ตารางแสดงเนื้อหาส่วนที่มกี ารแก้ไข เพิม่ เติม ในหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 พิมพ์ครั้งที่สอง (ปรับปรุง มกราคม 2562)
หน้า
เนื้อหาฉบับพิมพ์ครั้งแรก (มกราคม 2561)
5, 43, 166, 167, แก้ไขคําว่า ตัววัด เป็น ตัวชี้วดั
168, 172, 182,
184
6
4) การนําเสนอเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิพากษ์
9, 51, 133
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เนื้อหาฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง (มกราคม 2562)

แผนภาพกรอบมาตรฐาน (Framework)

4) การนําเสนอเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิพากษ์
(presentation)
แก้ไขแผนภาพกรอบมาตรฐาน (Framework)

ก. การกํากับดูแลองค์กร
(1) ระบบกํากับดูแลองค์กร ทบทวนและประสบ
ความสําเร็จในประเด็นต่อไปนี้:
- ความรับผิดชอบในการกระทําของผู้นําระดับสูง;
- ความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์;
- ความรับผิดชอบด้านการเงิน;
- ความโปร่งใสในการดําเนินการ;
- การตรวจสอบภายในและภายนอกทีเ่ ป็นอิสระ
และมีประสิทธิผล;
- การพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย.
(2) องค์กรประเมินผลการดําเนินการของผู้นําระดับสูง
ระบบการนํา ระบบกํากับดูแลองค์กร และนําผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงผู้นําและระบบการนํา.
ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) องค์กรระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ ค่า
เป้าหมายและกําหนดเวลาทีจ่ ะบรรลุ.
(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์.
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สะท้อนสมดุลระหว่างความ
ต้องการด้านต่างๆ ขององค์กร.

ก. การกํากับดูแลองค์กร
(1) ระบบกํากับดูแลองค์กร ทบทวนและประสบ
ความสําเร็จในประเด็นต่อไปนี:้
- ความรับผิดชอบในการกระทําของผู้นําระดับสูง;
- ความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์;
- ความรับผิดชอบด้านการเงิน;
- ความโปร่งใสในการดําเนินการ;
- การตรวจสอบภายในและภายนอกทีเ่ ป็นอิสระ
และมีประสิทธิผล;
- การพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย.
(2) องค์กรประเมินผลการดําเนินการของผู้นําระดับสูง
ระบบการนํา ระบบกํากับดูแลองค์กร และนําผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงผู้นําและระบบการนํา.
ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) องค์กรระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ ค่า
เป้าหมายและกําหนดเวลาทีจ่ ะบรรลุ.
(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์.
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สะท้อนสมดุลระหว่างความ
ต้องการด้านต่างๆ ขององค์กร.
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

หน้า
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33

เนื้อหาฉบับพิมพ์ครั้งแรก (มกราคม 2561)
เนื้อหาฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง (มกราคม 2562)
แก้ไขคําในกล่องข้อความ การออกแบบบริการ (I-3.2a) เป็น การออกแบบบริการ (I-3.2 ก.)
แก้ใขคําว่า ลูกค้าอื่น เป็น ผู้รบั ผลงานอื่น
(1) องค์กรนําความต้องการและความคาดหวังของ
(1) องค์กรนําความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น มากําหนดคุณลักษณะของ
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น มากําหนดคุณลักษณะของ
บริการ.
บริการ.
ก.ข้อมูลและสารสนเทศ
ก.ข้อมูลและสารสนเทศ
(1) องค์กรตรวจสอบข้อมูลและทําให้มั่นใจในคุณภาพ (1) องค์กรตรวจสอบข้อมูลและทําให้มั่นใจในคุณภาพ
ของข้อมูลและสารสนเทศว่ามีความแม่นยําถูกต้อง คง ของข้อมูลและสารสนเทศว่ามีความแม่นยํา ถูกต้อง
สภาพเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน (accuracy &
คงสภาพ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน (accuracy &
validity, integrity & reliability, currency).
validity, integrity & reliability, currency).
ข.การจัดการระบบสารสนเทศ
(2) องค์กรทําให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล/ สารสนเทศทีถ่ ้ารัว่ ไหล
แล้วจะเกิดผลกระทบได้มาก มีการรักษาความลับและ
การเข้าถึงตามสิทธิทเี่ หมาะสม มีการป้องกัน ตรวจจับ
ตอบสนอง และฟื้นฟูระบบสารสนเทศจากการถูก
โจมตีจากภายนอก.

35, 37, 57,
114, 119
36
37

39, 73, 80,
81, 105
39

ข.การจัดการระบบสารสนเทศ
(2) องค์กรทําให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล/ สารสนเทศทีถ่ ้ารัว่ ไหล
แล้วจะเกิดผลกระทบได้มาก มีการรักษาความลับและ
การเข้าถึงตามสิทธิทเี่ หมาะสม มีการป้องกัน ตรวจจับ
ตอบสนอง และฟื้นฟูระบบสารสนเทศจากการถูก
โจมตีจากภายนอก.

แก้ใขคําว่า ทรัพยากรบุคคล เป็น กําลังคน
แก้ไขคําสะกดผิดในกล่องข้อความ ข.การพัฒนากําลังคนและผู้นํา หัวข้อที่ (3) คําว่า การดําเนิงาน เป็น การ
ดําเนินงาน
ก. ขีดความสามารถ และความเพียงพอของกําลังคน ก. ขีดความสามารถ และความเพียงพอของกําลังคน
(1) องค์กรจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่
(1) องค์กรจัดทําแผนบริหารกําลังคนที่คํานึงถึง
คํานึงถึงข้อกําหนดของสภาวิชาชีพร่วมกับบริบทของ ข้อกําหนดของสภาวิชาชีพร่วมกับบริบทขององค์กร.
องค์กร. แผนระบุขีดความสามารถและกําลังคนที่
แผนระบุขีดความสามารถและกําลังคนที่ตอ้ งการในแต่
ต้องการในแต่ละส่วนงานเพื่อให้สามารถจัดบริการที่ ละส่วนงานเพื่อให้สามารถจัดบริการที่ตอ้ งการได้. มี
ต้องการได้. มีการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละ การกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง และ
ตําแหน่ง และมอบหมายหน้าทีร่ ับผิดชอบตามความรู้ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ
ความสามารถและข้อกําหนดในกฎหมาย. ขอบเขต
และข้อกําหนดในกฎหมาย. ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบัตงิ าน ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ของ ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ของบุคลากร ผู้
บุคลากร ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ และรวมถึง
ประกอบวิชาชีพอิสระ และรวมถึงอาสาสมัคร (ถ้ามี
อาสาสมัคร (ถ้ามีข้อบ่งชีก้ รณีอาสาสมัคร) เป็นไปตาม ข้อบ่งชีก้ รณีอาสาสมัคร) เป็นไปตามตําแหน่งงานของ
ตําแหน่งงานของบุคคลเหล่านั้น.
บุคคลเหล่านั้น.
แก้ไขคําว่า แก๊ส เป็น ก๊าซ
ค. สุขภาพและความปลอดภัยของกําลังคน

ค. สุขภาพและความปลอดภัยของกําลังคน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

หน้า
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เนื้อหาฉบับพิมพ์ครั้งแรก (มกราคม 2561)
เนื้อหาฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง (มกราคม 2562)
(1) องค์กรจัดให้มีโปรแกรมสุขภาพและความ
(1) องค์กรจัดให้มีโปรแกรมสุขภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อคุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัยของ ปลอดภัยเพื่อคุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัยของ
กําลังคน ประกอบด้วย:
กําลังคน ประกอบด้วย:
 การจัดให้มเี สื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันตัวสําหรับ  การจัดให้มเี สื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันตัวสําหรับ
กําลังคน;
กําลังคน;
 การประเมินสถานที่ทํางาน ในประเด็นความ
 การประเมินสถานที่ทํางาน ในประเด็นความ
เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของกําลังคน;
เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของกําลังคน;
 การติดตามวัดระดับภาระงานและการจัดการ
 การติดตามวัดระดับภาระงานและการจัดการ
ความเครียด;
ความเครียด;
 การให้ภูมิคุ้มกันแก่กําลังคน;
 การให้ภูมิคุ้มกันแก่กําลังคน;
 การป้องกันอันตรายจากการหยิบ จับ ยก ด้วย
 การป้องกันอันตรายจากการหยิบ จับ ยก ด้วย
มือ;
มือ;
 การป้องกันอันตรายจากการถูกเข็มทิ่มตํา;
 การป้องกันอันตรายจากการถูกเข็มทิ่มตํา;
 การป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน เช่น รังสี  การป้องกันอันตรายจากการปฏิบัตงิ าน เช่น รังสี
ก๊าซ สารเคมี สารอื่นๆ และการติดเชือ้ ;
ก๊าซ สารเคมี สารอื่นๆ และการติดเชือ้ ;
 การจัดการกับความรุนแรง ความก้าวร้าว และ
 การจัดการกับความรุนแรง ความก้าวร้าว และ
การคุกคาม;
การคุกคาม;
 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง.
เกี่ยวข้อง.
แก้ไขคําสะกดผิดในข้อกําหนดโดยรวมของมาตรฐาน คําว่า กระบวนการการทํางานที่สําคัญ เป็น กระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ
แก้ไขหมายเลขในกล่องข้อความการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัตหิ รือภาวะฉุกเฉิน จาก (1) เป็น (2)
ข.การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
ข.การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
(3) องค์กรปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อยกระดับ (3) องค์กรปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อยกระดับ
การจัดบริการสุขภาพและผลการดําเนินการขององค์กร การจัดบริการสุขภาพและผลการดําเนินการขององค์กร
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักของ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร
องค์กรและลดความแปรปรวนของกระบวนการ.
และลดความแปรปรวนของกระบวนการ.
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
(1) องค์กรควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ (1) องค์กรควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ
ด้วยการป้องกันอุบัติการณ์ ความผิดพลาด และการ
ด้วยการป้องกันอุบัติการณ์ ความผิดพลาด และการ
ต้องทํางานซ้ํา, การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและ ต้องทํางานซ้ํา, การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและ
ทดสอบ, การนําเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ ปัจจัยด้าน ทดสอบ, การนําเรือ่ งของรอบเวลา ผลิตภาพ ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณา
กระบวนการทํางาน.
กระบวนการทํางาน.
ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะ
ฉุกเฉิน

ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะ
ฉุกเฉิน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(2) องค์กรทําให้มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมของ
(2) องค์กรทําให้มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมของ
ระบบงานและสถานทีท่ ํางานต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ระบบงานและสถานทีท่ ํางานต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงการป้องกัน การบริหารจัดการ
ฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงการป้องกัน การบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องของการให้บริการ การเคลื่อนย้าย การ ความต่อเนื่องของการให้บริการ การเคลื่อนย้าย การ
ทําให้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิม รวมถึงการพึ่งพากําลังคน ผู้ ทําให้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิม รวมถึงการพึ่งพากําลังคน ผู้
ส่งมอบ และพันธมิตร. องค์กรทําให้มั่นใจว่าระบบ
ส่งมอบ และพันธมิตร. องค์กรทําให้มั่นใจว่าระบบ
สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้อย่าง สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้อย่าง
ต่อเนื่อง.
ต่อเนื่อง.
แก้ไขคําในกล่องข้อความ (1) กรอบการบริหารงานคุณภาพ คําว่า Implement เป็น Action
แก้ไขคําในกล่องข้อความ (1) กรอบการบริหารความเสี่ยง คําว่า Implement เป็น Action
คําในกล่องข้อความ
แก้ไขคําในกล่องข้อความ เป็น
1. (2) การสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง นโยบาย 1. (2) การสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง นโยบาย
บริหารความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง ระบบบริหารความเสี่ยง
2. (2) อาคารสถานที่ พื้นทีใ่ ช้สอย อุปกรณ์เครือ่ งมือ 2. (2) อาคารสถานที่ พื้นทีใ่ ช้สอย อุปกรณ์เครือ่ งมือ
ยา และวัสดุครุภัณฑ์ (II-3.1, 3.2, 6)
ยา และวัสดุครุภัณฑ์ (II-3.1, 3.1, 6)
3. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยทีม่ ี
3. ระบบบริการความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิผล
ประสิทธิผล
II-2.2 การกํากับดูแลวิชาชีพแพทย์ (PFG.2)
II-2.2 การกํากับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์ (PFG.2)
(7) องค์กรแพทย์ประสานความร่วมมือกับ
(7) องค์กรแพทย์ประสานความร่วมมือกับ
คณะกรรมการระดับองค์กรที่เกีย่ วกับการกํากับดูแล คณะกรรมการระดับองค์กรที่เกีย่ วกับการกํากับดูแล
ทางคลินิก การใช้ยา การควบคุมการติดเชื้อ การสร้าง ทางคลินิก การใช้ยา การควบคุมการติดเชื้อ การสร้าง
เสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.
เสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.
1. แก้ไขเพิ่มลูกศรชี้จากกล่องข้อความหมายเลข (3) ออกแบบระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) ไปยัง
กล่องข้อความ ข.การเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ
2. แก้ไขคําสะกดผิด ในแผนภาพกล่องข้อความ (5) จัดการและควบคุมการระบาด คําว่า ผู้รับผิดขอบ เป็น
ผู้รับผิดชอบ
จัดโครงสร้างอาคารสถานที่ วางระบบการควบคุม
จัดโครงสร้างอาคารสถานที่ วางระบบการควบคุม
สภาพแวดล้อมโดยใช้วธิ ีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม30 สภาพแวดล้อมโดยใช้วธิ ีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม30
และบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการ
และบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรค;
แพร่กระจายสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรค;
แก้ไขคําในข้อ (3) องค์กร (โดย PTC) เป็น องค์กร (โดย PCT)
เพิ่มข้อความเชิงอรรถที่ 48 บริการตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบริการห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก; บริการตรวจทางรังสีวิทยา /medical imaging; บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เช่น
การส่องกล้อง การตรวจการทําหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ
แก้ไขคําสะกดผิด หัวข้อย่อยมาตรฐาน II-7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ / พยาธิวทิ ยาคลินิก คําว่า
servicee เป็น service
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แก้ไขคําใน ข้อความเชิงอรรถ 61 การระบาด แบ่งได้เป็นเป็น 2 ลักษณะ เป็น 61 การระบาด แบ่งได้เป็น 2
ลักษณะ
แก้ไขคําในข้อกําหนดโดยรวมของมาตรฐาน คําว่า สนองตอบ เป็น ตอบสนอง
แก้ไขคําว่า ส่งเสริมสุขภาพ เป็น สร้างเสริมสุขภาพ
(3) ผู้ป่วยได้รับการคัดแยก (triage) ภายในระยะเวลา (3) ผู้ป่วยได้รับการคัดแยก (triage) ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว. ผู้ปว่ ยที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉิน อันรวดเร็ว. ผู้ปว่ ยที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉิน
หรือเร่งด่วนได้รบั การดูแลรักษาเป็นอันดับแรก โดย
หรือเร่งด่วนได้รบั การดูแลรักษาเป็นอันดับแรก โดย
เจ้าหน้าทีท่ ี่มีศักยภาพและอุปกรณ์เครือ่ งมือที่
เจ้าหน้าทีท่ ี่มีศักยภาพและอุปกรณ์เครือ่ งมือที่
เหมาะสม.
เหมาะสม.
แก้ไขคําสะกดผิด ลุกล้ํา เป็น รุกล้ํา ในหัวข้อการทําผ่าตัดและหัตถการรุกล้ํา
แก้ไขคําสะกดผิด บุคคลากร เป็น บุคลากร ในหัวข้อย่อย (3) ก.การระงับความรู้สึก
IV-4 ผลด้านการนíำ (LDR)
IV-4 ผลด้านการนíำ (LDR)
(3) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้สําคัญด้านการ (3) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้สําคัญด้านการ
กํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบด้านการเงินทั้ง กํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบด้านการเงินทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
ภายในและภายนอกองค์กร
(4) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้สําคัญด้านการ (4) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้สําคัญด้านการ
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกวาฎ ข้อกําหนดด้าน
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกว่า ข้อกําหนดด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบ.
กฎหมายและกฎระเบียบ.
(5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้สําคัญด้านการ (5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้สําคัญด้านการ
ประพฤติปฏิบัตอิ ย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของ ประพฤติปฏิบัตอิ ย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของ
ผู้มี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นําระดับสูง และการกํากับ
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นําระดับสูง และการกํากับดูแล ดูแลกิจการ.
กิจการ.
(6) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้สําคัญด้านความ
(6) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้สําคัญด้านความ รับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ.
รับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ.
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
สําคัญ (WPR)
สําคัญ (WPR)
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ (1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดสําคัญเกีย่ วกับผลการดําเนินการของ
ตัวชี้วัดสําคัญเกีย่ วกับผลการดําเนินการของ
กระบวนการ
กระบวนการทํางานสําคัญ (ตามมาตรฐานตอนที่ I
ทํางานสําคัญ (ตามมาตรฐานตอนที่ I และ II) และ
และ II) และกระบวนการสนับสนุนสําคัญ ครอบคลุม
กระบวนการสนับสนุนสําคัญ ครอบคลุมตัวชี้วดั ด้าน ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธิผล
ผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิภาพ และมิติคุณภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ.
มิติคุณภาพที่เกีย่ วข้องอื่นๆ.
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ ตัวชี้วัดสําคัญของประสิทธิผลระบบความปลอดภัย
ขององค์กร การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและภาวะ
ตัวชี้วัดสําคัญของประสิทธิผลระบบความปลอดภัย
ฉุกเฉิน และผลการดําเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน.
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ขององค์กร การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน และผลการดําเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน.
IV-6 ผลด้านการเงิน (FNR)
IV-6 ผลด้านการเงิน (FNR)
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดสําคัญของผลการดําเนินการด้านการเงิน รวม ตัวชี้วัดสําคัญของผลการดําเนินการด้านการเงิน
ทั้งตัววัดด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความมั่นคง
รวมทัง้ ตัวชีว้ ัดด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความ
ทางการเงิน และผลการดําเนินการด้านการใช้
มั่นคงทางการเงิน และผลการดําเนินการด้านการใช้
งบประมาณ.
งบประมาณ.
แก้ไขคําว่า Team Work เป็น Teamwork
1. แก้ไขคําว่า ผลการดําเนินงานขององค์กร เป็น ผลลัพธ์
2. เพิ่มคําในช่องรหัสอ้างอิงในฉบับที่ 3 ข้อ IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น เป็น PCR, HPR
ภาคผนวก 4 ข้อกําหนดที่มีการจัดขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ มีการแก้ไข ดังนี้
1. แก้ไขเป็นแสดงด้วยตัวอักษรสีฟ้าในเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม
2. แก้ไขหัวข้อกําหนดที่มีการจัดทําขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ
ไม่มี
I-1.2 ก.(2) องค์กรประเมินผลการดําเนินการของผู้นํา
ระดับสูง ระบบการนํา ระบบกํากับดูแลองค์กร และ
นําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงผู้นําและระบบการนํา.
ไม่มี
I-2.1 ข.(1) องค์กรระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สําคัญ ค่าเป้าหมายและกําหนดเวลาที่จะบรรลุ.
ไม่มี
I-3.2 ก.(1) องค์กรนําความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น มากําหนดคุณลักษณะของ
บริการ.
ไม่มี
I-4.2 ก.(1) องค์กรตรวจสอบข้อมูลและทําให้มั่นใจใน
คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศว่ามีความแม่นยํา
ถูกต้อง คงสภาพ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน
(accuracy & validity, integrity & reliability,
currency).
ไม่มี
I-6.2 ก.(1) องค์กรควบคุมต้นทุนโดยรวมของการ
ปฏิบัติการ ด้วยการป้องกันอุบตั ิการณ์ ความผิดพลาด
และการต้องทํางานซ้ํา, การลดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบและทดสอบ, การนําเรื่องของรอบเวลา ผลิต
ภาพ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มา
พิจารณากระบวนการทํางาน.
ไม่มี
II-2.2 (7) องค์กรแพทย์ประสานความร่วมมือกับ
คณะกรรมการระดับองค์กรที่เกีย่ วกับการกํากับดูแล
ทางคลินิก การใช้ยา การควบคุมการติดเชื้อ การสร้าง
เสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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IV-4 (5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้สําคัญด้าน
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความ
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ ีต่อผู้นําระดับสูง และ
การกํากับดูแลกิจการ.
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ไม่มี

เนื้อหาฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง (มกราคม 2562)
ไม่มี

IV-6 องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้ม
ของตัวชี้วัดสําคัญของผลการดําเนินการด้านการเงิน
รวมทัง้ ตัวชีว้ ัดด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความ
มั่นคงทางการเงิน และผลการดําเนินการด้านการใช้
งบประมาณ.
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