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5, 43, 166, 167, 
168, 172, 182, 

184 

แก้ไขค าว่า ตัววัด เป็น ตัวชี้วัด 

6 4) การน าเสนอเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิพากษ์  4) การน าเสนอเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิพากษ์ 
(presentation)   

9, 51, 133 แผนภาพกรอบมาตรฐาน (Framework) 
 

แก้ไขแผนภาพกรอบมาตรฐาน (Framework) 
 
 
 
 
 
 

 

14 ก. การก ากับดูแลองค์กร 
(1) ระบบก ากับดูแลองค์กร ทบทวนและประสบ
ความส าเร็จในประเด็นต่อไปนี้: 
     - ความรับผิดชอบในการกระท าของผูน้ าระดบัสูง;  
     - ความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์; 
     - ความรับผิดชอบด้านการเงิน; 
     - ความโปร่งใสในการด าเนนิการ; 
     - การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ
และมีประสิทธิผล; 
     - การพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. 
(2) องค์กรประเมินผลการด าเนนิการของผู้น าระดับสูง 
ระบบการน า ระบบก ากบัดูแลองค์กร และน าผลการ
ประเมินมาใชป้รับปรุงผูน้ าและระบบการน า. 

ก. การก ากับดูแลองค์กร 
(1) ระบบก ากับดูแลองค์กร ทบทวนและประสบ
ความส าเร็จในประเด็นต่อไปนี้: 
     - ความรับผิดชอบในการกระท าของผูน้ าระดบัสูง;  
     - ความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์; 
     - ความรับผิดชอบด้านการเงิน; 
     - ความโปร่งใสในการด าเนนิการ; 
     - การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ
และมีประสิทธิผล; 
     - การพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. 
(2) องค์กรประเมินผลการด าเนนิการของผู้น าระดับสูง 
ระบบการน า ระบบก ากบัดูแลองค์กร และน าผลการ
ประเมินมาใชป้รับปรุงผูน้ าและระบบการน า. 

20 ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
(1) องค์กรระบุวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่ส าคัญ ค่า
เป้าหมายและก าหนดเวลาที่จะบรรลุ. 
(2) วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ ตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ ใชป้ระโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์. 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สะท้อนสมดุลระหว่างความ
ต้องการด้านตา่งๆ ขององค์กร. 

ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
(1) องค์กรระบุวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่ส าคัญ ค่า
เป้าหมายและก าหนดเวลาที่จะบรรลุ. 
(2) วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ ตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ ใชป้ระโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์. 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สะท้อนสมดุลระหว่างความ
ต้องการด้านตา่งๆ ขององค์กร. 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

หน้า เนื้อหาฉบับพิมพ์คร้ังแรก (มกราคม 2561) เนื้อหาฉบับพิมพ์คร้ังที่สอง (มกราคม 2562) 
  22 แก้ไขค าในกล่องข้อความ การออกแบบบริการ (I-3.2a) เป็น การออกแบบบริการ (I-3.2 ก.) 

23, 37, 50 แก้ใขค าว่า ลูกค้าอื่น เป็น ผู้รับผลงานอื่น  
26 (1) องค์กรน าความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอ่ืน มาก าหนดคุณลักษณะของ
บริการ. 

(1) องค์กรน าความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอ่ืน มาก าหนดคุณลักษณะของ
บริการ. 

33 ก.ข้อมูลและสารสนเทศ 
(1) องค์กรตรวจสอบข้อมูลและท าให้มั่นใจในคุณภาพ
ของข้อมูลและสารสนเทศวา่มีความแม่นย าถูกต้อง คง
สภาพเชื่อถือได้ และเปน็ปัจจุบนั (accuracy & 
validity, integrity & reliability, currency). 

ข.การจัดการระบบสารสนเทศ 
(2) องค์กรท าให้มั่นใจในความมัน่คงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล/ สารสนเทศที่ถ้ารั่วไหล
แล้วจะเกิดผลกระทบได้มาก มกีารรักษาความลบัและ
การเข้าถึงตามสิทธิที่เหมาะสม มีการป้องกัน ตรวจจับ 
ตอบสนอง และฟื้นฟูระบบสารสนเทศจากการถูก
โจมตีจากภายนอก. 

ก.ข้อมูลและสารสนเทศ 
(1) องค์กรตรวจสอบข้อมูลและท าให้มั่นใจในคุณภาพ 
ของข้อมูลและสารสนเทศว่ามีความแม่นย า ถูกต้อง  
คงสภาพ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน (accuracy &  
validity, integrity & reliability, currency). 

ข.การจัดการระบบสารสนเทศ 
(2) องค์กรท าให้มั่นใจในความมัน่คงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล/ สารสนเทศที่ถ้ารั่วไหล
แล้วจะเกิดผลกระทบได้มาก มกีารรักษาความลบัและ
การเข้าถึงตามสิทธิที่เหมาะสม มีการป้องกัน ตรวจจับ 
ตอบสนอง และฟื้นฟูระบบสารสนเทศจากการถูก
โจมตีจากภายนอก. 

35, 37, 57,  
114, 119 

แก้ใขค าว่า ทรัพยากรบุคคล เป็น ก าลังคน 

36 แก้ไขค าสะกดผิดในกล่องข้อความ ข.การพัฒนาก าลังคนและผูน้ า หัวข้อที่ (3) ค าวา่ การด าเนงิาน เป็น การ
ด าเนินงาน 

37 ก. ขีดความสามารถ   และความเพียงพอของก าลังคน   
(1) องค์กรจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ค านึงถึงข้อก าหนดของสภาวชิาชีพร่วมกับบริบทของ
องค์กร. แผนระบุขีดความสามารถและก าลังคนที่
ต้องการในแต่ละส่วนงานเพื่อให้สามารถจัดบริการที่
ต้องการได้. มีการก าหนดหน้าทีร่ับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่ง และมอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถและข้อก าหนดในกฎหมาย. ขอบเขต
การปฏิบัติงาน ผลการปฏบิัติงาน และสมรรถนะ ของ
บุคลากร ผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ  และรวมถึง
อาสาสมัคร (ถ้ามีข้อบง่ชี้กรณีอาสาสมัคร) เป็นไปตาม
ต าแหน่งงานของบุคคลเหล่านั้น. 

ก. ขีดความสามารถ   และความเพียงพอของก าลังคน   
(1) องค์กรจัดท าแผนบริหารก าลังคนที่ค านึงถึง
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพร่วมกบับริบทขององค์กร. 
แผนระบุขีดความสามารถและก าลังคนที่ต้องการในแต่
ละส่วนงานเพื่อให้สามารถจัดบริการที่ต้องการได้. มี
การก าหนดหน้าที่รบัผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง และ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ
และข้อก าหนดในกฎหมาย. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ผลการปฏบิัติงาน และสมรรถนะ ของบุคลากร ผู้
ประกอบวิชาชีพอิสระ  และรวมถึงอาสาสมัคร (ถ้ามี
ข้อบ่งชี้กรณีอาสาสมัคร) เป็นไปตามต าแหน่งงานของ
บุคคลเหล่านัน้. 

39, 73, 80,  
81, 105 

แก้ไขค าว่า แก๊ส เป็น ก๊าซ 

39 ค. สุขภาพและความปลอดภัยของก าลังคน ค. สุขภาพและความปลอดภัยของก าลังคน 
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(1) องค์กรจัดให้มีโปรแกรมสุขภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของ
ก าลังคน ประกอบด้วย: 

 การจัดให้มีเสื้อผ้าและอุปกรณ์ปอ้งกันตัวส าหรับ
ก าลังคน; 

 การประเมินสถานที่ท างาน ในประเด็นความ
เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของก าลังคน; 

 การติดตามวัดระดบัภาระงานและการจัดการ
ความเครียด; 

 การให้ภูมิคุ้มกันแก่ก าลังคน; 

 การป้องกันอันตรายจากการหยิบ จับ ยก ด้วย
มือ; 

 การป้องกันอันตรายจากการถูกเข็มทิ่มต า; 

 การป้องกันอันตรายจากการปฏบิัติงาน เช่น รังสี 
ก๊าซ สารเคมี สารอ่ืนๆ และการติดเชื้อ; 

 การจัดการกับความรุนแรง ความก้าวร้าว และ
การคุกคาม; 

 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง. 

(1) องค์กรจัดให้มีโปรแกรมสุขภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของ
ก าลังคน ประกอบด้วย: 

 การจัดให้มีเสื้อผ้าและอุปกรณ์ปอ้งกันตัวส าหรับ
ก าลังคน; 

 การประเมินสถานที่ท างาน ในประเด็นความ
เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของก าลังคน; 

 การติดตามวัดระดบัภาระงานและการจัดการ
ความเครียด; 

 การให้ภูมิคุ้มกันแก่ก าลังคน; 

 การป้องกันอันตรายจากการหยิบ จับ ยก ด้วย
มือ; 

 การป้องกันอันตรายจากการถูกเข็มทิ่มต า; 

 การป้องกันอันตรายจากการปฏบิัติงาน เช่น รังสี 
ก๊าซ สารเคมี สารอ่ืนๆ และการติดเชื้อ; 

 การจัดการกับความรุนแรง ความก้าวร้าว และ
การคุกคาม; 

 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง. 

43, 44 แก้ไขค าสะกดผิดในข้อก าหนดโดยรวมของมาตรฐาน ค าว่า กระบวนการการท างานที่ส าคัญ เป็น กระบวนการ
ท างานทีส่ าคัญ 

45 แก้ไขหมายเลขในกล่องข้อความการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน จาก (1) เป็น (2)  
47 ข.การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ 

(3) องค์กรปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อยกระดับ 
การจัดบริการสุขภาพและผลการด าเนินการขององค์กร  
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักของ 
องค์กรและลดความแปรปรวนของกระบวนการ. 

ข.การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ 
(3) องค์กรปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อยกระดับ 
การจัดบริการสุขภาพและผลการด าเนินการขององค์กร  
เสริมสรา้งความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขอองค์กร  
และลดความแปรปรวนของกระบวนการ. 

50 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของกระบวนการ 
(1) องค์กรควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ 
ด้วยการป้องกันอุบัติการณ์ ความผิดพลาด และการ
ต้องท างานซ้ า, การลดค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบและ
ทดสอบ, การน าเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลอ่ืนๆ มาพิจารณา
กระบวนการท างาน. 

ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะ
ฉุกเฉิน 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของกระบวนการ 
(1) องค์กรควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ 
ด้วยการป้องกันอุบัติการณ์ ความผิดพลาด และการ
ต้องท างานซ้ า, การลดค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบและ
ทดสอบ, การน าเร่ืองของรอบเวลา ผลิตภาพ ปัจจัยดา้
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลอื่นๆ มาพิจารณา
กระบวนการท างาน. 

ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะ
ฉุกเฉิน 
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หน้า เนื้อหาฉบับพิมพ์คร้ังแรก (มกราคม 2561) เนื้อหาฉบับพิมพ์คร้ังที่สอง (มกราคม 2562) 
(2) องค์กรท าให้มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมของ
ระบบงานและสถานทีท่ างานต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน โดยค านึงถึงการป้องกัน การบริหารจัดการ 
ความต่อเนื่องของการให้บริการ การเคลื่อนย้าย การ
ท าให้ฟื้นคืนสูส่ภาพเดิม รวมถึงการพึ่งพาก าลังคน ผู้
ส่งมอบ และพนัธมิตร. องค์กรท าให้มั่นใจว่าระบบ
สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้อย่าง
ต่อเนื่อง. 

(2) องค์กรท าให้มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมของ
ระบบงานและสถานทีท่ างานต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน โดยค านึงถึงการป้องกัน การบริหารจัดการ 
ความต่อเนื่องของการให้บริการ การเคลื่อนย้าย การ
ท าให้ฟื้นคืนสูส่ภาพเดิม รวมถึงการพึ่งพาก าลังคน ผู้
ส่งมอบ และพนัธมิตร. องค์กรท าให้มั่นใจว่าระบบ
สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้อย่าง
ต่อเนื่อง. 

52 แก้ไขค าในกล่องข้อความ (1) กรอบการบริหารงานคุณภาพ ค าว่า Implement เป็น Action  
53 แก้ไขค าในกล่องข้อความ (1) กรอบการบริหารความเสี่ยง ค าว่า Implement เป็น Action 
53 ค าในกล่องข้อความ  

1. (2) การสนบัสนนุระบบบริหารความเสี่ยง นโยบาย
บริหารความเสี่ย แผนจัดการความเสี่ยง 

2. (2) อาคารสถานที่ พื้นที่ใช้สอย อุปกรณ์เครื่องมือ 
ยา และวสัดุครุภัณฑ์ (II-3.1, 3.1, 6) 

3. ระบบบริการความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มี
ประสิทธผิล 

แก้ไขค าในกล่องข้อความ เป็น 
1. (2) การสนบัสนนุระบบบริหารความเสี่ยง นโยบาย

บริหารความเสี่ย ระบบบริหารความเสี่ยง 
2. (2) อาคารสถานที่ พื้นที่ใช้สอย อุปกรณ์เครื่องมือ 

ยา และวสัดุครุภัณฑ์ (II-3.1, 3.2, 6) 
3. ระบบบรหิารความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มี

ประสิทธผิล 
70 II-2.2 การก ากับดูแลวชิาชีพแพทย์ (PFG.2) II-2.2 การก ากับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์ (PFG.2) 
71 (7) องค์กรแพทย์ประสานความร่วมมือกับ

คณะกรรมการระดับองค์กรที่เก่ียวกับการก ากับดูแล
ทางคลนิิก การใช้ยา การควบคมุการติดเชื้อ การสร้าง
เสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย. 

(7) องค์กรแพทย์ประสานความร่วมมือกับ
คณะกรรมการระดับองค์กรที่เก่ียวกับการก ากับดูแล
ทางคลนิิก การใช้ยา การควบคมุการติดเชื้อ การสร้าง
เสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย. 

84 1. แก้ไขเพิ่มลูกศรชี้จากกล่องข้อความหมายเลข (3) ออกแบบระบบป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อ (IPC) ไปยัง
กล่องข้อความ ข.การเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ 
2. แก้ไขค าสะกดผิด ในแผนภาพกล่องข้อความ (5) จัดการและควบคุมการระบาด ค าวา่ ผู้รับผดิขอบ เป็น 
ผู้รับผิดชอบ  

91 จัดโครงสร้างอาคารสถานที่ วางระบบการควบคุม
สภาพแวดล้อมโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม30 
และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายสิ่งปนเปื้อนและเชือ้โรค; 

จัดโครงสร้างอาคารสถานที่ วางระบบการควบคุม
สภาพแวดล้อมโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม30 
และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายสิ่งปนเปื้อนและเชือ้โรค; 

102 แก้ไขค าในข้อ (3) องค์กร (โดย PTC) เป็น องค์กร (โดย PCT) 
111 เพิ่มข้อความเชิงอรรถที่ 48 บริการตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉยัโรค ครอบคลุมบริการห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์/พยาธวิิทยาคลินิก; บริการตรวจทางรังสีวิทยา /medical imaging; บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เช่น 
การส่องกล้อง การตรวจการท าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ 

112 แก้ไขค าสะกดผิด หัวข้อย่อยมาตรฐาน II-7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ / พยาธวิิทยาคลินิก ค าวา่ 
servicee เป็น service 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

หน้า เนื้อหาฉบับพิมพ์คร้ังแรก (มกราคม 2561) เนื้อหาฉบับพิมพ์คร้ังที่สอง (มกราคม 2562) 
127 แก้ไขค าใน ข้อความเชิงอรรถ 61 การระบาด แบ่งได้เป็นเป็น 2 ลักษณะ เป็น  61 การระบาด แบ่งได้เป็น 2 

ลักษณะ 
129, 131 แก้ไขค าในข้อก าหนดโดยรวมของมาตรฐาน ค าว่า สนองตอบ เป็น ตอบสนอง 

131 แก้ไขค าว่า ส่งเสริมสุขภาพ เปน็ สร้างเสริมสุขภาพ 
135 (3) ผู้ป่วยได้รับการคัดแยก (triage) ภายในระยะเวลา

อันรวดเร็ว. ผู้ป่วยที่จ าเปน็ต้องได้รับการดูแลฉุกเฉิน
หรือเร่งด่วนได้รับการดูแลรักษาเป็นอันดับแรก โดย
เจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพและอุปกรณ์เคร่ืองมือที่
เหมาะสม. 

(3) ผู้ป่วยได้รับการคัดแยก (triage) ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว. ผู้ป่วยที่จ าเปน็ต้องได้รับการดูแลฉุกเฉิน
หรือเร่งด่วนได้รับการดูแลรักษาเป็นอันดับแรก โดย
เจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพและอุปกรณ์เคร่ืองมือที่
เหมาะสม. 

136 แก้ไขค าสะกดผิด ลกุล้ า เป็น รกุล้ า ในหัวข้อการท าผ่าตัดและหัตถการรุกล้ า 
152 แก้ไขค าสะกดผิด บุคคลากร เป็น บุคลากร ในหัวข้อย่อย (3) ก.การระงับความรู้สึก 

165, 166 IV-4 ผลด้านการนíำ (LDR) 
(3) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ าคัญดา้นการ
ก ากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบดา้นการเงนิทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
(4) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ าคัญดา้นการ
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกวา่ ข้อก าหนดด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบ. 
(5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ าคัญดา้นการ
ประพฤติปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของ
ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผูน้ าระดบัสูง และการก ากบัดูแล
กิจการ. 
(6) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ าคัญดา้นความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและการสนบัสนนุชุมชนที่ส าคัญ. 

(3) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ าคัญดา้นการ
ก ากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบดา้นการเงนิทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
(4) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ าคัญดา้นการ
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกวา่ ข้อก าหนดด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบ. 
(5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ าคัญดา้นการ
ประพฤติปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของ
ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผูน้ าระดบัสูง และการก ากบัดูแล
กิจการ. 
(6) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชีส้ าคัญดา้นความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและการสนบัสนนุชุมชนที่ส าคัญ. 

166 IV-5 ผลด้านประสทิธิผลของกระบวนการท างาน
ส าคัญ (WPR) 
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดส าคัญเก่ียวกับผลการด าเนินการของ
กระบวนการ 
ท างานส าคัญ (ตามมาตรฐานตอนที่ I และ II) และ
กระบวนการสนับสนนุส าคัญ ครอบคลุมตัวชี้วัดดา้น 
ผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ และ
มิติคุณภาพที่เก่ียวข้องอื่นๆ. 
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดส าคัญของประสทิธิผลระบบความปลอดภัย

IV-5 ผลด้านประสทิธิผลของกระบวนการท างาน
ส าคัญ (WPR) 
(1) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดส าคัญเก่ียวกับผลการด าเนินการของ
กระบวนการ 
ท างานส าคัญ (ตามมาตรฐานตอนที่ I และ II) และ
กระบวนการสนับสนนุส าคัญ ครอบคลุมตัวชี้วัดดา้น 
ผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ และ
มิติคุณภาพที่เก่ียวข้องอื่นๆ. 
(2) องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดส าคัญของประสทิธิผลระบบความปลอดภัย
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ขององค์กร การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน และผลการด าเนินการดา้นห่วงโซ่อุปทาน. 

ขององค์กร การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน และผลการด าเนินการดา้นห่วงโซ่อุปทาน. 

166 IV-6 ผลด้านการเงิน (FNR) 
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจบุนัและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดส าคัญของผลการด าเนินการด้านการเงิน รวม
ทั้งตัววัดดา้นผลตอบแทนทางการเงิน ความมัน่คง
ทางการเงิน และผลการด าเนนิการด้านการใช้
งบประมาณ. 

IV-6 ผลด้านการเงิน (FNR) 
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจบุนัและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดส าคัญของผลการด าเนินการด้านการเงิน 
รวมทั้งตัวชี้วัดดา้นผลตอบแทนทางการเงิน ความ
มั่นคงทางการเงิน และผลการด าเนินการดา้นการใช้
งบประมาณ. 

179 แก้ไขค าว่า Team Work เป็น Teamwork 
196 1. แก้ไขค าว่า ผลการด าเนินงานขององค์กร เป็น ผลลัพธ ์

2. เพิ่มค าในช่องรหัสอ้างอิงในฉบบัที่ 3  ข้อ IV-2 ผลด้านการมุ่งเนน้ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอ่ืน เปน็ PCR, HPR  
197 - 218 ภาคผนวก 4 ข้อก าหนดที่มีการจัดขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ มีการแก้ไข ดังนี ้

1. แก้ไขเป็นแสดงด้วยตัวอักษรสีฟา้ในเนื้อหาที่ปรบัเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม 
2. แก้ไขหัวข้อก าหนดที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 

197 ไม่มี I-1.2 ก.(2) องค์กรประเมินผลการด าเนินการของผู้น า
ระดับสูง ระบบการน า ระบบก ากับดูแลองค์กร และ
น าผลการประเมินมาใชป้รับปรงุผู้น าและระบบการน า. 

199 ไม่มี I-2.1 ข.(1) องค์กรระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธท์ี่
ส าคัญ ค่าเปา้หมายและก าหนดเวลาที่จะบรรลุ. 

199 ไม่มี I-3.2 ก.(1) องค์กรน าความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ป่วย/ผู้รบัผลงานอ่ืน มาก าหนดคุณลักษณะของ
บริการ. 

200 ไม่มี I-4.2 ก.(1) องค์กรตรวจสอบข้อมูลและท าให้มั่นใจใน
คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศว่ามีความแมน่ย า 
ถูกต้อง คงสภาพ เชื่อถือได้ และเป็นปจัจุบนั 
(accuracy & validity, integrity & reliability, 
currency). 

203 ไม่มี I-6.2 ก.(1) องค์กรควบคุมต้นทนุโดยรวมของการ
ปฏิบัติการ ด้วยการป้องกันอุบัตกิารณ์ ความผิดพลาด 
และการต้องท างานซ้ า, การลดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบและทดสอบ, การน าเร่ืองของรอบเวลา ผลิต
ภาพ ปัจจัยดา้นประสทิธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มา
พิจารณากระบวนการท างาน. 

204 ไม่มี II-2.2 (7) องค์กรแพทย์ประสานความร่วมมือกับ
คณะกรรมการระดับองค์กรที่เก่ียวกับการก ากับดูแล
ทางคลนิิก การใช้ยา การควบคมุการติดเชื้อ การสร้าง
เสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย. 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

หน้า เนื้อหาฉบับพิมพ์คร้ังแรก (มกราคม 2561) เนื้อหาฉบับพิมพ์คร้ังที่สอง (มกราคม 2562) 
217 IV-4 (5) องค์กรแสดงให้เห็นผลหรือตัวบ่งชี้ส าคัญดา้น

การประพฤติปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม และความ 
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ีต่อผู้น าระดบัสูง และ
การก ากับดูแลกิจการ. 

ไม่มี 

218 ไม่มี IV-6 องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบนัและแนวโน้ม
ของตัวชี้วัดส าคัญของผลการด าเนินการด้านการเงิน 
รวมทั้งตัวชี้วัดดา้นผลตอบแทนทางการเงิน ความ
มั่นคงทางการเงิน และผลการด าเนินการดา้นการใช้
งบประมาณ. 

 


