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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในสถานพยาบาลภาครัฐ 
 
 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ นี้ มีเจตนารมณเพ่ือใชสําหรับสถานพยาบาล ตาม มาตรา 5 (2)        
เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของสถานพยาบาลใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา55 ท่ีบัญญัติไววารัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข ท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง 
เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริม และสนับสนุน
ใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยให เกิดประโยชนสูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ ง             
ตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย      
รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยางตอเนื่องโดยใชขอกําหนดท่ีไดระบุไว    
ในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฉบับนี้ เปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน
ผูรับบริการ  ซ่ึงประกอบดวยการเพ่ิมสมรรถนะในดานตาง ๆของสถานพยาบาลท่ีเก่ียวของกับบทบาทหนาท่ี      
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และใหการดําเนินการของสถานพยาบาลสอดคลองตามกฎหมายและพันธะ
สัญญาท่ีเก่ียวของ เพ่ือทําใหเกิดคุณคาตอสถานพยาบาล ผูมีสวนไดสวนเสีย สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ
นโยบายดานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข 

บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิ
ไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายบุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการ
สาธารณสุขจากรัฐซ่ึงตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพบุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัด
โรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสม โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณรัฐตองดําเนินการสงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน รวมท้ังจัด
และสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให
เอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาท่ีใหบริการดังกลาว   
ซ่ึงไดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

ตามนโยบายของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement)  ในการสงเสริมและพัฒนา
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพใหกับหนวยบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศทุกระดับ ใหมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการเปนสถานพยาบาล 
และสามารถพัฒนาไปสูระดับคุณภาพ สนับสนุนใหสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขารวมเครือขายวิชาการเพ่ือ
การรับรองมาตรฐาน และสนับสนุนทรัพยากรท่ีเก่ียวของ, การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหสถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมใหไดตามเกณฑ ปรับปรุงกระบวนการใหบริการดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ตลอดจนมีการปองกันความปลอดภัยทางไซเบอร 
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ปรัชญาของมาตรฐาน 
การดําเนินงานเก่ียวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

1. เนนเพ่ือการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
2. เปนขอกําหนดพ้ืนฐาน ท่ีสถานพยาบาลตองการและยอมรับมากท่ีสุด 
3. คํานึงถึงผูรับบริการและสถานพยาบาลเปนศูนยกลาง 
4. สามารถปรับใหเขากับวัฒนธรรมทองถ่ินของสถานพยาบาล ไดทุกระดับ 
5. ใหสถานพยาบาลทุกระดับ สามารถพัฒนาสูระบบคุณภาพได ตามบริบทของตนเองไดอยางเหมาะสม 

ยั่งยืนและตอเนื่อง 
6. การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 
7. เปนฐานในการพัฒนาสูมาตรฐานระดับชาติและสากลได 

 

เปาประสงค 
ประชาชนผูรับบริการมีความม่ันใจวา หากเขาไปรับบริการยังสถานพยาบาลท่ีผานเกณฑมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผูรับบริการและญาติจะไดรับความ
สะดวกสบาย จากการรับบริการภายใตสถานท่ี ท่ีสะอาดเปนระเบียบ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินในทุกๆ ดานไดรับการตรวจรักษา
ดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ ถูกตองแมนยํา พรอมใช เชื่อถือไดอยางเพียงพอ รวมท้ังผูรับบริการไดรับ
ขอมูลความรู และฝกทักษะ ใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองสามารถจัดการสุขภาพตนเองได 
 

คํานิยามท่ีสําคัญ 
การบริการ (Service) หมายถึง การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน        

การบริการท่ีดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ซ่ึงเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปนผลดีกับองคกร
ของเรา เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ เชน        
งานประชาสัมพันธ งานบริการ 

การสนับสนุน (Support) หมายถึง การใหความชวยเหลือและการขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีเนนการสงทีมเขาไปรวมปฏิบัติการใหดี มีคุณภาพอยางสมบูรณข้ึนดวยปจจัยตาง ๆ เชน งบประมาณ           
วัสดุ อุปกรณ  อาคารสถานท่ี  เพ่ือทําใหสถานพยาบาลบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีมีความเปนไป    
ไดอยางเปนรูปธรรม สามารถจะดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ม่ันคงและยั่งยืน 

การสงเสริม (Promote) หมายถึง การใหความชวยเหลือและการขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรม    
ท่ีเก่ียวกับองคความรูใหดี มีคุณภาพอยางสมบูรณข้ึนดวยปจจัยตาง ๆ เชน  การอบรมบุคลากร ความรู โอกาส     
และกําลังใจ เพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีมีความเปนไปไดอยางเปนรูปธรรม สามารถจะ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ม่ันคงและยั่งยืน 

การเยี่ยมประเมิน (Assessment visit) หมายถึง การลงติดตามเพ่ือวัดผลการดําเนินงานของ
สถานพยาบาลควบคูไปกับการใหคําแนะนํา ชี้แนะ เพ่ือใหสถานพยาบาลสามารถนําไปดําเนินการใหเปนไปตาม
เกณฑขอกําหนด และมีการใหคาคะแนนความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ตอนนั้น 
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การเยี่ ยมสง เสริม (Visiting promotion) หมายถึง การลงติดตามการดํ า เนินงานท่ีไม มีวัดผล             
การดําเนินงาน เนนการใหองคความรู คําแนะนํา ชี้แนะ เพ่ือใหสถานพยาบาลสามารถนําไปดําเนินการใหเปนไป
ตามเกณฑขอกําหนด  

การพัฒนา (Development) หมายถึง การทําใหดีกวาเดิม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยน       
จากระดับหนึ่ง ไปสูระดับหนึ่งท่ีดีกวา 

การเสริมพลัง (Empowerment) หมายถึง กระบวนการอธิบายเชิงลุมลึกท่ีสรางโอกาสใหผูใชบริการ
สามารถตอบสนองความตองการจําเปนของเขาและหนวยงานไดอยางเปนจริง เปนกระบวนการท่ีตองเนน
ผูใชบริการเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การสงเสริม การพัฒนา           
และเสริมสรางความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความตองการของตนเองและแกปญหาดวยตนเอง        
และไมใชวิธีการสําเร็จรูปท่ีกําหนดไวลวงหนาเพ่ือใหเกิดความรูสึกเชื่อม่ันในตนเองและรูสึกวาตนเองมีอํานาจ
สามารถควบคุมความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของตนเองได   

ขอกําหนด (Guidelines) หมายถึง แนวทางปฏิบัติท่ีแนะนําเพ่ือใหไดตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
อันเปนข้ันต่ําท่ีพึงประสงคในการดูแลและคุมครองผูบริโภคท่ีไมใชกฎหมาย แตกําหนดใหใชเปนแนวทาง 

ของเสียอันตราย (Hazardous waste) หมายถึง วัสดุอุปกรณท่ีไมใชแลว หรือสิ่งปฏิกูล ท่ีมีองคประกอบ
หรือปนเปอนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติท่ีเปนอันตราย เชน หลอดไฟฟา , กากคลอรีน , น้ํายาลางฟลมเอกซเรย 
น้ํามันเครื่อง เปนตน 

ขยะอันตราย หมายถึง ขยะท่ีกอใหเกิดอันตรายตอคนและสิ่งแวดลอม ไดแก ขยะท่ีปนเปอนสารพิษ 
สารเคมี สามารถลุกติดไฟได มีฤทธิ์กัดกรอนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได ขวดยาฆาแมลง กระปองสเปรย หลอดไฟ
เกา ถานไฟฉาย เปนตน  

ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาพท่ีไมมีภยันตราย ในสถานพยาบาลหรือในการทํางาน รวมถึง
ระบบงานตางๆ เครื่องมืออุปกรณ และการทํางานท่ีตองไดรับการดูแล ควบคุมไมมีอันตราย ไมอยูในสภาพ        
ท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ หรือไมมีเชื้อโรค โดยจะไมกอใหเกิดสิ่งตางๆ เชน การเสียชีวิต บาดเจ็บ เสียสุขภาพ
อนามัย และเสียทรัพย เปนตน 

ความปลอดภัยไซเบอร (Cyber security) หมายถึง ความสามารถท่ีจะปกปองระบบคอมพิวเตอร         
และเครือขาย จากการโจมตีทางไซเบอร 

มาตรฐาน (Standards) หมายถึง ขอกําหนดท่ีตองปฏิบัติตามเพ่ือใหบรรลุตามเง่ือนไขท่ีกําหนด         
ดานระบบบริการสุขภาพ เพ่ือการดูแลและคุมครองสุขภาพของประชาชน ซ่ึงตองเปนคําชี้แจงท่ีชัดเจนจําเปน    
และสามารถตรวจสอบได 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (Health Service System Standard) หมายถึง เกณฑท่ีกําหนดข้ึน    
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานและวัดความสําเร็จของสถานพยาบาลภาครัฐ ในการจัดการคุณภาพ       
รวมท้ังพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงเปนระบบบริการสุขภาพท่ีรัฐพึงจัดใหแกประชาชน และสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพ 
เปนท่ีไววางใจของประชาชนและสังคม เพ่ือคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพเอ้ือใหเกิดความปลอดภัย 
สวัสดิภาพของผูรับบริการ ผูใหบริการ ผูมาเยือนชุมชนและสิ่งแวดลอม 

ระบบสนับสนุน (Supporting system) หมายถึง ระบบงานดานวิศวกรรม หรือ สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือ เครื่องมืออุปกรณตาง ๆท่ีไมใชเปนเครื่องมือแพทย แตจะเปนสวนท่ีสงเสริมความสะดวกสบาย ปลอดภัย   
และชวยเอ้ือประโยชนตอการทํางานหรือการบริการรักษาพยาบาล 
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พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง การกระทําท่ีผลตอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว       
หรือชุมชน ไมวาจะเปนลักษณะท่ีทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ เชน ทําใหตนเอง บุคคลอ่ืนในครอบครัว ในชุมชน 
เจ็บปวย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือในลักษณะท่ีเปนผลดีตอสุขภาพ เชน ทําใหตนเอง บุคคลอ่ืนในครอบครัว      
และในชุมชนมีสุขภาวะดี ไมเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตดวยโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ 

ศูนยเครื่องมือแพทยในสถานพยาบาล หมายถึง หนวยงานภายในของสถานพยาบาลท่ีทําหนาท่ีบริหาร
จัดการเครื่องมือและอุปกรณการแพทยแบบมีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืนๆภายในสถานพยาบาล อันประกอบดวย 
การกําหนดนโยบายดานเครื่องมือแพทย การวางแผน การรวมจัดหา การจัดการฐานขอมูล  การควบคุมกํากับ
มาตรฐาน การจัดการใหมีความพรอมใช การซอมแซม การบํารุงรักษา การสอบเทียบ การทวนสอบ การฝกอบรม 
การประเมินความเสี่ยง การประเมินเทคโนโลยี การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และรวมแทงจําหนายเปนตน        
เพ่ือใหเครื่องมือแพทยของสถานพยาบาลไดมาตรฐาน มีความพรอมใช เชื่อถือได ปลอดภัย คุมคา และสม
ประโยชน  

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานสุขภาพ สรางเสริม
ความสามารถของบุคคล รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ท่ีมีผลกระทบ 
ตอสุขภาพ อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนสุขภาพ และธํารงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูลอมรอบตัวมนุษย มีท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและ         
สิ่งท่ีไมมีชีวิต ท้ังสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและสิ่งท่ีเปนนามธรรมมีท้ังสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน     
มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งมีสวนเสริมสรางหรือ
ทําลายปจจัยอ่ืนอยางหลีกเลี่ยงมิได  เปนวงจร วัฏจักรท่ีเก่ียวเนื่องกันท้ังระบบ 

องคประกอบท่ีวัดไดดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษา หรือ ขอกําหนดระบบคุณภาพท่ีจําเปน (Essential Requirements) สําหรับการทํางานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานสุขศึกษาในสถานพยาบาลมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการจัด
กระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอยางเปนระบบ ถูกตองตามหลักวิชาการและเชื่อถือได  

 

องคประกอบของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ประกอบดวย ๙ หมวด 

หมวดท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ 

หมวดท่ี 2 ดานการบริการสุขภาพ 
หมวดท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก 
หมวดท่ี 4 ดานสิ่งแวดลอม 
หมวดท่ี 5 ดานความปลอดภัย  
หมวดท่ี 6ดานเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยและสาธารณสุข 
หมวดท่ี 7 ดานระบบสนับสนุนการบริการท่ีสําคัญ 
หมวดท่ี 8ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
หมวดท่ี ๙ ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
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หมวดท่ี 1 ดานการบรหิารจัดการ 
 
เจตนาของดานการบริหารจัดการ 

เพ่ือการจัดการระบบงานใหมีคุณภาพ โดยเปนไปตามเกณฑขอกําหนดของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ซ่ึงทุกคนท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกองคการรับผิดชอบตองานท่ีตนเองกระทําอยางเต็มท่ีเพ่ือใหการใหผล
การใหบริการเปนไปตามตองการของผูรับบริการ  
องคประกอบท่ีวัดได  

1.1  การกําหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ 
1.1.1 มีการจัดทํานโยบายท่ีเปนเอกสาร มีความสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของระเบียบและ  

ขอกําหนด และลงนามโดยผูบริหารระดับสูง 
1.1.2 เนื้อหาของนโยบายฯ มีสาระสําคัญสอดคลองการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
         ของสถานพยาบาล 
1.1.3 มีการถายทอดเผยแพรนโยบายดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการท่ีมีความเหมาะสมและ     

มีผลตอการรับทราบมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายไดอยางท่ัวถึง 

1.1.4 มีการทบทวนนโยบายตามระยะเวลาหรือตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 
1.2 คณะทํางานการจัดการคุณภาพ 
   1.2.1 มีคณะทํางานจัดการคุณภาพ ท่ีเก่ียวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพท่ีลงนามโดย 

                  ผูบริหารระดับสูงของสถานพยาบาล 
          1.2.2 โครงสรางคณะทํางาน ครอบคลุมหนวยงานตางๆในสถานพยาบาลท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานระบบ 

        บริการสุขภาพ 
1.2.3 มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานอยางชัดเจนสอดคลองกับ 

          มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1.2.4 มีการสื่อสารและเผยแพรคําสั่งคณะทํางาน ใหเจาหนาท่ีของสถานพยาบาลรับทราบวิธีการใด 

          วิธีการหนึ่งอยางท่ัวถึง 
      1.3 การประเมินตนเอง 

1.3.1 มีการประเมินตนเองในหมวดตางๆของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
        1.3.2 การประเมินตนเองทําอยางอยางมีสวนรวมครอบคลุมทุกหนวยงานของสถานพยาบาล 

1.3.3 มีการวิเคราะหผล จากแบบประเมินตนเองเพ่ือหาโอกาสพัฒนา 
1.3.4 มีแผนงานโครงการ ท่ีจะดําเนินการพัฒนาจากการวิเคราะหผลการประเมินตนเอง 

      1.4 การรวบรวม วิเคราะห และจัดทําขอมูลในแตละขอกําหนดหมวดตางๆ 
1.4.1 หมวดท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ 
1.4.2 หมวดท่ี 2 ดานบริการสุขภาพ 

1.4.3 หมวดท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.4.4 หมวดท่ี 4 ดานสิ่งแวดลอม 
1.4.5 หมวดท่ี 5 ดานความปลอดภัย  
1.4.6 หมวดท่ี 6 ดานเครื่องมือ อุปกรณ ทางการแพทยและสาธารณสุข 
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1.4.7 หมวดท่ี 7 ดานระบบสนับสนุนการบริการท่ีสําคัญ 
1.4.8 หมวดท่ี 8 ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
1.4.๙ หมวดท่ี ๙ ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

      1.5 การวางแผนการจัดการคุณภาพ 
1.5.1 กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย โครงการแผนงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี 

          กําหนดอยางเหมาะสม 
1.5.2 ประเด็นการจัดทําแผน/โครงการความครอบคลุม 
1.5.3 การประเมินความเสี่ยงและปญหาดานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1.5.4 กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1.5.5 ระบบการติดตาม ประเมินผล และการพัฒนาแผนดานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอยาง 

          ตอเนื่อง 
      1.6 การดําเนินการและการปฏิบัติ การจัดการคุณภาพ 

1.6.1 ดานโครงสรางและความรับผิดชอบกําหนดโครงสรางการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ 
                   แตงตั้งผูรับผิดชอบและกําหนดอํานาจหนาท่ีการจัดสรรงบประมาณ อุปกรณตางๆ  

1.6.2 ดานการควบคุมการปฏิบัติ จัดทําระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมการปฏิบัติใหครอบคลุมทุก 
                   ดานของระบบมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 

1.6.3 แผนปฏิบัติการ และการพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายกับมาตรฐาน 
                   ระบบบริการสุขภาพและมีการพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

1.6.4 ดานการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ บันทึกผลการ 
          ฝกซอม 

1.6.5 ดานการสื่อสารองคกรประสานงานและประชาสัมพันธถายทอดนโยบายและกําหนดระเบียบ 
         ขอบังคับแนวปฏิบัติไปสูการปฏิบัติภายในและภายนอกองคกรสรางกลไกการใหคําปรึกษาและ 
         รับขอรองเรียน การจัดทําแผนการประสานงานและประชาสัมพันธ และจัดทําฐานขอมูล 
                   มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1.6.6 การปองกันและแกไขสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด จัดทําระเบียบปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติการ 
     ปองกันและแกไขสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
          1.6.7 ดานการฝกอบรม การพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถและการสรางจิตสํานึกจัดทําแผนพัฒนา    
                  บุคลากรดานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพประเมินบุคลากรเก่ียวกับขอบังคับความรูและ     
                  ความสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และนําผลการประเมิน 
                  ไปสูการปฏิบัติและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

1.6.8 ดานการควบคุมเอกสารมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจัดทําระเบียบปฏิบัติการ เรื่องการ 
          ควบคุมเอกสาร 
      1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการคุณภาพ 

1.7.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจัดทําระเบียบปฏิบัติเรื่องแผนการติดตาม ตรวจสอบ  
              และประเมินผล  
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1.7.2 การประเมินผลความสอดคลองการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจวัดกับมาตรฐานและแผน 
          ประเมินความสอดคลองการปฏิบัติสวนท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 

1.7.3 การแกไขและปองกันสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดจัดทําระเบียบปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติการแกไข 
          และการปองกันสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด 

1.7.4 การจัดทําและเก็บบันทึกจัดทําระเบียบปฏิบัติเรื่องระบบบันทึกบัญชีบันทึกของหนวยงานการ 
                   ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติแผนการตรวจประเมิน 

1.7.5 มีการเยี่ยมสํารวจภายในองคกร 
1.7.6 การตรวจตามแผน และการแกไขปรับปรุงหลังการตรวจ 

      1.8 การทบทวนและปรับปรุงการจัดการคุณภาพอยางตอเนื่อง  
1.8.1 มีแผนการประชุมทบทวนการจัดการคุณภาพ 
1.8.2 มีการประชุมตามแผนใหครบตามวาระ 
1.8.3 มีการเวียนแจงผลการประชุมใหหนวยงานตางๆ 
1.8.4 มีการวิเคราะหและนําผลสูการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในสถานพยาบาลภาครัฐ ฉบับป พ.ศ. 2562 (ฉบับมาตรา 5) 



- 8 - 

หมวดท่ี 2 ดานบริการสุขภาพ 
 
เจตนาของดานบริการสุขภาพ 

ดานการบริการของสถานพยาบาลตองใหความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดบริการดาน
สุขภาพใหแกประชาชน ภายใตปจจัยพ้ืนฐานหลัก ท่ีสถานพยาบาลควรจัดให 
องคประกอบท่ีวัดได  

2.1. ผลการตรวจ  
   2.1.1 ผูปวยและ/หรือญาติ ไดรับทราบผลการตรวจรางกายและประเมินความเจ็บปวยเบื้องตน  

 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และ ผลการวินิจฉัยของแพทย  
   2.1.2 ผลการวิเคราะหท่ีผูปวยและ/หรือญาติ ไดรับ จะถูกตองตรงตามตัวบุคคล มีขอมูลสําคัญ 

  ครบถวน เชื่อถือได รวมท้ังระบุวาผลการตรวจประเมินเบื้องตน พบหรือไมพบอะไร มี 
  ลักษณะเชนไรโดยมีลายมือชื่อของผูตรวจ วันเดือนปและเวลาท่ีตรวจกํากับดวย 
2.1.2.1. ผลการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการทาง 

  การแพทยมีความแมนยํา ชัดเจน ครบถวนตามคําสั่งแพทยผูตรวจมีรายละเอียด 
  เพียงพอ และรายงานผลการตรวจไดอยางทันเวลา  

2.1.2.2 ผลสรุปการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด กายอุปกรณ ตองมี 
 ลักษณะสําคัญ ดังนี้  
2.1.2.2.1 มีการกําหนดวิธีการรับผูปวยการรักษาและการสงตอผูปวยท้ังภายใน 

    และภายนอกสถานพยาบาลผานการใหความเห็นโดยแพทยผูตรวจหรือ 
    ผูใหการรักษา  

2.1.2.2.2 มีการใหขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับการรักษาแกผูปวย/ผูรับบริการ และญาติ 
    ทุกราย 

2.1.2.2.3 มีการประเมินและการวางแผนการดูแลรักษาเปนระยะๆอยางเหมาะสม 
    กับสภาพความเจ็บปวย 

2.1.2.2.4 มีการบันทึกขอมูลผูปวยและแผนการดูแลรักษาอยางถูกตอง แมนยํา 
    และครบถวน 

2.1.2.2.5 มีการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนเองแกผูปวยและญาติ 
2.1.2.2.6 ผูปวยท่ีมีปญหาซับซอนในการรักษาพยาบาลท่ีตอเนื่อง ตองมีการ 

    ประสานงาน ใหคําปรึกษาและแกไขปญหารวมกันระหวางทีมสุขภาพ 
2.1.2.2.8 มีทะเบียนประจําแผนกท่ีมีการบนัทึกการวินิจฉัยโรค/กายภาพบําบัด  

    และการรักษาพยาบาล 
   2.1.3 ในหองรอคลอด หญิงตั้งครรภตองไดรับการแจงใหทราบขอมูลเก่ียวกับการตรวจครรภโดย 

 พยาบาลวิชาชีพประจําหองรอคลอดเปนระยะๆ 
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2.2 ผลการวินิจฉัยเบ้ืองตนและหรือขอสันนิษฐาน  
      ผูปวยท่ีมาขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริงและเพียงพอ 

เก่ียวกับการเจ็บปวย การตรวจรักษา ผลดีและผลเสียของวิธีการรักษาพยาบาลหรือการตรวจจากผูประกอบ
วิชาชีพ ดวยภาษาท่ีชัดเจน เขาใจงาย เพ่ือใหผูปวยสามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไมยินยอมรับการรักษาดวย
ตนเอง เวนแตกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวนท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิต 

   2.2.1 ผูปวยและ/หรือญาติ ตองไดรับทราบรายละเอียดของภาวะและการดําเนินโรครวมท้ัง 
 ความกาวหนาของการรักษาทุกวันโดยแพทยผูดูแล หรือทุกครั้งเม่ือแพทยมาเยี่ยมอาการ  
2.2.1.1 ในกรณีหองคลอด ผูปวยและ/หรือญาติตองไดรับทราบความกาวหนาของการคลอด 

 เปนระยะๆ โดยการใหขอมูลของพยาบาลวิชาชีพหรือแพทย 
2.2.1.2 ในกรณีหองผาตัด ผูปวยและ/หรือญาติตองไดรับทราบผลการผาตัดและผลขางเคียง 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลังจากผาตัด โดยแพทยผูดูแลในเวลาท่ีเหมาะสมและทัน 
เหตุการณ 

2.2.1.3 หลังจากการผาตัด ผูปวยตองไดรับการสังเกตอาการหลังการผาตัดท่ีเปนไปตาม 
มาตรฐานของกระบวนการผาตัด 

2.3 ความเห็นและคําแนะนํา  
   2.3.1 ความเห็นและคําแนะนําในการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ    
           ผูปวยและ/หรือญาติ ตองไดรับความเห็น คําชี้แจง และคําแนะนําจากแพทยและหรือบุคลากร      
           ผูใหบริการเก่ียวกับอาการของโรค ทางเลือก และแผนการรักษาตามกระบวนการรักษา หัตถการ 
           ท่ีจําเปนตองกระทํา อุปกรณท่ีจําเปนตองใช ขอควรปฏิบัติ ขอหาม ขอควรระวัง อาการไมพึง 
           ประสงคท่ีอาจจะเกิด การดูแลตนเอง การปองกันการแพรกระจายเชื้อ และการปองกันการกลับ 
           เปนซํ้า อยางชัดเจนจนเปนท่ีเขาใจ 
   ๒.๓.๒ ผูปวยและญาตตองไดรับคําชี้แจงและคําแนะนําในการเตรียมตัวกอนทําหัตถการ การตรวจทาง 
           หองปฏิบัติการ หรือกอนฉายรังสี เก่ียวกับขอหาม ขอตองปฏิบัติ ขอควรระวัง อยางชัดเจนจน 
           เปนท่ีเขาใจ  
   ๒.๓.๓ ในกรณีท่ีตองเขาพักในสถานพยาบาล  

๒.๓.๓.๑ ผูปวยและ/หรือญาติทุกราย ตองไดรับทราบขอแนะนําในการปฏิบัติตน ขณะพัก 
 รักษาตัวในสถานพยาบาล และหลังกลับไปพักฟนบาน โดยทีมบุคลากรสุขภาพ       
 เพ่ือสงเสริมปองกันสุขภาพและฟนฟูสภาพรางกาย  

๒.๓.๓.๒ ผูปวยและ/หรือญาติ ไดรับคําแนะนําเก่ียวกับโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย  
 ตามแผนการรักษา  

๒.๔ ผูปวยและญาติตองไดรับความรูและฝกทักษะท่ีจําเปนตอการดูแลตนเองในหอผูปวยและ/หรือ   
     เม่ือกลับบาน รวมท้ังการสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนการปองกันการแพรกระจายโรค  
     และการกลับเปนซํ้า 
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  ๒.๔.๑ หากผูปวยจะตองไดรับการติดตามดูแลอยางตอเนื่อง ตองไดรับการนัดใหมาสถานพยาบาล  
หรือไดรับบริการเยี่ยมบานโดยทีมหมอครอบครัว เพ่ือติดตามผล และเฝาระวังพฤติกรรม 
สุขภาพท่ีมีความเสี่ยงตรงตามวัน เวลาท่ีนัด  
กรณี ยาท่ีมีวิธีการใชเฉพาะ ผูปวยและ/หรือญาติ รวมท้ังผูใกลชิดตองไดรับความรูและการฝก
ทักษะการใชยาดังกลาวอยางถูกตอง ชัดเจน เปนท่ีเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได 

  ๒.๔.๒ กรณีหลังคลอด มารดาหลังคลอด ตองไดรับการฝกทักษะเก่ียวกับการดูแลตนเองและทารก 
          จนเขาใจและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง ปลอดภัยตอท้ังตนเองและทารก  
๒.๕ การเฝาระวังดูแล ท้ังขณะอยูในหอผูปวย/สถานพยาบาล ขณะเคล่ือนยาย รวมท้ังบริการ 
     สงตอ 
   ๒.๕.๑ การเฝาระวังดูแลขณะอยูในหอผูปวย/สถานพยาบาล 

๒.๕.๑.๑ ผูปวย ตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดและเอาใจใส จากบุคลากรทางการแพทยหรือ
บุคคลากรท่ีไดรับมอบหมายจากผูประกอบวิชาชีพ  

 โดยผูปวย/และหรือญาติ โดยรับทราบลักษณะอาการผิดปกติท่ีตองขอความ 
 ชวยเหลือ และตองไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที เม่ือมีอาการผิดปกติเกิดข้ึน  

๒.๕.๑.๒ หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตองเปดบริการตลอด 24 ชัว่โมง อยางมีความพรอมท้ังดาน 
 บุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณสถานท่ีตลอด 24 ชั่วโมง  

๒.๕.๑.๓ ในกระบวนการคลอด มารดาและทารก ตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากพยาบาล 
 วิชาชีพและ/หรือแพทยผูดูแลท้ังกอนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด รวมท้ัง 
 มารดาและ/หรือญาติท่ีไดรับอนุญาตใหดูแลทารกได ตองไดรับทารกท่ีถูกตองทันทีท่ี 
 มารดาแข็งแรง 

๒.๕.๑.๔ ในกระบวนการหองผาตัด ผูปวยตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากพยาบาลวิชาชีพ 
 และแพทยผูดูแล ท้ังกอนการผาตัด ระหวางการผาตัด และหลังการผาตัด รวมท้ัง 
 การสังเกตอาการในหองพักฟน จนม่ันใจวาผูปวยปลอดภัยและไมมีภาวะแทรกซอน  

๒.๕.๑.๕ เม่ือผูปวยตองนอนสถานพยาบาล ผูปวยตองไดรับการตรวจเยี่ยมจาก แพทยผูใหการ 
 รักษา อยางนอยวันละ ๑ ครั้ง โดยตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดและเฝาระวังจาก 
 พยาบาลและเจาหนาท่ี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมท้ังผูปวยและ/หรือญาติ ไดทราบ 
 ลักษณะอาการผิดปกติท่ีตองขอความชวยเหลือหากเกิดภาวะผิดปกติข้ึน ตองไดรับ 
 การชวยเหลืออยางทันทวงที และสอดคลองกับความเชื่อตามหลักศาสนาของผูปวย  

   ๒.๕.๒ การเฝาระวังดูแลขณะเคลื่อนยาย หากจําเปนตองเคลื่อนยายผูปวยไปท่ีอ่ืน ผูปวยตองไดรับ 
 การดูแล ชวยเหลืออยางปลอดภัย และระมัดระวัง เพ่ือไมใหเกิดการบาดเจ็บหรือ 
 ภาวะแทรกซอนเพ่ิม โดยมีผูติดตามดูแลขณะเคลื่อนยาย และไดใชอุปกรณการเคลื่อนยายท่ี 
 เหมาะสมกับสภาพอาการ 

   ๒.๕.๓ การสงตอ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถในการใหบริการของสถานพยาบาล ผูปวยจะไดรับการ 
 สงตออยางมีมาตรฐานไปยังสถานพยาบาลในเครือขายท่ีมีศักยภาพสูงกวาในทันที โดยผูปวย 
 และสถานพยาบาลท่ีรับการสงตอตองไดรับคําชี้แจงเหตุผลความจําเปน  

๒.๖ บริการยา วัคซีน เวชภัณฑ หรือผลิตภัณฑใด ๆ ท่ีใหผูปวยนํากลับบาน 
   ๒.๖.๑ ผูปวยตองไดรับยา เวชภัณฑ วัคซีน ผลิตภัณฑใดๆ ตามหลักการมาตรฐาน ดังนี้  
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๒.๖.๑.๑ มีคุณภาพดี ไมเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ ขนาดและจํานวนตามแผนการรักษาอยาง 

 สมเหตุสมผล  
๒.๖.๑.๒ บรรจุในซอง หรือจัดเก็บในภาชนะท่ีสามารถรักษาคุณภาพยา เวชภัณฑ วัคซีน  

 ผลิตภัณฑนั้นๆ ได ตลอดระยะเวลาการใช  
๒.๖.๑.๓ ฉลากยามีการระบุคําอธิบายวิธีใช ขอบงชี้ ขอควรระวัง ขอหาม วิธีการเก็บรักษา  

 วันหมดอายุ ลักษณะเม่ือเสื่อมสภาพท่ีชัดเจนเขาใจไดงาย และในกรณีท่ีอาจเกิด 
 อาการแพ อาการขางเคียง ผลขางเคียงใดๆ ตองระบุมีรายละเอียดไวอยางชัดเจน  
 เขาใจไดงาย  

   ๒.๖.๒ ตองมีบริการน้ําดื่มท่ีสะอาด ไดมาตรฐาน และเพียงพอไวบริการสําหรับผูปวย สําหรับ 
 ผูปวยใน ตองมีน้ําดื่มท้ังรอนและเย็นไวบริการ  

   ๒.๖.๓ มีการจัดโภชนาการท่ีเหมาะสมกับผูปวยและสอดคลองกับแผนการรักษาของแพทย 
๒.๗ หัตถการท่ีกระทําตอรางกายผูปวย หัตถการท่ีกระทําตอรางกายตองกระทําโดยผูประกอบ 
      วิชาชีพภายใตมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
๒.๘ การบริการท่ีมิใชหัตถการท่ีดําเนินการใหแกผูปวย/ผูรับบริการ  
   ๒.๘.๑ เม่ือผูปวยและ/หรือญาติตองเขาคิวรับบริการ ตองไดรับการบอกกลาวจากผูใหบริการ  

 เก่ียวกับการคาดการณเวลาท่ีจะไดรับการตรวจโดยประมาณและ/หรือเหมาะสมกับ 
 สถานการณ โดยไดรับการบริการตามลําดับ หรือตามความรุนแรงของโรค  

   ๒.๘.๒ การรับรองและยืนยันสิทธิ์ ผูปวยทุกคนตองไดรับการรับรองและยืนยันสิทธิ์การใชบริการ  
 เอกสารการสงตอ และใบรับรองเอกสารท่ีสถานพยาบาลออกใหอยางถูกตอง ครบถวน  
 ชัดเจน 

   ๒.๘.๓ แผนการรักษาท่ีผูปวยและแพทยตัดสินใจเลือกรวมกันแลว ตองมีรายละเอียดเพียงพอ  
 ชัดเจน เปนท่ีเขาใจ ท้ังในกระบวนการและข้ันตอนการรักษาพยาบาลท่ีตองทํา ความรู ความ 
 เขาใจท่ีจําเปนในระหวางการรักษาพยาบาล รวมท้ังประมาณการคาใชจาย  

   ๒.๘.๔ ญาติและผูเก่ียวของ ตองไดรับทราบขาวสารขอมูล ความกาวหนาการดูแลรักษาของผูปวย 
 ขณะอยูในสถานพยาบาลเปนระยะๆ ตามสมควรแกกรณี และในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีไม 
 เปนไปตามแผนการรักษา ผูปวยและ/หรือญาติมีสิทธิในการตัดสินใจรับการรักษาตอเนื่อง 
 หรือถอนตัวจากการรักษา  

   ๒.๘.๕ เอกสารแผนพับ ขอมูลขาวสาร สื่อสิ่งพิมพ มีเนื้อหาท่ีจําเปนครบถวน มีความชัดเจน ถูกตอง  
 เหมาะสม และเพียงพอ  

   ๒.๘.๖ การประกอบพิธีตามความเชื่อทางศาสนา ผูปวยและหรือ/ญาติ จะไดรับความสะดวกในการ 
 ประกอบพิธีทางศาสนา 

   ๒.๘.๗ การจัดการศพ กรณีผูปวยเสียชีวิต ญาติจะไดรับศพในสภาพท่ีเรียบรอย และสามารถนํา 
 กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามความประสงค ภายใตขีดความสามารถท่ีสถานพยาบาล 
 จะจัดใหได 

๒.๙ ส่ิงของ เครื่องมือ อุปกรณ สถานท่ี ท่ีจัดไวใหผูปวยใช หรือใชกับผูปวย  
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   ๒.๙.๑ สิ่งของ เครื่องใช อุปกรณ ท่ีจัดไวให ผูปวยและ/หรือญาติใชหรือใชกับผูปวยสัมผัสตอง 

 สะอาด ปลอดภัย ไมสัมผัสกับสิ่งปนเปอนหรือสารคัดหลั่งของผูปวยรายอ่ืน ๆ รวมท้ังมี 
 สภาพพรอมใช ไมชํารุด ไมหมดอายุ และมีจํานวนหรือปริมาณเพียงพอตอการใชงาน  

   ๒.๙.๒ สถานท่ีท่ีใหบริการผูปวยและ/หรือญาติ ตองสะอาด สะดวก ปลอดภัย ไมเปนขอจํากัดตอ 
 การรักษาพยาบาล และสามารถเขาถึงผูปวยไดทันทีเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน  
๒.๙.๒.๑ หองท่ีใชเพ่ือการตรวจรักษาและทําหัตถการทุกประเภท ตองจัดพ้ืนท่ีอยางเปน 

สัดสวน มิดชิดและปลอดภัยตอผูปวยท้ังรางกายและจิตใจ     
กรณี หอง x-ray ตองมีสัญลักษณและขอบงชี้แสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีอาจมีแผ 
กระจายของรังสี และขอควรระวังใหประชาชนทราบ (รายละเอียดเพ่ิมตาม มาตรฐาน  
อาคาร สถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณการแพทย) 
กรณีเกิดอุบัติการณโรคระบาดหรือโรคท่ีตองเฝาระวังเปนพิเศษทางระบาดวิทยา  
สถานพยาบาลตองมีจุดคัดกรองผูปวยกอนรับการรักษา และมีพ้ืนท่ีท่ีใหบริการแยก 
จําเพาะสําหรับผูท่ีมีความเสี่ยง เพ่ือการปองกันการแพรกระจายเชื้อ  

๒.๙.๒.๒ บริเวณรอตรวจ รอรับยา สะอาด เพียงพอและเหมาะสม 
๒.๙.๒.๓ ตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกบริการแกผูพิการและคนชรา ท่ีเปนตามขอกําหนดของ 

 กฎหมายอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
๒.๙.๒.๔ ยานพาหนะในการใหบริการท้ังในและนอกสถานพยาบาลตองมีความปลอดภัย  

 พรอมและเพียงพอตอการใชงาน  
๒.๑๐ ตองมีกระบวนการจัดการและกําจัดของเสียท่ีเกิดจากการใหบริการ หรือเส่ือมสภาพ ไมได 
        มาตรฐาน หมดอายุอยางเหมาะสม ปลอดภัย และไดมาตรฐาน ท้ังนี้ตองไมกอใหเกิด 
        ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 
๒.๑๑ ขอมูล ขาวสารสําคัญท่ีทันตอเหตุการณ ท่ีชุมชนหรือสังคมตองการหรือตองเปดเผยตอ 
        สาธารณะ  
   ๒.๑๑.๑ ผูท่ีเก่ียวของไดรับแจงขาวสารหรือขอมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุอยางถูกตองไดทันทวงที  
   ๒.๑๑.๒ มีการรายงานขอมูลเก่ียวกับผูปวย ผูตองสงสัย วาเปนโรคติดตอรายแรง/โรคระบาดใหแก 

   หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปองกันและควบคุมโรคไดทันเหตุการณ  
   ๒.๑๑.๓ มีการประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    ในชุมชนและสังคมเพ่ือประโยชนในการเฝาระวังและดูแลสุขภาพตอไป รวมท้ังเผยแพร 
    ขอมูลขาวสารดานยา เวชภัณฑ สมุนไพร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 

2.12 สถานพยาบาลตองมีระบบการระบุตัวตนผูปวยท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกัน 
        ขอผิดพลาดในการดูแลรักษาผูปวยท่ีไมถูกตองตรงตามตัวบุคคล 
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หมวดท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
เจตนาของดานอาคาร สถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวก 

เพ่ือสรางความม่ันใจวา  องคกรมีอาคารสถานท่ีพรอมใช  ปลอดภัย  และใชงานไดสมประโยชน 
องคประกอบท่ีวัดได   

3.1 งานสถาปตยกรรม 
   3.1.1 แผนพัฒนาและการวางผังสถานพยาบาล 

3.1.1.1 มีแผนแมบท (แผนพัฒนาและการวางผังสถานพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม) 
3.1.1.2 มีผังบริเวณของสถานพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน  

   3.1.2 ทางเขา-ออกของสถานพยาบาล  
 3.1.2.1 ทางเขา-ออกหลักของสถานพยาบาล มีการแบงชองทางสัญจรสําหรับยานพาหนะและ 
                      ผูสัญจรทางเทาอยางชัดเจน 
   3.1.3 การเขาถึงแผนก / สวนบริการของสถานพยาบาล 
 3.1.3.1 เขาถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดสะดวกรวดเร็ว 
3.1.4 ปายนําทาง ปายจราจร ปายชื่อสถานพยาบาล ปายชื่ออาคาร 
 3.1.4.1 มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูสถานพยาบาล ติดตั้งอยูบนถนนในระยะท่ี 
   เหมาะสม      
 3.1.4.2 มีปายจราจรภายในสถานพยาบาล ติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสมสามารถมองเห็นได               
                      ชัดเจน 
 3.1.4.3 มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ มองเห็นไดชัดเจนพรอมระบบไฟสองสวาง 
  ท่ีเหมาะสม 
 3.1.4.4 มีปายชื่อสถานพยาบาล ปายชื่ออาคารท่ีเปนหนวยบริการสําคัญไดแก แผนกฉุกเฉิน  
   แผนกผูปวยนอก เปนตน ติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจนใน 
   เวลากลางวันและมีไฟสองสวางในเวลากลางคืน       
   3.1.5 ทางเดินเทา 
 3.1.5.1 แบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางจราจรของยานพาหนะอยางชัดเจน  
 3.1.5.2 มีความกวางไมนอยกวา ๑.๕๐เมตร ตลอดเสนทาง 
 3.1.5.3 ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทางลาดเอียงใหสามารถนํา 
   เกาอ้ีมีลอ ผานไดโดยสะดวก รวมท้ังตองจัดใหมีปายเตือนผูขับข่ี 
   ยานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทา      

    3.1.6 ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารสําหรับผูปวย 
 3.1.6.1 มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารในทุกหนวยบริการของสถานพยาบาลมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ี 
   ปองกันแดดและฝนตลอดแนว 
 3.1.6.2 มีความกวางไมนอยกวา๒.๕๐ม. เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวยสวนกันได  และไมมีสิ่ง 
   กีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจร 
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 3.1.6.3 ติดตั้งราวกันตกท่ีมีความสูงในระยะท่ีปลอดภัย 
 3.1.6.4 ติดตั้งราวจับในพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตอการใชงานของผูรับบริการ 
3.1.7 ทางลาด สําหรับผูปวย 
 3.1.7.1 กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความตางระดับกันมากกวา ๒ ซม. จะตองทําทางลาดเพ่ืออํานวยความ 
             สะดวกใหกับผูรับบริการ     
 3.1.7.2 มีความกวางไมนอยกวา ๑.๕0ม. ความลาดชันท่ีสามารถเข็นเกาอ้ีมีลอหรือเปลนอน 
                      ผูปวยไดสะดวกและปลอดภัย 
 3.1.7.3 ติดตั้งราวกันตกท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัย 
 3.1.7.4 ติดตั้งราวจับท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัย 
 3.1.7.5 ทางลาดภายนอกตองมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว 
 3.1.7.6 หอง/แผนกท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวยตั้งแตท่ีชั้น 2 ข้ึนไป ตองจัดใหมีทางลาดหรือลิฟท 
3.1.8 ท่ีจอดรถยนตและจักรยานยนต 
 3.1.8.1 มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการอยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอกและมีปายหรือเครื่องหมายแสดง 
                      อยางชัดเจน 
3.1.9 บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร 
 3.1.9.1 มีความกวางของถนนพอท่ีรถยนตคันอ่ืนสามารถขับผานไปไดขณะท่ีมีรถยนตจอดรับ-สงผูปวย    
 3.1.9.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพ้ืนถนน  ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมี 
                      ทางลาดท่ีเหมาะสม 
3.1.10 หองน้ํา-สวม สําหรับผูรับบริการ 
 3.1.10.1 มีหองน้ํา-สวม  สําหรับผูพิการ - ผูสูงอายุ 
 3.1.10.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม   
3.1.11 บันไดหนีไฟ 
 3.1.11.1 มีความกวางของบันไดและชานพักท่ีสะดวกตอการใชงานและไมมีสิ่งกีดขวาง 
 3.1.11.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยูภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นไดชัดเจน 
 3.1.11.3 ประตูกวางไมนอยกวา ๐.๙๐ ม. ทําดวยวัสดุทนไฟ มือจับแบบผลัก ติดตั้งลักษณะ 
       เปดเขาสูตัวบันได สําหรับชั้นท่ี1 และชั้นดานฟาบนสุดใหติดตั้งลักษณะเปดออกจาก 
     ตัวบันได 

  3.2 งานมัณฑนศิลป 
   3.2.1 งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 

3.2.1.1 อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาท่ี ไมควรใชปะปนกับอางเทสิ่งสกปรกหรือลางวัสดุ 
 อุปกรณตางๆ และกอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส 

 3.2.1.2 เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอรระดับบน ท่ีสามารถมองเห็น   
                      หรือเฝาดูผูปวยไดครอบคลุม 
 3.2.1.3 หองตรวจของแพทย มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาท่ีอยางนอย 2 หองตรวจ  

 ตอ 1 อาง  
          3.2.1.4 ท่ีเตียงผูปวยควรมีมานก้ันระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาระหวางการรักษา และเพ่ือความ 
   เปนสวนตัวของผูปวย 
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 3.2.1.5 มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการ ในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 3.2.1.6 แผนกผูปวยใน บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะระหวางเตียง   ไมนอยกวา 1 เมตร  และ 
   สามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียงผูปวยไดโดยสะดวก 

3.2.1.7 หองผาตัด ควรมีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อางตอ 1 หองผาตัด  และกอกน้ํา 
 ควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส เชน กอกน้ําแบบใชเขาดันเปด-ปดน้ํา หรือแบบเซนเซอร 

 3.2.1.8 แผนกเภสัชกรรม มีตูหรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน และมีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษ 
   และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ท่ีมีกุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2.1.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถานท่ี และโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเปนสัดสวนจากท่ีจัดยา 
 3.2.1.10 แผนกผูปวยหนัก  บริเวณตั้งเตียงผูปวย  ควรมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 2 เมตร 
                        เพ่ือใหสามารถวางอุปกรณชวยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
 3.2.1.11 แผนกไตเทียม  มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของญาติผูปวย โดยแยกเปนสัดสวน 
                        ตางหากจากบริเวณสวนของผูปวย 
 3.2.1.12 แผนกไตเทียม  บริเวณตั้งเตียงผูปวยมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 เมตรและ 
                        ความกวางของทางเดินระหวางปลายเตียงของสองฝากเตียงไมนอยกวา 2 เมตร 
3.3 งานภูมิทัศน 
   3.3.1 ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 

3.3.1.1 บริเวณพักผอน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น สวยงาม สงบมี 
 อากาศถายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผูใชแตละวัย รวมท้ังเด็กและผูสูงอายุ 

3.3.1.2 พ้ืนท่ีระหวางอาคาร มีการจัดภูมิทัศน ใชพรรณไมท่ีดูแลรักษางาย หรือใชวัสดุตกแตง     
              พ้ืนผิวซึมน้ํา  

3.3.1.3มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เชน แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม แผนการแกไขน้ําทวม 
 ขัง บริเวณถนน-ทางเดินเทา แผนการดูแลรักษาความสะอาดไมใหมีเศษขยะ แผนการ   
 จัดใหมีถังขยะเพียงพอ เปนตน     

3.4 งานโครงสราง  
3.4.1 โครงสรางอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 

3.4.1.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน และมีความม่ันคงแข็งแรง 
3.4.1.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพรอมมีรายงานผล 
            ตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารสถานพยาบาล  
 3.4.1.3มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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หมวดท่ี 4 ดานสิ่งแวดลอม 
 
เจตนาของดานส่ิงแวดลอม 

สิ่งแวดลอมของการปฏิบัติงานภายในสถานพยาบาล ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดี มีความเปนธรรมชาติ 
ปราศจากมลพิษอันตราย และอุบัติเหตุตาง ๆ อันจะเกิดแกรางกายชีวิต หรือ ทรัพยสิน ของผูรับบริการ เจาหนาท่ี 
ผูมาเยือน และชุมชน ในขณะปฏิบัติงานหรืออยูในสถานพยาบาล ซ่ึงก็คือมีสิ่งแวดลอมท่ีดีมีมาตรฐานในการทํางาน 
โดยตองพิจารณาขอกฎหมาย , ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ , สภาพการปฏิบัติงานท่ีถูกตองมีความปลอดภัย
ปราศจากความเสี่ยงและอุบัติเหตุใดๆท่ีสําคัญมีการตรวจสอบบํารุงรักษา ฟนฟูสภาพเปนระยะๆ ใหมีความพรอม
ใชตลอดเวลารวมถึงการปองกันปญหามลพิษดวย 
องคประกอบท่ีวัดได  

๔.1 มีนโยบายดานส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจน 
๔.2 แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมหรือมาตรการตามนโยบายในการจัดการส่ิงแวดลอมใน 
      สถานพยาบาล 
๔.3 มีการกําหนดโครงสราง และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดลอม 
๔.4 มีการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในสถานพยาบาลอยางเปน       
      รูปธรรม 
๔.5 มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎระเบียบและขอกําหนดดาน 
      ส่ิงแวดลอมท่ีดี  
๔.๖ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดรับการพัฒนา อบรมใหความรูตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการบริหาร 
     จัดการ ส่ิงแวดลอมท่ีดีตอองคกร และชุมชนโดยรอบ 
๔.๗ การพิทักษส่ิงแวดลอม 
   ๔.๗.1 มีการกําหนดมาตรการหรือวิธีการ ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ลง 

 สูสิ่งแวดลอม ชุมชน 
๔.๗.2 การเฝาติดตามและวัดผลในกิจกรรมซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
   ๔.๗.3 มีการดําเนินการแกไขและปองกันในสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 
   ๔.๗.4 มีการตรวจติดตามประสิทธิผลของการแกไขและการปองกันดานสิ่งแวดลอม 
๔.๘ การสงเสริมและอนุรักษพลังงาน 
๔.๙ การจัดการมูลฝอยในสถานบริการสุขภาพ 
๔.๙.1 มูลฝอยท่ัวไป 

๔.๙.1.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 
๔.๙.1.2 มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
๔.๙.1.3 มีแผนการและวิธีการเก็บขนเคลื่อนยายมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
๔.๙.1.4 มีสถานท่ีพักมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
๔.๙.1.5 มีการกําจัดการมูลฝอยเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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   ๔.๙.2 มูลฝอยติดเชื้อ 
 ๔.๙.2.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหลงกําเนิด 
 ๔.๙.2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหวางวัสดุมีคมและวัสดุไมมีคม  
 ๔.๙.2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ตองเปนภาชนะท่ีสามารถปองกันการ 

  แทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมีได และมีฝาปดมิดชิด 
๔.๙.2.4 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมมีคม ตองเปนแบบถุงท่ีมีความเหนียวไมฉีกขาดงาย  

 กันน้ํา ไมรั่วซึมและไมดูดซับน้ํา 
๔.๙.2.5 การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อถูก 

 สุขลักษณะ 
๔.๙.2.6 มีสถานท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกสุขลักษณะ 
๔.๙.2.7 ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน 7 วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิให อยูท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได 
๔.๙.2.8 มีกระบวนการการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกสุขลักษณะและเปนไปตามท่ีกฎหมาย 

 กําหนด 
๔.๙.2.9 ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีในการเก็บขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ไดรับการ 

 อบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
   ๔.๙.3 มูลฝอยอันตราย 
 ๔.๙.3.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ณ แหลงกําเนิด 

๔.๙.3.2 มีการรวบรวมและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๔.๙.3.3 มีแผนการและวิธีการเก็บขนเคลื่อนยายมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
๔.๙.3.4 มีสถานท่ีพักมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
๔.๙.3.5 มีการกําจัดการมูลฝอยอันตรายดวยวิธีการท่ีปลอดภัยและเปนไปตามท่ีกฎหมาย 

 กําหนด 
   ๔.๙.4 มูลฝอยเคมีบําบัด 
 ๔.๙.4.1 มีระบบการคัดแยกมูลเคมีบําบัด ณ แหลงกําเนิด 

๔.๙.4.2 มีวิธีการรวบรวมและจัดเก็บมูลฝอยเคมีบําบัดท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๔.๙.4.3 มีแผนการและวิธีการเก็บขนเคลื่อนยายมูลฝอยเคมีบําบัดท่ีถูกสุขลักษณะ 
๔.๙.๔.4 มีสถานท่ีพักมูลฝอยเคมีบําบัดท่ีถูกสุขลักษณะ 
๔.๙.๔.5 มีการกําจัดการมูลฝอยเคมีบําบัดดวยวิธีการท่ีปลอดภัยและเปนไปตามท่ีกฎหมาย 

 กําหนด 
   ๔.๙.5 มูลฝอยรีไซเคิล 
 ๔.๙.5.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล ณ แหลงกําเนิด 
 ๔.๙.5.2มีระบบการบริหารจัดการมูลฝอยรีไซเคิล 
๔.๙.6 มีผูรับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 
   ๔.๙.7 มีคูมือกําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
   ๔.๙.8 ผูปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคูมือท่ีกําหนด พรอม 

 จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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๔.1๐ การลดปริมาณของเสีย 
   ๔.1๐.1 มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือลดการเกิดของเสียใหเหลือนอยท่ีสุด 
   ๔.1๐.2 มีแนวทางการจัดการโดยมาตรการ 3R 
๔.1๑ การจัดการน้ําเสีย 
   ๔.1๑.1 มีการบริหารจัดการปริมาณน้ําท้ิงของสถานพยาบาลใหเกิดความสมดุลกับความสามารถของ 

    ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ๔.1๑.2 มีแผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเปนปจจุบัน 
   ๔.1๑.3 มีอุปกรณเบื้องตนท่ีจําเปนในการดูแล ควบคุม ระบบบําบัดน้ําเสีย  
   ๔.1๑.4 มีการจัดทําเอกสารกํากับเครื่องจักรและอุปกรณประกอบระบบบําบัดทุกเครื่อง  

   (ขนาด ชนิด อายุการใชงานวิธีการใชงาน ประวัติการซอม) 
   ๔.1๑.5 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงตามมาตรฐานหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
   ๔.1๑.6 มีบันทึกและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรา 80  

   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
   ๔.1๑.7 มีผูรับผิดชอบดูแลและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ๔.1๑.8 มีแผนงานการซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปนลายลักษณ 

   อักษร 
   ๔.1๑.9 มีคูมือกําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
   ๔.1๑.10 ผูปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคูมือท่ีกําหนด  

พรอมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
๔.1๒ น้ําอุปโภคและบริโภค 
   ๔.1๒.1 จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบน้ําอุปโภคและบริโภค 
   ๔.1๒.2 มีคูมือกําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
   ๔.1๒.3 ผูปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคูมือท่ีกําหนด พรอม 

    จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  
   ๔.1๒.4 มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ 

   มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัย ป 2553 
   ๔.1๒.5 จดบันทึกสถิติและขอมูลการใชน้ําประจําวันหรือประจําเดือน  
   ๔.1๒.6 มีระบบการดูแลรักษาถังพักน้ําหรือถังสํารองน้ํา 
   ๔.1๒.7 ตองมีการสํารองน้ําอุปโภคบริโภคใหเพียงพอในสภาวะฉุกเฉิน 
๔.1๓ มีการตรวจวัดแสงสวางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
๔.1๔ มีการกําหนดมาตรการหรือวิธีการ ควบคุมมลพิษทางเสียงเชน หองเครื่อง พ้ืนท่ีกอสราง     
       เปนตน 
๔.1๕ตองมีมาตรการหรือวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
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หมวดท่ี 5 ดานความปลอดภัย 
 

เจตนาของดานความปลอดภัย 
การจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานภายในสถานพยาบาลท่ีปลอดภัยจาก

ความเสี่ยง อันตราย และอุบัติภัยตาง ๆ อันจะเกิดแกรางกายชีวิต หรือ ทรัพยสิน ของผูรับบริการ เจาหนาท่ี ผูมา
เยือน และชุมชน มีการตรวจสอบบํารุงรักษา ปรับปรุงฟนฟูสภาพเปนประจํา ใหมีความพรอมใชตลอดเวลา 
องคประกอบท่ีวัดได  

5.1 มีผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
5.2 มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎระเบียบและขอกําหนดดาน 
     สภาพแวดลอม  และความปลอดภัย การใชวัสดุอุปกรณท่ีปลอดภัย  
5.3 การพัฒนา การจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาดานความปลอดภัย ท่ีเปนลายลักษณอักษร  
      สามารถอธิบายกระบวนการในการจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดลอม 
5.4 มีรูปแบบของการกํากับดูแลแผนและการดําเนินงานของระบบ ในการจัดการความปลอดภัย 
5.5 มีแผนการจัดการ การจัดเก็บ การใช วัสดุท่ีเปนอันตรายและการควบคุม การกําจัดสาร 
      อันตราย กากของเสีย 
5.6 มีการจัดการความรูและฝกอบรมเจาหนาท่ีทุกระดับ ท่ีเกี่ยวกับบทบาทของตนในการ 
      ใหบริการผูปวยท่ีปลอดภัย 
5.7 มีการตรวจสอบคนหาความเส่ียงและการปฏิบัติท่ีไมปลอดภัย 
   5.7.1 มีการคนหาความเสี่ยงและสิ่งไมปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ 
   5.7.2 มีระบบรายงานความเสี่ยง เพ่ือการแกไขปองกัน 
   5.7.3 มีการทบทวนความเสี่ยงและประเมินความไมปลอดภัยในสถานพยาบาล 
   5.7.4 มีขอมูลเก่ียวกับกับความเสี่ยงและความไมปลอดภัยของสถานพยาบาล 
5.8 มีการตรวจสุขภาพและความปลอดภัยของเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงตอการเจ็บปวย 
      เปนการเฉพาะ 
5.9 มีการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูรับบริการและเจาหนาท่ี 
5.10 มีการประเมินความปลอดภัย และการรายงาน 
5.11 การปองกันและระงับอัคคีภัย  

5.11.1 มีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานพยาบาล 
5.11.2 มีอุปกรณท่ีไดมาตรฐานอาทิ เชน อุปกรณถังดับเพลิงเคมีถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด  
           ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้ําดับเพลิง 
5.11.3 มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยู 
           เสมอ พรอมเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และการซอมบํารุง ระบบปองกันและระงับ 
           อัคคีภัย 
5.11.4 มีปายขอปฏิบัติแสดงข้ันตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 
5.11.5 มีการติดปายขอปฏิบัติใหเห็นไดอยางชัดเจนและท่ัวถึงทุกอาคาร 
5.11.6 ตองจัดเตรียมเสนทางหนีไฟ มองเห็นไดชัดเจน มีปายบอกเสนทางจากทุกพ้ืนท่ีในอาคาร 
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5.11.7 ประตูหนีไฟ มีความกวางท่ีเหมาะสม หรือตามมาตรฐาน ทําดวยวัสดุทนไฟ  มือจับ-ลูกบิด 
           เปนแบบผลักสําหรบัชั้นท่ัวไปติดตั้งลักษณะเปดเขาสูตัวบันได  สําหรับชั้นท่ี 1 ติดตั้ง 
           ลักษณะเปดออกจากตัวบันไดหนีไฟ 
5.11.8 เสนทางหนีไฟตองมีแสงสวางบนเสนทางตลอดเวลาท้ังในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 
           กรณีไฟฟาดับ 
5.11.9 จัดเตรียมพ้ืนท่ีจุดรวมพล ขณะเกิดอัคคีภยั 
5.11.10 มีการซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานพยาบาล 

5.12ความปลอดภัยระบบกาซหุงตม 
   5.12.1อุปกรณ วาลวจายกาซพรอมวาลวควบคุมการไหลและถังกาซ 
   5.12.2สายยาง ทําจากพลาสติกคุณภาพสูงคาดดวยสีสมสดใส 
    5.12.3สถานท่ีติดตั้งการติดตั้งมีความปลอดภัย 
    5.12.4มีการตรวจสอบหารอยรั่วอยางสมํ่าเสมอ 
    5.12.5 มีเครื่องดับเพลิงอยูใกลบริเวณ สามารถหยิบใชไดงาย 
5.13 ระบบสายดิน 
   5.13.1 การติดตั้งสายดินเปนไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
   5.13.2 อาคารหรือหนวยใหบริการผูปวยมีระบบสายดินครบถวน 
   5.13.3 มีการตรวจสอบคาความตานทานของหลักดินอยางนอยปละครั้ง 
5.14 ระบบปองกันฟาผา 
   5.14.1 การติดตั้งระบบปองกันฟาผาเปนไปตามมาตรฐานทางไฟฟา 
   5.14.2 สถานพยาบาลมีระบบปองกันฟาผาครอบคลุมอาคารของสถานพยาบาล 
   5.14.3 มีการตรวจประสิทธิภาพของระบบอยางนอยปละครั้ง 
5.15 พ้ืนท่ีกําเนิดรังสี 
   5.15.1 กําหนดหรือบงชี้บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีรังสีมีปายเตือนอันตรายจากรังสี/เครื่องหมายเตือนภัย 
              แสดงใหเห็นโดยชดัเจน 
   5.15.2แผนกรังสีวินิจฉัย มีปายสัญลักษณตามแบบมาตรฐาน แสดงเขตรังสีในระดับสายตา 
   5.15.3มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสี 
5.16 มีระบายอากาศเพ่ือควบคุมการปนเปอนในอากาศของหนวยใหบริการท่ีมีความเส่ียง 
5.17 มีการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติอยางเปนระบบ 
5.18 มีการจัดการวัสดุของเสียอันตราย 
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หมวดท่ี 6 ดานเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยและสาธารณสุข 
 
เจตนาของดานเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยและสาธารณสุข 

เพ่ือสรางความม่ันใจวา องคกรมีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยพรอมใช ปลอดภัยและใชการได
เหมาะสมวางแผนโปรแกรมสําหรับการตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทยนําสูการปฏิบัติ บันทึกผลจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย มีการตรวจสอบเครื่องมือ
และอุปกรณทางการแพทยอยางสมํ่าเสมอ ทดสอบเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยตามการใชงานและตาม
ขอกําหนด และใหการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
องคประกอบท่ีวัดได  

6.1เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยในสถานพยาบาล 
6.1.1 เครื่องมือแพทยท่ีนํามาใชในสถานพยาบาลเปนเครื่องมือแพทยท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานหรือเปนไป 

          ตามขอกฎหมายท่ีกําหนด 
6.1.2 การติดตั้งเครื่องมือแพทยตองเปนไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวของหรือจากผูผลิต 
6.1.3 มีการขออนุญาตติดตั้งและใชงานเครื่องมือนั้นหากมีขอกฎหมายกําหนดไวเชน กลุมเครื่องมือ 
         ทางดานรังสี เปนตน 

6.2 สถานพยาบาลมีแผนและระบบการจัดการท่ีชัดเจน เกี่ยวกับการไดมาของเครื่องมือและ 
 อุปกรณการแพทยและสาธารณสุข 
6.2.1 ขอกําหนดดานการจัดการ 

6.2.1.1 มีนโยบายท่ีมุงไปสูการพัฒนาระบบบริการ 
6.2.1.2 มีแผนปฏิบัติงาน/โครงการเปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมกิจกรรมการพัฒนา 
           ท้ังระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณ คุณภาพบริการเพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถ 
  เขาถึงบริการและใชบริการ 
6.2.1.3 มีการกําหนดหลักเกณฑ ควบคุม และประเมินคุณภาพ ครอบคลุมกระบวนการ 
  วางแผน จัดหา ข้ึนทะเบียน บํารุงรักษา ฝกอบรม และเลิกใชงาน  
6.2.1.4 มีการวิเคราะหตนทุน 
6.2.1.5 มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
  (เชนทีมนํา คณะกรรมการเครื่องมือ ผูใชงาน ผูดูแล ฝายจัดซ้ือ)  
6.2.1.6 มีการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการโดยการสํารวจและ 
           วิเคราะหความตองการดานการใชบริการ เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับ          
           การกําหนดและพัฒนางานบริการ 
6.2.1.7 มีระบบฐานขอมูล และมีการบริหารจัดการฐานขอมูลการใหบริการท่ีครอบคลุม 
 ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
6.2.1.8 มีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และวัสดุ เวชภัณฑ ครุภัณฑ สนับสนุนการ 
 ใหบริการของศูนยเครื่องมือแพทยหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานเครื่องมือ 
 แพทย 
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6.2.2 ขอกําหนดดานโครงสราง 
6.2.2.1 มีกรอบโครงสรางบุคลากรของเจาหนาท่ีภายในศูนยเครื่องมือแพทยหรือหนวยงาน 
            ท่ีดูแลเครื่องมือแพทย คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน สําหรับ 
            สถานพยาบาลระดับ M1(250เตียง) ข้ึนไป  
6.2.2.2 มีสายการบังคับบัญชาของศูนยเครื่องมือแพทยหรือหนวยงานท่ีดูแลเครื่องมือแพทย 
            ใหชัดเจน 
6.2.2.3 การมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีของทุกตําแหนง 

6.2.3 ขอกําหนดดานบุคลากร 
6.2.3.1 มีวุฒิการศึกษาดานวิศวกรชีวการแพทย อุปกรณการแพทย ชางอุปกรณการแพทย 
           หรือมีองคความรู ทักษะและประสบการณท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือและอุปกรณ 
           การแพทยผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ผานการอบรมจากหนวยงานของรัฐ 
           หรือสถาบันการศึกษา 
6.2.3.2 จํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอเหมาะสมตอการใหบริการ 
 - สถานพยาบาลท่ีมีระดับต่ํากวา M1 (250เตียง)ควรมีผูรับผิดชอบดานเครื่องมือ 
             แพทยไมนอยกวา 1 คน 

- สถานพยาบาลท่ีมีระดับ M1 (250เตียง) ข้ึนไปควรมีผูรับผิดชอบดานเครื่อง 
  มือแพทยไมนอยกวา 3 คน และมีสัดสวนไมนอยกวา 100 เตียงตอ 1 คน 

6.2.3.3 มีแผนฝกอบรมท่ีครอบคลุมและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผน เพ่ิมพูนทักษะ 
 ความชํานาญ ดานเครื่องมือแพทย อยางตอเนื่อง 

6.2.3.4 มีการจัดอบรมความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใหบริการและข้ันตอนการใหบริการใหแก 
           เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับภารกิจและความตองการของผูรับบริการ 

6.2.4 ขอกําหนดดานสถานท่ีปฏิบัติงาน  
6.2.4.1 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกตอการเขารับบริการ เปนสัดสวน สะอาด ปลอดภัยตามหลัก 

วิศวกรรมความปลอดภัย และควบคุมการติดเชื้อ 
6.2.4.2 มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและใหบริการอยางเพียงพอ เหมาะสมกับการจัดบริการแตละดาน 

 ประกอบดวย พ้ืนท่ีรับสงเครื่องมือ  พ้ืนท่ีทําความสะอาดควบคุมการติดเชื้อ พ้ืนท่ี 
 บํารุงรักษา พ้ืนท่ีทดสอบ พ้ืนท่ีเก็บเครื่องมือ พ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ  พ้ืนท่ีสํานักงาน  
 เปนอยางนอย 

 6.2.4.3 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเครื่องมืออุปกรณสํานักงานท่ีพรอมใช 
 6.2.4.4 ขนาดหอง ขนาดของโตะสําหรับติดตั้งเครื่องมือควรเลือกใหเหมาะสมตามขอกําหนด    
            ของเครื่องมือแตละชนิดหรือตามสิ่งแวดลอมท่ัวๆ ไป 
 6.2.4.5 เปนหองท่ีสะอาดปราศจากฝุนละออง มีระบบน้ํา ไฟฟา การถายเทของเสีย และความ 

      เขากันไดของสภาวะแวดลอมของหองกับเครื่องมือท่ีติดตั้ง เชน เปนหองท่ีติดตั้ง 
      เครื่องปรับอากาศและเครื่องควบคุมความชื้นท่ีสามารถปรับระดับอุณหภูมิ ความชื้น 
      สัมพัทธใหเหมาะกับเครื่องมือแตละชนิด 

 6.2.4.6 พ้ืนอาคารหรืออุปกรณรองรับตองแข็งแรงม่ันคง สามารถรองรับน้ําหนักของ     
                เครื่องมือไดเหมาะสมของเครื่องมือแตละชนิด 
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6.2.5 ขอกําหนดดานเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 
6.2.5.1 หนวยงานจัดทําแผนบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย ตามระดับกลุม 

ความเสี่ยงของเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย โดยอางอิงมาตรฐานสากล หรือ 
มาตรฐานท่ีประกาศใชภายในประเทศหรือตามคําแนะนําของผูผลิต 

 6.2.5.2 มีระบบการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยระหวางการใชงานตาม 
 แผนบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 

 6.2.5.3 มีการมอบหมายบุคลากรผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน 
 6.2.5.4 มีการจัดเก็บและเคลื่อนยายเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยอยางถูกวิธี เปนไป 

 ตามเอกสารคําแนะนํา ชิ้นสวนของอุปกรณตาง ท่ีไวหรือเสี่ยงตอการชํารุดงายตองแยก 
 เก็บและติดตั้งในหองท่ีปราศจากควันหรือไอกรดจากหองปฏิบัติการ โดยใชหองท่ีมี 
 เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น และมีอุปกรณปองกันไอสารท่ีเกิดขณะใชงาน  

  6.2.5.5 มีคูมือการใชงานและซอมบํารุงประจําเครื่อง และปฏิบัติตามคูมือ ท้ังกอน ระหวาง  
                และหลังการใชงาน ใหอยูในสภาพท่ีดี 
 6.2.5.6 กรณีเครื่องมืออยูในสัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษา ตองมีการตรวจสอบการ 
         ดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามมาตรฐาน และมีพนักงานของบริษัทท่ีมีทักษะ 

      ความเชี่ยวชาญหรือผานการรับรองทางดานเครื่องมือแพทยท่ีดําเนินการตามสัญญา 
6.2.5.7 มีการตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยวาสามารถ 

ทํางานได ไมมีขอผิดพลาดพรอมท้ังมีการรับรองความพรอมใชของเครื่องกอนการสง 
มอบใหกับผูรับบริการ 

 6.2.5.8 กรณีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีไดมาดวยวิธีการเชา หรือนํามาวางให 
            สถานพยาบาลใชงาน บริษัทเจาของเครื่องตองรับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษา 
            ตามมาตรฐานของอุปกรณชนิดนั้นๆ 
6.2.5.9 จัดใหมีเครื่องมือสําหรับการซอมบํารุงพ้ืนฐาน เครื่องมือทดสอบคามาตรฐานท่ีเพียงพอ 

                 ตอการปฏิบัติงานสําหรับศูนยเครื่องมือแพทยและมีการทวนสอบเครื่องมือทดสอบ 
                 ตามมาตรฐาน 

6.2.6 ขอกําหนดดานบริการ 
 6.2.6.1 การออกแบบกระบวนการใหบรกิาร ในกรณีสถานพยาบาลท่ีมีขนาด M1 (250 เตียง) 
                 ข้ึนไป ควรมีการใหบริการในลักษณะของศูนยเครื่องมือแพทย 
 6.2.6.2 มีการกําหนดเวลาการใหบริการ และชองทางการติดตอสื่อสาร ไวในท่ีเปดเผย 
                 ใหเห็นไดอยางชัดเจน  ใหผูรับบริการเกิดความม่ันใจในการท่ีจะไดรับการไดอยาง 
                 ถูกตอง 
 6.2.6.3 ความรวดเร็วในการใหบริการโดยมีการประกันเวลา 
 6.2.6.4 มีการจัดทําและปฏิบัติตามคูมือการใหบริการ พรอมท้ังเผยแพรใหผูรับบริการทราบ 
                 ผานทางสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็คทรอนิกส 
 6.2.6.5 กําหนดความเพียงพอของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในหนวย โดยมีการรับฟง               
                 ความคิดเห็นของผูใชงานและผูท่ีเก่ียวของ 
 6.2.6.6 มีการจัดใหบริการระบบงานซอม  
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 6.2.6.7 มีการจัดใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกัน  
 6.2.6.8 มีการใหบริการทดสอบเครื่องมือแพทยตามมาตรฐานท่ีประกาศใชในประเทศ          
                 หรือมาตรฐานสากล  
 6.2.6.9 จัดใหมีการทดสอบเครื่องมือแพทยพ้ืนฐานโดยศูนยเครื่องมือแพทยของตนเองใน 

            สถานพยาบาลขนาด M๑ ( 250เตียง ) เปนตนไป 
6.2.6.10 มีการสํารองเครื่องมือแพทยท่ีจําเปน 

 6.2.6.1๑ มีระบบหมุนเวียนการใชเครื่องมือแพทยเพ่ือใหเกิดความคุมคาคุมทุนในการใชงาน 
 6.2.6.12 มีหลักเกณฑในการพิจารณา และกลไกในการคัดเลือก/ประเมินเครื่องมือและ   
                  อุปกรณการแพทยเพ่ือการจัดซ้ือ 
 6.2.6.13 มีการประกันคุณภาพการใหบริการ และแนวปฏิบัติฉุกเฉินเม่ือเครื่องมือไมสามารถ 

      ใชงานได 
 6.2.6.14 มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพและทบทวนข้ันตอนการใหบริการอยางตอเนื่อง 

6.2.7 ขอกําหนดดานการสํารองอะไหลและซอมบํารุง  
 6.2.7.1 มีระบบสํารองอะไหลท่ีจําเปนเพียงพอและเหมาะสมในการใหบริการ 
 6.2.7.2 มีวิธีการท่ีชัดเจนในการจัดซ้ือ การเลือกผูจําหนาย การสงของ การตรวจรับ  
                 การจัดเก็บและการเบิกจาย อะไหลและวัสดุซอมบํารุงท่ีใชในหนวยงาน 
 6.2.7.3 มีการวางแผนงบประมาณในการสํารองอะไหลและวัสดุซอมบํารุงในหนวยงาน 
 6.2.7.4 การควบคุมการเบิกจายอะไหลและวัสดุซอมบํารุง ซ่ึงจะรวมถึงการบริหารคลังพัสดุ  
                 โดยมีการจัดเก็บอะไหลและวัสดุซอมในคลังพัสดุใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 6.2.7.5 สามารถดูขอมูลท่ีเก่ียวกับอะไหลและวัสดุซอมบํารุงไดตลอดเวลา 
 6.2.7.6 มีวิธีการท่ีจะจัดการกับอะไหลและวัสดุซอมบํารุงซ่ึงลาสมัยท่ีอยูในคลังพัสดุของ 
                 หนวยงาน 
 6.2.7.7 มีวิธีการท่ีจะนําเอาอะไหลและวัสดุซอมบํารุงเกาท่ีใชไมไดแลว กลับมาใชใหเปน 
                 ประโยชนในหนวยงาน 
 6.2.7.8 การจําหนายอะไหลและวัสดุซอมบํารุงท่ีเสื่อมสภาพหรือไมมีความจําเปนในการใชงาน      
                 อีกตอไป เพ่ือลดภาระในการจัดเก็บและดูแลรักษาและเพ่ือใหมีสถานท่ีในการจัดเก็บ 
                 เพ่ิมเติม 

6.2.8 ขอกําหนดดานขอมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู 
 6.2.8.1 ระบบขอมูล สารสนเทศ  การรวบรวม จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 6.2.8.2 การนําขอมูลมาวิเคราะหตนทุน และสถานการณ อุบัติการณและแนวโนมของปญหา 
            การใหบริการ เพ่ือประโยชนตอการบริหารจัดการองคกร 
 6.2.8.3 มีการสํารองขอมูลกรณีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 6.2.8.4 มีการนําขอมูลดานสารสนเทศมาจัดการบริหารความเสี่ยง 
 6.2.8.5 มีการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาบริการ 
 6.2.8.6 มีการติดตามประเมินผล และมีการใหความรูแกผูใชเครื่องมือแพทยอยางตอเนี่อง 
 6.2.8.7 มีการจัดการความรูขององคกร 
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6.2.8.8 มีการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือแพทยประวัติการซอมบํารุง และการใชงาน  
       และนําไปใชในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย ครอบคลุมกระบวนการวางแผน 
   จัดหา ข้ึนทะเบียน บํารุงรักษา ฝกอบรม และเลิกใชงาน  

6.2.9 ขอกําหนดดานการประเมินและติดตามผล 
 6.2.9.1 มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
 6.2.9.2 มีการติดตามงานอยางตอเนื่องในรูปแบบตางๆ 
 6.2.9.3 มีระบบการประเมินการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยของเจาหนาท่ี    
 6.2.9.4 มีการนําปญหาท่ีพบมาวิเคราะหแกไขและปรับปรุงเพ่ือพัฒนางาน  
 6.2.9.5 มีการประเมินผลกิจกรรมตามแผนงาน/ โครงการท่ีไดดําเนินการ 
 6.2.9.6 มีระบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 6.2.9.7 มีการจัดการกับความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 6.2.9.8 มีการนําผลการประเมินมาปรับระบบการดําเนินงานและมีขอมูล/นําเสนอแสดงผล 
                ยอนหลังท่ีแสดงใหเห็นวามีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

6.3 มีแนวปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินเม่ือเครื่องมือไมสามารถใชงานได และประกันคุณภาพการใหบริการ 
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หมวดท่ี 7 ดานระบบสนับสนุนการบริการท่ีสําคัญ 
 
เจตนาของระบบสนับสนุนท่ีสําคัญ 

เพ่ือใหการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง  มีการตรวจสอบ
บํารุงรักษาเปนระยะๆ ใหมีความพรอมใชตลอดเวลา  และมีระบบสํารองท่ีเพียงพอ ไมเปนอุปสรรคตอการ
ใหบริการทางการแพทย 
องคประกอบท่ีวัดได  
      7.1 ลิฟท 

7.1.1 มีการแยกประเภทของลิฟทตามการใชงาน ไดแก ลิฟทโดยสาร ,  ลิฟทขนของ , ลิฟทสําหรับ 
                   พนักงานดับเพลิง 

7.1.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 
7.1.3 บริเวณโถงหนาลิฟทบรรทุกเตียงคนไข ตองมีพ้ืนท่ีสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได 
7.1.4 กําหนดใหมีลิฟทสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานได 
7.1.5 บริเวณโถงหนาลิฟทและภายในหองโดยสาร ตองสะอาด มีระบบระบายอากาศและแสงสวาง 

ภายในหองโดยสารท่ีเหมาะสม 
7.1.6 กรณีไฟฟาดับ  จัดใหมีระบบ ARDเพ่ือใหลิฟทสามารถเคลื่อน 

ไปเทียบยังชั้นท่ีใกลท่ีสุดและประตูลิฟทจะตองเปดออกทันที 
      7.2 ระบายอากาศ / ปรับอากาศ 

  7.2.1 พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตองมีอากาศท่ีสะอาดจากภายนอกเติมเขาสูพ้ืนท่ีบริการ/ 
           ปฏิบัติงาน ใหไดอัตราการถายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธกีล 
  ๗.๒.๒ มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศในบริเวณหองตรวจ 
  ๗.๒.๓ มีหองตรวจผูปวยหรอืหองอ่ืนใด ท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ โดยมีการควบคุมการแพร    
           เชื้อโรค ท้ังโดยวิธธีรรมชาติหรือวิธีกล 

7.3 ระบบกาซทางการแพทย 
7.3.1 หองเก็บทอแกส ตองแยกเปนสัดสวนกับหองปมสุญญากาศและอากาศอัด 
7.3.2 หองเก็บทอแกส ตองอยูในพ้ืนท่ีท่ีสามารถขนยายขนสงไดสะดวกปลอดภัย 
7.3.3 ทอแกสสําหรับงานระบบแกสทางการแพทย ตองผานการผลิตและทดสอบ มีเครื่องหมาย 
        และโคดสีตามมาตรฐานท่ี มอก. กําหนด 
7.3.4 มีจํานวนของทอแกสอยางเพียงพอตอการใชงานประจําและสํารอง 
7.3.5 อุปกรณประกอบระบบแกสทางการแพทย ประกอบดวยทอนําแกส วาลว โซนวาลว หัวจาย 
         แกส ระบบสัญญาณเตือนศูนยจายแกส เปนตน ตองมีการติดตั้งอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน 
7.3.6 ถังแก็สออกซิเจนจุดติดตั้งจะตองหางออกจากอาคารตางๆในระยะท่ีปลอดภัย มีรั้วก้ันโดยรอบ  
         มีปายเตือนอันตราย และมีระบบดูแลบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ  

7.๔ ระบบไอน้ํา 
7.๔.1 การติดตั้งหมอไอน้ํา มีความถูกตองตามกฎหมาย 
7.๔.2 ระบบทอมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย 
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7.๔.3 ฉนวนระบบทอมีความสมบูรณ 
7.๔.4 มีการควบคุมคุณภาพของน้ํา ท่ีใชกับหมอไอน้ํา 
7.๔.5 มีน้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอ สถานท่ีติดตั้งมีความปลอดภัย 
7.๔.6 มีการทดสอบความปลอดภัยของระบบหมอไอน้ําอยางสมํ่าเสมอ 

7.๕ น้ํามันเช้ือเพลิงและกาซไวไฟ 
7.๕.1 กาซไวไฟ 

7.๕.1.๑ ตองมีบุคลากรเฉพาะท่ีรับผิดชอบดูแลไมนอยกวา 1 คน 
7.๕.1.2 ถังเก็บและจายกาซ ตองเปนภาชนะท่ีมีขนาดและลักษณะ และมีขอตอท่ีจะติดตั้ง 

 อุปกรณตามท่ีกฎหมายกําหนด 
7.๕.1.3 สถานท่ีจัดเก็บมีการกําหนดใหแผนผังและรูปแบบของสถานท่ีใชกาซท่ีชัดเจนและเก็บ 

 ถังกาซหุงตมจะตองอยูท่ีชั้นระดับพ้ืนดินของอาคาร  
7.๕.1.๔ สถานีท่ีตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองอยูหางจากแหลงท่ีมีความรอนสูงจากท่ีมีเปลวไฟ  

 หรือประกายไฟ หรือจากวัสดุท่ีทําใหเกิดไฟหรือไฟไหมไดงาย  ท้ังนี้ใหมีระยะหางตามท่ี 
 กฎหมายกําหนด 

7.๕.1.๕ พ้ืนของสถานท่ีตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองเปนพ้ืนคอนกรีตเรียบ และผิวพ้ืนตองเปน 
 วัสดุชนิดท่ีทําใหเกิดประกายไฟจากการเสียดสีไดยาก เชน ซีเมนตขัดมัน หินเกล็ด 
 ขัดมัน เปนตน 

7.๕.1.๖ ในสถานท่ีอันตราย การเดินสายไฟฟาตองปฏิบัติตามขอกําหนดระบบไฟฟา  
 เครื่องใชไฟฟาทุกอยางตองตอลงดิน 

7.๕.1.๗ มีปายเตือนชัดเจน 
7.๕.1.๘ มีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยของสถานท่ีใชกาซ 

7.๕.๒ ถังหรือกลุมถังน้ํามันเชื้อเพลิง ตองมีเข่ือน กําแพงหรือบอกักเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเปนไปตาม 
         กฎหมายกําหนด  (กฎกระทรวง : สถานท่ีเก็บรักษาเชื้อเพลิง  พ.ศ.2551) 

7.๖ ระบบไฟฟากําลัง 
   7.๖.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง 
   7.๖.2 แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย  
   7.๖.3 บริเวณท่ีติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืนและนั่งรานตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานและมีการ 

 ปองกันอันตรายจากไฟฟา มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุงและรถซอมบํารุง สามารถเขาถึงได  
 ปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาสูง 

   7.๖.4 สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจร หรือ 
 ทางเดินท่ีเหมาะสมโดยไมกีดขวาง และเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป  

   7.๖.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณท่ีใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง  
   7.๖.6 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) อยูในหองท่ีทําดวยวัสดุม่ันคงแข็งแรง มีท่ีวางเพ่ือ 

   ปฏิบัติงานสามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดสะดวก  มีปายแจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา 
   7.๖.7 ตูสวิทชตัดตอน มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน สามารถเขาตรวจสอบไดงายและอยูในสภาพท่ียึดติดแนน 

 ม่ันคงแข็งแรง  
 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในสถานพยาบาลภาครัฐ ฉบับป พ.ศ. 2562 (ฉบับมาตรา 5) 



- 28 - 

   7.๖.8 มีระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB)      
   7.๖.9 มีระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน การ 

 ติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ ATS 4P 
   7.๖.10 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟาและพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณ 

    ไฟฟา ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาในสถานท่ีเฉพาะบริเวณสถานพยาบาลของ วสท.  
   7.๖.11 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 2) (ยกเวนกลุม 1) เชน บริเวณ 

   หองผาตัด,หอง ICU ฯลฯ ซ่ึงการจายไฟฟาท่ีไมตอเนื่องสามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได   
   สายดินติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ IT 

   7.๖.12 มีการตรวจสอบคาความตานทานของหลักดินของระบบไฟฟา อยางนอยปละครั้ง 
7.๗ งานประปาและสุขาภิบาล 
   ๗.๗.1 ระบบประปา  

๗.๗.1.1 มีแผนผังประปา 
๗.๗.1.2 มีการสํารองน้ําประปา 

       ๗.๗.1.3 ถังเก็บน้ําสํารองตองมีฝาถังปดมิดชิดและไมมีความเสี่ยงในการปนเปอน 
      ๗.๗.2 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 

       ๗.๗.2.1 มีผังระบบระบายน้ํา และระบบสุขาภิบาล 
      ๗.๗.2.2 มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะหรือบอกักเก็บน้ําของ 

                            สถานพยาบาล 
     ๗.๗.2.3 มีการแยกประเภททอตางๆ 
     ๗.๗.2.4 มีระบบสุขาภิบาลสําหรับหองปฏิบัติการ 
7.8 ระบบส่ือสาร 
   7.8.1 แผนงานและโครงการระบบงานสือ่สาร 
      7.8.1.1 มีผูรับผิดชอบ ดานระบบสื่อสารเพ่ือรองรับการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
      7.8.1.2 มีกลไก กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
      7.8.1.3 มีแผนงานและโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 
 7.8.2 การใชและบํารุงรักษาระบบงานสื่อสาร 
    7.8.2.1 มีขอมูลของระบบสื่อสารในสถานพยาบาล 
    7.8.2.2 มีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนดอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
               และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

              7.8.2.3 ผูปฏิบัตงิานบํารุงรักษาระบบสื่อสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
    7.8.2.4 มีรายละเอียดขอมูล คูมือการใชอุปกรณสื่อสารของหนวยงาน 

              7.8.2.5 ผูปฏิบัตงิาน ระบบสื่อสารไดรับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 
    7.8.2.6 มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผูใชงานท่ีถูกตองตามกฎหมายและไดมาตรฐานสากลท่ี 

                         เก่ียวของหรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
   7.8.2.7 มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ พรอมใชงานตลอดเวลา 
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7.8.3 การติดตอสื่อสารภายนอกและภายใน 
   7.8.3.1 มีระบบโทรศัพทท่ีติดตอภายในและภายนอกเพียงพอตอการใชงาน 
   7.8.3.2 มีระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ท้ังระบบ Intranet & Internet ครอบคลุมในพ้ืนท่ี 

    สถานพยาบาล 
7.8.3.3 แนวการปกเสาพาดสายโทรศัพทเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 
7.8.3.4 สายโทรศัพท มีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว 
            จราจรหรือทางเดินท่ีเหมาะสม ไมกีดขวางหรือเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป 
7.๘.3.5 มีการติดตั้งระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เพ่ือการติดตอสื่อสารและเชื่อมตอดวยระบบ 
            เครือขาย 

       7.8.4 การสื่อสารท่ีใหผูรับบริการและบุคลากร 
7.8.4.1 มีระบบเรียกพยาบาล  
7.8.4.2 มีระบบเสียงตามสาย  
7.8.4.3 มีระบบกลองวงจรปด  
7.8.4.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี  
7.8.5 มาตรการเก่ียวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช 
7.8.5.1 มีมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการใชระบบสื่อสาร ท้ังการติดตั้งและการใชงาน 
7.8.5.2 ระบบสื่อสารท่ีกฎหมายกําหนดใหตองแจงยกเลิกการใชงาน หรือเคลื่อนยายสถานท่ี 

                      ติดตั้ง สถานพยาบาลตองปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด 
7.8.5.3 สื่อสารท่ีใชงานในสถานพยาบาลตองเปนเครื่องท่ีไดรับอนุญาตนําเขาถูกตองตามกฎหมาย 

                      และไดมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
    7.9 การเคล่ือนยายผูปวย  
       7.9.1 การเคลื่อนยายผูปวยภายนอก 

7.9.1.1 สถานท่ีจอดรถพยาบาลฉุกเฉินอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม 
7.9.1.2 จํานวนรถพยาบาลฉุกเฉินมีเพียงพอ 
7.9.1.3 การตรวจความพรอมใชประจําวัน 

7.9.2 การเคลื่อนยายผูปวยภายใน 
7.9.2.1 จํานวนรถเข็นและเปลเข็นคนไขมีความเพียงพอพรอมใช 
7.9.2.2 เสนทางเคลื่อนยายผูปวยมีสภาพดี มีหลังคากันแดดกันฝน   
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หมวดท่ี 8 ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 
เจตนารมณดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

เพ่ือสรางความม่ันใจวาสถานพยาบาลมีแนวทางการดําเนินงาน ท่ีผสมผสานดานการสรางเสริมสุขภาพ
และซอมสุขภาพ ทําใหผูรับบริการและประชาชนไดรับการเรียนรู  ขอมูลขาวสารดานสุขภาพและไดรับ            
การฝกทักษะท่ีจําเปนเพียงพอตอการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปนสาเหตุหลักของปญหาสุขภาพ 
องคประกอบท่ีวัดได 

8.1 มีสถานท่ีหรือจุดบริการหรือศูนยหรือหองปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
8.1.1  มีจุดบริการหรือศูนยหรือหองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

8.1.2  มีบุคลากรเปนการประจําอยางนอย 1 คนท่ีมีคุณวุฒิ หรือผานการอบรมในหลักสูตรดานการ 
          ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไดรับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ   
8.1.3  มีสื่อความรู ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และอุปกรณประกอบการเรียนรูและฝกทักษะท่ี 
         จําเปนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
หมายเหตุ เกณฑท่ีบูรณาการในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมวดท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ 

- การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯสถานพยาบาลตองมีการ 
                          ประเมินตนเอง เพ่ือหาโอกาสพัฒนา /สวนขาด ในการทํางาน วิเคราะห ประเมินผล 
                          และจัดทําแนวทางหรือแผนการพัฒนา ปรับปรุงโดยใชวงจร PDCA 

   -  นโยบายดานการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมหรือสรางเสริมสุขภาพของสถานพยาบาล 
8.2 มีโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือสงเสริมการจัดการตนเองในผูปวยจนทําให 
     มีความรอบรูทางสุขภาพและพฤติกรรมการจัดการตนเองดีข้ึนท่ีตอเนื่องไปใน 
     ครอบครัว 

 8.2.1 มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ ท่ีสอดคลองกับ 
                       ปญหาสุขภาพ  เพ่ือนํามาใชประโยชนในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 8.2.2 มีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคลองกับปญหาสุขภาพเพ่ือนําขอมูลไปใชใน 
                         การออกแบบกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 8.2.3 มีโปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัด             
                         พฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการ และวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย 
 8.2.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมท้ังมีการฝกทักษะเปนรายกลุมและบุคคลท่ีตอเนื่องไปใน 
                       ครอบครัวครบตามท่ีกําหนด 
              8.2.5 มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพและนําผลการเฝาระวังไปใชประโยชน 
              8.2.6 มีผลการประเมินตามวัตถุประสงคของโปรแกรมสุขศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
                       ดานพฤติกรรมสุขภาพ หรือความรอบรูทางสุขภาพ และดานสภาวะสุขภาพ 
              8.2.7 มีนวัตกรรม หรือ ตนแบบ หรือผลงานเดนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 
              8.2.8 กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอโปรแกรมหรือแผนการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรู 
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8.3 มีกระบวนการสงเสริมสุขภาพในกลุมไมปวยจนทําใหมีความรอบรูทางสุขภาพและพฤติกรรม 
      สุขภาพดีข้ึน(ไมใชบุคลากรในสถานพยาบาล)  

  8.3.1 มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ ท่ีสอดคลองกับ 
                    ปญหาสุขภาพ  เพ่ือนํามาใชประโยชนในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  8.3.2 มีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคลองกับปญหาสุขภาพเพ่ือนําขอมูลไปใชใน 
                      การการออกแบบกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  8.3.3 มีโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ หรือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัด 
                     พฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการ และวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย 
  8.2.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมท้ังมีการฝกทักษะเปนรายกลุมและบุคคล 
           8.2.5 มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพและนํา ผลการเฝาระวังไปใชประโยชน 
           8.2.6 มีผลการประเมินตามวัตถุประสงคของโปรแกรสงเสริมสุขภาพ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง  
                    ดานพฤติกรรมสุขภาพ หรือความรอบรูทางสุขภาพ และดานสภาวะสุขภาพ 
           8.2.7 มีนวัตกรรม หรือ ตนแบบ หรือผลงานเดนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 
           8.2.8 กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอโปรแกรมหรือแผนการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรู 
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หมวดท่ี ๙ ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร 
 

เจตนาการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรเพ่ือใหการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรมีประสิทธิภาพและ

เพ่ือใหมีมาตรการปองกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร อันกระทบตอโครงสรางพ้ืนฐานทาง
สารสนเทศดานสาธารณสุขภายในสถานพยาบาล 
องคประกอบท่ีวัดได  

๙.1 ดานแผนงาน 
   ๙.1.1 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรใหครอบคลุมโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทาง    

สารสนเทศ  โครงขายโทรคมนาคม ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีทาง   
       การแพทย  ขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในครอบครอง ใหมีความปลอดภัยสามารถ 
       ใหบริการตอเนื่อง 

   ๙.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยี และดานภัยคุกคามทางไซเบอร  
 ความเสี่ยงดานขอมูลและเครื่องมือแพทยและการสูญหายหรือรั่วไหลของขอมูลสวน  
 บุคคล 

   ๙.1.3 การรับมือภัยคุกคามรายแรงทางไซเบอรตอระบบบริการสําคัญท่ีสรางความเสียหาย 
 ใหแกผูรับบริการ ผูประกอบวิชาชีพ และประชาชน 

   ๙.1.4 แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ   
       ไซเบอร 

   ๙.1.5 แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอรและการกูคืนระบบท่ีเหมาะสม 
   ๙.1.6 การดูแลความปลอดภัยและปองกันระบบหลักฐานและขอมูลเอกสารเก่ียวกับผู 

 ประกอบวิชาชีพ ผูรับบริการ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับบริการใน 
 สถานพยาบาล 

   ๙.1.7 การบริหารจัดการองคประกอบระบบหลักฐานและขอมูลเอกสารท่ีครอบคลุมตั้งแตการ 
ระบุขอมูลท่ีจัดเก็บ วัตถุประสงคของการจัดเก็บ การปองกัน การตอบสนอง การเฝา 
ระวังและการฟนฟูระบบ 

   ๙.1.8 การคุมครองขอมูลอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดไมวาจะเปนการสูญ 
       หาย เสียหาย การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การทําลายโดยไมได 
       รับอนุญาต การใช การปรับเปลี่ยน แกไขเปดเผยโดยมิชอบ 

๙.2 ดานบุคลากร 
   ๙.๒.1 มีการมอบหมายบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการระบบความ 

       ปลอดภัย ในระบบไซเบอรท้ังในกรณีภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
   ๙.2.2 มีการแจงรายชื่อเจาหนาท่ีระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพ่ือประสานงานดานการ  

 รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรไปยังหนวยงานท่ีอนุญาต 
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   ๙.2.3 สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพรความรู และการใหบริการเก่ียวกับการ 
      รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมเพ่ือยกระดับทักษะ 
      เก่ียวกับมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย หรือกรณีอ่ืนใดเก่ียวกับการรักษาความ 
      ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

๙.3 ดานความปลอดภัยและจัดการความเส่ียง 
   ๙.3.1 สถานพยาบาลตองทําการระบุวากระบวนการดําเนินงานและทรัพยสิน สารสนเทศ 

      ใดบางท่ีมีความเสี่ยงตอการถูกโจมตีทางไซเบอรและตองไดรับการรักษาความม่ันคง 
      ปลอดภัยเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีมีตอระบบ 
      ทรัพยสินขอมูลของหนวยงานไดอยางเหมาะสม 

   ๙.3.2 สถานพยาบาลตองมีมาตรการปองกันท่ีเหมาะสมเพ่ือจํากัดผลกระทบของเหตุการณ 
      ภัยคุกคามไซเบอรซ่ึงครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมการเขาถึงการฝกอบรมและการ 
      สรางความตระหนัก ใหแกเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของ ความปลอดภัยของขอมูลและ 
      มาตรการดานความม่ันคงปลอดภัยตางๆ  ท้ังกระบวนการและวิธีปฏิบัติตลอดจน 
      เทคโนโลย ีนอกจากนี้ยังตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณและซอฟตแวร ท่ีเก่ียวของกับ 
      ระบบอิเล็กทรอนิกสอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสามารถรองรับการดําเนินงานไดอยาง 
      ตอเนื่องรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงแกไข Patch หรือ update software 

   ๙.3.3 สถานพยาบาลตองมีกระบวนการติดตามเฝาระวังและตรวจจับเหตุการณภัยคุกคามทาง 
 ไซเบอรท่ีเกิดข้ึนจากภายในและภายนอก วิเคราะหจุดออนหรือชองโหวของภัยคุกคาม 
 ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาทบทวนแนวทางการปองกันความเสี่ยง 
 และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับหนวยงานในอนาคต 

   ๙.3.4 สถานพยาบาลตองดําเนินการดานการรับมือภัยคุกคาม ดังนี้  
๙.3.4.๑ มีการกําหนดมาตรการและกระบวนการรับมือภัยคุกคามไซเบอรท่ีทันทวงที  
๙.3.4.๒ มีความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกเก่ียวกับแผน    

                 รับมือ ภัยคุกคามไซเบอร 
๙.3.4.๓ มีการวิเคราะหสาเหตุภัยคุกคามหรือตรวจพิสูจนพยานหลักฐานดิจิทัล 
๙.3.4.๔ มีมาตรการปองกันการลุกลามของภัย 
๙.3.4.๕ มีการทดสอบ ปรับปรุงกลยุทธ และแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอรอยาง 

สมํ่าเสมอ 
   ๙.3.5 สถานพยาบาลตองดําเนินการกูคืนขอมูลและระบบหลังเหตุภัยคุกคามไซเบอร ดังนี้ 

 ๙.3.5.๑ มีแผนการกูคืนระบบท้ังระหวางเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุภัยคุกคาม 
 ๙.3.5.๒ มีการปรับปรุงกลยุทธและแผนการกูคืนอยางสมํ่าเสมอ 
 ๙.3.5.๓ มีการสื่อสารใหผูบริหารและผูเก่ียวของทราบภายในองคกรใหทราบภายใน 
                 องคกรใหทราบถึงกระบวนการกูคืนขอมูลหลังเกิดเหตุภัยคุกคามไซเบอร 
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๙.4 การแจงและแสดงหลักฐาน 
   ๙.4.1 ในกรณีท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรตอระบบสารสนเทศซ่ึงอยูใน 

        ความดูแลรับผิดชอบของสถานพยาบาล ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการแจงไปยัง 
        สํานักงานและหนวยงานควบคุมและกํากับดูแลของตนโดยเร็วและตรวจสอบขอมูลท่ี 
        เก่ียวของ ขอมูลคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานนั้น รวมถึง 
        พฤติการณแวดลอมของตนเพ่ือประเมินวามีภัยคุกคามทางไซเบอรข้ึนใหดําเนินการ 
        ปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยง จากภัยคุกคามทางไซเบอรตามประมวลแนวทาง 
        ปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรของ 
        หนวยงานนั้น 

๙.4.2 สถานพยาบาลตองแสดงหลักฐานท่ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผน 
     แนวทาง และการบริหารจัดการความเสี่ยงท้ังในภาวะปกติและภาวะท่ีเกิดเหตุ 
     ฉุกเฉิน ท่ีเกิดจากภัยคุกคามตางๆ 
 

………………………………………………………….. 
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คณะทํางานปรับปรุงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ฉบับป พ.ศ.2562(ฉบับมาตรา 5) 

 
1. นายแพทยณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ท่ีปรึกษา 
2. นายแพทยประภาส จิตตาศิรินุวัต   รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ท่ีปรึกษา 
3. นายแพทยภานุวัฒน ปานเกต ุ  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ท่ีปรึกษา 
4. ทันตแพทยอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ท่ีปรึกษา 
5. นายปริญญา  คุมตระกูล  ผูอํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย  ท่ีปรึกษา 
6. นายสาธิต นฤภัย   รักษาการในตําแหนงวิศวกรเช่ียวชาญ  

                                        (ดานวิศวกรรมการแพทย) กองวิศวกรรมการแพทย 
7. นายสละ กสิวัตร  วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย 
8. นายกิตติรักษ ชูกําลัง   วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ  กองวิศวกรรมการแพทย 
9. นายภานุมาศ วิภาตะภูติ    นายชางไฟฟาชํานาญงาน  กองวิศวกรรมการแพทย 
10. นางสาวกมลรัตน สุวรรณนัตน  วิศวกรสิ่งแวดลอม   กองวิศวกรรมการแพทย 
11. นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

                                      (ดานสงเสริมพัฒนา)                กองสุขศึกษา 
12. นางพิศมัย สุขอมรรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กองสุขศึกษา 
13. นางงามเนตร เอ่ียมนาคะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สพรศ. 
14. นางนัยนา อ่ิมหนํา  นักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการ สพรศ. 
15. นางสาวสุชาดา มีศรี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สพรศ. 
16. นายสรพงษ ทัพภวิมล  สถาปนิกชํานาญการพิเศษ  กองแบบแผน 

17. นายสมนึก ธรรมรัตนะศิร ิ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  กองแบบแผน 
18. นายบุญยืน อยูพิพัฒน  วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ  กองแบบแผน 
19. นายเวชยันต  กลั่นกสิกรณ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  กองแบบแผน 
20. นางพนิดา ตรีสมุทร  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองแบบแผน 
21. นายภิเศก ศักดิ์เพช็ร  นายชางเทคนิคชํานาญงาน  สบส.เขต 2 จ.พิษณุโลก 
22. นายอํานาจ ศิลมีสัตย  นายชางไฟฟาปฎิบัติงาน  สบส.เขต 2 จ.พิษณุโลก 
23. จสต.ประสาน นวมมะโน นายชางเทคนิคอาวุโส    สบส.เขต 5 จ.ราชบุรี 
24. นายสายชล กองทอง วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ   สบส.เขต 5 จ.ราชบุรี 
25. นายภานุวัฒน  พิทักษธรรมากุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สบส.เขต 5 จ.ราชบุรี  
26. นายจรูญ ปดทะเหล็ก หัวหนางานวิศวกรรมชีวการแพทย รพ.ราชวิถี 
27. นายอาทิตย เมืองแกว นายชางเทคนิคชํานาญงาน   รพ.ดําเนินสะดวก 
28. นางสาวชลวิช ถิรจิตศักดา นักฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย มจพ. 
29. นางสาวศุภิสรา กิจสวัสดิ์ นักฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย มจพ. 
30. นายบุญเลิศ เตียวสุวรรณ นิติกรชํานาญการพิเศษ  กองกฎหมาย 
31. นายทวิช  เทียนคํา    นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ  สํานักบริหาร กรม สบส. 
32. นายสราวุฒิ  จบศร ี   นักประชาสัมพันธชํานาญการ  สํานักบริหาร กรม สบส. 
33. นายสุรพันธ ชัยลอรัตน ขาราชการบํานาญ   
34. นายเชาลิต เมฆศิริกุล  ขาราชการบํานาญ   

 
ปรับปรงุ/แกไข เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
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