ข้อกาหนด
ด้านระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ขอบข่าย
ข้ อ ก าหนดระบบการจั ด การคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย นี้ เป็ น ข้ อ ก าหนดเพื่ อ ช่ ว ยให้
โรงพยาบาลควบคุมความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย และปรับปรุงสมรรถนะด้าน
อาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ ของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับ
โรงพยาบาลทุกแห่งที่ต้องการ โดย
๑) จั ดท าระบบการจั ด การคุณ ภาพและความปลอดภั ย เพื่ อก าหนดทิ ศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและให้บรรลุถึงเปูาหมายของ
โรงพยาบาล
๒) นาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ไปปฏิบัติ รักษาไว้ และมีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๓) ให้หลักประกันว่า โรงพยาบาลสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและ
ความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ที่ประกาศไว้
๔) แสดงความสอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานนี้ โดย
(๑) พิจารณาตนเองและการประกาศรับรองตนเอง
(๒) รั บ การยื น ยั น ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ
โรงพยาบาล
(๓) รับการยืนยันถึงการประกาศรับรองตนเองจากหน่วยงานภายนอก
(๔) ขอรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย จากหน่วยงาน
ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานระบบการจั ด การคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย นี้ มี ค วามตั้ ง ใจให้ โ รงพยาบาลน า
ข้อกาหนดทั้งหมดไปใช้ร่วมกับ ระบบการจั ดการที่ได้ดาเนินการอยู่แล้วในโรงพยาบาล ขอบเขตการนาไป
ประยุกต์ใช้ จะขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องลักษณะของกิจกรรมต่างๆรวมถึงความซับซ้อนในการดาเนินงาน
ของโรงพยาบาล
บทนิยาม
1.มาตรฐาน หมายถึง ข้อความระเบียบวิธี ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือเอกสารที่ได้รับความ
เห็นชอบยอมรับตามแนวเฉพาะแห่งกิจกรรม ถือเอาเป็นหลักสาหรับเปรียบเทียบเกณฑ์กาหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
หรือบ่งชี้แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด จนบรรลุความสาเร็จสูงสุดของงาน
2.ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ ใน
โรงพยาบาล หมายถึง ส่วนหนึ่งของการจัดการขององค์กร เพื่อใช้ในการกาหนดและนาไปปฏิบัติซึ่ งนโยบาย
คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์
๑

หมายเหตุ 1

ระบบการจั ด การประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน ที่ใช้ในการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
เพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
หมายเหตุ 2 การจั ด การประกอบด้ ว ย โครงสร้ า งขององค์ ก ร กิ จ กรรมการ
วางแผน (เช่ น การ ประเมิ น ความเสี่ ย งและการก าหนด
วัต ถุ ป ระสงค์ ) หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ แนวปฏิบั ติ ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงาน กระบวนการและทรัพยากร
3.โรงพยาบาล หมายถึง สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพปูองกัน
โรค ฟื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล ให้แก่ประชาชนและมีเตียงสาหรับรับคนไข้ เข้าพักรักษา
4.วัตถุประสงค์คุณภาพและความปลอดภัย หมายถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการบรรลุ ซึ่งกาหนดขึ้น
โดยองค์กรในเชิงผลการดาเนินการ
5.เอกสารหมายถึง ข้อมูลและสื่อสนับสนุน
6.ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ ก าหนดขึ้ น ในการใช้ ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมหรื อ
กระบวนการ
7.บันทึก หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงผลหรือหลักฐานการดาเนินการของกิจกรรม
8.ผลการดาเนิ นการคุณภาพและความปลอดภัย หมายถึง ผลการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัย ของโรงพยาบาลที่วัดได้
หมายเหตุ1 การวัดการดาเนินการ รวมถึง การวัดประสิทธิผลการควบคุม ของ
โรงพยาบาล
หมายเหตุ๒ ผลการดาเนินการคุณภาพและความปลอดภัยที่สามารถวัดได้ โดย
นาไปเปรียบเทียบกับนโยบายและวัต ถุประสงค์คุณภาพและความ
ปลอดภัย และข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9.การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการที่มีระบบเป็นอิสระและกาหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อดาเนินการให้ได้หลักฐานการประเมิน และประเมินผลตามหลักฐาน เพื่อ พิจารณาว่าตรงตามเกณฑ์
การตรวจประเมินหรือไม่
10. เกณฑ์การตรวจประเมิน หมายถึงบรรทัดฐานที่ใช้ในการพิจารณาซึ่งอาจอยู่ในรูปนโยบาย
ขั้นตอนการดาเนินงานหรือข้อกาหนดต่างๆ
11. หลักฐานการตรวจประเมิน หมายถึ ง บันทึก ถ้อยคาที่แสดงความจริงหรือข้อมูลข่าวสาร
อื่นๆซึง่ เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การตรวจประเมินและสามารถทวนสอบได้
หมายเหตุ
หลักฐานการตรวจประเมินเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การนาไปใช้
ข้อกาหนดของมาตรฐานนี้ เพื่อทาให้ โรงพยาบาลกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบการ
จัดการและกาหนดขั้นตอนในการนาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความสาเร็จตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น เพื่อให้เกิด
วงจรการปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบดังนี้
๑) นโยบาย
๒) การวางแผน
๓) การนาไปใช้และการปฏิบัติ
๒

๔) การตรวจสอบและการแก้ไข
๕) การทบทวนและการจัดการ
๖) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อกาหนดของระบบการจัดการ
1.โรงพยาบาลต้องจัดทาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ที่เป็นลายลักษณ์อักษร มี
การนาไปปฏิบัติ รักษาไว้และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกาหนดในมาตรฐานนี้โรงพยาบาลต้อง
กาหนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยและจัดทาเป็นเอกสาร
2.นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลต้องกาหนดนโยบาย
โดยจัดทาเป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนาม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ นโยบายดังกล่าวต้อง
๑) เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินกิจการ
๒) เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและระดับของโรงพยาบาล
๓) เป็นกรอบในการกาหนดและทบทวนวัตถุประสงค์
๔) แสดงความมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก าหนดอื่ น ๆที่ โ รงพยาบาล
เกี่ยวข้องหรือทาข้อตกลงไว้
๕) แสดงความมุ่งมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย และปรับปรุงระบบการจัดการและผล
การดาเนินการด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ อย่างต่อเนื่อง
๖) ให้ บุ คลากรมีส่ ว นร่ ว มในระบบการจัด การคุณ ภาพและความปลอดภัย และได้รั บ
คาปรึกษาแนะนาให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
๗) จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมในการดาเนินการให้บรรลุ ตามนโยบาย
คุณภาพและความปลอดภัย
ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลต้องเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและ
เข้าใจจุดมุ่งหมายของนโยบาย เพื่อให้เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบคุณภาพและความปลอดภัย และ
ต้องทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่กาหนดขึ้นยังมีความเหมาะสมกับโรงพยาบาล
3.การวางแผนกาหนดแนวทางหรือวิธีการที่กาหนดกระบวนการทางานไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบ
โดยมีร ายละเอีย ดต่างๆของการดาเนิ นงานประกอบด้วยสิ่งที่ต้องทา วิธีการและผู้ รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด โดยตรวจสอบและวัดผลได้
3.1 การชี้บ่งความเสี่ยง อันตรายและการประเมิน ทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการ
พิจารณามาตรการควบคุม
ขั้นตอนดาเนินงานสาหรับชี้บ่งความเสี่ยง อันตรายและการประเมินครอบคลุมถึง
๑) กิจกรรมที่ทาเป็นประจาและที่ไม่เป็นประจา
๒) กิจกรรมของผู้รับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการและผู้เยี่ยมชมในสถานที่
ทางาน
๓) พฤติกรรมของมนุษย์ ขีดความสามารถ และปัจจัยอื่นๆของมนุษย์
๔) เกิดจากภายนอกสถานที่ทางานซึ่งสามารถทาให้เกิดผลกับระบบการจัดการด้าน
อาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ ภายใต้การกากับดูแลขององค์กรภายใน
สถานที่ทางาน
๓

๕) บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทางานขององค์กร โดยเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมภายใต้การกากับดูแลขององค์กร
๖) โครงสร้ า งพื้ น ฐานอาคาร สิ่ ง แวดล้ อ ม เครื่ อ งจั ก รเครื่ อ งมื อ ซอฟต์ แ วร์ แ ละ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานที่ทางานที่จัดเตรียมโดยองค์กรหรืออื่นๆ
๗) การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ข้ อ เสนอให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวั ส ดุ กระบวนการ วิ ธี
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆในองค์กร
๘) การปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย รวมถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงชั่ ว คราวและมีผ ลกระทบต่ อการปฏิ บัติ งาน กระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ
๙) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพร้อมด้านอาคาร ด้านความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์ และด้านสื่อสาร
๑๐)การออกแบบพื้นที่ทางาน กระบวนการ การติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์
ขั้นตอนการดาเนินการและการจัดการเกี่ยวกับงานภายในองค์กร
การชี้บ่งความเสี่ยง อันตรายและการประเมินขององค์กร
(๑)กาหนดขึ้นโดยคานึงถึงขอบข่าย ลักษณะกิจกรรมและระยะเวลา เพื่อมั่นใจ
ว่าเป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
(๒)จั ด ล าดับ ความส าคั ญ จั ด เตรี ยมเป็น เอกสารความเสี่ ย งและการกาหนด
มาตรการควบคุมต่างๆตามความเหมาะสม
สาหรับการจัดการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องชี้บ่งความเสี่ยงและอันตราย ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย กิจกรรมต่างๆก่อนที่จะทาการ
เปลี่ยนแปลง
การกาหนดมาตรการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมที่มีอยู่ ต้องพิจารณาใช้
มาตรการลดความเสี่ยง ตามลาดับหรือใช้มาตรการหลายมาตรการร่วมกัน ดังนี้
๑) การกาจัด
๒) การเปลี่ยนหรือทดแทน
๓) การควบคุมทางด้านวิศวกรรม
๔) การควบคุมทางด้านการบริหาร การเตือนอันตรายและหรือใช้สัญญาณเตือน
๕) การใช้อุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ทั้งนี้ องค์กรต้องทบทวนการชี้บ่งความเสี่ยง อันตรายและการประเมินตามช่วงเวลาที่
กาหนดและองค์กรต้องจัดทาและเก็บบันทึกตามที่กาหนดในข้อ 5.๓
3.2 กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
โรงพยาบาลต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานในด้านต่างๆและติดตามข้อกาหนดของ
กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและนาไปใช้ในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
โรงพยาบาลต้องมั่นใจว่าข้อกาหนดของกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆที่โรงพยาบาล
นามาประยุกต์ใช้ได้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย มีการ
นาไปปฏิบัติและรักษาไว้ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลต้ องสื่ อ สารข้อมู ล ที่เกี่ ยวข้ องกั บกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆไปยั ง
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแลของโรงพยาบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔

โรงพยาบาลต้องจัดทาและเก็บบันทึกตามที่กาหนด
3.3วัตถุประสงค์และแผนงาน
โรงพยาบาลต้องจัดทาวัตถุประสงค์คุณภาพและความปลอดภัย ที่เป็นเอกสารในทุก
ระดับและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ต้องวัดผลได้และสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความมุ่งมั่นในการปูองกันอันตราย เกิดความพร้อมใช้ เชื่อถือได้ และปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือทาข้อตกลงไว้ รวมทั้งปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
การก าหนดและทบทวนวั ต ถุ ป ระสงค์ โรงพยาบาลต้ อ งค านึ ง ถึ ง กฎหมายและ
ข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้ทาข้อตกลงไว้ และพิจารณาถึง การปูองกันอันตราย ความปลอดภัย และ
เชื่อถือได้ รวมถึงทางเลือกด้านเทคโนโลยี การเงิน การปฏิบัติการและข้อกาหนดการให้บริการ รวมถึงมุม มอง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงานต้องได้รับการติดตามและทบทวนอย่างสม่าเสมอตามแผนที่กาหนดเป็น
ระยะๆและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
โรงพยาบาลต้องจัดทาและจัดเก็บบันทึกตามที่กาหนด
4.การนาไปใช้และการปฏิบัติ
4.1 ทรัพยากร บทบาท อานาจหน้าที่และภาระรับผิดชอบ
ผู้บริห ารระดับสู งต้องแสดงความมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรที่จาเป็นอย่าง
เพียงพอในการจัดทาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย มีการนาไปปฏิบัติ รักษาไว้และมีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โรงพยาบาลต้องกาหนดโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัย บทบาทอานาจหน้าที่และภาระรับผิดชอบเป็นเอกสารสื่อสารให้ทราบอย่างทั่วถึง
โรงพยาบาลต้องแต่งตั้งผู้แทนฝุายบริหารการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
จากสมาชิกในคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานโดยมีความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดูแลให้ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ที่ได้จัดทาขึ้น มีการ
น าไปปฏิ บั ติ แ ละรั ก ษาไว้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานนี้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
(๒) รายงานผลการดาเนินงานคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริหารระดับสูง
เพื่อนาไปใช้ทบทวนระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
(๓) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมการมีจิตสานึก
โรงพยาบาลต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ปฏิบัติงานภายใต้การ
กากับ ดูแลของโรงพยาบาลซึ่งมีผลกระทบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย มีความสามารถ โดยมี
พื้นฐานจากการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม
โรงพยาบาลชี้บ่งความจาเป็นในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัย ต้องจัดให้มีการอบรมหรือวิธีใดๆให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการฝึกอบรมที่กาหนด
และประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมหรือวิธีการใดๆ
๕

โรงพยาบาลต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใต้กากับดูแลของโรงพยาบาลมีความตระหนักถึง
(๑) ผลกระทบสาคัญ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแ นวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม
การปฏิ บัติ ง านนั้น ๆรวมถึง พฤติ กรรมและประโยชน์ คุณ ภาพและความ
ปลอดภัย ที่ได้รับจากการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(๒) บทบาทความรับผิดชอบและความสาคัญในการบรรลุตามนโยบาย ขั้นตอน
การดาเนิ นงาน และข้อกาหนดของระบบการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัย รวมถึงข้อกาหนดการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ ภาวะ
ฉุกเฉิน
(๓) ผลเสี ย ที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนด
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานส าหรั บ การฝึ ก อบรม ต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง ความ
แตกต่างของระดับความรับผิ ดชอบ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาและ
ระดับความเสี่ยง
โรงพยาบาลต้องจัดทาและเก็บบันทึกตามที่กาหนด
4.3 การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการปรึกษา
4.3.1 การสื่อสาร
โรงพยาบาลต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ
การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ที่รวมถึง
(๑) การสื่อสารภายในองค์กรระหว่างระดับและหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล
(๒) การสื่อสารกับผู้รั บเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการและผู้เยี่ยมชมในที่
ทางานโรงพยาบาล
(๓) การรับข้อมูลข่าวสาร จัดทาเป็นเอกสารตอบสนองต่อคาแนะนาและความ
คิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต้ อ งจั ด ท าและเก็ บ บั น ทึ ก ตามที่
กาหนด
4.3.2 การมีส่วนร่วมและการปรึกษา
โรงพยาบาลต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการมีส่วนร่วมและการปรึกษา
ซึ่งรวมถึง
(๑) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และการเตรียมการต่างๆเพื่อ
ก. ความปลอดภั ย เชื่ อ ถื อ ได้ แ ละก าหนดมาตรการควบคุ ม อย่ า ง
เหมาะสม
ข. การกาหนดและทบทวนนโยบาย
(๒) การปรึกษาหรือการให้ข้อมูลกับผู้รับเหมาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเกิด
การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆที่ มี ผ ลกระทบกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัย
4.4 เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
โรงพยาบาลต้องมีเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย อย่าง
เพียงพอ เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เอกสารเหล่านี้อาจอยู่ในรูปใดก็ได้ เช่นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
๖

เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ต้องประกอบด้วย
(๑) นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพและความปลอดภัย
(๒) ขอบข่ายของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
(๓) เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ที่โ รงพยาบาล
จัดทาขึ้น ต้องอธิบายองค์ประกอบหลักของระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัย และความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบและเอกสารที่อ้างอิง
อื่นๆ
บันทึกถือเป็นเอกสารประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องจัดทาตามข้อกาหนดที่ระบุในมาตรฐานนี้
และที่โรงพยาบาลเห็นว่ามีความจาเป็ นเพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติการและการควบคุมการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิผล การจัดทาและการควบคุม ให้
เป็นไปตามข้อ 4.5
4.5 การควบคุมเอกสาร
โรงพยาบาลต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการเก็บรักษาและควบคุม
เอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารมีความทันสมัยและใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยอย่างน้อยต้องมีการควบคุม ดังนี้
(๑) อนุมัติเอกสารว่ามีความเพียงพอก่อนการนาไปใช้
(๒) ทบทวน ปรับปรุงเอกสาร(ถ้าจาเป็น)และอนุมัติใหม่
(๓) มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงและสถานะปัจจุบันของเอกสารได้มีการระบุไว้
(๔) มั่นใจว่ามีเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ จุดปฏิบัติงาน
(๕) มั่นใจว่าเอกสารยังคงอ่านได้ง่ายและมีการชี้บ่งไว้อย่างชัดเจน
(๖) มั่นใจว่าเอกสารต่างๆ จากภายนอกซึ่งได้รับการพิจารณาโดยโรงพยาบาล
แล้วว่ามีความจาเป็นสาหรับการวางแผนและดาเนินการระบบการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย ได้รับการชี้บ่งและมีการควบคุมการแจกจ่าย
(๗) ปู อ งกั น การนาเอกสารล้ า สมัย แล้ ว ไปใช้โ ดยไม่ไ ด้ ตั้ง ใจและมี การชี้บ่ ง ที่
ชัดเจนสาหรับเอกสารที่ยกเลิกแล้วแต่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ใช้อ้างอิง
โรงพยาบาลต้องจัดทาและเก็บบันทึกตามที่กาหนดในข้อ 5.๓
4.6 การควบคุมการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆที่ได้ชี้บ่งไว้ว่ามีความ
จาเป็นต้องมีการดาเนินการเพื่อการใช้งานที่ได้ผล มีความพร้อมใช้ เชื่อถือได้ และปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามที่กาหนดในข้อ 3.1 ด้วย
4.7 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โรงพยาบาลจะต้องทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการเตรียมความพร้อมและการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดย
(๑) ชี้บ่งภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(๒) ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
โรงพยาบาล ต้องตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและปูองกัน หรือบรรเทาผลเสียหายที่
จะเกิดขึ้นตามมา
ในการวางแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลต้องพิจารณาถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในด้านความช่วยเหลือและการแจ้งเหตุ
๗

โรงพยาบาลต้องทดสอบขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ใช้อยู่ใน
โรงพยาบาล ตามช่วงเวลาที่กาหนดเมื่อจาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการทดสอบหรือฝึกซ้อมหรือการเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
โรงพยาบาลต้องจัดทาบันทึกตามที่กาหนดในข้อ 5.๓
5. การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา
5.1 การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดาเนินการ
องค์กรต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการติดตามตรวจสอบและการวัดผล
การดาเนินการอย่างสม่าเสมอ โดยขั้นตอนการดาเนินงานต้องครอบคลุมถึง
(๑) การวั ด ในเชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณที่ เ หมาะสมตามความจ าเป็ น ของ
โรงพยาบาล
(๒) การติดตามตรวจสอบระดับความสาเร็จของการบรรลุ วัต ถุประสงค์ และ
ประสิทธิผลของการควบคุม
(๓) การวัดผลการดาเนินการเชิงรุกจากการติดตามตรวจสอบความสอดคล้อง
ในการดาเนินการตามแผนงานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยการ
ควบคุมและเกณฑ์การควบคุม
(๔) การบันทึกข้อมูลและผลการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดาเนินการ
ที่ เ พี ย งพอต่ อ การน าไปวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ด าเนิ น การปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขและ
ปฏิบัติการปูองกัน
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือตรวจวัด ต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1) ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้
(2) วิธีการเก็บ ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง
(3) การดูแลรักษาและการซ่อมบารุงอย่างเหมาะสม
(4) การสอบเทียบ หรือการทดสอบหรือทั้งสองอย่าง ตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
หรื อ ก่อ นน าไปใช้ง าน โดยเที ยบกับมาตรฐานที่ส ามารถสอบกลั บไปยั ง
มาตรฐานระดับระหว่างประเทศหรือระดับประเทศ ในกรณีไม่มีมาตรฐาน
ดังกล่าวให้บันทึกวิธีการสอบเทียบหรือการทดสอบนั้นไว้ด้วย
โรงพยาบาลต้องจัดทาจัดเก็บบันทึกตามที่กาหนดในข้อ 5.๓
5.2 การประเมินผลการปฏิบัติ
โรงพยาบาลต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆตามช่ว งเวลาที่กาหนด เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดอื่นๆ
โรงพยาบาลต้องจัดเก็บบันทึกผลการประเมินความสอดคล้อง
๕.๓ ข้อบกพร่อง การแก้ไขและการปูองกัน
ควบคุมความไม่ส อดคล้องที่เกิดขึ้นและที่มีโ อกาสจะเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางและ
มาตรการปูองกัน ในระเบียบปฏิบัติต้องรวมถึง
(๑) การระบุ ถึ งความไม่ ส อดคล้ อ งที่เ กิ ด ขึ้น และการแก้ ไ ขและมาตรการปูอ งกั น
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๘

(๒) การตรวจสอบและกาจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้ นเพื่อหามาตรการ
ปูองกันไม่ให้เกิดอีก
(๓) ประเมินความต้องการในการปฏิบัติการแก้ไขในการปูองกันและนามาตรการ
ดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อปูองกันการเกิดข้อบกพร่องขึ้นมาอีก
(๔) มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติการแก้ไขปูองกันที่ได้ดาเนินการ
(๕) ตรวจสอบประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติการในการกาจั ดสาเหตุของความไม่
สอดคล้องเพื่อหามาตรการในการปูองกันการเกิดอีก
การปฏิบัติการแก้ไขหรือปูองกันใดๆ ระบุระดับของการแก้ไข การปูองกันเพื่อกาจัดสาเหตุ
ของปัญหาหรือผลกระทบของข้อบกพร่องที่เกิดและมีโอกาสที่จะเกิด ต้องมีการกาหนดระดับของปัญหาและ
ผลกระทบ
จะต้องมีการทบทวนการปฏิบัติการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารจากผลของการแก้ไขและ
ปูองกันข้อบกพร่องที่เกิด
5.๔ การจัดทาและเก็บบันทึก
โรงพยาบาลต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการชี้บ่ง การรวบรวม การทา
ดัชนี การจัดเก็บ การรักษาและการทาลายบันทึก การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย บันทึกต้องชัดเจน
เข้าใจง่าย สามารถชี้บ่งและสอบกลับไปยังกิจกรรมต่างๆในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยรวมทั้งต้องมี
การเก็บรักษาบันทึกให้สามารถเรียกมาใช้งานได้ง่าย มีการปูองกันการเสี ยหาย การเสื่อมสภาพหรือการสูญ
หายและต้องมีการกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาเป็นหลั กฐานเพื่อแสดงว่าเป็นไปตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานนี้
5.๕ การตรวจประเมินภายใน
โรงพยาบาลต้องมั่นใจว่าการตรวจประเมินภายในตามระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัย ได้ดาเนินการตามช่วงเวลาตามแผนที่กาหนดไว้ เพื่อ
(๑) พิจารณาว่าระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
(1.1) สอดคล้องตามแผนคุณภาพและความปลอดภัยที่กาหนดไว้ รวมถึง
ข้อกาหนดของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยนี้
(1.2) ได้นาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไว้ได้
(1.3) มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ไป ตามนโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โรงพยาบาล
(๒) จัดเตรียมข้อมูลผลการตรวจประเมินแก่ฝุายบริหาร
โปรแกรมการตรวจประเมินต้องมีการวางแผน จัดทา มีการนาไปปฏิบัติ และรักษาไว้
โดยโรงพยาบาลบนพื้นฐานของผลการประเมินในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลและผลการตรวจประเมินครั้งที่
ผ่านมา
โรงพยาบาลต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานเรื่องการตรวจประเมินภายในเพื่อระบุ
ถึง
(๑) ความรับผิดชอบ ความสามารถและข้อกาหนดต่างๆของการวางแผนและ
ดาเนินการตรวจประเมิน การรายงานผลการตรวจประเมิน และการจัดเก็บ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
๙

(๒) การกาหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน ขอบข่าย ความถี่ และวิธีการตรวจการ
คัดเลือกผู้ตรวจประเมินและการดาเนินการตรวจประเมินต้องมั่ นใจในการ
ยึดถือตามวัตถุประสงค์และมีความเป็นกลางในกระบวนการตรวจประเมิน
โรงพยาบาลต้องจัดทาเก็บบันทึกตามที่กาหนดในข้อ 5.3
6. การทบทวนการจัดการ
ผู้บริ หารระดับสู งต้องทบทวนระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ของ
โรงพยาบาลตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังมีความเหมาะสม พอเพียงและมีประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง
การทบทวนต้องรวมถึงการประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุง และความจาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ คุณภาพและความ
ปลอดภัย
ข้อมูลสาหรับการทบทวนการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยต้องรวมถึง
(๑) ผลการดาเนินการ
(๒) ระดับความสาเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์
(๓) ผลการตรวจประเมินภายในและผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนด
อื่นๆ
(๔) การสื่อสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร รวมทั้งข้อร้องเรียน
(๕) ผลการมีส่วนร่วมและการปรึกษา
(๖) การติดตามประเมินผลจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
(๗) การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ รวมทั้ ง การพั ฒ นาของกฎหมายและ
ข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
(๘) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผลทบทวนการจัดการต้องแสดงความมุ่งมั่นให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและต้อง
รวมถึงการตัดสินใจและการดาเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่อไปนี้
(๑) ผลการดาเนินการคุณภาพและความปลอดภัย
(๒) นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพและความปลอดภัย
(๓) ทรัพยากรต่างๆที่จาเป็น
(๔) ประเด็นอื่นๆของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
ผลการทบทวนการจัดการต้องนาไปสื่อสารและให้คาปรึกษาได้
โรงพยาบาลต้องจัดทาและเก็บบันทึกตามที่กาหนดในข้อ 5.๔
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