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ระเบียบใหม่จะมีผลใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป



“การรับรองคุณภาพ” หมายความว่า การรับรองว่า
สถานพยาบาล มีองค์ประกอบของการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาคุณภาพที่เชื่อได้ว่าจะสามารถให้บริการด้าน
สาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยเป็นการรับรองระบบการด าเนินงานของ
สถานพยาบาล มิใช่การรับรองผลการรักษาของผู้ป่วยแต่ละ
ราย

นิยาม





หมวดที่ ๑ บททั่วไป

ข้อ ๙    การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แบ่งเป็น 

(๑) การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร 
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด

(๒) การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะระบบ 
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด

(๓)  การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนา
ระบบเครือข่ายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด



หมวดที่ ๒ กระบวนการเยี่ยมส ารวจและเกณฑ์การรับรองคุณภาพ

ข้อ ๑๔  ให้ผู้อ านวยการโดยค าแนะน าหรือความเห็นของคณะอนุกรรมการ 
มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กรใน
ขั้นที่สามและขั้นก้าวหน้า ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ขั้นที่สาม สถานพยาบาลที่จะผ่านการรับรองคุณภาพ  ต้องได้คะแนน
ประเมินจากการเยี่ยมส ารวจในแต่ละบทของมาตรฐาน ตอนที่ I-IV ไม่น้อย
กว่า ๒.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ และปฏิบัติได้ตามมาตรฐานส าคัญจ าเป็น
ต่อความปลอดภัยที่คณะกรรมการก าหนดทุกข้อ



หมวดที่ ๒ กระบวนการเยี่ยมส ารวจและเกณฑ์การรับรองคุณภาพ

(๒) ขั้นก้าวหน้า  สถานพยาบาลที่จะผ่านการรับรองคุณภาพ  ต้องได้
คะแนนประเมินในแต่ละบทของมาตรฐาน ตอนที่ I-III ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
ยกเว้นในบท II-๘ และ II-๙ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ตอนที่ IV มี
ค่าเฉล่ียมากกว่า ๓.๐๐ และปฏิบัติได้ตามมาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความ
ปลอดภัยที่คณะกรรมการก าหนดทุกข้อ ทั้งนี้ เมื่อรวมผลคะแนนแล้ว 
สถานพยาบาลต้องได้ค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐

ในกรณีที่สถานพยาบาลขอรับการประเมินขั้นก้าวหน้า แต่ได้คะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่า ๓.๐๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ และคณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า
สถานพยาบาลแห่งนั้นควรได้รับการรับรองคุณภาพในขั้นที่สาม  ให้
ผู้อ านวยการมีอ านาจพิจารณาอนุมัติได้



มาตรฐาน HA



หมวดที่ ๒ กระบวนการเยี่ยมส ารวจและเกณฑ์การรับรองคุณภาพ

ข้อ ๑๕  ในกรณีท่ีสถาบันได้รับข้อมูลจากผู้เยี่ยมส ารวจว่า สถานพยาบาลที่ขอรับ
รองคุณภาพในขั้นที่สาม มีมาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัยบางข้อที่
สถานพยาบาลต้องปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยังมีคะแนนบางบท ต่ ากว่า ๒.๕๐ โดยผู้
เยี่ยมส ารวจประเมินแล้วว่าสามารถด าเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน ๓ 
เดือน ผู้อ านวยการอาจก าหนดให้มีการเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่อง ตามเวลาที่ผู้เยี่ยม
ส ารวจก าหนด แต่ไม่เกิน ๓ เดือนจากการเยี่ยมครั้งแรก

กรณีที่สถานพยาบาลไม่พร้อมรับการเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่องภายในระยะเวลา
ตามที่ก าหนด ให้ถือว่าการเยี่ยมส ารวจในขั้นที่สามครั้งนั้นสิ้นสุดลง โดยสถาบันจะ
พิจารณาให้การรับรองระดับขั้นหนึ่งหรือสองตามเกณฑ์ที่ผู้อ านวยการก าหนด









มาตรฐานส าคัญจ าเป็น รายละเอียดการด าเนินงาน
1. การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง  

ผิดหัตถการ
2. การติดเชื้อที่ส าคัญตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม

SSI, VAP, CAUTI, CABSI
3. บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่
4. การเกิด Medication Errors และ Adverse

Drug Event
5. การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
6. การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
7. ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค  
8. การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

/พยาธิวิทยาผิดพลาด
9. การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน 

สถานพยาบาลต้องด าเนินการดังต่อไปนี้
1. สถานพยาบาลต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อ

การป้องกันความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย
ในประเด็นที่ก าหนด

2. สถานพยาบาลแสดงจ านวนอุบัติการณ์
ที่เกิดขึ้นแต่ละปีในประเด็นที่ก าหนด

3. กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มี  
ผลกระทบถึงตัวผู้ป่วย (ระดับ E ขึ้นไป) 
ให้สถานพยาบาลทบทวนวิเคราะห์หา
สาเหตุราก 

4. จัดท าแผนควบคุมป้องกันความเสี่ยงและมี 
ผลการด าเนินงานตามแผนแสดงแก่ผู้เยี่ยม
ส ารวจ

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย



มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย

หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคัญ

S: Safe Surgery มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: การผ่าตดัผิดคน ผิดขา้ง ผิดต าแหน่ง ผิดหตัถการ 

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA:  IIII-4.3  การดแูลเฉพาะ ข.การผ่าตดั (4) 

ความส าคัญ: เรื่อง Safe Surgery Saves Lives ถกูก าหนดเป็น The 2nd Patient Safety 
Challenge  โดย World Health Organization และเชิญชวนใหป้ระเทศสมาชิกทั่วโลก
ขบัเคลื่อนตัง้แต ่ปี ค.ศ. 2008

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPS101 ผ่าตดัผิดต าแหน่ง ผิดขา้ง (Surgery or other invasive procedure 
performed on the wrong body part)* จ านวน 85 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 21 อบุตัิการณ์
2. CPS102 ผ่าตดัผิดคน (Surgery or other invasive procedure performed on 
the wrong patient)* จ านวน 26 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 3 อบุตัิการณ์
3. CPS103 ผ่าตดัผิดชนิด (Wrong surgical or other invasive procedure 
performed on a patient)* จ านวน 27 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 6 อบุตัิการณ์

*อา้งอิงจาก AHRQ, Patient Safety Network, Never Events

• ขอ้มลูจากระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมาณ 2562 ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562



ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลในบริการเฉพาะท่ีส าคญั อย่างทนัท่วงที 
ปลอดภยั และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

III - 4.3 การดแูลเฉพาะ (Specific Care )

การประเมินผูป่้วย
คน้หาความเสีย่ง วางแผน ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ

การเตรียมผูป่้วย/ญาติ
ไดร้บัขอ้มลู มสีว่นร่วมในการเลอืกวธิกีาร
เตรยีมความพรอ้มดา้นร่างกายและจติใจ 

1

2

ก. การระงบัความรูสึ้ก

กระบวนการระงบัความรู้สึก
ราบรื่น ปลอดภยั ตามมาตรฐานวชิาชพี

โดยบุคลากรทีม่คีุณวุฒิ

กระบวนการเสริม
ตดิตามและบนัทกึระหว่างระงบัความรูส้กึและรอฟ้ืน

เตรยีมพรอ้มแกไ้ขภาวะฉุกเฉิน
จ าหน่ายจากบรเิวณรอฟ้ืนตามเกณฑ์

3

4

แผนการผา่ตดั
บนัทกึแผนและการวนิิจฉยัโรคก่อนผ่าตดั
ประเมนิความเสีย่ง & ประสานผูเ้กีย่วขอ้ง

การป้องกนัการผ่าตดัผิด
ผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิหตัถการ

1

4

ข. การผา่ตดั

ส่ิงแวดล้อมในการดแูลและผ่าตดั
มคีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั

การดแูลหลงัการผ่าตดั
เหมาะสมกบัผูป่้วยและการผ่าตดั

5

7

เครื่องมือ วสัด ุยา
ตามทีอ่งคก์รวชิาชพีแนะน า

5

ให้ข้อมลูผูป่้วย/ครอบครวั/ผู้ตดัสินใจแทน
ความจ าเป็น ทางเลอืก ความเสีย่ง

2

การเตรียมผูป่้วย
ความพรอ้มดา้นร่างกายและจติใจ

ลดความเสีย่งจากการผ่าตดัและการตดิเชือ้
3

การบนัทึกรายละเอียดการผ่าตดั
ในเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อการสือ่สาร/ดแูลต่อเนื่อง6

Safe Surgeryกับมาตรฐาน HA 

มาตรฐาน
ส าคญั
จ าเป็นตอ่
ความ

ปลอดภยั



มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย
หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคัญ

I: Infection 
Prevention and 
Control

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: การติดเชือ้ท่ีส  าคญัตามบรบิทขององคก์รในกลุม่ SSI, VAP, CAUTI, 
CABSI

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-4.2 การปฏิบตัิเพ่ือปอ้งกนัการติดเชือ้ ข.การปอ้งกนัการติดเชือ้ในกลุม่
เฉพาะ (1)

ความส าคัญ: เรื่อง Clean Care is Safer Care ถกูก าหนดเป็น The 1st Patient Safety 
Challenge โดย World Health Organization และเชิญชวนใหป้ระเทศสมาชิกทั่วโลก
ขบัเคลื่อนตัง้แต ่ปี ค.ศ. 2005

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPS112 SSI: Surgical Site Infection จ านวน 7 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 5 อบุตัิการณ์
2. CPI201 CAUTI: Catheter Associated Urinary Tract Infection จ านวน 477 
รายการ ระดบั E ขึน้ไป 248 อบุตัิการณ์
3. CPI202 VAP: Ventilator-Associated Pneumonia จ านวน 668 รายการ ระดบั E ขึน้
ไป 475 อบุตัิการณ์
4. CPI203 CLABSI: Central Line-Associated Bloodstream Infection จ านวน 
192 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 105 อบุตัิการณ์

• ขอ้มลูจากระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมาณ 2562 ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562





มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย
หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคัญ

I: Infection 
Prevention and 
Control

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: บคุลากรติดเชือ้จากการปฏิบตัิหนา้ท่ี

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-4.2 การปฏิบตัิเพ่ือปอ้งกนัการติดเชือ้ ข.การปอ้งกนัการติดเชือ้ในกลุม่
เฉพาะ (3)

ความส าคัญ: ประเทศไทยประกาศนโยบายเรื่อง Patient and Personnel Safety เมื่อ 16 
กนัยายน 2659 โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ใหค้  านงึถึงความปลอดภยัของทัง้ผูป่้วยและ
บคุคลากร

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. GPI201 เจา้หนา้ท่ีติดเชือ้ Airborne Transmission จากการท างาน เช่น วณัโรค จ านวน 109 
รายการ ระดบั E ขึน้ไป 59 อบุตัิการณ์
2. GP202 เจา้หนา้ท่ีติดเชือ้ Droplet Transmission จากการท างาน เช่น ไขห้วดัใหญ่ จ านวน 50 
รายการ ระดบั E ขึน้ไป 8 อบุตัิการณ์
3. GP203 เจา้หนา้ท่ีติดเชือ้ Contact Transmission จากการท างาน เช่น HIV, HBV จ านวน 
13 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 3 อบุตัิการณ์
4. GP204 เจา้หนา้ท่ีติดเชือ้ Vector Borne Transmission จากการท างาน เช่น ไขเ้ลือดออก 
จ านวน 11 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 3 อบุตัิการณ์

• ขอ้มลูจากระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมาณ 2562 ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562



การปฏิบติัเพื่อลดความเส่ียงจากการติดเช้ือ
standard precautions, isolation precautions, sterilization, scope 
reprocessing, single-use devices reprocessing (if permitted)

การควบคมุส่ิงแวดล้อม
โครงสรา้งอาคารสถานที ่การควบคุมสภาพแวดลอ้มดว้ยมาตรการทาง

วศิวกรรมและการบ ารุงรกัษาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายเชื้อ 
มาตรการลดความเสีย่งระหวา่งการก่อสรา้ง 

การแยกพืน้ทีใ่ชง้านสะอาดออกจากพืน้ทีป่นเป้ือน

1

2

การลดความเส่ียงจากการติดเช้ือในพืน้ท่ีเป้าหมาย
ส าคญั

หอ้งผ่าตดั หอ้งคลอด ผูป่้วยป่วยหนกั หอผูป่้วยทีม่คีวามแออดั หอ้ง
ฉุกเฉนิ หอ้งตรวจผูป่้วยนอกส าหรบัผูป่้วยทีม่คีวามต้านทานต ่า หน่วย
ซกัฟอก หน่วยจ่ายกลาง โรงครวั หน่วยกายภาพบ าบดั หอ้งเก็บศพ

3

ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือท่ีส าคญัขององคก์ร
เช่น การตดิเชือ้แผลผ่าตดั การตดิเชือ้ระบบทางเดนิ

หายใจ การตดิเชือ้ระบบทางเดนิปัสสาวะ 
การตดิเชือ้จากการใหส้ารน ้า และการตดิเชือ้ในกระแส

เลอืด

1

การดแูลผูป่้วยกลุ่มพิเศษ
ผูป่้วยตดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติ ผูป่้วยทีม่ภีมูติา้นทานต ่า 
การจดัการกบัการตดิเชือ้ดือ้ยาและการตดิเชือ้อุบตัใิหม่

2

การดแูลเจ้าหน้าท่ีท่ีสมัผสัเช้ือ
สมัผสัเลอืด/สารคดัหลัง่จากผูป่้วย ตดิเชือ้จากการท างาน3

การติดเช้ือต า่ท่ีสุด

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือจากบริการสขุภาพ.

II – 4.2 การปฏิบติัเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือ
( Infection Prevention Practices )

ก. การป้องกนัการติดเช้ือทัว่ไป ข. การป้องกนัการติดเช้ือในกลุ่มเฉพาะ

มาตรฐาน
ส าคญั
จ าเป็นตอ่
ความ

ปลอดภยั



หัวข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคัญ

M: Medication 
Safety

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: การเกิด Medication Errors และ Adverse Drug Event

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-6.1 การก ากบัดแูลและสิ่งแวดลอ้มสนบัสนนุ ก.การก ากบัดแูลการ
จดัการดา้นยา (3)

ความส าคัญ: เรื่อง Medication without Harms ถกูก าหนดเป็น The 3rd  Patient 
Safety Challenge โดย World Health Organization และเชิญชวนใหป้ระเทศสมาชิกทั่ว
โลกขบัเคลื่อนตัง้แต ่ปี ค.ศ. 2017 โดยก าหนดเปา้หมายใหท้กุประเทศลด Medication with 
Harms ได ้50% ใน 5 ปี

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPM201 Medication error : Prescribing จ านวน 28,477 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 10
อบุตัิการณ์
2. CPM202 Medication error : Transcribing จ านวน 7,781 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 11
อบุตัิการณ ์
3. CPM203 Medication error : Pre-dispensing จ านวน 32,837 รายการ ระดบั E ขึน้
ไป 10 อบุตัิการณ์
4. CPM 204 Medication error : Dispensing จ านวน 13,232 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 133
อบุตัิการณ์
5. CPM 205 Medication error : Administration จ านวน 14,538 รายการ ระดบั E ขึน้
ไป 418 อบุตัิการณ์
6. CPM101:แพย้าซ า้ จ  านวน 458 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 93 อบุตัิการณ์



PTC
สหสาขาวชิาชพี ก ากบัดแูล
เพือ่ความปลอดภยั สม

เหตุผล มปีระสทิธผิล มปีระ
สทิธภิ่าพ

1

บญัชียาโรงพยาบาล
มรีายการเท่าทีจ่ าเป็น ทบทวนโดยพจิารณาขอ้มลูความปลอดภยัและ

คุม้ค่า

จดัหายา
ยาในบญัช ียาขาด
แคลน ยาจ าเป็น

เร่งด่วน

High Alert 
Medication
ก าหนดรายการ 

มกีระบวนการทีเ่หมาะสม

การป้องกนั ME/ADE
นโยบาย & แนวทางปฏบิตัิ

ปฏบิตัติามแนวทาง
ตอบสนองเหตุการณ์อย่างหมาะ

สม

ติดตาม ประเมิน 
ปรบัปรงุ เกบ็ส ารองอย่าง

เหมาะสม

1

ยาและเวชภณัฑ์
ฉุกเฉินท่ีจ าเป็น

การจ่ายยาในเวลาท่ี
ห้องยาปิด

จดัการยาท่ีส่งคืน

2

3

4

3

6

4

2

3

ยามีคณุภาพสงู 
พร้อมใช้

การใช้ยาท่ีเหมาะสม 
ปลอดภยั ได้ผล

RDU & antimicrobial 
stewardship 

program

5

ความรูค้วามสามารถ (ระบบยา การใช้ยา)
ประเมนิ เพิม่พนู

การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป่้วยแต่ละราย
ขอ้มลูทัว่ไป การวนิิจฉยัโรค ผลตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการ

ข้อมูลยาท่ีจ าเป็น

ระบบคอมพิวเตอรส์นับสนุน การส่งสญัญาณเตือน

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีเก่ียวกบัการใช้ยา
สะอาด สว่าง พืน้ทีพ่อเพยีง ไมม่กีารรบกวน

5

1
2

4

5

II –6.1 การก ากบัดแูลและส่ิงแวดล้อมสนับสนุน (Oversight and Supportive Environment )

องคก์รสร้างความมัน่ใจในระบบการจดัการด้านยาท่ีปลอดภยั เหมาะสม และได้ผล รวมทัง้การมี
ยาท่ีมีคณุภาพสงูพรอ้มใช้ส าหรบัผู้ป่วย ผ่านกลไกก ากบัดแูลและส่ิงแวดล้อมสนับสนุน.

ก. การก ากบัดแูลการจดัการด้านยา

ค. การจดัหาและเกบ็รกัษายา

ข. ส่ิงแวดล้อมสนับสนุน

มาตรฐาน
ส าคญั
จ าเป็นตอ่
ความ

ปลอดภยั



สถานการณ์ Patient Safety Goals ในปัจจุบัน

43,274 Incidents = M:Medication and Blood Safety
23,025 Incidents = P: Process of Care
9003    Incidents = L: Line, Laboratory Safety



สถานการณ์ Patient Safety Goals ในปัจจุบัน

% Patients Suffering on Harm = E: Emergency Response, 
I: Infection and Prevention Control, S: Safe Surgery  



หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคัญ

M: 
Medication 
Safety

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: การใหเ้ลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบรกิารโลหิต

ความส าคัญ: Unintentional transfusion of ABO-incompatible blood 
components ถกูก าหนดเป็น 1 ใน Never events ส าคญัของ NHS และอีกหลายแห่ง
ในระดบัสากล

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPM 501:การใหเ้ลือดผิด (Incorrect blood component transfused, 
IBCT หรอื Wrong blood transfused) จ านวน 154 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 23 
อบุตัิการณ์

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย

• ขอ้มลูจากระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมาณ 2562 ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562



ปฏิบติัตามมาตรฐานพยาธิกาย
วิทยากายวิภาค ท่ีจดัท าโดย
ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

1

II–7.3  พยาธิวิทยากายวิภาค
(Anatomical Pathology)

II–7.4  ธนาคารเลือดและงาน
บริการโลหิต (Blood Bank and 

Transfusion Service)

II–7.5  บริการตรวจวินิจฉัย
อ่ืนๆ (Other Diagnostic 

Investigation)

ปฏิบติัตามมาตรฐานธนาคาร
เลือดและงานบริการโลหิต ท่ี
จดัท าโดยศนูยบ์ริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย

1
การจดัการผูป่้วย

ประเมนิก่อนตรวจ เตรยีมผูป่้วย ให้
ขอ้มลู ใหล้งนามยนิยอมในบรกิารที่

มคีวามเสีย่งสงู

1

แปลผลโดยผูมี้คณุวฒิุ
การบนัทกึ การสื่อสาร

2

II-7 การตรวจสอบเพือ่การวนิิจฉัยโรค

มาตรฐาน
ส าคญั
จ าเป็นตอ่
ความ

ปลอดภยั



มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย

หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคัญ

P: Patient Care 
Process

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: การระบตุวัผูป่้วยผิดพลาด 

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: III-1 การเขา้ถึงและการเขา้รบับรกิาร (8)

ความส าคัญ: Identify Patients Correctly ถกูก าหนด เป็น International 

Patient Safety Goals (IPSG) 

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
CPP101:Patient Identification จ านวน 9,560 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 53 อบุตัิการณ์

• ขอ้มลูจากระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมาณ 2562 ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562



1

ดแูลฉุกเฉิน 
เร่งด่วน

เจา้หน้าที ่เครื่องมอื

ส่งต่อ
ช่วยเหลอืเบือ้งตน้ 

อธบิายเหตุผล หาทีส่ง่
ต่อ

ให้ข้อมลูเพียงพอ
สภาพความเจบ็ป่วย การดแูลทีจ่ะได้
ลพัธ ์ผลลพัธแ์ละค่าใชจ้่ายทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้
ผูป่้วยให้การยินยอม

การผ่าตดั หตัถการรุกล ้า ระงบั
ความรูส้กึ บรกิารทีเ่สีย่งสงู การวจิยั 

ประชาสมัพนัธ์

ประเมิน
ความสามารถ
ในการรบัผูป่้วย

การเข้าถึง 
การลดอปุสรรค
ดา้นกายภาพ ภาษา 

วฒันธรรม จติวญิญาณ คดัแยก (triage)
รวดเรว็

ตอบสนองรวดเรว็

3
4

รบัไว้ในหน่วย
บริการ

5

7
ผูป่้วยเข้ารบับริการ
ทนัเวลา เหมาะสม มี

ประสิทธิผล

2

การประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีส่งผูป่้วยมา
สง่ต่อในเวลาทีเ่หมาะสมและ

ปลอดภยั

8การบ่งช้ีผูป่้วยอย่าง
ถกูต้อง

6

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าผู้รบับริการสามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็น ได้โดยสะดวก มี
กระบวนการรบัผู้ป่วยท่ีเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ/ความต้องการของผู้ป่วย อย่างทนัเวลา
มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้ระบบงานและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล.

III – 1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ (Access & Entry)

ไม่ได้

การรบัไว้ในหน่วย
บริการวิกฤติ/พิเศษ

เป็นไปตามเกณฑ์

ได้ มาตรฐาน
ส าคญั
จ าเป็นตอ่
ความ

ปลอดภยั



4.2 มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย

หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคัญ

P: Patient Care 
Process

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: ขอ้ผิดพลาดในการวินิจฉยัโรค (Diagnosis Error)

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: HA: III-2 การประเมินผูป่้วย ค.การวินิจฉยัโรค (4)

ความส าคัญ: เป็นประเดน็ส าคญัท่ีระดบั International ใหค้วามส าคญั ซึง่ส่งผลกระทบกบัผูป่้วย
โดยตรงและสะทอ้นคณุภาพบรกิารเชิงระบบ

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
CPP301:Misdiagnosis or delay diagnosis จนเกิดความรุนแรงระดบั G,H,I จ านวน 165 
รายการ ระดบั E ขึน้ไป 152 อบุตัิการณ ์ระดบั G,H,I 99 อบุตัิการณ์

• ขอ้มลูจากระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมาณ 2562 ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562



1

ผู้ป่วยทุกรายได้รบัการประเมินความต้องการและปัญหาสขุภาพอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และ
เหมาะสม.

III – 2 การประเมินผูป่้วย (Patient Assessment)

วางแผน (III-3)

การ
วินิจฉัยโรค & 
บนัทึก ถูกตอ้ง
มขีอ้มลูเพยีงพอ

บนัทึก

อธิบายผล
ทบทวน

ถูกตอ้ง สอดคลอ้ง

ประเมินซ า้
ดแูลตามแผน

(III-4)

ประเมินแรกรบั
ประวตัิ ตรวจร่างกาย การ
รบัรู้ความต้องการ ปัจจยั

ดา้นจติใจ สงัคม
เศรษฐกจิ

เหมาะสมกบัผูป่้วย
อายุ ปัญหาสขุภาพ 

ความเร่งด่วน การศกึษา 
บรกิารทีจ่ะให้

ทรพัยากร
เทคโนโลย ีบุคลากร 
เครื่องมอื อุปกรณ์

ส่ิงแวดล้อมปลอดภยั

แนวปฏิบติัทางคลินิก

2
3

4ข. การตรวจประกอบ
การวินิจฉัยโรค

การส่งตรวจ/ส่งต่อ1

ความน่าเช่ือถือ2

การส่ือสาร3

4

6

5

ค. การวินิจฉัยโรค
หาสาเหตขุอง
ความผิดปกติ

ก. การประเมินผูป่้วย ความร่วมมือและการ
ประสานในทีมงาน

วเิคราะห์
เชื่อมโยง ปัญหา/ความต้องการ

เร่งด่วน/ส าคญั

1

ผูป้ระเมินเหมาะสม

1/2

3

ก าหนดเร่ืองการลด
ข้อผิดพลาดในการ
วินิจฉัยโรคเป็น 

PSG

4

มาตรฐาน
ส าคญั
จ าเป็นตอ่
ความ

ปลอดภยั



4.2 มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย

หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคัญ

L: Line, Tube 
and Laboratory

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: การรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ/พยาธิวิทยาผิดพลาด

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-7.2 บรกิารหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย/์พยาธิวิทยา (3)

ความส าคัญ: เป็นระบบท่ีปอ้งกนัได ้และสง่ผลกระทบตอ่กระบวนการรกัษา ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีควบคมุก ากบั
ของงานหอ้งปฏิบตัิการ

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPL201:ตรวจวิเคราะห ์Lab ผิดพลาด (เช่น ลา่ชา้/ ผิดสิ่งสง่ตรวจ/ ผิดวิธีการ) จ านวน 3,937 รายการ 
ระดบั E ขึน้ไป 158 อบุตัิการณ์
2. CPL203:เตรยีมตรวจ/ ตรวจทางรงัสีผิดพลาด (เช่น ผิดประเภท/ ผิดค าสั่ง/ ผิดต าแหน่ง/ ผิดขา้ง/ ผิด
เทคนิคการตรวจ) จ านวน 2,573 ระดบั E ขึน้ไป 23 อบุตัิการณ์

• ขอ้มลูจากระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมาณ 2562 ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562
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บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทย/์พยาธิวิทยาคลินิก ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือเพ่ือวินิจฉัยโรคและ
การรกัษาท่ีเหมาะสม.

II – 7.2 บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทย/์พยาธิวิทยาคลินิก 
(Medical Laboratory / Clinical Pathology Service)

ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ

ค. การบริหารคณุภาพและความปลอดภยั

ข. การให้บริการ
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4.2 มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย

หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคัญ

E: Emergency 
Response

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: การคดักรองท่ีหอ้งฉกุเฉินคลาดเคลื่อน (Under triage หรอื Over 
triage)

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: III-1 การเขา้ถงึบรกิาร (3)

ความส าคัญ: เป็นนโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุและนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุที่
มุง่เนน้ ER คณุภาพ ER Safety รวมถงึเป็นคณุภาพบรกิารท่ีสง่ผลกระทบกบัผูร้บับรกิารท่ีสะทอ้นสูส่ื่อ
สงัคม

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPE402:Under triage จ านวน 554 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 314 อบุตัิการณ์
2. CPE403:Over triage จ านวน 92 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 1 อบุตัิการณ์
3. CPE405:Delay Diagnosis and Delay treatment ในผูป่้วย ฉกุเฉิน และผูป่้วย Fast
Track จ านวน 545 รายการณ ์ระดบั E ขึน้ไป 298 อบุตัิการณ์
4. CPE407:Missed Diagnosis ในหอ้งฉกุเฉิน จ านวน 544 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 314
อบุตัิการณ์

• ขอ้มลูจากระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมาณ 2562 ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562
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แนวทางการพิจารณาในแต่ละข้อควรเป็นแบบใด



“ระบบริการสขุภาพมีคณุภาพและไว้วางใจได้ ด้วยมาตรฐาน HA”


