Item
1

Ref
I-1.1ก(1)(2)(3)

Area
Score 3
การชีน้ าองค์กรโดยผูน้ าระดับสูง ผูน้ าระดับสูงชีน้ าองค์กรด้วย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
จริยธรรม (กาหนด สื่อสาร เป็ น
แบบอย่าง)

2

I-1.1ข

การสื่อสาร สร้างความผูกพัน
โดยผูน้ า

3

I-1.1ค(1)(2)

การสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การพัฒนา

มีการกาหนดจุดเน้น (เช่น
นโยบายทีม่ งุ่ เน้น การตัดสินใจ
สาคัญ) และช่องทางการสื่อสารที่
ชัดเจน (รวมทัง้ การสื่อสารสอง
ทางและการสื่อสารทีไ่ ม่เป็ น
ทางการ)

Score 4
หัวหน้าหน่วยงานมีความเข้าใจ
นาไปปฏิบตั ิ และถ่ายทอดให้
บุคลากรในหน่วยงาน (มี passion
ในวิสยั ทัศน์และใช้ค่านิยมของ รพ.
และของ HA เป็ นหลักในการ
ตัดสินใจ)
กาลังคนรับรูก้ ารเป็ นแบบอย่างและ
ความพยายามของผูน้ าในเรื่อง
ค่านิยม
มีการประเมินความเข้าใจ ความ
มันใจ
่ แรงจูงใจต่อทิศทางและ
จุดเน้นขององค์กร
มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง

Score 5
กาลังคนส่วนใหญ่บอกได้ว่าตนมี
บทบาทอย่างไรในการปฏิบตั ติ าม
การชีน้ า
เห็นการเปลีย่ นแปลงเข้าใกล้
วิสยั ทัศน์เป็ นลาดับ

ระบบการสื่อสารได้ผลดี มี
ประสิทธิภาพ
กาลังคนเข้าใจประเด็นทีผ่ นู้ า
ต้องการสื่อสาร ให้ความร่วมมือ
และมีแรงจูงใจในการสร้างผลงาน
ทีด่ ี
performance ในประเด็นทีเ่ ป็ น
จุดเน้นมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ
ผูน้ าระดับสูงกาหนดจุดเน้น
มีการประเมินวัฒนธรรมการ
มีการปฏิบตั ติ ามจุดเน้นและ
สาหรับการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน (มุง่ ที่ เรียนรู/้ คุณภาพ/ความปลอดภัย/
ประสบความสาเร็จตามพันธกิจ
การสร้างคุณค่าและบรรลุพนั ธกิจ) มุง่ เน้นผูร้ บั บริการ
วัฒนธรรมการเรียนรู/้ คุณภาพ/
สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง ความปลอดภัย/มุ่งเน้น
พัฒนาและความสาเร็จ เป็ น
ผูร้ บั บริการ อยูใ่ นระดับดี
องค์กรทีค่ ล่องตัว
มีกจิ กรรมส่งเสริมการเรียนรู/้ การ
พัฒนาคุณภาพ/วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย/การมุง่ เน้นผูร้ บั บริการ

Item
4

5

6

Ref
I-1.2ก(1)(2)

Area
ระบบกากับดูแลกิจการ การ
ประเมินผูน้ า/ระบบการนา

I-1.2ก(3)

ระบบกากับดูแลทางคลินิก

Score 3
มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบจากภายนอกทีเ่ ป็ น
อิสระ,
มีระบบรายงานต่อผูก้ ากับดูแล
กิจการ
มีการสรุปรายงานคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย
ให้คณะกรรมการทีอ่ งค์กรกาหนด
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ รวมทัง้
แผนปฏิบตั กิ ารในรอบเวลาต่อไป,
มีการตอบสนองและติดตามจาก
คณะกรรมการ

Score 4
มีการประเมินผูน้ า ระบบการนา/
ระบบกากับดูแล,
มีการพัฒนาผูน้ าและระบบการนา
ตามผลการประเมิน

มีการดาเนินการตามองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน,
คณะกรรมการกากับดูแลมี
องค์ประกอบเหมาะสมทีส่ ามารถ
สร้างหลักประกันผลลัพธ์การดูแล
ผูป้ ่ วยทีม่ คี ุณภาพสูงได้,
มีการประเมินและปรับปรุงระบบ
กากับดูแลทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
I-1.2ข(1)(2)(3),ค(1) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ความ มีการวิเคราะห์ความเสีย่ ง/ประเด็น มีการประเมินการปฏิบตั แิ ละ
รับผิดชอบต่อสาธารณะและการ สาคัญทีต่ อ้ งปฏิบตั ,ิ มีการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม,มีการนา
ดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม
เตรียมการเชิงรุก/กาหนด
ethical dilemma มาเรียนรูร้ ่วมกัน
มาตรการทีเ่ หมาะสม และนาไป และมีการพัฒนาระบบงานต่างๆ
ปฏิบตั ,ิ มีกลไกเพื่อการรับรูแ้ ละ
เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ
จัดการกับ ethical dilemma
เพื่อลด dilemma

Score 5
มีระบบกากับดูแลทีม่ ี
ประสิทธิภาพในทุกองค์ประกอบ
(การควบคุมกากับและการ
กาหนดทิศทาง)
มีการตอบสนองต่อความท้าทาย
ด้านคลินิกทีส่ าคัญอย่าง
เหมาะสมด้วยกลไกการกากับ
ดูแลทางคลินิก

ปฏิบตั ไิ ด้สงู กว่ามาตรฐานที่
กฎหมายกาหนด,เป็ นแบบอย่าง
ของการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร/
สิง่ แวดล้อม การป้ องกัน
ผลกระทบด้านลบ และการกากับ
ดูแลจริยธรรม

Item
7

8

Ref
I-2.1ก
(1)(2)(3)(4)(5)

I-2.1ข(1)(2)(3)

Area
กระบวนการจัดทากลยุทธ์และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

Score 3
มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ท่ี
ชัดเจนตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้,
มีการกาหนด strategic
advantage & strategic
challenge ทีช่ ดั เจน
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ น,
มีการประมวลแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรเป็ นหนึ่งเดียว (ตอบสนอง
และเชื่อมโยงความต้องการของ
ต้นสังกัด องค์กร หน่วยย่อย),
มีการกาหนดข้อได้เปรียบและ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
(strategic advantages &
strategic challenges) ทีช่ ดั เจน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี
มีความสอดคล้องระหว่างความท้า
ตอบสนองความท้าทาย
ทายเชิงกลยุทธ์กบั วัตถุประสงค์
ครอบคลุมคุณภาพ ความ
เชิงกลยุทธ์,
ปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ มีการกาหนดค่าเป้ าหมายและ
กรอบเวลาทีจ่ ะบรรลุ,
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ครอบคลุมคุณภาพ ความ
ปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ

Score 4
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่าง
ครอบคลุม รวมทัง้ การ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
และใช้ขอ้ มูลเชิงปริมาณทีส่ ามารถ
หาได้,
มีการพิจารณาและปรับปรุงเพื่อลด
potential blind spot ในการจัดทา
กลยุทธ์

Score 5
มีการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์
(strategic opportunities), ความ
จาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงแบบ
พลิกโฉม, ความคล่องตัวของ
องค์กร ในการจัดทากลยุทธ์,
มีการใช้วธิ กี ารต่างๆ ในการคาค
การณ์ พยากรณ์ทางเลือก ฉาก
ทัศน์ เพื่อพิจารณาความเป็ นไป
ได้ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต

มีการปรับค่าเป้ าหมายให้ทา้ ทาย
ตามผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ,
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของ
องค์กร ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
และโอกาสเชิงกลยุทธ์,
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สะท้อน
สมดุลระหว่างความต้องการด้าน
ต่างๆ ขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนอง
ต่อปั ญหาสุขภาพของสังคม/ชุมชน
ทีร่ บั ผิดชอบ

วัตถุประสงค์ครอบคลุมประเด็น
สาคัญทีจ่ ะสร้างความเข้มแข็ง
ความสาเร็จและความยังยื
่ นให้กบั
การดาเนินงานขององค์กร (ตอบ
โจทย์อนาคตขององค์กร)

Item
9

10

Ref
I-2.2ก(1)(2)(3)(4)

Area
การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร การ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ และการ
จัดสรรทรัพยากร

Score 3
มีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ,ิ
มีการจัดสรรทรัพยากรที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

I-2.2ก(5), ข

การกาหนดตัวชีว้ ดั และใช้ในการ มีการกาหนดตัวชีว้ ดั สาคัญเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า
ติดตามความก้าวหน้าและ
ความสาเร็จของการนาแผนสู่การ
ปฏิบตั ิ

Score 4
มีแผนปฏิบตั กิ าร/โครงการระยะสัน้
และระยะยาว,
มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตั กิ ารไปสู่
ผูส้ ่งมอบและพันธมิตรทีร่ ว่ ม
ขับเคลื่อน,
มีการประเมินความตระหนักใน
บทบาทและการมีส่วนร่วมต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์,
มีทรัพยากรเพียงพอทีจ่ ะนาแผนไป
ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผล,
มีแผนงานริเริม่ ด้านกาลังคนและ
ระบบงานเพื่อสนับสนุ น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์,
มีความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิ
ตามแผนเป็ นส่วนใหญ่
ตัวชีว้ ดั ครอบคลุมประเด็นสาคัญ
และมี alignment ทัง้ องค์กร,
มีการติดตามตัวชีว้ ดั อย่าง
สม่าเสมอ และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
เกีย่ วข้องโดยทีมผูร้ บั ผิดชอบ

Score 5
มีการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ าร
ในลักษณะบูรณาการ,
สามารถบรรลุค่าเป้ าหมายทีท่ า้
ทายได้

การติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าทาให้สามารถ
ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ ารได้
อย่างทันเวลา

Item
11

Ref
I-3.1ก(1)(2)

Area
การรับฟั ง/เรียนรูค้ วามต้องการ
และความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่ม

12

I-3.1ข(1)

การประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพัน

13

I-3.2ก(1)(2)(3)

การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการ
และการอานวยความสะดวก

Score 3
มีการรับฟั ง/เรียนรูค้ วามต้องการ
ของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นด้วยวิธ ี
ทีเ่ หมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

Score 4
มีนวตกรรมในการรับรูแ้ ละช่องทาง
การรับรูท้ ห่ี ลากหลาย,มีการรับฟั ง
ข้อมูลป้ อนกลับทันทีหลังเข้ารับ
บริการมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่มและ
นาข้อมูลไปวางแผน/ปรับปรุง
บริการ,มีการปรับปรุงวิธกี ารรับฟั ง/
เรียนรู้
มีการประเมินความพึงพอใจ
มีการประเมินความพึงพอใจ ความ
ความไม่พงึ พอใจ ของผูป้ ่ วยด้วย ไม่พงึ พอใจ ความผูกพัน ของ
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น ด้วยวิธกี ารที่
และนามากาหนดโอกาสพัฒนา
เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ,
มีการปรับปรุงวิธกี ารประเมินความ
พึงพอใจฯ
มีการนาข้อมูลความต้องการ/
มีการนาคุณลักษณะบริการที่
ความคาดหวังของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั
กาหนดไปดาเนินการและติดตาม
ผลงานอื่น มากาหนดคุณลักษณะ ประเมินผล,
บริการ เพื่อให้เป็ นองค์กรทีม่ งุ่ เน้น มีการกาหนดกลุ่มผูป้ ่ วย/
ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานมากขึน้ ,
ผูร้ บั บริการทีจ่ ะให้ความสาคัญใน
มีการอานวยความสะดวกในการ การจัดบริการสุขภาพ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร การเข้ารับ
บริการ และการรับความช่วยเหลือ

Score 5
มีการรับฟั งเสียงจากกลุ่มทีน่ ่าจะ
เป็ นผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานในอนาคต,
มีความเข้าใจความต้องการของ
ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานทีล่ กึ ซึง้ และ
นาไปใช้ในการสร้างความผูกพัน
ได้

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประเมินและวิเคราะห์ ทาให้
เพิม่ ความความครอบคลุมและ
ความลึกซึง้ ในการประเมิน

มีระบบและการประสานงานทีด่ ี
กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้
ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยทางด้าน
สังคม

Item
14

Ref
I-3.2ข(1)(2)

Area
การสร้างความสัมพันธ์และ
จัดการคาร้องเรียน

15

I-3.3

การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย

16

I-4.1 ก

การวัดผลการดาเนินงาน

Score 3
มีแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั
ผลงานอื่นในแต่ละสถานการณ์ท่ี
ชัดเจน,
มีการจัดการกับคาร้องเรียนอย่าง
ได้ผลและทันท่วงที

Score 4
มีการรวบรวมและวิเคราะห์คา
ร้องเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงทัว่
ทัง้ องค์กร

Score 5
มีความสาเร็จในการจัดการ
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/
ครอบครัวเมือ่ เกิด AE,
การจัดการคาร้องเรียนเชื่อมโยง
ไปถึงการปรับระบบที่ root
cause หรือปั จจัยองค์กร ทาให้
เรียกความเชื่อมันกลั
่ บคืนมาและ
ป้ องกันการเกิดซ้า
ผูป้ ่ วยได้รบั การคุม้ ครองตามคา ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลด้วยความ
องค์กรสร้างหลักประกันว่าผูป้ ่ วย
ประกาศสิทธิผปู้ ่ วย ผูป้ ฏิบตั งิ านมี เคารพศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ ทีม่ ปี ั ญหาและความรุนแรง
ความตระหนัก ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูล, ค่านิยม และความเชื่อส่วนบุคคล, เหมือนกันจะได้รบั การดูแลใน
ผูป้ ่ วยได้รบั การคุม้ ครองสิทธิใน มีการประเมินและปรับปรุงการ
ลักษณะเดียวกัน,
ทุกกิจกรรมการดูแล ปกป้ องจาก คุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การ
การถูกทาร้าย เคารพความเป็ น
คุม้ ครองสิทธิในการเสียชึวติ อย่าง
ส่วนตัว,
สงบและเป็ นไปตามหนังสือแสดง
มีการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยเด็ก ผู้
ความจานง
พิการ ผูส้ งู อายุ ผูท้ ต่ี อ้ งแยกหรือ
ผูกยึด
มีการวัดผลเพื่อติดตามงานประจา มีการใช้ขอ้ มูลเชิงเปรียบเทียบที่
มีการใช้ขอ้ มูลเชิงเปรียบเทียบใน
และการบรรลุเป้ าหมายของ
เหมาะสมในสถานพยาบาลกลุ่ม
ระดับชาติ/นานาชาติ/ข้ามธุรกิจ
หน่วยงาน/ระบบงาน/กลยุทธ์
เดียวกัน
มีความสอดคล้องของตัวชีว้ ดั ใน มีการประเมินและปรับปรุงระบบ
ทุกระดับ
การวัดผลการดาเนินการตามความ
มีการใช้เสียงของผูป้ ่ วยเพื่อสร้าง เหมาะสม
วัฒนธรรมทีม่ งุ่ คนเป็ นศูนย์กลาง

Item
17

Ref
I-4.1ข ค

Area
Score 3
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทบทวน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อ
ผลการดาเนินการ และนาไปใช้ ประเมินความก้าวหน้าและ
ปรับปรุง
ความสาเร็จ (ใช้การวิเคราะห์
ง่ายๆ เช่น trend, comparison
ระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงาน
ภายใน)มีการใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนด
ลาดับความสาคัญของการพัฒนา
และถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ

18

I-4.2ก

คุณภาพของข้อมูลและ
สารสนเทศ

มีขอ้ มูลและสารสนเทศทีจ่ าเป็ น
พืน้ ฐานเพื่อการให้บริการ การ
บริหาร และการพัฒนาคุณภาพ
มีการตรวจสอบข้อมูลและทาให้
มันใจในคุ
่
ณภาพของข้อมูลและ
สารสนเทศ

19

I-4.2ข

การจัดการระบบสารสนเทศ

มีค่มู อื และการกากับให้ปฏิบตั ใิ น
เรือ่ งต่อไปนี้ของระบบสารสนเทศ
(hardware & software): ความ
เชื่อถือได้ ความมันคงปลอดภั
่
ย
การรักษาความลับ การเข้าถึง
ข้อมูล cybersecurity การส่ง
ข้อมูลผูป้ ่ วยโดยใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์

Score 4
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีใ่ ช้เทคนิค
ก้าวหน้ามากขึน้ แสดง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของ
ปั จจัยต่างๆ ทาให้ได้ความรูใ้ หม่ม ี
การประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของ
องค์กรและสิง่ แวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลงไปมีการถ่ายทอดสู่
การปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร
มีการประเมินการตอบสนองความ
ต้องการใช้ขอ้ มูลครอบคลุมผูใ้ ช้ทุก
ส่วน, คุณภาพของข้อมูลและ
สารสนเทศ
มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ข้อมูลและสารสนเทศอยูใ่ นรูปแบบ
ทีง่ า่ ยต่อการใช้งานและทัน
เหตุการณ์
มีการประเมินและปรับปรุงการ
จัดการระบบสารสนเทศทีร่ ะบุไว้ใน
คะแนน 3

Score 5
การวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ดาเนินการนามาสู่การปรับปรุง
ระบบงาน/นโยบายสาคัญ การ
สร้างนวตกรรม

มีขอ้ มูลและสารสนเทศทีม่ ี
คุณภาพ สนับสนุนการบรรลุ
วิสยั ทัศน์ขององค์กร (หรือ
ตอบสนองความต้องการขัน้
ก้าวหน้าขององค์กร)

มีระบบทีเ่ ป็ นแบบอย่าง นา good
practice หรือมาตรฐานที่
เกีย่ วข้องมาปฏิบตั อิ ย่างได้ผล
และทัวถึ
่ ง

Item
20

Ref

Area
ความรูข้ ององค์กร

Score 3
มีการใช้ tacit & explicit
knowledge ในการปฏิบตั งิ านและ
ดูแลผูป้ ่ วย
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสรุป
ความรูเ้ ชิงปฏิบตั ไิ ว้ถ่ายทอด

I-4.2ค

21

I-5.1ก

ขีดความสามารถและความ
เพียงพอ

22

I-5.1ข ค(1)(3)(4)

สุขภาพและความปลอดภัยของ
กาลังคน

23

I-5.1 ค(2)

การสร้างเสริมสุขภาพของ
กาลังคน

มีการวางแผน สรรหา ว่าจ้าง
บรรจุ ปฐมนิเทศ ธารงรักษา
กาลังคน เพื่อให้มขี ดี
ความสามารถและอัตรากาลัง
เพียงพอสาหรับทาหน้าทีต่ าม
พันธกิจ
มีการจัดการกาลังคนทีเ่ หมาะสม
ในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ ง
มีขอ้ มูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับความ
เสีย่ งด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยของกาลังคน
มีการจัดโปรแกรมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของกาลังคน
ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ
กาลังคนมีส่วนร่วม เรียนรู้
ตัดสินใจ และปฏิบตั ิ ในการดูแล
สุขภาพของตน

Score 4
มีการประมวลข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อสร้างความรูใ้ หม่
มีการขยายผล good practice ใน
เชิงรุกอย่างเป็ นระบบ
มีการใช้ความรูเ้ พื่อสร้างนวตกรรม
และวางแผนกลยุทธ์
มีการจัดระบบงานทีด่ เี พื่อ
สนับสนุ นการมุง่ เน้นผูป้ ่ วย
มีการเตรียมกาลังคนให้พร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลง
มีการประเมินและปรับปรุงระบบ
การบริหารขีดความสามารถและ
อัตรากาลัง

Score 5
การเรียนรูฝ้ ั งลึกในการปฏิบตั งิ าน
ขององค์กร

เป็ น role model ในการจัด
ระบบงานเพื่อให้งานบรรลุผล ใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของ
องค์กร และมุง่ คนเป็ นศูนย์กลาง

มีการประเมินและปรับปรุง
โปรแกรมสุขภาพและความ
ปลอดภัยของกาลังคน

กาลังคนเป็ นแบบอย่างในด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ หรือมีส่วนใน
การกระตุน้ การสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน

วิถปี ฏิบตั ขิ ององค์กรเป็ น
แบบอย่างในการสร้างเสริม
สุขภาพ

Item
24

Ref
I-5.2ก

25

I-5.2ข

Area
ความผูกพันและผลการ
ปฏิบตั งิ าน ระบบการจัดการผล
การปฏิบตั งิ าน

การพัฒนากาลังคนและผูน้ า

Score 3
ใช้ปัจจัยพืน้ ฐานเพื่อสร้างความ
ผูกพัน เช่น ความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือ การสื่อสาร โอกาส การ
เสริมพลัง การ feed back มี
ระบบประเมินผลงานเพื่อบริหาร
ค่าตอบแทนและสร้างแรงจูงใจที่
เป็ นธรรม
มีการจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
องค์กรและของกาลังคน
ครอบคลุมประเด็นทีร่ ะบุใน
มาตรฐานทัง้ หมด การปฏิบตั ิ
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั ผิดชอบ และการ
จัดการกับปั ญหาทีเ่ คยเกิดขึน้

Score 4
มีการสร้างความผูกพันของ
กาลังคนทีม่ คี วามเฉพาะในแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้มผี ลงานทีด่ ใี ช้ PMS
เป็ นเครือ่ งมือในการสื่อสารเพื่อให้
เข้าใจเป้ าหมายและความคาดหวัง
ขององค์กรร่วมกัน

Score 5
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ระดับกิจกรรมสร้างความผูกพัน
และ PMS กับระดับความผูกพัน
และระดับผลงานทีด่ ขี น้ึ

มีการจัดสิง่ อานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้
มีการสร้างแรงจูงใจให้พฒ
ั นา
ตนเอง
มีการจัดการเรือ่ งความก้าวหน้าใน
อาชีพการงานและแผนสร้างผูน้ า
เพื่อสืบทอดการดาเนินงาน
มีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้
และพัฒนา

การประเมินระบบการเรียนรู้ นา
ความผูกพัน ผลการปฏิบตั งิ าน
ของกาลังคนและองค์กร มา
พิจารณาด้วย

Item
26

Ref
I-6.1ก ข, I-6.2ก

Area
การออกแบบบริการและ
กระบวนการทางาน การจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการทางาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Score 3
มีการใช้ 3P ในทุกส่วนขององค์กร
(หน่วยงาน ระบบงาน
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
กระบวนการสนับสนุน)
มีการพัฒนาคุณภาพตามโอกาสที่
พบ
มีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของ
การปฏิบตั กิ าร

Score 4
มีการระบุ process requirement ที่
ชัดเจน นาไปใช้ในการออกแบบ
กระบวนการและกาหนดตัววัด
มีการปรับปรุงเพื่อลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการทีไ่ ม่ก่อให้เกิด
คุณค่า
มีการนา priority for improvement
ทีไ่ ด้รบั การชีน้ าจากองค์กร [I4.1ค] ไปปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนา
คร่อมสายงานหรือสหสาขาวิชาชีพ
มีการประเมินและปรับปรุงการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน

Score 5
แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงอย่างก้าว
กระโดด

27

I-6.1ค

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

28

I-6.1ง

การจัดการนวตกรรม

มีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สาหรับผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ ี
ความสาคัญสูง ครบตามมาตรฐาน
(เลือกผูส้ ่งมอบ ทาข้อกาหนด
ประเมินผลผูส้ ่งมอบ ให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ จัดการกับผูส้ ่งมอบที่
ผลงานไม่ตรงข้อกาหนด)
ส่งเสริมให้มกี ารนาแนวคิดและ
ส่งเสริมให้นาโอกาสเชิงกลยุทธ์ [I- มีการส่งเสริมให้เกิดนวตกรรมทัง้
วิธกี ารใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหา
2.1ก(2)]มาพัฒนานวตกรรม
องค์กรอย่างเป็ นระบบ
สนับสนุ นทรัพยากรทีจ่ าเป็ น

Item
29

Ref
I-6.1จ

30

I-6.2ข

31

II-1.1ก
(1)(2)(3)(4)(10)

Area
การจัดการด้านการเรียนการ
สอนทางคลินิก

Score 3
มีขอ้ ตกลงและผูร้ บั ผิดชอบที่
ชัดเจน มีทรัพยากรทีเ่ หมาะสม
และมีการกากับดูแลทีเ่ พียงพอ

Score 4
Score 5
มีการสร้างเจตคติทด่ี ใี นเรือ่ ง
คุณภาพและความปลอดภัยแก่
นักศึกษา/ผูร้ บั การฝึก
มีการติดตามประเมินผลโปรแกรม
การเรียนการสอนทางคลินิก ทัง้ ใน
มิตดิ า้ นการเรียนรูแ้ ละคุณภาพ/
ความปลอดภัยของการให้บริการ
ความพร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉิน มีการเตรียมความพร้อม (ของ
มีการประเมินการเตรียมความ
มีระบบบริหารความต่อเนื่องของ
และภัยพิบตั ติ ่างๆ
ระบบงาน สถานที่ อุปกรณ์) และ พร้อมและปรับปรุง
กิจการ (Business Continuity
ฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
Management System) ภายใต้
ทีป่ ลอดภัย และพร้อมรับภัยพิบตั ิ
ภาวะวิกฤติ
หรือภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้ ความ
พร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ
ระบบบริหารงานคุณภาพ การ มีการใช้ PDSA ในการบริหารงาน มีการใช้ 3C-PDSA ในการ
มีวฒ
ั นธรรมการเรียนรู้
ประสานงานและบูรณาการ การ คุณภาพในหน่วยงาน/ระบบงาน/ บริหารงานคุณภาพในหน่วยงาน/ วัฒนธรรมคุณภาพ
ทางานเป็ นทีม
กระบวนการหลัก,
ระบบงาน/กระบวนการหลัก,
การบริหารงานคุณภาพ ความ
ผูน้ าทบทวนและติดตาม
ปลอดภัย และความเสีย่ ง เป็ น
ความก้าวหน้าของการพัฒนา
ส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง,
องค์กร
มีการประสานและบูรณาการ
ผูน้ าสนับสนุ นความพยายามใน
แผนงาน/กิจกรรมทัง้ หมดเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพ,
คุณภาพ ความปลอดภัย และความ
มีการจัดโครงสร้างงานคุณภาพที่ เสีย่ ง
เหมาะสมกับองค์กร,

Item
32

Ref
II-1.1ก(5)(8)(9)

Area
การประเมินตนเองและจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ

Score 3
มีการประเมินตนเองเพื่อหาโอกาส
พัฒนาในทุกระดับ,
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพและนา
แผนไปปฏิบตั ิ

33

II-1.1ข(1)

การทบทวนการให้บริการและ
การดูแลผูป้ ่ วย

มีการทบทวนทีค่ รอบคลุมโอกาส
เกิดปั ญหาสาคัญ และนามาสู่การ
ปรับปรุงระบบงาน

34

II-1.1ข(2)(3)(4)

การพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูป้ ่ วย

35

II-1.2ก(1)(6)

ระบบบริหารความเสีย่ งและ
ความปลอดภัย

Score 4
องค์กรเข้าร่วมโปรแกรมตัวชีว้ ดั
เปรียบเทียบ,
แผนพัฒนาคุณภาพครอบคลุมการ
พัฒนาทัง้ องค์กร,
มีการประเมินความก้าวหน้าและ
ความสาเร็จตามเป้ าหมายของ
หน่วยงาน/ระบบงาน/กระบวนการ
สาคัญ/แผนการพัฒนาคุณภาพ,
มีการนาผลการประเมินตนเองมา
เรียนรูร้ ว่ มกัน
มีการทบทวนทีบ่ ูรณาการเข้าเป็ น
กิจกรรมประจาของหน่วยงาน
มีการติดตามการปฏิบตั แิ ละ
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
ผสมผสานแนวคิดและวิธกี ารที่
หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพ
ทางคลินิก,
ผลลัพธ์ทางคลินิกมีแนวโน้มทีข่ น้ึ

Score 5
มีการใช้การวิจยั หรือเครือ่ งมือขัน้
ก้าวหน้าในการประเมินระบบงาน
สาคัญ,
มีวฒ
ั นธรรมการประเมินตนเอง

มีวฒ
ั นธรรมของการทบทวน
คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย รวมทัง้
การมีระบบ concurrent
monitoring
การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก
นากระบวนการวิจยั (เช่น R2R)
ครอบคลุมกลุ่มผูป้ ่ วยสาคัญในแต่
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทาง
ละสาขา,
คลินิก,
มีการ monitor KPI อย่าง
มีการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกที่
เหมาะสม
มีผลกระทบสูง
มีนโยบาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ มีการประเมินและปรับปรุง
ผลการประเมินวัฒนธรรมความ
แผน คู่มอื หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ประสิทธิผลของระบบบริหารความ ปลอดภัยอยูใ่ นระดับก้าวหน้า
ทรัพยากร ทีช่ ดั เจน
เสีย่ งและความปลอดภัย,
มีการประเมินและปรับปรุง
วัฒนธรรมความปลอดภัย

Item
36

Ref
II-1.2ก(2)(3)

Area
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง

37

II-1.2ก(4)

การเรียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์

38

II-2.1ก

ระบบบริหารการพยาบาล

Score 3
มี risk profile ในภาพรวมของทัง้
รพ.,
มีการใช้ risk register เพื่อการ
จัดการความเสีย่ งสาคัญของ รพ.

Score 4
มีการติดตามและทบทวนความ
เสีย่ งต่างๆ อย่างเหมาะสมกับ
ระดับความเสีย่ ง นามาสู่การ
ปรับปรุงมาตรการป้ องกันอย่าง
สม่าเสมอ

Score 5
มีการใช้แนวคิดการออกแบบ
มาตรการป้ องกันทีไ่ ด้ผล (เช่น
HFE, design thinking),
มีการ update คู่มอื การ
ปฏิบตั งิ านและสื่อสารให้
ผูเ้ กีย่ วข้องในเวลาทีเ่ หมาะสม
มีระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ และ
มีการรับรูอ้ ุบตั กิ ารณ์/เหตุการณ์ไม่ แสดงให้เห็นการเปลีย่ นแปลง
การทา RCA ตามเกณฑ์ทอ่ี งค์กร พึงประสงค์ทงั ้ จากการรายงาน
กระบวนการทางานทีม่ ผี ลกระทบ
กาหนด
การทบทวนเวชระเบียน และอื่นๆ, สูง อันเป็ นผลจากการทบทวน
มีการทา RCA ทัง้ ในกรณีทม่ี คี วาม อุบตั กิ ารณ์
รุนแรงและเหตุเกือบพลาดทีพ่ บ
บ่อย นามาสู่การปรับปรุงทีป่ ั จจัย
องค์กร,มีการเชื่อมโยงผลการทา
RCA กับการทบทวนมาตรการ
ป้ องกัน (ใน risk register)
มีโครงสร้างและกลไกในเรือ่ ง
มีโครงสร้างและกลไกในการ
มีการบริหารการพยาบาลโดย
มาตรฐาน/จริยธรรมวิชาชีพ การ ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิก
การมีส่วนร่วม มีระบบกากับดูแล
นิเทศและกากับดูแล การส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม การ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ใช้หลักการเป็ น
การพัฒนาคุณภาพ/ความ
จัดการความรู้ การวิจยั ,
โค้ชในการนิเทศงาน,
ปลอดภัย การจัดการกาลังคน,
มีการประสานความร่วมมือกับ
คณะกรรมการทีเ่ กี่ยวข้อง และ
สนับสนุ นเป้ าหมายขององค์กร,
มีการประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารและกากับดูแลวิชาชีพ
พยาบาลและนาไปปรับปรุง

Item
39

Ref
II-2.1ข

40

II-2.2

41

II-3.1ก,ข

Area
ปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาล

Score 3
พยาบาลใช้มาตรฐานวิชาชีพ
กระบวนการพยาบาล และบันทึก
ทีเ่ หมาะสมในการดูแลผูป้ ่ วย

Score 4
พยาบาลมีการเรียนรูร้ ว่ มกับสห
สาขาวิชาชีพเพื่อปรับปรุง
ระบบงานและพัฒนาวิชาชีพ,
มีการประเมินการบรรลุเป้ าหมาย
ของปฏิบตั กิ ารพยาบาลและนาผล
ไปปรับปรุง
องค์กรแพทย์
มีโครงสร้างและกลไกในเรือ่ ง
มีโครงสร้างและกลไกในการ
มาตรฐาน/จริยธรรมวิชาชีพ การ ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิก
กากับดูแล การส่งเสริมการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม,
คุณภาพ/ความปลอดภัย การ
มีการประสานความร่วมมือกับ
กาหนดสิทธิดแู ลผูป้ ่ วย การศึกษา PCT/คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง/
ต่อเนื่อง เวชระเบียน การจัดทา ผูบ้ ริหาร และสนับสนุนเป้ าหมาย
ข้อตกลงและแนวปฏิบตั ิ
ขององค์กร,
มีการประเมินประสิทธิภาพของ
การกากับดูแลวิชาชีพ่ แพทย์และ
นาไปปรับปรุง
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ โครงสร้างอาคารสถานทีเ่ ป็ นไป
มีการออกแบบและจัดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ของโครงสร้างและสิง่ แวดล้อม ตามทีก่ ฎหมายกาหนด,
เอือ้ ต่อความปลอดภัย ความเป็ น
ทางกายภาพ การจัดการกับวัสดุ มีการตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ ละ ส่วนตัว ประสิทธิภาพในการ
และของเสียอันตราย
สิง่ แวลด้อมเพื่อค้นหาความเสีย่ ง ทางาน,
และการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัย,
มีการประเมินความเสีย่ งด้าน
มีแนวทางทีร่ ดั กุมในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมเชิงรุก ทาแผนบริหาร
กับวัสดุและของเสียอันตราย,
ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม และ
บุคลากรได้รบั การฝึกอบรม
นาไปปฏิบตั ,ิ
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย
มีการกากับดูแล ติดตาม และ
การจัดการวัสดุและของเสีย
ปรับปรุงระบบบริหารอาคาร

Score 5
พยาบาลให้บริการพยาบาลทีม่ ี
คุณภาพสูงและเป็ นองค์รวม

องค์กรแพทย์เป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการส่งเสริมและกากับดูแลให้
รพ.มีบริการทางการแพทย์ทม่ี ี
คุณภาพและน่าไว้วางใจ

เป็ นแบบอย่างของการจัดการ
สิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย

Item

Ref

42

II-3.1ค,ง

43

II-3.2ก,ข

44

II-3.3ก

Area

Score 3

Score 4
อันตราย
สถานที่ การจัดการวัสดุและของ
เสียอันตราย
การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน และ มีการวิเคราะห์เพื่อระบุภาวะ
การซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
การป้ องกันอัคคีภยั
ฉุกเฉินทีอ่ าจเกิด,มีการทาแผน
และอัคคีภยั ครอบคลุมทุก
รองรับภาวะฉุกเฉินและอัคคีภยั
สภาวการณ์และผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ใน
พร้อมอุปกรณ์เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ น,มี และนอก รพ.,มีการปรับปรุงแผน
การอบรมและซ้อมแผน
และเตรียมความพร้อมจากการ
ประเมินผลการฝึกซ้อม
ระบบการบริหารเครือ่ งมือและ มีแผนบริหารเครือ่ งมือและระบบ มีการติดตามและรวบรวมข้อมูล
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค ระบบการจัดการ ของระบบบริหารเครือ่ งมือและ
ตรวจสอบความเพียงพอ ดูแล
สาธารณูปโภค นาข้อมูลไปใช้
ความพร้อมใช้,
วางแผนปรับปรุงหรือจัดหา
มีระบบบารุงรักษาเชิงป้ องกัน
ทดแทนในระยะยาว,
ตรวจสอบ ทดสอบ และ calibrate มีการจัดระบบบริการเครือ่ งมือทีด่ ี
ทีเ่ หมาะสม,
และมีศกั ยภาพในการซ่อมบารุง,
มีความมันใจในการท
่
างานของ
มีระบบในการใช้เครือ่ งมือที่
ระบบไฟฟ้ าและแก๊สทางการ
ซับซ้อนอย่างปลอดภัย
แพทย์สารองในพืน้ ทีจ่ าเป็ น
สิง่ แวดล้อมเพื่อการสร้างเสริม มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมี
มีการใช้สุนทรียศาสตร์ในการจัด
สุขภาพ
ปฏิสมั พันธ์ ความผ่อนคลาย การ สิง่ แวดล้อมเพื่อการเยียวยา,
จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริโภค
เป็ นระเบียบ สบายตา ปราศจาก อาหาร/ผลิตภัณฑ์สร้างเสริม
การรบกวน
สุขภาพทีเ่ หมาะสม,
ส่งเสริมการใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่ม ี
อันตรายต่อสุขภาพ

Score 5

มีเครือ่ งมือเพียงพอสาหรับดูแล
ผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย ทัง้ ใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน,
มีระบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็ น
สาหรับการดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา

เป็ นแบบอย่างของสิง่ แวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการเยียวยาและการเรียนรู้

Item
45

Ref
II-3.3ข

46

II-4.1ก

Area
การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

Score 3
ระบบบาบัดน้ าเสียและการกาจัด
ขยะมีความเหมาะสมกับ รพ.,
มีกระบวนการทีช่ ดั เจน เหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ ดาเนินการโดยผูม้ ี
ความรู้ (ทัง้ ในด้านการบาบัดน้า
เสีย การกาจัดขยะทัวไปและขยะ
่
ติดเชือ้ ),
มีการติดตามและตอบสนองต่อค่า
น้าทิง้ ทีผ่ ่านการบาบัดอย่าง
เหมาะสม

Score 4
ค่าน้าทิง้ ทีผ่ ่านการบาบัดเป็ นไป
ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
(โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีร่ ะบบ
รับภาระมากทีส่ ุด),
มีการลดปริมาณของเสียและลด
การใช้วสั ดุทท่ี าลายสิง่ แวลด้อม,
มีการตรวจสอบการกาจัดขยะติด
เชือ้ ของผูร้ บั ช่วง,
มีการประเมินและฟั งเสียงสะท้อน
ในการกาจัดของเสียของ รพ.ทีม่ ี
ผลกระทบต่อชุมชน
ระบบป้ องกันและควบคุมการติด มีกรรมการและผูร้ บั ผิดชอบ
ระบบ IT สนับสนุ นการทางานของ
เชือ้ (Infection Prevention &
ชัดเจน,
IPC,
Control-IPC)
มีเป้ าหมายและกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม มีความร่วมมือและการประสานงาน
กับ รพ.,
ทีด่ ที วทั
ั ่ ง้ องค์กร,
IPC ครอบคลุมการติดเชือ้ ทีม่ ี
มีการให้ขอ้ มูลและเสริมพลังแก่
ความสาคัญทางระบาดวิทยาตาม ครอบครัวและชุมชน,
บริบทของรพ. ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ มีการประเมินและปรับปรุง IPC
,ออกแบบระบบบนพืน้ ฐานความรู้
วิชาการ,มีทรัพยากร และสิง่
อานวยความสะดวกสนับสนุ น
เพียงพอ,กาลังคนได้รบั การอบรม
ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง

Score 5
มีความร่วมมือกับชุมชนในการ
พิทกั ษ์และปรับปรุงสิง่ แวดล้อม,
เป็ นแบบอย่างของการพิทกั ษ์
สิง่ แวดล้อม

IPC ประสานกลมกลืนกับ QMS
& PS,
IPC พร้อมรับมือกับปั ญหาการ
ติดเชือ้ ใหม่ๆ และภาวะฉุกเฉิน
จากการติดเชือ้

Item
47

Ref
II-4.1ข

Area
การเฝ้ าระวังและควบคุมการติด
เชือ้

48

II-4.2ก

การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่

Score 3
มีการเฝ้ าระวัง HAI ระหว่างที่
ผูป้ ่ วยนอน รพ. (prospective
surveillance),มีการให้ขอ้ มูลผล
การเฝ้ าระวังแก่ผใู้ ห้การดูแล
ผูป้ ่ วย เพื่อให้ความรูแ้ ก่บุคลากร
และใช้ขอ้ มูลเพื่อบ่งชีก้ ารระบาด,

Score 4
การเฝ้ าระวังครอบคลุมช่วงเวลา
หลังจากจาหน่ายผูป้ ่ วยในบาง HAI
รวมทัง้ ติดตามแบบแผนการดือ้ ยา
ของเชือ้ จุลชีพ,มีการวินิจฉัยการติด
เชือ้ จากบริการสุขภาพในผูป้ ่ วยที่
ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่ม prospective
surveillance และนาข้อมูลมา
ประมวลผลร่วมด้วย,มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของการเฝ้ าระวัง,มี
การใช้ผลของการเฝ้ าระวังเพื่อ
ปรับปรุง IPCมีการจัดการและ
ควบคุมการระบาด โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กี่ยวข้อง
มีการจัดทาแนวทางปฏิบตั เิ พื่อลด มีการประเมิน compliance ของ
ความเสีย่ งจากการติดเชือ้ การ
การปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนด
ควบคุมสิง่ แวดล้อมเพื่อลดการ
ไว้ทส่ี าคัญ และนามาปรับปรุงการ
แพร่กระจายเชือ้ และการปนเปื้ อน ปฏิบตั ิ
ในสิง่ แวดล้อม ครอบคลุม
กระบวนการและพืน้ ทีต่ ่างๆ,
มีการฝึกอบรมและส่งเสริมให้
ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดไว้,
มีการระบุประเด็นทีเ่ ป็ นความ
เสีย่ งในพืน้ ทีต่ ่างๆ

Score 5
มีการเฝ้ าระวังและสรุปผลใน
ลักษณะ real time,มีการควบคุม
การระบาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

มีระบบทีน่ ่าไว้วางใจในเรือ่ ง
standard precaution, isolation
precaution, การทาให้ปราศจาก
เชือ้ , การลดการแพร่กระจายเชือ้
และการปกป้ องผูม้ คี วาม
ต้านทานต่า

Item
49

Ref
II-4.2ข

Area
การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุ่ม
เฉพาะ

50

II-5.1 ก/ข

ระบบบริหารเวชระเบียน

51

II-5.2

การทบทวนและความสมบูรณ์
ของการบันทึก

Score 3
มีการดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิ
เพื่อลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ที่
สาคัญขององค์กร,
มีการดูแลเจ้าหน้าทีท่ ส่ี มั ผัสเลือด/
สารคัดหลัง่ หรือติดเชือ้ จากการ
ทางานอย่างเหมาะสม
มีการร่วมกันกาหนดเป้ าหมาย
ของการบันทึกเวชระเบียน,
มีแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
บันทึกเวชระเบียนทีร่ ดั กุม,
มีระบบการรักษาความปลอดภัย
และความลับ

มีการทบทวนเวชระเบียนเป็ น
ระยะเพื่อประเมินความสมบูรณ์
ความถูกต้อง และการบันทึกใน
เวลาทีก่ าหนด

Score 4
มีการดาเนินการอย่างรัดกุมในการ
ดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ภี ูมติ า้ นทานต่า การ
ติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยา,
มีการประเมินและปรับปรุง
มาตรการป้ องกันการติดเชือ้ ใน
กลุ่มเฉพาะ
มีการประมวลผลข้อมูลจากเวช
ระเบียนเพื่อประ โยชน์ในการ
วางแผนและปรับปรุงการดูแล
ผูป้ ่ วย,
มีการประเมินและปรับปรุงระบบ
บริหารเวชระเบียน,
มีกระบวนการให้ผปู้ ่ วยเข้าถึง
ข้อมูลในเวชระเบียนของตนได้
มีการออกแบบบันทึกเวชระเบียนที่
เอือ้ ต่อการบันทึกร่วมกัน (เช่น
รายการปั ญหา แผนการดูแล) และ
แยกพืน้ ทีก่ ารบันทึกเป็ นสัดส่วน,
มีการปรับปรุงความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของการบันทึกเวช
ระเบียน,
เวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอ
สาหรับการสื่อสารและการดูแล
ต่อเนื่อง

Score 5
มีการดาเนินการอย่างรัดกุมใน
การดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่,
อัตราการติดเชือ้ สาคัญของ
องค์กรมีแนวโน้มลดลงหรืออยูใ่ น
ระดับต่ า
ระบบเวชระเบียนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้
ให้บริการ ผูบ้ ริหาร ผูป้ ่ วย และ
หน่วยงานภายนอกได้ดี

มีการปรับปรุงคุณภาพของการ
บันทึกจากการรับฟั งเสียงสะท้อน
ของทีมต่างวิชาชีพ,
มีการบันทึกเหตุผลของการ
ตัดสินใจ,
เวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอ
สาหรับการเรียนรู้ การวิจยั การ
ประเมินคุณภาพ และการใช้เป็ น
หลักฐานทางกฎหมาย

Item
52

Ref
II-6.1 ก

53

II-6.1 ข/ค

54

II-6.2 ก

Area
Score 3
การกากับดูแลการจัดการด้านยา มีการจัดตัง้ PTC จากสหสาขา
วิชาชีพ มีหน้าทีช่ ดั เจน
ครอบคลุม,มีการกาหนดนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั เิ พื่อป้ องกัน
ME, ADE, และการใช้ HAD,เริม่
ดาเนินการแผนงานใช้ยาสม
เหตุผลและแผนงานดูแลการใช้ยา
ต้านจุลชีพ

Score 4
PTC ติดตามตัวชีว้ ดั ทีต่ รงประเด็น
กับเป้ าหมายของระบบยา ประเมิน
และปรับปรุงระบบจัดการด้านยา,มี
การติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้,มี
การติดตามตัวชีว้ ดั ตามแผนงานใช้
ยาสมเหตุผลฯ ทีเ่ ป็ นประเด็น
สาคัญของ รพ. และตอบสนอง
อย่างเหมาะสม
สิง่ แวดล้อมสนับสนุ น การจัดหา ผูป้ ระกอบวิชาชีพได้รบั การอบรม มีการประเมินความรูเ้ กีย่ วกับระบบ
และเก็บรักษายา
เพิม่ ความรูเ้ กีย่ วกับระบบยาทุกปี , ยาของผูเ้ กีย่ วข้องและนาไป
ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล กาหนดเนื้อหาการฝึกอบรม,
เฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละรายและ
มีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุ นการ
ข้อมูลยาทีจ่ าเป็ น,
เข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยและ
มีสงิ่ แวดล้อมทางกายภาพที่
ข้อมูลยาตามทีผ่ เู้ กีย่ วข้องต้องการ,
เหมาะสมในการทางานเกี่ยวกับ มีการประเมินและปรับปรุงการเก็บ
ยา,
รักษายาเพื่อให้มนใจในความ
ั่
มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางจัดหา
เหมาะสมและปลอดภัย
และเก็บรักษายาทีอ่ งค์กรกาหนด
การสังใช้
่ ยาและการถ่ายทอด
มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการสังใช้
่
มีการประเมินและปรับปรุง
คาสัง่
ยาและถ่ายทอดคาสังที
่ อ่ งค์กร
กระบวนการสังใช้
่ ยาและถ่ายทอด
กาหนด,
คาสัง,่
มีการทา med reconcile ในขัน้
มีการทา med reconcile ในทุก
การรับเป็ นผูป้ ่ วยใน
ขัน้ ตอนของการดูแลผูป้ ่ วย

Score 5
การกากับดูแลสาหรับการจัดการ
ด้านยามีประสิทธิภาพ ให้ความ
มันใจในความปลอดภั
่
ย ความ
สมเหตุสมผล และประสิทธิผลใน
การใช้ยา

มีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุ น
การตัดสินใจเกีย่ วกับระบบยา,
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในเรือ่ งการเก็บรักษายา

มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในเรือ่ งการสังใช้
่ ยา การถ่ายทอด
คาสัง่ และการทา med reconcile
ทาให้มนใจในความปลอดภั
ั่
ย
ความถูกต้อง ความเหมาะสม
และประสิทธิผล

Item
55

Ref
II-6.2 ข

Area
การทบทวนคาสัง่ เตรียม เขียน
ฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา

II-6.2 ค

การบริหารยาและติตตามผล

Score 3
มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีอ่ งค์กร
กาหนด (การทบทวนคาสังใช้
่ ยา
การตรวจสอบซ้า การเขียนฉลาก
การส่งมอบยา),
มีการทบทวนคาสังใช้
่ ยาทุก
รายการ,
มีการส่งมอบยาให้หน่วยดูแล
ผูป้ ่ วยในเวลาทีท่ นั ความต้องการ
มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีอ่ งค์กร
กาหนด (การบริหารยา การให้
ข้อมูล การติดตามผล การจัดการ
กับยาทีผ่ ปู้ ่ วยนามา)

Score 4
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการเตรียม จัดจ่าย และส่ง
มอบยา,
แผนกเภสัชกรรมเป็ นผูเ้ ตรียมยา
สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะรายหรือยาที่
ไม่มจี าหน่ายในท้องตลาด,
มีฉลากยาทีค่ รบถ้วนติดจนถึงจุดที่
ให้ยาแก่ผปู้ ่ วย
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการบริหารยาและติดตาม
ผล

56

57

II-7.1

บริการรังสีวทิ ยา/ภาพการแพทย์ มีการวางแผน ทรัพยากร และการ
จัดการตามข้อกาหนด,มีบริการ
รังสีวทิ ยาทีจ่ าเป็ นตลอดเวลา,ให้
ภาพวินิจฉัยทีม่ คี ุณภาพโดยมี
อันตรายต่อผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่
น้อยทีส่ ุด,มีระบบบริหารคุณภาพ
และความปลอดภัยตามข้อกาหนด

การแปลผลภาพรังสีทาโดยรังสี
แพทย์,มีการทบทวนความ
เหมาะสมและคุม้ ค่าของการส่ง
ตรวจ ความน่ าเชื่อถือของการแปล
ผล,มีการติดตามคุณภาพของ
บริการรังสีวนิ ิจฉัยทีส่ ่งผูป้ ่ วยไปรับ
การตรวจภายนอก,มีการประเมิน
และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

Score 5
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในเรือ่ งการทบทวนคาสัง่ การ
เตรียมการเขียนฉลาก การจัด
จ่าย และการส่งมอบยา ทาให้
มันใจในความปลอดภั
่
ย ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความทันเวลา
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในเรือ่ งการบริหารยาและติดตาม
ผล,
มีการนา digital technology มา
ใช้เพื่อลดความเพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนในการตรวจสอบและ
บันทึก
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการจัดบริการรังสีวทิ ยา

Item
58

Ref
II-7.2

59

II-7.3

Area
บริการห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินิก

ธนาคารเลือดและงานบริการ
โลหิต

Score 3
มีการวางแผน ทรัพยากร และการ
จัดการตามข้อกาหนด,
มีบริการ lab ทีจ่ าเป็ นตลอดเวลา,
มีระบบป้ องกันการรายงานผล
ผิดพลาด การรางานค่าวิกฤติ การ
รักษาความลับ การสื่อสารทีด่ กี บั
หน่ วยส่งตรวจ,
มีระบบบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามข้อกาหนด

Score 4
มีการติดตามความสามารถของ
ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ตรวจต่อ
รวมทัง้ ประเมินผูใ้ ห้คาปรึกษาหรือ
ข้อคิดเห็นสาหรับการทดสอบ
บางอย่าง,
มีการประเมินและปรับปรุงตาม
ข้อแนะนาขององค์กรที่ สรพ.มี
ข้อตกลง,
มีการประเมินและปรับปรุงระบบ
บริหารคุณภาพและความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง
(สาหรับ รพ.ทีไ่ ม่มธี นาคารเลือด) สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ในด้านการ
มีระบบการขอเลือด ขนส่งเลือด ให้บริการโลหิตให้แก่ รพ.ในเขต
หรือส่งผูป้ ่ วยไปรับเลือดทีม่ ี
ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ,
ประสิทธิภาพ สามารถให้เลือดแก่ มีการประเมินและปรับปรุง
ผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย ทันเวลา, กระบวนการงานบริการโลหิตอย่าง
(สาหรับ รพ.ทีม่ ธี นาคารเลือด)
ต่อเนื่อง
สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
ให้บริการโลหิตของสภากาชาดใน
หัวข้อทีจ่ าเป็ นกับบริบทได้
ครบถ้วน

Score 5
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการจัดบริการห้องปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์

มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการให้บริการโลหิต

Item
60

Ref
II-7.4/7.5

Area
พยาธิวทิ ยากายวิภาค และ
บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

61

II-8

การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ

62

II-9

การทางานกับชุมชน

Score 3
มีการนามาตรฐานพยาธิวทิ ยากาย
วิภาคมาเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ าน,
การตรวจวินิจฉัยทีก่ ระทากับ
ผูป้ ่ วยโดยตรง ให้ความมันใจใน
่
ความปลอดภัยและผลลัพธ์ทม่ี ี
คุณภาพ
มีนโยบาย แผน ผูร้ บั ผิดชอบ
งบประมาณและทรัพยากร สร้าง
ความรูใ้ นการเฝ้ าระวังโรคและภัย
สุขภาพ,
มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทีม่ ี
คุณภาพ,
มีการใช้วธิ กี ารทางระบาดวิทยาใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างสม่าเสมอ
,
มีการสืบค้นและควบคุมการ
ระบาดอย่างทันท่วงที
องค์กรร่วมกับชุมชนจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพทีต่ อบสนอง
ความต้องการของชุมชน,องค์กร
สนับสนุความสามารถของชุมชน
ในการแก้ปัญหาสุขภาพของ
ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมและทักษะสุขภาพของ
บุคคลและครอบครัว

Score 4
มีการประเมินและปรับปรุงตาม
ข้อแนะนาของราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์แห่งประเทศไทย

Score 5
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการให้บริการพยาธิวทิ ยากาย
วิภาคและบริการตรวจวินิจฉัย
อื่นๆ

มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนงาน มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ต่างๆ ในการเฝ้ าระวัง,
ในการเฝ้ าระวังโรคและภัย
มีการตอบสนองต่อการระบาดของ สุขภาพ
โรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือ
ของผูเ้ กีย่ วข้องและเครือข่ายนอก
รพ.,
มีการติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงกระบวนการเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุขภาพ
องค์กรส่งเสริมการสร้าง
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ทาง
ในการทางานกับชุมชน
สังคม ทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี
ชีแ้ นะนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ,มีการประเมินและปรับปรุง
บริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
และการเสริมพลังชุมชน

Item
63

64

Ref
III-1(1-3)

Area
การเข้าถึงบริการ

III-1(4-8)

กระบวนการรับผูป้ ่ วย การให้
ข้อมูล และ informed consent

Score 3
มีบริการทีจ่ าเป็ นตามปั ญหา
สุขภาพของชุมชน,
มีการลดอุปสรรคค่อการเข้าถึง
บริการ,
มีการประสานงานทีด่ ใี นการรับ
ผูป้ ่ วยส่งต่อ,
มีการคัดแยกผูป้ ่ วย (triage) อย่าง
เหมาะสม
มีกระบวนการรับผูป้ ่ วยที่
เหมาะสมกับปั ญหา/ความต้องการ
ของผูป้ ่ วยอย่างทันเวลา ตาม
เกณฑ์ทอ่ี งค์กรกาหนด มีการ
ประสานงานทีด่ ,ี
มีการให้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมและ
เข้าใจง่าย,
มีการขอ บันทึก และจัดเก็บ
informed consent,
มีการกาหนดบริการหรือกิจกรรม
ทีจ่ ะต้องขอ informed consent
เป็ นการเฉพาะเพิม่ จากการ
ยินยอมรับการรักษาทัวไป,
่
มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางเกีย่ วกับ
การบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยทีอ่ งค์กรกาหนด

Score 4
มีการใช้ทางเลือกต่างๆ เพื่อเพิม่
การเข้าถึงบริการ,
มีการประเมินและปรับปรุงการ
จัดบริการ,ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน การเข้าถึงบริการ และ
ระยะเวลารอคอย

Score 5
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการจัดบริการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและการเข้าถึง
บริการ

มีการประสานงานในการส่งต่อ
ผูป้ ่ วยวิกฤติทม่ี ปี ระสิทธิภาพ,
มีการนาข้อมูลสถานพยาบาลทีร่ บั
ผูป้ ่ วยต่อมาปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลและพัฒนาศักยภาพ (ตาม
ความเหมาะสม),
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการรับผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูล
การขอ informed consent และ
การบ่งชีผ้ ปู้ ่ วย

มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการรับผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูล
การขอ informed consent และ
การบ่งชีผ้ ปู้ ่ วย

Item
65

66

Ref
III-2 ก/ข

Area
การประเมินผูป้ ่ วยและการส่ง
ตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค

III-2 ค

การวินิจฉัยโรค

Score 3
มีการประเมินแรกรับและบันทึก
ตามเกณฑ์ทอ่ี งค์กรกาหนด,
มีการใช้ CPG สิง่ แวดล้อม และ
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการประเมิน,
มีการอธิบายผลการประเมินให้
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว ด้วยภาษาที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย,
มีการประเมินซ้าในเวลาที่
เหมาะสม,
ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจเพื่อการ
วินิจฉัยโรคทีจ่ าเป็ น
มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคและ
การเปลีย่ นแปลงการวินิจฉัยโรค
ตามเกณฑ์ทอ่ี งค์กรกาหนด

Score 4
Score 5
มีการประสานการประเมินเพื่อลด มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ความซ้าซ้อน,
ในการประเมินผูป้ ่ วยและการส่ง
มีความร่วมมือในการวิเคราะห์และ ตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค
เชื่อมโยงผลการประเมินในผูป้ ่ วยที่
ซับซ้อน,
มีการประเมินและปรับปรุงการ
ประเมินผูป้ ่ วยและการส่งตรวจเพื่อ
การวินิจฉัยโรค

มีการทบทวนความถูกต้อง
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
เหมาะสม ทันเวลา ของการ
ในการวินิจฉัยโรค
วินิจฉัยโรค การมีขอ้ มูลสนับสนุน
การวินิจฉัยโรค และความ
สอดคล้องของการวินิจฉัยโรคโดย
แต่ละวิชาชีพ,
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความ
ผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคและ
นามาปรับปรุง

Item
67

Ref
III-3.1

Area
การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย

68

III-3.2

การวางแผนจาหน่าย

69

III-4.1

การดูแลทัวไป
่

Score 3
มีแผนการดูแลผูป้ ่ วยทีส่ อดคล้อง
กับปั ญหา/ความต้องการด้าน
สุขภาพของผูป้ ่ วยแต่ละราย,มีการ
ใช้หลักฐานวิชาการหรือ CPG มา
ใช้ในการวางแผน,มีการทบทวน
และปรับแผนการดูแลตามสถาวะ
ของผูป้ ่ วย

Score 4
มีการเชื่อมโยงและประสานกัน
ระหว่างวิชาชีพและหน่วยงาน
ต่างๆ ในการวางแผนการดูแล
ผูป้ ่ วย,ผูป้ ่ วย/ครอบครัว มีโอกาส
ร่วมตัดสินใจและวางแผนมีการ
บันทึกแผนการดูแลผูป้ ่ วยระหว่าง
วิชาชีพทีช่ ดั เจน ง่ายต่อการใช้
ร่วมกัน ระบุเป้ าหมายและบริการที่
จะให้
มีการประเมินและระบุปัญหา/
การวางแผนจาหน่ายครอบคลุม
ความต้องการของผูป้ ่ วยทีจ่ ะ
ผูป้ ่ วยทุกรายทีม่ ขี อ้ บ่งชี้ และ
เกิดขึน้ หลังจาหน่ าย,
สอดคล้องกับปั ญหาของผูป้ ่ วย,
มีการวางแผนจาหน่ ายเพื่อให้
แพทย์ พยาบาล วิชาชีพ่ ที่
ผูป้ ่ วยสามารถดูแลตนเองและ
เกีย่ วข้อง ผูป้ ่ วย/ครอบครัว มีส่วน
จัดการกับปั ญหาได้หลังจาหน่าย, ร่วมในการวางแผนจาหน่าย,
มีการประเมินความต้องการของ มีการประเมินและปรับปรุง
ผูป้ ่ วยซ้าเป็ นระยะ
กระบวนการวางแผนจาหน่าย
มีการกาหนดความรับผิดชอบใน มีการประเมินและตอบสนองความ
การดูแลผูป้ ่ วยให้ผมู้ คี ุณสมบัติ
คาดหวังของครอบครัวในการมี
เหมาะสม,
ส่วนร่วมดูแลผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์
มีการใช้หลักปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นที่
รวม,
ยอมรับของวิชาชีพในการดูแล
มีการสื่อสารและประสานงานทีด่ ี
ตอบสนองปั ญหา/ความต้องการ เพื่อความต่อเนื่องในการดูแล,
ของผูป้ ่ วยอย่างทันท่วงที
มีการประเมินและปรับปรุง
ปลอดภัย เหมาะสม,
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทัวไป
่
มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดูแลทีม่ ี

Score 5
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย

มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการวางแผนจาหน่าย

มีสงิ่ แวดล้อมและกระบวนการที่
เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการดูแล
ผูป้ ่ วย

Item

Ref

Area

70

III-4.2

การดูแลผูป้ ่ วยและบริการทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง

71

III-4.3 ก

การระงับความรูส้ กึ

Score 3
คุณภาพ
มีการระบุกลุ่มผูป้ ่ วย/บริการทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง และจัดทาแนว
ทางการดูแล ฝึกอบรมเพื่อนา
แนวทางไปปฏิบตั ,ิ
หัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทาใน
สถานทีเ่ หมาะสม มีความพร้อม
ด้านเครือ่ งมือและผูช้ ่วย,
มีการเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลง
อย่างเหมาะสมกับความรุนแรง
ของการเจ็บป่ วย
มีการประเมินผูป้ ่ วยและวางแผน
ระงับความรูส้ กึ ,
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวได้รบั ข้อมูลที่
จาเป็ น และมีส่วนร่วม,
ผูป้ ่ วยได้รบั การเตรียมพร้อมด้าน
ร่างกายและจิตใจ,
กระบวนการระงับความรูส้ กึ การ
ใช้เครือ่ งมือ/วัสดุ/ยา เป็ นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

Score 4

Score 5

มีทมี ผูเ้ ชีย่ วชาญมาช่วยทีมผู้
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ให้บริการเมือ่ ผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลง ในการดูแลผูป้ ่ วย/ให้บริการทีม่ ี
หรือเปลีย่ นแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ความเสีย่ งสูง
(rapid response team),
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย/บริการทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง

มีการประสานงานกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อการระงับ
ความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยทีซ่ บั ซ้อน,
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการระงับความรูส้ กึ

มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการระงับความรูส้ กึ

Item
72

73

Ref
III-4.3 ข

Area
การผ่าตัด

III-4.3 ค

อาหารและโภชนบาบัด

Score 3
มีการประเมินและวางแผนการ
ผ่าตัดอย่างเหมาะสม,มีการให้
ข้อมูลทีจ่ าเป็ นแก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว
,ผูป้ ่ วยได้รบั การเตรียมความ
พร้อมทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ,มี
กระบวนการทีเ่ หมาะสมในการ
ป้ องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง
ผิดตาแหน่ง ผิดหัตถการสถานที่
เครือ่ งมือ ระบบงาน และบุคลากร
เอือ้ ต่อการผ่าตัดอย่างปลอดภัย
มีระบบบริการอาหารทีด่ ี ผูป้ ่ วย
ได้รบั อาหารทีเ่ หมาะสม,
ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหา/ความเสีย่ ง ได้รบั
การประเมินภาวะโภชนการ ให้
โภชนบาบัดทีเ่ หมาะสม,
มีการให้ความรูด้ า้ นอาหารแก่
ผูป้ ่ วยและครอบครัว,
มีการปฏิบตั ติ ามหลักสุขาภิบาล
อาหาร

Score 4
Score 5
มีความสามารถและการ
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ประสานงานกับวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง ในการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด
เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยซับซ้อนหรือ
รุนแรงได้อย่างปลอดภัย,มีการ
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง

มีการคัดกรองปั ญหาโภชนการใน มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ผูป้ ่ วยทุกราย,
ในการจัดบริการอาหารและโภชน
มีการให้ความรูด้ า้ นอาหาร
บาบัด
โภชนาการ และโภชนบาบัดแก่
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวเพื่อให้ม ี
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์,
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการเกี่ยวกับบริการอาหาร
และโภชนบาบัดอย่างต่อเนื่อง

Item
74

75

Ref
III-4.3 ง

Area
การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย

Score 3
บุคลากรมีความตระหนักในความ
ต้องการของผูป้ ่ วยระยะท้าย,
ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินและ
ตอบสนองความต้องการทัง้ ด้าน
ร่างกายและจิตใจ,
มีการดูแลผูป้ ่ วยทีก่ าลังจะเสียชีวติ
อย่างเหมาะสม

III-4.3 จ

การจัดการความปวด

ผูป้ ่ วยได้รบั การคัดกรองความ
ปวดและประเมินความปวดอย่าง
ครอบคลุม,
ผูป้ ่ วยได้รบั แจ้งเกีย่ วกับโอกาสที่
จะเกิดความปวดล่วงหน้า,
ผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมในการเลือก
วิธกี ารจัดการความปวด,
ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามปวดได้รบั การดูแล
และเฝ้ าระวังอย่างเหมาะสม

Score 4
มีการดูแลประคับประคองสาหรับ
ผูป้ ่ วยระยะท้ายอย่างสมศักดิ ์ศรี,
มีระบบสนับสนุ นให้ผปู้ ่ วยหนังสือ
แสดงเจตจานงในการดูแลระยะ
ท้ายและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หนังสือแสดงเจตจานง,
มีการจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
จากไปอย่างสงบ,
มีการตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านสังคมและจิตวิญญาณอย่าง
เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว
ผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมในการควบคุมการ
บาบัด,
มีระบบทีช่ ่วยให้ผปู้ ่ วยทีม่ ไิ ด้นอน
รพ.สามารถเข้าถึงยาบาบัดความ
ปวดทีจ่ าเป็ น,
มีการประเมินและปรับปรุงการ
จัดการความปวดอย่างต่อเนื่อง

Score 5
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการดูแลผูป้ ่ วยระยะท้าย

มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการจัดการความปวด

Item
76

77

Ref
III-4.3 ฉ

Area
การฟื้ นฟูสภาพ

III-4.3 ช

การดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง

Score 3
มีการประเมินและวางแผนการ
ฟื้ นฟูสภาพแก่ผปู้ ่ วยอย่าง
เหมาะสม,ผูป้ วยได้รบั การฟื้ นฟู
สภาพอย่างเหมาะสมกับสภาวะ
ของผูป้ ่ วย,มีการกาหนดเป้ าหมาย
และติดตามประเมินผลการฟื้ นฟู
สภาพผูป้ ่ วยแต่ละราย,บริการ
ฟื้ นฟูสภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
มีการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังตาม
แนวปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้มาตรฐาน,
กรณีทม่ี กี ารให้บริการฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียม หน่ วยบริการ
นัน้ ได้รบั รองจาก ตรต.,
มีการ monitor ผูป้ ่ วยอย่าง
เหมาะสม

Score 4
Score 5
การฟื้ นฟูสภาพครอบคลุมเป็ นองค์ มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
รวม (ร่างกาย จิตใจ สังคม จิต
ในการจัดบริการฟื้ นฟูสภาพ
วิญญาณ),มีการประสานงาน
ระหว่างการฟื้ นฟูสภาพใน รพ.ที่
ต่อเนื่องทีบ่ า้ น,มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการฟื้ นฟูสภาพ
อย่างต่อเนื่อง

มีบริการทีห่ ลากหลายตามปั ญหา มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
และความพร้อมของผูป้ ่ วย,
ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
มีการประเมินและปรับปรุงการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังอย่างต่อเนื่อง

Item
78

Ref
III-5

Area
การให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง

79

III-6

การดูแลต่อเนื่อง

Score 3
มีการประเมินปั ญหา/ความ
ต้องการของผูป้ ่ วยเพื่อวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู,้
ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลทีจ่ าเป็ น
เกีย่ วกับสภาวะสุขภาพและการ
ดูแลตนเอง,
มีการประเมินการรับรูแ้ ละความ
เข้าใจ,
ทีมให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์
จิตใจ คาปรึกษาทีเ่ หมาะสม และมี
การติดตามปั ญหาอุปสรรคในการ
ดูแลตนเอง,
มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่
จาเป็ นให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัว

Score 4
การประเมินเพื่อวางแผน
ครอบคลุมขีดความสามารถ ภาวะ
ด้านอารมณ์และจิตใจ ความพร้อม
ในการเรียนรูแ้ ละดูแลตนเอง,
ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลเพื่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม,
มีการประเมินความสามารถในการ
นาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั ไป
ปฏิบตั ,ิ
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแผนการดูแลตนเอง,
มีการใช้นวตกรรมในการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ,
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง
อย่างต่อเนื่อง
มีการส่งต่อทีท่ นั เวลาและ
มีการสร้างความร่วมมือและ
ปลอดภัย มีการดูแลและสื่อสาร
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ขณะส่งต่อทีเ่ หมาะสม,
เพื่อความต่อเนื่องในการติดตาม
มีระบบนัดหมาย ระบบช่วยเหลือ ดูแลผูป้ ่ วย และบูรณาการกิจกรรม
และให้คาปรึกษาตามความ
สร้างเสริมสุขภาพเข้าใน
เหมาะสม,
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย,
มีการสื่อสารข้อมูลผูป้ ่ วยให้หน่วย มีการประเมินและปรับปรุง
บริการทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อการดูแล
กระบวนการดูแลต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

Score 5
มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง

มีกระบวนการทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการดูแลต่อเนื่อง

Item

Ref
IV

Area
ตามมาตรฐาน ตามมิตคิ ุณภาพ
และ PSG

80

IV-1, III-1

ผลลัพธ์ในมิตกิ ารเข้าถึง

81

IV-1, III-5/6

82

IV-1, III-2/3/4

83

IV-1, III-2/3/4

84

IV-1, III-2/3/4

85

IV-1, III-2/3/4

86

IV-2, III-2/3/4

Score 3
มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด

มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ในมิตคิ วามต่อเนื่องใน มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
การดูแล
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ในมิตคิ วามเหมาะสมใน มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
การดูแล
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ในมิตปิ ระสิทธิผลในการ มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
ดูแล
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ในมิตปิ ระสิทธิภาพใน
มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
การดูแล
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ในมิตคิ วามปลอดภัยใน มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
การดูแล
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ในมิตคิ นเป็ นศูนย์กลาง มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด

Score 4
Score 5
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่ ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ quartile
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง

ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile

Item
87

Ref
IV-1(2)

88

IV-1, III-4.3ก/ข

89

IV-1, II-4

90

IV-1, II-6, II-7.4

91

IV-1, III

92

IV-1, II-7.2

93

IV-1, III-4.2 (5)

94

IV-3, I-5

Area
ผลลัพธ์ดา้ นการสร้างเสริม
สุขภาพ

Score 3
มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ของ PSG:S การผ่าตัดที่ มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
ปลอดภัย
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ของ PSG:I การป้ องกัน มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
การติดเชือ้ /ระบบการป้ องกัน
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
และควบคุมการติดเชือ้
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ของ PSG:M การจัดการ มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
ระบบยาและการให้เลือด
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ของ PSG: P
มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
กระบวนการวินิจฉัยและดูแล
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ของ PSG:L line, tube, มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
catherter, lab
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ของ PSG:E การ
มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
ตอบสนองสถานการณ์เร่งด่วน และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลลัพธ์ดา้ นกาลังคน
มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด

Score 4
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง

Score 5
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile

Item
95

96

Ref
IV-4, I-I, I-2

IV-6, I-2

CLT/PCT

97

98

99

Area
ผลลัพธ์ดา้ นการนา

Score 3
มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
ผลลัพธ์ดา้ นการเงินการตลาด
มีการวัดทีต่ รงประเด็น ครบถ้วน
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด
Clinical tracer
มีการออกแบบกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยทีด่ ใี นกลุ่มโรคสาคัญ มีการ
ติดตามตัววัดทีต่ รงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตัววัด
PCT1 หรือการดูแลผูป้ ่ วย acute มีการออกแบบกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยทีด่ ใี นกลุ่มโรคสาคัญ มีการ
ติดตามตัววัดทีต่ รงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตัววัด
PCT2 หรือการดูแลผูป้ ่ วย
มีการออกแบบกระบวนการดูแล
chronic
ผูป้ ่ วยทีด่ ใี นกลุ่มโรคสาคัญ มีการ
ติดตามตัววัดทีต่ รงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตัววัด
PCT3 หรือการดูแลผูป้ ่ วย
มีการออกแบบกระบวนการดูแล
ฉุกเฉิน
ผูป้ ่ วยทีด่ ใี นกลุ่มโรคสาคัญ มีการ
ติดตามตัววัดทีต่ รงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตัววัด

Score 4
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
ตัววัดสาคัญส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ดีกว่าค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่อง
มีการปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัดสาคัญ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่า
ค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ อย่าง
ต่อเนื่อง
มีการปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัดสาคัญ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่า
ค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ อย่าง
ต่อเนื่อง
มีการปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัดสาคัญ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่า
ค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ อย่าง
ต่อเนื่อง
มีการปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัดสาคัญ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่า
ค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ อย่าง
ต่อเนื่อง

Score 5
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
ตัววัดสาคัญอยูใ่ นระดับ top
quartile
มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น
ต้นแบบให้กบั ผูอ้ ่นื ได้, ผลลัพธ์
การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ top
quartile
มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น
ต้นแบบให้กบั ผูอ้ ่นื ได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ
top quartile
มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น
ต้นแบบให้กบั ผูอ้ ่นื ได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ
top quartile
มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น
ต้นแบบให้กบั ผูอ้ ่นื ได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ
top quartile

Item
100

101

Ref
II-9

Area
PCT4 หรือการดูแลในชุมชน

PCT5 หรือการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม
สาคัญอื่นๆ

Score 3
มีการออกแบบกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยทีด่ ใี นกลุ่มโรคสาคัญ มีการ
ติดตามตัววัดทีต่ รงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตัววัด
มีการออกแบบกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยทีด่ ใี นกลุ่มโรคสาคัญ มีการ
ติดตามตัววัดทีต่ รงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตัววัด

Score 4
มีการปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัดสาคัญ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่า
ค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ อย่าง
ต่อเนื่อง
มีการปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัดสาคัญ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่า
ค่าเฉลีย่ หรือมีแนวโน้มดีขน้ึ อย่าง
ต่อเนื่อง

Score 5
มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น
ต้นแบบให้กบั ผูอ้ ่นื ได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ
top quartile
มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น
ต้นแบบให้กบั ผูอ้ ่นื ได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ
top quartile

