
มาตรฐาน JCI/HA ด้านเครื่องมือทางการแพทย์และ
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 JCI (Joint Commission International)เป็น
มาตรฐานที่เกิดจากความร่วมมือของคณะบุคคลที่มี
วิชาชีพทางด้านการแพทย์มาร่วมกันโดยเห็น
ความส าคัญของปัญหาอันเกิดจากการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และวิธีการทางานทางการแพทย์
ที่ยังไม่ถูกวิธีและขาดทางด้านความรู้อย่างแท้จริง  
 

JCI (Joint Commission International) คอือะไร 



ระดับสากล 
◦ มีการก าหนดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันในระดับสากล 
◦ รวมทั้งเผยแผ่ความรู้ใหม่ ๆ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยใน 
◦ การให้บริการด้านสุขภาพระดับประเทศ 
◦ ช่วยสนับสนุนในการสร้างบรรทัดฐานของคุณภาพที่เข้มแข็ง 

      ระดับองค์การ 
◦ ให้การรับรอง, เป็นที่ปรึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 



มาตรฐาน JCI จะมีเป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยสากลดังนี้ 
• ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง 
• เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 
• เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาท่ีถูกต้องระมัดระวังสูง 
• สร้างความมั่นใจในการผ่าตัดให้ถูกต าแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน 
• ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการบริการสุขภาพ 
• ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม 
 





 



•  ตรวจตาม WORK FLOW เขียนว่าอย่างไร ตรวจตามนัน้ ถ้าไม่
ท าตามที่เขียนถอืว่าไม่ผ่าน 

•  เป็นการท าตามที่ตกลงไว้ (ไม่สนใจ Out come) เพราะคาดหวัง
ว่าถ้า process ด ีout come กค็วรจะด ี

•  ไม่ต้องการให้หวัหน้า/ผู้บริหารตอบ  จะถามผู้ปฏบิัต ิ

• JCI เน้นว่าเร่ืองๆ นี ้มาตรฐานสากลเขียนว่าอย่างไร หากมาตรฐาน
สูงกว่ากฎหมายของประเทศนัน้ๆ ให้ยดึมาตรฐานเป็นเกณฑ์  แต่ถ้า
มาตรฐานไม่ได้ระบุไว้ ให้ยดึกฎหมายเป็นหลัก 



 
 



 JCI ส่วนที่ 1  เป็นมาตรฐานที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 1. เป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยสากล (IPSG) 
 2. การเข้าถึงการดูแลและความต่อเนื่องของการดูแล ( ACC ) 
 3. สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว (PFR) 
 4. การประเมินผู้ป่วย ( AOP ) 
 5. การดูแลผู้ป่วย ( COP ) 
 6. การดูแลด้านวิสัญญีและศัลยกรรม (ASC) 
 7. การจัดการด้านยาและการใช้ยา (MMU) 
 8. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว (PEF) 

 





JCI ส่วนที่ 2  เป็นมาตรฐานการจัดการองค์กรบริการสุขภาพ 
1. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย (QPS) 
2. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ( PCI ) 
3. การก ากับดูแลกิจการ การน า และ ทิศทางองค์กร(GLD) 
4. การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย( FMS ) 
5. คุณสมบัติและการศึกษาของบุคลากร( SQE ) 
6. การจัดการสื่อสารและสารสนเทศ(MCI) 
 



 



 เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติระดับโลก  
สามารถรองรับ Medical hub 

 ใช้ต่อยอดงานคุณภาพ รพ เดิม HA 
 สร้างความมั่นใจได้ในด้านการฟ้องร้องทางกฎหมาย  ?? 
 ผ่านมาตรฐาน ISQUA เหมือน HA 
 ข้อก าหนด JCI  vs กฎหมายของประเทศนั้น 

ISQUA: The International Society for Quality in Health Care  
องค์กรด้านสังคมส าหรับคุณภาพในบริการสุขภาพระดับนานาชาติ 



1.สามารถเรียนรู้งานบริหารจัดการได้โดยตรงจนเกิดความช านาญ 
2. สามารถเรียนรู้ข้อมูลและเทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องมือทุกชนิด 
3. สามารถฝึกบุคลิกภาพ เช่น การสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ    
    ขององค์กร 
4. สามารถฝึกทักษะความกล้าในการการน าเสนองานและแนวคิด 
5. สามารถฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆด้าน 
6. เกิดการยอมรับทั้งภายในและภายนอกน าไปสู่การเชิญเป็นที่  
    ปรึกษายังที่ต่างๆ 



ราคาแพง (ค่าเยี่ยมส ารวจ 3 ล้านบาท, ใช้
ภาษาอังกฤษ) 

มาตรฐานบางส่วนคล้ายหรือเหมือน HA 
นโยบาย Medical hub – นโยบายกระทรวง

สาธารณสุขไม่ชัดเจน 
 เป็น Audit mode ไม่เน้นการเรียนรู้  
  Gold seal สามารถถูกถอดถอนได้ 







JCI FMS Standard  
 FMS 1)  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบ และ  

            ข้อก าหนดที่ต้องการตรวจสอบ 
FMS 2)  จัดท าแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้แก่  
            ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้มาเยือน และพนักงาน  
FMS 3)  ก ากับดูแลการวางแผนและการด าเนินงาน 
            ของโปรแกรมในการจัดการความเสี่ยงใน 
            การดูแลสิ่งแวดล้อม  
FMS 4)  แผนและโครงการด าเนินการเพื่อให้ 
            สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัย 
            และมีความปลอดภัย  
 



JCI FMS Standard  
 FMS 5)  แผนส าหรับสินค้าคงคลัง, การจัดการการ 

            เก็บรักษาการใช้วัสดุที่เป็นอันตราย การ 
            ควบคุมและการก าจัด  
FMS 6)  พัฒนาและรักษาแผนการจัดการฉุกเฉินและ 
            โปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มที่จะ 
            ภาวะฉุกเฉินของชุมชน โรคระบาด และภัย 
            ธรรมชาติ หรืออื่น ๆ  
FMS 7)  แผนและด าเนินการโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่า 
            ผู้รับบริการทั้งหมดจะปลอดภัยจากอัคคีภัย   
            ควัน หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ  
 



JCI FMS Standard  
 

FMS 8)  แผน และการด าเนินการโปรแกรมส าหรบั 
           ตรวจสอบการ ทดสอบและการบ ารุงรักษา 
           อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเอกสารผลการ 
           สรุปผล  
FMS 9)  ระบบไฟฟ้าส ารองใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเจ็ดวัน 
            ต่อสัปดาห์ผ่านปกติหรือ   แหล่งทางเลือกเพื่อ 
            ตอบสนองความต้องการ 
            ของการดูแลผู้ป่วยที่จ าเป็น  



JCI FMS Standard  
 

FMS 10) ระบบไฟฟ้า ขยะ, น้ าระบายก๊าซ 
            ทางการแพทย์และระบบอื่น ๆ ที่ส าคัญ  
            ต้องได้รับการตรวจสอบบ ารุงรักษา 
            อย่างเหมาะสม  และสม่ าเสมอ  
FMS11)  ความรู้และฝึกพนักงานทั้งหมด เก่ียวกับ 
            บทบาทในการให้ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
            และมีประสิทธิภาพ และการดูแล 
            สถานที่ 



Medical  

Technology  
Management  
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Medical Technology 

Management 
JCI : FMS.8 (3rd Edition) 

องคก์รวางแผนและด าเนินโปรแกรม ส าหรับการ
ตรวจสอบ การทดสอบ และการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์และการสรุป
รายงานผล 



Medical Technology 

Management 

 อปุกรณ์ทางการแพทย์เป็นสว่นส าคญัของการดแูลสขุภาพ  
ได้รับการจดัการท่ีเหมาะสมในการบ ารุงรักษา อปุกรณ์ท่ีมี
ความส าคญั  เพ่ือให้มัน่ใจวา่อปุกรณ์ทางการแพทย์ มีความ
ปลอดภยัส าหรับการใช้งาน อปุกรณ์มีอายท่ีุสดุ  และมี
ค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารใช้งานน้อยท่ีสดุ 

 
 

JCI : FMS.8 (3rd Edition) 



1. อุปกรณ์การแพทย์ที่มีการจัดการทั่วทั้งองค์กร ตามแผน  
2. มีวัสดุอุปกรณ์ส ารองไว้ ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด 
3. อุปกรณ์การแพทย์ มีการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
    สม่ าเสมอ  
4. อุปกรณ์การแพทย์ได้รับการทดสอบเมื่อรับมาใหม่และหลังจากใช้งาน    
     ตามความเหมาะสม  
5. มีโปรแกรมการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
6. บุคคลที่ท าหน้าที่ต้องผ่านการรับรองในการให้บริการ 

Medical Technology 

Management 
JCI : FMS.8 (3rd Edition) 



FMS . 8 
JCI Standard of Medical Technology 



JCI Standard of Medical Technology 



FMS. 8.1 

JCI Standard of Medical Technology 



ตัวชี้วัดหัวข้อน้ีมีดังน้ี  
     1. การวางแผนจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์ใหม่และทดแทนโดยเน้นเคร่ืองมือแพทย์กลุ่ม 
         ความเสี่ยงสูง 
     2. มีขั้นตอนการความปลอดภัยก่อนน าเคร่ืองมือทุกประเภทเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลชัดเจน 
     3. ทะเบียนเคร่ืองมือแพทย์ทุกเคร่ืองมือท้ังองค์กรพร้อมท้ังมีการแบ่งกลุ่มตามความเสี่ยง 
     4. มีแผนการบ ารุงรักษาและสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ท้ังหมดท้ังองค์กรและมีการตรวจสอบเป็น 
         ประจ า 
     5. การทดสอบค่ามาตรฐานความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย์เป็นประจ า เช่น ความปลอดภัย 
     ทางไฟฟ้า 
     6. มีการวางแผนในด้านงานซ่อมและเก็บประวัติงานซ่อมท่ีชัดเจนโดยเน้นสาเหตุท่ีเกิดจากผู้ใช้ 
     7. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์ 
     8. มีแผนการอบรมก่อนการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์และแผนประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 
     9. มีบุคลาการท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่องานและเพียงพอ 



 

JCI Standard of Medical Technology 



 

JCI Standard of Medical Technology 



องค์กรต้องมี Medical Equipment Management Plan (MEMP) คือ แผนการบริหารจัดการ
เคร่ืองมือแพทย์ท่ัวท้ังองค์กรครบทุกด้านชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงและเหมาะสม
มากขึ้น เช่น 

 1. วัตถุประสงค์ของงาน 
 2. นโยบายและแผนผังองค์กรหรือหน่วยงาน 
 3. ขอบเขตของงาน 
 4. ค าจ ากัดความ 
 5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7. การเฝ้าติดตามและกระบวนการติดตามการบริการ 
 8. เอกสารอ้างอิง 
 9. แบบฟอร์มอ้างอิงต่างๆ 

 



 มีระบบบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มี
เพียงพอและพร้อมใช ้

 มีระบบการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ 

 มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้เครื่องมือได้
ถูกต้องและปลอดภัย 

 มีระบบการเรียกกลับผลิตภัณฑ์ที่มีการ Recall 



 1.  จัดระบบบริหารจัดการในการใช้เครื่องมือแพทยอ์ย่าง    
       คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 2.  พัฒนาการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนในการลงทุน    
       เครื่องมือแพทย์ตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
       สูงสุด 
 3.  พัฒนาศักยภาพของการเชื่อมโยงในระบบให้มี 
       ประสิทธิภาพ 



1. ส ารวจความต้องการจากผู้ใช้ 
2. ส ารวจจ านวนการใช้ต่อเดือน 
3. จัดท าจุดคุ้มทุนส าหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 100,000 บาทขึ้นไป 
4. ส ารวจความเพียงพอต่อการใช้งาน 
5. ตรวจสอบประวัติการบ ารุงรักษาและซ่อม 
6. ตรวจสอบเอกสารที่จ าเป็นส าหรับเครื่องมือที่จะด าเนินการ      
    ซื้อใหม่ เช่น ใบรับรองจาก FDA Thai, FDA USA, หรือ  
    เอกสารจากองค์กรที่เชื่อถือได้  



* Defibrillator 

* Ventilator 

* Bed side monitor 

* Infusion pump 

* Syringe Pump 

* IABP (Intra-aortic balloon pump) 

 

 

*ตวัอย่าง เคร่ืองมอืแพทย์ที่จ าเป็นใน ICU  



ข้ันตอนการตรวจรับเคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

1.หน่วยงานที่ซ้ือเคร่ืองมอืแพทย์หรือแผนก
จัดซ้ือแจ้งหน่วยเคร่ืองมอืแพทย์ 

2.หน่วยงานเคร่ืองมอืแพทย์ร่วมกบัแผนกที่
ซ้ือ,แผนกจัดซ้ือ และแผนกบัญชี ตรวจรับ

เคร่ืองมอื ณ จุดตรวจรับ 

3.หน่วยงานเคร่ืองมอืแพทย์ตรวจเอกสาร
ประกอบการตรวจรับ ณ วนัที่รับเคร่ือง 

-คู่มอืการใช้งานฉบับเตม็ 

-คู่มอืการใช้งานฉบับย่อ 

-คู่มอืการซ่อมเคร่ืองมอื 

-ใบรายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบ 

 

4.หน่วยงานเคร่ืองมอืแพทย์ร่วมทดสอบ
ฟังชันก์การท างานร่วมกบัวศิวกรบริษทั 

5.หน่วยงานเคร่ืองมอืแพทย์ 
Inspection และ เขียนเอกสารทะเบียน
เคร่ืองมอืแพทย์,ออกรหัสเคร่ืองมอืแพทย์ 

6.หน่วยงานที่ซ้ือก าหนดวนัอบรมการใช้
เคร่ืองมอืโดยบริษทั 
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*ถา้ F + R + M <=12 , PMS/Ys =  อย่างนอ้ย 1ครัง้/ปี 

*ถา้ F + R + M >=13.. , PMS/Ys = อย่างนอ้ย 2ครัง้/ปี 

 



 
 

ความส าเร็จของงานเคร่ืองมอืแพทย์ 
อยู่ไม่ไกลเกนิฝัน 

ถ้าเอาขั้นตอนเหล่านีไ้ปทดลองใช้ 



 
ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์โดยทั่วไป 

 1.การส ารวจเคร่ืองมือแพทย ์รายละเอียดท่ีตอ้งส ารวจ เช่น ช่ือ,ยีห่อ้,รุ่น,S/N ,วนัท่ี
ซ้ือ,ประวติัการซ่อม, 

 2.การแบ่งกลุ่มเคร่ืองมือแพทย ์โดยอา้งอิงจากมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ีตอ้งท า คือ 
        การแบ่งตามความเส่ียง เคร่ืองมือความเส่ียงสูง,กลาง,ต  ่า 
 3.การจดัแผนการบ ารุงรักษา ใหอ้า้งอิงจากค าแนะน าของผูผ้ลิตหรือจากมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่ิงท่ีตอ้งดูเช่น ความถ่ีในการบ ารุงรักษา และสอบเทียบ ,ผูป้ฏิบติังาน 

 4. วิเคราะห์อายกุารใชง้านและสรุปโดยภาพรวมของอายกุารใชง้านทั้งหมด โดยใช้
เกณฑข์อง AHA หรือขอ้มูลอา้งอิงจากท่ีอ่ืนๆ 

 5. การวางแผนจดัซ้ือทดแทน ส่ิงท่ีตอ้งดูประกอบ เช่น อายกุารใชง้านเทียบกบั
เกณฑม์าตรฐานของ AHA ,ประวติัการซ่อม, ปีท่ีซ้ือ 

 6. มีบุคคลากรท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบังาน 
 
 



 ตามมาตรฐาน ECRI 
 1. เคร่ืองมือแพทย์ที่มคีวามเส่ียงสูง  เช่น เคร่ือง X-ray, Defibrillator 

,Ventilator เป็นต้น 
 2.เคร่ืองมือแพทย์ที่มีความเส่ียงปานกลาง เช่น เคร่ือง Automatic Blood 

Pressure ตู้เยน็แช่ยา เป็นต้น 
      3. เคร่ืองมือแพทย์ที่มีความเส่ียงต ่า เช่น เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ
ปรอท,ชุดตรวจตา หู คอ เป็นต้น 
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ECRI RISK 

อายเุฉลีย่ของเครือ่งมอืแพทย ์จ าแนกตามความเสีย่ง 

อายเุฉล่ียเครื่องมือทัง้หมด 9 ปี 





 1. สาเหตุจากอายุการใช้งาน  
◦ วธีิแก้ไข ส ารองอะไหล่ ,เปลี่ยนอะไหล่ทุกคร้ังท่ี PM , วางแผนจัดซ้ือทดแทน 
2. สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดเชิงระบบ 
 วธีิแก้ไข แจ้งบริษัทผู้ผลิตเข้าตรวจสอบและหาวธีิป้องกัน 
3. สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อม 
 วธีิแก้ไข สอบถามผู้แทนจ าหน่ายหรือศึกษาคู่มือวธีิการเก็บรักษา 
4. สาเหตุเกิดจากผู้ใช้งานผิดพลาด ( JCI เน้นมากเป็นพเิศษ ) 
 วธีิแก้ไข อบรมให้ความรู้บริเวณหน้างานในขณะท่ีพบเจอและจัดเป็นแผนอบรม
ท้ังองค์กร 



 UP Time  (%)  = *((จ านวนเคร่ืองมือทั้งหมดในเดอืนน้ัน x จ านวนวัน
ใน 1 เดือน ) - จ านวนวันซ่อมในเดือนน้ัน) /(จ านวนเคร่ืองมือทั้งหมดใน
เดือนน้ัน x จ านวนวันใน 1 เดือน )  
 



 

 เคร่ืองมือแพทยส่์วนใหญ่ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในการเตรียม
ความพร้อมใชใ้นแต่วนั 

 คือเคร่ืองมือแพทยใ์นกลุ่ม ความเส่ียงสูง, ความเส่ียงปานกลาง 
 เช่น Defibrillator, Infusion Pump, Ventilator , EKG Recorder 
และ ระบบก๊าซทางการแพทย ์



ตัวอย่างวธีิการตรวจเช็ตประจ าวนั Infusion Pump 



ตัวอย่างวิธีการตรวจเช็ตประจ าวัน Defibrillator 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 



           เป็นขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวศิวกรรมความปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้มในโรงพยาบาล  มุ่งเนน้การใหส้ภาพแวดลอ้มท่ี
ปลอดภยัส าหรับผูป่้วย ครอบครัว พนกังาน และผูเ้ขา้ชม
โรงพยาบาลท างาน  เพื่อใหส้ภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัการท างาน
และการสนบัสนุนส าหรับผูป่้วย , ครอบครัวพนกังาน  และผูม้า
เยอืน ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย...ส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพ
ทางการแพทยแ์ละอ่ืน ๆ   อุปกรณ์และคนท่ีตอ้งมีการจดัการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 



ดแูลให้บคุลากรทางการแพทย์ระบแุละจดัการด้านความ
ปลอดภยัและความเสี่ยงด้านความปลอดภยัและมีแผนใน
สถานท่ีท่ีจะลดพวกเขา 

การก าหนดว่าผู้ให้บริการ มีนโยบายท่ีจะห้ามการสบูบหุร่ีเป็น
กฎทัว่ไป 

ดแูลให้ผู้ให้บริการมีโหมดฉกุเฉิน จากแผนการด าเนินงานใน
สถานท่ี 

ดแูลให้ผู้ให้บริการบริหารจดัการสารเคมีอนัตราย และของเสีย
อย่างถกูต้อง 
 

มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 



การก าหนดใหผู้บ้ริการ ทดสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินอยา่ง 
     สม ่าเสมอ และวธีิการในกรณีฉุกเฉินส าหรับการด าเนินงาน 
มัน่ใจวา่ผูใ้หบ้ริการมีแผนป้องกนัอคัคีภยัในสถานท่ีท่ี 
     ตอบสนองความตอ้งการความปลอดภยัจากอคัคีภยัในการ 
     ออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่และรักษา 
     ความสามารถในการดงักล่าวภายในอาคารท่ีมีอยูแ่ละอุปกรณ์ 
มัน่ใจวา่ผูใ้หบ้ริการบริหารความเส่ียงอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ 
     เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของผูป่้วยและการใชท่ี้เหมาะสม 
 

มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 



มั่นใจว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์จะยังคงอยู่ในสภาพที่ดีในการ 
    ด าเนินงาน 
ตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับสาธารณูปโภคจะมีการ 
    ระบุและการบรรเทา 
ตรวจสอบว่ามีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและที่ 
    น่าเชื่อถือและแหล่งพลังงานทางเลือกในกรณีฉุกเฉินสามารถ 
    เข้าถึงได้ 
การก าหนดว่าผู้ให้บริการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการท างาน 
    และใช้เวลาด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือ 
    ความเสี่ยงที่ดักดาน 

มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 



โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการจะต้องมุ่งมั่นไปที่: 
 การลดและควบคุมอันตรายและความเสี่ยง; 
 การป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 
 การรักษาสภาพท่ีปลอดภัย 
 

มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 



ผู้น าวางแผนพ้ืนที่, อุปกรณ์และทรัพยากรที่จ าเป็นได้อย่าง 
    ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริการทาง 
    คลินิกที่ให้ไว้ 
บุคลากรทุกคนมีการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 
    วิธีการลดความเสี่ยงและวิธีการสถานการณ์การตรวจสอบ 
    และรายงานที่มีความเสี่ยง 
 

มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

เกณฑ์การปฏิบัติงานจะใช้ในการตรวจสอบระบบที่ส าคัญและ 
    จ าเป็นต้องระบุการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและการ 
    ตรวจสอบ โดยหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบส่วนใหญ่วิธีการ 
    อ านวยความสะดวกถูกออกแบบมาใช้และการบ ารุงรักษา ทุก 
    องค์กรไม่ว่าขนาดและทรัพยากร ที่ต้องสอดคล้องกับความ 
    ต้องการเหล่าน้ี เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของตนให้แก่ 
    ผู้ป่วยของพวกเขา ครอบครัว เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

 ความปลอดภัยระดับที่อาคารของโรงพยาบาล ลานและ
อุปกรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงให้แก่ผู้ป่วย
บุคลากรและผู้เข้าชม 

 การรักษาความปลอดภัยป้องกัน-จากการสูญเสียการ
ท าลายและการแก้ไขดัดแปลง หรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับ
อนุญาต หรือการใช้งาน 

 ที่เป็นอันตรายวัสดุในการจัดการการจัดเก็บและการใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีและอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความควบคุมและของเสีย
อันตรายจะทิ้งได้อย่างปลอดภัย 
 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

   กรณีฉุกเฉินในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคภัยและ    
       เหตุฉุกเฉินมีการวางแผนและมีประสิทธิภาพ 
   ความปลอดภัยสถานที่ให้บริการดับเพลิงและผู้โดยสารได้รับ 
       ความคุ้มครองจากไฟไหม้และควัน 
   การแพทย์อุปกรณ์ที่ถูกเลือกไว้และใช้ในลักษณะที่จะ 
       ลดความเสี่ยง 
   ระบบไฟฟ้า, น้ า, และระบบอื่น ๆ จะต้องมีระบบรักษา 
       เสถียรภาพเพื่อลดความเสี่ยงของความล้มเหลวในการใช้งาน 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

    แผนการป้องกันความเสี่ยง จะถูกเขียน 
และปรับให้เป็นปัจจุบันตลอด  สะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพปัจจุบันหรือล่าสุดภายใน
สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล มีกระบวนการ
ส าหรับรับความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มา
เยือนมาปรับปรุง 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

   รพ. ต้องมีบุคคลอย่างน้อย 1 คนหรือมากกว่า ที่มีคุณสมบัติ ดูแล การวางแผน 
และการด าเนินงานของโปรแกรมในการจัดการความเสี่ยงใน สภาพแวดล้อมการ
ดูแล และการก ากับดูแลโครงการ ที่รวมถึง 
        ก) การวางแผนทุกด้านของโปรแกรม 
        ข) การด าเนินการและเอกสารประกอบส าหรับแต่ละแผนกับโปรแกรม 
        ค) ให้ความรู้แก่พนักงาน 
       ง) การทดสอบและการตรวจสอบโปรแกรม 
       จ) ระยะทบทวนและแก้ไขโปรแกรมนั้น 
       ฉ) รายงานประจ าปีเพื่อประสิทธิผลของโปรแกรมการปกครอง ร่างกายเกี่ยวกับ  
                      ประสิทธิภาพของโปรแกรม 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

โรงพยาบาลหรือองค์กร ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องระเบียบและ
ข้อก าหนดด้านการตรวจสอบ
สถานที ่



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

โรงพยาบาลหรือองค์กร ต้องมีการพัฒนาและ
รักษาแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร สามารถอธิบายกระบวนการในการ
จัดการความเสี่ยง ให้แก่ผู้ป่วยครอบครัว ผู้มา
เยือนและพนักงาน 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

   โรงพยาบาลหรือองค์กร ต้องวางแผน    
และด าเนินการโปรแกรมตามแผน        
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ          
ที่ปลอดภัย 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

  โรงพยาบาลมีการจัด
หรือแผนความปลอดภัย
และการรักษาความ
ปลอดภัย  ในช่วงเวลาที่มี
การการก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารใหม่ 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

อาคารทุกหลังที่ให้การดูแลผู้ป่วย ต้องมีแผนเพื่อลด
ความเสี่ยงที่ชัดเจน และจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางกายภาพที่ปลอดภัย 
 ส าหรับผู้ป่วยครอบครัว 
พนักงานและผู้มาเยือน 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

  โรงพยาบาลหรือองค์กร ต้องมีแผนส าหรับวัสดุ 
คงคลัง , การจัดการการจัดเก็บ และการใช้วัสดุที่
เป็นอันตราย ตลอดจนมีการควบคุมและก าจัดสาร
อันตรายและกากของเสีย 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

โรงพยาบาลหรือองค์กร ต้องมีการพัฒนาและ
จัดท าแผนการจัดการฉุกเฉิน และโปรแกรมเพื่อ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของชุมชน ที่มีแนว 
โน้มที่จะระบาด  
หรือภัยธรรมชาติ 
หรืออื่น ๆ 
 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 
โรงพยาบาลหรือองค์กร มีแผนรับมือกับภัยพิบัติ  
 ก าหนดประเภท /โอกาส และผลกระทบจากภัยคุกคามและ

เหตุการณ์ 
 การก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรในเหตุการณ์ดังกล่าว 
 กลยุทธ์การสื่อสารส าหรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น 
 การจัดการทรัพยากรต่างๆ ในช่วงเหตุการณ์รวมถึงแหล่ง

ทางเลือก 
 การจัดการของกิจกรรมทางคลินิก ที่สามารถตรวจสอบได้ 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของโรคระบาดและภัยพิบัติ 
 • แผนจะทดสอบทุกปี 
 • พนักงานมีส่วนร่วมในอย่างน้อยหนึ่งการทดสอบ 
           เพื่อการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินต่อปี 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

มีแผนการตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ 
จับหรือการตอบสนองต่อการเกิดเพลิงไหม้ และเหตุ
ฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดไฟไหม้ มีการทดสอบอย่าง
สม่ าเสมอ และต้องมีรายงาน 
 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

โรงพยาบาลหรือองค์กร ต้องมีการพัฒนาและ
ด าเนินการวางแผนที่จะจ ากัด การสูบบุหรี่ใน
พื้นที่การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

มีน้ าดื่ม และกระแสไฟฟ้าส ารอง ที่สามารถใช้ได้
ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งเจ็ดวันในสัปดาห์  
เพื่อตอบสนองความต้องการของการดูแลผู้ป่วย
ที่จ าเป็น 



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

มีโปรแกรมการอบรมของพนักงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป ให้ได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมแหล่งความร้อน
และปลอดภัยในการจัดการก๊าซทางการแพทย ์



มาตรฐาน JCI ด้านความปลอดภัย / ENV 

โรงพยาบาลหรือองค์กร ต้องทดสอบความรู้ของบุคลากร 
ด้วยการสาธิตเหตุการณ์จ าลองและวิธีการอื่นด้านความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม เป็นระยะ ๆ  และการทดสอบนี้ต้อง
จัดท าเป็นเอกสารไว้ 


