสารกบัชุมชน  

(Communication with the Community) 
 

 

มาตรฐาน  MCI.1 

องคกรส่ือสารกับชุมชนที่ใหบริการเพื่อชวยใหชุมชนเขาถึงการดูแล และเขาถึงสารสนเทศเกี่ยวกับบริการดูแล

ผูปวยขององคกร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.1 

 สถานพยาบาลกําหนดชุมชนและกลุมผูปวยขององคกร และวางแผนการส่ือสารอยางตอเนื่องกับกลุม

สําคัญเหลานั้น.  การส่ือสารอาจจะเปนการส่ือสารโดยตรงกับบุคคลหรอืผานส่ือสารมวลชน และผานหนวยงาน

ในชุมชนหรือองคกรที่สาม.  ประเภทของสารสนเทศที่ส่ือสารประกอบดวย 

• สารสนเทศเกี่ยวกับบริการ ชัว่โมงการปฏิบัติงาน และกระบวนการเขารับการดูแล; และ 

• สารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ ส่ือสารใหแกสาธารณะและหนวยงานที่สงตอ (referral 

sources).  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน MCI.1  

 1. องคกรกาํหนดชุมชนและประชากรที่เกี่ยวของ. 

 2. องคกรนาํกลยุทธการส่ือสารไปปฏิบัติกับประชากรเหลานี้. 

 3. องคกรใหสารสนเทศเกี่ยวกับบริการ ชั่วโมงปฏิบัติงาน และกระบวนการเขารับการดูแล (ดู GLD.3.1 

รวมดวย) 

 4. องคกรใหสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพบริการขององคกร. 
 

 

 

การส่ือสารกบัผูปวยและครอบครัว 

(Communication with Patients and Families) 
 

 

มาตรฐาน MCI.2  

องคกรใหขอมลูแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลและบริการขององคกร รวมถึงวิธีการเขาถึงบริการ

เหลานั้น. 

เจตจํานงของมาตรฐาน   MCI.2 

 ผูปวยและครอบครัวตองการสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับการดูแลและบริการที่องคกรจัดให รวมถึง

วิธีการเขาถึงการบริการดังกลาว.  การใหสารสนเทศนี้เปนส่ิงซึ่งขาดเสียมิไดในการสรางการส่ือสารที่เปดเผย

และนาเชื่อใจ ระหวางผูปวย ครอบครัว และองคกร.  สารสนเทศนี้ชวยปรับความคาดหวังของผูปวยให
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สอดคลองกับความสามารถขององคกรที่จะตอบสนองความคาดหวังนั้น.   มีการใหสารสนเทศเกี่ยวกับแหลง

ทางเลือกของการดูแลและบรกิาร เมื่อการดูแลที่ตองการเปนส่ิงที่เกินกวาพันธกิจและความสามารถขององคกร.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.2 

 1. ผูปวยและครอบครัวไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลและบริการที่จัดโดยองคกร. (ดู ACC.1.2, ME 2 

รวมดวย) 

 2. ผูปวยและครอบครัวไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการเขาถึงบริการในองคกร. (ดู ACC.1.2, ME 2 รวม

ดวย) 

 3. มีการใหขอมูลแหลงทางเลือกของการดูแลและบริการ เมื่อองคกรไมสามารถจัดการดูแลหรือบรกิาร

ดังกลาวใหได. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.3  

มีการส่ือสารและใหความรูแกผูปวยและครอบครัว ดวยรปูแบบและภาษาที่เขาใจงาย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.3 

 ผูปวยจะสามารถตัดสินใจและรวมมือในกระบวนการดูแล ตอเมื่อผูปวยเขาใจสารสนเทศที่ไดรับ.  

ดังนั้น ควรมุงความใสใจไปที่รูปแบบและภาษาที่ใชในการส่ือสารและใหความรูแกผูปวยและครอบครัว.  ผูปวย

ตอบสนองตอคาํแนะนําดวยคําพูด ส่ิงพิมพ เทปวิดีทัศน การสาธิต และวิธีอื่นๆ ในลักษณะที่แตกตางกัน.  

นอกจากนั้น ยังมีความสําคัญที่จะเขาใจภาษาที่ผูปวยถนัด.  ในบางครัง้ อาจตองใหสมาชิกในครอบครวัหรือ

ลาม ชวยทําหนาที่ใหความรูหรือแปลเอกสาร.  มีความสําคัญที่จะตองรับรูในขอจํากัดของสมาชิกในครอบครัว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก ที่จะทําหนาที่ลามหรือส่ือสารสารสนเทศและความรูทางคลินิกทีสํ่าคัญและอื่นๆ.  ดังนัน้ 

ควรใชเด็กเปนลามเมื่อไมมีทางเลือก.  เมื่ออาศัยผูที่ไมใชบุคคลในครอบครัวทําหนาที่ลามหรือแปลความหมาย 

ตองรับรูอุปสรรคตอการส่ือสารและการทําความเขาใจของผูปวย. (ดู ACC.1.3; PFE.3, ME 1; และ PFE.5, 

ME 1-3 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MCI.3 

 1. การส่ือสารและใหความรูผูปวยและครอบครัวอยูในรปูแบบที่เขาใจงาย. (ดู PFE 5, ME 1 และ 2; และ

เจตจํานงของ PFR 5 รวมดวย) 

 2. การส่ือสารและใหความรูผูปวยและครอบครัวใชภาษาซึ่งเปนที่เขาใจ. (ดู PFE 5, ME 1 และ 2; และ

เจตจํานงของ PFR 5 รวมดวย) 

 
 

 

การส่ือสารระหวางผูประกอบวิชาชีพภายในและภายนอกองคกร 

(Communication between practitioners within and outside the organization) 
 

 

มาตรฐาน MCI.4  

มีการส่ือสารที่ไดผลทั่วทั้งองคกร. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.4 

 การส่ือสารที่ไดผลภายในองคกรเปนประเด็นของการนํา.  ดังนั้น ผูนําองคกรตองเขาใจพลวัตของการ

ส่ือสาร ภายในและระหวางกลุมวิชาชีพ, หนวยงานตามโครงสราง เชน แผนก, ระหวางกลุมวิชาชีพและมิใช

วิชาชีพ, ระหวางวิชาชีพสุขภาพกับผูบริหาร, ระหวางวิชาชีพสุขภาพกับครอบครัวและกับองคกรภายนอก เปน

ตน. ผูนําองคกรไมเพียงกําหนดขอพิจารณาของการส่ือสารที่ไดผลเทานัน้ แตยังทําหนาที่เปนแบบอยางในการ

ส่ือสารพันธกิจ กลุยทธ แผน และสารสนเทศที่เกี่ยวของอื่นๆ ขององคกร.  ผูนําใสใจกับความถูกตองและความ

ทันกาล (timeliness) ของสารสนเทศในองคกร.  

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MCI.4 

 1. ผูนําสรางความมั่นใจวามีกระบวนการพรอมปฏิบัติสําหรับการส่ือสารสารสนเทศที่เกี่ยวของทั่วทั้งองคกร

ในลักษณะที่ทันกาล. (ดู ACC.2, ME 1 และ MMU.5.1, ME 1 รวมดวย) 

 2. มีการส่ือสารที่ไดผลระหวางโปรแกรมตางๆ ขององคกร. (ดู ACC.2, ME 1 รวมดวย) 

 3. มีการส่ือสารที่ไดผลกับองคกรภายนอก. (ดู ACC.3.1, ME 2 และ 3; และ MMU.5.1, ME 1 รวมดวย) 

 4. มีการส่ือสารที่ไดผลกับผูปวยและครอบครัว. (ดู ACC.2, ME 4 รวมดวย) 

 5. ผูนําส่ือสารพันธกิจขององคกร นโยบาย แผน และเปาหมายที่เหมาะสมแกบุคลากรทุกคน. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.5  

ผูนําสรางความมั่นใจวามีการส่ือสารและการประสานงานที่มีประสิทธิผล ระหวางบุคคลและแผนกทีร่ับผิดชอบ

ในการใหบริการทางคลินิก. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.5 

 ผูนําสรางวัฒนธรรมที่เนนการประสานงานและการส่ือสารเพื่อประสานและบูรณาการการดูแลผูปวย.  

ผูนําพัฒนาวิธีการเพื่อสงเสรมิการส่ือสารระหวางงานบริการและบุคลากรแตละคน ทัง้ที่เปนทางการ (เชน การ

ต้ังคณะกรรมการ ทีมงานรวม) และที่ไมเปนทางการ (เชน จดหมายขาว โปสเตอร).  การประสานงานบริการ

ทางคลินิกมาจากความเขาใจในพันธกิจและบริการของแตละแผนก และความรวมมือในการจัดทํานโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติที่ใชรวมกัน.  มีการจัดชองทางการส่ือสารอยางสม่ําเสมอระหวางผูกํากับดูแลกิจการกับผูบริหาร

ทั้งในดานคลินกิและนอกเหนอืจากคลินิก. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MCI.5 

 1. ผูนําสรางความมั่นใจในการส่ือสารที่ไดผลและมีประสิทธิภาพในระหวางแผนก งานบริการ และบุคลากร

ของสายงานคลินิกและนอกสายงานคลินิก. (ดู ACC.2.1, ME 1 รวมดวย) 

 2. ผูนําสนบัสนุนการส่ือสารในการใหบรกิารดานคลินิก. 

 3. มีการจัดชองทางการส่ือสารอยางสม่ําเสมอระหวางผูกํากับดูแลกิจการกับผูบริหาร. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.6  
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สารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลผูปวยและการตอบสนองของผูปวย ไดรับการส่ือสารระหวางแพทย พยาบาล และผู

ประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอื่นๆ ภายในเวรเดียวกัน และระหวางเวร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.6 

 การส่ือสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางกลุมและภายในกลุมผูประกอบวิชาชีพดานบริการ

สุขภาพเปนส่ิงจําเปนสําหรับกระบวนการดูแลที่ราบรื่น.  ขอมูลที่จําเปนสามารถส่ือสารกันไดดวยการพูด การ

เขียน หรือส่ืออเิล็กทรอนิกส.  แตละองคกรตัดสินใจวาสารสนเทศใดที่จําเปนตองไดรับการส่ือสาร ดวยวิธีการ

ใด และดวยความถี่เทาไร.  สารสนเทศที่ส่ือสารจากผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพคนหนึ่งไปยังอีกคน

หนึ่งประกอบดวย 

• สภาพอาการของผูปวย; 

• สรุปการดูแลที่ไดใหแกผูปวย; และ 

• การตอบสนองตอการดูแลของผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MCI.6 

 1. มีกระบวนการส่ือสารสารสนเทศของผูปวยระหวางผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพอยางสม่ําเสมอ 

หรือในชวงเวลาสําคัญของกระบวนการดูแล. (ดู AOP.1.4, ME 3 รวมดวย) 

 2. สารสนเทศที่ส่ือสารครอบคลุมสภาวะสุขภาพของผูปวย 

 3. สารสนเทศที่ส่ือสารครอบคลุมสรุปการดูแลที่ไดใหแกผูปวย. 

 4. สารสนเทศที่ส่ือสารครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของผูปวย. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.7  

มีเวชระเบียนผูปวยพรอมสําหรับผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ เพื่อชวยส่ือสารสารสนเทศสําคัญ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.7 

 เวชระเบียนผูปวยเปนแหลงสารสนเทศหลักเกี่ยวกับกระบวนการดูแลและการเปลี่ยนแปลงของผูปวย 

ดังนั้นจึงเปนเครื่องมือส่ือสารที่จําเปน.  เพือ่ใหสารสนเทศเหลานี้เปนประโยชนและเอือ้ตอความตอเนื่องในการ

ดูแลผูปวย จําเปนตองมีเวชระเบียนพรอมระหวางการดูแลผูปวยใน การตรวจรักษาผูปวยนอก เมื่อเวลาอื่นๆ ที่

ตองการ และมกีารปรับปรุงใหเปนปจจุบัน.  มีบันทึกทางการแพทย ทางการพยาบาล และการดูแลอืน่ๆ พรอม

ใหผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพทุกคนไดใช. นโยบายขององคกรระบุผูประกอบวิชาชีพดานบริการ

สุขภาพซึ่งสามารถเขาถึงเวชระเบียนผูปวย เพื่อสรางความมั่นใจในการรักษาความลับของสารสนเทศผูปวย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.7 

 1. นโยบายระบุผูใหบริการสุขภาพที่สามารถเขาถึงเวชระเบียนผูปวย.  

 2. มีเวชระเบียนพรอมสําหรับผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพซึ่งจําเปนตองใชเพื่อการดูแลผูปวย. (ดู

เจตจํานงของ AOP.1.2 และ AOP.1.5, ME 2 รวมดวย) 

 3. ขอมูลในเวชระเบียนเปนปจจุบันเพื่อใหมั่นใจวาเปนการส่ือสารสารสนเทศที่เกิดลาสุด. 
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มาตรฐาน MCI.8  

สารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลผูปวยไดรับการโอนยายไปพรอมกับผูปวย. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MCI.8 

 ในระหวางการดูแล มบีอยครัง้ที่ผูปวยไดรับการโอนยายภายในองคกร.  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทีมผู

บริบาลเนื่องจากการโอนยาย จะเกิดความตอเนื่องในการดูแลผูปวยไดตอเมื่อมีการสงสารสนเทศที่จําเปน

เกี่ยวกับผูปวยไปพรอมกับผูปวยดวย, เปนผลใหผูปวยไดรับยาและการรักษาอื่นๆ ตอเนื่องโดยไมขาดตอน 

และสามารถเฝาติดตามสภาพอาการของผูปวยไดอยางเหมาะสม.  การสงตอสารสนเทศดังกลาวทําไดโดยการ

สงมอบเวชระเบียนผูปวยไปพรอมผูปวยหรอืมีการสรุปสารสนเทศจากเวชระเบียนผูปวยเมื่อมีการโอนยาย.  

การสรุปดังกลาวประกอบดวยเหตุผลในการรับผูปวยไวในโรงพยาบาล การตรวจพบที่สําคัญ การวินจิฉัยโรค 

หัตถการที่กระทํา ยาและการรักษาอื่นๆ และสภาพอาการผูปวยขณะโอนยาย. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.8 

 1. เวชระเบียนผูปวยหรือเอกสารสรุปการดูแลผูปวยไดรับการโอนยายไปยังงานบรกิารหรือหนวยงานอื่นใน

องคกรพรอมกบัผูปวย. 

 2. เอกสารสรุปการดูแลผูปวยมีบันทึกเหตุผลในการรบัผูปวยไวในโรงพยาบาล. 

 3. เอกสารสรุปการดูแลผูปวยมีบันทึกการตรวจพบที่สําคัญ. 

 4. เอกสารสรุปการดูแลผูปวยมีบันทึกการวินิจฉัยโรค. 

 5. เอกสารสรุปการดูแลผูปวยมีบันทึกหัตถการที่กระทํา. 

 6. เอกสารสรุปการดูแลผูปวยมีบันทึกยาและการรักษาอื่นๆ. 

 7. เอกสารสรุปการดูแลผูปวยมีบันทึกสภาพอาการผูปวยเมื่อโอนยาย. 

 
 

 

ผูนําและการวางแผน 

(Leadership and Planning) 
 

 

มาตรฐาน MCI.9  

องคกรวางแผนและออกแบบกระบวนการจัดการสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการสารสนเทศทั้งภายใน

และภายนอกองคกร. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MCI.9 

 มีการสรางและใชสารสนเทศในระหวางการดูแลผูปวย รวมถึงการใชเพื่อบริหารจัดการองคกรที่

ปลอดภัยและมีประสิทธิผล.  ความสามารถในการจัดเก็บและจัดใหมีสารสนเทศตองอาศัยการวางแผนที่มี

ประสิทธิผล.  การวางแผนตองอาศัยขอมูลนําเขาจากแหลงที่หลากหลาย รวมถึงแหลงตอไปนี้:  

• ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ; 
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• ผูบริหารและผูนําขององคกร; และ 

• ผูที่อยูนอกองคกรซึ่งตองการขอมูลหรอืสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรและกระบวนการ

ดูแล. 

 การวางแผนการจัดการสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจขององคกร บริการทีอ่งคกรจัด ทรพัยากร การ

เขาถึงเทคโนโลยีที่สามารถจัดหาได และการสนับสนุนการส่ือสารที่ไดผลระหวางผูบริบาล.   

 ความตองการสารสนเทศที่มีความสําคัญสูงของแหลงเหลานี้มีผลตอกลยุทธการจัดการสารสนเทศของ

องคกร และความสามารถในการนํากลยุทธดังกลาวไปสูการปฏิบัติ.  กลยุทธมีความเหมาะสมกับขนาดของ

องคกร ความซับซอนของการบริการ ความพรอมของบุคลากรที่ไดรับการอบรม ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร

ทางเทคนิคอื่นๆ.  แผนมีความครอบคลุมกวางขวาง รวมหนวยงานและงานบริการทั้งหมดขององคกร. 

 การวางแผนการจัดการสารสนเทศไมจําเปนตองเปนแผนสารสนเทศที่เปนลายลักษณอักษร แตตองมี

หลักฐานการปฏิบัติตามแผนซึ่งระบุความตองการสารสนเทศขององคกร. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.9 

 1. มีการพจิารณาความตองการสารสนเทศของผูที่ใหบริการดานคลินกิในกระบวนการวางแผน. 

 2. มีการพจิารณาความตองการสารสนเทศของผูบริหารองคกรในกระบวนการวางแผน. 

 3. มีการพจิารณาความตองการของบุคคลและหนวยงานนอกองคกรในกระบวนการวางแผน. 

 4. การวางแผนเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนขององคกร. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.10  

มีการรักษาภาวะความเปนสวนตัวและความลับของสารสนเทศ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MCI.10 

 องคกรธํารงไวซึ่งภาวะความเปนสวนตัวและการรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศ และใหความ

ระมัดระวังเปนพิเศษในการรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศที่ออนไหว (sensitive).  มีการจัดการให

เกิดความสมดุลระหวางการแลกเปลี่ยนขอมูลกับการรักษาความลับของขอมูล.  องคกรกําหนดระดับของภาวะ

ความเปนสวนตัวและการรักษาความลับสําหรับสารสนเทศประเภทตางๆ (เชน เวชระเบียน ขอมูลการวิจัย 

ฯลฯ). 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.10 

 1. มีนโยบายเปนลายลักษณอักษรสําหรับดูแลภาวะความเปนสวนตัวและการรักษาความลับของสารสนเทศ 

ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ. 

 2. นโยบายดังกลาวกําหนดขอบเขตซึ่งผูปวยจะเขาถึงสารสนเทศสุขภาพของตน และกระบวนการเขาถึง

เมื่อไดรับอนญุาต. (ดูเจตจํานงของ PFR.1.6 รวมดวย) 

 3. มีการนํานโยบายไปปฏิบัติ. 

 4. มีการเฝาติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย.  
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มาตรฐาน MCI.11  

มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (information security) รวมทั้งบูรณภาพของขอมูล (data 

integrity).  

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.11 

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งอนุญาตใหบุคลากรที่ไดรับ

อนุญาตเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ.  การเขาถึงสารสนเทศประเภทตางๆ ขึ้นกับความตองการที่ถูก

กําหนดโดยตําแหนงหนาที่การงาน รวมถึงนกัศึกษาในองคกรที่จัดการศึกษา.  กระบวนการที่มีประสิทธิผล

กําหนดส่ิงตอไปนี้ 

• ผูมีสิทธิเขาถึงสารสนเทศ; 

• สารสนเทศที่บุคลากรแตละคนสามารถเขาถึงได; 

• ขอผูกพันของผูใชในการรักษาความลับของสารสนเทศ; และ 

• กระบวนการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดการรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัย. 

 ลักษณะหนึ่งของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศผูปวยคือการกําหนดผูมีสิทธิในการ

เขาถึงเวชระเบียนผูปวย (clinical record – ดูคําอธิบายศัพท) และบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวย.  องคกร

จัดทํานโยบายในการใหสิทธิแกบุคลากรเหลานั้น ระบุเนือ้หาและรูปแบบสําหรับลงบันทกึขอมูลในเวชระเบียน

ผูปวย.  มีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาบุคคลที่ไดรับสิทธิเทานั้นที่ลงบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวย.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.11 

 1. องคกรมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและบูรณภาพของขอมูลเปนลายลักษณอักษร ตาม

กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ. 

 2. นโยบายระบุระดับความมั่นคงปลอดภัยสําหรับขอมูลและสารสนเทศประเภทตางๆ. 

 3. มีการระบุผูที่จําเปนหรอืผูที่อยูในตําแหนงที่ไดรับสิทธิในเขาถึงขอมลูและสารสนเทศแตละประเภท. 

 4. มีการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและบูรณภาพ. 

 5. มีการเฝาติดตามการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและบูรณภาพ. 

 
 

 

มาตรฐาน  MCI.12  

องคกรมนีโยบายเรื่องระยะเวลาเก็บรักษาบันทึก ขอมูล และสารสนเทศ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.12 

 องคกรมีการจดัทําและนําไปปฏิบัติ ซึ่งนโยบายการเก็บรักษาเวชระเบียนผูปวย รวมทัง้ขอมูลและ

สารสนเทศอื่นๆ.  เวชระเบียนผูปวย รวมถงึขอมูลและสารสนเทศอื่นๆ มีระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับ และเอื้อตอการดูแลผูปวย การบริหารจัดการ การเปนหลักฐานทางกฎหมาย การวิจัย 

และการศึกษา.  นโยบายการเก็บรักษานี้สอดคลองกันกับการรักษาความลับและความมั่นคงของสารสนเทศ
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ดังกลาว.  เมื่อครบกําหนดการเก็บรักษา เวชระเบียนผูปวย รวมถึงบนัทกึ ขอมูล และสารสนเทศอื่นๆ ไดรับ

การทําลายอยางเหมาะสม. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MCI.12 

 1. องคกรมีนโยบายเรื่องระยะเวลาเก็บรักษาเวชระเบียนของผูปวย ขอมูลและสารสนเทศอื่นๆ. 

 2. กระบวนการเก็บรักษามีการรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยตามที่คาดหวัง. 

 3. บันทึก ขอมูล และสารสนเทศถูกทําลายอยางเหมาะสม. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.13  

องคกรใชรหัสการวินิจฉัยโรค รหัสหัตถการ สัญลักษณ ตัวยอ และคําจํากัดความที่เปนมาตรฐาน.    

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.13 

 ศัพทเฉพาะ คําจํากัดความ คําศัพท และระบบการต้ังชื่อที่เปนมาตรฐาน เอื้อตอการเปรยีบเทียบขอมูล

และสารสนเทศภายในและระหวางองคกร.  การใชรหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการการรักษาที่เปน

แนวทางเดียวกัน เอื้อตอการสรุปรวมยอดและวิเคราะหขอมูล.  มีการกําหนดตัวยอและสัญลักษณที่เปน

มาตรฐาน รวมถึงบัญชรีายการตัวยอและสัญลักษณที่หามใช (“do not use” listing - ดูคําอธิบายศัพท).  การ

กําหนดนั้นสอดคลองกับมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับระดับประเทศและระดับชาติ 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.13 

 1. มีการใชรหัสการวินิจฉยัโรคที่เปนมาตรฐาน และเฝาติดตามการใช. 

 2. มีการใชรหัสหัตถการทีเ่ปนมาตรฐาน และเฝาติดตามการใช. 

 3. มีการใชคําจํากัดความที่เปนมาตรฐาน. 

 4. มีการใชสัญลักษณที่เปนมาตรฐาน มกีารระบุและเฝาติดตามสัญลักษณที่หามใช. 

 5. มีการใชตัวยอที่เปนมาตรฐาน มีการระบุและติดตามตัวยอที่หามใช. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.14  

มีการตอบสนองความตองการขอมูลและสารสนเทศ ของบคุลากรภายในและภายนอกองคกรตามกําหนดเวลา 

ในรูปแบบและความถี่ที่ผูใชบริการคาดหวัง       

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.14 

 มีการปรับรูปแบบและวิธีการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศใหเหมาะสมและตอบสนองความคาดหวัง

ของผูที่จะใชงาน.  กลยุทธการเผยแพรขอมลูประกอบดวย 

• การจัดขอมูลและสารสนเทศใหเฉพาะสวนที่ผูใชตองการหรือรองขอเทานัน้; 

• การจัดรูปแบบรายงานเพื่อชวยในกระบวนการตัดสินใจ; 

• การจัดทํารายงานใหตามความถี่ที่ผูใชตองการ; 
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• การเชื่อมโยงแหลงขอมูลและสารสนเทศ; และ 

• การแปลผลหรอืใหความกระจางเรื่องขอมูล. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.14 

 1. การเผยแพรขอมูลและสารสนเทศตอบสนองความตองการของผูใช. 

 2. ผูใชไดรบัขอมูลและสารสนเทศในเวลาที่เหมาะสม. 

 3. ผูใชไดรบัขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบที่ตรงความตองการใช.  

 4. บุคคลากรสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตนได. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.15  

บุคลากรสายงานคลินิกและดานบริหารจัดการที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการเลือก บูรณาการ และใชเทคโนโลยี

การจัดการสารสนเทศ.   

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.15 

 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศแสดงถึงการลงทุนทรัพยากรที่สําคัญสําหรับสถานพยาบาล.  ดวย

เหตุนี้ ตองมีการเลือกเทคโนโลยีอยางระมัดระวังเพื่อใหตรงกับความตองการในปจจุบันและอนาคต  และ

ทรัพยากรขององคกร.  จําเปนตองมีการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีใหเลือกใช กับกระบวนการจัดการสารสนเทศ

ที่มีอยู และบูรณาการกิจกรรมทั้งหมดของแผนกและงานบริการขององคกร.  การประสานงานระดับนี้ตองการ

การมีสวนรวมของบุคลากรทางการแพทยและผูบริหารในกระบวนการคดัเลือก. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.15 

 1. บุคลากรทางการแพทยมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ. 

 2. ผูบริหารมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.16  

บันทึกและสารสนเทศไดรับการปกปองจากการสูญหาย ถกูทําลาย แกไขดัดแปลง และเขาถึงหรอืนําขอมูลไป

ใชโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต.    

เจตจํานงของมาตรฐาน MCI.16 

 เวชระเบียนผูปวย ขอมูลและสารสนเทศอื่นๆ มีความมั่นคงปลอดภัยและไดรับการปกปองตลอดเวลา.  

ตัวอยางเชน เวชระเบียนผูปวยที่ยังใชงานอยูไดรับการจดัเก็บไวในที่ซึ่งผูประกอบวิชาชีพสุขภาพเทานั้นที่

สามารถเขาถึงได  และเปนทีซ่ึ่งไมเกิดความเสียหายจากความรอน น้ํา ไฟ หรือสาเหตุอื่นๆ.  องคกรนํา

กระบวนการที่จะปองกันการเขาถึงสารสนเทศที่จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกสโดยผูไมมสิีทธิเขาถึงมาปฏิบัติ. 

(ดูเจตจํานงของ PFR.1.6 เกี่ยวกับการรักษาความลับของสารสนเทศผูปวยรวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.16 
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 1. มีการปกปองคุมครองขอมูลและสารสนเทศจากการสูญหายหรือถกูทําลาย. 

 2. มีการปกปองคุมครองขอมูลและสารสนเทศไมใหถกูแกไขดัดแปลง และเขาถึงหรือนําไปใชโดยผูที่ไมมี

สิทธิ. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.17  

มีการใหความรูและฝกอบรมแกผูกําหนดนโยบายและบุคลากรอื่นที่เหมาะสม เกี่ยวกับหลักการของการจัดการ

สารสนเทศ.   

เจตจํานงของมาตรฐาน   MCI.17 

 มีการใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในองคกรซึ่งสราง รวบรวม วิเคราะห ใชขอมูลและสารสนเทศ 

เพื่อใหมีสวนรวมในการจัดการสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิผล.  การศึกษาและฝกอบรมนี้ทําใหบุคคลเหลานี้

สามารถ 

• เขาใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศ; 

• ใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทางสถิติ และวิธีการวิเคราะหขอมลู; 

• ชวยในการแปลความหมายขอมูล; 

• ใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจ; 

• ใหความรูและสนับสนุนการมีสวนรวมของผูปวยและครอบครัวในกระบวนการการดูแล; และ 

• ใชตัววัดเพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแลและการทํางาน. 

 มีการใหความรูและฝกอบรมบุคลากรตามหนาที่รับผิดชอบ คําอธิบายตําแหนงงาน ความตองการใช

ขอมูลและสารสนเทศ.   

กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศทําใหสามารถรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ และสรางรายงาน

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ.  โดยเฉพาะ การรวบรวมขอมลูทางคลินิกและการบริหารจดัการ ชวยผูนาํองคกรใน

การวางแผนรวมกัน.  กระบวนการจัดการสารสนเทศสนับสนุนผูนําดวยขอมูลระยะยาวและขอมูลเปรียบเทียบที่

บูรณาการแลว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.17 

 1. มีการใหความรูเกี่ยวกับหลักการของการจัดการสารสนเทศแกผูทําหนาที่ตัดสินใจและบุคคลอื่นๆ. 

 2. การใหความรูนั้นเหมาะสมกับความตองการและความรับผิดชอบของตําแหนงงาน. 

 3. มีการบูรณาการขอมูลทางดานคลินิกและการบริหารจดัการตามที่ตองการเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.18  

มีนโยบายหรือระเบียบวิธี (protocol) ที่เปนลายลักษณอักษรระบุขอกําหนดในการจัดทําและธํารงไวซึ่งนโยบาย

และระเบียบปฏิบัติภายใน และกระบวนการสําหรับจัดการกับนโยบายและระเบียบปฎิบัติจากภายนอก. 
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เจตจํานงของมาตรฐาน   MCI.18 

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติมีจุดมุงหมายเพื่อใหความรูที่เสมอเหมือนกนัเกี่ยกับการทําหนาที่ของ

องคกร. นโยบายหรือระเบียบวิธีวางเคาโครงวิธีการควบคุมนโยบายในองคกร.  นโยบายหรือระเบียบวิธี

ประกอบดวยสารสนเทศวาจะควบคุมนโยบายอยางไร รวมถึงขั้นตอนตอไปนี:้  

a) การทบทวนและอนุมัตินโยบายและระเบียบปฏิบัติทั้งหมดโดยผูมีอํานาจกอนประกาศใช; 

b) กระบวนการและความถี่ของการทบทวนและตออายุนโยบายและระเบียบปฏิบัติ; 

c) การควบคุมเพื่อใหมั่นใจวามีนโยบายและระเบียบปฏิบัติฉบับที่เกี่ยวของและเปนปจจุบันเทานั้นพรอมใชใน

ทุกที่ที่มีการใช; 

d) การระบุการเปลี่ยนแปลงในนโยบายและระเบียบปฏิบัติ; 

e) การธํารงไวซึ่งอัตลักษณและลักษณะของเอกสารที่ชัดเจนอานงาย (document identity and legibility); 

f) กระบวนการสําหรับการจัดการกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติซึ่งมีกําเนิดจากภายนอกองคกร; 

g) การเก็บรักษานโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ลาสมัยเปนระยะเวลาอยางนอยตามที่กฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับกําหนด โดยสรางความมั่นใจวาจะไมนําเอกสารเหลานั้นไปใชโดยไมต้ังใจ; และ 

h) การระบุและติดตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติทั้งหมดที่ยังใชงานอยู. 

 การระบุเอกสารแตละฉบับในระบบการติดตามอาจทําไดโดยชื่อเอกสาร, วันที่ประกาศใช, วันที่

จัดพิมพ และ/หรือ วันที่แกไขลาสุด, จํานวนหนา, ผูมีสิทธิอนุมัติ และ/หรือ ทบทวนเอกสาร, และการระบุ

ฐานขอมูล (ถามี).   

 มีกระบวนการเพื่อสรางความมั่นใจวาบุคลากรไดอานและคุนเคยกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่

เกี่ยวของกับงานของตน. 

 มีการนํากระบวนการในการจัดทําและธํารงไวซึ่งนโยบายและระเบียบปฏิบัติเหลานั้นไปปฏิบัติ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.18 

 1. มีนโยบายหรือระเบียบวิธีที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งระบุขอกําหนดสําหรับการจัดทําและธํารงไวซึ่ง

นโยบายและระเบียบปฏิบัติ ประกอบดวยเจตจํานง a) ถึง h) เปนอยางนอย และนําไปปฏิบัติ. 

 2. มีระเบียบวิธีที่เปนลายลักษณอักษรวางกรอบวิธีการควบคุมนโยบายและระเบียบปฏิบัติซึ่งมีกําเนิดจาก

ภายนอกองคกร และนําไปปฏิบัติ.  

 3. มีนโยบายหรือระเบียบวิธืที่เปนลายลักษณอักษรระบุการเก็บรักษานโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ลาสมัย 

อยางนอยตามเวลาที่กฏหมายและระเบียบขอบังคับกําหนด โดยสรางความมั่นใจวาไมมีการนําเอกสารนี้

ไปใชโดยไมต้ังใจ. 

 4. มีนโยบายหรือระเบียบวิธีที่เปนลายลักษณอักษรวางกรอบวิธีการบงชี้และติดตามนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติทั้งหมดที่ใชอยู และนําไปปฏิบัติ. 
 

 

 

เวชระเบียนผูปวย  

(Patient Clinical Record) 
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มาตรฐาน MCI.19  

องคกรจัดทําและเก็บรักษาเวชระเบียนของผูปวยทุกรายที่ไดรับการตรวจประเมินหรือรกัษา. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MCI.19 

 มีเวชระเบียนสําหรับผูปวยทุกรายที่ไดรับการประเมินหรือรักษาในสถานพยาบาล ในฐานะผูปวยใน 

ผูปวยนอก หรอืการดูแลเรงดวน.  มีการกําหนดตัวบงชี้เวชระเบียนที่เฉพาะสําหรับผูปวยแตละราย หรือมีกลไก

อื่นที่ใชเชื่อมผูปวยกับเวชระเบียนของตน.  การมีเวชระเบียนหนึง่ฉบับและมีหมายเลขบงชี้เฉพาะสําหรับผูปวย

แตละราย ชวยใหองคกรกําหนดที่เก็บและคนหาเวชระเบียนผูปวยไดงาย และบันทึกการดูแลที่ใหกับผูปวยตาม

ชวงเวลาที่ผานไป. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MCI.19 

 1. มีการจัดทําเวชระเบียนสําหรับผูปวยทุกรายที่ไดรับการประเมินและรักษาในองคกร. 

 2. เวชระเบียนผูปวยไดรับการเก็บรักษาไวโดยการใชตัวบงชี้ซึ่งเปนเอกลักษณสําหรับผูปวยหรือวิธีการอื่น

ที่ไดผล. 

  
 

 

มาตรฐาน MCI.19.1  

เวชระเบียนผูปวยมีสารสนเทศเพียงพอสําหรับการระบตัุวผูปวย สนับสนุนการวินิจฉัยโรค อธิบายเหตุผลของ

การรักษา บันทึกความเปนไปและผลการรักษา และสงเสริมความตอเนื่องของการดูแลระหวางผูประกอบ

วิชาชีพดานบริการสุขภาพ. 

มาตรฐาน MCI.19.1.1 

เวชระเบียนของผูปวยฉุกเฉินทุกคน ระบุเวลาที่มาถึง สรุปผลเมื่อส้ินสุดการรักษา อาการของผูปวยเมือ่

จําหนาย และคําแนะนําในการมาตรวจติดตาม. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.19.1 และ MCI.19.1.1 

 เวชระเบียนของผูปวยแตละรายจําเปนตองแสดงสารสนเทศเพียงพอเพือ่สนับสนุนการวินิจฉัยโรค ให

เหตุผลสนับสนนุวิธีการรักษาที่ให บันทึกการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการรักษา.  รปูแบบและเนื้อหาที่เปน

มาตรฐานของเวชระเบียนผูปวยสงเสริมใหเกิดบูรณาการและความตอเนื่องของการดูแลระหวางผูประกอบ

วิชาชีพตางๆ ที่ใหการดูแลผูปวย. 

 องคกรกําหนดขอมูลและสารสนเทศที่ตองบันทึกในเวชระเบียนของผูปวยแตละรายที่ไดรับการประเมิน

และรักษาสําหรับกรณีผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉิน หรอืผูปวยใน.  บันทึกของผูปวยฉุกเฉนิแตละรายประกอบดวย

สารสนเทศเฉพาะที่ระบุไวในมาตรฐานของ MCI.19.1.1. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MCI.19.1 

 1. องคกรกาํหนดเนื้อหาเฉพาะของเวชระเบียนผูปวย. (ดู AOP.1.5, ME 1 รวมดวย) 

 2. เวชระเบียนผูปวยประกอบดวยสารสนเทศเพียงพอเพื่อระบุตัวผูปวย.  

 3. เวชระเบียนผูปวยประกอบดวยสารสนเทศเพียงพอเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค. (ดู ASC.7, ME 3 รวม

ดวย) 
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 4. เวชระเบียนผูปวยประกอบดวยสารสนเทศเพียงพอเพื่อแสดงเหตุผลของการดูแลรักษา. (ดู ASC.7, ME 

2 รวมดวย) 

 5.เวชระเบียนผูปวยประกอบดวยสารสนเทศเพียงพอที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการรักษา 

(ดู AOP.1.5, ME1; AOP.2, COP.5, ME2; ASC.5.2, ME1; ASC.5.3, ME2; ASC.6, ME2; ASC.7.3, 

ME3; and MMU.4.3, ME1) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.19.1.1 

 1. เวชระเบียนผูปวยฉุกเฉนิมีเวลาที่ผูปวยมาถึง. 

 2. เวชระเบียนผูปวยฉุกเฉนิมีสรุปเมื่อส้ินสุดการรักษา. 

 3. เวชระเบียนผูปวยฉุกเฉนิมีสภาวะของผูปวยเมื่อจําหนาย. 

 4. เวชระเบียนผูปวยฉุกเฉนิมีคําแนะนําในการมาตรวจติดตาม.  

 
 

 

มาตรฐาน MCI.19.2  

นโยบายขององคกรระบุบุคคลที่มีสิทธิบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวย และกําหนดเนือ้หาและรูปแบบของเวช

ระเบียน. 

มาตรฐาน MCI.19.2  

เวชระเบียนผูปวยทุกฉบับระบุผูบันทึก และวันเวลาที่บันทึก. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.19.2 และ MCI.19.3 

 การเขาถึงของขอมูลแตละประเภทอยูบนพื้นฐานของความตองการและการกําหนดโดยตําแหนงหนาที่ 

รวมถึงนักศึกษาในสถาบันการศึกษา.  กระบวนการที่มีประสิทธิผล กําหนดส่ิงตอไปนี้ 

• ผูที่สามารถเขาถึงสารสนเทศ; 

• สารสนเทศซึ่งแตละบุคคลเขาถึงได; 

• ขอผูกพันทีผู่ใชจะรักษาความลับของสารสนเทศ; และ 

• กระบวนการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดการรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัย. 

 ลักษณะอยางหนึ่งของการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศผูปวยคือการกําหนดผูมีสิทธิใน

การไดรับและบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวย.  องคกรจัดทํานโยบายที่จะใหสิทธิแกบุคลากรเหลานั้น ระบุ

เนื้อหาและรูปแบบสําหรับบนัทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวย.  มีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาบุคคลที่ไดรับสิทธิ

เทานั้นที่ลงบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวย, การบันทึกแตละครั้งระบุชือ่ของผูบันทกึและวันที่บันทกึ.  

นโยบายจะตองระบุกระบวนการในการแกไขหรือเขียนทับบนบันทึกเวชระเบียนที่ไดเขียนไวแลว.  มีการบันทึก

เวลาตามที่องคกรกําหนด เชน เวลาในการรักษา หรือเวลาในการส่ังยา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.19.2 

 1. มีการระบุบุคคลที่มีสิทธิบันทึกขอมูลในเวชระเบียนในนโยบายขององคกร (ดู IPSG 2, ME 1 รวมดวย). 

 2. นโยบายองคกรกําหนดรูปแบบและตําแหนงของการบันทึกในเวชระเบียน. 
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 3. มีกระบวนที่ทําใหมั่นใจวาเฉพาะผูที่ไดรับสิทธิเทานั้นที่บันทึกขอมลูในเวชระเบียนผูปวย. 

 4. มีกระบวนการระบุวิธีการแกไขหรือเขยีนทับบันทึกในเวชระเบียนผูปวย. 

 5. มีการระบุผูมีอํานาจที่จะเขาถึงเวชระเบียนผูปวยไวในนโยบายขององคกร. 

 6. มีกระบวนการเพื่อทําใหมั่นใจวาผูไดรับอนญุาตเทานั้นที่สามารถเขาถึงเวชระเบียนผูปวยได. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.19.3 

 1. สามารถระบุตัวบุคคลผูบันทึกขอมูลในเวชระเบียนแตละครั้งได. 

 2. สามารถระบุวันที่มีการบันทึกขอมูลในเวชระเบียนแตละครั้ง. 

 3. สามารถระบุเวลาที่มีการบันทึกขอมูล ในกรณีที่องคกรกําหนด. 

 
 

 

มาตรฐาน  MCI.19.4  

องคกรประเมินเนื้อหาและความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยอยางสม่ําเสมอ เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพ. 

เจตจํานงของมาตรฐาน  MCI.19.4 

 แตละองคกรกาํหนดเนื้อหาและรูปแบบของเวชระเบียนผูปวย และมีกระบวนการประเมินเนื้อหาและ

ความสมบูรณของบันทึก.  กระบวนนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและทาํอยาง

สม่ําเสมอ.  การทบทวนเวชระเบียนใชการสุมตัวอยางตามผูประกอบวิชาชีพที่ใหการดูแล และประเภทของการ

ดูแลที่ให. กระบวนการทบทวนนี้ทําโดยแพทย พยาบาล และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ ที่ไดรับสิทธิในการบันทึก

เวชระเบียน.  การทบทวนดังกลาวเนนที่การบันทึกในเวลาที่กําหนด ความสมบูรณ การอานออกได ของเวช

ระเบียนและสารสนเทศทางคลินิก และประเด็นอื่นๆ. กระบวนการทบทวนรวมถึงการประเมินเนื้อหาที่กฎหมาย

หรือระเบียบขอบังคับกําหนดไว.  กระบวนการทบทวนเวชระเบียนขององคกรใชกับเวชระเบียนของผูปวยที่

กําลังรับการดูแลและของผูปวยที่ไดรับการจําหนายแลว. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MCI.19.4 

 1. มีการทบทวนเวชระเบียนอยางสม่ําเสมอ. 

 2. การทบทวนเวชระเบียนใชการสุมตัวอยางที่เปนตัวแทน. 

 3. การทบทวนทําโดยแพทย พยาบาล และบุคคลที่ไดรับสิทธิใหบันทกึหรือจัดการเวชระเบียนผูปวย.  

 4. การทบทวนเนนถงึการบันทึกในเวลาที่กําหนด การอานออกได และความสมบูรณของเวชระเบียน. 

 5. กระบวนการทบทวนครอบคลุมเนื้อหาในเวชระเบียนที่กฎหมายหรือระเบียบขอบงัคับกําหนดไว. 

 6. กระบวนการทบทวนครอบคลุมบันทึกของผูปวยที่กําลังรับการดูแลและที่จําหนายแลว. 

 7. ผลลัพธจากกระบวนการทบทวน ถูกนํารวมเขาสูกลไกกํากับดูแลคุณภาพขององคกร. 

 
 

 

ขอมูลและสารสนเทศรวมยอด 

(Aggregate Data and Information) 
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มาตรฐาน MCI.20  

ขอมูลและสารสนเทศรวมยอด (aggregate data and information) เอื้อตอการดูแลผูปวย การจัดการองคกร 

และโปรแกรมบริหารคุณภาพ. 

มาตรฐาน MCI.20.1  

องคกรมีกระบวนการที่จะรวมยอดขอมูล และกําหนดขอมูลและสารสนเทศที่ตองมีการรวมยอดอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรดานคลินิกและดานบริหารจัดการในองคกรและหนวยงานนอกองคกร. 

มาตรฐาน MCI.20.2  

องคกรมีกระบวนการสําหรับใชหรือมีสวนรวมในฐานขอมลูจากภายนอก. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MCI. 20 - MCI. 20.2 

 องคกรเก็บและวิเคราะหขอมูลสรุปรวมยอดเพื่อสนับสนุนการดูแลผูปวยและการบริหารจดัการองคกร.  

ขอมูลสรุปรวมยอดทําใหเห็นภาพลักษณะสําคัญขององคกรตามชวงเวลาที่ผานไป และเปดโอกาสใหมีการ

เปรียบเทียบขีดสมรรถนะขององคกรกับองคกรอื่น.  ดังนัน้ขอมูลรวมยอดจึงเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งของ

กิจกรรมพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร.  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลรวมยอดจากการบริหารความเส่ียง การ

จัดการระบบสาธารณูปโภค การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ และการทบทวนการใชทรัพยากร สามารถชวย

ใหองคกรเขาใจขีดสมรรถนะปจจุบันและระบุโอกาสพัฒนา. 

 องคกรที่เขารวมกับฐานขอมูลขีดสมรรถนะจากภายนอก สามารถเปรียบเทียบขีดสมรรถนะของตนเอง

กับองคกรที่คลายคลึงกัน ในทองถิ่น ในประเทศ และกับตางประเทศ.  การเปรียบเทียบขีดสมรรถนะเปน

เครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการหาโอกาสพัฒนาและบันทึกระดับขีดสมรรถนะขององคกร.  บอยครั้งที่เครือขาย

บริการสุขภาพและกลุมผูซื้อหรือผูจายเงินเพือ่บริการสุขภาพจะขอขอมูลดังกลาว.  ฐานขอมูลจากภายนอกมี

หลากหลายต้ังแตฐานขอมูลการประกันสุขภาพ ไปจนถึงฐานขอมูลที่ดําเนนิการโดยสมาคมวิชาชีพ.  องคกร

อาจตองปฏิบัติตามที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับกําหนดในการสงขอมูลใหกับฐานขอมูลภายนอก (ดู 

OPS.4.2 และ PCI.10.6, ME 1 รวมดวย).  ในทุกกรณีดังกลาวจะตองมีการรักษาความลับและความมั่นคงของ

ขอมูลและสารสนเทศ.   

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน   MCI.20 

 1. ขอมูลและขอมูลสารสนเทศรวมยอดสนับสนุนการดูแลผูปวย. 

 2. ขอมูลและขอมูลสารสนเทศรวมยอดสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร. 

 3. ขอมูลและขอมูลสารสนเทศรวมยอดสนับสนุนโปรแกรมบริหารคุณภาพ. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.20.1 

 1. องคกรมีกระบวนการรวมยอดขอมูลที่ตอบสนองความตองการของผูใช. 

 2. องคกรใหขอมูลที่จําเปนแกหนวยงานภายนอกองคกร. (ดู PCI.10.6, ME 1 รวมดวย) 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.20.2 

 1. องคกรมีกระบวนการเขารวมหรือใชสารสนเทศจากฐานขอมูลภายนอก. 

 2. องคกรสงขอมูลหรือสารสนเทศใหแกฐานขอมูลภายนอกตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ. 
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 3. องคกรเปรียบเทียบขีดสมรรถนะโดยใชฐานขอมูลอางอิงจากภายนอก. (ดู QPS.4.2, ME 2 และ 

PCI.10.4, ME 1 รวมดวย) 

 4. มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของขอมูลเมื่อมีการสงขอมูลใหหรือใชฐานขอมูลภายนอก. 

 
 

 

มาตรฐาน MCI.21 

องคกรสนับสนนุการดูแลผูปวย การศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการ ดวยสารสนเทศที่เหมาะกับเวลาจาก

แหลงที่เปนปจจุบัน. 

เจตจํานงของมาตรฐาน MCI. 21 

 บอยครั้งที่ผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพ นักวิจัย นกัสุขศึกษา และผูบริหารตองการสารสนเทศ

มาชวยการทํางานในหนาที่รบัผิดชอบของตน.  สารสนเทศดังกลาวอาจประกอบดวยบทความทางวิทยาศาสตร

และการบริหารจัดการ แนวปฏิบัติทางคลินิก ขอคนพบจากการวิจัย และระเบียบวิธีทางการศึกษา.  

อินเตอรเน็ต เอกสารส่ิงพิมพในหองสมุด แหลงขอมูลใหคนหาแบบออนไลน และเอกสารสวนบุคคล ลวนแต

เปนแหลงสารสนเทศที่เปนปจจุบันและมีคณุคา. 

องคประกอบที่วัดได (ME) ของมาตรฐาน  MCI.21 

 1. สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและสารสนเทศอื่นๆ ที่เปนปจจุบัน สนบัสนุนการดูแลผูปวย. 

 2. สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและสารสนเทศอื่นๆ ที่เปนปจจุบัน สนบัสนุนการศึกษาทางคลินิก. 

 3. สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและสารสนเทศอื่นๆ ที่เปนปจจุบัน สนบัสนุนการวิจัย. 

 4. สารสนเทศทางวิชาชีพและสารสนเทศอื่นๆ ที่เปนปจจุบัน สนับสนนุการบริหารจดัการ. 

 5. สารสนเทศถูกจัดเตรียมใหในเวลาที่ผูใชคาดหวัง. 
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คําอธิบายศัพท (Glossary) 

 

accreditation (การรับรอง) การตัดสินโดยหนวยงานรับรองของ The Joint Commission International (JCI) วา

สถานพยาบาลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไดปฏบัิติตามมาตรฐาน JCI ท่ีเกี่ยวของ. 

accreditation decisions (การตัดสินรับรอง) ประเภทของการรับรองท่ีองคกรจะไดรับจากการเยี่ยมสํารวจของ JCI.  

ประเภทของการตัดสินใจนี้ไดแก : 

accredited (รับรอง)  องคกรแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติตามมาตรฐาน และ International Patient Safety 

Goals ท้ังหมด ในระดับท่ียอมรับได. 

accreditation denied (ไมรับรอง)  เมื่อองคกรไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI และ International 

Patient Safety Goals ไดอยางสม่ําเสมอ, เมื่อ JCI ถอนการรับรองดวยเหตุผลอื่น, หรือเมื่อองคกรสมัครใจ

ถอนตัวจากกระบวนการรับรอง. 

accreditation framework (กรอบการทํางานเพื่อการรับรอง)  โครงสรางและกระบวนการในองคกรซึ่งจําเปน

สําหรับองคกรท่ีใหการรับรองจะตองทําในส่ิงตอไปนี้ 

• ประเมินองคกรผูสมัครเทียบกับมาตรฐานอยางคงเสนคงวาและนาเชื่อถือ 

• คัดสรรผูประเมินและสงไปปฏบัิติหนาท่ี 

• บรรลุการตัดสินรับรองท่ีคงเสนคงวาและอธิบายได 

• ดําเนินการตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

accreditation process (กระบวนการรับรอง)   กระบวนการท่ีตอเนื่องซึ่งสถานพยาบาลตองแสดงให JCI เห็นวา

องคกรใหการดูแลท่ีปลอดภัย มีคุณภาพสูง เปนไปตามมาตรฐานของ JCI และ ขอเสนอแนะของ International Patient 

Safety Goals.  องคประกอบสําคัญของกระบวนการนี้คือการประเมิน ณ ท่ีตั้งองคกรโดยผูเยี่ยมสํารวจของ JCI. 

Accreditation Program (JCI)  ดู JCI Accreditation Program 

accreditation survey (การเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง)  การประเมินผลองคกรเพ่ือประเมินการปฏิบัติตาม

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของและพิจารณาสถานภาพของการรับรองคุณภาพ.  เปนท่ีรับรูกันในนาม “การเยี่ยมสํารวจรอบสามป 

(triennial survey), การเยี่ยมสํารวจเพ่ือการรับรองของ JCI ประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้: 

• การประเมินเอกสารท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งบุคลากรขององคกรจัดเตรียมให 

• สารสนเทศจากการบอกเลาเกี่ยวกับการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ หรือตัวอยางของการดําเนินการซึ่งทําให

สามารถพิจาณาระดับการปฏิบัติได 

• การสังเกต ณ ท่ีตั้งองคกร (on-site observation) โดยผูเยี่ยมสํารวจ 

• การติดตามผูปวยตลอดกระบวนการดูแลโดยใช tracer methodology 

• การใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและการพัฒนาขีดสมรรถนะ (performance improvement) 

extension survey (การเยี่ยมสํารวจเพิ่มขอบเขต)  การประเมินผลองคกรท่ีจําเปนตองทําดวยปจจัยใด

ปจจัยหนึ่งตอไปนี้ : 

• องคกรมีการจัดบริการอยางนอยรอยละ 25 ในสถานท่ีใหม หรือในโครงสรางทางกายภาพท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง. 

• องคกรขยายขีดความสามารถในการใหบริการรอยละ 25 หรือมากกวา เมื่อวัดโดยจํานวนผูปวยหรือ

ตัววัดอื่นท่ีเกี่ยวของ. 
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• องคกรมีการควบรวมกิจการ หรือไดมาซึ่งสถานท่ี บริการ หรือโปรแกรมท่ีสามารถประยุกตใช

มาตรฐาน JCI ไดแตยังไมไดรับการรับรองจาก JCI  

focused survey (การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเร่ือง)  การประเมนิผลองคกรหลังจากการเยี่ยมสํารวจครั้งแรก

หรือการเยี่ยมสํารวจรอบสามปในขอบเขตท่ีจํากัด มุงเนนเฉพาะประเด็นท่ีเห็นวายังไมมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานระหวางการเยี่ยมสํารวจครั้งแรกหรือการเยี่ยมสํารวจรอบสามป. 

follow-up focused survey (การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเร่ืองเพื่อติดตาม) การประเมินผลท่ีจัดใหมีขึ้น

เนื่องจากจําเปนตองมีการสังเกตโดยผูเยี่ยมสํารวจ การสัมภาษณบุคลากรหรือผูปวย หรือการตรวจสอบ

อาคารสถานท่ีเพ่ือยืนยันวาองคกรไดดําเนินการอยางพอเพียงท่ีจะบรรลุระดับการปฏิบัติท่ียอมรับได ใน

ประเด็นมาตรฐาน JCI/เปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากลซึ่งถูกประเมินวา “not met” หรือ “partially met” 

เมื่อครั้งเยี่ยมสํารวจครั้งแรกหรือเยี่ยมสํารวจรอบสามปเต็มรูป. 

for-cause focused survey (การเยี่ยมสํารวจเฉพาะเร่ืองเพื่อหาสาเหตุ)  การประเมินผลองคกรท่ีกระทํา

เมื่อ JCI ทราบวาอาจมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน การดูแลผูปวย หรือความปลอดภัย

ของผูปวย. 

initial survey (การเยี่ยมสํารวจคร้ังแรก)  การประเมินผลองคกรซึ่งขอการรับรองจาก JCI เปนครั้งแรก

หรือไมเคยถูกยกเลิกการรับรองโดย JCI ในชวงหกเดือนท่ีผานมา. 

validation survey (การเยี่ยมสํารวจเพื่อทวนสอบ)  การประเมินผลกระบวนการเยี่ยมสํารวจหลังจากการ

เยี่ยมสํารวจครั้งแรกหรือการเยี่ยมสํารวจรอบสามป โดยประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานของสถานพยาบาล 

ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาคุณภาพภายในของ JCI.  การเยี่ยมสํารวจเพ่ือทวน

สอบเปนการเยี่ยมท่ีองคกรสมัครใจ มีขอบเขตเชนเดียวกับการเยี่ยมสํารวจครั้งแรกหรือการเยี่ยมสํารวจรอบ

สามป และไมสงผลกระทบตอผลการเยี่ยมสํารวจครั้งแรกหรือการเยี่ยมสํารวจรอบสามปขององคกรท่ีได

กระทําไป. 

acute care (การดูแลผูปวยเฉียบพลัน)  สาขาของบริการสุขภาพซึ่งจัดการรักษาโรคท่ีจําเปนในชวงเวลาส้ันๆ 

สําหรับชวงท่ีรุนแรงของการเจ็บปวย.  หลายโรงพยาบาลเปนสถานดูแลผูปวยเฉียบพลันซึ่งมีเปาหมายท่ีจะจําหนาย

ผูปวยใหเร็วท่ีสุดเมื่อเห็นวาผูปวยมีสุขภาพดีและอยูในภาวะเสถียร โดยมีคําแนะนําการจําหนายท่ีเหมาะสม. 

adverse event (เหตุการณท่ีไมพึงประสงค) เหตุการณท่ีเกิดในสถานพยาบาลซึ่งไมคาดคิด ไมพึงประสงค หรือมี

โอกาสเกิดอันตราย.  

ambulatory care (การดูแลแบบผูปวยนอก)  ประเภทของบริการสุขภาพซึ่งจัดใหแกผูรับบริการในลักษณะผูปวย

นอก.  การดูแลแบบผูปวยนอกมีหลายลักษณะตั้งแตหนวยบริการศัลยกรรมอิสระ (freestanding surgical facility) ไป

จนถึงศูนยสวนหลอดเลือดหัวใจ (cardiac catheterization center).  

anesthesia and sedation (การระงับความรูสึกและการทําใหสงบ) การบริหารยาแกบุคคล ท่ีจุดบริการใดก็ตาม 

เพ่ือเปาหมายใดก็ตาม ดวยวิธีการใดก็ตาม นําสูการหมดความรูสึกบางสวนหรือท้ังหมด เพ่ือเปาหมายในการทําผาตัด

หรือหัตถการ.  นิยามของการทําใหสงบและระงับความรูสึกท้ังส่ีระดับมีดังตอไปนี้ : 

minimal sedation (anxiolysis) (การทําใหสงบระดับตน) การบริหารยาในระดับท่ีผูปวยยังคงตอบสนอง

ตอคําส่ังดวยวาจาไดตามปกติ.  แมวาการทําหนาท่ีดาน cognitive และการประสานงานอาจจะสูญเสียไป แต

ไมมีผลกระทบตอการทําหนาท่ีของระบบการหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด. 

procedural (or moderate) sedation (formerly “conscious sedation”) (การทําใหสงบระดับกลาง 

หรือ การทําใหสงบโดยท่ียังรูสึกตัว)  ภาวะท่ีความรูสึกตัวถูกกดดวยยา ซึ่งผูปวยยังคงตอบสนองอยางมี

เปาหมายตอคําส่ังดวยวาจาหรือคําส่ังดวยวาจารวมกับการกระตุนดวยสัมผัสเบาๆ.  การขยับหนีโดยปฏิกิริยา

อัตโนมัติ (reflex withdrawal) เมื่อไดรับการกระตุนท่ีเจ็บปวดไมถือวาเปนการตอบสนองอยางมีเปาหมาย.  
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การหายใจโดยผูปวยเองเปนการเพียงพอ ไมจําเปนตองใชส่ิงใดชวยคงไวซึ่งทางเดินหายใจท่ีเปดโลง.  การ

ทําหนาท่ีของระบบหัวใจและหลอดเลือดยังคงเปนปกติ. 

deep sedation/analgesia (การทําใหสงบระดับลึก / ระงับความเจ็บปวด)  ภาวะท่ีความรูสึกตัวถูกกด

ดวยยา ซึ่งผูปวยไมสามารถปลุกใหตื่นไดงาย แตยังคงตอบสนองอยางมีเปาหมายเมื่อไดรับการกระตุนซ้ําๆ 

หรือความเจ็บปวด.  ความสามารถในการธํารงไวซึ่งการทําหนาท่ีของระบบทางเดินหายใจโดยอิสระอาจจะ

สูญเสียไป.  ผูปวยอาจตองการความชวยเหลือในการคงไวซึ่งทางเดินหายใจท่ีเปดโลง และการหายใจดวย

ตนเองอาจจะไมเพียงพอ.  การทําหนาท่ีของระบบหัวใจและหลอดเลือดมักจะยังเปนปกติ. 

anesthesia (การระงับความรูสึก) ประกอบดวยการระงับความรูสึกท้ังรางกาย (general anesthesia) และ

การระงับความรูสึกผานประสาทสันหลังหรือเฉพาะสวน (spinal or major regional anesthesia). ท้ังนี้ไมรวม

การระงับความรูสึกหรือใหยาชาเฉพาะท่ี (local anesthesia).  การระงับความรูสึกท้ังรางกายเปนภาวะท่ี

รางกายสูญเสียความรูสึกตัวจากการใชยา ผูปวยไมสามารถถูกปลุกใหตื่นได แมจะใชความเจบ็ปวดกระตุน.  

ความสามารถในการคงไวซึ่งการทําหนาท่ีเกี่ยวกับการหายใจมักจะสูญเสียไป.  ผูปวยมักตองการความ

ชวยเหลือในการคงไวซึ่งทางเดินหายใจท่ีเปดโลงและอาจตองใชการชวยหายใจดวยแรงดันบวกเนื่องจากการ

กดระบบหายใจอัตโนมัติหรือการกดการทําหนาท่ีของระบบประสาทกลามเนื้อ.  การทําหนาท่ีของระบบหัวใจ

และหลอดเลือดอาจจะสูญเสียไป. 

best practice (วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด)  เทคนิค วิธีการ หรือกระบวนการทางคลินิก ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ ซึ่งเปน

ท่ีรับรูโดยผูประกอบวิชาชีพสวนใหญในสาขานั้นๆ วามีประสิทธิผลในการกอใหเกิดผลลัพธท่ีดีกวาวิธีอื่นๆ.  วิธีการ

ปฏิบัติเหลานี้อาจจะเรียกวา best practice หรือ good practice หรือ better practice และมักจะมีพ้ืนฐานของหลักฐาน

ทางวิชาการและขับเคล่ือนดวยความเห็นรวม (consensus driven). 

capital cost (คาใชจายลงทุน)  คาใชจายของการลงทุนในการจัดใหมีหรือปรับปรุงสถานท่ี บริการ หรือเครื่องมือ.  

คาใชจายนี้ไมรวมคาใชจายในการดําเนินการ. 

care plan (แผนการดูแล)  ดู plan of care 

certification (การใหประกาศนียบัตรรับรอง) 

1. วิธีการปฏิบัติและกิจกรรมซึ่งองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ี ประเมินผลและรับรองวาบุคคล สถาบัน หรือโปรแกรม 

ดําเนินการตามขอกําหนด เชน มาตรฐาน.  การใหประกาศนีบัตรแตกตางจากการรับรองคุณภาพตรงท่ีวาการให

ประกาศนียบัตรสามารถใชกับบุคคลได (เชน ผูชํานาญเฉพาะสาขาทางการแพทย) 

2. กระบวนการซึ่งหนวยงานหรือสมาคมท่ีมิใชภาครัฐรับรองวาบุคคลมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวโดยหนวยงานหรือ

สมาคมนั้น. 

cleaning (การทําความสะอาด)  การขจัดฝุน ส่ิงเปรอะเปอน หรือส่ิงท่ีมองเห็นอื่นๆ ซึ่งอาจจะเปนแหลงท่ีเหมาะ

สําหรับการดํารงชีพและเติบโตของจุลินทรีย.  การทําความสะอาดมักจะทําโดยการเช็ดถูดวยน้ํารอนและผงซักฟอก.  

clinical pathology (พยาธิวิทยาคลินิก)  บริการเกี่ยวกับการแกปญหาทางคลินิก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชวิธีการ

ทางหองปฏิบัติการในการวินิจฉัยทางคลินิก ไดแก clinical chemistry, bacteriology & mycology, parasitology, 

virology, clinical microscopy, hematology, coagulation immunohematology, immunology, serology, และ 

radiobioassay. 

clinical pathways (วิถีทางคลินิก) ขอกําหนดการรักษาซึ่งเปนท่ียอมรับและครอบคลุมทุกองคประกอบของการดูแล.  

clinical practice guidelines (แนวปฏิบัติทางคลินิก)  ขอความท่ีชวยใหผูประกอบวิชาชีพและผูปวยเลือกการดูแล

สุขภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสภาวะทางคลินิกเฉพาะเรื่อง (เชน ขอแนะนําในการจัดการดูแลผูปวยโรคอุจจาระรวงในเด็ก

อายุต่ํากวาหาป).  ผูประกอบวิชาชีพจะไดรับการชี้แนะผานขั้นตอนตางๆ ของการตรวจรักษา (คําถามท่ีจะใช, อาการ

แสดงท่ีจะมองหา, การตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีจะส่ัง, การประเมินสถานการณ, และการรักษาท่ีจะส่ังให). 
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clinical record (เวชระเบียนผูปวย)  ดู patient record/medical record/clinical record 

clinical staff (บุคลากรสายงานคลินิก)  ดู staff 

clinical trial (การทดลองทางคลินิก)  การทดลองการบําบัดรักษาซึ่งแบงออกเปนสามหรือส่ีระยะ ขึ้นกับเปาหมาย 

ขนาด และขอบเขตของการทดลอง. 

การทดลอง “ระยะท่ี I” ประเมินความปลอดภัยของยา อุปกรณ หรือเทคนิคสําหรับการตรวจวินิจฉัย รักษา ปองกัน เพ่ือ

พิจารณาชวงของขนาดท่ีปลอดภัย (ถามีความเหมาะสม).  เปนการทดลองท่ีใชกลุมตัวอยางท่ีมีสุขภาพดีจํานวนนอย.  

การทดลองมักจะใชเวลาประมาณหนึ่งป.   

การทดลอง “ระยะท่ี II” เปนการทดลองแบบควบคุมเพ่ือประเมินประสิทธิผลและขนาดของยา อุปกรณ หรือเทคนิค (ถา

มีความเหมาะสม).  การศึกษาเหลานี้ใชอาสาสมัครหลายรอยคน รวมถึงผูปวยจํานวนหนึ่งซึ่งเปนโรคหรือมีความ

ผิดปกติท่ีตองการศึกษา.  การทดลองนี้จะใชเวลาประมาณสองป. 

การทดลอง “ระยะท่ี III” เปนการยืนยันประสิทธิผลของยา อุปกรณ หรือเทคนิคท่ีไดทําไวในการศึกษาระยะท่ี II.  ผูปวย

ไดรับการติดตามเพ่ือคนหาปฏิกิริยาท่ีไมพึงประสงคจากการใชในระยะยาว.  การศึกษานี้ใชกลุมผูปวยท่ีมีจํานวนมาก

พอท่ีจะคนหาการตอบสนองท่ีมีนัยยะสําคัญทางคลินิก.  การทดลองมักจะใชเวลาประมาณสามป. 

การทดลอง “ระยะท่ี IV” ศึกษายา อุปกรณ หรือเทคนิคท่ีไดรับการอนุมัติวามีความปลอดภัยสําหรับการใชท่ัวไป.  

การศึกษานี้มักจะทําเพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ efficacy ของผลิตภัณฑใหมากขึ้น. 

competence (ความสามารถ)  การกําหนดทักษะ ความรู และความสามารถของบุคคลท่ีจะตอบสนองความคาดหวัง

ท่ีระบุไวในคําพรรณนาลักษณะงาน. 

confidentiality (การรักษาความลับ) 

1. การจํากัดการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ ใหเขาถึงไดเฉพาะผูท่ีมีความจําเปน มีเหตุผล และไดรับอนุญาตใหเขาถึง. 

2. สิทธิของบุคคลในเรื่องภาวะความเปนสวนตัวของบุคคลและภาวะความเปนสวนตัวดานสารสนเทศ รวมท้ังบันทึก

การดูแลสุขภาพหรือเวชระเบียนของตน. 

contamination (การปนเปอน)  การปรากฎของเชื้อโรคบนพ้ืนผิวของส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงไมมีชีวิต. 

continuity of care (ความตอเน่ืองของการดูแล)  ระดับของการประสานความรวมมือในการดูแลผูปวย ระหวางผู

ประกอบวิชาชีพ ระหวางองคกร และตอเนื่องไปในอนาคต. 

continuum of care (ภาวะตอเน่ืองของการดูแล)  การจัดระดับและประเภทของการดูแล การรักษา และบริการ ให

เหมาะสมกับภาวะความตองการในแตละขณะของผูปวย ท้ังการจัดบริการภายในองคกรหรือประสานกับหลายๆ 

องคกร. 

contracted services (บริการจางเหมา)  บริการท่ีจัดขึ้นโดยการทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับองคกร 

หนวยงาน หรือบุคคลภายนอก.  ในขอตกลงระบุบริการหรือบุคคลท่ีองคกรคูสัญญาจะจัดหามาให และคาธรรมเนียม

สําหรับการจัดหาบริการและบุคคลดังกลาว. 

credentialing (การตรวจสอบคุณสมบัติ)  กระบวนการในการรับ สอบทาน และประเมินคุณสมบัติของผูประกอบ

วิชาชีพดานบริการสุขภาพท่ีจะใหการดูแลสุขภาพผูปวย สําหรับสถานพยาบาล.  กระบวนการของการตรวจสอบ

คุณสมบัติของบุคลากรเปนระยะเรียกวาการตรวจสอบคุณสมบัติซ้ํา (recredentialing). 

credentials (หลักฐานคุณสมบัติ)  หลักฐานของความสามารถ ใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของและเปนปจจุบัน การศึกษา การ

ฝกอบรม และประสบการณ.  สถานพยาบาลอาจเพ่ิมเติมเกณฑอื่นๆ ท่ีใช.  ดู competence, credentialing รวมดวย. 

curative service (บริการบําบัดรกษา)  บริการท่ีจัดใหเพ่ือเอาชนะโรคและสงเสริมการฟนตัว.  บริการบําบัดรักษา

แตกตางจากบริการประคับประคองซึ่งใหการดูแลเพ่ือบรรเทาอาการแตไมรักษา. ดู palliative services รวมดวย.  

data (ขอมูล)  ขอเท็จจริง ขอสังเกตทางคลินิก หรือการวัด ท่ีรวบรวมไดระหวางกิจกรรมการประเมิน.  ขอมูลกอนท่ีจะ

มีการวิเคราะหเรียกวา “ขอมูลดิบ (raw data)”. 
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disaster (อุบัติภัย)  ดู emergency 

discharge (จําหนาย)  เวลาซึ่งความเกี่ยวของสัมพันธของผูปวยกับองคกรหรือโปรแกรมการดูแลผูปวยส้ินสุดลง และ

องคกรหรือโปรแกรมไมตองรับผิดชอบตอการดูแลผูปวยในระดับเขมอีกตอไป.  

discharge summary (สรุปยอเมื่อจําหนาย)  สวนของเวชระเบียนผูปวยท่ีบันทึกสรุปเหตุผลของการรับไวรักษา ขอ

คนพบท่ีสําคัญ หัตถการท่ีกระทํา การรักษาท่ีให สภาวะของผูปวยเมื่อจําหนาย และขอแนะนําเฉพาะท่ีใหแกผูปวยหรือ

ครอบครัว (เชน การติดตามรับการรักษา ยา). 

Disinfection (การฆาเชื้อ)  การใชวิธีการทางเคมีเพ่ือขจัดอินทรียท่ีกอใหเกิดโรคสวนใหญ แตไมใชจุลชีพทุกรูปแบบ. 

“do not use” list (บัญชีรายการ “หามใช”)   เอกสารบัญชีคํายอ ชื่อยอ และสัญลักษณซึ่งหามใชท่ัวท้ังองคกร - ไม

วาจะเปนการเขียนดวยมือหรือการบันทึกเขาในคอมพิวเตอร – เนื่องจากมีธรรมชาติของความสับสนอยูในตัว. 

efficiency (ประสิทธิภาพ) ความสัมพันธระหวางผลลัพธ (ผลของการดูแล) และทรัพยากรท่ีใชในการใหการดูแล.  

เชน เมื่อโปรแกรมการใหภูมิคุมกันสองโปรแกรมใชทรัพยากรเทากัน โปรแกรมท่ีบรรลุอัตราความครอบคลุมในการให

ภูมิคุมกันมากกวาเปนโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา.  การเพ่ิมประสิทธิภาพอาจเกิดจากการไดผลผลิตท่ีมากขึ้นดวย

ทรัพยากรท่ีนอยกวา หรือการไดผลผลิตมากขึ้นดวยทรัพยากรเทาเดิม. 

emergency (ฉุกเฉิน) 

1. เหตุการณท่ีเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือไมอาจคาดการณได เชน เหตุการณท่ีตองใชศัลยกรรมฉุกเฉินเพ่ือการปองกันการ

เสียชีวิตหรือความพิการท่ีรุนแรง. 

2. เหตุการณตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษยกอขึ้นซึ่งสงผลใหเปนอุปสรรคสําคัญตอส่ิงแวดลอมในการดูแล (เชน ความ

เสียหายตอส่ิงกอสรางและพ้ืนท่ีขององคกรเนื่องจากลม พายุ หรือแผนดินไหวรุนแรง), เปนอุปสรรคสําคัญตอการดูแล

และรักษา (เชน ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท เกิดความเสียหายเนื่องจากน้ําทวม การจลาจล อุบัติเหตุ 

หรือเหตุฉุกเฉินในองคกรหรือชุมชน), สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมอุปสงคตอบริการขององคกรท่ีมีนัยยะ

สําคัญอยางเฉียบพลัน (เชน การโจมตีดวยอาวุธชีวภาพ อาคารถลม เครื่องบินตกในชุมชนท่ีองคกรตั้งอยู).  เหตุ

ฉุกเฉินบางกรณีอาจเรียกวา “อุบัติภัย (disaster)” หรือ “เหตุท่ีมีโอกาสเกิดอันตราย (potential injury creating events 

– PICEs)”. 

emergent (กลุมฉุกเฉิน)  การจัดประเภทความรุนแรงท่ีใชในระบบคัดกรอง (triage system) เพ่ือระบุผูปวยอยูใน

สภาวะท่ีคุกคามตอชีวิตและตองการปฏิบัติการดูแลโดยทันที.  ดู urgent รวมดวย. 

environmental management plan (แผนบริหารสิ่งแวดลอม) เอกสารขององคกรท่ีอธิบายกระบวนการท่ีองคกรมี

ความพรอมสําหรับการดําเนินงานในเรื่องตอไปนี้ : ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ สารอันตราย ภาวะฉุกเฉิน ความ

ปลอดภัยดานอัคคีภัย เครื่องมือแพทย และระบบสาธารณูปโภค.  แผนระบุวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ 

กิจกรรม และความรับผิดชอบในการบรรเทาสถานการณ การเตรียมความพรอม การตอบสนองและการฟนฟูกลับสู

สภาวะปกต.ิ 

equipment maintenance, preventive (การบํารุงรักษาเชิงปองกัน)  การประเมินเครื่องมือท่ีวางแผนไวท้ังในดาน

การมองเห็น กลไก วิศวกรรม และการทําหนาท่ี กอนท่ีจะใชเครื่องมือใหมและตามชวงเวลาท่ีระบุไวตลอดอายุการใช

งานของเครื่องมือ.  เปาหมายเพ่ือธํารงสมรรถนะของเครื่องมือตามแนวทางและคุณลักษณะเฉพาะของผูผลิต และเพ่ือ

ชวยใหมั่นใจความถูกตองของการวินิจฉัยโรค การรักษา หรือการเฝาติดตาม.  ท้ังนี้หมายรวมถึงการวัดสมรรถนะ

เฉพาะและการประเมินปจจัยความปลอดภัยเฉพาะ. 

equipment maintenance, routine (การบํารุงรักษาประจํา)  การตรวจสอบความปลอดภัยพ้ืนฐาน – หรือการ

ประเมินเครื่องมือในดานการมองเห็น เทคนิค และการทําหนาท่ี – เพ่ือบงชี้ขอบงพรองท่ีชัดเจนกอนท่ีจะมีผลใหเกิด

ความเสียหาย.  ปกติจะรวมถึงการตรวจดูกลอง สายไฟ กรอบโครงสราง แผนปด ตัวควบคุม ตัวบงชี้ ฯลฯ. 
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evidence- (or scientific-) based guidelines (แนวปฏิบัติตามหลักฐานวิชาการ)  การตัดสินใจทางการแพทยบน

พ้ืนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ หรือการใชความเห็นรวมของผูเชี่ยวชาญในกรณีท่ีไมมีหลักฐานเชิงประจักษ (เชน 

consensus statement ซึ่งไดรับการสงเสริมโดยสมาคมวิชาชีพ).   การตัดสินใจดังกลาวตองการการทําความเขาใจ

ผลลัพธท่ีขัดแยงกัน การประเมินคุณภาพและความนาเชื่อถือของหลักฐาน.  ทายท่ีสุด แพทยตองรูวิธีการนําไป

ประยุกตกับผูปวยและนโยบายการดูแลสุขภาพ. 

failure mode and effects analysis (FMEA) (การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ)  วิธีการท่ีเปนระบบในการ

ตรวจสอบส่ิงท่ีออกแบบไว คาดการณวิธีตางๆ ท่ีเปนไปไดท่ีจะเกิดขอบกพรอง.  การวิเคราะหนี้มีขอสมมติวาไมวา

คนเราจะมีความรูหรือระมัดระวังเพียงใด ก็ยังอาจหรือมักจะเกิดความผิดพล้ังไดในบางสถานการณ. 

family (ครอบครัว)  ผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอชีวิตของผูปวย.  คํานี้อาจจะครอบคลุมบุคคลท่ีไมไดเกี่ยวของทางกฎหมาย

กับผูปวย.  บุคคลนี้มักจะเปนท่ีอางถึงในฐานะผูไดรับมอบอํานาจใหทําหนาท่ีตัดสินใจแทนสําหรับผูปวยเกี่ยวกับการ

ดูแลผูปวยถาผูปวยสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจ.  

functional status (ความสามารถในการทําหนาท่ี)  ความสามารถของบุคคลในการดูแลตนเองทางรางกายและทาง

อารมณอยางเหมาะสมกับวัย.  ความสามารถในการทําหนาท่ีอาจแบงออกเปนทางดาน “สังคม” “รางกาย” และ “จิตใจ”.  

การประเมินความสามารถในการทําหนาท่ีอาจทําไดโดยการถามคําถามระหวางการตรวจรางกายเปนระยะ หรือการใช

เครื่องมือคัดกรองท่ีเปนทางการ.  ดู measure รวมดวย.  

governance (การกํากับดูแลกิจการ)  บุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบสูงสุดในการ

กําหนดนโยบาย ธํารงไวซึ่งคุณภาพการดูแล จัดใหมีการบริหารองคกรและการวางแผน.  คําอื่นๆ ท่ีอาจใชเรียกกลุมนี้

ไดแก “board,” “board of trustees,” “board of governors,” “board of commissioners,” และ “governing body.” 

harvesting of organs (การผาตัดเก็บอวัยวะ)  การตัดอวัยวะเพ่ือนําไปปลูกถาย. 

hazardous materials and waste (วัตถุและของเสียอันตราย)  วัตถุซึ่งมีระเบียบขอบังคับในระดับทองถ่ิน ระดับ

ภาค หรือระดับประเทศ ควบคุมการจัดการ การใช และการจัดเก็บ, ไอระเหยอันตราย, แหลงพลังงานอันตราย.  แมวา 

JCI จะระบุวาขยะติดเชื้ออยูในวัตถุกลุมนี้ แตมิใชวากฎหมายและระเบียบขอบังคับของทุกประเทศจะกําหนดวาขยะติด

เชื้อทางการแพทยเปนของเสียอันตราย. 

hazard vulnerability analysis (การวิเคราะหความลอแหลมตอการเกิดอันตราย) การระบุโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉิน 

รวมท้ังผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมท่ีเหตุฉุกเฉินเหลานี้จะมีตอการดําเนินงานของสถานพยาบาล และอุปสงคตอ

บริการขององคกร.  

health care–associated infection(s) (HAI) (การติดเชื้อเน่ืองจากบริการสุขภาพ)  การติดเชื้อท่ีเกิดกับบุคคล

ขณะไดรับการดูแลหรือไดรับบริการในสถานพยาบาล.  HAI ท่ีพบบอยไดแกการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ การติด

เชื้อแผลผาตัด ปอดอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด. 

health care organization (สถานพยาบาล)  คําศัพทท่ัวไปท่ีใชอธิบายองคกรหลายประเภทท่ีใหบริการสุขภาพ ซึ่ง

รวมถึง ศูนยบริการแบบผูปวยนอก (ambulatory care centers), สถาบันสุขภาพจิต/พฤติกรรม (behavioral/mental 

health institutions), องคกรท่ีใหการดูแลท่ีบาน (home care organizations), โรงพยาบาล (hospitals), หองปฏิบัติการ 

(laboratories), และองคกรท่ีใหการดูแลระยะยาว (long term care organizations).  คํานี้อาจเปนท่ีรูจักกันในชื่อ 

“สถาบันบริการสุขภาพ (health care institution).” 

health care organization management standards (มาตรฐานการบริหารจัดการสถานพยาบาล) เปน

มาตรฐานเพ่ือเปาหมายในการรับรองคุณภาพของ JCI ซึ่งไดรับการจัดระบบตามการกระทําโดยตรงหรือโดยออม 

เพ่ือใหองคกรและอาคารสถานท่ีไดรับการจัดการอยางดี ปลอดภัย มีประสิทธิผล (เชน การปองกันและควบคุมการติด

เชื้อ, การจัดการอาคารสถานท่ี, คุณวุฒิของบุคลากร). 
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Independent practitioner  บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตโดยกฎหมายและโดยองคกรในการใหการดูแลและบริการโดยไม

ตองอยูภายใตการควบคุมหรือกํากับดูแล ภายใตขอบเขตของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบุคคลดังกลาว.  ในหลาย

ประเทศ independent practitioner ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาลบางกลุม 

podiatrists, optometrists, and chiropractors.  ดู practitioner รวมดวย. 

infectious waste (ขยะติดเชื้อ)  ดู hazardous materials and waste. 

information management (การจัดการสารสนเทศ)  การสราง ใช แบงปน และเผยแพรขอมูลหรือสารสนเทศ

ภายในองคกร ซึ่งมีความสําคัญตอการปฏิบัติกิจกรรมขององคกรท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ.  การบริหาร

สารสนเทศนี้รวมถึงบทบาทของผูบริหารในการสรางและควบคุมการใชขอมูลและสารสนเทศในกิจกรรมการทํางาน, 

การบริหารทรัพยากรสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และบริการสารสนเทศ. 

informed consent (การยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว)  การตกลงหรือการอนุญาตซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไดรับ

สารสนเทศท่ีครบถวนเกี่ยวกับธรรมชาติ ความเส่ียง ทางเลือกของหัตถการทางการแพทยหรือการรักษา กอนท่ีแพทย

หรือผูประกอบวิชาชีพสุขภาพสาขาอื่นๆ จะเริ่มตนทําหัตถการหรือการรักษา.  หลังจากไดรับสารสนเทศแลว ผูปวย

อาจจะใหการยินยอมหรือปฏิเสธหัตถการหรือการรักษาดังกลาว. 

inpatient (ผูปวยใน)  บุคคลท่ีไดรับการรับไวดูแลรักษาในสถานพยาบาลอยางนอยหนึ่งคืน. 

in-service education (การศึกษาระหวางประจําการ)  การจัดการศึกษาท่ีเปนระบบ ซึ่งมักจะจัดขึ้นในสถานท่ี

ทํางาน เพ่ือเพ่ิมทักษะของบุคลากรหรือสอนทักษะใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานและสาขาท่ีรับผิดชอบ. 

Integrated provider (system) (ระบบผูใหบริการแบบบูรณาการ)  สถานพยาบาลซึ่งจัดใหมีระบบบรรษัทท่ี

กวางขวางเพ่ือจัดการกับระบบดูแลสุขภาพท่ีหลากหลาย.  ระบบดังกลาวโดยท่ัวไปประกอบดวยโรงพยาบาลหนึ่งแหง

หรือมากกวา กลุมผูใหการดูแลขนาดใหญ แผนประกันสุขภาพ และการจัดบริการสุขภาพอื่นๆ.  ผูประกอบวิชาชีพ

ดานบริการสุขภาพเปนบุคลากรของระบบหรือเปนสมาชิกใน affiliated practitioner group.  ระบบดังกลาวสามารถ

ใหบริการสุขภาพหลายระดับแกผูปวยในพ้ืนท่ีเดียวกัน  

intent statement (คําอธิบายเจตจํานงของมาตรฐาน)   คําอธิบายส้ันๆ ของเหตุผลท่ีมา ความหมาย และ

ความสําคัญซึ่งอยูภายใตหัวขอเจตจํานงของมาตรฐานในคูมือฉบับนี้.   คําอธิบายเจตจํานงของมาตรฐานอาจระบุความ

คาดหวังโดยละเอียดของมาตรฐานซึ่งจะถูกประเมินในกระบวนการเยี่ยมสํารวจ ณ ท่ีตั้ง. 

invasive procedure (หัตถการท่ีรุกล้ํารางกาย)   หัตถการท่ีเกี่ยวของกับการเจาะหรือกรีดผิวหนัง หรือการสอดใส

อุปกรณหรือส่ิงแปลกปลอมเขาไปในรางกาย. 

JCI Accreditation Program (โปรแกรมรับรองคุณภาพของ JCI)  สวนงานของ JCI ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

บริหารกิจกรรมท้ังปวงเกี่ยวกับการรับรองหรือใหประกาศนียบัตรแกสถานพยาบาล. 

job description (คําอธิบายตําแหนงงาน)  คําอธิบายตําแหนงการจางงาน ประกอบดวย หนาท่ี ความรับผิดชอบ 

และเง่ือนไขท่ีตองมีเพ่ือทํางานดังกลาว. 

leader (ผูนํา)  บุคคลซึ่งกําหนดความคาดหวัง จัดทําแผน ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติตางๆ เพ่ือประเมินและ

ปรับปรุงคุณภาพของการกํากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการ การทําหนาท่ีและกระบวนการดานคลินิกและดาน

สนับสนุนขององคกร.  ผูนําท่ีระบุไวในมาตรฐาน JCI ประกอบดวยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ, ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร/ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูงอื่นๆ, หัวหนาแผนก, ผูนําของแพทยและแผนกดานคลินิกซึ่งไดรับการ

เลือกตั้งหรือแตงตั้ง และสมาชิกแพทยในตําแหนงบริหารอื่นๆ ขององคกร, ผูบริหารการพยาบาลและผูนําการพยาบาล

ระดับสูงอื่นๆ. 

level of care (ระดับการดูแล)  การแบงระดับบริการสุขภาพตามประเภทของการดูแล จํานวนผูท่ีไดรับการดูแล และ

บุคลากรท่ีใหการดูแล.  ระดับการดูแลหลักไดแก ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ.  ระดับการดูแลท่ีแบงตามความรุนแรง

ของผูปวยหรือความเขมขนของบริการแบงเปนฉุกเฉิน วิกฤติ และท่ัวไป.  ดู continuum of care รวมดวย. 
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licensure (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)  สิทธิตามกฎหมายท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการประกอบวิชาชีพ (เชน แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห หรือผูบริหารสถานพยาบาล) 

measure (การวัด) 

1. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการทําหนาท่ี ระบบ หรือกระบวนการ (one “measures”). 

2. เครื่องมือเชิงปริมาณ. 

medical equipment (เคร่ืองมือแพทย)  เครื่องมือท่ีใชสําหรับการวินิจฉัยโรค การรักษา การเฝาติดตาม และการดูแล

ผูปวยโดยตรง ซึ่งอาจยึดติดกับท่ีหรือเคล่ือนยายได. 

medical record (เวชระเบียน)  ดู patient record/medical record/clinical record 

medical staff (บุคลากรสายแพทย) แพทย ทันตแพทย และผูประกอบวิชาชีพอื่นทุกคนซึ่งไดรับใบอนุญาตให

ปฏิบัติงานไดอยางอิสระ (โดยไมตองมีการกํากับดูแล) ในการใหบริการปองกันโรค บําบัดรักษา คืนสภาพ ศัลยกรรม 

ฟนฟูสมรรถภาพ หรือบริการทางการแพทยหรือทันตกรรมอื่นๆ แกผูปวย หรอืใหบริการแปลผลการตรวจแกผูปวย 

เชน พยาธิวิทยา รังสีวิทยา การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ไมวาจะเปนโดยวิธีการจาง สถานภาพของการจาง 

การทําสัญญา หรือการทําขอตกลงระหวางองคกรกับบุคคลดังกลาวเพ่ือใหบริการดูแลผูปวยในลักษณะใด. 

medical waste (ของเสีย/ขยะทางการแพทย)  ดู hazardous materials and waste 

medication (ยา)  ยาท่ีแพทยส่ังใช, ยาตัวอยาง, สมุนไพร, วิตามิน, ผลิตภัณฑทางโภชนาการ (nutriceuticals), ยาท่ี

ซื้อไดเอง (over-the-counter drugs), วัคซีน, สารท่ีใชในการวินิจฉัยโรคและสารเปรียบตาง (contrast agents) ท่ีใชหรือ

ใหแกบุคคลเพ่ือวินิจฉัยโรค, รักษา, หรือปองกันโรคหรือสภาวะผิดปกติอื่นๆ;  รวมถึงสารกัมมันตภาพรังสีท่ีใชเปนยา, 

ส่ิงท่ีใชบําบัดรักษาภาวะทางเดินหายใจ, การใหอาหารทางหลอดเลือด, สวนประกอบของเลือด, และสารน้ําท่ีใหทาง

หลอดเลือด (ธรรมดาหรือผสมอิเล็กโตรไลท และ/หรือ ยา) 

medication, high-risk or high-alert (ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือยาท่ีตองเฝาระวัง)  ยาเหลานี้มีความเส่ียงท่ีจะเกิด

ความคลาดเคล่ือนซึ่งนําไปสูผลลัพธไมพึงประสงคท่ีรุนแรงได. 

medication error (ความคลาดเคลื่อนทางยา)  เหตุการณท่ีสามารถปองกันไดซึ่งอาจนําไปสูการใชยาท่ีไมเหมาะสม

หรือมีผลตอความปลอดภัยของผูปวย.  ดู sentinel event รวมดวย. 

mission statement (ขอความพันธกิจ)  การแสดงออกอยางเปดเผยเปนลายลักษณอักษรถึงเปาหมายหรือ “พันธ

กิจ” ขององคกรหรือสวนยอยขององคกร.  การจัดทําขอความพันธกิจมักจะทํากอนท่ีจะมีการกําหนดเปาประสงคและ

วัตถุประสงค. 

monitoring (การเฝาติดตาม)  การทบทวนสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เพ่ือบงชี้การเปล่ียนแปลงของสถานการณ.  

ตัวอยางเชน ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศสุขภาพของทีมบริหารสุขภาพระดับอําเภอรายงานผูปวยโรคเยื่อหุมสมอง

อักเสบท่ีเกิดขึ้นในหมูบานท่ีมีความเส่ียงเปนประจําทุกเดือน. 

multidisciplinary (สหสาขาวิชาชีพ)  ประกอบดวยผูแทนจากวิชาชีพ สาขา หรือหนวยบริการท่ีหลากหลาย. 

near miss (เกือบพลาด)  ความแปรปรวนใดๆ ในกระบวนการซึ่งไมกระทบตอผลลัพธ แตหากเกิดซ้ําจะมีโอกาส

เกิดผลลัพธท่ีไมพึงประสงคระดับรุนแรงได.  เหตุ “เกือบพลาด” ดังกลาวอยูในขอบเขตของนิยามของเหตุการณท่ีไมพึง

ประสงค.  ดู adverse event รวมดวย. 

nonclinical staff (บุคลากรนอกสายงานคลินิก)  ดู staff 

nosocomial infection(s) (การติดเชื้อในโรงพยาบาล)  ดู health care–associated infection(s) 

nutritional care (การดูแลทางโภชนาการ)   การใหการดูแลและคําปรึกษาเพ่ือสงเสริมใหผูปวยไดรับโภชนาการท่ี

เหมาะสม.  กิจกรรมนี้ขึ้นกับการประเมินดานโภชนาการ และสารสนเทศเกี่ยวกับอาหาร แหลงอื่นๆ ของสารอาหาร 

และการเตรียมมื้ออาหาร, รวมท้ังการพิจารณาภูมิหลังดานวัฒนธรรมและสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของผูปวย. 
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nutrition therapy (โภชนบําบัด)   การบําบัดรักษาทางการแพทยซึ่งประกอบดวยการใหโภชนาการทางหลอดเลือด

และทางเดินอาหาร. 

observation (การสังเกต)  ชวงเวลาท่ีผูปวยไดรับการเฝาติดตามอยางใกลชิดโดยผูบริบาล (caregiver). 

organizational chart (แผนภูมิองคกร)  ภาพท่ีแสดงตําแหนงหนาท่ีและความสัมพันธเพ่ือการรายงานในองคกร 

บางครั้งอาจเรียกวา “organogram” หรือ “organization table.” 

outcome (ผลลัพธ)  ผลของกิจกรรมปฏิบัติ (intervention) ตอปญหาสุขภาพเฉพาะเรื่อง เปนส่ิงท่ีสะทอนเปาหมาย

ของการบําบัดรักษานั้น.  ตัวอยางเชน ผลลัพธของโปรแกรมสุขศึกษาชนบทตอการดื่มน้ําสะอาดอาจจะเปนจํานวนครั้ง

ของการเกิดโรคอุจจาระรวงในเด็กต่ํากวาหาป หรืออัตราตายจากโรคอุจจาระรวงท่ีลดลง.  

outpatient (ผูปวยนอก)  เปนผูปวยท่ีไมตองการการดูแลในระดับท่ีตองใชส่ิงแวดลอมท่ีจัดระบบไวในลักษณะผูปวย

ในหรือบานพักรักษาตัว (residential program).  ในหลายประเทศจะเรียกการดูแลผูปวยนอกวา “ambulatory care.”  

ในบางประเทศจะพิจารณาวาผูปวยนอกก็ถือวาเปนผูปวยท่ี “รับไว (admitted)” ในสถานพยาบาลดวย, ในประเทศอื่นๆ 

จะพิจารณาวาผูปวยนอกไดรับการ “ลงทะเบียน (registered).”  ดู ambulatory care รวมดวย. 

palliative services (การดูแลเพื่อบรรเทาอาการ)  การรักษาและการดูแลชวยเหลือท่ีมุงหมายบรรเทาความเจ็บปวด

และทุกขทรมาน โดยมิไดมุงหวังรักษาความเจ็บปวยใหหายขาด.  การรักษาบรรเทาอาการ (palliative therapy) อาจ

รวมถึงการผาตัดหรือการใหรังสีรักษาเพ่ือลดขนาดหรือทําใหเนื้องอกท่ีกดอวัยวะสําคัญฝอลง สงผลใหคุณภาพชีวิตดี

ขึ้น.  บริการเพ่ือบรรเทาอาการ (palliative services) รวมถึงการใสใจตอความตองการดานจิตใจและจิตวิญญาณของ

ผูปวย การใหความชวยเหลือผูปวยท่ีกําลังจะส้ินชีวิตและครอบครัว. 

patient (ผูปวย)   บุคคลผูไดรับการดูแล รักษา และบริการ.  มาตรฐาน JCI ถือวาผูปวยและครอบครัวคือหนวยของ

การดูแลท่ีเปนหนึ่งเดียวกัน. 

patient care process (กระบวนการดูแลผูปวย)  การใหท่ีพักอาศัย ความสะดวกสบาย และการรักษาแกผูปวย. 

กระบวนการดูแลผูปวยแสดงความหมายถึงความรับผิดชอบตอความปลอดภัย รวมถึงการรักษา บริการ การฟนฟู

สภาพ หรือโปรแกรมอื่นๆ สําหรับผูปวย ตามท่ีองคกรหรือเครือขายกําหนด.  

patient-centered standards (มาตรฐานท่ีเนนผูปวยเปนศูนยกลาง)  เปนมาตรฐานเพ่ือการรับรองคุณภาพของ 

JCI ซึ่งจัดระบบตามกิจกรรมท่ีกระทําโดยตรงหรือโดยออมสําหรับผูปวยหรือตอผูปวย (เชน การใหความรูแกผูปวย 

การจัดทําเวชระเบียน การประเมินผูปวย).  

patient record/medical record/clinical record (เวชระเบียนผูปวย)  เปนบันทึกรายงานท่ีหลากหลายของ

สารสนเทศสุขภาพของผูปวย เชน ผลการประเมินผูปวย รายละเอียดการรักษา บันทึกความกาวหนา และสรุปยอเมื่อ

จําหนาย.  เวชระเบียนนี้ไดรับการบันทึกโดยแพทยและผูประกอบวิชาชีพสุขภาพสาขาอื่นๆ. 

physiologic-based criteria (เกณฑทางสรีรวิทยา)  เกณฑท่ีอาศัยความรูทางชีววิทยา สาขาซึ่งศึกษาปจจัยและ

กระบวนการดานกายภาพและเคมี ท่ีเกี่ยวของกับการทําหนาท่ีของส่ิงมีชีวิตและสวนประกอบของส่ิงมีชีวิต.   

plan (แผน)  วิธีการโดยละเอียดซึ่งมีการจัดทําลวงหนา ระบุถึงความตองการ จัดทํารายการกลยุทธตางๆ ท่ีจะ

ตอบสนองความตองการ และกําหนดเปาประสงคและวัตถุประสงค.  รูปแบบของแผนอาจรวมถึงเรื่องเลา/ลําดับ

เหตุการณ (narratives), นโยบายและระเบียบปฏิบัติ, ระเบียบวิธี (protocols), แนวปฏิบัติ, clinical paths, care maps, 

หรือหลายๆ อยางท่ีกลาวมารวมกัน. 

plan of care (แผนการดูแล)  แผนท่ีระบุความความตองการการดูแลของผูปวย รายการกลยุทธตางๆ ท่ีจะตอบสนอง

ความตองการดังกลาว บันทึกเปาประสงคและวัตถุประสงคของการรักษา สรุปเกณฑท่ีจะยุติกิจกรรมปฏิบัติ 

(intervention) และบันทึกความกาวหนาของผูปวยในการบรรลุเปาประสงคและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว.   แผนการ

ดูแลมาจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมระหวางการประเมินผูปวย.  รูปแบบของแผนในบางองคกรอาจจะไดรับการชี้นําโดย

นโยบายและระเบียบปฏิบัติ, protocols, แนวปฏิบัติ, clinical paths, หรือหลายๆ อยางท่ีกลาวมาประกอบกัน.  
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แผนการดูแลอาจรวมถึงการปองกัน การดูแล การรักษา การตอบสนองความตองการพิเศษ (habilitation) การฟนฟู

สภาพ.  ดู plan รวมดวย. 

point-of-care testing (การตรวจวิเคราะหท่ีจุดบริการ)  การตรวจวิเคราะหท่ีกระทํานอกหองปฏิบัติการตามปกติ 

โดยท่ัวไปมักจะทํา ณ จุดใกลเคียง หรือจุดท่ีใหการดูแลแกผูปวย. 

practice guidelines (แนวปฏิบัติ)  เครื่องมือท่ีระบุกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดในการประเมิน และ/หรือ รักษา

ผูปวยท่ีมีอาการ สภาวะ หรือการวินิจฉัยเฉพาะ หรืออธิบายวิธีการปฏิบัติเฉพาะ ตามหลักฐานท่ีพบโดยการทดลองใน

ผูปวย (clinical trials) หรือโดยความเห็นรวมของผูเชี่ยวชาญ.  คําท่ีมีความหมายเหมือนกันไดแก practice 

parameter, protocol, preferred practice pattern, และ guideline.  ดู evidence- (scientific)- based guidelines and 

clinical practice guidelines รวมดวย. 

practitioner (ผูประกอบวิชาชีพ)  บุคคลซึ่งสําเร็จหลักสูตรการศึกษาและมีทักษะในดานบริการสุขภาพ.  หมาย

รวมถึงแพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร นักบําบัดระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ.  บุคคลดังกลาวไดรับใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชีพโดยหนวยงานของรัฐหรือหรือไดรับประกาศนียบัตรจากองคกรวิชาชีพ. ดู independent practitioner 

(ผูประกอบวิชาชีพอิสระ) รวมดวย. 

preventive services (บริการปองกันโรค)  กจิกรรมปฏิบัติเพ่ือสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค, รวมถึงการบงชี้และ

ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปจจัยเส่ียง (เชน การสูบบุหรี่ การขาดการออกกําลังกาย), การคัดกรองโรค (เชน มะเร็งเตานม 

โรคท่ีติดตอทางเพศสัมพันธ), การใหภูมิคุมกันโรค, และการใชยาปองกัน (chemoprophylaxis) (เชน การรักษาดวย

การใหฮอรโมนทดแทน). 

primary source verification (การสอบทานกับแหลงขอมูลปฐมภูมิ)  การสอบทานคุณสมบัติของผูประกอบ

วิชาชีพดานบริการสุขภาพแตละคนท่ีมีบันทึกไว กับแหลงขอมูลตนกําเนิดหรือหนวยงานแหลงกําเนิดขอมูลท่ีไดรับการ

รับรอง.  วิธีการสอบทานกับแหลงขอมูลปฐมภูมิไดแกการสงจดหมายสอบถามโดยตรง การสอบถามทางโทรศัพทและ

บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร การสอบทานทางอิเล็กทรอนิคกับแหลงขอมูลตนกําเนิดดวยวิธีการท่ีมั่นใจในความ

ปลอดภัย หรือรายงานจากองคกรสอบทานหลักฐานคุณสมบัติท่ีเปนไปตามขอกําหนดของ JCI. 

privileging (การใหสิทธิ)  กระบวนการใหสิทธิการดูแลผูปวย (clinical privileges) ท่ีมีขอบเขตและรายละเอียด

ชัดเจน แกผูประกอบวิชาชีพดานบริการสุขภาพโดยสถานพยาบาล บนพ้ืนฐานของการประเมินหลักฐานคุณสมบัติและ

ผลการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพแตละราย. 

process (กระบวนการ)  การกระทํา (หรือกิจกรรม) ท่ีตอเนื่องกันซึ่งเปล่ียนปจจัยนําเขา (ทรัพยากร) ไปเปนผลผลิต 

(บริการ).  ตัวอยางเชน โปรแกรมสุขศึกษาชนบทกําหนดใหเจาหนาท่ีจัดทํากลยุทธการใหสุขศึกษา จัดทําส่ือการเรียนรู 

และจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรู. 

protocol (ระเบียบวิธี)  แผนการรักษาหรือแผนการศึกษาทางวิทยาศาสตร สําหรับใชวิธีการท่ีอยูในขั้นทดลอง 

(experimental procedure) หรือการรักษาใหมซึ่งตองการวัดผลการประยุกตใชในมนุษย ประกอบดวยประเภทของ

ผูเขารวมการทดลอง กําหนดการ วิธีปฏิบัติ (procedure) ยาและขนาดยา ฯลฯ. 

qualified individual (ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม)  บุคลากรซึ่งสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมหรือบริการการดูแลของ

องคกร อยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังหมด.  คุณสมบัติท่ีเหมาะสมพิจารณาไดจากส่ิงตอไปนี้: การศึกษา การฝกอบรม 

ประสบการณ ความสามารถ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ การขึ้นทะเบียน 

หรือประกาศนียบัตร. 

quality improvement (การพัฒนาคุณภาพ)  แนวทางในการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการใหบริการสุขภาพอยาง

ตอเนื่องเพ่ือตอบสนองภาวะความตองการของผูปวยและบุคคลท่ัวไป.  คําท่ีคลายคลึงกันไดแก continuous quality 

improvement (การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง), continuous improvement (การพัฒนาอยางตอเนื่อง), 

HA
Sticky Note
อีเล็กทรอนิคส์
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organizationwide performance improvement (การพัฒนาขีดสมรรถนะท้ังองคกร), และ total quality management 

(การบริหารคุณภาพโดยรวม/แบบเบ็ดเสร็จ). 

quality of care (คุณภาพการดูแล)  ระดับของบริการสุขภาพสําหรับผูปวยและประชากรซึ่งเพ่ิมโอกาสท่ีจะบรรลุ

ผลลัพธสุขภาพท่ีตองการ และสอดคลองกับความรูทางวิชาชีพท่ีทันสมัย.  มิติของขีดสมรรถนะประกอบดวย : ประเด็น

ในมุมมองของผูปวย, ความปลอดภัยของส่ิงแวดลอมในการดูแล, และการเขาถึง ความเหมาะสม ความตอเนื่อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความทันเวลา ของการดูแล. 

recruiting (การสรรหา)  การสรรหาบุคลากรใหมหรือสมาชิกอื่นๆ ขององคกร. 

referral (การสงตอ)  การสงผูปวย (1) จากแพทยคนหนึ่งไปยังแพทยหรือผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึ่ง, หรือ (2) จากหนวย

บริการหนึ่งไปยังหนวยบริการหรือแหลงทรัพยากรอื่น เพ่ือการปรึกษาหรือการดูแลซึ่งหนวยบริการท่ีเปนผูสงไมได

เตรียมการหรือมีความสามารถท่ีจะใหบริการได. 

rehabilitation services (บริการฟนฟูสภาพ)  การใชมาตรการทางการแพทย สังคม การศึกษา และอาชีพ รวมกัน 

เพ่ือฝกอบรมหรือสรางความสามารถใหม (retraining) แกผูปวยท่ีพิการ/สูญเสียหนาท่ี (disable) จากโรคหรือการ

บาดเจ็บ.  เปาหมายเพ่ือสงเสริมใหผูปวยมีระดับความสามารถในการทํางานของรางกายสูงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไป

ได. 

reliability (ความนาเชื่อถือ)  ความสามารถท่ีจะวัดไดอยางถูกตองแมนยําและคงเสนคงวาเพ่ือบงชี้เหตุการณท่ีถูก

ออกแบบใหคนหาใน setting สุขภาพท่ีหลากหลาย. 

representative sample (ตัวอยางท่ีเปนตัวแทน)  ตัวอยางในกลุมประชากรท่ีถูกระบุเมื่อแรกเริ่มซึ่งแตละกรณีมี

โอกาสถูกเลือกมาอยูในกลุมตัวอยาง.  ตัวอยางท่ีเปนตัวแทนไดมาจากการสุมเลือก. 

risk management program (โปรแกรมบริหารความเสี่ยง)  กิจกรรมทางดานคลินิกหรือการบริหารซึ่งองคกร

ดําเนินการเพ่ือบงชี้ ประเมินผล และลดความเส่ียงตอการบาดเจ็บของผูปวย บุคลากร และผูมาเยือน รวมถึงความเส่ียง

ตอความเสียหายขององคกรเอง. 

root cause analysis (การวิเคราะหมูลเหตุ)  กระบวนการเพ่ือบงชี้ปจจัยพ้ืนฐานหรือปจจัยสาเหตุท่ีอยูเบ้ืองหลัง

ความแปรปรวนของขีดสมรรถนะ รวมท้ังการเกิดหรือโอกาสเกิดเหตุไมคาดคิดท่ีสงผลรายแรง.  ดู sentinel event รวม

ดวย. 

safety (ความปลอดภัย) ระดับท่ีไมเกิดอันตรายหรือความเส่ียงตอผูปวย บุคลากร หรือผูมาเยือน จากอาคาร

ส่ิงกอสราง สนาม และเครื่องมือขององคกร. 

scope of practice (ขอบเขตการปฏิบัติ)  กิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล.  

ขอบเขตนี้ถูกกําหนดโดยการฝกอบรม ประเพณี กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ หรือโดยองคกร. 

scope of services (ขอบเขตบริการ)  กิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการโดยผูกํากับดูแลกิจการ ผูบริหาร บุคลากรทาง

คลินิกและบุคลากรสนับสนุน. 

screening criteria (เกณฑคัดกรอง)  ชุดของกฎหรือการทดสอบมาตรฐานท่ีใชกับกลุมผูปวย เพ่ือตัดสินใจใน

เบ้ืองตนวาจําเปนตองมีการประเมินตอไปหรือไม เชน ความจําเปนในการประเมินทางโภชนาการจากผลการคัดกรอง

ดานโภชนาการ. 

security (สวัสดิภาพและความปลอดภัย)  การปองกันจากการสูญหาย การถูกทําลาย ความวุนวาย (tampering) 

การเขาถึงหรือการใชโดยผูไมมีอํานาจหนาท่ี. 

sedation (การทําใหสงบ)  ดู anesthesia and sedation. 

sentinel event (เหตุการณพึงสังวร)  เหตุการณไมอาจคาดการณไดท่ีเกี่ยวของกับการเสียชีวิตหรือการสูญเสียการ

ทํางานของรางกายอยางรายแรง. 
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side effect (ผลขางเคียง)  ผลทางดานเภสัชวิทยาของยา ซึ่งมิใชส่ิงท่ีตองการใหเกิดจากการใชยา และมักเปนผลท่ีไม

พึงประสงค. 

specialty laboratory programs (โปรแกรมหองปฏิบัติการเฉพาะทาง)  โปรแกรมซึ่งประกอบดวยสาขาของ

หองปฏิบัติการ เชน เคมี [รวมถึงพิษวิทยา การวัดระดับยาในเลือด การทดสอบสารเสพติด], เซลลพันธุศาสตรคลินิก-

พันธุศาสตรภูมิคุมกัน (clinical cytogenetics-immunogenetics); ภูมิคุมกันวิทยาวินิจฉัย (diagnostic immunology), 

คัพภวิทยา (embryology), โลหิตวิทยา (รวมถึงการทดสอบการแข็งตัวของเลือด), การตรวจสอบความเขากันไดของ

เนื้อเยื่อ (histocompatibility), โลหิตวิทยาภูมิคุมกัน (immunohematology), ชีววิทยา [รวมถึงบักเตรีวิทยา, 

mycobacteriology, ราวิทยา (mycology), ไวรัสวิทยา, และปรสิตวิทยา], อณูชีววิทยา (molecular biology), พยาธิ

วิทยา [รวมถึง ศัลยพยาธิวิทยา, เซลลพยาธิวิทยา, และ การชันสูตรจากชิ้นสวนของศพ (necropsy)], และ 

radiobioassay. 

staff (บุคลากร)  ทุกคนท่ีใหการดูแล รักษา และบริการ ในโรงพยาบาลอยางเหมาะสมกับบทบาทและความรับผิดชอบ 

(เชน แพทยและพยาบาล) ครอบคลุมท้ังผูท่ีรับคาตอบแทน (เชน พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว และผูทํางานไม

เต็มเวลา [part-time] รวมถึงผูท่ีจางเหมา), อาสาสมัคร และนักศึกษาในวิชาชีพสุขภาพ. 

clinical staff (บุคลากรสายงานคลินิก)  ผูท่ีใหการดูแลแกผูปวยโดยตรง (แพทย พยาบาล ฯลฯ).  

nonclinical staff (บุคลากรนอกสายงานคลินิก)  ผูท่ีใหการดูแลผูปวยทางออม (การรับผูปวย บริการ

อาหาร ฯลฯ) 

standard (มาตรฐาน)  ขอความท่ีกําหนดความคาดหวังของขีดสมรรถนะ โครงสราง หรือกระบวนการท่ีจะตองมี

ปฏิบัติสําหรับองคกรท่ีใหการดูแล รักษา บริการท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพสูง. 

standards-based evaluation (การประเมินตามมาตรฐาน)  กระบวนการประเมินท่ีพิจารณาระดับการปฏิบัติของ

สถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว.  ดู accreditation รวมดวย. 

sterilization (การทําใหปราศจากเชื้อ)  การใชวิธีการทางกายภาพหรือเคมีเพ่ือทําลายชีวิตของจุลชีพท้ังปวง รวมถึง 

endospores ของแบคทีเรียท่ีมีความตานทานสูง. 

surgery (ศัลยกรรม)  หัตถการซึ่งใชเพ่ือตรวจวินิจฉัย และ/หรือ รักษาโรคและความผิดปกติของรางกายดวยการผา 

ตัดออก ปรับเปล่ียน หรือสอดใสกลองสําหรับตรวจวินิจฉัย/รักษา. 

survivor risk factors (ปจจัยเสี่ยงของญาติผูเสียชีวิต)  โอกาสท่ีญาติหรือผูใกลชิดของผูเสียชีวิตจะประสบปญหา

ยากลําบากเนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลอันเปนท่ีรัก. 

symptom, primary (อาการหลัก)  อาการซึ่งเปนตัวบงชี้การเจ็บปวย การเปนโรค หรือความผิดปกติอื่น ท่ีเดนชัด

ท่ีสุด. 

symptom, secondary (อาการท่ีตามมา)  อาการซึ่งเปนตัวบงชี้การเจ็บปวย การเปนโรค หรือความผิดปกติอื่น ซึ่ง

เกิดขึ้นภายหลังหรือเนื่องจากอาการหลัก. 

therapeutic duplication (การใชยาซ้ําซอน)  ผูปวยท่ีไดรับยาสองตัวจากกลุมยาตามการรักษากลุมเดียวกันโดยไม

จําเปน ในเวลาเดียวกัน. 

time-out (เวลานอก)  การหยุดชั่วขณะกอนท่ีจะลงมือทําผาตัดหรือหัตถการอื่นๆ เพ่ือคล่ีคลายขอสงสัยท่ียังไมมี

คําตอบ หรือความสับสนเกี่ยวกับผูปวย หัตถการ หรือตําแหนง โดยทีมศัลยกรรมหรือทีมท่ีจะทําหัตถการท้ังทีม.  แม

จะมีบุคคลเพียงคนเดียวท่ีทําหัตถการ การหยุดชั่วขณะเพ่ือยืนยันความถูกตองของผูปวย หัตถการและตําแหนงก็เปน

ส่ิงท่ีเหมาะสม. 

tracer methodology (วิธีการตามรอย)  กระบวนการท่ีผูเยี่ยมสํารวจของ JCI ใชระหวางการเยี่ยมสํารวจ ณ ท่ีตั้ง

องคกรเพ่ือวิเคราะหระบบงานขององคกร โดยการติดตามผูปวยแตละรายผานกระบวนการดูแลสุขภาพขององคกร

ตามลําดับขั้นเชนเดียวกับท่ีผูปวยไดรับประสบการณ.  ผูเยี่ยมสํารวจอาจจะตองไปเยี่ยมหนวยงาน แผนก หรือพ้ืนท่ีใน
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องคกรหลายจุด หรือเพียงหนวยดูแลผูปวยหนวยเดียว เพ่ือตามรอยการดูแลท่ีใหแกผูปวย ขึ้นกับลักษณะของการดูแล

สุขภาพท่ีใหแกผูปวย. 

patient tracer (การตามรอยผูปวย)  กระบวนการท่ีใชโดย JCI เพ่ือประเมินประสบการณการดูแลท้ังหมด

ท่ีผูปวยแตละรายไดรับภายในสถานพยาบาล. 

system tracer (การตามรอยระบบ)  ชวงเวลาระหวางการเยี่ยมสํารวจ ณ ท่ีตั้งองคกรซึ่งจัดใหเพ่ือการ

ประเมินประเด็นคุณภาพและความปลอดภัยของการดูแลท่ีมีความสําคัญสูง ในเชิงระบบท่ัวท้ังองคกร.  

ตัวอยางประเด็นดังกลาว เชน การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ การจัดการดานยา ประสิทธิผลของบุคลากร 

และการใชขอมูล. 

transfer (การยาย / โอนยายผูปวย)  การปรับเปล่ียนความรับผิดชอบในการดูแลผูปวยอยางเปนทางการ (1) จาก

หนวยดูแลผูปวยแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง, (2) จากสาขาคลินิกบริการหนึ่งไปยังอีกสาขาหนึ่ง, (3) จากผูประกอบ

วิชาชีพคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, (4) จากองคกรหนึ่งไปยังอีกองคกรหนึ่ง. 

urgent (กลุมเรงดวน)  การจัดประเภทความรุนแรงท่ีใชในระบบคัดกรอง (triage system) เพ่ือระบุผูปวยท่ีอาจอยูใน

สภาวะท่ีคุกคามตอชีวิตและตองการการประเมินและปฏิบัติการในเวลาท่ีเหมาะสม.  ดู emergent รวมดวย. 

utility system (ระบบสาธารณูปโภค)  ระบบและเครื่องมือท่ีใชท่ัวท้ังองคกรเพ่ือสนับสนุน: การจายไฟฟา, ไฟฟา

ฉุกเฉิน, ประปา, การขนสงแนวราบและแนวดิ่ง, ความรอน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ, ระบบทอ หมอตม

และไอน้ํา, กาซทางการแพทย, ระบบสุญญากาศ, ระบบส่ือสารรวมท้ังระบบแลกเปล่ียนขอมูล (data-exchange 

systems).  อาจรวมถึงระบบสําหรับการชวยชีวิต, การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการติดเชื้อ, และการดูแล

ส่ิงแวดลอม. 

utilization (การใช)  การใช แบบแผนของการใช หรืออัตราการใชบริการสุขภาพท่ีระบุ.   

“การใชมากเกิน (overuse)” เกิดเมื่อสถานการณของการใหบริการสุขภาพมีโอกาสเกิดอันตรายมากกวาประโยชนท่ี

เปนไปได. 

“การใชนอยเกิน (underuse)” คือการท่ีไมสามารถจะใชบริการสุขภาพท่ีจําเปนซึ่งจะกอใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงค

สําหรับผูปวยได. 

“การใชผิด (misuse)” เกิดเมื่อมีการเลือกใชบริการท่ีเหมาะสม แตเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได.   

การใชท้ังสามประการนี้สะทอนปญหาคุณภาพของบริการสุขภาพ ซึ่งอาจจะเพ่ิมความเส่ียงถึงชีวิตและบ่ันทอนคุณภาพ

ชีวิต.  ดู utilization management รวมดวย. 

utilization management (การบริหารการใชทรัพยากร)  การวางแผน จัดระบบ กําหนดทิศทาง และควบคุมการใช

ทรัพยากร.  การนําการบริหารการใชทรัพยากรมาใชกับการดูแลผูปวยโดยสถานพยาบาลเปนเรื่องสําคัญ.  

validity (ความตรง/ความใชได)  ความสามารถท่ีจะบงชี้โอกาสพัฒนาในคุณภาพการดูแล, การแสดงใหเห็นวาการวัด

สงผลใหเกิดผลลัพธ และ/หรือ คุณภาพการดูแลท่ีดีขึ้น. 

variation (ความแปรปรวน)  ความแตกตางในผลลัพธท่ีไดจากการวัดเหตุการณเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้ง.  แหลง

ของความแปรปรวนอาจจะจัดแบงไดเปนสองกลุมหลักคือ สาเหตุท่ัวไปและสาเหตุพิเศษ.  ความแปรปรวนท่ีมากเกินไป

นําไปสูความสูญเปลาและความสูญเสีย เชน การเกิดผลลัพธสุขภาพท่ีไมพึงประสังคและการเพ่ิมคาใชจายของบริการ

สุขภาพ. 
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A 
Abbreviations, standardized (MCI.13), 291-292 
Abuse or neglect victims 

care of (COP.3.8), 135, 137 
initial assessments (AOP.1.7), 105-106 

Academic training programs (SQE.8.3), 267 
Access to Care and Continuity of Care (ACC) standards, 55 

admission to care 
admission or transfer criteria (ACC.1.4), 61-62 
barriers to access and delivery of services (ACC.1.3), 60-61 
delays-in-treatment policy (ACC.1), 57-58 
emergency care assessment and treatment (ACC.1.1.1), 59 
information available during admission process (ACC.1.2), 60 
needs of patient match organization’s mission (ACC.1), 57 
registration and admission process (ACC.1.1), 58 
screening for admission to care (ACC.1), 57-58 
screening for preventative, palliative, curative, and rehabilitative services (ACC.1.1.2), 59 

changes to chapter, 39 
continuity of care 

identification of individual responsible for care (ACC.2.1), 63 
processes for continuity and coordination of care (ACC.2), 62-67 

discharge, referral, and follow-up care 
discharge planning process (ACC.3.1), 65-65 
discharge summary (ACC.3.2), 65-66 
follow-up instructions (ACC.3.3), 66-67 
policy and criteria for (ACC.3), 63-64 
referrals for care and support services (ACC.3.1), 65 

list of standards, 55-56 
transfer of patients 

clinical summary from referring organization (ACC.4.2), 68 
documentation of transfer (ACC.4.4), 69 
monitoring patient during transfer (ACC.4.3), 69 
patient information transfers with patient (ACC.4.2), 68 
policy for (ACC.4), 67 
referring organization’s responsibilities (ACC.4.1), 68 

transportation 
laws, regulations, and licensing requirements for medical transport services (ACC.6), 70-71 
management of transport services (ACC.6.1), 71-72 
transportation needs of patients (ACC.5.), 70 

Accreditation 
application for survey, 6–7 

benefits of, 1 
characteristics of programs, 2 
country-specific nature of, 2 
eligibility requirements, 5 
goal of, 2 
programs offered by JCI, 2 
purpose of, 1, 2 
renewal of, 9–10 
reporting requirements between surveys, 20 
voluntary nature of, 1 
withdrawal from accreditation process, 11 

Accreditation awards. See also Accreditation status 
additional certificates, 20 
basis for, 6 
display and use of, 20 
duration of, 6, 9 
effective date for, 9 
ownership, structure, or service changes and, 6, 10 
renewal of, 6, 9–10 
withdrawal of accreditation, 10–11 

Accreditation Committee (JCI), 10, 11, 12 
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Accreditation decisions. See also Accreditation status 
Accreditation Denied, 5–6, 10–11 
Accredited, 5, 9 
appeal process, 10–11 
basis for, 2, 3, 9 
focused surveys, 12 
validation surveys, 13 

Accreditation Denied 
appeal process, 10–11 
basis for, 5–6 

Accreditation service specialists, 7 
Accreditation status 

accuracy of reporting of, 9, 20 
focused surveys and, 12 
ownership, structure, or service changes and, 6, 10, 20 
publicly disclosed information, 9, 19 
standards compliance and, 6, 10 
validation surveys and, 13 

Accreditation surveys 
agenda for, 7 
cancellation of, 7, 8 
compliance evaluation through, 5 
cultural sensitivity of, 5 
failure to permit, 12 
focused surveys, 8, 9, 10, 11–12, 19 
follow-up improvements, 10 
length of, 2 
organization-specific nature of, 2 
postponement of, 7, 8 
purpose of, 5 
report on (see Official Accreditation Survey Findings Report) 
scheduling of, 7, 10, 12 
scope of, 5 
surveyors 

qualifications of, 7 
survey team composition, 8 
travel costs for, 8–9 

validation surveys, 7, 12–13 
Accredited, 5, 9 
Accuracy of information. See Information accuracy and truthfulness 
Action plan, 17, 18–19 
Administration of medications (MMU.6), 127 

documentation of (MMU.6.1), 127–128 
patient-provided medications (MMU.6.2), 128 
sample medications (MMU.6.2), 128 
self-administration of medications (MMU.6.2), 128 
timely administration (MMU.6.1), 127–128 
verification with order or prescription (MMU.6.1), 127–128 

Admission to care 
admission or transfer criteria (ACC.1.4), 43–44 
barriers to access and delivery of services (ACC.1.3), 43 
delays-in-treatment policy (ACC.1), 41 
emergency care assessment and treatment (ACC.1.1.1), 42 
information available during admission process (ACC.1.2), 43 
needs of patient match organization’s mission (ACC.1), 41 
policies for (GLD.6.1), 180 
registration and admission process (ACC.1.1), 41–42 
screening for admission to care (ACC.1), 41 
screening for preventative, palliative, curative, and rehabilitative services (ACC.1.1.2), 42–43 

Adverse drug events 
data analysis for (QPS.6), 152 
documentation of (MMU.7), 128–129 

Agenda for surveys, 7, 8 
Aggregate data and information. See Data, aggregated 
Alcohol-dependent patients, initial assessments (AOP.1.7), 78–79 
Anesthesia and sedation. See also Anesthesia and Surgical Care (ASC) standards; Surgical procedures 

continuum of, 107 



 

311 

 

data analysis for adverse events (QPS.6), 152 
data collection for monitoring (QPS.3.7), 148–149 
informed consent for (PFR.6.4), 66 
medical assessment before surgery or anesthesia (AOP.1.5.1), 77–78 

Anesthesia and Surgical Care (ASC) standards, 107 
anesthesia, continuum of, 107 
anesthesia services 

anesthesia care planning (ASC.5), 111–112 
anesthesia services director (ASC.2), 109–110 
availability of anesthesia services (ASC.1), 109 
discharge from postanesthesia recovery area (ASC.6), 113 
documentation of anesthesia (ASC.5.2), 112 
documentation of physiological status monitoring (ASC.5.3), 112–113 
laws and regulations for (ASC.1), 109 
outside anesthesia services (ASC.1), 109 
patient education on risks, benefits, and alternatives (ASC.5.1), 112 
physiological status monitoring during anesthesia administration (ASC.5.3), 112–113 
postanesthesia monitoring (ASC.6), 113 
preanesthesia assessment (ASC.4), 111 
preinduction assessment (ASC.4), 111 
sedation policies and procedures (ASC.3), 110–111 

applicability of standards, 107 
changes to chapter, 4, 25 
list of standards, 107–108 
surgical care 

documentation of physiological status monitoring (ASC.7.3), 115 
documentation of postsurgical diagnosis (ASC.7.2), 114–115 
documentation of preoperative diagnosis (ASC.7), 113–114 
documentation of surgical planning (ASC.7), 113–114 
documentation of surgical procedure (ASC.7.2), 114–115 
patient education on risks, benefits, and alternatives (ASC.7.1), 114 
physiological status monitoring during and after surgery (ASC.7.3), 115 
postsurgical care planning (ASC.7.4), 115 
surgical care planning (ASC.7), 113–114 

Antibiotics and other medication use, data collection for monitoring (QPS.3.5), 147, 148–149 
Appeal process, 10–11 
Application for survey, 6–7 
Assault protection (PFR.1.4), 58 
Assessment of Patients (AOP) standards, 71 

analysis and integration of assessment data (AOP.4), 81–82 
care based on assesses needs (AOP.4, AOP.4.1), 81–82 
changes to chapter, 23–24 
content of assessment (AOP.1.1), 74, 75 
functional assessments (AOP.1.6), 78 
initial assessments 

abuse or neglect victims (AOP.1.7), 78–79 
alcohol-dependent patients (AOP.1.7), 78–79 
care based on initial assessment (AOP.1.3), 75–76 
discharge planning needs (AOP.1.8.1), 79–80 
documentation of (AOP.1.5), 75, 77 
drug-dependent patients (AOP.1.7), 78–79 
elderly patients (AOP.1.7), 78–79 
emergency care assessment (AOP.1.3.1, AOP.1.4.1), 75–77 
functional assessments (AOP.1.6), 78 
nutritional assessments (AOP.1.6), 78 
pain assessments (AOP.1.8.2), 80 
patient population-specific assessments (AOP.1.7), 78–79 
pediatric patients (AOP.1.7), 78–79 
policies and procedures for (AOP.1.2), 74–75 
pregnant women (AOP.1.7), 78–79 
psychological assessment (AOP.1.2), 74–75 
qualifications of staff for (AOP.3), 81 
social and economic assessment (AOP.1.2), 74–75 
specialized assessments, determination of need for (AOP.1.8), 75, 79 
time frame for completion (AOP.1.4, AOP.1.4.1), 75, 76–77 
time limits before updating assessment (AOP.1.4.1), 76–77 

laboratory services 
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availability of (AOP.5), 82–83 
emergency laboratory services (AOP.5), 82–83 
equipment testing, maintenance, and calibration (AOP.5.4), 84–85 
experts for specialized diagnostic areas (AOP.5.11), 88 
hazardous materials, handling of (AOP.5.1), 83 
infectious materials, handling of (AOP.5.1), 83 
laboratory director (AOP.5.8), 86–87 
outside sources for (AOP.5), 82–83 
proficiency testing program (AOP.5.9.1), 87 
quality control program (AOP.5.9), 87 
quality control results, review of (AOP.5.10), 87–88 
reagents and other supplies (AOP.5.5), 85 
reference ranges, establishment of (AOP.5.7), 86 
safety program (AOP.5.1), 83 
specimen collection, identification, and tracking (AOP.5.6), 85–86 
staff, adequacy of (AOP.5.2), 83–84 
staff, training and experience of (AOP.5.2), 83–84 
supervisory staff (AOP.5.2), 83–84 
time frame for results reporting (AOP.5.3), 84 

list of standards, 71–73 
medical assessment before surgery or anesthesia (AOP.1.5.1), 77–78 
nutritional assessments (AOP.1.6), 78 
process for (AOP.1), 74 
qualifications of staff for (AOP.3), 81 
radiology and diagnostic imaging services availability of (AOP.6), 88–89 
emergency radiology and diagnostic imaging services (AOP.6), 88–89 
equipment management program (AOP.6.5), 90–91 
experts for specialized diagnostic areas (AOP.6.10), 93 
outside sources for (AOP.6.1), 88–89 
quality control program (AOP.6.8), 92 
quality control results, review of (AOP.6.9), 92–93 
radiology and diagnostic imaging director (AOP.6.7), 91–92 
safety program (AOP.6.2), 89 
staff, training and experience of (AOP.6.3), 89–90 
supervisory staff (AOP.6.3), 89–90 
time frame for results reporting (AOP.6.4), 90 
x-ray film and other supplies (AOP.6.6), 91 

reassessment 
pain assessments (AOP.1.8.2), 80 

policies and procedures for (AOP.2), 80–81 
qualifications of staff for (AOP.3), 81 

scope of assessment (AOP.1.1), 74, 75 
 
B 
Barriers to access and delivery of services (ACC.1.3), 43 
Barriers to communication (MCI.3), 217 
Belief- and value-sensitive care (PFR.1.1, COP.7.1), 56–57, 105–106 
Billing practices (GLD.6.1), 180 
Blood and blood products 

data collection for monitoring (QPS.3.8), 148–149 
infection risks (PCI.7.2), 161–162 
informed consent for (PFR.6.4), 66 
policies and procedures (COP.3.3), 101, 102 
transfusion reactions, data analysis of (QPS.6), 152 

Budget and resource allocation for continued operation (FMS.4.2), 186–187 
Budget approval (GLD.1.3), 170–171 
Bylaws, policies and procedures (GLD.1), 170 
 
C 
Cancellation of surveys, 7, 8 
Cardiac life support training (SQE.8.1), 202 
Care and services. See also Care of Patients (COP) standards 

aggregate data and information as basis for (MCI.20), 226–227 
alternative sources of, communication about (MCI.2), 216 
availability of, communication about (MCI.2), 216 
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care planning 
analysis and integration of assessment data (AOP.4), 81–82 
care based on assesses needs (AOP.4, AOP.4.1), 81–82 
care based on initial assessment (AOP.1.3), 75–76 
clinical practice guidelines and clinical pathways (QPS.2.1), 146–147 
plan of care, 95 
postsurgical care planning (ASC.7.4), 115 

communication about (MCI.1), 216 
coordination and integration of (GLD.5.1), 177–178 
current information as basis for (MCI.20.2), 227 
how to access, communication about (MCI.2), 216 
identification and planning for (GLD.3.2, GLD.5.1), 173–174, 177–178 
marketing of (GLD.6.1), 180 
monitoring of (GLD.5.5), 179 

Care of Patients (COP) standards, 95 
care based on assesses needs (COP.2.1), 98 
care planning (COP.2.1), 98 
changes to chapter, 24, 25 
documentation of care (COP.2.1), 98 
documentation of procedures (COP.2.3), 99 
end-of-life care (COP.7-COP.7.2), 104, 105–106 
food and nutrition therapy 

availability of appropriate food (COP.4), 102–103 
distribution of food (COP.4.1), 103 
enteral nutrition (COP.4.1), 103 
family-provided food (COP.4), 102–103 
food preparation and storage (COP.4.1), 103 
nutrition therapy, provision of (COP.5), 103–104 
orders for food and nutrition (COP.4), 102–103 

high-risk patients and services 
abuse or neglect victims, care of (COP.3.8), 101, 102 
blood and blood products policies and procedures (COP.3.3), 101, 102 
chemotherapy policies and procedures (COP.3.9), 101, 102 
comatose patients (COP.3.4), 101, 102 
communicable diseases policies and procedures (COP.3.5), 101, 102 
dialysis patients, care of (COP.3.6), 101, 102 
disabled patients, care of (COP.3.8), 101, 102 
elderly patients, care of (COP.3.8), 101, 102 
emergency patients, care of (COP.3.1), 100, 101 
high-risk medications policies and procedures (COP.3.9), 101, 102 
immune-suppressed patients, care of (COP.3.5), 101, 102 
life support policies and procedures (COP.3.4), 101, 102 
pediatric patients, care of (COP.3.8), 101, 102 
policies and procedures for (COP.3), 100 
restraint use policies and procedures (COP.3.7), 101, 102 
resuscitative services policies and procedures (COP.3.2), 101 

integration and coordination of care (COP.2), 97–98 
list of standards, 95–96 
orders for care activities (COP.2.2), 98–99 
outcomes of care and treatment, information about (COP.2.4), 99–100 
pain management 

end-of-life care (COP.7.2), 106 
pain assessment and management (COP.6), 104–105 

staff responsible for, 95 
uniform care processes (COP.1), 97 

Care planning. See also Care of Patients (COP) standards 
analysis and integration of assessment data (AOP.4), 81–82 
care based on assesses needs (AOP.4, AOP.4.1), 81–82 
care based on initial assessment (AOP.1.3), 75–76 
clinical practice guidelines and clinical pathways (QPS.2.1), 146–147 
plan of care, 95 
postsurgical care planning (ASC.7.4), 115 

Central Office (JCI), 12, 13 
Certification programs, 2 
Chemotherapy policies and procedures (COP.3.9), 101, 102 
Children. See Pediatric patients 
Clinical and managerial processes, design and modifications of (QPS.2), 145–146 
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Clinical diagnoses, data collection for monitoring (QPS.3.18), 148–150 
Clinical practice guidelines and clinical pathways, 101, 146–147 
Clinical records. See Patient clinical records 
Comatose patients, care of (COP.3.4), 101, 102 
Communicable diseases 

isolation procedures (PCI.8), 163 
policies and procedures (COP.3.5), 101, 102 

Communication. See also Management of Communication and Information (MCI) standards among caregivers 
(Goal 2), 32–33 

between governance and management (GLD.1.5), 170–171 
on infection control monitoring (PCI.10.5), 164–165 
on quality improvement and patient safety program (QPS.1.4), 145 

Community health needs, planning for (GLD.3.1), 173 
Complaint resolution process (PFR.3), 62–63 
Concentrated electrolytes (Goal 3), 33 
Confidentiality 

confidentiality of patient information (PFR.1.6), 59 
confidentiality policy, 9, 19 
external performance databases and (MCI.20.3), 227–228 
information privacy and confidentiality (MCI.10), 220 

Conflict resolution process (GLD.6.1), 180 
Consolidated organizations. See Ownership, structure, or service changes 
Construction, renovation, and demolition 

fire safety (FMS.7.1), 188–189 
infection risks management (PCI.7.5), 162–163 
laws and regulations compliance (FMS.1), 184 
safety and security during (FMS.4), 186 

Continuity of care 
identification of individual responsible for care (ACC.2.1), 45 
processes for continuity and coordination of care (ACC.2), 44–45 

Contracted staff 
contracts, oversight of (GLD.3.3), 174–175 
independent practitioner’s privilege requirements (GLD.3.3), 174–175 
orientation requirement (SQE.7), 201 
role in safe environment (FMS.11), 193–194 

Controlled substances (MMU.3), 121–122 
Core standards, 3 
Correct-site, correct-procedure, correct-patient surgery (Goal 4), 34 
Credential verification process 

health professional staff (SQE.15), 210–211 
medical staff (SQE.9), 204–206 
nursing staff (SQE.12), 208–209 

Critical test results, read-back process (Goal 2), 32–33 
 
D 
Data, aggregated 

education supported by current information (MCI.20.2), 227 
external performance databases, comparisons to (MCI.20.3), 227–228 
external performance databases, contributions to (MCI.20.3), 227–228 
external performance databases, security and confidentiality issues (MCI.20.3), 227–228 
organization management supported by aggregated data (MCI.20), 226–227 
organization management supported by current information (MCI.20.2), 227 
patient care supported by aggregated data (MCI.20), 226–227 
patient care supported by current information (MCI.20.2), 227 
process for (MCI.20.1), 227 
quality management program supported by aggregated data (MCI.20), 226–227 
reporting of to outside agencies (MCI.20.1), 227 
research supported by current information (MCI.20.2), 227 

Data analysis 
adverse drug events (QPS.6), 152 
anesthesia and sedation adverse events (QPS.6), 152 
external comparative databases (PCI.10.4), 164–165 
frequency of (QPS.4.1), 150 
internal and external comparisons (QPS.4.2), 151 
medication errors (QPS.6), 152 
near-miss events (QPS.7), 152 



 

315 

 

preoperative and postoperative diagnoses (QPS.6), 152 
process design and modification based on risk, rate and trend data (PCI.10.3), 164–165 
qualifications of staff for (QPS.4), 150 
quality improvement and patient safety program (QPS.1.3), 144–145 
requirement for (QPS.4), 150 
sentinel event identification and management (QPS.5), 17, 151 
standards and desirable practices comparisons (QPS.4.2, PCI.10.4), 151, 164–165 
transfusion reactions (QPS.6), 153 
trends and variations identification (QPS.6), 152 

Data collection 
anesthesia and sedation monitoring (QPS.3.7), 148–149 
antibiotics and other medication use monitoring (QPS.3.5), 147, 148–149 
blood and blood products monitoring (QPS.3.8), 148–149 
clinical diagnoses monitoring (QPS.3.18), 148–149 
clinical research monitoring (QPS.3.11), 148–149 
facility/environment risk management program monitoring (FMS.3.1), 185-186 
financial management monitoring (QPS.3.19), 148–149 
indicators selection (PCI.10.2), 164–165 
infection control monitoring (QPS.3.10), 148–149 
infection risks, rates and trends (PCI.10.1), 164–165 
laboratory services monitoring (QPS.3.2), 147, 148–149 
medical equipment management program monitoring (FMS.8), 190–191 
medication errors and near misses monitoring (QPS.3.6), 147, 148–149 
medications procurement monitoring (QPS.3.12), 148–149 
patient and family expectations and satisfaction monitoring (QPS.3.16), 148–149 
patient assessment monitoring (QPS.3.1), 147, 148–149 
patient demographics monitoring (QPS.3.18), 148–149 
patient records, availability and content monitoring (QPS.3.9), 148–149 
quality improvement and patient safety program (QPS.1.3), 144–145 
quality monitoring (QPS.3), 147, 148–149 
radiology and diagnostic imaging services monitoring  (QPS.3.3), 147, 148–149 
reporting activities monitoring (QPS.3.13), 148–149 
risk management monitoring (QPS.3.14), 148–149 
safety of patients, families, and staff monitoring (QPS.3.20), 148–149 
staff expectations and satisfaction monitoring (QPS.3.17), 148–149 
supplies procurement monitoring (QPS.3.12), 148–149 
surgical procedures monitoring (QPS.3.4), 147, 148–149 
utility systems monitoring (FMS.10.2), 192–193 
utilization management monitoring (QPS.3.15), 148–149 

Data dissemination (MCI.14), 222 
Data use (individual-based system tracer activity), 15 
Definitions, standardized (MCI.13), 221–222 
Delays-in-treatment policy (ACC.1), 41 
Demolition. See Construction, renovation, and demolition Department leadership 

care and services, coordination and integration of (GLD.5.1), 177–178 
care and services, identification and planning for (GLD.5.1), 177–178 
care and services, monitoring of (GLD.5.5), 179 
human resource needs (GLD.5.2), 178 
qualification and responsibilities of (GLD.5), 177 
quality improvement and patient safety program implementation (GLD.5.5), 179 
resource allocation recommendations (GLD.5.2), 178 
staff orientation and training (GLD.5.4), 178–179 
staff performance evaluations (GLD.5.5, SQE.3), 179, 199 
staff selection criteria (GLD.5.3), 178 
staff selection recommendations (GLD.5.3), 178 

Diagnosis codes (MCI.13), 221–222 
Dialysis patients, care of (COP.3.6), 101, 102 
Disabled patients 

care of (COP.3.8), 101, 102 
protection for (PFR.1.5), 58 

Disaster response. See Emergency management 
Discharge, referral, and follow-up care 

discharge from postanesthesia recovery area (ASC.6), 113 
discharge planning needs (AOP.1.8.1), 79–80 
discharge planning process (ACC.3.1), 46 
discharge summary (ACC.3.2), 47 
follow-up instructions (ACC.3.3), 47–48 
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policies for (GLD.6.1), 180 
policy and criteria for (ACC.3), 45–46 
referrals for care and support services (ACC.3.1), 46 
transportation needs of patients (ACC.5.), 50 

Discontinuation of care (PFR.2.2), 61 
Diversion of medications (MMU.2.1), 120–121 
Drug-dependent patients, initial assessments (AOP.1.7), 78–79 
Dying patients. See End-of-life care 
 
E 
Elderly patients 

care of (COP.3.8), 101, 102 
initial assessments (AOP.1.7), 78–79 
protection for (PFR.1.5), 58 

Electrical power 
alternate sources, testing (FMS.9.2), 191–192 
alternate sources of (FMS.9.1), 191–192 
availability of (FMS.9), 191 

Eligibility requirements, 5 
Emergency care 

emergency care assessment and treatment (ACC.1.1.1, AOP.1.3.1, AOP.1.4.1), 42, 75–77 
emergency laboratory services (AOP.5), 82–83 
emergency medications 

availability of (MMU.3.2), 122–123 
replacement of (MMU.3.2), 122–123 
storage policy for (MMU.3.1), 122 
theft protection of (MMU.3.2), 122–123 

emergency patients, care of (COP.3.1), 100, 101 
emergency radiology and diagnostic imaging services (AOP.6), 88–89 
patient clinical records for (MCI.19.1.1), 225 

Emergency management 
response plan (FMS.2, FMS.6), 181, 184–185, 187–188 
response plan testing (FMS.6.1), 188 
staff education and training on (FMS.11.1), 193–194 
utility systems plan (FMS.9.1), 191–192 
utility systems plan testing (FMS.9.2), 191–192 

End-of-life care 
belief- and value-sensitive care (PFR.1.1, COP.7.1), 56–57, 105–106 
organ donation (COP.7), 105 
provision of (COP.7-COP.7.2), 104, 105–106 
religious and spiritual support (PFR.1.1.1, COP.7.1), 56–57, 105–106 
right to respectful care (PFR.2.5), 62 
support and respite care (COP.7.1), 105–106 

Engineering controls (PCI.7.4), 162 
Enteral nutrition (COP.4.1), 103 
Epidemics 

isolation procedures (PCI.8), 163 
response plan (FMS.2, FMS.6), 181, 184–185, 187–188 

Equipment. See Medical equipment 
Ethical decision making (GLD.6.2), 180 
Ethical management (GLD.6), 180 
Exit and evacuation plans (FMS.7.1, FMS.7.2), 188–189 
Experts for specialized diagnostic areas 

laboratory services (AOP.5.11), 88 
radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.10), 93 

External performance databases 
comparisons to (QPS.4.2, MCI.20.3), 151, 227–228 
contributions to (MCI.20.3), 227–228 
security and confidentiality issues (MCI.20.3), 227–228 
standards and desirable practices comparisons (PCI.10.4), 164–165 

Eye protection, gloves, and masks (PCI.9), 163–164 
 
F 
Facility Management and Safety (FMS) standards, 181 

changes to chapter, 28–29 
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effective management, 181 
emergency management 
response plan (FMS.2, FMS.6), 181, 184–185, 187–188 
response plan testing (FMS.6.1), 188 
staff education and training on (FMS.11.1), 193–194 
facility/environment risk management program 

data collection to monitor (FMS.3.1), 185–186 
leadership of (FMS.3), 185 

fire safety 
construction, renovation, and demolition (FMS.7.1), 188–189 
detection and abatement systems (FMS.7.1), 188–189 
detection and abatement systems, testing of (FMS.7.2), 188–189 
drills and exercises to test program (FMS.7.2), 188–189 
exit and evacuation plans (FMS.7.1), 188–189 
exit and evacuation plans, testing of (FMS.7.2), 188–189 
fire safety program (FMS.2, FMS.7), 181, 184–185, 188–189 
risk reduction (FMS.7.1), 188–189 
smoking policy (FMS.7.3), 189–190 
staff education and training (FMS.7.2, FMS.11.1), 188–189, 193–194 

hazardous materials and waste plan (FMS.2, FMS.5), 181, 184–185, 187 
staff education and training on (FMS.11.1), 193–194 

laws and regulations compliance (FMS.1), 181, 184 
list of standards, 181–183 
medical equipment management program (FMS.8) 

data collection to monitor (FMS.8.1), 190–191 
inspection of (FMS.8), 190 
inventory of (FMS.8), 190 
maintenance program (FMS.8), 190 
plan to manage risks (FMS.2), 181, 184–185 
staff education and training on (FMS.11.2), 193–194 
testing of (FMS.8), 190 

medical equipment recall system (FMS.8.2), 191 
plans to manage risks (FMS.2), 181, 184–185 
safety and security 

budget and resource allocation for continued  operation (FMS.4.2), 186–187 
during construction and renovation (FMS.4), 186 
inspection of facilities (FMS.4.1), 186 
program for (FMS.2, FMS.4), 181, 184–185, 186 
staff education and training on (FMS.11.1), 193–194 

smoking policy (FMS.7.3), 189–190 
staff education and training (FMS.11-FMS.11.3), 193–194 
utility systems 

data collection for monitoring (FMS.10.2), 192–193 
electrical power, alternate sources of (FMS.9.1), 191–192 
electrical power, alternate sources, testing (FMS.9.2), 191–192 
electrical power, availability of (FMS.9), 191 
emergency plan and processes for (FMS.9.1), 191–192 
emergency plan and processes testing (FMS.9.2), 191–192 
inspection, maintenance, and improvement of (FMS.10), 192–193 
plan to manage risks (FMS.2), 181, 184–185 
staff education and training on (FMS.11.2), 193–194 
water, alternate sources of (FMS.9.1), 191–192 
water, alternate sources, testing (FMS.9.2), 191–192 
water, availability of (FMS.9), 191 
water quality monitoring (FMS.10.1), 192–193 

Fall-risk-prevention (Goal 6), 35 
Falsification of information, 6, 12 
Family-provided food (COP.4), 102–103 
Fee structure policy 

basis for fees, 7–9 
cancellation of surveys, 8 
focused surveys, 8, 9, 11 
initial and triennial surveys, 7–8 
payment of fees, 9 
postponement of surveys, 8 
travel costs for surveyors, 8–9 
validation surveys, 7, 12, 13 
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Financial management, data collection for monitoring (QPS.3.19), 148–149 
Fire safety 

construction, renovation, and demolition (FMS.7.1), 188–189 
detection and abatement systems (FMS.7.1), 188–189 
detection and abatement systems, testing of (FMS.7.2), 188–189 
drills and exercises to test program (FMS.7.2), 188–189 
exit and evacuation plans (FMS.7.1), 188–189 
exit and evacuation plans, testing of (FMS.7.2), 188–189 
fire safety program (FMS.2, FMS.7), 181, 184–185, 188–189 
risk reduction (FMS.7.1), 188–189 
smoking policy (FMS.7.3), 189–190 
staff education and training (FMS.7.2, FMS.11.1), 188–189, 193–194 

Focused surveys, 8, 9, 10, 11–12, 19 
Follow-up care. See Discharge, referral, and follow-up care 
Follow-up improvements, 10 
Food and nutrition therapy 

availability of appropriate food (COP.4), 102–103 
distribution of food (COP.4.1), 103 
enteral nutrition (COP.4.1), 103 
family-provided food (COP.4), 102–103 
food preparation and storage (COP.4.1), 103 
kitchen sanitation and food preparation (PCI.7.4), 162 
nutritional assessments (AOP.1.6), 78 
nutrition products (MMU.3.1), 122 
nutrition therapy, provision of (COP.5), 103–104 
orders for food and nutrition (COP.4), 102–103 
patient education on (PFE.4), 134 

Function, major permanent loss of, 16, 17, 18, 19, 238 
Functional assessments (AOP.1.6), 78 
 
G 
General consent (PFR.6.3), 65 
Gloves, masks, and eye protection (PCI.9), 163–164 
Governance, Leadership, and Direction (GLD) standards, 167 

admission, transfer, and discharge policies (GLD.6.1), 180 
billing practices (GLD.6.1), 180 
budget approval (GLD.1.3), 170–171 
bylaws, policies and procedures (GLD.1), 170 
care and services, marketing of (GLD.6.1), 180 
changes to chapter, 27–28 
communication and cooperation between governance and management (GLD.1.5), 170–171 
conflict resolution process (GLD.6.1), 180 
department leadership 

care and services, coordination and integration of (GLD.5.1), 177–178 
care and services, identification and planning for (GLD.5.1), 177–178 
care and services, monitoring of (GLD.5.5), 179 
human resource needs (GLD.5.2), 178 
qualification and responsibilities of (GLD.5), 177 
quality improvement and patient safety program implementation (GLD.5.5), 179 
resource allocation recommendations (GLD.5.2), 178 
staff orientation and training (GLD.5.4), 178–179 
staff performance evaluations (GLD.5.5), 179 
staff selection criteria (GLD.5.3), 178 
staff selection recommendations (GLD.5.3), 178 

documentation of governance structure (GLD.1), 170 
ethical decision making (GLD.6.2), 180 
ethical management (GLD.6), 180 
leaders 

care and services, identification and planning for (GLD.3.2), 173–174 
community health needs, planning for (GLD.3.1), 173 
equipment procurement (GLD.3.2.1), 174 
identification and responsibilities of (GLD.3), 172–173 
medications procurement (GLD.3.2.1), 174 
organizational structure (GLD.4), 176 
oversight of contracts (GLD.3.3), 174–175 
quality improvement concepts, education on (GLD.3.4), 175 
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staff personal development and continuing education process (GLD.3.5), 175–176 
staff recruitment and retention processes (GLD.3.5), 175–176 
supplies procurement (GLD.3.2.1), 174 

list of standards, 167–169 
mission of organization (GLD.1.1), 170–171 
organization chart (GLD.1), 170 
ownership, disclosure of (GLD.6.1), 180 
policies and procedures to operate organization (GLD.1.2), 170–171 
quality improvement and patient safety program, approval of (GLD.1.6), 170–171 
quality improvement and patient safety program, reports on (GLD.1.6), 170–171 
resource allocation (GLD.1.3), 170–171 
senior management 

appointment and evaluation (GLD.1.4), 170–171 
qualification and responsibilities of (GLD.2), 172 

Government agency information requests, 9 
 
H 
Hand hygiene guidelines, 35, 158, 163–164 
Hazardous materials and waste 

handling of (AOP.5.1), 83 
plan to manage risks (FMS.2, FMS.5), 181, 184–185, 187 
protective equipment (FMS.5), 187 
staff education and training on (FMS.11.1), 193–194 

Health care-associated infections. See also Prevention and Control of Infections (PCI) standards 
data collection on infection risks, rates and trends (PCI.10.1), 164–165 
International Patient Safety Goal 5, 35 
prevention of (PCI.6), 160 
risk reduction of (PCI.5), 159 

Health professional staff 
credential verification process (SQE.15), 210–211 
job responsibilities match qualifications (SQE.16), 211 
performance evaluations (SQE.17), 211–212 
quality improvement activities participation (SQE.17), 211–212 

High-risk medications 
high-alert medication safety (Goal 3), 33 
policies and procedures (COP.3.9), 101, 102 

High-risk patients and services 
abuse or neglect victims, care of (COP.3.8), 101, 102 
blood and blood products policies and procedures (COP.3.3), 101, 102 
chemotherapy policies and procedures (COP.3.9), 101, 102 
comatose patients (COP.3.4), 101, 102 
communicable diseases policies and procedures (COP.3.5), 101, 102 
dialysis patients, care of (COP.3.6), 101, 102 
disabled patients, care of (COP.3.8), 101, 102 
elderly patients, care of (COP.3.8), 101, 102 
emergency patients, care of (COP.3.1), 100, 101 
high-risk medications policies and procedures(COP.3.9), 101, 102 
identification and redesign of (QPS.10), 154 
immune-suppressed patients, care of (COP.3.5), 101, 102 
life support policies and procedures (COP.3.4), 101, 102 
pediatric patients, care of (COP.3.8), 101, 102 
policies and procedures for (COP.3), 100 
restraint use policies and procedures (COP.3.7), 101, 102 
resuscitative services policies and procedures (COP.3.2), 101 
risk-reduction activities (QPS.10), 154 

High-risk procedures, informed consent (PFR.6.4, PFR.6.4.1), 66 
Hours of operation, communication about (MCI.1), 216 
Human resource needs (GLD.5.2), 178 
 
I 
Immune-suppressed patients, care of (COP.3.5), 101, 102 
Immunizations for staff (SQE.8.4), 204 
Independent practitioners, privilege requirements (GLD.3.3), 174–175 
Individual-based system tracer activity, 15–16 
Individual patient tracer activity, 13–15 
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Infection prevention and control. See also Prevention and Control of Infections (PCI) standards 
data collection for monitoring (QPS.3.10), 148–149 
hand hygiene guidelines, 35, 158, 163–164 
health care-associated infections 

data collection on infection risks, rates and trends (PCI.10.1), 164–165 
International Patient Safety Goal 5, 35 
prevention of (PCI.6), 160 
risk reduction of (PCI.5), 159 

individual-based system tracer activity, 15–16 
Infectious materials, handling of (AOP.5.1), 83 
Information accuracy and truthfulness 

accreditation status accuracy, 9 
accreditation status and, 12 
falsification of information, 6, 12 
JCI policy on, 6 
survey application, 7 

Information management 
abbreviations, standardized (MCI.13), 221–222 
data and information dissemination (MCI.14), 222 
definitions, standardized (MCI.13), 221–222 
diagnosis codes (MCI.13), 221–222 
education on information management principles (MCI.17), 223 
information management processes (MCI.9), 219–220 
information privacy and confidentiality (MCI.10), 220 
information security and data integrity (MCI.11), 220–221 
information technology decisions (MCI.15), 222 
policies and procedures development, retention, and circulation (MCI.18), 223–224 
procedure codes (MCI.13), 221–222 
protection of records and information (MCI.16), 222–223 
record retention policy (MCI.11, MCI.12), 221 
symbols, standardized (MCI.13), 221–222 

Information requests 
government agency information requests, 9 
publicly disclosed information, 19 
on sentinel events, 19 

Informed consent 
anesthesia (PFR.6.4), 66 
blood and blood products (PFR.6.4), 66 
documentation of (PFR.6.4), 66 
general consent (PFR.6.3), 65 
high-risk procedures (PFR.6.4, PFR.6.4.1), 66 
information to patients to make care decisions (PFR.6.1), 64–65 
list of procedures that require consent (PFR.6.4), 66 
patient education on (PFE.2), 132–133 
process for (PFR.6), 64 
research and clinical trials (PFR.8), 68 
surgical procedures (PFR.6.4), 66 
surrogate decision makers (PFR.6.2), 65 

Initial assessments 
abuse or neglect victims (AOP.1.7), 78–79 
alcohol-dependent patients (AOP.1.7), 78–79 
care based on initial assessment (AOP.1.3), 75–76 
discharge planning needs (AOP.1.8.1), 79–80 
documentation of (AOP.1.5), 75, 77 
drug-dependent patients (AOP.1.7), 78–79 
elderly patients (AOP.1.7), 78–79 
emergency care assessment (AOP.1.3.1, AOP.1.4.1), 75–77 
functional assessments (AOP.1.6), 78 
nutritional assessments (AOP.1.6), 78 
pain assessments (AOP.1.8.2), 80 
patient population-specific assessments (AOP.1.7), 78–79 
pediatric patients (AOP.1.7), 78–79 
policies and procedures for (AOP.1.2), 74–75 
pregnant women (AOP.1.7), 78–79 
psychological assessment (AOP.1.2), 74–75 
qualifications of staff for (AOP.3), 81 
social and economic assessment (AOP.1.2), 74–75 
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specialized assessments, determination of need for (AOP.1.8), 75, 79 
time frame for completion (AOP.1.4, AOP.1.4.1), 75, 76–77 
time limits before updating assessment (AOP.1.4.1), 76–77 

Inspection of facilities (FMS.4.1), 186 
International Patient Safety Goals 

changes to chapter, 22 
communication among caregivers (Goal 2), 32–33 
correct-site, correct-procedure, correct-patient surgery (Goal 4), 34 
fall risks prevention (Goal 6), 35 
health care-associated infections (Goal 5), 35 
high-alert medication safety (Goal 3), 33 
list of, 31 
patient identification (Goal 1), 32 
purpose of, 31 

Interpretation and translation services for patients (MCI.3), 217 
Interpreters for accreditation surveys, 7 
Investigational medications (MMU.3.1), 122 
Isolation procedures (PCI.8), 163 
 
J 
Job descriptions (SQE.1.1), 197–198 
Joint Commission 

about organization, 1 
relationship with JCI, 1 
Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery™, 34 

Joint Commission International (JCI) 
about organization, 1 
Accreditation Committee, 10, 11, 12 
accreditation programs offered by, 2 
Central Office, 12, 13 
certification programs offered by, 2 
relationship with Joint Commission, 1 

 
K 
Kitchen sanitation and food preparation (PCI.7.4), 162 
 
L 
Labeling of medications and chemicals (MMU.3), 121–122 
Laboratory services 

availability of (AOP.5), 82–83 
data collection for monitoring (QPS.3.2), 147, 148–149 
emergency laboratory services (AOP.5), 82–83 
equipment testing, maintenance, and calibration (AOP.5.4), 84–85 
experts for specialized diagnostic areas (AOP.5.11), 88 
hazardous materials, handling of (AOP.5.1), 83 
infectious materials, handling of (AOP.5.1), 83 
laboratory director (AOP.5.8), 86–87 
outside sources for (AOP.5), 82–83 
proficiency testing program (AOP.5.9.1), 87 
quality control program (AOP.5.9), 87 
quality control results, review of (AOP.5.10), 87–88 
reagents and other supplies (AOP.5.5), 85 
reference ranges, establishment of (AOP.5.7), 86 
safety program (AOP.5.1), 83 
specimen collection, identification, and tracking (AOP.5.6), 85–86 
staff, adequacy of (AOP.5.2), 83–84 
staff, training and experience of (AOP.5.2), 83–84 
supervisory staff (AOP.5.2), 83–84  
time frame for results reporting (AOP.5.3), 84 

Laundry and linen management (PCI.7.1), 161 
Laws and regulations 

anesthesia services (ASC.1), 109 
applicability of, 3 
construction, renovation, and demolition (FMS.1), 184 
facility design, use, and maintenance (FMS.1), 181, 184 
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infection control program (PCI.3), 158 
medical transport services (ACC.6), 50–51 
medication management (MMU.1), 119 

Leadership. See also Governance, Leadership, and Direction (GLD) standards 
facility/environment risk management program leadership (FMS.3), 185 
infection control program leadership (PCI.1), 157 
quality improvement and patient safety program, leadership role in (QPS.1-QPS.1.3, GLD.3.4), 143–145, 175 

Life support policies and procedures (COP.3.4), 101, 102 
Look-alike, sound-alike drugs (MMU.4.1), 124 
 
M 
Major permanent loss of function, 16, 17, 18, 19, 238 
Management of Communication and Information (MCI) standards, 213 

care and services, communication about (MCI.1), 216 
changes to chapter, 4, 30 
communities and populations of interest, communication with (MCI.1), 216 
hours of operation, communication about (MCI.1), 216 
information management 

abbreviations, standardized (MCI.13), 221–222 
data and information dissemination (MCI.14), 222 
definitions, standardized (MCI.13), 221–222 
diagnosis codes (MCI.13), 221–222 
education on information management principles (MCI.17), 223 
information management processes (MCI.9), 219–220 
information privacy and confidentiality (MCI.10), 220 
information security and data integrity (MCI.11), 220–221 
information technology decisions (MCI.15), 222 
policies and procedures development, retention, and circulation (MCI.18), 223–224 
procedure codes (MCI.13), 221–222 
protection of records and information (MCI.16), 222–223 
record retention policy (MCI.11, MCI.12), 221 
symbols, standardized (MCI.13), 221–222 

list of standards, 213–215 
patient and families, communication with barriers to communication (MCI.3), 217 
care and services, alternative sources of (MCI.2), 216 
care and services, availability of (MCI.2), 216 
care and services, how to access (MCI.2), 216 
format and methods of communication (MCI.3), 217 
translation and interpretation services (MCI.3), 217 

patient clinical records 
for emergency patients (MCI.19.1.1), 225 
entries in, author and date identification (MCI.19.3), 225–226 
entries in, authorization to make (MCI.19.2), 225–226 
entries in, format and content of (MCI.19.2), 225–226 
information included in (MCI.19.1, MCI.19.1.1), 224, 225 
initiation and maintenance of (MCI.19), 224 
review of (MCI.19.4), 226 

providers within and outside organization, communication with 
among clinical and nonclinical departments (MCI.5), 218 
effective communication (MCI.4), 217 
patient clinical records, access to (MCI.7), 218–219 
patient clinical records, availability of (MCI.7), 218–219 
patient clinical records, content of (MCI.8), 219 
patient information, health status, and progress (MCI.6), 218 
patient information transfers with patient (MCI.8), 219 

Management of Information (MOI) standards, 30 
Masks, gloves, and eye protection (PCI.9), 163–164 
Measurable elements 

definition, 3 
purpose of, 3 
Medical assessment before surgery or anesthesia (AOP.1.5.1), 77–78 

Medical equipment 
cleaning and sterilization (PCI.7.1), 161 
equipment procurement (GLD.3.2.1), 174 
laboratory equipment testing, maintenance, and 
calibration (AOP.5.4), 84–85 
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management program for (FMS.8) 
data collection to monitor (FMS.8.1), 190–191 
inspection of (FMS.8), 190 
inventory of (FMS.8), 190 
maintenance program (FMS.8), 190 
testing of (FMS.8), 190 

patient education on (PFE.4), 134 
plan to manage risks (FMS.2), 181, 184–185 
radiology and diagnostic imaging services equipment management program (AOP.6.5), 90–91 
recall system for (FMS.8.2), 191 
staff education and training on (FMS.11.2), 193–194 

Medical records. See Patient clinical records  
Medical staff 

credential verification process (SQE.9), 204–206 
privileging process (SQE.10), 206–207 
professional practice evaluation (SQE.11), 207–208 

Medical transport services. See Transportation 
Medication errors 

data analysis for (QPS.6), 152 
data collection for monitoring (QPS.3.6), 147, 148–149 
reporting of (MMU.7.1), 129 

Medication management. See also Medication Management and Use (MMU) standards 
antibiotics and other medication use, data collection for monitoring (QPS.3.5), 147, 148–149 
data collection for procurement monitoring (QPS.3.12), 148–149 
high-alert medication safety (Goal 3), 33 
individual-based system tracer activity, 16 
medications procurement (GLD.3.2.1), 174 
patient education on (PFE.4), 134 

Medication Management and Use (MMU) standards, 117 
administration of medications (MMU.6), 127 

documentation of (MMU.6.1), 127–128 
patient-provided medications (MMU.6.2), 128 
sample medications (MMU.6.2), 128 
self-administration of medications (MMU.6.2), 128 
timely administration (MMU.6.1), 127–128 
verification with order or prescription (MMU.6.1), 127–128 

aggregate data and information 
education supported by current information (MCI.20.2), 227 
external performance databases, comparisons to (MCI.20.3), 227–228 
external performance databases, contributions to (MCI.20.3), 227–228 
external performance databases, security and confidentiality issues (MCI.20.3), 227–228 
organization management supported by aggregated data (MCI.20), 226–227 
organization management supported by current information (MCI.20.2), 227 
patient care supported by aggregated data (MCI.20), 226–227 
patient care supported by current information (MCI.20.2), 227 
process for (MCI.20.1), 227 
quality management program supported by 
aggregated data (MCI.20), 226–227 
reporting of to outside agencies (MCI.20.1), 227 
research supported by current information (MCI.20.2), 227 

changes to chapter, 4, 25–26 
laws and regulations compliance (MMU.1), 119 
list of standards, 117–118 
medication recall system (MMU.3.3), 123 
monitoring medication effects (MMU.7), 128–129 

adverse effects, documentation of (MMU.7), 128–129 
medication errors, reporting of (MMU.7.1), 129 
near misses, reporting of (MMU.7.1), 129 

organization and management policies and procedures (MMU.1), 119 
oversight of medication list and use (MMU.2.1), 120–121 
pharmacy director (MMU.1.1), 119–120 
preparing and dispensing (MMU.5), 125–126 

medication dispensing system (MMU.5.2), 126–127 
review of orders and prescriptions (MMU.5.1), 126 

prescribing, ordering, and transcribing policies and procedures (MMU.4), 123–124 
documentation of medication (MMU.4.3), 125 
look-alike, sound-alike drugs (MMU.4.1), 124 
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order or prescription elements (MMU.4.1), 124 
pediatric patients, orders for (MMU.4.1), 124 
qualifications of individuals permitted to prescribe or order (MMU.4.2), 124–125 
types of orders (MMU.4.1), 124 

selection and procurement policies and procedures (MMU.2), 120 
acquisition of medications not normally stocked (MMU.2.2), 121 
availability of medications when pharmacy is closed (MMU.2.2), 121 
diversion of medications (MMU.2.1), 120–121 
medication list development (MMU.2), 120 
medication list review (MMU.2.1), 120–121 
oversight of medication list and use (MMU.2.1), 120–121 
theft prevention (MMU.2.1), 120–121 

storage of medications (MMU.3), 121–122 
controlled substances (MMU.3), 121–122 
emergency medications, availability of (MMU.3.2), 122–123 
emergency medications, replacement of (MMU.3.2), 122–123 
emergency medications, storage policy for (MMU.3.1), 122 
emergency medications, theft protection of (MMU.3.2), 122–123 
investigational medications (MMU.3.1), 122 
labeling of medications and chemicals (MMU.3), 121–122 
nutrition products (MMU.3.1), 122 
patient-provided medications (MMU.3), 121–122 
radioactive medications (MMU.3.1), 122 
sample medications (MMU.3.1), 122 

system review requirement (MMU.1), 119 
Medication recall system (MMU.3.3), 123 
Merged organizations. See Ownership, structure, or service changes 
Mission of organization (GLD.1.1), 170–171 
Monitoring medication effects (MMU.7), 128–129 

adverse effects, documentation of (MMU.7), 128–129 
medication errors, reporting of (MMU.7.1), 129 
near misses, reporting of (MMU.7.1), 129 

Mortuary and postmortem areas (PCI.7.2), 161–162 
 
N 
Near-miss events 

data analysis for (QPS.7), 152 
data collection for monitoring (QPS.3.6), 147, 148–149 
reporting of (MMU.7.1), 129 

Negative pressure rooms (PCI.8), 163 
Nonclinical staff evaluations (SQE.4), 199–200 
Nursing staff 

credential verification process (SQE.12), 208–209 
job responsibilities match qualifications (SQE.13), 209 
performance evaluations (SQE.14), 210 
quality improvement activities participation (SQE.14), 210 

Nutritional assessments (AOP.1.6), 78 
Nutrition products (MMU.3.1), 122 
Nutrition therapy. See Food and nutrition therapy 
 
O 
Official Accreditation Survey Findings Report 

organization release of, 9 
revision requests, 10 

On-site surveys. See Accreditation surveys 
Organ donation 

end-of-life care (COP.7), 105 
information on how to donate (PFR.10), 68–69 
policies and procedures for procurement and donation processes (PFR.11), 69 

Organization management 
aggregate data and information as basis for (MCI.20), 226–227 
current information as basis for (MCI.20.2), 227 
organizational structure (GLD.4), 176 
organization chart (GLD.1), 170 

Outcomes of care and treatment, information about (PFR.2.1.1), 60 
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Oversight of medication list and use (MMU.2.1), 120–121 
Ownership, structure, or service changes 

accreditation status and, 6, 10, 20 
notification to JCI of, 20 

 
P 
Pain management 

end-of-life care (COP.7.2), 106 
pain assessment and management (COP.6), 104–105 
pain assessments (AOP.1.8.2), 80 
pain management right (PFR.2.4), 62 
patient education on (PFE.4), 134 

Participation in care processes 
information to patients and family on processes (PFR.2.1), 60 
outcomes of care and treatment, information about (PFR.2.1.1), 60 
process for (PFR.2), 59 

Patient and families, communication with 
barriers to communication (MCI.3), 217 
care and services, alternative sources of (MCI.2), 216 
care and services, availability of (MCI.2), 216 
care and services, how to access (MCI.2), 216 
format and methods of communication (MCI.3), 217 
translation and interpretation services (MCI.3), 217 

Patient and Family Education (PFE) standards, 131 
ability and willingness to learn assessment (PFE.2.1), 133 
barriers to learning (PFE 2.1), 133 
changes to chapter, 26 
collaboration to provide education (PFE.6), 135 
educational needs assessment (PFE.2), 132–133 
education for ongoing health needs (PFE.3), 133 
education resources (PFE.1), 132 
effective education (PFE.6), 135 
interaction among staff, patient, and family (PFE.5), 134–135 
list of standards, 131 
methods of education (PFE.5), 134–135 
plan for education (PFE.1), 132 
topics for education (PFE.2, PFE.4), 132–133, 134 

Patient and family expectations and satisfaction, data collection for monitoring (QPS.3.16), 148–149 
Patient and Family Rights (PFR) standards, 53 

belief- and value-sensitive care (PFR.1.1), 56–57 
changes to chapter, 23 
complaint resolution process (PFR.3), 62–63 
confidentiality of patient information (PFR.1.6), 59 
country-specific fulfillment of requirements, 53 
disabled patients, protection for (PFR.1.5), 58 
discontinuation of care (PFR.2.2), 61 
dying patients, needs of (PFR.2.5), 62 
elderly patients, protection for (PFR.1.5), 58 
end-of-life care (PFR.2.5), 62 
information about rights (PFR.5), 63–64 
informed consent 

anesthesia (PFR.6.4), 66 
blood and blood products (PFR.6.4), 66 
documentation of (PFR.6.4), 66 
general consent (PFR.6.3), 65 
high-risk procedures (PFR.6.4), 66 
information to patients to make care decisions (PFR.6.1), 64–65 
list of procedures that require consent (PFR.6.4), 66 
process for (PFR.6), 64 
surgical procedures (PFR.6.4), 66 
surrogate decision makers (PFR.6.2), 65 

list of standards, 53–55 
organ donation 

information on how to donate (PFR.10), 68–69 
policies and procedures for procurement and donation processes (PFR.11), 69 

outcomes of care and treatment, information about (PFR.2.1.1), 60 
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pain management right (PFR.2.4), 62 
participation in care processes 

information to patients and family on processes (PFR.2.1), 60 
outcomes of care and treatment, information about (PFR.2.1.1), 60 
process for (PFR.2), 59 

pediatric patients, protection for (PFR.1.5), 58 
physical assault protection (PFR.1.4), 58 
possessions and personal belongings, safeguarding of (PFR.1.3), 57–58 
privacy, respect for (PFR.1.2), 57 
processes support rights (PFR.1), 56 
refusal of care (PFR.2.2), 61 
religious and spiritual support (PFR.1.1.1), 56–57 
research and clinical trials 

information about, access to (PFR.7), 66–67 
informed consent for (PFR.8), 68 
oversight activities (PFR.9), 68 
protections for participants in (PFR.7.1), 67 

respect for rights (PFR.1), 56 
resuscitative services (PFR.2.3), 61–62 
staff role in protection rights (PFR.4), 63 
vulnerable patients, protection for (PFR.1.5), 58 
withdrawal of life-sustaining treatments (PFR.2.3), 61–62 

Patient assessment monitoring, data collection for (QPS.3.1), 147, 148–149 
Patient clinical records 

access to (MCI.7), 218–219 
administration of medications, documentation of (MMU.6.1), 127–128 
adverse effects, documentation of (MMU.7), 128–129 
anesthesia, documentation of (ASC.5.2), 112 
availability of (MCI.7), 218–219 
data collection for availability and content monitoring (QPS.3.9), 148–149 
for emergency patients (MCI.19.1.1), 225 
entries in 

author and date identification (MCI.19.3), 225–226 
authorization to make (MCI.19.2), 225–226 
format and content of (MCI.19.2), 225–226 

information included in (MCI.8, MCI.19.1, MCI.19.1.1), 219, 224, 225 
informed consent, documentation of (PFR.6.4), 66 
initial assessments, documentation of (AOP.1.5), 75, 77 
initiation and maintenance of (MCI.19), 224 
patient information transfers with patient (ACC.4.2, MCI.8), 49, 219 
physiological status monitoring, documentation of (ASC.5.3, ASC.7.3), 112–113, 115 
postsurgical diagnosis, documentation of (ASC.7.2), 114–115 
preoperative diagnosis, documentation of (ASC.7), 113–114 
prescribed and ordered medications, documentation of (MMU.4.3), 125 
protection of records and information (MCI.16), 222–223 
record retention policy (MCI.11, MCI.12), 221 
review of (MCI.19.4), 226 
surgical planning, documentation of (ASC.7), 113–114 
surgical procedure, documentation of (ASC.7.2), 114–115 
transfer, documentation of (ACC.4.4), 50 

Patient demographics, data collection for monitoring (QPS.3.18), 148–149 
Patient identification (Goal 1), 32 
Patient-provided medications (MMU.3, MMU.6.2), 121–122, 128 
Patient safety. See also Quality improvement and patient safety program 

benefits of accreditation, 1 
threat-to-life situations, 10–11, 12, 13, 19 

Pediatric patients 
care of (COP.3.8), 101, 102 
initial assessments (AOP.1.7), 78–79 
medication orders for (MMU.4.1), 124 
protection for (PFR.1.5), 58 

Performance evaluations 
health professional staff (SQE.17), 211–212 
medical staff (SQE.11), 207–208 
nonclinical staff evaluations (SQE.4), 199–200 
nursing staff (SQE.14), 210 
staff (GLD.5.5, SQE.3), 179, 199 
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Personnel files (SQE.5), 200 
Pharmacy director (MMU.1.1), 119–120 
Physical assault protection (PFR.1.4), 58 
Physiological status monitoring (ASC.5.3, ASC.7.3), 112–113 
Possessions and personal belongings, safeguarding of (PFR.1.3), 57–58 
Postponement of surveys, 7, 8 
Pregnant women, initial assessments (AOP.1.7), 78–79 
Preoperative verification process (Goal 4), 34 
Preparing and dispensing medication (MMU.5), 125–126 

medication dispensing system (MMU.5.2), 126–127 
review of orders and prescriptions (MMU.5.1), 126 

Prescribing, ordering, and transcribing medications policies and procedures (MMU.4), 123–124 
documentation of medication (MMU.4.3), 125 
look-alike, sound-alike drugs (MMU.4.1), 124 
order or prescription elements (MMU.4.1), 124 
pediatric patients, orders for (MMU.4.1), 124 
qualifications of individuals permitted to prescribe or order (MMU.4.2), 124–125 
types of orders (MMU.4.1), 124 

Prevention and Control of Infections (PCI) standards, 155 
barrier techniques (PCI.9), 163–164 
changes to chapter, 4, 27 
communication of monitoring results (PCI.10.5), 164–165 
data analysis 

external comparative databases (PCI.10.4), 164–165 
process design and modification based on risk, rate and trend data (PCI.10.3), 164–165 
standards and desirable practices comparisons (PCI.10.4), 164–165 

data collection 
indicators selection (PCI.10.2), 164–165 
infection risks, rates and trends (PCI.10.1), 164–165 
epidemics (PCI.8), 163 
gloves, masks, and eye protection (PCI.9), 163–164 
hand hygiene guidelines (PCI.9), 163–164 
infection control program, 165–166 

areas included in (PCI.5.1), 159 
basis for (PCI.3), 158 
coordination of infection control activities (PCI.2), 157–158 
emerging or reemerging infections (PCI.6), 160 
health care-associated infections prevention (PCI.6), 160  
health care-associated infections risk reduction (PCI.5), 159 
infectious disease outbreaks (PCI.5), 159 
integration with quality improvement and patient safety program (PCI.10), 164 
intravascular invasive devices (PCI.6), 160 
laws and regulations define (PCI.3), 158 
leadership of (PCI.1), 157 
resources for (PCI.4), 158 
respiratory infections (PCI.6), 160 
surgical wounds (PCI.6), 160 
surveillance activities (PCI.5), 159 
urinary tract infections (PCI.6), 160 

infection risks 
blood and blood products (PCI.7.2), 161–162 
construction, renovation, and demolition (PCI.7.5), 162–163 
engineering controls (PCI.7.4), 162 
equipment cleaning and sterilization (PCI.7.1), 161 
isolation procedures (PCI.8), 163 
kitchen sanitation and food preparation (PCI.7.4), 162 
laundry and linen management (PCI.7.1), 161 
mortuary and postmortem areas (PCI.7.2), 161–162 
risk-reduction activities (PCI.7), 160–161 
sharps and needles (PCI.7.3), 162 
single-use devices (PCI.7.1), 161 
waste disposal (PCI.7.2), 161–162 

isolation procedures (PCI.8), 163 
list of standards, 155–156 
public health agencies, reporting to (PCI.10.6), 164–165 

Privacy and confidentiality. See also Safety and security 
confidentiality of patient information (PFR.1.6), 59 
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confidentiality policy, 9, 19 
external performance databases and (MCI.20.3), 227–228 
information privacy and confidentiality (MCI.10), 220 
privacy, respect for (PFR.1.2), 57 

Privileging process (GLD.3.3, SQE.10), 174–175, 206–207 
Procedure codes (MCI.13), 221–222 
Professional practice evaluation (SQE.11), 207–208 
Proficiency testing program (AOP.5.9.1), 87 
Protective equipment 

gloves, masks, and eye protection (PCI.9), 163–164 
hazardous materials and waste (FMS.5), 187 
isolation procedures (PCI.8), 163 

Psychological assessment (AOP.1.2), 74–75 
Publicly disclosed information, 19 
 
Q 
Quality control program 

laboratory services (AOP.5.9), 87 
radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.8), 92 

Quality control results, review of 
laboratory services (AOP.5.10), 87–88 
radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.9), 92–93 

Quality Improvement and Patient Safety (QPS) standards, 140–142 
changes to chapter, 26–27 
clinical and managerial processes, design and modifications of (QPS.2), 145–146 
clinical practice guidelines and clinical pathways (QPS.2.1), 146–147 
data analysis 

adverse drug events (QPS.6), 152 
anesthesia and sedation adverse events (QPS.6), 152 
frequency of (QPS.4.1), 150 
internal and external comparisons (QPS.4.2), 151 
medication errors (QPS.6), 152 
near-miss events (QPS.7), 152 
preoperative and postoperative diagnoses (QPS.6), 152 
qualifications of staff for (QPS.4), 150 
requirement for (QPS.4), 150 
sentinel event identification and management (QPS.5), 17, 151–152 
standards and desirable practices comparisons (QPS.4.2), 151 
transfusion reactions (QPS.6), 152 
trends and variations identification (QPS.6), 152 

data collection 
anesthesia and sedation monitoring (QPS.3.7), 148–149 
antibiotics and other medication use monitoring (QPS.3.5), 147, 148–149 
blood and blood products monitoring (QPS.3.8), 148–149 
clinical diagnoses monitoring (QPS.3.18), 148–149 
clinical research monitoring (QPS.3.11), 148–149 
financial management monitoring (QPS.3.19), 148–149 
infection control monitoring (QPS.3.10), 148–149 
laboratory services monitoring (QPS.3.2), 147, 148–149 
medication errors and near-misses monitoring (QPS.3.6), 147, 148–149 
medications procurement monitoring (QPS.3.12), 148–149 
patient and family expectations and satisfaction  
monitoring (QPS.3.16), 148–150 
patient assessment monitoring (QPS.3.1), 147, 148–149 
patient demographics monitoring (QPS.3.18), 148–149 
patient records, availability and content 
monitoring (QPS.3.9), 148–149 
radiology and diagnostic imaging services 
monitoring (QPS.3.3), 147, 148–149 
reporting activities monitoring (QPS.3.13), 148–150 
requirement for (QPS.3), 147, 148–149 
risk management monitoring (QPS.3.14), 148–149 
safety of patients, families, and staff monitoring (QPS.3.20), 148–149 
staff expectations and satisfaction monitoring (QPS.3.17), 148–149 
supplies procurement monitoring (QPS.3.12), 148–149 
surgical procedures monitoring (QPS.3.4), 147, 148–149 
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utilization management monitoring (QPS.3.15), 148–149 
improvement activities 

high-risk processes, identification and redesign of (QPS.10), 154 
identification of (QPS.8), 153 
planning and implementation of (QPS.9), 153 
resources for (QPS.9), 153 
risk-reduction activities (QPS.10), 154 

list of standards, 140–142 
quality improvement and patient safety program 

communication to staff about (QPS.1.4), 145 
data tracking and analysis from (QPS.1.3), 144–145 
development of (QPS.1), 143 
leadership role in (QPS.1-QPS.1.3), 143–145 
monitoring and oversight of (QPS.1), 143 
organizationwide participation in (QPS.1.1), 143–144 
priorities and focus for (QPS.1.2), 144 
resources for (QPS.1.3), 144–145 
systems addressed by (QPS.1.1), 143–144 
training of staff for (QPS.1.5), 145 

risk reduction, 139 
Quality improvement and patient safety program 

aggregate data and information as basis for (MCI.20), 226–227 
approval of (GLD.1.6), 170–171 
communication to staff about (QPS.1.4), 145 
data tracking and analysis from (QPS.1.3), 144–145 
development of (QPS.1), 143 
health professional staff participation (SQE.17), 211–212 
implementation of (GLD.5.5), 179 
leadership role in (QPS.1-QPS.1.3, GLD.3.4), 143–145, 175 
monitoring and oversight of (QPS.1), 143 
nursing staff participation (SQE.14), 210 
organizationwide participation in (QPS.1.1), 143–144 
priorities and focus for (QPS.1.2), 144 
reports on (GLD.1.6), 170–171 
resources for (QPS.1.3), 144–145 
systems addressed by (QPS.1.1), 143–144 
training of staff for (QPS.1.5), 145 

 
R 
Radioactive medications (MMU.3.1), 122 
Radiology and diagnostic imaging services 

availability of (AOP.6), 88–89 
data collection for monitoring (QPS.3.3), 147, 148–149 
emergency radiology and diagnostic imaging services (AOP.6), 88–89 
equipment management program (AOP.6.5), 90–91 
experts for specialized diagnostic areas (AOP.6.10), 93 
outside sources for (AOP.6.1), 88–89 
quality control program (AOP.6.8), 92 
quality control results, review of (AOP.6.9), 92–93 
radiology and diagnostic imaging director (AOP.6.7), 91–92 
safety program (AOP.6.2), 89 
staff, training and experience of (AOP.6.3), 89–90 
supervisory staff (AOP.6.3), 89–90 
teleradiology privilege requirements (GLD.3.3), 174–175 
time frame for results reporting (AOP.6.4), 90 
x-ray film and other supplies (AOP.6.6), 91 

Read-back process (Goal 2), 32–33 
Reagents and other supplies (AOP.5.5), 85 
Reassessment 

pain assessments (AOP.1.8.2), 80 
policies and procedures for (AOP.2), 80–81 
qualifications of staff for (AOP.3), 81 

Recall systems 
medical equipment and supplies (FMS.8.2), 191 
medication recall system (MMU.3.3), 123 

Referrals for care. See Discharge, referral, and follow-up care 
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Refusal of care (PFR.2.2), 61 
Registration and admission process (ACC.1.1), 41–42 
Rehabilitation techniques, patient education on (PFE.4), 134 
Religious and spiritual support (PFR.1.1.1, COP.7.1), 56–57, 105–106 
Renovation. See Construction, renovation, and demolition 
Request for Re-survey, 10 
Research and clinical trials 

current information as basis for (MCI.20.2), 227 
data collection for monitoring (QPS.3.11), 148–149 
information about, access to (PFR.7), 66–67 
informed consent for (PFR.8), 68 
oversight activities (PFR.9), 68 
protections for participants in (PFR.7.1), 67 

Respite care (COP.7.1), 105–106 
Restraint use policies and procedures (COP.3.7), 101, 102 
Resuscitative services 

decisions to withhold or withdraw (PFR.2.3), 61–62 
policies and procedures (COP.3.2), 101 
staff training on (SQE.8.1), 202 

Risk management 
data collection for monitoring (QPS.3.14), 148–149 
facility/environment risk management program 

data collection to monitor (FMS.3.1), 185–186 
leadership of (FMS.3), 185 

infection risks 
blood and blood products (PCI.7.2), 161–162 
construction, renovation, and demolition (PCI.7.5), 162–163 
engineering controls (PCI.7.4), 162 
equipment cleaning and sterilization (PCI.7.1), 161 
kitchen sanitation and food preparation (PCI.7.4), 162 
laundry and linen management (PCI.7.1), 161 
mortuary and postmortem areas (PCI.7.2), 161–162 
risk-reduction activities (PCI.7), 160–161 
sharps and needles (PCI.7.3), 162 
single-use devices (PCI.7.1), 161 
waste disposal (PCI.7.2), 161–162 

risk-reduction activities (QPS.10), 154 
Root cause analysis, 17, 18–19, 151–152 
 
S 
Safety and security. See also Privacy and confidentiality; 
Quality improvement and patient safety program 

budget and resource allocation for continued operation (FMS.4.2), 186–187 
during construction and renovation (FMS.4), 186 
information security and data integrity (MCI.11), 220–221 
inspection of facilities (FMS.4.1), 186 
program for (FMS.2, FMS.4), 181, 184–185, 186 
safety of patients, families, and staff 

data collection for monitoring (QPS.3.20), 148–149 
program for (FMS.4), 186 
risk-reduction activities (QPS.10), 154 

safety programs 
laboratory services (AOP.5.1), 83 
radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.2), 89 

security and confidentiality issues (MCI.20.3), 91 
staff education and training on (FMS.11.1), 193–194 

Sample medications (MMU.3.1, MMU.6.2), 122, 128 
Scheduling of surveys, 7, 10, 12 
Screening for admission to care (ACC.1), 41 
Screening for preventative, palliative, curative, and rehabilitative services (ACC.1.1.2), 42–43 
Security. See Safety and security 
Selection and procurement of medications policies and procedures (MMU.2), 120 

acquisition of medications not normally stocked (MMU.2.2), 121 
availability of medications when pharmacy is closed (MMU.2.2), 121 
diversion of medications (MMU.2.1), 120–121 
medication list development (MMU.2), 120 
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medication list review (MMU.2.1), 120–121 
oversight of medication list and use (MMU.2.1), 120–121 
theft prevention (MMU.2.1), 120–121 

Self-administration of medications (MMU.6.2), 128 
Senior management 

appointment and evaluation (GLD.1.4), 170–171 
qualification and responsibilities of (GLD.2), 172 

Sentinel events 
action plan, 17, 18–19 
definition of, 16, 17, 151 
disclosable information, 19 
identification and management of (QPS.5), 17, 151–152 
JCI review of, 16 
organization-specific definitions, 17 
organization’s response to, 17, 18–19 
reporting of, 18, 19 
reviewable sentinel events, 18–19 
root cause analysis, 17, 18–19, 151–152 
Sentinel Event Policy 

goals of, 16 
implementation of, 19 

standards related to, 16 
compliance evaluation, 17–18 

Sharps and needles (PCI.7.3), 162 
Single-use devices (PCI.7.1), 161 
Smoking policy (FMS.7.3), 189–190 
Social and economic assessment (AOP.1.2), 74–75 
Specimen collection, identification, and tracking (AOP.5.6), 85–86 
Spiritual support (PFR.1.1.1, COP.7.1), 56–57, 105–106 
Staff communication 

among clinical and nonclinical departments (MCI.5), 218 
communication among caregivers (Goal 2), 32–33 
effective communication (MCI.4), 217 
infection control monitoring (PCI.10.5), 164–165 
patient clinical records, access to (MCI.7), 218–219 
patient clinical records, availability of (MCI.7), 218–219 
patient clinical records, information included in (MCI.8), 219 
patient information, health status, and progress (MCI.6), 218 
patient information transfers with patient (ACC.4.2, MCI.8), 49, 219 
quality improvement and patient safety program (QPS.1.4), 145 

Staff education, training, and orientation. See also Staff Qualifications and Education (SQE) standards 
academic training programs (SQE.8.3), 203 
cardiac life support training (SQE.8.1), 202 
continuing education process (GLD.3.5), 175–176 
current information as basis for (MCI.20.2), 227 
emergency management (FMS.11.1), 193–194 
facilities, equipment, and time for inservice education and training (SQE.8.2), 203 
fire safety (FMS.7.2, FMS.11.1), 188–189, 193–194 
hazardous materials and waste plan (FMS.11.1), 193–194 
infection control program (PCI.11), 165–166 
information management principles (MCI.17), 223 
inservice education and training (SQE.8), 201–202 
medical equipment management program (FMS.11.2), 193–194 
orientation program (GLD.5.4), 178–179 
orientation requirement (SQE.7), 201 
personal development process (GLD.3.5), 175–176 
quality improvement and patient safety program (QPS.1.5), 145 
resuscitative services training (SQE.8.1), 202 
role in safe environment (FMS.11-FMS.11.3), 193–194 
safety and security (FMS.11.1), 193–194 
staff health and safety program (SQE.8.4), 204 
utility systems (FMS.11.2), 193–194 

Staff expectations and satisfaction, data collection for monitoring (QPS.3.17), 148–149 
Staff health and safety program (SQE.8.4), 204 
Staffing plan (SQE.6-SQE.6.1), 200–201 
Staff Qualifications and Education (SQE) standards, 195 

changes to chapter, 4, 29–30 
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health professional staff 
credential verification process (SQE.15), 210–211 
job responsibilities match qualifications (SQE.16), 211 
performance evaluations (SQE.17), 211–212 
quality improvement activities participation (SQE.17), 211–212 

list of standards, 195–196 
medical staff 

credential verification process (SQE.9), 204–206 
privileging process (SQE.10), 206–207 
professional practice evaluation (SQE.11), 207–208 

nursing staff 
credential verification process (SQE.12), 208–209 
job responsibilities match qualifications (SQE.13), 209 
performance evaluations (SQE.14), 210 
quality improvement activities participation (SQE.14), 210 

orientation and education 
academic training programs (SQE.8.3), 203 
cardiac life support training (SQE.8.1), 202 
facilities, equipment, and time for inservice 
education and training (SQE.8.2), 203 
inservice education and training (SQE.8), 201–202 
orientation requirement (SQE.7), 201 
resuscitative services training (SQE.8.1), 202 
staff health and safety program (SQE.8.4), 204 

planning 
evaluation of staff knowledge and skills (SQE.3), 198–199 
job descriptions (SQE.1.1), 197–198 
nonclinical staff evaluations (SQE.4), 199–200 
personnel files (SQE.5), 200 
probationary periods (SQE.3), 198–199 
recruitment, evaluation, and appointment process (SQE.2), 198 
requirements for staff positions defined (SQE.1), 197 
staffing needs match mission and mix of patients and services (SQE.1), 197 
staffing plan (SQE.6-SQE.6.1), 200–201 
staff performance evaluations (SQE.3), 199 

Staff recruitment and retention processes (GLD.3.5, SQE.2), 175–176, 198 
Staff role in protection rights (PFR.4), 63 
Staff selection criteria (GLD.5.3), 178 
Staff selection recommendations (GLD.5.3), 178 
Standards 

applicability of, 3 
availability of, 3 
bold typeface elimination, 3 
changes from second edition, 4 
compliance with 

accreditation status and, 5–6, 10 
evaluation of, 5, 17–18 
core standards, 3 
country-specific nature of, 2 
development of, 2 
importance of, 3 
measurable elements, 3 
organization of, 2–3 
philosophy of, 2 
updating of, 3–4 

Standards manual 
changes from second edition, 4 
how to use, 3 
updating of, 3–4 

Storage of medications (MMU.3), 121–122 
controlled substances (MMU.3), 121–122 
emergency medications, availability of (MMU.3.2), 122–123 
emergency medications, replacement of (MMU.3.2), 122–123 
emergency medications, storage policy for (MMU.3.1), 122 
emergency medications, theft protection of (MMU.3.2), 122–123 
investigational medications (MMU.3.1), 122 
labeling of medications and chemicals (MMU.3), 121–122 
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nutrition products (MMU.3.1), 122 
patient-provided medications (MMU.3), 121–122 
radioactive medications (MMU.3.1), 122 
sample medications (MMU.3.1), 122 

Supplies 
data collection for procurement monitoring (QPS.3.12), 148–149 
reagents and other supplies (AOP.5.5), 85 
recall system for (FMS.8.2), 191 
supplies procurement (GLD.3.2.1), 174 
x-ray film and other supplies (AOP.6.6), 91 

Support and respite care (COP.7.1), 105–106 
Surgical procedures. See also Anesthesia and Surgical Care (ASC) standards 

correct-site, correct-procedure, correct-patient surgery (Goal 4), 34 
data analysis for preoperative and postoperative diagnoses (QPS.6), 152–153 
data collection for monitoring (QPS.3.4), 147, 148–149 
informed consent (PFR.6.4), 66 
medical assessment before surgery or anesthesia (AOP.1.5.1), 77–78 
preoperative verification process (Goal 4), 34 
time-out procedure (Goal 4), 34 

Surrogate decision makers (PFR.6.2), 65 
Surveyors 

qualifications of, 7 
survey team composition, 8 
travel costs for, 8–9 

Survey report. See Official Accreditation Survey Findings 
Report 
Symbols, standardized (MCI.13), 221–222 
 
T 
Telemedicine privilege requirements (GLD.3.3), 174–175 
Telephone orders (Goal 2), 32–33 
Teleradiology privilege requirements (GLD.3.3), 174–175 
Theft of medications (MMU.2.1), 120–121 
Threat-to-life situations, 10–11, 12, 13, 19 
Time-out procedure (Goal 4), 34 
Tracer methodology 

individual-based system tracer activity, 15–16 
individual patient tracer activity, 13–15 
linkages to other survey activities, 15 
purpose of, 13 
staff role in, 16 

Transfer of patients 
admission or transfer criteria (ACC.1.4), 43–44 
clinical summary from referring organization (ACC.4.2), 49 
documentation of transfer (ACC.4.4), 50 
monitoring patient during transfer (ACC.4.3), 49 
patient information transfers with patient (ACC.4.2, MCI.8), 49, 219 
policies for (GLD.6.1), 180 
policy for (ACC.4), 48 
referring organization’s responsibilities (ACC.4.1), 48–49 
transportation needs of patients (ACC.5.), 50 

Transfusion reactions, data analysis of (QPS.6), 152 
Translation and interpretation services for patients (MCI.3), 217 
Translators for accreditation surveys, 7 
Transportation 

laws, regulations, and licensing requirements for medical transport services (ACC.6), 50–51 
management of transport services (ACC.6.1), 51 
transportation needs of patients (ACC.5.), 50 

Truthfulness of information. See Information accuracy and truthfulness 
 
U 
United States Centers for Disease Control and Prevention (US CDC), 35 
Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong 
Procedure, Wrong Person Surgery™ (Joint Commission), 34 
Utility systems 
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data collection for monitoring (FMS.10.2), 192–193 
electrical power, alternate sources of (FMS.9.1), 191–192 
electrical power, alternate sources, testing (FMS.9.2), 191–192 
electrical power, availability of (FMS.9), 191 
emergency plan and processes for (FMS.9.1), 191–192 
emergency plan and processes testing (FMS.9.2), 191–192 
inspection, maintenance, and improvement of (FMS.10), 192–193 
plan to manage risks (FMS.2), 181, 184–185 
staff education and training on (FMS.11.2), 193–194 
water, alternate sources of (FMS.9.1), 191–192 
water, alternate sources, testing (FMS.9.2), 191–192 
water, availability of (FMS.9), 191 
water quality monitoring (FMS.10.1), 192–193 
Utilization management, data collection for monitoring (QPS.3.15), 148–149 

 
V 
Vaccinations for staff (SQE.8.4), 204 
Validation surveys, 7, 12–13 
Value-sensitive care (PFR.1.1, COP.7.1), 56–57, 105–106 
Verbal orders (Goal 2), 32–33 
Volunteers, orientation requirement (SQE.7), 201 
Vulnerable patients, protection for (PFR.1.5), 58 
 
W 
Waste disposal (PCI.7.2), 161–162 
Water 

alternate sources, testing (FMS.9.2), 191–192 
alternate sources of (FMS.9.1), 191–192 
availability of (FMS.9), 191 
quality monitoring (FMS.10.1), 192–193 

Web sites 
application for survey, 7 
Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery™ (Joint Commission), 34 

WHO (World Health Organization), 35, 158 
Withdrawal from accreditation process, 11 
Withdrawal of accreditation, 10–11 
Withdrawal of life-sustaining treatments (PFR.2.3), 61–62 
Worker safety program (SQE.8.4), 204 
World Health Organization (WHO), 35, 158 
Wrong-site, wrong-procedure, wrong-patient surgery, 34 
 
X 
X-ray film and other supplies (AOP.6.6), 91 

 
A 
Abbreviations (MCI.13), 238 
Abuse and neglect, protection for patients from (PFR.1.5), 62 
Abuse and neglect victims, assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 
Academic programs, facility as clinical setting for (SQE.8.3), 218–219 
Access to Care and Continuity of Care (ACC) standards 

admission to organization 
acceptance of patients, basis for (ACC.1), 43 
barriers to access and delivery of care (ACC.1.3), 46 
care, information about (ACC.1.2), 45–46 
care decisions, information to make (ACC.1.2), 45–46 
costs of care, information about (ACC.1.2), 45–46 
cultural barriers to care (ACC.1.3), 46 
delays in care and/or treatment (ACC.1.1.3), 45 
emergency admissions (ACC.1.1), 43–44 
emergent needs, patients with (ACC.1.1.1), 5, 44 
immediate needs, patients with (ACC.1.1.1), 5, 44 
intensive services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
language barriers to care (ACC.1.3), 46 
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mission of organization and admission to care (ACC.1), 43 
observation, holding patients for (ACC.1.1), 43–44 
outcomes of care, information about (ACC.1.2), 45–46 
physical barriers to care (ACC.1.3), 46 
prioritization of patients’ needs (ACC.1.1.2), 44–45 
process for admission (ACC.1.1), 43–44 
screening and diagnostic testing before admission (ACC.1), 43 
screening assessment for prioritization of patients’ needs (ACC.1.1.2), 44–45 
specialized services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
standardization of process (ACC.1.1), 43–44 
triage process (ACC.1.1.1), 5, 44 
urgent needs, patients with (ACC.1.1.1), 5, 44 

changes to, 5 
continuity of care 

individual responsible for care (ACC.2.1), 48 
process for continuity and coordination of care (ACC.2), 47–48 
transfer of responsibility of care (ACC.2.1), 48 

discharge, referral, and follow-up 
criteria for (ACC.3), 48–49 
discharge summary, distribution of (ACC.3.2), 50 
discharge summary, information included in (ACC.3.2.1), 50 
discharge summary, preparation of (ACC.3.2), 50 
follow-up instructions (ACC.3.4), 51 
leaving against medical advice, process for management of patients (ACC.3.5), 5, 52 
policy to guide (ACC.3), 48–49 
summary of patient’s profile in clinical record (ACC.3.3), 5, 51 
support services (ACC.3.1), 49 
timely and appropriate referrals (ACC.3.1), 49 

list of standards, 41–42 
overview, 41 
transfer of patients 

affiliations or agreements between organizations (ACC.4.1), 53 
clinical summary for receiving organization (ACC.4.2), 53 
criteria and policies on (ACC.2; ACC.4), 47–48, 52–53 
documentation of transfer (ACC.4.4), 54 
intensive services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
monitoring of patients during (ACC.4.3), 53–54 
process for (ACC.4), 52–53 
receiving organization, capacity to meet needs of patient (ACC.4.1), 53 
specialized services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
stabilization of patient prior to (ACC.1.1.1), 5, 44 

transportation needs of patients (ACC.5), 5, 54–55 
Accreditation 

application for, 12, 13, 14, 15 
basis for, v, 2, 12 
benefits of, 1 
characteristics and elements of, 2 
contact individuals in organization, 15 
country-specific considerations for, 2 
eligibility for, 12 
purpose and goal of, 1, 2 
renewal process, 30 
reporting requirements between surveys, 21, 24, 26 
scope of accreditation programs, 2 
triennial accreditation cycle, 16–17, 30 
voluntary nature of, 1 
withdrawal of, 24–25 

Accreditation awards 
award certificate, 12 

additional copies of, 25 
payment of fees and, 17, 18 
return of, 25 

changes in organization structure, ownership, or services and, 13, 15, 21 
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display and use of, 25 
effective date for accreditation, 13 
length of accreditation, 13 
renewal of, 13 

Accreditation Certification Letter, 4 
Accreditation Committee (Joint Commission International) 

accreditation decision process, 12 
focused surveys and, 20–21 
Information Accuracy and Truthfulness Policy, 15 
payment of fees and, 17 
review and appeal of accreditation decision, 24–25 
standards, approval of, 31 
threat to health and safety, identification of during survey, 22 

Accreditation decisions 
availability of information about, 22–23 
basis for, 2, 3, 12, 24 
categories and classifications 

Accreditation Denied, 12, 19, 22, 24 
Accredited, 12, 24 
At Risk for Denial of Accreditation, 15, 19–21, 23–24, 26 

decision rules, 12 
effective date for, 13 
effective date for standards manual and, 4–5, 30–31 
focused surveys and, 19–21 
Information Accuracy and Truthfulness Policy and, 15 
review and appeal procedures, 20, 24–25 
sentinel events and, 29 
validation surveys and, 21 

Accreditation Denied, 12, 19, 22, 24 
Accreditation process. See also Surveys, on-site accreditation 

confidentiality of information, 22–23, 25 
country-specific considerations during, 2, 12 
organization-specific activities, 2 
time line for, 13 
withdrawal from, 25 

Accreditation service specialist, 14 
Accreditation status 

availability of information about, 22–23, 25 
changes in organization structure, ownership, or services and, 13, 15, 21 
focused surveys and, 19–21 
Information Accuracy and Truthfulness Policy and, 15 
misrepresentation of, 25 
payment of fees and, 17 
standards compliance and, 30 
triennial accreditation cycle and, 30 
validation surveys and, 21 

Accredited, 12, 24 
Accuracy of information 

accreditation award, description of nature and meaning of, 25 
accreditation decision and, 15 
application for accreditation, changes to, 14, 15 
At Risk for Denial of Accreditation policy, 23–24 
changes to organization, 26 
falsification of information, 15 
Information Accuracy and Truthfulness Policy, 14–15, 26 

Action plan, 27, 29 
Administration of medications 

authorization to administer medications (MMU.6), 134 
patient identification before (IPSG.1), 36 
patient-provided medications (MMU.6.2), 135 
safe administration (MMU.6.1), 134 
self-administration of medications (MMU.6.2), 135 
verification process (MMU.6.1), 134 
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Admission to organization 
acceptance of patients, basis for (ACC.1), 43 
barriers to access and delivery of care (ACC.1.3), 46 
care, information about (ACC.1.2), 45–46 
care decisions, information to make (ACC.1.2), 45–46 
costs of care, information about (ACC.1.2), 45–46 
cultural barriers to care (ACC.1.3), 46 
delays in care and/or treatment (ACC.1.1.3), 45 
emergency admissions (ACC.1.1), 43–44 
emergent needs, patients with (ACC.1.1.1), 5, 44 
ethical policies (GLD.6.1), 191–192 
immediate needs, patients with (ACC.1.1.1), 5, 44 
intensive services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
language barriers to care (ACC.1.3), 46 
mission of organization and admission to care (ACC.1), 43 
observation, holding patients for (ACC.1.1), 43–44 
outcomes of care, information about (ACC.1.2), 45–46 
physical barriers to care (ACC.1.3), 46 
prioritization of patients’ needs (ACC.1.1.2), 44–45 
process for admission (ACC.1.1), 43–44 
screening and diagnostic testing before admission (ACC.1), 43 
screening assessment for prioritization of patients’ needs (ACC.1.1.2), 44–45 
specialized services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
standardization of process (ACC.1.1), 43–44 
triage process (ACC.1.1.1), 5, 44 
urgent needs, patients with (ACC.1.1.1), 5, 44 

Adverse drug events and effects 
analysis of (QPS.7), 158–159 
observation and documentation of (MMU.7), 135 

Age-appropriate communication with patients (PFR.5), 67 
Agenda for survey, 2, 13, 14 
Airborne infections and precautions (PCI.8), 172–173 
Air quality and infection prevention and control (PCI.7.5), 172 
Alcohol-dependent patients, assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 
Anesthesia and sedation. See also Anesthesia and Surgical Care (ASC) standards 

analysis of adverse events during (QPS.7), 158–159 
assessment prior to (AOP.1.5.1), 82 
consent before (PRF.6.4), 70 
continuum of, 113 

Anesthesia and Surgical Care (ASC) standards 
anesthesia care 

discharge from recovery area (ASC.6), 119–120 
documentation of anesthesia use and technique (ASC.5.2), 118–119 
documentation of post anesthesia monitoring (ASC.6), 119–120 
patient education on risks, benefits, and alternatives of anesthesia (ASC.5.1), 118 
physiological monitoring during (ASC.5.3), 119 
plan for anesthesia care (ASC.5), 118 
postanesthesia status, monitoring of (ASC.6), 119–120 
preanesthesia assessment (ASC.4), 117–118 
preinduction assessment (ASC.4), 117–118 

anesthesia services and (ASC.1), 115 
applicability of, 113 
list of standards, 113–114 
organization and management 

availability of anesthesia services (ASC.1), 115 
director of anesthesia services (ASC.2), 115–116 
emergency anesthesia services (ASC.1), 115 
laws and regulations, anesthesia services and (ASC.1), 115 
outside anesthesia sources (ASC.1), 115 

overview, 113 
sedation care 
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surgical care 
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x-ray film and other supplies, availability and management of (AOP.6.6), 97 

reassessment (AOP.2), 85–86 
social assessment (AOP.1.2), 79 
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updating older assessments (AOP.1.4.1), 81 

At Risk for Denial of Accreditation 
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transfusion reactions, analysis of (QPS.7), 158–159 

Budget, capital and operating (GLD.1.3), 180, 181 
Business and professional conflicts (GLD.6.1), 191–192 
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list of standards, 101–102 
orders for care and treatment 

authority to write (COP.2.2), 105 
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procedures, documentation of (COP.2.3), 105 
uniform care processes and delivery (COP.1), 103 



 

342 

 

Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) hand-hygiene guidelines, 39 
Certification 
basis for, v, 2 

characteristics and elements of, 2 
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Children and infants 

assault, protection from (PFR.1.4), 62 
assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 
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Clinical testing. See Laboratory services 
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accreditation process information, 22–23, 25 

patient information (PFR.1.6), 63 
privacy and confidentiality of information (MCI.10), 236–237 
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risk reduction during (PCI.7.5), 172 
safety and security risk management during (FMS.4), 198–199 
Continuity of care 

individual responsible for care (ACC.2.1), 48 
process for continuity and coordination of care (ACC.2), 47–48 
transfer of responsibility of care (ACC.2.1), 48 
Contracted care and services 

accountability for (GLD.3.3), 185 
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quality improvement and patient safety program and (GLD.3.3.1), 6, 185–186 
transportation services (ACC.5), 5, 54–55 
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Costs of care 
billing for services (GLD.6.1), 191–192 

economic assessment (AOP.1.2), 79 
information about (ACC.1.2), 45–46 
payment for care and uniform care delivery (COP.1), 103 
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independent practitioners, process for (GLD.3.3.2), 7, 186 
medical staff 
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life-sustaining treatment (PFR.2.3), 65 
resuscitative services (PFR.2.3), 65 
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surrogate decision maker (PFR.6.2), 69 
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Data management 
aggregate data and information 

external databases, use of or participation in (MCI.20.2), 243, 244 
process for (MCI.20.1), 243, 244 
uses for (MCI.20), 243–244 
data analysis 

adverse drug events, analysis of (QPS.7), 158–159 
aggregation and analysis of measurement data (QPS.4), 155 
analysis of undesirable trends and variation (QPS.7), 158–159 
anesthesia, analysis of adverse events during (QPS.7), 158–159 
comparisons made during (QPS.4.2), 156 
frequency of (QPS.4.1), 155–156 
infectious and communicable diseases, analysis of outbreak of(QPS.7), 158–159 
medication errors, analysis of (QPS.7), 158–159 
near-miss events (QPS.8), 159 
preoperative and postoperative diagnoses, analysis of differences between (QPS.7), 158–159 
sentinel events (QPS.6), 158 
transfusion reactions, analysis of (QPS.7), 158–159 
data collection and analysis, infection prevention and control program focus (PCI.6), 169 

format and methods of dissemination of data and information (MCI.14), 238 
improvement in quality and safety, data collection for (QPS.10), 160 
laboratory quality control data from outside sources, review of (AOP.5.10), 93 
measurement data 
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aggregation and analysis of (QPS.4), 155 
analysis of, comparisons made during (QPS.4.2), 156 
analysis of, frequency of (QPS.4.1), 155–156 
clinical measures (QPS.3.1), 152–154 
communication of measurement results to staff and leaders (PCI.10.5), 174, 175 
comparison with outside data (PCI.10.4), 174, 175 
data validation process (QPS.5), 6, 156–157 
external public agencies, reporting to (PCI.10.6), 174, 175 
health care–associated infections (PCI.10.1), 174, 175 
health care–associated infections, risks, rates, and trends, tracking of (PCI.10.1), 174, 175 
infection prevention and control measures (PCI.10.2), 174, 175 
International Patient Safety Goal measures (QPS.3.3), 152–155 
Joint Commission International Library of Measures, v, 153, 154 
managerial measures (QPS.3.2), 152–154 
process design or modification based on (PCI.10.3), 174, 175 
professional performance, measurement of (GLD.3.4), 186–187 
publicly available data, reliability of data (QPS.5.1), 6, 157 
quality improvement and patient safety program, measures selection (QPS.3), 152–154 
reliability of data (QPS.5.1), 6, 157 
selection of measures, 152–155 
medical equipment, data collection to plan upgrade and replacement of equipment (FMS.8.1), 203, 204 

publicly available data, reliability of data (QPS.5.1), 6, 157 
radiology and diagnostic imaging services quality control data from outside sources, review of (AOP.6.9), 99 
reliability of data (QPS.5.1), 6, 157 
retention policy for records, data, and information, 237 
technology and other support for (QPS.1.3), 149 
utility systems, data collection to monitor systems (FMS.10.2), 206 
validity of data (QPS.5), 6, 156–157 
Deep sedation. See Anesthesia and sedation; Anesthesia and Surgical Care (ASC) standards 

Definitions (MCI.13), 238 
Delays in care and/or treatment (ACC.1.1.3), 45 
Demolition, risk reduction during (PCI.7.5), 172 
Dental assessment (AOP.1.10), 84–85 
Diagnosis codes (MCI.13), 238 
Dialysis patients 
policies and procedures for care of (COP.3.6), 107–108 

water for dialysis, testing of (FMS.10.1), 205, 206 
Director of anesthesia services (ASC.2), 115–116 

Director of laboratory (AOP.5.8), 92 
Director of radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.7), 98 
Disabled individuals 
assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 

policies and procedures for care of (COP.3.8), 107–108 
protection of rights of (PFR.1.5), 62 
Disaster preparedness and emergency management 

disaster preparedness plan 
development and maintenance of (FMS.6), 200–201 

testing of (FMS.6.1), 200, 201 
staff education on role in (FMS.11.1), 207, 208 

written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
Discharge, referral, and follow-up 

anesthesia care, discharge from recovery area (ASC.6), 119–120 
criteria for (ACC.3), 48–49 
discharge planning, identification of need for and planning process (AOP.1.11), 85 
discharge summary 
distribution of (ACC.3.2), 50 

information included in (ACC.3.2.1), 50 
preparation of (ACC.3.2), 50 
ethical policies (GLD.6.1), 191–192 

follow-up instructions (ACC.3.4), 51 
leaving against medical advice, process for management of patients (ACC.3.5), 5, 52 
policy to guide (ACC.3), 48–49 
sedation, recovery and discharge from (ASC.3), 116–117 
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summary of patient’s profile in clinical record (ACC.3.3), 5, 51 
support services (ACC.3.1), 49 
timely and appropriate referrals (ACC.3.1), 49 
Discontinuation of treatment (PFR.2.2), 65 

Drug-dependent patients, assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 
Dying patients 
assessment and reassessment (AOP.1.9), 84 

care of (PFR.2.5), 66 
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Economic assessment (AOP.1.2), 79 
Elderly patients 
assault, protection from (PFR.1.4), 62 

assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 
policies and procedures for care of (COP.3.8), 107–108 
protection of rights of (PFR.1.5), 62 
Electrical power 

alternative sources of (FMS.9.1), 204–205 
availability of (FMS.9), 204 
Electrolytes, concentrated, 37–38, 128 

Electronic application form, 14 
Emergency laboratory services (AOP.5), 87–88 
Emergency management. See Disaster preparedness and emergency management 
Emergency medications (MMU.3.2), 129 
Emergency patients 
admissions process (ACC.1.1), 43–44 

emergency anesthesia services (ASC.1), 115 
medical and nursing assessment of (AOP.1.3.1), 79–80 
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policies and procedures for care of (COP.3.1), 107–108 
qualifications of individuals that perform assessment (AOP.3), 86 
surgery, note and preoperative diagnosis prior to (AOP.1.3.1), 79–80 
urgent tests, timely reporting of results (AOP.5.3; AOP.6.4), 89, 96 
Emergency radiology and diagnostic imaging services (AOP.6), 94 

Emotional barriers and motivations, educational assessment to identify (PFE.2.1), 140 
Emotional disorders, assessment process for patients with (AOP.1.8), 80, 83–84 
Emotional needs of patients and families (COP.7.1), 111–112 
End-of-life care 
appropriate care (COP.7), 111 

comfort and dignity of patient (COP.7; COP.7.1), 110–112 
cultural considerations (COP.7.1), 111–112 
emotional needs of patients and families (COP.7.1), 111–112 
pain management (COP.7.1), 111–112 
participation in care decisions (COP.7.1), 111–112 
psychosocial needs of patients and families (COP.7.1), 111–112 
quality of care (COP.7), 111 
right to respectful and compassionate care (PFR.2.5), 66 
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ethical dilemmas and decision making (GLD.6.2), 191–192 
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marketing of services (GLD.6.1), 191–192 
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Expired medications (MMU.3.3), 129 
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Extension survey, 21 
External databases, use of or participation in (MCI.20.2), 243, 244 
External public agencies, reporting to (PCI.10.6), 174, 175 
Eye assessment (AOP.1.10), 84–85 
Eye protection (PCI.9), 173 
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disaster preparedness and emergency management 
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disaster preparedness plan, testing of (FMS.6.1), 200, 201 
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monitoring of (FMS.3.1), 197–198 
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fire safety 
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evacuation of facility (FMS.7.2), 201–202 
exits from facility (FMS.7.1), 201, 202 
fire and smoke safety program, abatement of fire and smoke included in (FMS.7.1), 201, 202 
fire and smoke safety program, detection of fire and smoke included in (FMS.7.1), 201, 202 
fire and smoke safety program, development and implementation of (FMS.7), 201–202 
fire safety risks, reduction of (FMS.7.1), 201, 202 
smoking policy (FMS.7.3), 202–203 
staff role in (FMS.7.2), 201–202 
staff training for (FMS.7.2), 201–202 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
hazardous materials and waste 

disposal of (FMS.5), 199–200 
handling, storage, and use of, plan for (FMS.5), 199–200 
inventory of materials in facility (FMS.5), 199–200 
labeling of (FMS.5), 199–200 
license, certificate, and/or permit requirements (FMS.5), 199–200 
protective equipment and procedures (FMS.5), 199–200 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
list of standards, 194–195 

medical equipment 
data collection to plan upgrade and replacement of equipment (FMS.8.1), 203, 204 

inspection of (FMS.8), 203–204 
inventory of (FMS.8), 203–204 
maintenance of (FMS.8), 203–204 
management program for (FMS.8), 203–204 
recalled equipment (FMS.8.2), 204 
testing of (FMS.8), 203–204 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
nonhospital entities within facility 

disaster preparedness plan, compliance with (FMS.6.1), 200, 201 
fire and smoke safety program, compliance with (FMS.7), 201–202 
hazardous materials and waste plan, compliance with (FMS.5), 199–200 
safety and security program, compliance with (FMS.4), 198–199 
nonhospital entities within facility (FMS.4), 193–194 

non–patient care areas (FMS.7.3), 202–203 
overview, 193–194 
safety and security 
construction, risk management during (FMS.4), 198–199 

Facility Improvement Plan, 198 
identification badges (FMS.4), 198–199 
injury prevention (FMS.4), 198–199 
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inspection of facility (FMS.4.1), 198, 199 
laws and regulations, compliance with (FMS.4.2), 198, 199 
program to provide safe and secure environment, 198–199 
renovation, risk management during (FMS.4), 198–199 
security risk areas, monitoring of (FMS.4), 198–199 
upgrade to or replacement of systems, building, or components (FMS.4.2), 198, 199 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
staff education 

disaster preparedness, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
fire safety, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
hazardous materials and waste management, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
medical equipment operation, staff role in (FMS.11.2), 207, 208 
medical gas storage and handling, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
safe and effective facility, staff role in (FMS.11), 207 
safe and effective facility, testing of staff on role in (FMS.11.3), 207, 208 
safety and security, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
utility system operation, staff role in (FMS.11.2), 207, 208 
utility systems 

data collection to monitor systems (FMS.10.2), 206 
electrical power, alternative sources of (FMS.9.1), 204–205 
electrical power, availability of (FMS.9), 204 
inspection, testing, and maintenance of (FMS.10), 205–206 
water, alternative sources of (FMS.9.1), 204–205 
water, availability of (FMS.9), 204 
water, monitoring of quality of (FMS.10.1), 205, 206 
water for dialysis, testing of (FMS.10.1), 205, 206 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 

Fall risks, reduction of (IPSG.6), 40 
Falsification of information, 15 
Fees 
basis for, 16 

cancellation fee, 17 
delay in submitting payments, 18 
focused surveys, 16, 17, 19 
initial accreditation fee, 16–17 
invoices, 17–18 
payment of, 17–18 
postponement fee, 17 
travel costs, 17 
triennial accreditation fee, 16–17 
validation surveys, 16 
Finance Department (Joint Commission International), 18 

Fire, assistance during (PFR.1.5), 62 
Fire safety 
detection and abatement systems, inspection and testing of (FMS.7.2), 201–202 

evacuation of facility (FMS.7.2), 201–202 
exits from facility (FMS.7.1), 201, 202 
fire and smoke safety program 
abatement of fire and smoke included in (FMS.7.1), 201, 202 

detection of fire and smoke included in (FMS.7.1), 201, 202 
development and implementation of (FMS.7), 201–202 
fire safety risks, reduction of (FMS.7.1), 201, 202 

smoking policy (FMS.7.3), 202–203 
staff education on role in (FMS.11.1), 207, 208 
staff role in (FMS.7.2), 201–202 
staff training for (FMS.7.2), 201–202 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
Focused surveys 

changes to organization and, 26 
fees for, 16, 17, 19 
follow-up focused survey, 19, 20 
for-cause focused surveys, 19–21 
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length of, 19 
policy on, 19 
purpose of, 19 
Follow-up care. See Discharge, referral, and follow-up 

Follow-up focused survey, 19, 20 
Food and nutrition 
appropriate food and nutrition (COP.4), 109 

education of patients and families on (PFE.4), 141 
enteral nutrition (COP.4.1), 109 
family-provided food (COP.4), 109 
food choices (COP.4), 109 
food preparation and handling (PCI.7.4), 172 
laws, regulations, and food safety (COP.4.1), 109 
nutritional assessment (AOP.1.6), 82 
nutrition products, storage of (MMU.3.1), 128–129 
nutrition therapy (COP.5), 110 
orders for (COP.4), 109 
safe preparation, storage, and distribution of food (COP.4.1), 109 
For-cause focused surveys, 19–21 

Functional assessment (AOP.1.6), 82 
G 
Gas, medical. See Medical gas 
General consent, scope and use of (PFR.6.3), 69 
Glossary, 245–255 
Gloves (PCI.9), 173 
Gold Seal, 4 
Governance, Leadership, and Direction (GLD) standards 
changes to, 6–7 

direction of departments and services 
department-specific planning documents (GLD.5.1), 188–189 

equipment requirements and recommendations (GLD.5.2), 189 
individual responsible for (GLD.5), 188 
integration and coordination of services within and between departments (GLD.5.1.1), 188–189 
performance evaluation of staff (GLD.5.5), 190–191 
professional staff, education, skills, and experience of (GLD.5.3), 189–190 
quality control program, implementation of (GLD.5.5), 190–191 
quality measurement activities (GLD.5.5), 190–191 
resource requirements and recommendations (GLD.5.2), 189 
resource shortages (GLD.5.2), 189 
services provided by departments, written description of (GLD.5.1), 188–189 
space requirements and recommendations (GLD.5.2), 189 
staff, orientation and training program for (GLD.5.4), 190 
staffing requirements and recommendations (GLD.5.2), 189 
ethics 

admission, transfer, and discharge policies (GLD.6.1), 191–192 
billing for services (GLD.6.1), 191–192 
business and professional conflicts (GLD.6.1), 191–192 
ethical dilemmas and decision making (GLD.6.2), 191–192 
framework for ethical management (GLD.6), 191–192 
marketing of services (GLD.6.1), 191–192 
ownership of organization, disclosure of (GLD.6.1), 191–192 
professional and business conflicts (GLD.6.1), 191–192 
reporting of legal and ethical concerns (GLD.6.2), 191–192 
governance of organization 

budget, capital and operating (GLD.1.3), 180, 181 
bylaws, policies, and procedures (GLD.1), 180 
mission of organization (GLD.1.1), 180, 181 
performance evaluation of governance (GLD.1), 180 
policies and procedures, approval of (GLD.1.2), 180, 181 
quality improvement and patient safety program, approval of (GLD.1.5), 181 
quality improvement and patient safety program, reports on (GLD.1.5), 181 
resource allocation to meet mission of organization (GLD.1.3), 180, 181 
senior managers or directors, appointment of (GLD.1.4), 180, 181 
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senior managers or directors, performance evaluation of (GLD.1.4), 180, 181 
written documents describe governance structure (GLD.1), 180 
leadership of organization 

care and services, types offered by organization (GLD.3.2), 184 
community’s health care needs, plan to meet (GLD.3.1), 183 
continuing education opportunities (GLD.3.5), 187 
contracted care and services, accountability for (GLD.3.3), 185 
contracted care and services, quality improvement and patient safety program and (GLD.3.3.1), 6, 185–186 
equipment, recommendations on and use of recommended (GLD.3.2.1), 184 
independent practitioners, credentialing and privileging process for (GLD.3.3.2), 7 
independent practitioners, credentials of (GLD.3.3.2), 186 
independent practitioners, quality of services from (GLD.3.3.2), 7, 186 
medications, recommendations on and use of recommended (GLD.3.2.1), 184 
mission of organization, definition of (GLD.3), 182–183 
mission of organization, responsibility to carry out (GLD.3), 182–183 
mission of organization, types of care and services offered and (GLD.3.2), 184 
organizational structure and processes to carry out responsibilities (GLD.4), 187–188 
personal development opportunities (GLD.3.5), 187 
professional performance, measurement of (GLD.3.4), 186–187 
quality improvement and patient safety, education on (GLD.3.4), 186–187 
quality improvement and patient safety processes, participation in (GLD.3.4), 186–187 
recruitment and retention of staff (GLD.3.5), 187 
senior manager or director, responsibilities of (GLD.2), 182 
senior managers or directors, identification of (GLD.3), 182–183 
senior managers or directors, mission of organization and (GLD.3), 182–183 
supplies, recommendations on and use of recommended (GLD.3.2.1), 184 
list of standards, 177–179 

overview, 177 
Gowns (PCI.9), 173 

H 
Hand hygiene 
guidelines on, 39 

adoption of (PCI.9), 173 
handwashing or hand disinfection situations (PCI.9), 173 

health care–associated infections, reduction of (IPSG.5), 39 
program, implementation of, 39 
Hazardous materials and waste 

disposal of (FMS.5), 199–200 
handling, storage, and use of, plan for (FMS.5), 199–200 
inventory of materials in facility (FMS.5), 199–200 
labeling of (FMS.5), 199–200 
laboratory safety management program and (AOP.5.1), 88 
license, certificate, and/or permit requirements (FMS.5), 199–200 
protective equipment and procedures (FMS.5), 199–200 
radiology and diagnostic imaging services safety management program (AOP.6.2), 95 
staff education on role in management of (FMS.11.1), 207, 208 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
Health and safety program for staff (SQE.8.4), 219 

Health care–associated infections 
design of new or modified processes (PCI.10.3), 174, 175 

measurement data, comparison with outside data (PCI.10.4), 174, 175 
reduction of (IPSG.5; PCI.5), 39, 168 
risks, rates, and trends, tracking of (PCI.10.1), 174, 175 
Health care practitioners. See Physicians and health care practitioners 

Health history and physical (AOP.1.2), 79 
Health professional training program (SQE.8.3), 218–219 
Hearing assessment (AOP.1.10), 84–85 
HEPA (high efficiency particulate air) filtration, 172–173 
High-alert and high-risk medication (IPSG.3; COP.3.9), 5, 37–38, 107–108 
High efficiency particulate air (HEPA) filtration, 172–173 
High-risk patients and high-risk services 
consent before high-risk procedures and treatment (PFR.6.4), 70 

high-risk processes, redesign of (QPS.11), 6, 160–161 
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policies and procedures for 
at-risk patient groups (COP.3.1 through COP.3.9), 107–108 

blood or blood products, use and administration of (COP.3.3), 107–108 
care guided by (COP.3), 106 
chemotherapy patients (COP.3.9), 107–108 
children and infants (COP.3.8), 107–108 
comatose patients (COP.3.4), 107–108 
communicable diseases (COP.3.5), 107–108 
dialysis patients (COP.3.6), 107–108 
disabled individuals (COP.3.8), 107–108 
elderly patients (COP.3.8), 107–108 
emergency patients (COP.3.1), 107–108 
high-risk medications (COP.3.9), 107–108 
immune-suppressed patients (COP.3.5), 107–108 
life-sustaining treatment (COP.3.4), 107–108 
restraint use (COP.3.7), 107–108 
resuscitative services (COP.3.2), 107–108 
vulnerable populations (COP.3.1 through COP.3.9), 107–108 
specific, separate consent, list of procedures and treatments that require (PFR.6.4.1), 70 

History and physical (AOP.1.2), 79 
I 
Identification 
investigation of individuals without (PFR.1.4), 62 

patient identification (IPSG.1), 36 
Identification badges (FMS.4), 198–199 

Immune-suppressed patients 
assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 

policies and procedures for care of (COP.3.5), 107–108 
Immunizations and vaccinations (SQE.8.4), 219 

Independent practitioners 
credentialing and privileging process for (GLD.3.3.2), 7, 186 

quality of services from (GLD.3.3.2), 7, 186 
Infants. See Children and infants 

Infection prevention and control 
health care–associated infections 

design of new or modified processes (PCI.10.3), 174, 175 
measurement data, comparison with outside data (PCI.10.4), 174, 175 
reduction of (IPSG.5; PCI.5), 39, 168 
risks, rates, and trends, tracking of (PCI.10.1), 174, 175 
program for 

air quality and infection prevention and control (PCI.7.5), 172 
basis for (PCI.3), 167 
blood or blood products, handling and disposal of (PCI.7.2), 171 
construction, risk reduction during (PCI.7.5), 172 
coordination of infection prevention and control activities (PCI.2), 166–167 
data collection and analysis as basis for focus of program (PCI.6), 169 
demolition, risk reduction during (PCI.7.5), 172 
engineering controls (PCI.7.4), 172 
equipment cleaning and sterilization (PCI.7.1), 170 
expired supplies, management of (PCI.7.1.1), 170–171 
food preparation and handling (PCI.7.4), 172 
infectious disease outbreaks, investigation of (PCI.5), 168 
infectious waste, disposal of (PCI.7.2), 171 
information management systems support (PCI.4), 167–168 
integration with quality improvement and patient safety program (PCI.10), 174–175 
kitchen sanitation (PCI.7.4), 172 
laundry and linen management (PCI.7.1), 170 
laws and regulations, compliance with (PCI.3), 167 
mortuary and postmortem areas (PCI.7.2), 171 
needles and sharps, disposal of (PCI.7.3), 171 
oversight and leadership of (PCI.1), 166 
patient care areas included in (PCI.5.1), 168–169 
processes associated with infection risk (PCI.7), 169–170 
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renovation, risk reduction during (PCI.7.5), 172 
resources for (PCI.4), 167–168 
risk-based approach to focus of (PCI.6), 169 
sharps and needles, disposal of (PCI.7.3), 171 
single-use devices (PCI.7.1.1.), 170–171 
staff areas included in (PCI.5.1), 168–169 
visitor areas included in (PCI.5.1), 168–169 
waste, disposal of (PCI.7.2), 171 
Infection prevention and control program. See also Prevention and Control of Infections (PCI) standards 

Infectious and communicable diseases 
analysis of outbreak of (QPS.7), 158–159 

assessment process for patients with (AOP.1.8), 80, 83–84 
exposure of staff to (SQE.8.4), 219 
influx of patients with (PCI.8), 172–173 
investigation of (PCI.5), 168 
isolation procedures (PCI.8), 172–173 
policies and procedures for care of (COP.3.5), 107–108 
Infectious materials and waste 

disposal of (PCI.7.2), 171 
laboratory safety management program and (AOP.5.1), 88 
radiology and diagnostic imaging services safety management program (AOP.6.2), 95 
Information Accuracy and Truthfulness Policy, 14–15, 26 

Information management. See also Management of Communication and Information (MCI) 
data integrity (MCI.11), 237 

format and methods of dissemination of data and information (MCI.14), 238 
policies and procedures, development and maintenance of (MCI.18), 240 
privacy and confidentiality of information (MCI.10), 236–237 
processes 
education and training on (MCI.17), 239–240 

plan and design of (MCI.9), 236 
records and information, protection of from loss, destruction, and tampering (MCI.16), 239 

retention policy for records, data, and information, 237 
security of information (MCI.11), 237 
standardization of terminology, codes, and abbreviations (MCI.13), 238 
support for infection prevention and control program (PCI.4), 167–168 
technology purchase decisions (MCI.15), 238–239 
Informed consent 

anesthesia, consent before (PRF.6.4), 70 
blood or blood products, consent before use of (PFR.6.4), 70 
clinical research, clinical investigations, and clinical trials, consent for participation in (PFR.7.1; PFR.8), 71–72 
documentation of (PFR.6.4; PFR.8), 70, 72 
education on (PFE.2), 139–140 
general consent, scope and use of (PFR.6.3), 69 
high-risk procedures and treatment, consent before (PFR.6.4), 70 
information for patient to make care decisions (PFR.6.1), 68–69 
organ donation, consent from live donors (PFR.11), 73 
process for (PFR.6), 68 
process for, understanding of (PFR.2.1), 64 
specific, separate consent, list of procedures and treatments that require (PFR.6.4.1), 70 
surgical procedures, consent before (PFR.6.4), 70 
surrogate decision maker (PFR.6.2), 69 
Initial assessments 

discharge planning, identification of need for and planning process (AOP.1.11), 85 
evaluations included in (AOP.1.2), 79 
specialized assessments, determination of need of (AOP.1.10), 84–85 
time frame for completion of (AOP.1.4.1), 81 
Injury prevention (FMS.4), 198–199 

Institute for Safe Medication Practices high-alert medication list, 37 
Intensive services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
International Council of Nurses recruitment program guidelines, 187 
International Patient Safety Goals (IPSG) 
changes to, 5 

communication, effective (IPSG.2), 36–37 
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communication with staff about compliance with (QPS.1.4), 150 
compliance with, assessment of, 12 
fall risks, reduction of (IPSG.6), 40 
health care–associated infections, reduction of (IPSG.5), 39 
high-alert medication (IPSG.3), 5, 37–38 
implementation of (QPS.1.2), 149 
list of goals, 35 
patient identification (IPSG.1), 36 
purpose of, 35 
surgery, correct-site, correct-procedure, and correct-patient (IPSG.4), 5, 38–39 
International Standards Subcommittee, 3 

Interpreters (MCI.3), 233 
Intravascular invasive device infections (PCI.6), 169 
Investigational medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
Investigations and research. See Clinical research, clinical investigations, and clinical trials 
Invoices, 17–18 
Isolation procedures (PCI.8), 172–173 
J 
Job descriptions (SQE.1.1), 212–213 
Joint Commission (U.S.A.) 
function and purpose of organization, 2 

relationship with JCI, 2 
Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person SurgeryTM, 38 
Joint Commission International (JCI) 

Accreditation Committee 
accreditation decision process, 12 

focused surveys and, 20–21 
Information Accuracy and Truthfulness Policy, 15 
payment of fees and, 17 
review and appeal of accreditation decision, 24–25 
standards, approval of, 31 
threat to health and safety, identification of during survey, 22 
accreditation service specialist, 14 

complaints, reporting to, 30 
contact information, 14 
Finance Department, 18 
Library of Measures, v, 153, 154 
mission of, 2 
Quality and Safety Monitoring, Accreditation Office of, 30 
relationship with Joint Commission, 2 
scope of accreditation and certification programs, 2 
Standards Department, 26 
K 

Kitchen sanitation (PCI.7.4), 172 
L 
Laboratory services 
availability of (AOP.5), 87–88 

critical results of diagnostic tests (AOP.5.3.1), 6, 89–90 
director of laboratory (AOP.5.8), 92 
emergency laboratory services (AOP.5), 87–88 
equipment management program (AOP.5.4), 90 
experts for specialized diagnostic areas (AOP.5.11), 94 
outside laboratory services (AOP.5), 87–88 
patient identification before testing (IPSG.1), 36 
proficiency testing program (AOP.5.9.1), 92–93 
qualifications of individual responsible for direction and oversight of (AOP.5.8), 92 
qualifications of laboratory staff (AOP.5.2), 88–89 
quality control data from outside sources, review of (AOP.5.10), 93 
quality control program (AOP.5.9), 92–93 
reagents and supplies, availability and management of (AOP.5.5), 90–91 
references ranges (AOP.5.7), 91–92 
relationship between physician and outside laboratory services (AOP.5), 87–88 
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safety management program (AOP.5.1), 88 
safety procedures and practices, staff orientation and education on (AOP.5.1), 88 
screening and diagnostic testing before admission (ACC.1), 43 
specimen collection and handling (AOP.5.6), 91 
staffing levels (AOP.5.2), 88–89 
supervisory staff (AOP.5.2), 88–89 
test results 
critical results of diagnostic tests (AOP.5.3.1), 6, 89–90 

timely reporting of (AOP.5.3), 89 
urgent tests, timely reporting of results (AOP.5.3), 89 
verbal and telephone communication about (IPSG.2), 36–37 
urgent tests, timely reporting of results (AOP.5.3), 89 

Language considerations 
communication with patients and families (MCI.3), 233 

educational assessment and (PFE.2.1), 140 
interpreters (MCI.3), 233 
language barriers to care (ACC.1.3), 46 
translators (MCI.3), 233 
written statement about rights and responsibilities, 67 
Laundry and linen management (PCI.7.1), 170 

Laws and regulations 
assessment of patient, qualifications of individuals that perform (AOP.1.1; AOP.3), 78, 86 

At Risk for Denial of Accreditation policy, 23–24 
compliance with, responsibility for (GLD.2), 182 
confidentiality of patient information (PFR.1.6), 63 
country-specific considerations during accreditation process, 2, 12 
expired supplies, management of (PCI.7.1.1), 170–171 
facility inspections, laws and regulations, compliance with (FMS.1), 194, 196 
food safety and (COP.4.1), 109 
infection prevention and control and compliance with (PCI.3), 167 
informed consent process (PFR.6), 68 
laboratory services (AOP.5), 87–88 
life-sustaining treatment (PFR.2.3), 65 
medications, authorization to prescribe or order (MMU.4.2), 131 
medications, preparing and dispensing (MMU.5), 132 
medication use and management, compliance with (MMU.1), 125–126 
nursing staff and clinical work assignments (SQE.13), 226 
radiology and diagnostic imaging services (AOP.6), 94 
reporting of legal and ethical concerns (GLD.6.2), 191–192 
resuscitative services (PFR.2.3), 65 
rights of patients and families and, 57, 60 
safety and security and compliance with (FMS.4.2), 198, 199 
staff qualifications and competence, compliance with (SQE.1), 212 
standard compliance and, 3 
surrogate decision maker (PFR.6.2), 69 
transportation services (ACC.5), 5, 54–55 
uniform care processes and (COP.1), 103 
Leadership. See also Governance, Leadership, and Direction (GLD) standards; Senior managers or directors 

communication of measurement results to (PCI.10.5), 174, 175 
effective, 177 
information management processes, education and training on (MCI.17), 239–240 
quality improvement and patient safety program 
collaboration to carry out (QPS.1.1), 148–149 

communication to staff about (QPS.1.4), 150 
development of (QPS.1), 148 
prioritization of quality measurement and improvement activities (QPS.1.2), 149 
staff training for participation in (QPS.1.5), 150 
technology and other support for (QPS.1.3), 149 
Leadership conference, 18 

Legal considerations. See Laws and regulations 
Library of Measures (Joint Commission International [JCI]), v, 153, 154 
License, certificate, and/or permit 
assessment of patient, qualifications of individuals that perform (AOP.1.1; AOP.3), 78, 86 
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At Risk for Denial of Accreditation policy, 23–24 
medications, authorization to prescribe or order (MMU.4.2), 131 
Life-sustaining treatment 

policies and procedures for use of (COP.3.4), 107–108 
withholding or withdrawal from (PFR.2.3), 65 
Literacy and educational level, educational assessment to identify (PFE.2.1), 140 

Literature, scientific and management (MCI.21), 244 
Loss and theft of medications, protection from (MMU.2.1), 126–127 
Loss or theft of possessions, protection from (PFR.1.3), 61–62 
M 
Magnesium sulfate, 37–38 
Management and scientific literature (MCI.21), 244 
Management of Communication and Information (MCI) 
aggregate data and information 

external databases, use of or participation in (MCI.20.2), 243, 244 
literature, scientific and management (MCI.21), 244 
process for (MCI.20.1), 243, 244 
uses for (MCI.20), 243–244 
clinical services, effective communication for delivery of (MCI.5), 234 

communication processes for effective communication (MCI.4), 233–234 
community, communication with (MCI.1), 232 
data and information, format and methods of dissemination (MCI.14), 238 
data integrity (MCI.11), 237 
information management processes 
education and training on (MCI.17), 239–240 

plan and design of (MCI.9), 236 
information technology decisions (MCI.15), 238–239 

list of standards, 230–231 
overview, 229 
patient clinical records 
access to (MCI.7), 235 

emergency patients (MCI.19.1), 241–242 
entries in, authorization to make (MCI.19.2), 242 
entries in, authors of (MCI.19.3), 242 
entries in, dates of (MCI.19.3), 242 
entries in, format and location of (MCI.19.2), 242 
information included in (MCI.19; MCI.19.1), 241–242 
initiation and maintenance of (MCI.19), 241 
review of (MCI.19.4), 243 
patient information and health status 

communication of (MCI.6), 234 
transfer of with patient (MCI.8), 235 
patients and families, communication with 

format and language for (MCI.3), 233 
information about care and services (MCI.2), 232 
policies and procedures, development and maintenance of (MCI.18), 240 

privacy and confidentiality of information (MCI.10), 236–237 
records and information, protection of from loss, destruction, and tampering (MCI.16), 239 
retention policy for records, data, and information, 237 
security of information (MCI.11), 237 
standardization of terminology, codes, and abbreviations (MCI.13), 238 
Manual. See Standards manual 

Marketing of services (GLD.6.1), 191–192 
Masks (PCI.9), 173 
Measurable elements, 4 
Measurement data selection and collection 
aggregation and analysis of (QPS.4), 155 

analysis of, comparisons made during (QPS.4.2), 156 
analysis of, frequency of (QPS.4.1), 155–156 
clinical measures (QPS.3.1), 152–154 
communication of measurement results to staff and leaders (PCI.10.5), 174, 175 
comparison with outside data (PCI.10.4), 174, 175 
data validation process (QPS.5), 6, 156–157 
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external public agencies, reporting to (PCI.10.6), 174, 175 
health care–associated infections (PCI.10.1), 174, 175 
health care–associated infections, risks, rates, and trends, tracking of (PCI.10.1), 174, 175 
implementation of quality measurement activities (GLD.5.5), 190–191 
infection prevention and control measures (PCI.10.2), 174, 175 
International Patient Safety Goal measures (QPS.3.3), 152–155 
Joint Commission International Library of Measures, v, 153, 154 
managerial measures (QPS.3.2), 152–154 
process design or modification based on (PCI.10.3), 174, 175 
professional performance, measurement of (GLD.3.4), 186–187 
publicly available data, reliability of data (QPS.5.1), 6, 157 
quality improvement and patient safety program, measures selection (QPS.3), 152–154 
reliability of data (QPS.5.1), 6, 157 
selection of measures, 152–155 
Medical assessment 

anesthesia, assessment prior to (AOP.1.5.1), 82 
documentation of assessment findings (AOP.1.5; AOP.1.5.1), 79, 81–82 
emergency patients (AOP.1.3.1), 79–80 
medical needs, identification and documentation of (AOP.1.3), 79–80 
surgery, assessment prior to (AOP.1.5.1), 82 
time frame for completion of (AOP.1.4.1), 81 
updating older assessments (AOP.1.4.1), 81 
Medical equipment 

data collection to plan upgrade and replacement of equipment (FMS.8.1), 203, 204 
education of patients and families on (PFE.4), 141 
equipment cleaning and sterilization (PCI.7.1), 170 
inspection of (FMS.8), 203–204 
inventory of (FMS.8), 203–204 
laboratory equipment management program (AOP.5.4), 90 
maintenance of (FMS.8), 203–204 
management program for (FMS.8), 203–204 
radiology and diagnostic imaging services equipment management program (AOP.6.5), 97 
recalled equipment (FMS.8.2), 204 
recommendations on and use of recommended (GLD.3.2.1), 184 
requirements and recommendations (GLD.5.2), 189 
staff education on role in operation of (FMS.11.2), 207, 208 
testing of (FMS.8), 203–204 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
Medical error, sentinel event compared to, 27 

Medical gas 
inspection, testing, and maintenance of system (FMS.10), 205–206 

staff education on role in storage and handling of (FMS.11.1), 207, 208 
Medical needs, identification and documentation of (AOP.1.3), 79–80 

Medical staff 
credential file review and renewal of permission to provide care (SQE.9.1), 220, 221–222 

credentialing process (SQE.9), 220–222 
practice evaluations (SQE.11), 222–223 
privileges, assignment of (SQE.10), 222–223 
privileges, reappointment of (SQE.10), 222–223 
verification of credentials (SQE.9), 220–222 
Medication errors and near misses, reporting of (MMU.7.1), 136 

Medication Management and Use (MMU) standards 
administration 

patient-provided medications (MMU.6.2), 134, 135 
safe administration (MMU.6.1), 134 
self-administration of medications (MMU.6.2), 135 
verification process (MMU.6.1), 134 
changes to, 6 

list of standards, 123–124 
monitoring 
adverse effects, observation and documentation of (MMU.7), 135 

medication errors and near misses, reporting of (MMU.7.1), 136 
policy for (MMU.7), 135 
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ordering and transcribing 
comparison of initial orders with medications list (MMU.4), 6, 130, 131 

complete order or prescription, elements of (MMU.4.1), 130–131 
current medications list in patients’ records (MMU.4), 6, 130 
illegible prescriptions and orders (MMU.4), 6, 130 
patient clinical records, information in (MMU.4.3), 131 
policies and procedures for (MMU.4), 6, 130 
organization and management 

laws and regulations, compliance with (MMU.1), 125–126 
policy on medication use (MMU.1), 125–126 
review of medication management system (MMU.1), 125–126 
overview, 123 

patient-provided medications (MMU.3; MMU.6.2), 128, 135 
preparing and dispensing 
compounded sterile products (MMU.5), 132 

dispensing and distribution system (MMU.5.2), 133 
laws and regulations, compliance with (MMU.5), 132 
review of orders and prescriptions (MMU.5.1), 132–133 
safe preparation (MMU.5), 132 
selection and procurement 

availability medications after normal pharmacy hours (MMU.2.2), 127 
availability of medications not stocked or normally available (MMU.2.2), 127 
list of medications (formulary) (MMU.2), 126 
loss and theft of medications, protection from (MMU.2.1), 126–127 
oversight of list of medications (MMU.2.1), 126–127 
review of list of medications (MMU.2.1), 126–127 
shortages and substitutions of medications (MMU.2.), 126 
storage 

concentrated electrolytes, 128 
controlled substances, storage and accounting of (MMU.3), 128 
emergency medications (MMU.3.2), 129 
expired medications (MMU.3.3), 129 
investigational medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
labeling of medications and chemicals (MMU.3), 128 
nutrition products, storage of (MMU.3.1), 128–129 
outdated medications (MMU.3.3), 129 
patient-provided medications (MMU.3), 128 
radioactive medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
recall system for medications (MMU.3.3), 129 
safe and proper storage (MMU.3), 128 
sample medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
supervision of pharmacy (MMU.1.1), 126 

Medications 
administration of, patient identification before (IPSG.1), 36 

adverse drug events and effects 
analysis of (QPS.7), 158–159 

observation and documentation of (MMU.7), 135 
concentrated electrolytes, 37–38, 128 

definition of, 123 
education of patients and families on (PFE.4), 141 
high-alert medication (IPSG.3), 5, 37–38 
medication errors, analysis of (QPS.7), 158–159 
recommendations on and use of recommended (GLD.3.2.1), 184 
summary of in patient record (ACC.3.3), 5, 51 
Minimal sedation (anxiolysis), 113 

Mission of organization 
approval and periodic review of (GLD.1.1), 180, 181 

definition of (GLD.3), 182–183 
resource allocation to meet mission of organization (GLD.1.3), 180, 181 
responsibility to carry out (GLD.3), 182–183 
types of care and services offered and (GLD.3.2), 184 
Moderate sedation. See Anesthesia and sedation; Anesthesia and Surgical Care (ASC) standards 

Mortuary and postmortem areas (PCI.7.2), 171 



 

357 

 

Multidrug resistant infections (PCI.6), 169 
N 
Near-miss events (QPS.8), 159 
Needles and sharps, disposal of (PCI.7.3), 171 
Negative air pressure rooms (PCI.8), 172–173 
Neglect and abuse, protection of patient from (PFR.1.5), 62 
Nonclinical staff 
initial evaluation of (SQE.4), 214–215 

performance evaluation of (SQE.4), 214–215 
Nonhospital entities within facility 

disaster preparedness plan, compliance with (FMS.6.1), 200, 201 
fire and smoke safety program, compliance with (FMS.7), 201–202 
hazardous materials and waste plan, compliance with (FMS.5), 199–200 
safety and security program, compliance with (FMS.4), 198–199 
Non–patient care areas (FMS.7.3), 202–203 

Nursing assessment 
documentation of assessment findings (AOP.1.5), 79, 81–82 

emergency patients (AOP.1.3.1), 79–80 
nursing care needs, identification and documentation of (AOP.1.3), 79–80 
qualifications of individuals that perform assessment (AOP.3), 86 
time frame for completion of (AOP.1.4.1), 81 
Nursing care needs, identification and documentation of (AOP.1.3), 79–80 

Nursing staff 
clinical work assignments (SQE.13), 226 

credentials, verification and evaluation of (SQE.12), 224–226 
performance review (SQE.14), 226 
quality improvement activities, participation in (SQE.14), 226 
Nutrition. See Food and nutrition 

O 
Observation, holding patients for (ACC.1.1), 43–44 
Official Survey Findings Report 
accreditation process time line, 13 

confidentiality of, 22 
focused surveys and, 20 
payment of fees and, 17, 18 
purpose of, 12 
release of information about, 22, 23 
review and appeal of accreditation decision, 24–25 
revision of, 24 
SIP development from, 4 
Orders and prescriptions 

authorization to prescribe or order medications (MMU.4.2), 131 
comparison of initial orders with medications list (MMU.4), 6, 130 
complete order or prescription, elements of (MMU.4.1), 130–131 
current medications list in patients’ records (MMU.4), 6, 130 
illegible prescriptions and orders (MMU.4), 6, 130 
patient clinical records, information in (MMU.4.3), 131 
policies and procedures for (MMU.4), 6, 130 
Orders for care and treatment 

authority to write (COP.2.2), 105 
documentation of (COP.2.2), 105 
verbal and telephone orders, policy and procedures on (IPSG.2), 36–37 
written or verbal orders (COP.2.2), 105 
Organ donation 

choice to donate, information about and support for (PFR.10), 73 
consent from live donors (PFR.11), 73 
oversight of harvesting and transplantation process (PFR.11), 73 
Organization, changes to, 13, 15, 21, 26 

Outcomes of care 
information about (ACC.1.2; PFR.2.1.1; COP.2.4), 45–46, 64, 105–106 

patient and family involvement in care and, 57 
unanticipated outcomes (COP.2.4), 105–106 
Outdated medications (MMU.3.3), 129 
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Ownership of organization 
changes to, 13, 15, 21, 26 

disclosure of (GLD.6.1), 191–192 
Oxygen. See Medical gas 

P 
Pain 
education of patients and families on (PFE.4), 141 

end-of-life care and (COP.7.1), 111–112 
identification and management of (COP.6), 110 
right to assessment and management of (PFR.2.4), 66 
screening and assessment for (AOP.1.7), 80, 83 
Participation in care process. See also Informed consent 

education on (PFE.2), 139–140 
end-of-life care and (COP.7.1), 111–112 
information to patients and families about (PFR.2.1), 64 
outcomes of care and, 57 
patient questions and speaking up, encouragement of (PFE.5), 141–142 
policies and procedures to support (PFR.2), 5, 63 
Patient and Family Education (PFE) standards 

assessment of ability and willingness to learn (PFE.2.1), 140 
assessment of education needs (PFE.2), 139–140 
collaborative provision of education (PFE.6), 142 
communication skills to provide education (PFE.6), 142 
educational methods (PFE.5), 141–142 
list of standards, 137–138 
ongoing health needs, education and training to help meet (PFE.3), 140–141 
overview, 137 
plan for education (PFE.1), 139 
resources, educational and training (PFE.3), 140–141 
structure and mechanism for education (PFE.1), 139 
topics for (PFE.4), 141 
understanding of patients and families, verification of (PFE.5), 141–142 
verbal information (PFE.5), 141–142 
written materials (PFE.5), 141–142 
Patient and Family Rights (PFR) standards 

abuse and neglect, protection for patients from (PFR.1.5), 62 
assault, protection from (PFR.1.4), 62 
at-risk patient groups, protection of rights of (PFR.1.5), 62 
beliefs and values 
education of staff about role in protecting (PFR.4), 67 

respect for (PFR.1.1), 60–61 
changes to, 5 

complaints about care (PFR.3), 66–67 
confidentiality of patient information (PFR.1.6), 63 
diagnosis and medical conditions, information sharing about (PFR.2.1), 64 
discontinuation of treatment (PFR.2.2), 65 
end-of-life care, respectful and compassionate (PFR.2.5), 66 
fire, assistance during (PFR.1.5), 62 
identification, individuals without (PFR.1.4), 62 
information about care, rights regarding sharing of (PFR.1), 60 
information about rights in manner and language understandable to patient (PFR.5), 67 
informed consent 
anesthesia, consent before (PRF.6.4), 70 

blood or blood products, consent before use of (PFR.6.4), 70 
documentation of (PFR.6.4; PFR.8), 70, 72 
general consent, scope and use of (PFR.6.3), 69 
high-risk procedures and treatment, consent before (PFR.6.4), 70 
information about practitioner, process to respond to requests for (PFR.6.1), 68–69 
information for patient to make care decisions (PFR.6.1), 68–69 
organ donation, consent from live donors (PFR.11), 73 
process for (PFR.6), 68 
process for, understanding of (PFR.2.1), 64 
specific, separate consent, list of procedures and treatments that require (PFR.6.4.1), 70 
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surgical procedures, consent before (PFR.6.4), 70 
surrogate decision maker (PFR.6.2), 69 
laws and regulations and rights of patients and families (PFR.1), 60 

life-sustaining treatment (PFR.2.3), 65 
list of standards, 58–59 
loss or theft of possessions, protection from (PFR.1.3), 61–62 
medical conditions and diagnosis, information sharing about (PFR.2.1), 64 
neglect and abuse, protection from (PFR.1.5), 62 
organ donation 
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choice to donate, information about and support for (PFR.10), 73 
consent from live donors (PFR.11), 73 
oversight of harvesting and transplantation process (PFR.11), 73 
outcomes of care, information about (PFR.2.1.1), 64 
overview, 57 

pain assessment and management (PFR.2.4), 66 
participation in care process 
information to patients and families about (PFR.2.1), 64 
policies and procedures to support (PFR.2), 5, 63 

physical assault, protection from (PFR.1.4), 62 
policies and procedures guide patient and family rights (PFR.1), 60 

possession of patient, protection from theft or loss (PFR.1.3), 61–62 
privacy needs (PFR.1.2), 61 
protection of rights (PFR.1), 60 
refusal of care (PFR.2.2), 65 
religious or spiritual support (PFR.1.1.1), 60–61 
research (clinical), clinical investigations, and clinical trials 
access to, information on how to gain (PFR.7), 70–71 
consent, documentation of (PFR.8), 72 

consent for participation in (PFR.7.1; PFR.8), 71–72 
information about benefits, risks, and alternatives (PFR.7), 70–71 
oversight of activities involving human subjects (PFR.9), 72 
protection of patients who participate in (PFR.7.1), 71–72 
protocols, review of (PFR.7.1), 71–72 
refusal to participate in (PFR.7), 70–71 
withdrawal from (PFR.7; PFR.7.1), 70–72 
resuscitative services (PFR.2.3), 65 
second opinions (PFR.2), 5, 63 

spiritual or religious support (PFR.1.1.1), 60–61 
theft or loss of possessions, protection from (PFR.1.3), 61–62 
values and beliefs 
education of staff about role in protecting (PFR.4), 67 
respect for (PFR.1.1), 60–61 

vulnerable populations, protection of rights of (PFR.1.5), 62 
written statement about rights and responsibilities, 67 

Patient care areas, infection prevention and control program and (PCI.5.1), 168–169 
Patient clinical records 

ability and willingness to learn, assessment and documentation of (PFE.2.1), 140 
access to (MCI.7), 235 

adverse drug effects, observation and documentation of (MMU.7), 135 
anesthesia care 
documentation of anesthesia use and technique (ASC.5.2), 118–119 
documentation of post anesthesia monitoring (ASC.6), 119–120 

assessments, documentation of assessment findings (AOP.1.5; AOP.1.5.1), 79, 81–82 
confidentiality of (PFR.1.6), 63 

consent, documentation of (PFR.6.4; PFR.8), 70, 72 
discharge summary in (ACC.3.2), 50 
educational needs assessment, documentation of (PFE.2), 139–140 
for emergency patients 
information included in (MCI.19.1), 241–242 
note and preoperative diagnosis prior to surgery (AOP.1.3.1), 79–80 

entries in 
authorization to make (MCI.19.2), 242 

authors of (MCI.19.3), 242 
dates of (MCI.19.3), 242 
format and location of (MCI.19.2), 242 
information included in (MCI.19; MCI.19.1), 241–242 
initiation and maintenance of (MCI.19), 241 

loss, destruction, and tampering, protection from (MCI.16), 239 
medication orders and prescriptions (MMU.4.3), 131 
orders for care and treatment, documentation of (COP.2.2), 105 
privacy and confidentiality of information (MCI.10), 236–237 
procedures, documentation of (COP.2.3), 105 
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reassessment, documentation of (AOP.2), 85–86 
retention policy for records, data, and information, 237 
review of (MCI.19.4), 243 
summary of patient’s profile in (ACC.3.3), 5, 51 
surgical procedures, documentation of (ACC.3.3; ASC.7.2), 5, 51, 121 
transfer of patient, documentation of (ACC.4.4), 54 
transfer of with patient (MCI.8), 235 
Patient-provided medications (MMU.3; MMU.6.2), 128, 135 
Patients. See also Admission to organization; Discharge, referral, and follow-up; Transfer of patients 

communication with 
format and language for (MCI.3), 233 

information about care and services (MCI.2), 232 
education of 
anesthesia risks, benefits, and alternatives (ASC.5.1), 118 

format and language for (MCI.3), 233 
surgery risks, benefits, and alternatives (ASC.7.1), 120–121 
identification of (IPSG.1), 36 
information and health status of, communication of (MCI.6), 234 

laws, regulations, and rights of, 57, 60 
Performance evaluations 
of clinical staff (SQE.3), 214 

of governance (GLD.1), 180 
health care practitioner performance reviews (SQE.17), 228 
medical staff practice evaluations (SQE.11), 222–223 
of nonclinical staff (SQE.4), 214–215 
nursing staff performance reviews (SQE.14), 226 
of senior managers or directors (GLD.1.4), 180, 181 
of staff (GLD.5.5), 190–191 
Personnel files (SQE.5), 215 
Pharmacy, supervision of (MMU.1.1), 126 

Physical assault, protection from (PFR.1.4), 62 
Physical barriers to care (ACC.1.3), 46 
Physicians and health care practitioners 
academic programs to train, facility as clinical setting for (SQE.8.3), 218–219 
continuity and coordination of care, process for (ACC.2), 47–48 

health care practitioners 
clinical work assignments (SQE.16), 228 
credentials, verification and evaluation of (SQE.15), 226–227 

performance review (SQE.17), 228 
quality improvement activities, participation in (SQE.14), 228 
independent practitioners 
credentialing and privileging process for (GLD.3.3.2), 7, 186 

quality of services from (GLD.3.3.2), 7, 186 
information about (PFR.1), 68–69 
information about, process to respond to requests for (PFR.6.1), 68–69 

medical staff 
credential file review and renewal of permission to provide care (SQE.9.1), 220, 221–222 
credentialing process (SQE.9), 220–222 

practice evaluations (SQE.11), 222–223 
privileges, assignment of (SQE.10), 222–223 
privileges, reappointment of (SQE.10), 222–223 
verification of credentials (SQE.9), 220–222 
outside laboratory services, relationship between physician and (AOP.5), 87–88 
outside radiology and diagnostic imaging services, relationship between physician and (AOP.6.1), 94–95 

patient care, role in, 101 
radiology and diagnostic imaging services director (AOP.6.7), 98 
responsibility for care (ACC.2.1), 48 
supervision of pharmacy (MMU.1.1), 126 
timely and appropriate referrals (ACC.3.1), 49 
Policies and procedures 
approval of (GLD.1.2), 180, 181 

development and maintenance of (MCI.18), 240 
Possession of patient, protection from theft or loss (PFR.1.3), 61–62 



 

362 

 

Postmortem and mortuary areas (PCI.7.2), 171 
Postponement of survey, 14, 16, 17 
Potassium chloride, 37–38 
Potassium phosphate, 37–38 
Preparing and dispensing medications 
compounded sterile products (MMU.5), 132 
dispensing and distribution system (MMU.5.2), 133 

laws and regulations, compliance with (MMU.5), 132 
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review of orders and prescriptions (MMU.5.1), 132–133 
safe preparation (MMU.5), 132 
Prevention and Control of Infections (PCI) standards 
barrier techniques (PCI.9), 173 
central sterilization service (PCI.7.1), 170 

changes to, 6 
cleaning, disinfection, and sterilization (PCI.7.1), 170 
epidemiologically significant diseases and organisms (PCI.6), 169 
eye protection (PCI.9), 173 
gloves (PCI.9), 173 
gowns (PCI.9), 173 
hand-hygiene guidelines, adoption of (PCI.9), 173 
handwashing or hand disinfection situations (PCI.9), 173 
health care–associated infections 
reduction of (PCI.5), 168 
risks, rates, and trends, tracking of (PCI.10.1), 174, 175 
infection prevention and control program 

air quality and infection prevention and control (PCI.7.5), 172 
basis for (PCI.3), 167 

blood or blood products, handling and disposal of (PCI.7.2), 171 
construction, risk reduction during (PCI.7.5), 172 
coordination of infection prevention and control activities (PCI.2), 166–167 
data collection and analysis as basis for focus of program (PCI.6), 169 
demolition, risk reduction during (PCI.7.5), 172 
engineering controls (PCI.7.4), 172 
equipment cleaning and sterilization (PCI.7.1), 170 
expired supplies, management of (PCI.7.1.1), 170–171 
food preparation and handling (PCI.7.4), 172 
health care–associated infections, reduction of (PCI.5), 168 
infectious disease outbreaks, investigation of (PCI.5), 168 
infectious waste, disposal of (PCI.7.2), 171 
information management systems support (PCI.4), 167–168 
integration with quality improvement and patient safety program (PCI.10), 174–175 
kitchen sanitation (PCI.7.4), 172 
laundry and linen management (PCI.7.1), 170 
laws and regulations, compliance with (PCI.3), 167 
mortuary and postmortem areas (PCI.7.2), 171 
needles and sharps, disposal of (PCI.7.3), 171 
oversight and leadership of (PCI.1), 166 
patient care areas included in (PCI.5.1), 168–169 
processes associated with infection risk (PCI.7), 169–170 
renovation, risk reduction during (PCI.7.5), 172 
resources for (PCI.4), 167–168 
risk-based approach to focus of (PCI.6), 169 
sharps and needles, disposal of (PCI.7.3), 171 
single-use devices (PCI.7.1.1.), 170–171 
staff areas included in (PCI.5.1), 168–169 
staff education on (PCI.11), 175–176 
visitor areas included in (PCI.5.1), 168–169 
waste, disposal of (PCI.7.2), 171 
intravascular invasive device infections (PCI.6), 169 
isolation procedures (PCI.8), 172–173 
list of standards, 163–165 

masks (PCI.9), 173 
measurement data 
communication of measurement results to staff and leaders (PCI.10.5), 174, 175 
comparison with outside data (PCI.10.4), 174, 175 
external public agencies, reporting to (PCI.10.6), 174, 175 

health care–associated infections (PCI.10.1), 174, 175 
infection prevention and control measures (PCI.10.2), 174, 175 
process design or modification based on (PCI.10.3), 174, 175 
multidrug resistant infections (PCI.6), 169 
overview, 163 
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respiratory tract infections (PCI.6), 169 
surface disinfection procedures (PCI.9), 173 
surgical site infections (PCI.6), 169 
urinary tract infections (PCI.6), 169 
Privacy and confidentiality of information (MCI.10), 236–237 
Privacy needs of patient (PFR.1.2), 61 
Privileges. See Credentialing and privileging 

Procedure codes (MCI.13), 238 
Professional and business conflicts (GLD.6.1), 191–192 
Proficiency testing program (AOP.5.9.1), 92–93 
Psychiatric patients, assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 
Psychological assessment (AOP.1.2), 79 
Psychosocial needs of patients and families (COP.7.1), 111–112 
Public health agencies, reporting to (PCI.10.6), 174, 175 
Publicly disclosed information, 23, 25 
Q 
Quality and safety 
oversight of, organizational structure and processes to support (GLD.4), 187–188 
quality control programs 
implementation of (GLD.5.5), 190–191 

laboratory services (AOP.5.9), 92–93 
radiology and diagnostic imaging services safety management program (AOP.6.8), 98–99 

quality measurement and improvement activities 
education in support of, 12 
health care practitioners’ participation in (SQE.17), 228 

nursing staffs’ participation in (SQE.14), 226 
prioritization of (QPS.1.2), 149 
technology and other support for (QPS.1.3), 149 
radiation safety program (AOP.6.2), 95 
risk reduction and management and, 145 
safe and effective facility 

staff role in (FMS.11), 207 
testing of staff on role in (FMS.11.3), 207, 208 
safety management programs 

laboratory services (AOP.5.1), 88 
radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.2), 95 

transportation services (ACC.5), 5, 54–55 
Quality Improvement and Patient Safety (QPS) standards 
changes to, 6 

clinical and managerial processes 
clinical practice guidelines, clinical pathways, and/or clinical protocols guide care (QPS.2.1), 151–152 

design of new or modified processes (QPS.2), 150–151 
standardization of care processes (QPS.2.1), 151–152 

data analysis 
adverse drug events, analysis of (QPS.7), 158–159 
aggregation and analysis of measurement data (QPS.4), 155 

analysis of undesirable trends and variation (QPS.7), 158–159 
anesthesia, analysis of adverse events during (QPS.7), 158–159 
comparisons made during (QPS.4.2), 156 
frequency of (QPS.4.1), 155–156 
infectious and communicable diseases, analysis of outbreak of(QPS.7), 158–159 
medication errors, analysis of (QPS.7), 158–159 
near-miss events (QPS.8), 159 
preoperative and postoperative diagnoses, analysis of differences between (QPS.7), 158–159 
sentinel events (QPS.6), 158 
transfusion reactions, analysis of (QPS.7), 158–159 
improvement in quality and safety 
achievement and sustainment of (QPS.9), 159–160 
data collection on (QPS.10), 160 

high-risk processes, redesign of (QPS.11), 6, 160–161 
identification of areas for (QPS.9), 159–160 
policy changes to sustain (QPS.10), 160 
priority areas for (QPS.10), 160 
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risk management, proactive approach to (QPS.11), 6, 160–161 
International Patient Safety Goals 
communication with staff about compliance with (QPS.1.4), 150 
implementation of (QPS.1.2), 149 

leadership and planning 
collaboration to carry out quality improvement and patient safety program (QPS.1.1), 148–149 
communication to staff about quality improvement and patient safety program (QPS.1.4), 150 

development of quality improvement and patient safety program (QPS.1), 148 
prioritization of quality measurement and improvement activities (QPS.1.2), 149 
staff training for participation in quality improvement and patient safety program (QPS.1.5), 150 
technology and other support for quality improvement and patient safety program (QPS.1.3), 149 
list of standards, 146–147 
measurement data selection and collection 
aggregation and analysis of (QPS.4), 155 

analysis of, comparisons made during (QPS.4.2), 156 
analysis of, frequency of (QPS.4.1), 155–156 

clinical measures (QPS.3.1), 152–154 
data validation process (QPS.5), 6, 156–157 
International Patient Safety Goal measures (QPS.3.3), 152–155 
Joint Commission International Library of Measures, v, 153, 154 
managerial measures (QPS.3.2), 152–154 
publicly available data, reliability of data (QPS.5.1), 6, 157 
quality improvement and patient safety program, measures selection (QPS.3), 152–154 
reliability of data (QPS.5.1), 6, 157 
selection of measures, 152–155 
near-miss events, process to identify and manage (QPS.8), 159 
overview, 145–146 
prioritization of quality measurement and improvement activities (QPS.1.2), 149 

quality improvement and patient safety program 
collaboration to carry out (QPS.1.1), 148–149 
communication with staff about (QPS.1.4), 150 
coordination among all organizational units (QPS.1.1), 148–149 

development of (QPS.1), 148 
organization wide participation in (QPS.1.1), 148–149 
oversight of (QPS.1), 148 
prioritization of quality measurement and improvement activities (QPS.1.2), 149 
staff training to participate in (QPS.1.5), 150 
technology and other support for (QPS.1.3), 149 
sentinel events, process to identify and manage (QPS.6), 6, 158 
Quality improvement and patient safety program 
approval of (GLD.1.5), 181 

collaboration to carry out (QPS.1.1), 148–149 
communication with staff about (QPS.1.4), 150 

coordination among all organizational units (QPS.1.1), 148–149 
development of (QPS.1), 148 
education on (GLD.3.4), 186–187 
integration with infection prevention and control program (PCI.10), 174–175 
measures selection (QPS.3), 152–154 
organization wide participation in (QPS.1.1), 148–149 
oversight of (QPS.1), 148 
participation in (GLD.3.4), 186–187 
prioritization of quality measurement and improvement activities (QPS.1.2), 149 
reports on (GLD.1.5), 181 
staff training to participate in (QPS.1.5), 150 
technology and other support for (QPS.1.3), 149 
Quality measurement and improvement activities 
education in support of, 12 
health care practitioners’ participation in (SQE.17), 228 

nursing staffs’ participation in (SQE.14), 226 
prioritization of (QPS.1.2), 149 
technology and other support for (QPS.1.3), 149 
R 
Radiation safety program (AOP.6.2), 95 
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Radioactive medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
Radiology and diagnostic imaging services 
availability of (AOP.6), 94 
director of radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.7), 98 
emergency radiology and diagnostic imaging services (AOP.6), 94 

emergency tests, timely reporting of results (AOP.6.4), 96 
equipment management program (AOP.6.5), 97 
experts for specialized diagnostic areas (AOP.6.10), 99 
outside radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.1), 94–95 
qualifications of individual responsible for direction and oversight of (AOP.6.7), 98 
qualifications of radiology and diagnostic imaging services staff (AOP.6.3), 96 
quality control data from outside sources, review of (AOP.6.9), 99 
quality control program (AOP.6.8), 98–99 
radiation safety program (AOP.6.2), 95 
relationship between physician and outside radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.1), 94–95 
results, timely reporting of (AOP.6.4), 96 
safety management program (AOP.6.2), 95 
safety procedures and practices, staff orientation and education on (AOP.6.2), 95 
staffing levels (AOP.6.3), 96 
supervisory staff (AOP.6.3), 96 
urgent tests, timely reporting of results (AOP.6.4), 96 
x-ray film and other supplies, availability and management of (AOP.6.6), 97 
Reagents and supplies, availability and management of (AOP.5.5), 90–91 
Recalled equipment (FMS.8.2), 204 
Recall system for medications (MMU.3.3), 129 

Recruitment, appointment, and retention of staff (GLD.3.5; SQE.2), 187, 213 
Recruitment program guidelines, 187 
References ranges (AOP.5.7), 91–92 
Referral for care. See Discharge, referral, and follow-up 
Refusal of care (PFR.2.2), 65 
Regulations. See Laws and regulations 
Rehabilitation techniques, education of patients and families on (PFE.4), 141 
Religious and spiritual considerations 
country-specific considerations during accreditation process, 2 
end-of-life care and (COP.7.1), 111–112 
life-sustaining treatment (PFR.2.3), 65 

resuscitative services (PFR.2.3), 65 
spiritual or religious support (PFR.1.1.1), 60–61 
Renovation 
risk reduction during (PCI.7.5), 172 
safety and security risk management during (FMS.4), 198–199 

Research (clinical), clinical investigations, and clinical trials 
access to, information on how to gain (PFR.7), 70–71 
consent, documentation of (PFR.8), 72 

consent for participation in (PFR.7.1; PFR.8), 71–72 
information about benefits, risks, and alternatives (PFR.7), 70–71 
investigational medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
oversight of activities involving human subjects (PFR.9), 72 
protection of patients who participate in (PFR.7.1), 71–72 
protocols, review of (PFR.7.1), 71–72 
refusal to participate in (PFR.7), 70–71 
withdrawal from (PFR.7; PFR.7.1), 70–72 
Research sources (MCI.21), 244 
Resources 
allocation of to meet mission of organization (GLD.1.3), 180, 181 

for infection prevention and control program (PCI.4), 167–168 
management of during disasters and emergencies (FMS.6), 200–201 

for patient education and training (PFE.3), 140–141 
requirements and recommendations (GLD.5.2), 189 
shortages of (GLD.5.2), 189 
technology and other support for quality improvement and patient safety program (QPS.1.3), 149 
Respiratory tract infections (PCI.6), 169 
Restraint use, policies and procedures for use of (COP.3.7), 107–108 
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Resuscitative services 
policies and procedures for use of (COP.3.2), 107–108 
withholding or withdrawal from (PFR.2.3), 65 
Resuscitative techniques 

competence in (SQE.8.1), 217–218 
training in (SQE.8.1), 217–218 

Review and appeal of accreditation decision, 20, 24–25 
Risk reduction and management 
disaster preparedness and emergency management risks 

disaster preparedness plan, development and maintenance of (FMS.6), 200–201 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 

facility/environment risk management program 
data collection to improve (FMS.3.1), 197–198 
individual responsible for (FMS.3), 197–198 

monitoring of (FMS.3.1), 197–198 
oversight and direction of (FMS.3), 197–198 
fire safety risks 
reduction of (FMS.7.1), 201, 202 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 

hazardous materials and waste risks, written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
infection prevention and control program, risk-based approach to focus of (PCI.6), 169 
medical equipment risks, written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 

proactive approach to (QPS.11), 6, 160–161 
quality and safety and, 145 
safety and security risks 
construction and renovation, risk management during (FMS.4), 198–199 
inspection of facility (FMS.4.1), 199 
security risk areas, monitoring of (FMS.4), 198–199 

written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
utility systems risks, written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
Root cause analysis, 27, 28, 29, 158 

S 
Safety and health program for staff (SQE.8.4), 219 

Safety and security 
construction, risk management during (FMS.4), 198–199 
Facility Improvement Plan, 198 
identification badges (FMS.4), 198–199 

injury prevention (FMS.4), 198–199 
inspection of facility (FMS.4.1), 198, 199 
laws and regulations, compliance with (FMS.4.2), 198, 199 
program to provide safe and secure environment, 198–199 
renovation, risk management during (FMS.4), 198–199 
security risk areas, monitoring of (FMS.4), 198–199 
staff education on role in (FMS.11.1), 207, 208 
upgrade to or replacement of systems, building, or components (FMS.4.2), 198, 199 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 
Sample medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
Scientific and management literature (MCI.21), 244 
Second opinions (PFR.2), 5 

Security. See Safety and security 
Security of information (MCI.11), 237 
Sedation. See Anesthesia and sedation; Anesthesia and Surgical Care (ASC) standards 
Selection and procurement of medications 
availability medications after normal pharmacy hours (MMU.2.2), 127 
availability of medications not stocked or normally available (MMU.2.2), 127 
list of medications (formulary) (MMU.2), 126 

loss and theft of medications, protection from (MMU.2.1), 126–127 
oversight of list of medications (MMU.2.1), 126–127 
review of list of medications (MMU.2.1), 126–127 
shortages and substitutions of medications (MMU.2.), 126 
Self-administration of medications (MMU.6.2), 135 
Senior managers or directors 
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appointment of (GLD.1.4), 180, 181 
director of anesthesia services (ASC.2), 115–116 
director of laboratory (AOP.5.8), 92 

director of radiology and diagnostic imaging services (AOP.6.7), 98 
identification of (GLD.3), 182–183 
information management processes, education and training on (MCI.17), 239–240 
mission of organization and (GLD.3), 182–183 
performance evaluation of (GLD.1.4), 180, 181 
responsibilities of (GLD.2), 182 
Sentinel events 
action plan, 27, 29 
definition of, 27, 158 

organization-specific definition, 27 
disclosable information about, 29 
failure to report, 29 

follow-up activities, 29 
goals of policy, 27 
identification and management of, process for (QPS.6), 6, 158 
identification of during survey, 28 
medical error compared to, 27 
policy on, 27–29 
reporting of, 28 
response to 
by organization, 27 
response to by organization, 28–29 
reviewable events, 28, 29 

root cause analysis, 27, 28, 29, 158 
on-site review of, 29 
standards related to, 27 
assessment of compliance with, 28 
Sharps and needles, disposal of (PCI.7.3), 171 
Single-use devices (PCI.7.1.1.), 170–171 

Smoking policy (FMS.7.3), 202–203 
Social assessment (AOP.1.2), 79 
Sodium chloride, 37–38 
Space requirements and recommendations (GLD.5.2), 189 
Specialized services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
Special-needs patients 
assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 
policies and procedures for care of (COP.3.1 through COP.3.9), 107–108 
protection of rights of (PFR.1.5), 62 

Specimen collection and handling (AOP.5.6), 91 
Spiritual considerations. See Religious and spiritual considerations 
Staff. See also Staff Qualifications and Education (SQE) standards 

clinical staff 
initial evaluation of (SQE.3), 214 
performance evaluation of (SQE.3), 214 

communication with 
about compliance with IPSG (QPS.1.4), 150 
about quality improvement and patient safety program (QPS.1.4), 150 

on infection prevention and control measurement results (PCI.10.5), 174, 175 
competence and qualifications of 
for assessment of patients (AOP.1.1; AOP.3), 78, 86 
cardiac life support, competence in (SQE.8.1), 217–218 

clinical staff, initial evaluation of (SQE.3), 214 
clinical staff, performance evaluation of (SQE.3), 214 
definition for all staff members (SQE.1), 212 
job descriptions (SQE.1.1), 212–213 
laboratory staff (AOP.5.2), 88–89 
laws and regulations, compliance with (SQE.1), 212 
nonclinical staff, initial evaluation of (SQE.4), 214–215 
nonclinical staff, performance evaluation of (SQE.4), 214–215 
personnel files (SQE.5), 215 
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radiology and diagnostic imaging services staff (AOP.6.3), 96 
recruitment and appointment of staff (SQE.2), 213 
requirements of staff positions (SQE.1), 212 
resuscitative techniques, competence in (SQE.8.1), 217–218 
staffing plan, development of (SQE.6), 215–216 
staffing plan, review and updating of (SQE.6.1), 215–216 
complaints from, retaliatory action against employees who submit, 30 
disasters and emergencies, role during (FMS.6), 200–201 
education, training, and orientation 

academic programs, facility as clinical setting for (SQE.8.3), 218–219 
cardiac life support, competence in (SQE.8.1), 217–218 
cardiac life support, training in (SQE.8.1), 217–218 

continuing education opportunities (GLD.3.5), 187 
contract workers, orientation of (SQE.7), 216–217 
disaster preparedness, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
education needs, identification of (SQE.8), 217 
facilities and equipment for education and training (SQE.8.2), 218 
fire safety, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
fire safety program (FMS.7.2), 201–202 
hazardous materials and waste management, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
health professional training program (SQE.8.3), 218–219 
infection prevention and control program (PCI.11), 175–176 
information management processes (MCI.17), 239–240 
in-service education and training (SQE.8), 217 
laboratory safety procedures and practices (AOP.5.1), 88 
medical equipment operation, staff role in (FMS.11.2), 207, 208 
medical gas storage and handling, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
new staff, orientation of (SQE.7), 216–217 
orientation and training program (GLD.5.4), 190 
quality improvement and patient safety program, participation in (QPS.1.5), 150 
radiology and diagnostic imaging services safety procedures and practices (AOP.6.2), 95 
relevance of education (SQE.8), 217 
resuscitative techniques, competence in (SQE.8.1), 217–218 
resuscitative techniques, training in (SQE.8.1), 217–218 
safe and effective facility, staff role in (FMS.11), 207 
safe and effective facility, testing of staff on role in (FMS.11.3), 207, 208 
safety and security, staff role in (FMS.11.1), 207, 208 
staff time for education and training (SQE.8.2), 218 
students/trainees, information about (SQE.8.3), 218–219 
students/trainees, integration into organization’s programs (SQE.8.3), 218–219 
students/trainees, orientation of (SQE.7), 216–217 
students/trainees, supervision of (SQE.8.3), 218–219 
utility system operation, staff role in (FMS.11.2), 207, 208 
values and beliefs of patients, respect for (PFR.4), 67 
volunteers, orientation of (SQE.7), 216–217 
fire safety, staff role in (FMS.7.2), 201–202 
nonclinical staff 
initial evaluation of (SQE.4), 214–215 

performance evaluation of (SQE.4), 214–215 
nursing staff 

clinical work assignments (SQE.13), 226 
credentials, verification and evaluation of (SQE.12), 224–226 

performance review (SQE.14), 226 
quality improvement activities, participation in (SQE.14), 226 
patient care, role in, 101 
performance evaluation of (GLD.5.5), 190–191 
personal development opportunities (GLD.3.5), 187 

professional staff, education, skills, and experience of (GLD.5.3), 189–190 
recruitment, appointment, and retention of staff (GLD.3.5; SQE.2), 187, 213 
staffing levels (AOP.5.2; AOP.6.3), 88–89, 96 
staffing plan 
development of (SQE.6), 215–216 
review and updating of (SQE.6.1), 215–216 
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staffing requirements and recommendations (GLD.5.2), 189 
supervisory staff (AOP.5.2; AOP.6.3), 88–89, 96 
Staff areas, infection prevention and control program and (PCI.5.1), 168–169 

Staff health and safety program (SQE.8.4), 219 
Staff Qualifications and Education (SQE) standards 

competence and qualifications 
cardiac life support, competence in (SQE.8.1), 217–218 
clinical staff, initial evaluation of (SQE.3), 214 

clinical staff, performance evaluation of (SQE.3), 214 
definition for all staff members (SQE.1), 212 
job descriptions (SQE.1.1), 212–213 
laws and regulations, compliance with (SQE.1), 212 
nonclinical staff, initial evaluation of (SQE.4), 214–215 
nonclinical staff, performance evaluation of (SQE.4), 214–215 
personnel files (SQE.5), 215 
recruitment and appointment of staff (SQE.2), 213 
requirements of staff positions (SQE.1), 212 
resuscitative techniques, competence in (SQE.8.1), 217–218 
staffing plan, development of (SQE.6), 215–216 
staffing plan, review and updating of (SQE.6.1), 215–216 
health and safety program for staff (SQE.8.4), 219 
health care practitioners 
clinical work assignments (SQE.16), 228 

credentials, verification and evaluation of (SQE.15), 226–227 
performance review (SQE.17), 228 

quality improvement activities, participation in (SQE.14), 228 
immunizations and vaccinations (SQE.8.4), 219 
infectious disease, exposure of staff to (SQE.8.4), 219 
job descriptions (SQE.1.1), 212–213 

list of standards, 209–211 
medical staff 
credential file review and renewal of permission to provide care (SQE.9.1), 220, 221–222 
credentialing process (SQE.9), 220–222 
practice evaluations (SQE.11), 222–223 

privileges, assignment of (SQE.10), 222–223 
privileges, reappointment of (SQE.10), 222–223 
verification of credentials (SQE.9), 220–222 
nursing staff 
clinical work assignments (SQE.13), 226 
credentials, verification and evaluation of (SQE.12), 224–226 

performance review (SQE.14), 226 
quality improvement activities, participation in (SQE.14), 226 
orientation and education 
academic programs, facility as clinical setting for (SQE.8.3), 218–219 
cardiac life support, competence in (SQE.8.1), 217–218 

cardiac life support, training in (SQE.8.1), 217–218 
contract workers, orientation of (SQE.7), 216–217 
education needs, identification of (SQE.8), 217 
facilities and equipment for education and training (SQE.8.2), 218 
health professional training program (SQE.8.3), 218–219 
in-service education and training (SQE.8), 217 
new staff, orientation of (SQE.7), 216–217 
relevance of education (SQE.8), 217 
resuscitative techniques, competence in (SQE.8.1), 217–218 
resuscitative techniques, training in (SQE.8.1), 217–218 
staff time for education and training (SQE.8.2), 218 
students/trainees, information about (SQE.8.3), 218–219 
students/trainees, integration into organization’s programs (SQE.8.3), 218–219 
students/trainees, orientation of (SQE.7), 216–217 
students/trainees, supervision of (SQE.8.3), 218–219 
volunteers, orientation of (SQE.7), 216–217 
overview, 209 
personnel files (SQE.5), 215 
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recruitment and appointment of staff (SQE.2), 213 
staff health and safety program (SQE.8.4), 219 
vaccinations and immunizations (SQE.8.4), 219 
Standards 
approval of, 31 
availability of, 3 

compliance with 
accreditation status and, 30 
assessment of, 3, 12, 28 
At Risk for Denial of Accreditation, 23–24 

demonstration of, 4, 12 
effective date for standards manual and, 4–5, 30–31 
laws and regulations and, 3 
not met findings, 4, 19, 20 
partially met findings, 19 
development of, v, 2, 3 
functional organization of, 3 
laws and regulations related to, 3 

organization of, 3 
philosophy of and basis for, 2 
public domain availability, 3 
update to, 4 
Standards manual 
accreditation process time line, 13 
changes to fourth edition, 5–7 

effective date, 4–5, 30–31 
how to use, 3–4 
Storage of medications 
concentrated electrolytes, 128 
controlled substances, storage and accounting of (MMU.3), 128 

emergency medications (MMU.3.2), 129 
expired medications (MMU.3.3), 129 
investigational medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
labeling of medications and chemicals (MMU.3), 128 
nutrition products, storage of (MMU.3.1), 128–129 
outdated medications (MMU.3.3), 129 
patient-provided medications (MMU.3), 128 
radioactive medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
recall system for medications (MMU.3.3), 129 
safe and proper storage (MMU.3), 128 
sample medications, storage of (MMU.3.1), 128–129 
Strategic Improvement Plan (SIP) 
At Risk for Denial of Accreditation policy, 24 
definition and purpose of, 4 

review and approval of, 4 
Students/trainees 
information about (SQE.8.3), 218–219 
integration into organization’s programs (SQE.8.3), 218–219 

orientation of (SQE.7), 216–217 
supervision of (SQE.8.3), 218–219 
Supplies 
expired supplies, management of (PCI.7.1.1), 170–171 
reagents and supplies, availability and management of (AOP.5.5), 90–91 

recommendations on and use of recommended (GLD.3.2.1), 184 
x-ray film and other supplies, availability and management of (AOP.6.6), 97 
Support services (ACC.3.1), 49 
Surface disinfection procedures (PCI.9), 173 
Surgical procedures. See also Anesthesia and Surgical Care (ASC) standards 

consent before (PFR.6.4), 70 
correct-site, correct-procedure, and correct-patient (IPSG.4), 5, 38–39 
marking surgical site, 38, 39 

preoperative verification process, 38, 39 
time-out process, 38, 39 
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emergency patients, note and preoperative diagnosis prior to surgery (AOP.1.3.1), 79–80 
operative notes (ASC.7.2), 121 
patient education on risks, benefits, and alternatives to surgery (ASC.7.1), 120–121 

physiological monitoring during and following surgery (ASC.7.3), 121–122 
plan for surgical care (ASC.7), 120 
postsurgical care plan (ASC.7.4), 122 
preoperative and postoperative diagnoses, analysis of differences between (QPS.7), 158–159 
presurgical assessment (AOP.1.5.1; ASC.7), 82, 120 
summary of in patient record (ACC.3.3; ASC.7), 5, 51, 121 
surgical site infections (PCI.6), 169 
written surgical note (ASC.7.2), 121 
Surrogate decision maker (PFR.6.2), 69 
Survey Contract, 13 
Surveyors 

cooperation with, 18 
expenses of, 17, 18 
focused surveys, 17, 19 

language capabilities of team members, 14 
leadership conference, 18 
number of, 16 
organization-specific teams, 2 
qualifications of, 14 
survey activities, 18 
training during survey process, 19 
travel costs, 17, 18 
Surveys, on-site accreditation. See also Official Survey Findings Report 
accreditation process time line, 13 
agenda for, 2, 13, 14 

cancellation of, 14, 16, 17 
changes in organization structure, ownership, or services and, 13, 15 
dates for, 14 
extension survey, 21 
focused surveys 
for-cause focused surveys, 19–21 
changes to organization and, 26 
fees for, 16, 17, 19 

follow-up focused survey, 19, 20 
length of, 19 
policy on, 19 
purpose of, 19 
leadership conference, 18 
length of, 16, 21 
observation of survey process, 19 

organization-specific activities, 2, 12 
outcomes of, 12 
postponement of, 14, 16, 17 
process for, 18–24 
purpose of, 12 
reporting requirements between surveys, 21, 24, 26 
Request to Re-survey, 30 
scheduling of, 13, 14, 30 
scope of, 12 
sentinel event, identification of during survey process, 28 
threat to health and safety, identification of during survey, 19, 21–22 
tracer methodology, 18 
training of surveyors during, 19 
validation surveys, 16, 21 
Symbols (MCI.13), 238 
Systems and processes, clinical and managerial 
clinical measures (QPS.3.1), 152–154 

clinical practice guidelines, clinical pathways, and/or clinical protocols guide care (QPS.2.1), 151–152 
design of new or modified processes (QPS.2; PCI.10.3), 150–151, 174, 175 

high-risk processes, redesign of (QPS.11), 6, 160–161 
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improvement to, 145 
infection risk, processes associated with (PCI.7), 169–170 
interrelation between clinical and managerial processes, 145 
managerial measures (QPS.3.2), 152–154 
policies and procedures 
approval of (GLD.1.2), 180, 181 
development and maintenance of (MCI.18), 240 
standardization of care processes (QPS.2.1), 151–152 

variation in, 145 
T 

Technology and other support for quality improvement and patient safety program (QPS.1.3), 149 
Technology purchase decisions (MCI.15), 238–239 

Telephone orders. See Verbal and telephone orders 
Terminology, codes, and abbreviations, standardization of (MCI.13), 238 
Testing and test results. See Laboratory services 
Tests and testing. See Laboratory services 
Theft and loss of medications, protection from (MMU.2.1), 126–127 
Theft or loss of possessions, protection from (PFR.1.3), 61–62 
Threat to health and safety 
At Risk for Denial of Accreditation policy, 23–24 
for-cause focused surveys and, 19–21 
identification of during survey, 19, 21–22 

policy on, 20, 21–22 
sentinel event policy, 29 
Tracer methodology, 18 
Trainees. See Students/trainees 
Transfer of patients 

affiliations or agreements between organizations (ACC.4.1), 53 
clinical summary for receiving organization (ACC.4.2), 53 
criteria and policies on (ACC.2), 47–48 

criteria and policies on (ACC.2; ACC.4), 52–53 
documentation of transfer (ACC.4.4), 54 
ethical policies (GLD.6.1), 191–192 
intensive services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
monitoring of patients during (ACC.4.3), 53–54 
patient information, transfer of with patient (MCI.8), 235 
process for (ACC.4), 52–53 
receiving organization, capacity to meet needs of patient (ACC.4.1), 53 
specialized services, criteria for admission and/or transfer to (ACC.1.4), 46–47 
stabilization of patient prior to (ACC.1.1.1), 5, 44 
Transfusion reactions, analysis of (QPS.7), 158–159 
Translators (MCI.3), 233 
Transportation needs of patients (ACC.5), 5, 54–55 

Travel costs, 17, 18 
Travel Instructions Form, 13 
Treatment plan, information sharing about (AOP.4.1), 80, 86–87 
Triage process (ACC.1.1.1), 5, 44 
Triennial accreditation cycle, 16–17, 30 
U 
Urinary tract infections (PCI.6), 169 
Utility system 
staff education on role in operation of (FMS.11.2), 207 
Utility systems 
air quality and infection prevention and control (PCI.7.5), 172 

data collection to monitor systems (FMS.10.2), 206 
electrical power, alternative sources of (FMS.9.1), 204–205 

electrical power, availability of (FMS.9), 204 
engineering controls (PCI.7.4), 172 
inspection, testing, and maintenance of (FMS.10), 205–206 
staff education on role in operation of (FMS.11.2), 208 
water, alternative sources of (FMS.9.1), 204–205 
water, availability of (FMS.9), 204 
water, monitoring of quality of (FMS.10.1), 205, 206 
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water for dialysis, testing of (FMS.10.1), 205, 206 
written plans to manage environmental risks (FMS.2), 196–197 

V 
Vaccinations and immunizations (SQE.8.4), 219 
Validation surveys, 16, 21 
Values (beliefs). See Beliefs and values 
Ventilation 
airborne infections and precautions (PCI.8), 172–173 
engineering controls (PCI.7.4), 172 
HEPA filtration (PCI.8), 172 

inspection, testing, and maintenance of system (FMS.10), 205–206 
negative air pressure rooms (PCI.8), 172–173 
Verbal and telephone orders 
policy and procedures on (IPSG.2), 36–37 
written or verbal orders for care (COP.2.2), 105 

Visitor areas, infection prevention and control program and (PCI.5.1), 168–169 
Volunteers, orientation of (SQE.7), 216–217 
Vulnerable populations 

assessment process for (AOP.1.8), 80, 83–84 
policies and procedures for care of (COP.3.1 through COP.3.9), 107–108 
protection of rights of (PFR.1.5), 62 
W 
Waste, disposal of (PCI.7.2), 171 
Water 
alternative sources of (FMS.9.1), 204–205 
availability of (FMS.9), 204 
monitoring of quality of (FMS.10.1), 205, 206 

Withdrawal from accreditation process, 25 
Withdrawal of accreditation, 24–25 
World Health Organization (WHO) 

hand-hygiene guidelines, 39 
high-alert medication list, 37 
recruitment program guidelines, 187 

World Medical Association recruitment program guidelines, 187 
X 
X-ray film and other supplies, availability and management of (AOP.6.6), 97 
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