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คําชีแจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011
แนวคิ ด
HA Scoring 2011 เป็ นเครืองมือสําหรับการประเมิน maturity ของการพัฒนาในโรงพยาบาล ซึงจัดทําขึน
บนพืนฐานแนวคิดทีปรับเปลียนไปดังนี
1) การเยียมสํารวจคือการทบทวนโดยมิตรจากภายนอก (external peer review) เพือรับรู้ maturity ของ
การพัฒนา และกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือง
2) ผูเ้ ยียมสํารวจมีหน้าทีในการ
a. รับรูบ้ ริบทและผลงานการพัฒนาของโรงพยาบาล
b. สร้างกระบวนการเรียนรูจ้ ากผลงานของโรงพยาบาล
c. ร่วมกับโรงพยาบาลในการจัดทําประเด็นในแผนการพัฒนา (Issues for Improvement-IFI) ที
เหมาะสมและสมบูรณ์
3) โรงพยาบาลมีหน้าทีในการ
a. ใช้ HA Scoring 2011 ในการประเมินตนเองและจัดทําร่างประเด็นในแผนการพัฒนาเพือ
ยกระดับ maturity
b. พาผูเ้ ยียมสํารวจตามรอยระบบงานต่างๆ ของโรงพยาบาล
4) การผ่านการรับรองจะมีระดับต่างๆ ซึงรับรูก้ นั เป็ นการภายใน และมีผลต่อความเข้มข้นของการติดตาม
ดังนี
a. ระดับพอผ่าน เมือ mode ของ score อยูร่ ะหว่าง 2.5 -3.0
b. ระดับดี เมือ mode ของ score อยูร่ ะหว่าง 3.0-3.5
c. ระดับดีมาก เมือ mode ของ score อยูระหว่าง 3.5-4.0
d. ระดับดีเยียม เมือ mode ของ score มากกว่า 4.0
แนวทางการใช้ HA Scoring 2011 สําหรับโรงพยาบาล
1) ศึกษาเป้าหมายและแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับมาตรฐานแต่ละประเด็นจาก SPA
2) ทีมงานทีรับผิดชอบหรือเกียวข้องกับมาตรฐานเรืองนันร่วมกันประเมิน maturity ของการพัฒนาตาม
Scoring Guideline หากมีความเห็นทีแตกต่างกัน ให้ระบุจุดแข็งและโอกาสพัฒนาในมุมมองของแต่
ละคนออกมาให้มากทีสุด นําโอกาสพัฒนาไปดําเนินการแล้วจึงกลับมาร่วมกันประเมินใหม่
3) เมือมีความเห็นร่วมกันเกียวกับระดับ maturity ทีทําได้ ให้จดั ทําแผนการพัฒนา (IFI) เพือยกระดับ
maturity สู่ score 3 หรือ 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี
4) ส่ง score และ IFI พร้อมเอกสารสรุปทีจะเสนอคณะอนุ กรรมการรับรองคุณภาพ มายัง สรพ.เพือขอรับ
การเยียมสํารวจ
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5) จัดเตรียมเอกสารสําหรับการ verify การปฏิบตั หิ รือผลการประเมินต่างๆ ไว้ทโรงพยาบาลอย่
ี
างเป็ น
หมวดหมู่
แนวทางการกําหนดระดับคะแนน
1) พิจารณาตามระดับ maturity ของการพัฒนา
a. คะแนน 1 เป็ นช่วงเริมต้นการพัฒนา อาจจะมีลกั ษณะตังรับ เน้นทีการวิเคราะห์ การตังทีม การ
จัดหาทรัพยากร การกําหนดแนวทาง
b. คะแนน 2 เป็ นช่วงของการวางระบบงานและเริมนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
c. คะแนน 3 เป็ นช่วงของการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีออกแบบไว้จนเห็น early result ถือว่าเป็ นระดับ
ทีคาดหวังโดยเฉลีย เป็ นระดับทีหวังผล (effective)
d. คะแนน 4 เป็ นช่วงของการมีความโดดเด่นในกระบวนการบางอย่าง ซึงอาจจะเป็ นนวตกรรม การ
เชือมโยง หรือวิธกี ารทีได้ผลดีต่างๆ ตัวอย่างทีแนะนําไว้เป็ นเพียงแนวทางซึงไม่จาํ เป็ นต้องทําได้
ครบถ้วน และอาจจะมีเรืองอืนๆ ทีจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ
e. คะแนน 5 เป็ นระดับทีแสดงถึงกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ (systematic
evaluation & improvement) ส่งผลให้มผี ลลัพธ์ทเป็
ี นเลิศ เป็ นผูน้ ําในด้านนันๆ
2) พิจารณาตามระดับความยากง่ายในการดําเนินการ
a. อาจจะนําข้อกําหนดในมาตรฐานแต่ละประเด็นมาพิจารณาว่าประเด็นใดทีทําได้งา่ ยทีสุด และยาก
ขึนเป็ นลําดับขัน โดยพยายามให้สอดคล้องกับแนวทางในข้อ 1)
b. อาจจะพิจารณาระดับความยากง่ายตามศักยภาพของโรงพยาบาล
3) พิจารณาตามลําดับขันตอนทีโรงพยาบาลต้องดําเนินการก่อนหลัง
a. อาจพิจารณาว่าในความเป็ นจริง มี sequence ของการดําเนินการวางระบบงานอย่างไรบ้าง เช่น
เริมจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล การออกแบบระบบ การฝึกอบรม การนําสูก่ ารปฏิบตั ิ เป็ นต้น
4) พยายามให้มกี ารพิจารณาในภาพรวม ให้มรี ายละเอียดเท่าทีจําเป็ น ไม่ตอ้ งคัดลอกมาจากมาตรฐาน
ทังหมด
แนวทางการรวมคะแนนในการประเมิ น
โรงพยาบาลทีมี performance เกินกว่าระดับ 1 ขึนมา สามารถนําส่วนของคะแนนตังแต่ระดับ 2-5 มา
รวมกันได้โดยไม่ตอ้ งให้ระดับขันทีตํากว่าสมบูรณ์ เช่น ถ้าทํา 2 ได้สมบูรณ์ 3 ได้ครึงหนึง และ 4 ได้ครึงหนึง ก็
สามารถนําครึงหนึงของ 4 มารวมกับครึงหนึงของ 3 เท่ากับว่าได้คะแนนเป็ น 3
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ตอนที I ภาพรวมของการบริ หารองค์กร
I-1 การนํา (LED)
1.1 การนําองค์กรโดยผูน้ ําระดับสูง (LED.1)
ผู้นําระดับสูงชีนําองค์กร สือสารและส่งเสริ มผลการดําเนิ นงานทีดี ให้ความมันใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูร้ บั บริ การ.
01 ผูน้ ําระดับสูงชีนํา
มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ มีการสือสาร ถ่ายทอด บุคลากรมีความเข้าใจ, มีความโดดเด่น เช่น
การชีนําส่งผลให้เกิด
องค์กร (พันธกิจ
พันธกิจ ค่านิยม
ไปยังบุคลากร
การปฏิบตั ขิ องผูน้ ํา
ผูน้ ําใช้นวตกรรมทาง
การเปลียนแปลงทีเห็น
วิสยั ทัศน์ ค่านิยม)
สะท้อนค่านิยม
การบริหาร, การเรียนรู้ ชัดเจนตามวิสยั ทัศน์
ค่านิยมขององค์กรผ่าน และค่านิยม
ผลงานของทีม
0.5
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2.0
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3.5

4.0

4.5

5.0

0.5
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2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5
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3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

02 การส่งเสริมผลการ
ดําเนินงานทีดี
(สิงแวดล้อมทีเอือต่อ
การพัฒนา วัฒนธรรม
ความปลอดภัย)

กําหนดนโยบาย,
มีกจิ กรรมส่งเสริมต่างๆ
มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ, ทีเหมาะสมกับองค์กร
มีแผนหรือแนวทางการ (ดูแนวทางใน SPA)
ทํางาน

03 การสือสาร เสริม
พลัง จูงใจ เน้นทีการ
ปฏิบตั ิ

มีแนวทางการสือสารที
ชัดเจน (ช่องทาง
เนือหา กลุม่ เป้าหมาย
ความถี), มีการกําหนด
ขอบเขตการให้อาํ นาจ
ตัดสินใจทีชัดเจน

มีการสือสารและเสริม
พลังตามแนวทางที
กําหนดไว้, มีกลไกการ
สือสารสองทาง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผูน้ ําใช้ผลการสํารวจ
บรรยากาศการพัฒนา
และวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยเพือปรับปรุง,
นําผลการพัฒนามา
สร้างการเรียนรู้

ผูน้ ํา proactive ในการ
ติดตามและสนับสนุ นให้
เกิดการพัฒนา การ
สร้างนวตกรรม และ
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย

มีการกําหนดจุดเน้น
ของการพัฒนาทีชัดเจน,
มีการสือสาร เสริมพลัง
สร้างแรงจูงใจเพือให้
เกิดการนําจุดเน้นไป
ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง

มีความโดดเด่น เช่น
ผูน้ ําติดตามการปฏิบตั ิ
ตามจุดเน้น, ผูน้ ําจุด
ประกายให้เกิดพลังใน
การทํางาน (Zapp)
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ความตืนตัวในการ
พัฒนา การสร้างนวต
กรรม การเรียนรู้ อยูใ่ น
ระดับสูงมาก

มีการประเมินความ
เข้าใจ ความมันใจ แรง
จูงใจต่อทิศทางและ
จุดเน้นขององค์กร และ
นํามาปรับปรุง ส่งผลให้
บุคลากรโดยรวมสร้าง
ผลงานทีดี สอดคล้อง
กับทิศทางขององค์กร
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1.2 การกํากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม (LED.2)

องค์กรแสดงถึงระบบการกํากับดูแลกิ จการทีดี ความรับผิ ดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมันใจว่ามีการดําเนิ นงานอย่างมีจริยธรรม และมี
ส่วนสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.
มีระบบการควบคุม
มีระบบการตรวจสอบ
มีระบบการกํากับดูแล มีการพัฒนาผูน้ ําและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมี
04 ระบบกํากับดูแล
ปรับปรุงระบบการนํา
ความไว้วางใจต่อการ
กิจการ การประเมิน ภายใน, มีโครงสร้างการ จากภายนอก, มีระบบ กิจการทีดี, มีระบบ
กํากับดูแล
รายงานต่อผูก้ าํ กับดูแล ประเมินผูน้ ําและระบบ ตามผลการประเมิน
ทํางานของผูบ้ ริหาร
ผูน้ ํ า/ระบบการนํา
(governance)
0.5

05 ความรับผิดชอบ

ต่อสาธารณะและการ
ดําเนินงานอย่างมี
จริยธรรม

1.0

กิจการ

1.5

มีการวิเคราะห์ความ
เสียง ผลกระทบด้านลบ
ความกังวลของ
สาธารณะ การใช้
ทรัพยากร กฎหมายที
เกียวข้อง และปญั หา
จริยธรรมทีสําคัญ1
0.5

1.0

การนํา

2.0

มีแนวทาง กระบวนการ
หรือมาตรการรองรับใน
ประเด็นทีสําคัญ, มี
ระบบติตดามกํากับและ
ดําเนินการเมือมีการฝา่
ผืนหลักจริยธรรม
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

มีการเตรียมการเชิ งรุก
หรือกําหนดกระบวน/
มาตรการทีเหมาะสมกับ
ประเด็นทีวิเคราะห์ไว้
อย่างครบถ้วน

2.5

3.0

4.0

4.5

มีการกําหนดและ
ติดตามตัวชีวัดสําคัญ
และตอบสนองอย่าง
เหมาะสม, มีการนํา
ประเด็นจริยธรรมทียาก
ลําบากในการตัดสินใจ
มาเรียนรูร้ ว่ มกัน

3.5

4.0

5.0

ปฏิบตั สิ งู กว่ามาตรฐาน
ทีกฎหมายกําหนด, เป็ น
แบบอย่างของการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิงแวดล้อม และการ
ป้องกันผลกระทบด้าน
ลบ
4.5

5.0

การสนับสนุ นชุมชนและสุขภาพชุมชน (ประเมินใน II-9)

เช่น การรับ/ส่งต่อ การยุตกิ ารรักษา การรับผลประโยชน์จากการสังตรวจหรือการใช้ยา การคิดค่าบริการ ประชาสัมพันธ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ การรักษาผูม้ บี ุตรยาก การ
ผ่าตัดแปลงเพศ

1
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I-2 การบริหารเชิงกลย ุทธ์ (STM)
2.1 การจัดทํากลยุทธ์ (STM.1)
องค์กรกําหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ เพือตอบสนองกับความท้าทายขององค์กร และสร้างความเข้มแข็งให้กบั การดําเนิ นงานของ
องค์กร.
มีความโดดเด่น เช่น มี มีการประเมินและ
06 กระบวนการจัดทํา มีการจัดทําแผน แต่ยงั มี มีการประมวลแผนเป็ น มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ลักษณะแยกส่วน ขาด หนึงเดียว, มีกระบวน
ปรับปรุงกระบวนการ
สําคัญอย่างครอบคลุม กระบวนการทีช่วยให้
กลยุทธ์และการ
การวิเคราะห์ทเชื
ี อมโยง การจัดทําตามขันตอนที
องค์กรทราบจุดแข็งหรือ วางแผนอย่างเป็ นระบบ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
กับภาพรวม

0.5

1.0

ดี

1.5

07 วัตถุประสงค์เชิงกล วัตถุประสงค์ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วย
ยุทธ์ทตอบสนองความ
ี
ท้าทายและครอบคลุม เหนือ/เจ้าของกิจการ
HP

0.5

1.0

2.0

วัตถุประสงค์ตอบสนอง
ความต้องการของทุก
ฝา่ ยอย่างสมดุล, ระบุ
กรอบเวลาทีจะบรรลุ

1.5
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จุดอ่อนสําคัญทีอาจถูก
มองข้าม

2.0

2.5

3.0

มีความสอดคล้องกัน
ระหว่างความท้าทาย
วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด,
วัตถุประสงค์มสี ว่ นต่อ
ผลลัพธ์สขุ ภาพทีดีขนึ
และครอบคลุมการสร้าง
เสริมสุขภาพ
2.5

3.0

3.5

4.0

ส่งผลให้เกิดความมันใจ
ว่าแผนจะนําไปสูค่ วาม
เป็ นผูน้ ําในอนาคต

4.5

มีความโดดเด่น เช่น มี
การกําหนดเป้าหมายใน
ระดับทีท้าทาย, มีการใช้
ข้อได้เปรียบขององค์กร,
วัตถุประสงค์ตอบสนอง
ต่อปญั หาสุขภาพของ
สังคม
3.5

4.0

วัตถุประสงค์ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญทีจะสร้าง
ความเข้มแข็ง
ความสําเร็จและความ
ยังยืนให้กบั การ
ดําเนินงานขององค์กร

4.5

5

5.0

5.0
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2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพือนําไปปฏิ บตั ิ (STM.2)

องค์กรถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ไปสู่การปฏิ บตั ิ และติ ดตามความก้าวหน้ าเพือให้มนใจว่
ั
าบรรลุเป้ าประสงค์.
มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิ มีกลไกสร้างความเข้าใจ มีการติดตามการรับรู้
มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
08 การถ่ายทอดกล
การเพือถ่ายทอดแผน กับผูป้ ฏิบตั งิ าน สร้าง
และการนําแผนไป
ผูน้ ําใช้นวตกรรมการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
กลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ

0.5

09 การวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากร

1.0

ความตระหนักใน
บทบาทของแต่ละคน

1.5

วิเคราะห์ทรัพยากรที
จําเป็ น และจัดทําแผน
จัดสรรทรัพยากร

0.5

1.0

1.0

2.5

จัดสรรทรัพยากร
สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กรและวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.5

10 การคาดการณ์ การ มีการจัดทําตัวชีวัด
สําคัญ (KPI) เพือ
วัดผล และติดตาม
ติดตามความก้าวหน้า
ความก้าวหน้า 
ในการปฏิบตั ติ ามแผน

0.5

2.0

ปฏิบตั ,ิ มีการ
ปรับเปลียนแผนเมือมี
ความจําเป็ น

2.0

มีการคาดการณ์
เป้าหมายตาม KPI
ในช่วงเวลาต่างๆ จาก
เป้าประสงค์และผลงาน
ทีผ่านมา

1.5
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2.0

3.0

ถ่ายทอดกลยุทธ์สกู่ าร
ปฏิบตั ิ

3.5

ประเมินความเสียงด้าน
ทรัพยากร, สร้างความ
มันใจว่ามีทรัพยากร
การเงิน บุคลากร และ
ทรัพยากรอืนๆเพียงพอ

2.5

3.0

3.0

4.5

มีแผนงานริเริม
(initiative) เกียวกับ
ทรัพยากรบุคคลและ
ระบบงานเพือปฏิบตั ิ
ตามแผนกลยุทธ์
3.5

มีการใช้ขอ้ มูลเชิง
เปรียบเทียบทีเหมาะสม
ในการคาดการณ์เป้า
หมายตาม KPI, มีการ
ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างผลงาน
จริงกับผลงานทีคาดไว้
2.5

4.0

ถ่ายทอดแผนสูก่ าร
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างครบถ้วน

4.0

มีนวตกรรมในการได้มา
ซีงทรัพยากรเพือปฏิบตั ิ
ตามแผนกลยุทธ์ได้
สําเร็จ
4.5

มีการใช้ขอ้ มูลเชิง
เปรียบเทียบทีท้าทายใน
การคาดการณ์เป้าหมาย
ตาม KPI, มีนวตกรรม
ในการวัดผล

3.5

4.0

5.0

มีการใช้ benchmarking
เพือเปรียบเทียบผลงาน
ทีสําคัญส่วนใหญ่,
ส่งผลให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ทท้ี าทาย

4.5

6

5.0

5.0
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I-3 การมุ่งเน้นผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน (PCF)
3.1 ความรู้เกียวกับผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน (PCF.1)

องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังทีสําคัญของผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงานของตน เพือให้มนใจว่
ั
าบริการที จัดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าว.
มีชอ่ งทางการรับรูท้ ี
ใช้ความเห็นและเสียง
มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
11 การรับฟงั /เรียนรู้ มีการสํารวจความ
ั
ต้องการและความพึง
หลากหลาย (ดู SPA)
สะท้อนเพือเป็ นองค์กร การใช้ IT, การรับฟง
ปรับปรุงกระบวนการรับ
ความต้องการและ
่
้
พอใจของผูร้ บั บริการ
เหมาะสมกับผูร้ บั ผลงาน ทีมุง่ เน้นผูป้ วย/ผูร้ บั
กลุม่ เปาหมายทีไม่ใช่
ฟงั /เรียนรู้ ส่งผลให้
ความคาดหวังของ
แต่ละกลุม่
ผลงานมากขึน
ผูใ้ ช้บริการโดยตรง
มันใจได้วา่ บริการทีจัด
ผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่ม
เกินความคาดหวังของ
ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน

0.5

1.0

1.5

2.0

3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผูร้ บั ผลงาน (PCF.2)

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงาน เพือสร้างความเชือมันศรัทธา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ. มีการประเมิ นและนํ า
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงานมาใช้ปรับปรุงการดําเนิ นงาน.
มีการตอบสนองข้อ
มีการสร้างความสัมพันธ์ มีชอ่ งทางการติดต่อที มีความโดดเด่น เช่น มี มีการประเมินและ
12 การสร้างความ
ทีดีกบั ผูร้ บั ผลงาน, การ เหมาะสมสําหรับค้นหา ช่องทางติดต่อที
ปรับปรุงวิธกี ารสร้าง
สัมพันธ์ ช่องทางการ ร้องเรียนในเชิงรับ
ตอบสนองข้อร้องเรียนมี ข้อมูลข่าวสาร ขอรับ
หลากหลาย, การ
ความสัมพันธ์และ
ติดต่อ การจัดการคํา
ความรวดเร็
ว
และ
บริ
ก
าร
และเสนอข้
อ
ตอบสนองข้
อ
ร้
อ
งเรี
ย
น
ช่องทางการติดต่อกับ
ร้องเรียน 
ครอบคลุมมากขึน

0.5

1.0

1.5

2.0

ร้องเรียน, มีการ
วิเคราะห์แนวโน้มของ
ข้อร้องเรียนและนําไป
ปรับปรุงทัวทังองค์กร

2.5

3.0

ในเชิงสร้างสรรค์, การ
ให้ขอ้ มูลเกียวกับ
คุณภาพบริการแก่
สาธารณะ2

3.5

4.0

ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงานอย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้
ผูร้ บั บริการมีความ
เชือมันศรัทธาและ
ผูกพันกับองค์กร

4.5

5.0

การเผยแพร่ขอ้ มูลตัวชีวัดคุณภาพ เช่น ความสําเร็จของการรักษา ระยะเวลารอคอย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ให้ประชาชนทัวไปรับทราบเพือช่วยตัดสินใจเข้ารับ
การรักษา

2

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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13 การประเมินความ มีการประเมินความพึง
พึงพอใจ การรับข้อมูล พอใจอย่างน้อยปีละครัง
ป้อนกลับ การนํ ามา
ปรับปรุง

0.5

1.0

มีการประเมินความพึง
พอใจ ความไม่พงึ พอใจ
และรับข้อมูลป้อนกลับ
อย่างสมําเสมอ นํามา
วิเคราะห์จาํ แนกตาม
กลุม่ ต่างๆ

1.5

2.0

มีการนําข้อมูลป้อนกลับ
ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจมาใช้
ประโยชน์ ในการ
พัฒนา
2.5

3.0

มีระบบที proactive ใน เห็นผลการปรับปรุงเพือ
การติดตามข้อมูลป้อน มุง่ เน้นผูป้ ว่ ยชัดเจน
กลับ, มีการปรับปรุง
วิธกี ารประเมินความพึง
พอใจ

3.5

4.0

4.5

5.0

3.3 สิ ทธิ ผ้ปู ่ วย (PCF.3)

องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิ ทธิ ผ้ปู ่ วย.
มีการสร้างความตระ
14 การคุม้ ครองสิทธิ ผูป้ ว่ ยได้รบั ข้อมูล
เกียวกับสิทธิและหน้าที หนักเรืองสิทธิผปู้ ว่ ย
ผูป้ ่วยโดยทัวไป
ในลักษณะทีเข้าใจง่าย

0.5

15 การคุม้ ครองสิทธิ
ผูป้ ่วยทีมีความ
ต้องการเฉพาะ (เด็ก
ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ การ
แยก/ผูกยึด)


1.0

ให้แก่บุคลากร,
วิเคราะห์จุดทีผูป้ ว่ ย
อาจจะไม่ได้รบั การ
คุม้ ครองและวางแนว
ทางปฏิบตั ทิ เหมาะสม
ี

1.5

การจัดสถานที สิงแวด
ล้อม เครืองมือ
เหมาะสม ปลอดภัย

0.5

1.0

2.0

มีการออกแบบ
กระบวนการทีดี และ
เตรียมบุคลากรที
เหมาะสม
1.5
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2.0

มีกระบวนการทําให้
บุคลากรมีเจตคติทดีี ใน
เรืองสิทธิผปู้ ว่ ย, มีการ
เรียนรูก้ ารคุม้ ครองสิทธิ
ผูป้ ว่ ยจากเหตุการณ์จริง
ทีเกิดขึน และนํามา
ปรับปรุงระบบงาน
2.5

3.0

ผูป้ ว่ ยทีมีความต้องการ
เฉพาะได้รบั การ
คุม้ ครองสิทธิอย่าง
เหมาะสม

2.5

3.0

ผูป้ ว่ ยได้รบั การเคารพ
ในศักดิศรีของความเป็ น
มนุษย์ ค่านิยมและ
ความเชือส่วนบุคคล

มีความโดดเด่น เช่น มี
การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ย
ในทุกขันตอนของการ
ดูแล

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น ให้
การดูแลครอบคลุมไป
ถึงครอบครัวหรือ
ประเด็นอืนทีไม่ใช่เรือง
สุขภาพโดยตรง
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการคุม้ ครอง
สิทธิผปู้ ว่ ยทีมีความ
ต้องการเฉพาะอย่าง
เป็ นระบบ

4.5

8
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I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความร ้ ู (MAK)
4.1 การวัด วิ เคราะห์ และปรับปรุงผลงานขององค์กร (MAK.1)

องค์กรจัดให้ มีการวัด วิ เคราะห์ ปรับทิ ศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนของ
องค์กร.
ตัวชีวัดส่วนใหญ่มาจาก ตัวชีวัดมาจากการ
มีการวัดผลงานทีตรง
ตัวชีวัดตาม critical
มีการวัดผลงานเปรียบ
16 ระบบการวัดผล
งานประจําหรืองาน
วิเคราะห์บริบทของ
ประเด็นในทุกระดับ
success factor ของทัง เทียบกับองค์กรอืน,
การดําเนินงาน 
นโยบาย

0.5

ตนเอง ในแต่ละส่วนงาน และทุกส่วนขององค์กร
หรือแต่ละระดับ

1.0

1.5

17 การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธงี า่ ยๆ เช่น
และการทบทวนผล
วิเคราะห์แนวโน้ม
การดําเนินงาน 

มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้
ได้สารสนเทศทีมี
ความหมาย ทังในระดับ
ผูใ้ ช้และในระดับองค์กร

จําแนกกลุม่ ย่อย

0.5

1.0

2.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานของ
องค์กร นํามาสูก่ าร
กําหนดลําดับความ
สําคัญเพือการปรับปรุง
และถ่ายทอดสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
2.5

3.0

องค์กรสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน, มีการ
ประเมินและปรับปรุง
ระบบวัดผลงาน

3.5

4.0

4.5

การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานทําให้
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ นํ ามาสูก่ าร
ปรับปรุงระบบงาน/
นโยบายสําคัญ
3.5

ระบบวัดผลงานสนับ
สนุ นการตัดสินใจ การ
สร้างนวตกรรม และ
บรรลุกลยุทธ์

4.0

การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานนํามาสู่
การสร้างนวตกรรม การ
ปรับปรุงความร่วมมือ
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

4.5

9

5.0

5.0
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4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (MAK.2)

องค์กรสร้างความมันใจว่ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ทีจําเป็ น มีคณ
ุ ภาพ และพร้อมใช้งาน สําหรับบุคลากร / ผู้ป่วย /
ผู้รบั ผลงาน. องค์กรสร้างและจัดการสิ นทรัพย์ความรูข้ องตนเพือปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กร.
มีการสํารวจความ
มีขอ้ มูลและสารสนเทศ มีขอ้ มูลและสารสนเทศ มีความโดดเด่น เช่นมี มีการประเมินและ
18 การจัดการ
ต้
อ
งการใช้
ข
อ
้
มู
ล
และ
ทีจําเป็ น มีคุณภาพ
ทีจําเป็ น มีคุณภาพ
ข้อมูลและสารสนเทศ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศของ
ผูเ้ กียวข้อง

พร้อมใช้งานสําหรับ
บุคลากรได้บางส่วน

สําหรับผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั
ผลงาน, สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการทีเปลียนแปลง
ไปได้ในเวลาทีเหมาะสม

(ถูกต้อง เชือถือได้ ทัน
การณ์) พร้อมใช้งาน
สําหรับบุคลากรส่วน
ใหญ่ ทังในภาวะปกติ
และภาวะฉุ กเฉิน

ส่งผลให้องค์กรเป็ น
ตัวอย่างในการจัดการ
เพือให้มสี ารสนเทศที
จําเป็นพร้อมใช้สาํ หรับ
ทุกฝา่ ย

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีฮาร์ดแวร์และ
19 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟท์แวร์ทจํี าเป็ น
เบืองต้น

อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง
เพือขยายตัวของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
เพือให้เพียงพอกับความ
ต้องการ

20 การจัดการความรู้ เริมต้นการรวบรวมและ มีการรวบรวมและ
แลกเปลียนเรียนรู้
ภายในองค์กร

0.5

1.0

แลกเปลียนเรียนรู้
ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนือง สมําเสมอ

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
มีความเชือถือได้ ปลอด
ภัย ใช้งานง่ายและ
พร้อมใช้งานอย่างต่อ
เนือง, เริ มมีบรู ณาการ
ของซอฟท์แวร์ระบบ
งานครอบคลุมความ
ต้องการในด้านบริหาร
บริการ และการเรียนรู้

มีการแสวงหาความรูท้ ี
จําเป็ น (ทัง explicit &
tacit), ข้อมูลมีความ
พร้อมใช้, นําความรูม้ า
ออกแบบระบบงานเพือ
ให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ว่ ย

มีความโดดเด่น เช่น
การใช้ IT ทีก้าวหน้า
ทันสมัย, การบูรณาการ
ของซอฟท์แวร์
ระบบงานทีดี, เริมนํา
ข้อกําหนดของระบบ
บริหารความมันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
(ISMS) มาปฏิบตั ิ
มีความโดดเด่น เช่น
KM ส่งเสริมให้เกิดนวต
กรรมในระบบงาน และ
นําความรูท้ เกี
ี ยวข้องมา
ใช้ในการวางแผนกล
ยุทธ์

10

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการ IT
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้มรี ะบบบริหารความ
มันคงปลอดภัย
สารสนเทศ
(Information Security
Management System)
ทีได้มาตรฐาน
มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการ
ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
ตัวอย่างในด้านนี และ
เกิดวิธกี ารปฏิบตั ทิ เป็
ี น
เลิศ
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I-5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบ ุคคล (HRF)
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพือบรรลุความสําเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล. บุคลากรและผู้นํา
ได้รบั การพัฒนาเพือให้สร้างผลงานที ดี.

21 ความผูกพันและ
ความพึงพอใจ

มีกจิ กรรมพืนฐานเพือ
สร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจ (รวมทัง
บริการ สิทธิประโยชน์)

0.5

22 ระบบค่าตอบแทน
และแรงจูงใจ

1.5

มีกจิ กรรมพืนฐานเพือ
สร้างความร่วมมือและ
แรงจูงใจ

0.5

3

1.0

มีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรด้วย
วิธกี ารทีเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ

1.0

2.0

มีระบบประเมินผลงาน
เพือการบริหารค่าตอบ
แทนทีเป็ นธรรม

1.5

2.0

มีการประเมินความ
มีการปรับปรุงความ
ผูกพันของบุคลากร,
ผูกพันของบุคลากรตาม
วิเคราะห์ปจั จัยทีมีผลต่อ ผลการประเมิน
ความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร
แต่ละกลุม่
2.5

3.0

เริมนําระบบบริหารผล
การปฏิบตั งิ าน
(Performance
Management System)
มาสูก่ ารปฏิบตั ิ

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น ใช้
PMS เป็ นเครืองมือใน
การสือสารเพือให้เข้าใจ
เป้าหมายและความ
คาดหวังขององค์กร
ร่วมกัน, มีการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร3เพือให้บุคลากร
มีผลงานทีดี
3.5

บุคลากรมีความผูกพัน
และอุทศิ ตนให้กบั
องค์กร ใฝเ่ รียนรู้
สร้างนวตกรรม สร้าง
ผลงานทีดี

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบ
ค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ ส่งผลให้
บุคลากรมีแรงจูงใจทีจะ
สร้างผลงานทีดีเพือ
บรรลุความสําเร็จของ
ตนและองค์กร
4.5

เช่น ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ต่างสาขา การให้อาํ นาจตัดสินใจ ความคิดริเริม นวตกรรม การใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นทีหลากหลายของบุคลากร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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23 ระบบพัฒนาและ การฝึกอบรมมุง่ เน้นให้
เรียนรูส้ าํ หรับบุคลากร สามารถปฏิบตั งิ าน
ประจําตามหน้าที
และผูน้ ํา

เพิมการฝึกอบรมเพือ
ปฏิบตั งิ านทีซับซ้อนได้
ด้วยความมันใจ, นํา
ปญั หาทีเคยเกิดมา
กําหนด training need

รับผิดชอบได้

0.5

1.0

1.5

2.0

เพิมการฝึกอบรมเพือ
รองรับกลยุทธ์ของ
องค์กร, ส่งเสริมการ
เรียนรูท้ ไม่
ี เป็ นทางการ

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
การเรียนรูท้ สมดุ
ี ล 4,
การจัดสิงอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู,้
การสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาตนเอง, การ
จัดการเรืองความ
ก้าวหน้าในอาชีพการ
งาน, แผนสร้างผูน้ ําเพือ
สืบทอดการดําเนินงาน
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการพัฒนาและ
เรียนรูส้ าํ หรับบุคลากร
อย่างเป็ นระบบ ทําให้
บุคลากรมีความพร้อม
รับความต้องการใน
อนาคต

4.5

5.0

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลัง เพือให้งานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ. องค์กรจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานและบรรยากาศ
ทีสนับสนุนให้บคุ ลากรมีสขุ ภาพดี และมีความปลอดภัย.
มีการกําหนดขีด
มีการจัดทําแผนเพือให้ มีบุคลากรทีมีความรู้
มีความโดดเด่น เช่น มี มีการประเมินและ
24 การบริหารและ
ความสามารถและ
ได้มาซึงบุคลากรที
เหมาะสมกับหน้าทีและ บุคลากรเพียงพอในทุก ปรับปรุงการบริหารและ
จัดระบบบุคลากร 
อัตรากําลังทีต้องการ, มี ต้องการ, มีมาตรการลด มีจาํ นวนเพียงพอใน
จัดระบบบุคลากร ส่งผล
หน่ วยงาน, มีการ
การกําหนดหน้าที
ผลกระทบจากการที
หน่วยงานทีมีความ
เตรียมบุคลากรให้พร้อม ให้องค์กรเป็ นตัวอย่างที
รับผิดชอบของแต่ละ
บุคลากรไม่เพียงพอ, มี เสียงสูง, มีการจัดระบบ รับการเปลียนแปลงและ ดี รวมทังมีการใช้
ตําแหน่งและมอบหมาย กระบวนการทีมี
แนวคิดองค์กรทีมีชวี ติ
ให้บุคลากรมีสว่ นร่วมใน มันใจว่าสามารถ
หน้าทีตามความรู้
ประสิทธิผลในการสรร การพัฒนาสูค่ วามสําเร็จ ดําเนินการได้ต่อเนือง
ความสามารถ
หา ว่าจ้าง บรรจุ
ขององค์กร
0.5

4

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

ดูรายละเอียดใน SPA

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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25 สุขภาพของ
บุคลากร

ให้การดูแลเมือเกิดการ มีระบบป้องกันโรคและ บุคลากรดูแลสุขภาพ
เจ็บปว่ ยอย่างเหมาะสม อันตรายจากการทํางาน ตนเองอย่างเหมาะสม
ในเชิงรุก

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
บุคลากรส่วนใหญ่ม ี
พฤติกรรมสุขภาพทีดี มี
สภาวะสุขภาพดี

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแล
สุขภาพของบุคลากร
อย่างเป็ นระบบ ทําให้
องค์กรเป็ นตัวอย่างทีดี
บุคลากรเป็ นผูน้ ําในการ
สร้างสุขภาพ

4.5

5.0

I-6 การจัดการกระบวนการ (PCM)
6.1 การออกแบบระบบงาน
องค์กรกําหนดงานทีเป็ นความเชียวชาญพิ เศษ (สมรรถนะหลัก) ของตน ออกแบบระบบงาน และกระบวนการสําคัญ เพือส่งมอบคุณค่าให้แก่ผ้ปู ่ วย
/ ผูร้ บั ผลงานอืนๆ, พร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิ น, และบรรลุความสําเร็จขององค์กร.

26 การกําหนดงานที
เป็ น core
competency ของ
องค์กร และการ
ออกแบบระบบงาน
โดยรวม


5

มีการกําหนดระบบงาน
และกระบวนการสําคัญ
ซึงสัมพันธ์กบั core
competency ของ
องค์กร

มีการกําหนด core
competency ของ
องค์กรซึงสัมพันธ์กบั
พันธกิจและสิงแวดล้อม
ขององค์กร
0.5

1.0

1.5

2.0

มีการออกแบบ
ระบบงานโดยรวมเพือ
ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผรู้ บั
ผลงาน, มีการพัฒนา
core competency
2.5

3.0

มีการสร้างนวตกรรม
ให้แก่ระบบงานโดยใช้
ทรัพยากรภายนอก
อย่างเหมาะสม5, มีการ
ทบทวนและปรับปรุง
core competency

3.5

4.0

4.5

เช่น การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพือให้สามารถทํางานได้งา่ ยขึน มากขึน เร็วขึน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มี core competency
โดดเด่นเป็ นที
เทียบเคียงขององค์กร
อืน
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27 ความพร้อมสําหรับ มีการวิเคราะห์ภยั พิบตั ิ มีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมของ
ภาวะฉุ กเฉินและภัย หรือภาวะฉุ กเฉินทีมี
โอกาสเกิดขึน
ระบบงานและสถานที
พิบตั ติ ่างๆ

มีการซักซ้อมความ
เข้าใจหรือซ้อมปฏิบตั ิ
อย่างสมําเสมอ
เพือรองรับภัยพิบตั หิ รือ ครอบคลุมภาวะฉุกเฉิน
ภาวะฉุ กเฉิน
และภัยพิบตั ทิ สํี าคัญ

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
การปรับปรุงแผนให้
เหมาะสมและมีความ
พร้อมตลอดเวลา
3.5

4.0

มีระบบบริหารความ
ต่อเนืองของธุรกิจ
(Business Continuity
Management System)
ภายใต้ภาวะวิกฤติ
4.5

5.0

6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
องค์กรนํากระบวนการทํางานสําคัญไปปฏิ บตั ิ บริ หารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว เพือส่งมอบคุณค่าให้แก่ผ้ปู ่ วย / ผูร้ บั ผลงานอืน และ
เพือบรรลุความสําเร็จขององค์กร.

28 การจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน

ใช้ 3P หรือPDSA ใน
ใช้ 3P หรือ PDSA ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารหน่วยงาน
และงานประจํา
เพือบรรลุเป้าหมาย
รวมทังการติดตาม
กํากับงานประจําวัน
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

ใช้ 3P หรือ PDSA กับ
ระบบงานหรือ
กระบวนการหลัก
(กระบวนการทีสร้าง
คุณค่า) และประเด็น
เชิงกลยุทธ์
2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มี
ความชัดเจนในเรือง
การบูรณาการ
(เชือมโยง) และนวต
กรรม, การแลกเปลียน
เรียนรูแ้ ละขยายผล
3.5

4.0

มีการประเมินและปรับ
ปรุงการจัดการกระบวน
การ ส่งผลให้เกิดคุณค่า
ต่อผูร้ บั บริการเพิมขึน
ความแปรปรวนลดลง
ผลลัพธ์สขุ ภาพดีขนึ
4.5
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ตอนที II ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารความเสียง ความปลอดภัย และค ุณภาพ (RSQ)
1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1)
มีการพัฒนาคุณภาพทีประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ.

29 การสนับสนุ นจาก มีโครงสร้างองค์กรเพือ
ผูน้ ํ า การเชือมโยงและ การพัฒนาคุณภาพที
เหมาะสมกับองค์กร, มี
ประสานงาน

มีการกําหนดหน้าที
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพของผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั งิ านทุก
ระดับชัดเจน, ผูน้ ําให้
การสนับสนุนการพัฒนา

การกําหนด operating
definition ของ “ความ
เสียง” และคุณภาพ”
0.5

1.0

1.5

2.0

30 การทํางานเป็ นทีม มีความเป็ นทีมใน

มีความเป็ นทีมใน
หน่ วยงาน ในงาน
ระบบงาน/ทีมคร่อม
ประจํา และการพัฒนา สายงาน/ทีมนําระดับ
คุณภาพของหน่วยงาน, ต่างๆ
มีแนวทางในการขอ
คําปรึกษาและการดูแล
ผูป้ ว่ ยซับซ้อนร่วมกัน
ระหว่างสาขาที
เกียวข้อง
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

RM/patient safety,
QA, CQI เป็ นส่วนหนึง
ของแผนกลยุทธ์ ซึงมี
การบูรณาการและ
ประสานในทุกขันตอน

2.5

3.0

ผูน้ ําติดตามกํากับความ ผูน้ ําส่งเสริมให้เกิด
พยายามในการพัฒนา วัฒนธรรมของการ
คุณภาพ
มุง่ เน้นผูร้ บั ผลงาน การ
พัฒนาอย่างต่อเนือง
และการเรียนรู้
3.5

ทีมระบบงาน/คร่อมสาย
งาน/ทีมนําระดับต่างๆ
ทําหน้าทีดูแลภาพรวม
ติดตามความก้าวหน้า
เชือม โยงกับทีมนํา
สูงสุดและทีมทีเกียวข้อง
(effective function of
team)
2.5

3.0

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
ทีมมี maturity สูง, การ
ใช้ขอ้ มูลและการวิจยั
เพือการเรียนรู้

3.5

4.0

มีการติดตามประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิ
ภาพของทีมระบบงาน
ต่างๆ ส่งผลให้ม ี
วัฒนธรรมของการ
ทํางานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ เป็ น
แบบอย่างทีดี
4.5
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31 การประเมินตนเอง หาโอกาสพัฒนาจาก

หาโอกาสพัฒนาจาก
การวิเคราะห์
กระบวนการทํางาน
อย่างเป็ นระบบ6

ความเสียงทีเกิดขึน

0.5

1.0

1.5

2.0

ใช้วธิ กี ารประเมินตนเอง มีความโดดเด่น เช่น ใช้ มีวฒ
ั นธรรมของการ
7
ทีหลากหลาย ด้วย
การวิจยั ประเมินผล,
ประเมินตนเอง
ความเข้าใจ
การเรียนรูใ้ คร่ครวญ
จากผลการพัฒนา, การ
ตามรอยด้วยความ
เข้าใจ
2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.2 ระบบบริหารความเสียง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)
มีระบบบริหารความเสียง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลทีมีประสิ ทธิ ผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทังการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ.

32 ระบบบริหารความ ตอบสนองปญั หา/
เหตุการณ์เฉพาะราย
เสียงและความ
อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย

วิเคราะห์ความเสียงรอบ
ด้าน (ทังทีเคยเกิดและที
มีโอกาสเกิด),
ระบบงานได้รบั การ
ออกแบบอย่างรัดกุม
และนําไปปฏิบตั ิ

บูรณาการระบบงานและ
ระบบข้อมูลทีเกียวข้อง
กับการบริหารความ
เสียง

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
ความเสียง, มีวฒ
ั นธรรม
ความปลอดภัยเด่นชัด

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีการทบทวนเป็ นครัง
33 การทบทวนการ
ให้บริการและการดูแล คราว
ผูป้ ่วย (ทีแนะนํ าไว้ใน
บันไดขันที 1 สู่ HA)

6

มีระบบรายงาน
อุบตั กิ ารณ์, มีวเิ คราะห์
สาเหตุและปรับปรุง, มี
กิจกรรมสร้างความ
ตืนตัวในงานประจํา

มีการทบทวนที
มีการทบทวนที
สอดคล้องกับบริบทของ ครอบคลุมโอกาสเกิด
หน่วยงาน
ปญั หาสําคัญ, นํามาสู่
การปรับปรุงระบบงาน

มีการทบทวนทีบูรณา
การเข้าเป็ นกิจกรรม
ประจําของหน่วยงาน, มี
การติดตามการปฏิบตั ิ
และผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึน

มีวฒ
ั นธรรมของการ
ทบทวนคุณภาพการ
ดูแลผูป้ ว่ ย รวมทังการมี
ระบบ concurrent
monitoring

เช่น การใช้ service profileเพือวิเคราะห์งานและการบรรลุเป้าหมาย

การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนในงานทีทํา, การติดตามตัวชีวัด, การทบทวนคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย, การทบทวนเวชระเบียนเพือเรียนรู้ AE, การตามรอยทางคลินิก, การ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน, การเยียมหน่วยงานเพือซักซ้อมความเข้าใจ

7

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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34 การพัฒนาคุณภาพ เริมต้นใช้เครืองมือ
พัฒนาคุณภาพทาง
การดูแลผูป้ ่วยใน
คลินิก เช่น indicator,
ลักษณะบูรณาการ

ใช้เครืองมือที
หลากหลายเพือพัฒนา
คุณภาพการดูแลกลุม่
ผูป้ ว่ ยแต่ละกลุม่ ตาม
หลัก 3P

CPG

0.5

1.0

1.5

2.0

การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิกครอบคลุมกลุม่
ผูป้ ว่ ยสําคัญในแต่ละ
สาขา, มีการ monitor
KPI อย่างเหมาะสม

2.5

3.0

ผสมผสานงานวิจยั กับ
การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิก หรือ R2R,
ผสมผสานทุกแนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิก, ผลลัพธ์ทาง
คลินิกมีแนวโน้มทีดีขนึ
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพทาง
คลินิกอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ผลลัพธ์ทาง
คลินิกอยูใ่ นเกณฑ์ดถี งึ ดี
เลิศ

4.5

5.0

II-2 การกํากับด ูแลด้านวิชาชีพ (PFG)
2.1 การพยาบาล (PFG.1/NUR)
มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิ ดชอบต่อการจัดบริ การพยาบาลทีมีคณ
ุ ภาพสูง เพือบรรลุพนั ธกิ จขององค์กร
มีการบริหารการ
มีความโดดเด่น เช่น
35 ระบบบริหารการ มีโครงสร้างการบริหาร มีการจัดอัตรากําลัง
การพยาบาลทีชัดเจน, ทางการพยาบาลที
พยาบาลโดยการมีสว่ น การใช้นวตกรรม
พยาบาล
ผูน้ ําทีมการพยาบาลมี สอดคล้องกับความ
ร่วม, มีระบบกํากับดูแล ทางการบริหาร, การ
คุณสมบัตเิ หมาะสม, มี ต้องการของผูป้ ว่ ยและ ทีมีประสิทธิภาพ, ใช้
ประเมินการบรรลุ
แนวทางหรือมาตรฐาน หน้าทีรับผิดชอบ, มี
หลักการเป็ นโค้ชในการ เป้าหมายของระบบ
การปฏิบตั งิ านทีจําเป็ น ระบบประกันคุณภาพ นิเทศงาน, มีการ
บริการพยาบาล
ทางการพยาบาลใน
ประสานความร่วมมือที
ประเด็นทีสําคัญ
ดีกบั กรรมการ/
ระบบงานทีเกียวข้อง
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหารการ
พยาบาลอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ได้บริการ
พยาบาลทีมีคุณภาพสูง

4.5
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ให้การดูแลตามแผนการ ใช้กระบวนการพยาบาล มีความโดดเด่น เช่น ใช้ มีการประเมินและ
36 ปฏิบตั กิ ารทางการ ให้การดูแลทางการ
พยาบาลขันพืนฐานทีดี พยาบาลทีสอดคล้องกับ เพือดูแลผูป้ ว่ ยอย่าง
ความรูว้ ชิ าการที
ปรับปรุงบริการ
พยาบาล
ผลการประเมินผูป้ ว่ ย
และสนับสนุนแผนการ
รักษาของแพทย์

0.5

1.0

1.5

2.0

เหมาะสม, ปญั หาและ
ความเสียงของผูป้ ว่ ย
ได้รบั การตรวจพบทัน
การณ์และตอบสนอง
อย่างเหมาะสม, มี
บันทึกทางการพยาบาล
ทีมีคุณภาพ

2.5

3.0

ทันสมัย, มีการเรียนรู้
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
เพือปรับปรุงระบบงาน
และพัฒนาวิชาชีพ, การ
ดูแลเป็ นองค์รวม

3.5

4.0

พยาบาลอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ได้บริการ
พยาบาลทีปลอดภัย มี
คุณภาพสูง เป็ นองค์
รวม มีหวั ใจของความ
เป็ นมนุษย์ สอดคล้อง
กับปญั หา วิถชี วี ติ และ
บริบททางสังคม

4.5

5.0

2.2 แพทย์ (PFG.2/MED)
มีการจัดตังองค์กรแพทย์ รับผิดชอบต่อการส่งเสริ มและกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิ ชาชีพแพทย์ เพือบรรลุพนั ธกิ จของ
องค์กร.

37 องค์กรแพทย์

มีการพบปะกันในกลุม่
แพทย์อย่างสมําเสมอ
และมีกจิ กรรมร่วมกัน
เพือเพือแสดงจุดยืนและ
ธํารงไว้ซงมาตรฐาน
ึ
แห่งวิชาชีพ

0.5

1.0

มีการจัดตังองค์กร
แพทย์ (เหมาะสมกับ
องค์กร) และกําหนด
ประเด็นสําคัญที
จําเป็ นต้องมีการพัฒนา
และประสานเพือนําไป
ปฏิบตั ิ

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มีกลไกกํากับดูแลและ
ส่งเสริมให้เกิดบริการ
ทางการแพทย์ทดีี มี
มาตรฐานและจริยธรรม,
แพทย์แต่ละคนมี
การศึกษาต่อเนืองตาม
เกณฑ์

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มี
บทบาทเด่นชัดในการ
เป็ นผูน้ ําและชีทิศทาง
เรืองคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแล
ผูป้ ว่ ย, แพทย์ประเมิน
คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
ของตนเองอย่าง
สมําเสมอ

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการกํากับดูแล
มาตรฐานและจริยธรรม
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรแพทย์เป็ น
แบบอย่างทีดีในการ
ส่งเสริมให้ รพ.มีบริการ
ทางการแพทย์ทมีี
คุณภาพและน่าไว้วางใจ
4.5
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II-3 สิงแวดล้อมในการด ูแลผูป้ ่ วย (ENV)
3.1 สิ งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1)
สิ งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอือต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผูป้ ่ วย เจ้าหน้ าที และผูม้ าเยือน. องค์กรสร้างความมันใจว่าผูอ้ ยูใ่ น
พืนทีอาคารสถานที จะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของเสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉิ นอืนๆ.
เป็ นแบบอย่างของ
38 โครงสร้างอาคาร อาคารสถานทีได้รบั การ มีการปรับปรุงเพือลด โครงสร้างอาคารสถานที มีความโดดเด่น เช่น
ดูแลความสะอาดและ
ความเสียงทาง
เป็ นไปตามทีกฎหมาย เป็ นสถานทีทีให้ความ สิงแวดล้อมทาง
และสิงแวดล้อมทาง
เป็ นระเบียบ, สถานที
โครงสร้างกายภาพที
กําหนด, มีความปลอด อบอุน่ เป็ นมิตร, มีการ กายภาพทีเอือต่อการ
กายภาพ
อาจมีขอ้ จํากัดซึงไม่อาจ เห็นชัดเจน
ภัย สะดวก สบาย,
ออกแบบโครงสร้าง
เยียวยาและความผาสุก
แก้ไขได้ในเวลาอันสัน
พืนทีใช้สอยเพียงพอ,
สําหรับผูป้ ว่ ยเฉพาะ
ของผูป้ ว่ ย เจ้าหน้าที
แสงสว่างและอุณหภูม ิ กลุม่ โรค
และผูม้ าเยือน
เหมาะสม, มีระบบ
ระบายอากาศทีดี, ได้รบั
การบํารุงรักษาอย่างดี
0.5

1.0

1.5

39 การกํากับดูแลและ มีผไู้ ด้รบั มอบหมายให้
บริหารความเสียงด้าน กํากับดูแลระบบงาน
บริหารอาคารสถานที
สิงแวดล้อม

มีการตรวจสอบอาคาร
สถานทีและสิงแวดล้อม
เพือค้นหาความเสียง
และการปฏิบตั ทิ ไม่
ี
ปลอดภัยด้าน
สิงแวดล้อมตาม
กําหนดเวลา

และการรักษาความ
ปลอดภัย

0.5

1.0

2.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

มีการประเมินความ
เสียงด้านสิงแวดล้อมใน
เชิงรุก, จัดทําแผน
บริหารความเสียงด้าน
สิงแวดล้อมและนําไป
ปฏิบตั ,ิ บุคลากรได้รบั
การฝึกอบรม

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
การทําให้เจ้าหน้าทีมี
ส่วนร่วมในการกํากับ
ดูแลและบริหาร
สิงแวดล้อมขององค์กร

3.5

4.0

มีการติดตามและ
ปรับปรุงระบบงาน
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
แบบอย่างของ
สิงแวดล้อมทาง
กายภาพทีเอือต่อความ
ปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
เจ้าหน้าที และผูม้ า
เยือน
4.5
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40 การจัดการกับวัสดุ มีการระบุวสั ดุและของ
และของเสียอันตราย เสียอันตรายทีมีใน
องค์กร และแนวทาง
อย่างปลอดภัย

มีการฝึกอบรมและ
เตรียมอุปกรณ์ทจํี าเป็ น

ปฏิบตั ทิ เหมาะสมใน
ี
การเลือก สัมผัส จัดเก็บ
เคลือนย้าย ใช้ กําจัด
0.5

41 การจัดทําแผน
ฝึ กซ้อม ตรวจสอบ
ระบบ เพือป้องกัน
อัคคีภยั 

1.0

1.5

โครงสร้างอาคารสถานที
ไม่มคี วามเสียงด้าน
อัคคีภยั ทีชัดเจน, มีการ
จัดทําแผนป้องกันและ
รองรับเมือเกิดอัคคีภยั
หรือภาวะฉุ กเฉินอืนๆ

0.5

1.0

มีการอบรมและฝึกซ้อม
แผน, มีการติดตัง
เครืองมือและวางระบบ
เกียวกับอัคคีภยั อย่าง
เหมาะสมกับประเภท
วัสดุทติี ดไฟในแต่ละ
พืนที

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.0

มีการปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีกําหนดไว้
อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมอันตรายใน
ทุกด้าน

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
การสร้างนวตกรรมใน
การกําจัดของเสียและ
วัสดุอนั ตรายทีมี
ประสิทธิภาพยิงขึน

3.5

การซ้อมแผนอัคคีภยั
และภาวะฉุ กเฉิน
ครอบคลุมทุก
สภาวการณ์และ
ผูเ้ กียวข้องทังในและ
นอก รพ., มีการ
ตรวจสอบปจั จัยเสียงต่อ
อัคคีภยั และปรับปรุง
เพือป้องกัน
2.5

3.0

4.0

4.5

มีการปรับปรุงแผนและ
การเตรียมความพร้อม
จากการประเมินผลการ
ฝึกซ้อม

3.5

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
แบบอย่างทีดี มันใจว่า
จะไม่เกิดอันตรายจาก
วัสดุและของเสีย
อันตราย

4.0

การจัดการและการ
เตรียมความพร้อมเป็ น
แบบอย่างทีดี

4.5
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3.2 เครืองมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่ามีเครืองมือทีจําเป็ น พร้อมใช้งานทําหน้ าทีได้เป็ นปกติ และมีระบบสาธารณูปโภคที จําเป็ นอยูต่ ลอดเวลา.

42 เครืองมือ

43 ระบบ
สาธารณูปโภค


มีระบบการจัดการ การ
ตรวจสอบความ
เพียงพอ ดูแลความ
พร้อมใช้ของเครืองมือ
และวัสดุอุปกรณ์ในแต่
ละหน่วยงาน

มีการกําหนดระดับขัน
ตําของเครืองมือและ
วัสดุอุปกรณ์ในแต่ละ
หน่วยงาน สํารวจและ
วางแผนจัดหาทีจําเป็ น

มีเครืองมือเพียงพอ
สําหรับการดูแลผูป้ ว่ ย
ได้อย่างปลอดภัยทังใน
ภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน, มีระบบ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน
ทดสอบ ตรวจสอบ และ
calibrate ทีเหมาะสม

พร้อมใช้ ทําหน้าทีได้
เป็ นปกติตลอดเวลา

มีความโดดเด่น เช่น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ
การจัดหาทดแทน, การ
จัดบริการเครืองมือบาง
ประเภทในลักษณะรวม
ศูนย์, การมีศกั ยภาพใน
การซ่อมบํารุง

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการเครืองมืออย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้ม ี
เครืองมือเพียงพอและ
พร้อมใช้ในทุกสถาน
การณ์ อีกทังสามารถให้
คําปรึกษาการบํารุง
รักษาแก่ รพ. ใน
เครือข่าย/หน่วยงาน
ใกล้เคียงภายนอกได้

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีการจัดแผนผัง
ตําแหน่งทีตังต่างๆ ของ
ระบบ, มีแนวทางปฏิบตั ิ
ฉุ กเฉินเมือระบบ
สาธารณูปโภคมีปญั หา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มีการจัดทําแผนบริหาร
ระบบสาธารณูปโภค
เพือการใช้งานทีได้ผล
ปลอดภัย และเชือถือได้
, มีการตรวจสอบ
ทดสอบ และบํารุงรักษา
อย่างเหมาะสมตามเวลา
ทีกําหนด, มีระบบไฟฟ้า
สํารองให้แก่จุดบริการที
จําเป็ นทังหมด

มีการนําแผนบริหาร
ระบบสาธารณูปโภคไป
ปฏิบตั อิ ย่างครบถ้วน, มี
ความมันใจในการ
ทํางานของระบบไฟฟ้า
สํารอง การลดปริมาณ
เชือโรคหรือการ
ปนเปื อนในระบบปรับ
อากาศ ระบบนํา

มีการติดตามและรวบ
รวบข้อมูลเกียวกับ
ระบบสาธารณูปโภค
และใช้วางแผนปรับปรุง
หรือสร้างทดแทน
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จําเป็นสําหรับให้การ
ดูแลผูป้ ว่ ยอย่าง
ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพสูง และ
พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา

Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10)
3.3 สิ งแวดล้อมเพือการสร้างเสริ มสุขภาพและการพิ ทกั ษ์สิงแวดล้อม (ENV.3)
องค์กรแสดงความมุ่งมันในการทีจะทําให้โรงพยาบาลเป็ นสถานที ทีปลอดภัยและเอือต่อสุขภาพ เอือต่อกิ จกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ และพิ ทกั ษ์
สิ งแวดล้อม.
มีสงแวดล้
ิ
อมทีเป็ น
มีสงแวดล้
ิ
อมทีเอือต่อ มีสงแวดล้
ิ
อมทีเอือต่อ มีความโดดเด่น เช่นมี มีการประเมินและ
44 สิงแวดล้อมเพือ
ความปลอดภัยทาง
การมีปฏิสมั พันธ์ ความ สิงแวดล้อมเอือต่อการ ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ ระเบียบ สบายตา
กายภาพและปราศจาก ผ่อนคลาย การจัด
เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ ส่งผลให้องค์กรเป็ น
การรบกวน
กิจกรรมสร้างเสริม
ของสําหรับบุคลากร
แบบอย่างในการเรียนรู้
สุขภาพสําหรับผูป้ ว่ ย
ผูป้ ว่ ย ผูร้ บั บริการอืนๆ ให้แก่องค์กรอืนๆ
และเจ้าหน้าที
และประชาชนทัวไป
อย่างได้ผล
0.5

45 การพิทกั ษ์
สิงแวดล้อม

1.0

1.5

มีความพยายามในการ
แก้ไขปญั หาในระบบ
บําบัดนําเสียและกําจัด
ขยะซึงอาจจะมี
โครงสร้างไม่เหมาะสม
กับ รพ.
0.5

1.0

2.0

2.5

ระบบบําบัดนําเสียมี
ขนาดเหมาะสมกับ รพ.,
มีกระบวนการทีชัดเจน
ในการบําบัดนําเสียและ
กําจัดขยะโดยผูม้ คี วามรู้

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

3.0

3.5

มีระบบบําบัดนําเสียและ
การกําจัดขยะทีมี
ประสิทธิภาพ, ค่านําทิง
ทีผ่านการบําบัดเป็ นไป
ตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนือง

2.5

3.0

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
การลดปริมาณของเสีย
และลดการใช้วสั ดุท ี
ทําลายสิงแวดล้อม, การ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
พิทกั ษ์และปรับปรุง
สิงแวดล้อม

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการพิทกั ษ์
สิงแวดล้อมอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นแบบอย่างในด้านนี
หรือได้รบั การรับรอง
ISO14000

4.5
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II-4 การป้องกันและควบค ุมการติดเชือ (IC)
4.1 ระบบการควบคุมและป้ องกันการติ ดเชือ (IC.1)
ระบบการป้ องกันและควบคุมการติ ดเชือขององค์กร ได้รบั การออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบั การสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการ
ประสานงานทีดี.
มีมาตรการป้องกัน
การป้องกันและควบคุม มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
46 การออกแบบระบบ มีการกําหนดเป้า
ประสงค์ วัตถุประสงค์ ครอบคลุมการติดเชือที ครอบคลุมการติดเชือที บูรณาการระหว่างงาน ปรับปรุงงาน IC อย่าง
ป้องกันและควบคุม
IC กับ CQI และ
กลยุทธ์ ทีเหมาะสมกับ พบบ่อยและมีสงอํ
ิ านวย มีความสําคัญทาง
เป็ นระบบ ส่งผลให้
การติดเชือ
รพ.
ความสะดวกเพียงพอ
ระบาดวิทยาตามบริบท ระบบงานทีเกียวข้อง, มี องค์กรเป็ นตัวอย่างทีดี
ของ รพ., ครอบคลุมทุก การประสานการป้องกัน อัตราการติดเชือสําคัญ
พืนที, มีการใช้ขอ้ มูล
ไปถึงบ้านของผูป้ ว่ ย
อยูใ่ นระดับตํา
ความรูท้ ทัี นสมัย
และการส่งต่อระหว่าง
รพ.,
0.5

47 การจัดการและ
ทรัพยากร 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

มีผรู้ บั ผิดชอบงาน IC
ผูร้ บั ผิดชอบมีความรู้
มีทรัพยากรทีเพียงพอ,
ชัดเจน (ทังคณะผูก้ าํ กับ และคุณสมบัตเิ หมาะสม ระบบสารสนเทศ
ดูแลและ ICN)
สนับสนุ น, บุคลากร
ได้รบั การอบรมความรู้
อย่างต่อเนือง
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีความโดดเด่น เช่นการ มีการประเมินและ
ให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง ปรับปรุงการจัดการ
แก่ครอบครัว/ชุมชน
ทรัพยากรด้าน IC อย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้ม ี
ทรัพยากร ระบบ และ
ความรูเ้ พียงพอ
3.5

4.0

4.5
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4.2 การป้ องกันการติ ดเชือ (IC.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่ามีการปฏิ บตั ิ ทีเหมาะสมเพือการป้ องกันการติ ดเชือในโรงพยาบาล.
มีการปฏิบตั ติ ามมาตร
48 การป้องกันการติด มีการกําหนดมาตรการ มีมาตรการป้องกันที
ป้องกันทีจําเป็ น, มี
ครอบคลุม, บุคลากรมี การป้องกันครบ ถ้วน,
เชือ
โครงสร้างและสถานที ความรูค้ วามเข้าใจ
มีการควบคุมสิงแวด
เอือต่อการป้องกัน
ล้อม, ลดความเสียงต่อ
การติดเชือในพืนที
สําคัญ, ลดความเสียง
ต่อการติดเชือทีสําคัญ
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่นนํา
HFE มาปรับปรุงเพือให้
มีการปฏิบตั ติ าม
มาตรการได้อย่าง
สมบูรณ์, มีการประเมิน
และปรับปรุงการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการทีกําหนด
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
เพือให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกัน
ส่งผลให้อตั ราการติด
เชืออยูใ่ นระดับทีตํามาก

4.5

5.0

4.3 การเฝ้ าระวัง ติ ดตามกํากับ และควบคุมการระบาด (IC.3)
องค์กรใช้วิธีการทีเหมาะสมในการเฝ้ าระวังและติ ดตามกํากับ เพือค้นหาและควบคุมการติ ดเชือ และจัดการกับสถานการณ์ ทีมีการระบาดของการ
ติ ดเชือในโรงพยาบาล.

49 การเฝ้าระวังการ
ติดเชือและติดตาม
กํากับ

มีการออกแบบระบบเฝ้า
ระวังทีเหมาะสมกับ
องค์กร (รพ.ขนาดเล็ก
เน้นทีกระบวนการและ
OPD)

0.5

1.0

มีการดําเนินการเฝ้า
ระวังโดยผูม้ คี วามรู้
เหมาะสม ง่ายต่อการ
ปฏิบตั ิ ผูเ้ กียวข้องมี
ส่วนร่วม มีการวิเคราะห์
และให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
อย่างทันการณ์

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มีการนําข้อมูลจากการ
เฝ้าระวังมาใช้ในการ
วางแผน ค้นหาการ
ระบาด ให้ความรู้
ประเมินผลและปรับปรุง
ระบบงาน

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกในการเฝ้าระวัง
, การวิเคราะห์ขอ้ มูลที
สะท้อนจุดทีเป็ นปญั หา

3.5

4.0

มีการประเมินและปรับ
ปรุงประสิทธิภาพของ
การเฝ้าระวังอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นแบบอย่างในด้านนี
การเฝ้าระวังมีประสิทธิ
ภาพ อัตราการติดเชือที
สําคัญมีแนวโน้มลดลง

4.5
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มีศกั ยภาพในการบ่งชี
50 การควบคุมการ
ระบาดของการติดเชือ การเพิมทีผิดปกติหรือ

การบ่งชีการเพิมหรือ
การระบาดเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ, มีการ
สนับสนุ นทรัพยากรและ
ให้อาํ นาจทีมผูร้ บั ผิด
ชอบในการควบคุม

การระบาดของการติด
เชือ

0.5

1.0

1.5

2.0

ทีมผูร้ บั ผิดชอบ
ดําเนินการใช้มาตรการ
ควบคุมทีเหมาะสม
อย่างรอบด้านและทัน
การณ์

2.5

3.0

มีการเรียนรูจ้ ากการ
ระบาดทีเกิดขีนเพือ
นํามาปรับปรุงระบบและ
สร้างความตระหนัก

3.5

4.0

มีการควบคุมการระบาด
อย่างมีประสิทธิภาพ,
บทเรียนทีเกิดขึนนํามา
สูร่ ะบบทีรัดกุมและ
ความตระหนักใน
บุคลากร

4.5

5.0

II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS
5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1)

องค์กรจัดให้ มีระบบบริ หารเวชระเบียนทีมีประสิ ทธิ ภาพเพือตอบสนองความต้องการของผู้เกียวข้องทุกฝ่ าย.
51 การวางแผนและ มีการร่วมกันกําหนด
ออกแบบระบบบริหาร เป้าหมายของการ
บันทึกเวชระเบียน, มี
เวชระเบียน8

มีการร่วมกันออกแบบ
ระบบบริหารเวช
ระเบียน, มีระบบ
แนวทางปฏิบตั เิ กียวกับ ป้องกันการสูญหายและ
การบันทึก การแก้ไข
รักษาความปลอดภัย
การจัดเก็บ และการ
เข้าถึงเวชระเบียนที
เหมาะสม
0.5

1.0

1.5

2.0

มีการดําเนินการระบบ
บริหารเวชระเบียนทีมี
ประสิทธิภาพ, มีการ
รักษาความลับทีดี

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
การส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยใช้
ประโยชน์จากบันทึกเวช
ระเบียนของตน, การ
ประมวลผลข้อมูลจาก
เวชระเบียนเพือประ
โยชน์ในการวางแผน
และปรับปรุงการดูแล
ผูป้ ว่ ย
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
เวชระเบียนอย่างเป็ น
ระบบ ทําให้ระบบ
บริหารเวชระเบียน
ตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรและ
ผูป้ ว่ ย

4.5

5.0

ระบบบริหารเวชระเบียน ได้แก่ ความเหมาะสมของแบบบันทึกต่างๆ, ระยะเวลาทีมีการเก็บรักษาเวชระเบียน, ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและค้นหาเวชระเบียน,
ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน, คุณภาพในการให้รหัส, การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ

8

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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5.2 เวชระเบียนผูป้ ่ วย (MRS.2)
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึงมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการสือสาร การดูแลต่อเนื อง การเรียนรู้ การวิ จยั การประเมินผล และการใช้เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมาย.
เวชระเบียนมีความ
เวชระเบียนมีความ
เวชระเบียนมีความ
ผูป้ ว่ ยทุกรายมีเวช
52 ความสมบูรณ์ของ เวชระเบียนมีความ
สมบูรณ์ไม่ถงึ 40%
สมบูรณ์ 40-49%
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 50- สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า
ระเบียนซึงมีขอ้ มูล
การบันทึก
79 %
80%
เพียงพอสําหรับการ
สือสาร การดูแลต่อเนือง
การเรียนรู้ การวิจยั การ
ประเมินผล และการใช้
เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมาย
0.5

53 การทบทวนเวช
ระเบียน

1.0

1.5

มีการทบทวนความ
สมบูรณ์ของการบันทึก
อย่างน้อยปีละครัง

0.5

1.0

2.0

2.5

มีการทบทวนความ
สมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนตาม
แบบฟอร์มของ สปสช./
พรพ. อย่างน้อย 3 ฉบับ
ต่อเดือนสําหรับแพทย์
แต่ละคน
1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

3.0

มีการทบทวนคุณภาพ
ของการบันทึกเวช
ระเบียน, มีการปรับปรุง
ความสมบูรณ์และ
คุณภาพของการบันทึก

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

มีการทบทวนคุณภาพ
การดูแลผูป้ ว่ ยจากเวช
ระเบียน และนําปญั หาที
พบไปปรับปรุงระบบ
งาน (เช่น การใช้ trigger
เพือคัดกรองเวช
ระเบียนมาทบทวนหา
AE และปรับปรุง)
3.5

4.0

ผูป้ ระกอบวิชาชีพมีเจต
คติทดีี ต่อการทบทวน
เวชระเบียน ส่งผลให้
เวชระเบียนมีความ
สมบูรณ์และคุณภาพสูง

4.5
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS)
6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสํารองยา (MMS.1)
องค์กรสร้างความมันใจในระบบการจัดการด้านยาที ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทังการมียาทีมีคณ
ุ ภาพสูงพร้อมใช้สาํ หรับผูป้ ่ วย.
มีการประเมินและ
54 การวางแผนและ มีการจัดตัง PTC หรือ PCT กําหนดเป้าหมาย นโยบายและเป้าหมาย มีความโดดเด่น เช่น
PTC ทําหน้าทีครบทุก ปรับปรุงระบบบริหาร
มอบหมายให้มกี ารทํา และนโยบายทีชัดเจน, ของ PTC ได้รบั การ
การจัดการ
function เพือบรรลุ
หน้าทีของ PTC, มีการ มีการทบทวนบัญชียา นําไปปฏิบตั อิ ย่าง
จัดการด้านยาอย่างเป็ น
จัดทําบัญชียา รพ., มี อย่างน้อยปีละครัง, มี
เหมาะสม
เป้าหมาย, มีระบบ
ระบบ ใช้นวตกรรมและ
การวิเคราะห์ปญั หาการ มาตรการป้องกันปญั หา
ส่งเสริมการใช้ยาที
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทําให้
ใช้ยาทีรุนแรง, มีการ
การใช้ยาทีรุนแรง
เหมาะสม, มีนโยบายที องค์กรเป็ นตัวอย่างทีดี
ระบุยาทีมีความเสียงสูง รวมทังการจัดการกับ
มุง่ สร้างการมีสว่ นร่วม ในด้านนี
ั
หรือต้องมีความ
ปญหายาขาดแคลนและ
และเสริมพลังผูป้ ว่ ย
ระมัดระวังในการใช้สงู
ยาทีจําเป็ นเร่งด่วน
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

55 การเก็บสํารองยา มีแนวทางการสํารองยา มีแนวทางการสํารองยา ระบบจัดซือและสํารอง
ในระดับ รพ., จัดเก็บยา
แบบ First Expire First
Out (FEFO), มีการ
จัดการกับยาหมดอายุ
อย่างเหมาะสม, มีแผน
จัดซือเวชภัณฑ์ในแต่ละ
ปี

0.5

1.0

ในระดับ รพ.และระดับ
หน่วยงาน, ระบบสํารอง
ยา/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินและ
การทดแทน, ระบบจ่าย
ยาเมือห้องยาปิด, มีการ
ตรวจสอบบริเวณทีเก็บ
ยาอย่างสมําเสมอ, มี
การคัดเลือกผูข้ ายและ
ตรวจรับยาทีมันใจว่าจะ
ได้ยาทีมีคุณภาพ

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

ยาสร้างความมันใจใน
ความเพียงพอ
คุณภาพ/ความคงตัว
ความปลอดภัย และ
ความพร้อมใช้

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีความโดดเด่น เช่น ใช้
ข้อมูลความคลาด
เคลือนทางยากับการ
จัดซือเวชภัณฑ์, ระบบ
การติดตามยาคืนเมือ
พบว่ายามีปญั หา, การ
จัดการกับยาทีส่งคืน
หัองยา
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงการเก็บสํารอง
ยาอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้ยามีคณ
ุ ภาพ
เพียงพอ พร้อมใช้ ใน
ทุกเวลา ทุกสถานการณ์
ทุกสถานที
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6.2 การใช้ยา (MMS.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่ามีการสังใช้ยาและการให้ยาที ปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล.
ั
มีการวิเคราะห์ปญหาที
มีการกําหนดมาตรการ ผูเ้ กียวข้องสามารถ
56 การสังใช้ยาและ
มีโอกาสเกิดจากการสัง ป้องกันปญั หาจากการ เข้าถึงข้อมูลเฉพาะของ
ถ่ายทอดคําสัง
ใช้ยาและการถ่ายทอด สังใช้ยาและถ่ายทอด
ผูป้ ว่ ยทีจําเป็ นได้
คําสังจากข้อมูลทีมีอยู่ คําสัง (ดู SPA),
ครบถ้วน, มีแนวทางใน
ในระบบ
ผูเ้ กียวข้องสามารถ
การสังใช้ยาที รพ.
เข้าถึงข้อมูลยาทีจําเป็น เลือกสรร, เริมมีระบบ
ได้,
drug reconciliation ใน
หน่วยงานจํานวนหนึง

57 การทบทวนคําสัง
เตรียมและจัดจ่าย/ส่ง
มอบยา

มีความโดดเด่น เช่น
การใช้ IT ในการสังยา
การถ่ายทอด และการ
สือสารเกียวกับคําสังยา,
การจัดทําและใช้
ประโยชน์จาก drug
profile, ระบบทบทวน
เพือให้เกิดการใช้ยา
อย่างเหมาะสม, ระบบ
drug reconciliation ที
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการสัง
ใช้และถ่ายทอดคําสัง
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรเป็ นตัวอย่าง
ในการสังใช้ยาทีถูกต้อง
เหมาะสม

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีการทบทวนคําสังใช้ยา
ตามแนวทางเบืองต้นใน
การคัดกรองปญั หา, มี
การให้ขอ้ มูลการเตรียม
ยาทีถูกต้องให้กบั
ผูเ้ กียวข้อง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

การทบทวนคําสังใช้ยา
สามารถตรวจพบปญั หา
สําคัญทีพบบ่อย, มีการ
นําข้อมูล predispensing error ทีพบ
บ่อยมาปรับระบบงาน,
มีการส่งมอบยาพร้อม
ข้อมูลคําแนะนําที
เหมาะสม

การทบทวนคําสังใช้ยา
สามารถตรวจพบปญั หา
ทีไม่พบบ่อยได้, มี
ระบบงานและสิงแวด
ล้อมทีเอือต่อการเตรียม/
จัดจ่ายยาอย่างถูกต้อง,
มีระบบตรวจสอบก่อน
ส่งมอบ, มีระบบรับ
ข้อมูล dispensing error
จากหอผูป้ ว่ ย

มีความโดดเด่น เช่น
การใช้ IT เพือสือสาร
กับผูส้ งใช้
ั , ระบบ
ทบทวนเพือให้เกิดการ
ใช้ยาอย่างเหมาะสม,
ระบบติดตาม
dispensing error ผูป้ ว่ ย
นอก
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทบทวนคําสัง/เตรียม/
จัดจ่ายยาอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นตัวอย่างในด้านนี มี
ความคลาดเคลือนและ
ความไม่เหมาะสมใน
ระดับตํามาก
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58 การบริหารยาและ
ติดตามผล

มีการวิเคราะห์โอกาส
เกิดความคลาดเคลือน
และเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์เนืองจากการ
เตรียมและบริหารยา

0.5

1.0

มีการกําหนดมาตรการ
ป้องกันความคลาด
เคลือนและเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์เนืองจาการ
เตรียมและการบริหาร
ยา, การให้ขอ้ มูลและ
ฝึกอบรม, สิงแวดล้อมที
เอือ
1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มีการปฏิบตั ติ าม
มาตรการทีกําหนดไว้,
ระบบ double check ที
เหมาะสม, ระบบบันทึก
และติดตามผลการให้ยา
, ระบบรายงานเมือเกิด
ปญั หา

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
การใช้ IT ในการบริหาร
ยา, การ empower ให้
ผูป้ ว่ ย/ครอบครัวมีสว่ น
ร่วมในการตรวจสอบ

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบการ
เตรียมและบริหารยา
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรเป็ นผูน้ ําใน
ด้านนี ความคลาด
เคลือนและเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์อยูใ่ นระดับ
ตํามาก

4.5
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5.0
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II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการทีเกียวข้อง (DIN)
ก. ห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์ / พยาธิ วิทยาคลิ นิก
มีบุคลากร สถานที
มีบุคลากร สถานที
59 การวางแผน
เครืองมืออ◌ุปกรณ์
เครืองมืออ◌ุปกรณ์
ทรัพยากร และการ

จัดการห้องปฏิบตั กิ าร เพียงพอสําหรับการตรวจ เพียงพอสําหับการตรวจ
lab ขันพืนฐาน
lab ทีจําเป็ นตลอดเวลา
ทางการแพทย์

มีบุคลากร สถานที
เครืองมืออ◌ุปกรณ์

เหมาะสมกับบริการของ
องค์กร

มีความโดดเด่น เช่น มี
ระบบบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน การสอบเทียบ
และการใช้ผลการสอบ
เทียบอย่างเหมาะสม

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ ํา
ในด้านนี

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

60 การจัดบริการ
ปฏิบตั กิ ารทางการ
แพทย์

มีบริการ lab ขันพืนฐาน มีบริการ lab ทีจําเป็ น
ทีจําเป็ น
ตลอดเวลา สามารถส่ง
ตรวจภายนอกเมือ
จําเป็ น, ผูเ้ กียวข้อง
ได้รบั ผลในเวลาที
กําหนด

61 ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์

มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
เก็บสิงส่งตรวจ
ปฏิบตั กิ ารตรวจ และ
การควบคุมคุณภาพที
จําเป็ น

มีระบบควบคุมคุณภาพ
ภายใน (เครืองมือ
นํายา และผลการตรวจ)
และมีการตอบสนอง
อย่างเหมาะสม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มีระบบป้องกันการ
รายงานผลผิดพลาด
การรายงานค่าวิกฤติ
การรักษาความลับ การ
สือสารทีดีกบั หน่วยส่ง
ตรวจ
มีระบบการทดสอบ
ความชํานาญ
(proficiency test) และมี
การตอบสนองอย่าง
เหมาะสม, มีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอ
แนะสําคัญทีได้รบั จาก
องค์กรวิชาชีพ หรือพี
เลียงในเครือข่าย

มีระบบการติดตาม
ความน่าเชือถือของการ
แปลผล, มีการทบทวน
ความเหมาะสม และ
คุม้ ค่า ในการส่งตรวจ
มีระบบบริหารคุณภาพ
ทีครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ, มีการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับ
วิชาชีพอืน, ได้รบั การ
รับรองจากองค์กร
ภายนอกครอบคลุมการ
ตรวจสําคัญบางส่วน
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการ
ห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์อย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นผูน้ ําในด้านนี
ได้รบั การรับรองจาก
องค์กรภายนอก
ครอบคลุมการตรวจ
สําคัญส่วนใหญ่
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ข. บริการโลหิ ตวิ ทยา

62 (ก) บริการโลหิต
วิทยาใน รพ.ทีไม่ม ี
คลังเลือด

มีแนวทางปฏิบตั ทิ ี
ชัดเจนสําหรับผูป้ ว่ ยที
จําเป็ นต้องใช้เลือด
รวมทังการระบุแหล่งที
จะขอรับเลือดในกรณี
ต่างๆ

0.5

62 (ข) บริการโลหิต
วิทยาใน รพ.ทีมีคลัง
เลือด

1.0

มีระบบการขอเลือด
ขนส่งเลือด หรือส่ง
ผูป้ ว่ ยไปรับเลือด ทีมี
ประสิทธิภาพ,
มีการเฝ้าระวังปฏิกริ ยิ า
จากการให้เลือด และมี
การนําบทเรียนมา
ทบทวนเพือให้เกิดการ
ปฏิบตั ทิ รัี ดกุมในการให้
เลือด
1.5

มีแนวทางปฏิบตั ทิ ี
ชัดเจนสําหรับการรับ
บริจาคโลหิต และการ
ให้บริการโลหิต

0.5

1.0

2.0

มีการนํามาตรฐานการ
บริการโลหิตของ
สภากาชาดไทยมา
ประเมินและปรับปรุงใน
ส่วนขาด
1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มีการติดตามผลการ
ดําเนินการ และแสดงให้
เห็นว่าสามารถให้เลือด
แก่ผปู้ ว่ ยได้อย่าง
ปลอดภัย ทันเวลา

2.5

3.0

สามารถปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบริการ
โลหิตของสภากาชาด
ไทยในหัวข้อทีจําเป็ น
กับบริบทได้ครบถ้วน
2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
สามารถเป็ นทีพึงในด้าน
การให้บริการโลหิต
ให้แก่ รพ.ในเขต
ใกล้เคียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการโลหิต
วิทยาอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ ํา
ในด้านนี

4.5
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5.0

5.0
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ค. บริ การรังสีวิทยา และ Medical Imaging อืนๆ
มีบุคลากร สถานที
มีบุคลากร สถานที
63 การวางแผน
เครืองมืออ◌ุปกรณ์
เครืองมืออ◌ุปกรณ์
ทรัพยากร และการ

จัดการบริการรังสี
วิทยา

เพียงพอสําหรับบริการ
รังสีวทิ ยา ขันพืนฐาน

เพียงพอสําหรับบริการ
รังสีวทิ ยาทีจําเป็ น
ตลอดเวลา

มีบุคลากร สถานที
เครืองมืออ◌ุปกรณ์

สถานที เครืองมือ
อุปกรณ์ ได้รบั การ
เหมาะสมกับบริการของ ตรวจสอบและรับรอง
องค์กร, สถานที
จากหน่วยงานที
เครืองมืออุปกรณ์
รับผิดชอบตามที
เป็ นไปตามมาตรฐาน, มี กฎหมายกําหนด

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ ํา
ในด้านนี

ระบบบํารุงรักษาเชิง
ป้องกันทีเหมาะสม
0.5

64 การบริการรังสี
วิทยา

1.0

1.5

มีบริการรังสีวทิ ยาขัน
พืนฐานทีจําเป็ น, มี
ระบบในการเตรียม
ผูป้ ว่ ย, มีแนวทางปฏิบตั ิ
ทีจําเป็ น

0.5

1.0

2.0

มีบริการรังสีวทิ ยาที
จําเป็ นตลอดเวลา
สามารถส่งตรวจ
ภายนอกเมือจําเป็ น,
ผูเ้ กียวข้องได้รบั ผลใน
เวลาทีกําหนด

1.5

2.0

65 ระบบคุณภาพและ มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการ มีการควบคุมคุณภาพ
ของกระบวนการ
ความปลอดภัยบริการ ถ่ายภาพรังสี
ถ่ายภาพและล้างฟิลม์
รังสีวทิ ยา
และมีการตอบสนอง
อย่างเหมาะสม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.5

3.0

3.5

บริการรังสีวทิ ยา ให้
ภาพวินิจฉัยทีมีคุณภาพ
และการวินิจฉัยโรคที
ถูกต้อง น่าเชือถือ โดย
มีอนั ตรายต่อผูป้ ว่ ยและ
เจ้าหน้าทีน้อยทีสุด,
ผูป้ ว่ ยได้รบั คําอธิบาย
ผลการตรวจตามความ
เหมาะสม
2.5

3.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
การทบทวนความเหมาะ
สมในการส่งตรวจ,
ระบบติดตามความ
น่าเชือถือของการแปล
ผล, การทบทวนความ
เหมาะสมและคุม้ ค่าใน
การส่งตรวจ

3.5

มีการควบคุมคุณภาพ
ของเครืองมือทีใช้ในการ
ตรวจทางรังสี / medical
imaging อืนๆ, มีระบบ
ป้องกันอันตรายจากรังสี
สารทึบรังสี และการเฝ้า

4.0

4.0

มีระบบบริหารคุณภาพ
ทีครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ, มีการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับ
วิชาชีพอืน
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริการ
รังสีวทิ ยา ส่งผลให้
องค์กรเป็นผูน้ ําในด้านนี

4.5

5.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบคุณภาพ
ส่งผลให้องค์กรเป็ เน
ผูน้ ําในด้านนี
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ระวังผูป้ ว่ ยทีมีความ
เสียงสูง, มีการทบทวน
อุบตั กิ ารณ์และการหา
โอกาสพัฒนา
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

II – 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยส ุขภาพ (DHS)
8. การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS)
องค์กรสร้างความมันใจว่ามีการติ ดตามเฝ้ าระวังเพือค้นหาการเกิ ดโรคและภัยสุขภาพทีผิดปกติ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และดําเนิ นการสอบสวน
ควบคุมโรคไม่ให้เกิ ดการแพร่ระบาดได้
มีการสร้างความรู้ ความ
มีงบประมาณ
เทคโนโลยี ทรัพยากร เข้าใจ ความตระหนัก
และบุคลากรทีเหมาะสม ในด้านแนวคิด นโยบาย
แผน และแนวทาง
ปฏิบตั เิ กียวกับการเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ
สําหรับบุคลากรทุก
ระดับ

66 นโยบาย แผน การ มีนโยบายและแผนที
ชัดเจน สอดคล้องกับ
ติดตามประเมินผล
ปญั หาในพืนที
บุคลากร ทรัพยากร
การสร้างความรู้

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

มีระบบรายงานโรคที
67 การเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้า ต้องเฝ้าระวังตามที สธ.
กําหนด
ระวัง

มีการวิเคราะห์โรคและ
ภัยสุขภาพสําคัญใน
พืนทีและจัดระบบเฝ้า
ระวังอย่างเหมาะสม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

3.0

มีการบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลทีมีคณ
ุ ภาพ, ใช้
วิธกี ารทางระบาดวิทยา
ในการวิเคราะห์อย่าง
สมําเสมอ, มีการ
คาดการณ์แนวโน้มและ
วางแผนป้องกัน
3.0

มีความโดดเด่น เช่น
ระบบในการกํากับดูแล
ติดตามประเมินผล,
บุคลากรทุกระดับให้
ความร่วมมือ

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
สามารถตรวจพบการ
ระบาดของโรคและภัย
สุขภาพทีไม่อยูใ่ น
ขอบเขตการเฝ้าระวัง
ตามปกติ
3.5

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
แบบอย่างทีดีในการ
บริหารและทรัพยากร

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
เฝ้าระวังอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
แบบอย่างทีดีในระบบที
มีประสิทธิภาพ
4.5

33

5.0

5.0

Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10)

68 การตอบสนองต่อ
การระบาด และการ
เผยแพร่ขอ้ มูล

มีมาตรการป้องกันการ
ระบาด, มีการประสาน
กับ SRRT, มีชอ่ งทาง
รับรายงานทีเหมาะสม

0.5

1.0

มีแผนตอบสนองเหตุ
ฉุ กเฉินและเตรียมพร้อม
รองรับ, มีการสอบสวน
ผูป้ ว่ ยเฉพาะรายและ
การระบาดอย่าง
ทันท่วงที
1.5

2.0

มีการสืบค้นและควบคุม
การระบาดอย่าง
ทันท่วงที, เผยแพร่
ข้อมูลให้ผเู้ กียวข้อง,
ตอบสนองต่อการระบาด
อย่างเหมาะสม

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่นมี
ความร่วมมือจาก
ผูเ้ กียวข้องใน รพ.และ
เครือข่ายนอก รพ. ใน
การเฝ้าระวังและควบคุม
การระบาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.5

4.0

มีการควบคุมการระบาด
อย่างมีประสิทธิภาพ
บทเรียนทีเกิดขึนนํามา
สูร่ ะบบทีรัดกุมและ
ความตระหนักใน
บุคลากร

4.5

5.0

II – 9 การทํางานกับช ุมชน (COM)
9.1 การจัดบริ การสร้างเสริ มสุขภาพสําหรับชุมชน (COM.1)
ทีมผูใ้ ห้บริ การร่วมมือกับชุมชน จัดให้มีบริ การสร้างเสริมสุขภาพทีสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนทีรับผิ ดชอบ.
69 การจัดบริการสร้าง เรียนรูช้ ุมชน ศักยภาพ จัดบริการสุขภาพเพือ วางแผนและออกแบบ มีความโดดเด่น เช่นมี
บริการสร้างเสริม
ระบบเกือหนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพสําหรับ และความต้องการของ ตอบสนองความ
ชุ
ม
ชน
ต้
อ
งการของชุ
ม
ชน
สุ
ข
ภาพร่
ว
มกั
บ
ชุ
ม
ชน
บริการสุขภาพเต็มพืนที
ชุมชน
ทีรับผิดชอบ

0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดบริการ
สําหรับชุมชนอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้ชุมชน
ทุกแห่งในพืนทีสามารถ
เข้าถึงบริการสร้างเสริม
สุขภาพทีจําเป็ นได้

4.5
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9.2 การเสริ มพลังชุมชน (COM.2)
ทีมผูใ้ ห้บริ การทํางานร่วมกับชุมชนเพือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ีดีของชุมชน.
สร้างเครือข่ายระหว่าง ร่วมมือกับชุมชน
สนับสนุ นการพัฒนา
มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
70 การเสริมพลัง
รพ.กับชุมชน
ส่งเสริมพฤติกรรมและ ความสามารถของ
ชีแนะและสนับสนุ น
ปรับปรุงการทํางานกับ
ชุมชน
ั
ทักษะสุขภาพส่วน
ชุมชนเพือแก้ปญหา
นโยบายสาธารณะ,
ชุมชนอย่างเป็ นระบบ
บุคคลซึงมีความสําคัญ สุขภาพของชุมชน โดย สร้างเครือข่ายการ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ ํา
ต่อสุขภาพของแต่ละคน ชุมชนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ เรียนรูร้ ะหว่างชุมชน,
ในด้านนี ชุมชนมีความ
หลัก
การส่งเสริมให้ม ี
เข้มแข็ง เป็ นแบบอย่าง
สิงแวดล้อมทาง
ของการพึงตนเองใน
กายภาพและทางสังคม การจัดการกับปญั หา
ทีเอือต่อการมีสขุ ภาพดี สุขภาพในพืนที
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
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ตอนที III กระบวนการด ูแลผูป้ ่ วย
III – 1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN)
ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่าผูร้ บั บริ การสามารถเข้าถึงบริการทีจําเป็ นได้งา่ ย, กระบวนการรับผูป้ ่ วยเหมาะกับปัญหาสุขภาพ / ความต้องการ
ของผูป้ ่ วย ทันเวลา มีการประสานงานทีดี ภายใต้ระบบและสิ งแวดล้อมทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล.
มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
71 การเข้าถึงบริการที มีการวิเคราะห์อปุ สรรค มีการปรับปรุงเพือลด มีการใช้ขอ้ มูลปญั หา
ต่อการเข้าถึงบริการที อุปสรรคต่อการเข้าถึง สุขภาพของชุมชนที
การใช้ IT เพือให้ผปู้ ว่ ย ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
จําเป็ นและบริการ
จําเป็ นและเร่งด่วน
บริการทีสําคัญ
รับผิดชอบเพือการจัด เช้าถึงบริการ, การ
เพือให้ประชาชนใน
เร่งด่วน
(ด้านภายภาพ ภาษา
หรือขยายบริการ
เข้าถึงของกลุม่
ชุมชนสามารถเข้าถึง
วัฒนธรรม อืนๆ)
ผูด้ อ้ ยโอกาส หรือผูป้ ว่ ย บริการทีจําเป็ นต่างๆ
ฉุ กเฉิน, การใช้ lean
อย่างเหมาะสมกับ
health need
เพือลดขันตอน
0.5

72 กระบวนการรับ
ผูป้ ่วย

1.0

1.5

มีการวิเคราะห์ผปู้ ว่ ยที
ต้องได้รบั การดูแล
ฉุ กเฉิน/เร่งด่วน, มี
แนวทางในการบ่งชี
ผูป้ ว่ ย การประเมิน
เบืองต้น การช่วยเหลือ
ฉุ กเฉิน การรับเข้า
หน่วยบริการวิกฤติ การ
ส่งต่อ
0.5

1.0

2.5

มีการบ่งชีผูป้ ว่ ยและ
ระบบ triage ทีดี, มีการ
ช่วยเหลือเบืองต้นและ
ส่งต่ออย่างเหมาะสม,
การรับเข้าหน่วยบริการ
วิกฤติเป็ นไปตามเกณฑ์

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.0

3.0

กระบวนการรับผูป้ ว่ ย
เหมาะกับปญั หาของ
ผูป้ ว่ ย ทันเวลา มีการ
ประสานงานทีดี

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
ระบบประสานงานใน
การส่งต่อผูป้ ว่ ยวิกฤติที
มีประสิทธิภาพ, การใช้
lean เพือปรับปรุง
กระบวนการรับผูป้ ว่ ย,
การบริหารเตียงใน
หน่วยวิกฤติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการรับ
ผูป้ ว่ ยอย่างเป็ นระบบ
ทําให้ผลลัพธ์การดูแล
ผูป้ ว่ ยดีขนึ

4.5
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73 การให้ขอ้ มูลและ
informed consent

มีแนวทางการให้ขอ้ มูล
และการขอความ
ยินยอม

0.5

1.0

III - 2 การประเมินผูป้ ่ วย (ASM)

มีการให้ขอ้ มูลจนเป็ นที
เข้าใจ สําหรับกรณีท ี
กําหนดไว้วา่ ต้องใส่ใจ
เป็ นพิเศษ

1.5

2.0

ผูป้ ว่ ยและครอบครัว
ได้รบั ข้อมูลทีจําเป็ น
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
และให้ความยินยอม
ด้วยความเข้าใจ, มีการ
บันทึกทีเหมาะสม
2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มี
ระบบทีดีในการให้ขอ้ มูล
ทีมีความอ่อนไหว
(sensitive)

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการให้
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ก่อให้เกิดความมันใจ
ความร่วมมือ และการ
ปฏิบตั ทิ ถูี กต้องในผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่

4.5

5.0

ผู้ป่วยทุกรายได้รบั การประเมิ นความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม.
ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมิน ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมิน มีความโดดเด่น เช่น มี
74 การประเมินผูป้ ว่ ย มีการกําหนดแนว
ทางการประเมินผูป้ ว่ ย
และบันทึกข้อมูล

ในทุกระบบทีเกียวข้อง,
มีการระบุปญั หาและ
ความต้องการทีเร่งด่วน
และสําคัญ

เมือแรกรับครบถ้วนเป็ น
องค์รวม, มีการใช้ CPG
ในกลุม่ โรคสําคัญ, มีการ
ประเมินซําในช่วงเวลาที
เหมาะสม, บันทึกผล
การประเมินในเวลาที
กําหนด

มีการปรับปรุง
ความร่วมมือและ
กระบวนการประเมิน
ประสานระหว่างวิชาชีพ ผูป้ ว่ ยอย่างเป็นระบบ
ในการประเมินผูป้ ว่ ย, ทําให้ผลลัพธ์การดูแล
การประเมินสําหรับ
ผูป้ ว่ ยดีขนึ
ผูป้ ว่ ยกลุม่ เฉพาะ, การ
ใช้ CPG ในการประเมิน
อย่างกว้างขวาง

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีบริการตรวจ
75 การตรวจ
investigate ทีจําเป็ น investigate พืนฐาน

มีการจัดทําแนวทางการ ผูป้ ว่ ยได้รบั การตรวจ
ตรวจ investigate ที
investigate ทีจําเป็ นใน
จําเป็ นตามข้อมูล
เวลาทีเหมาะสม, มี
วิชาการ โดยเฉพาะ
ระบบสือสารและบันทึก
อย่างยิงในกรณีทอาจ
ี
ผลการตรวจ, มีการ
ั
เป็ นปญหา
รักษาความลับอย่าง
เหมาะสม, มีการอธิบาย
ผลการตรวจทีผิดปกติ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มีความโดดเด่น เช่น
การประสานกับหน่วย
ตรวจ investigate
ภายนอกทีมี
ประสิทธิภาพ, การใช้ IT
ในการสือสารและบันทึก
ผลการตรวจ

37

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจ investigate อย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้ได้
การวินิจฉัยโรคที
แม่นยํา
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76 การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคส่วน
การวินิจฉัยโรค
ใหญ่เป็ นไปตามอาการ ครอบคลุมปญั หาทาง
สําคัญทีนําผูป้ ว่ ยมา รพ. ร่างกายทีสําคัญทุก
ระบบ

0.5

1.0

1.5

2.0

การวินิจฉัยโรค
ครอบคลุมปญั หาของ
ผูป้ ว่ ยอย่างครบถ้วน, มี
การบันทึกในเวลาที
กําหนด, มีบนั ทึกการ
เปลียนแปลงการ
วินจิ ฉัยโรคเมือมีขอ้ มูล
เพิมเติม

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มี
ข้อมูลสนับสนุ นการ
วินจิ ฉัยโรคชัดเจน, มี
ความสอดคล้องในการ
วินจิ ฉัยโรคของวิชาชีพ
ต่างๆ, มีการใช้ CPG
เพือปรับปรุงการ
วินจิ ฉัยโรค, มีการ
วินจิ ฉัยโรคเพือการ
สร้างเสริมสุขภาพ
3.5

4.0

มีการทบทวนความ
เหมาะสมและครบถ้วน
ในการวินจิ ฉัยโรคพร้อม
ทังนํามาปรับปรุงอย่าง
เป็ นระบบ

4.5

5.0

III-3 การวางแผน (PLN)
3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย (PLN.1)
ทีมผูใ้ ห้บริ การจัดทําแผนการดูแลผูป้ ่ วยทีมีการประสานกันอย่างดีและมีเป้ าหมายทีชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา / ความต้องการด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วย.

77 การวางแผนการ
ดูแลผูป้ ่วย

มีแผนการดูแลทีแฝงอยู่ มีแผนการดูแลผูป้ ว่ ยที
ในคําสังการรักษาหรือ ชัดเจน เริมมีเป้าหมาย
บันทึกต่างๆ
ของแต่ละวิชาชีพ

0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มีแผนการดูแลที
เหมาะสมกับปญั หาของ
ผูป้ ว่ ย โดยการประสาน
งานหรือวางแผนร่วมกัน
ระหว่างวิชาชีพ มี
เป้าหมายการดูแล
ร่วมกันทีชัดเจน, มีการ
ใช้ขอ้ มูลวิชาการในกลุม่
โรคสําคัญ
2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
แผนครอบคลุมเป็ นองค์
รวม, ผูป้ ว่ ยและ
ครอบครัวมีสว่ นร่วมใน
การวางแผนและกําหนด
เป้าหมาย, การวางแผน
มีพนฐานข้
ื
อมูลวิชาการ
เป็ นส่วนใหญ่

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนการดูแลผูป้ ว่ ย
อย่างเป็ นระบบ ทําให้
แผนมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และผลลัพธ์
การดูแลผูป้ ว่ ยเป็ นไป
ตามเป้าหมายในแผน

4.5
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3.2 การวางแผนจําหน่ าย (PLN.2)
มีการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยเพือให้ผป้ ู ่ วยสามารถดูแลตนเอง และได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ หลังจาก
จําหน่ ายจากโรงพยาบาล.
การวางแผนจําหน่าย
การวางแผนจําหน่ายทํา มีการระบุปญั หา/ความ มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและปรับ
78 การวางแผน
เน้นการให้สขุ ศึกษา
ได้ดใี นกลุม่ ทีมีการ
ต้องการทีจะเกิดขึนหลัง คํานึงถึงมิตติ า่ งๆ อย่าง ปรุงกระบวนการวาง
จําหน่ าย
ทัวๆ ไปตามแบบแผนที จัดทําแนวทางไว้แล้ว
จําหน่ายอย่างชัดเจน, มี รอบด้าน, ทีมสหสาขา แผนจําหน่ายอย่างเป็ น
กําหนดไว้
เช่น CareMap
การเตรียมความพร้อม วิชาชีพร่วมกันวางแผน, ระบบ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
เพือให้ผปู้ ว่ ยและ
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวมี ได้รบั การดูแลและช่วย
ครอบครัวสามารถ
ส่วนร่วม
ตนเองได้ รวมถึงการ
ั
จัดการกับปญหา/ความ
ประสานให้ชุมชนมีสว่ น
ต้องการดังกล่าว
ร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ยที
ด้อยโอกาสหรือขาด
ผูด้ แู ล
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

III-4 การด ูแลผูป้ ่ วย (PCD)
4.1 การดูแลทัวไป (PCD.1)
ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิ ชาชีพ.

79 การดูแลทัวไป

มีการจัดทําแนวทาง
ปฏิบตั ซิ งเป็
ึ นทียอมรับ
ได้สาํ หรับกระบวนการ
ดูแลทีสําคัญ รวมทังการ
กําหนดความรับผิดชอบ
ของบุคลากรระดับต่างๆ
0.5

1.0

มีการติดตามเพือให้
มันใจว่าการดูแลต่างๆ
เป็ นไปตามแนวทางที
กําหนดไว้, มีการสือสาร
แลกเปลียนข้อมูลและ
ประสานการดูแลผูป้ ว่ ย
ทีดี

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลการ
ดูแลอย่างทันท่วงที
ปลอดภัย เหมาะสม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และแผนการดูแลที
จัดทําไว้

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแล
อย่างเป็ นองค์รวม,
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการ
กําหนดการดูแล และ
แก้ไขปญั หา

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูป้ ว่ ยอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
ได้รบั การดูแลทีเกิน
ความคาดหวัง
4.5
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4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีมีความเสียงสูง (PCD.2)
ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยที มีความเสียงสูงและให้บริ การทีมีความเสียงสูงอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิ ชาชีพ.

80 การดูแลและ
บริการทีมีความเสียง
สูง

มีการระบุผปู้ ว่ ยทีมี
ความเสียงสูงและบริการ
ทีมีความเสียงสูงของ
รพ. และจัดทําแนว
ทางการดูแลทีจําเป็ น
สําหรับผูป้ ว่ ยดังกล่าว

มีการดูแลตามแนวทาง
ทีกําหนดไว้, ผูป้ ว่ ย
ได้รบั การส่งต่อในเวลา
ทีเหมาะสม, มีความ
พร้อมในด้านเครืองมือ
อุปกรณ์ และบุคลากรที
ได้รบั การฝึกอบรม

การทําหัตถการทีมี
ความเสียงกระทําใน
สิงแวดล้อมทีมีความ
พร้อม (สถานที คน
เครืองมือ), มีการเฝ้า
ระวังการเปลียนแปลง
อย่างเหมาะสมกับความ
รุนแรงของการเจ็บปว่ ย

มีความโดดเด่น เช่น มี
ระบบงานทีดีและการ
ประสานงานทีดกี บั
องค์กรอืน ทังในด้าน
การขอปรึกษาและการ
ส่งต่อ, มีระบบทีดีใน
การตอบสนองเมือ
ผูป้ ว่ ยมีอาการทรุดลง
(ตามแนวทางใน

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแลทีมี
ความเสียงสูงอย่างเป็ น
ระบบ ทําให้ผลลัพธ์การ
เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์และ
ภาวะแทรกซ้อนอยูใ่ น
ระดับทีตํามาก

SIMPLE)
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3)
ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่าจะให้การดูแลในบริ การเฉพาะทีสําคัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิ ชาชีพ.

81 การระงับความรูส้ กึ  มีเครืองมือพืนฐานที
สามารถให้บริการระงับ
ความรูส้ กึ ได้, บุคลากร
ได้รบั การฝึกอบรม/
ฟืนฟูทกั ษะเพียงพอ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผู◌้ปว่ ยได้รบั การเตรียม
ความพร้อม, มีการ
ประเมินและวางแผน
เพือให้การระงับ
ความรูส้ กึ อย่าง
ปลอดภัยโดยผูป้ ว่ ยมี
ส่วนร่วมในการเลือกวิธี
ให้ยาระงับความรูส้ กึ
การทบทวน

กระบวนการระงับ
ความรูส้ กึ เป็ นไปอย่าง
ราบรืนและปลอดภัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยบุคคลทีเหมาะสม มี
การตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

มีความโดดเด่น เช่น
ระบบติดตามภาวะไม่
พึงประสงค์, ความ
สามารถในการดูแลผู้
ปว่ ยซับซ้อนหรือรุนแรง
ได้อย่างปลอดภัย,
ระบบการดูแล deep
sedation ทัวทังองค์กร
นวตกรรม

40
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการระงับ
ความรูส้ กึ อย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้ ASA
mortality rate ดีกว่า
ค่าเฉลีย
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82 การผ่าตัด

สถานที เครืองมือ
ระบบงานและบุคลากร
เอือต่อการผ่าตัดที
จําเป็ นตามบริบทของ
รพ.

83 อาหารและโภชน
บําบัด

ผูป้ ว่ ยต้องรับผิดชอบ
เรืองอาหารด้วยตนเอง

84 การดูแลผูป้ ่วย
ระยะสุดท้าย

สถานที เครืองมือ
ระบบงาน และบุคลากร
เอือต่อการผ่าตัดอย่าง
ปลอดภัย, ผู◌้ปว่ ยได้รบั
การเตรียมความพร้อม, มี
การประเมินและ
วางแผนอย่างเหมาะสม

กระบวนการผ่าตัด
เป็ นไปอย่างราบรืนและ
ปลอดภัย, มีการใช้
surgical checklist เพือ
ความปลอดภัยในการ
ผ่าตัดผูป้ ว่ ย

มีความโดดเด่น เช่น
ระบบติดตามภาวะไม่
พึงประสงค์, ความ
สามารถในการดูแล
ผูป้ ว่ ยซับซ้อนหรือ
รุนแรงได้อย่างปลอดภัย

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการผ่าตัด
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรเป็ นผูน้ ําใน
การให้บริการด้านนี
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มีแนวทางสําหรับการ
ดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
การจัดการเมือผูป้ ว่ ย
เสียชีวติ

ผูป้ ว่ ยได้รบั อาหารที
เหมาะสม เพียงพอกับ
ความต้องการพืนฐาน,
การผลิตอาหารเป็ นไป
ตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร ป้องกันความ
เสียงจากการปนเปื อน
การเน่าเสีย และการ
แพร่กระจายของเชือโรค

มีบริการอาหารเฉพาะ
โรค, มีการประเมิน
ภาวะโภชนาการและ
ให้บริการโภชนบําบัดที
เพียงพอและปลอดภัย
เมือมีขอ้ บ่งชี

บุคลากรได้รบั การ
ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายและ
ฝึกอบรม มีความ
ครอบครัวได้รบั การ
ตระหนักในความ
ตอบสนองความต้อง
่
ต้องการของผูป้ วย และ การด้านต่างๆ อย่าง
นําแนวทางไปปฏิบตั ิ
รอบด้าน (ดู SPA)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มีความโดดเด่น เช่น มี
การคัดกรองปญั หา
โภชนาการในผูป้ ว่ ยทุก
ราย, ให้ความรูท้ างด้าน
วิชาการอาหาร
โภชนาการและโภชน
บําบัดแก่ผปู้ ว่ ยและ
ครอบครัวเพือให้ม ี
พฤติกรรมทีพึงประสงค์

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการอาหาร
และโภชนบําบัดอย่าง
เป็ นระบบ ผลลัพธ์การ
ใช้โภชนบําบัดในการ
ดูแลอยูใ่ นระดับดีมาก

มีความโดดเด่น เช่น
ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายได้รบั
การดูแลอย่างสมศ้กดิศรี
ของความเป็ นมนุษย์,
ผูป้ ว่ ยเข้าถึง palliative
care & pain
management
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแลผูป้ ว่ ย
ระยะสุดท้ายอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นผูน้ ําในด้านนี
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เริมทดลองระบบการ
ประเมินและบําบัด
อาการเจ็บปวดในบาง
หน่วยงาน

85 การบําบัดอาการ
เจ็บปวด

มีแนวทางในการ
ประเมินและบําบัด
อาการเจ็บปวด

86 การฟื นฟูสภาพ

มีการให้บริการฟื นฟู
สภาพพืนฐานตาม
บริบทของ รพ.

87 การดูแลผูป้ ่วยไต
วายระยะสุดท้าย

มีทรัพยากรและ
บุคลากรทีได้รบั การ
ฝึกอบรมเพือให้การดูแล
ผูป้ ว่ ยไตวายระยะ
สุดท้ายแบบทีมีการ
ดําเนินการอยู่

มีระบบการประเมินและ มีความโดดเด่น เช่น
บําบัดอาการเจ็บปวด
ผูป้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการ
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ควบคุมการบําบัด, มี
บริการให้แก่ผปู้ ว่ ยทีอยู่
นอก รพ.

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบําบัด
อาการเจ็บปวดอย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้
องค์กรเป็ นผูน้ ําในด้านนี
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มีการประเมินและวาง
แผนการฟื นฟูสภาพ
อย่างเหมาะสม มีการ
สือสารเป้าหมายและ
แผนระหว่างทีม
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ผูป้ ว่ ยได้รบั การเตรียม
ความพร้อม, มีการ
ดําเนินการตาม
มาตรฐานเพือให้ได้รบั
การดูแลรักษาอย่าง
ปลอดภัย

ผูป้ ว่ ยได้รบั การฟืนฟู
สภาพอย่างเหมาะสม
กับสภาวะของผูป้ ว่ ย,
ผูป้ ว่ ยและญาติมสี ว่ น
ร่วมในการวางแผน, มี
การวัดผลในเวลาที
เหมาะสม,

ในกรณีของการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมต้องผ่าน
การตรวจรับรองของ
สมาคมโรคไตฯ, มีการ
monitor ผลการดูแล
ผูป้ ว่ ยและระบบงาน
อย่างเหมาะสม

มีความโดดเด่น เช่น
การดูแลอย่างเป็ นองค์
รวม ครบทุกมิต,ิ การ
เสริมพลังให้ผปู้ ว่ ย
ตระหนักในคุณค่าของ
ตน, การติดตามผลหลัง
สินสุดโปรแกรม,
ครอบครัวมีสว่ นร่วม,
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายและชุมชน
มีความโดดเด่น เช่น มี
บริการทีหลากหลาย
ตามปญั หาและความ
พร้อมของผูป้ ว่ ย, การ
monitor ผูป้ ว่ ยทุก
parameter
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการฟืนฟู
สภาพอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมี
คุณภาพชีวติ ทีดี และ
องค์กรเป็ นผูน้ ําในด้านนี

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแลผูป้ ว่ ย
ไตวายระยะสุดท้าย
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีดี และองค์กรเป็ นผูน้ ํา
ในด้านนี

Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10)

III-5 การให้ขอ้ มูลและเสริมพลังแก่ผป้ ู ่ วย/ครอบครัว (IMP)
ทีมผู้ให้บริ การให้ข้อมูลเกียวกับสภาวะสุขภาพแก่ผ้ปู ่ วย / ครอบครัว และกิ จกรรมที วางแผนไว้เพือเสริมพลังผู้ป่วย / ครอบครัวให้ มี
ความสามารถและรับผิ ดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทังเชือมโยงการสร้างเสริ มสุขภาพเข้าในทุกขันตอนของการดูแล.
มีการประเมินความ
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวมี มีความโดดเด่น เช่น นว มีการประเมินและ
88 การให้ขอ้ มูลและ ผูป้ ว่ ยได้รบั ข้อมูล
พืนฐานเกียวกับการ
ต้องการและวางแผน
ส่วนร่วมในการกําหนด ตกรรมในการจัด
ปรับปรุงการให้ขอ้ มูล
เสริมพลัง
เจ็บปว่ ยของตน

0.5

1.0

III-6 การด ูแลต่อเนือง (COC)

กิจกรรมการเรียนรู้
สําหรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย

1.5

2.0

แผนการดูแลตนเอง,
ได้รบั ข้อมูลและการ
พัฒนาทักษะทีจําเป็ นใน
การดูแลตนเอง

2.5

3.0

กิจกรรมเสริมทักษะ,
การให้ความช่วยเหลือ
ด้านจิตใจ, เชือมโยงการ
สร้างเสริมสุขภาพเข้าใน
ทุกขันตอนของการดูแล

3.5

4.0

4.5

ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความร่วมมือและประสานงานเพือให้มีการติ ดตามและดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื องที ให้ผลดี.
มีการประสานข้อมูลกับ มีความโดดเด่น เช่นนํา
89 การดูแลต่อเนือง มีระบบนัดหมายผูป้ ว่ ย มีระบบช่วยเหลือเมือ
่
ั
กลับมารับการรักษา
ผูป้ วยมีปญหาก่อนวัน หน่วยบริการในพืนที
ข้อมูลปญั หาการดูแล
ต่อเนืองและมีระบบ
นัดหมาย หรือระบบ
ทีมเยียมบ้าน/ทีมเชิงรุก ต่อเนืองมาวิเคราะห์และ
ติดตาม
ช่วยเหลือโดยทีผูป้ ว่ ย และแผนกผูป้ ว่ ยนอก
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
ไม่ตอ้ งมา รพ., มีการ
เพือการดูแลต่อเนืองทีมี , มีระบบสะท้อนข้อมูล
กําหนดกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ประสิทธิภาพ
แก่หน่วยงานอืนๆ ที
สําคัญทีต้องดูแล
เกียวข้อง, การสร้าง
ต่อเนือง
ความร่วมมือและพัฒนา
ศักยภาพให้หน่วยงาน
ต่างๆ
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

3.5

และเสริมพลังอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
ประสบความสําเร็จใน
การดูแลตนเองและมี
ส่วนในการช่วยเหลือ
แนะนําผูอ้ นื

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแล
ต่อเนืองอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ ํา
ในด้านนี มีการดูแลใน
ลักษณะ seamless

4.5
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5.0

5.0
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สรุปผลคะแนนตาม Scoring
หัวข้อ

คะแนน

I-1 การนํา
01 ผูน้ ําระดับสูงชีนําองค์กร (พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ค่านิยม)
02 การส่งเสริมผลการดําเนินงานทีดี (สิงแวดล้อมทีเอือต่อการพัฒนา วัฒนธรรมความปลอดภัย)
03 การสือสาร เสริมพลัง จูงใจ เน้นทีการปฏิบตั ิ
04 ระบบกํากับดูแลกิจการ การประเมินผูน้ ํา/ระบบการนํา
05 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม
I-2 การบริหารเชิ งกลยุทธ์
06 กระบวนการจัดทํากลยุทธ์และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
07 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทตอบสนองความท้
ี
าทายและครอบคลุม HP
08 การถ่ายทอดกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
09 การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร
10 การคาดการณ์ การวัดผล และติดตามความก้าวหน้า
I-3 การมุ่งเน้ นผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
11 การรับฟงั /เรียนรูค้ วามต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่ม
12 การสร้างความสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ การจัดการคําร้องเรียน
13 การประเมินความพึงพอใจ การรับข้อมูลป้อนกลับ การนํามาปรับปรุง
14 การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ยโดยทัวไป
15 การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ยทีมีความต้องการเฉพาะ (เด็ก ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ การแยก/ผูกยึด)
I- 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
16 ระบบการวัดผลการดําเนินงาน
17 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทบทวนผลการดําเนินงาน
18 การจัดการสารสนเทศ
19 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 การจัดการความรู้
I-5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
21 ความผูกพันและความพึงพอใจ
22 ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
23 ระบบพัฒนาและเรียนรูส้ าํ หรับบุคลากรและผูน้ ํา
24 การบริหารและจัดระบบบุคลากร
25 สุขภาพของบุคลากร
I-6 การจัดการกระบวนการ
26 การกําหนดงานทีเป็น core competency ขององค์กร และการออกแบบระบบงานโดยรวม
27 ความพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ติ ่างๆ
28 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หัวข้อ
II-1 การบริหารความเสียง ความปลอดภัย และคุณภาพ
29 การสนับสนุนจากผูน้ ํา การเชือมโยงและประสานงาน
30 การทํางานเป็นทีม
31 การประเมินตนเอง
32 ระบบบริหารความเสียงและความปลอดภัย
33 การทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ว่ ย (ทีแนะนําไว้ในบันไดขันที 1 สู่ HA )
34 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยในลักษณะบูรณาการ
II-2 การกํากับดูแลด้านวิ ชาชีพ
35 ระบบบริหารการพยาบาล
36 ปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาล
37 องค์กรแพทย์
II-3 สิ งแวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย
38 โครงสร้างอาคารและสิงแวดล้อมทางกายภาพ
39 การกํากับดูแลและบริหารความเสียงด้านสิงแวดล้อม
40 การจัดการกับวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย
41 การจัดทําแผนฝึกซ้อม ตรวจสอบระบบ เพือป้องกันอัคคีภยั
42 เครืองมือ
43 ระบบสาธารณูปโภค
44 สิงแวดล้อมเพือการสร้างเสริมสุขภาพ
45 การพิทกั ษ์สงแวดล้
ิ
อม
II-4 การป้ องกันและควบคุมการติ ดเชือ
46 การออกแบบระบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ
47 การจัดการและทรัพยากร
48 การป้องกันการติดเชือ
49 การเฝ้าระวังการติดเชือและติดตามกํากับ
50 การควบคุมการระบาดของการติดเชือ
II-5 ระบบเวชระเบียน
51 การวางแผนและออกแบบระบบบริหารเวชระเบียน
52 ความสมบูรณ์ของการบันทึก
53 การทบทวนเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา

คะแนน

54 การวางแผนและการจัดการ
55 การเก็บสํารองยา
56 การสังใช้ยาและถ่ายทอดคําสัง
57 การทบทวนคําสังเตรียมและจัดจ่าย/ส่งมอบยา
58 การบริหารยาและติดตามผล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หัวข้อ
II-7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการทีเกียวข้อง
59 การวางแผนทรัพยากร และการจัดการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
60 การจัดบริการปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
61 ระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
62 (ก) บริการโลหิตวิทยาในโรงพยาบาลทีไม่มคี ลังเลือด
62 (ข) บริการโลหิตวิทยาในโรงพยาบาลทีมีคลังเลือด
63 การวางแผนทรัพยากร และการจัดการบริการรังสีวทื ยา
64 การบริการรังสีวทิ ยา
65 ระบบคุณภาพและความปลอดภัยบริการรังสีวทิ ยา
II-8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
66 นโยบาย แผน การติดตามประเมินผล บุคลากร ทรัพยากร การสร้างความรู้
67 การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้าระวัง
68 การตอบสนองต่อการระบาด และการเผยแพร่ขอ้ มูล
II-9 การทํางานกับชุมชน
69 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน
70 การเสริมพลังชุมชน
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

คะแนน

71 การเข้าถึงบริการทีจําเป็นและบริการเร่งด่วน
72 กระบวนการรับผูป้ ว่ ย
73 การให้ขอ้ มูลและ informed consent
III- 2 การประเมินผูป้ ่ วย
74 การประเมินผูป้ ว่ ย
75 การตรวจ investigate ทีจําเป็น
76 การวินิจฉัยโรค
III-3 การวางแผน
77 การวางแผนการดูแลผูป้ ่วย
78 การวางแผนจําหน่าย
III-4 การดูแลผูป้ ่ วย
79 การดูแลทัวไป
80 การดูแลและบริการทีมีความเสียงสูง
81 การระงับความรูส้ กึ
82 การผ่าตัด
83 อาหารและโภชนบําบัด
84 การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
85 การบําบัดอาการเจ็บปวด
86 การฟืนฟูสภาพ
87 การดูแลผูป้ ว่ ยไตวายระยะสุดท้าย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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III-5 การให้ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว
88 การให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง
III-6 การดูแลต่อเนื อง
89 การดูแลต่อเนือง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

คะแนน
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Item
Ref
1 I-1.1ก(1)(2)(3)

Area
การชีนําองค์กรโดยผูน้ าํ ระดับสู ง

Score 3
ผูน้ าํ ระดับสู งชีนําองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยม
จริ ยธรรม (กําหนด สื อสาร เป็ นแบบอย่าง)

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
หัวหน้าหน่วยงานมีความเข้าใจ นําไปปฏิบตั ิ และ
ถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงาน (มี passion ใน
วิสัยทัศน์และใช้ค่านิ ยมของ รพ.และของ HA เป็ นหลัก
ในการตัดสิ นใจ)
กําลังคนรับรู ้การเป็ นแบบอย่างและความพยายามของ
ผูน้ าํ ในเรื องค่านิ ยม

Score 5
กําลังคนส่ วนใหญ่บอกได้วา่ ตนมีบทบาทอย่างไรในการ
ปฏิบตั ิตามการชีนํา
เห็นการเปลียนแปลงเข้าใกล้วิสัยทัศน์เป็ นลําดับ

2

I-1.1ข

การสื อสาร สร้างความผูกพันโดยผูน้ าํ

มีการกําหนดจุดเน้น (เช่น นโยบายทีมุ่งเน้น การ
ตัดสิ นใจสําคัญ) และช่องทางการสื อสารทีชัดเจน
(รวมทังการสื อสารสองทางและการสื อสารทีไม่เป็ น
ทางการ)

มีการประเมินความเข้าใจ ความมันใจ แรงจูงใจต่อ
ทิศทางและจุดเน้นขององค์กร
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุ ง

ระบบการสื อสารได้ผลดี มีประสิ ทธิภาพ
กําลังคนเข้าใจประเด็นทีผูน้ าํ ต้องการสื อสาร ให้ความ
ร่ วมมือ และมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานทีดี
performance ในประเด็นทีเป็ นจุดเน้นมีแนวโน้มทีดีขึน

3

I-1.1ค(1)(2)

การสร้างสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการพัฒนา

ผูน้ าํ ระดับสู งกําหนดจุดเน้นสําหรับการปฏิบตั ิทีชัดเจน
(มุ่งทีการสร้างคุณค่าและบรรลุพนั ธกิจ)
สร้างสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการพัฒนาและความสําเร็ จ
เป็ นองค์กรทีคล่องตัว
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้/การพัฒนาคุณภาพ/
วัฒนธรรมความปลอดภัย/การมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ

มีการประเมินวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้/คุณภาพ/ความ
ปลอดภัย/มุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุ ง

มีการปฏิบตั ิตามจุดเน้นและประสบความสําเร็ จตาม
พันธกิจ
วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้/คุณภาพ/ความปลอดภัย/มุ่งเน้น
ผูร้ ับบริ การ อยูใ่ นระดับดี

4

I-1.2ก(1)(2)

ระบบกํากับดูแลกิจการ การประเมินผูน้ าํ /
ระบบการนํา

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบจาก
ภายนอกทีเป็ นอิสระ,
มีระบบรายงานต่อผูก้ าํ กับดูแลกิจการ

มีการประเมินผูน้ าํ ระบบการนํา/ระบบกํากับดูแล,
มีการพัฒนาผูน้ าํ และระบบการนําตามผลการประเมิน

มีระบบกํากับดูแลทีมีประสิ ทธิภาพในทุกองค์ประกอบ
(การควบคุมกํากับและการกําหนดทิศทาง)

5

I-1.2ก(3)

ระบบกํากับดูแลทางคลินิก

มีการสรุ ปรายงานคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ดูแลผูป้ ่ วยให้คณะกรรมการทีองค์กรกําหนดอย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง รวมทังแผนปฏิบตั ิการในรอบเวลาต่อไป,
มีการตอบสนองและติดตามจากคณะกรรมการ

มีการดําเนิ นการตามองค์ประกอบสําคัญครบถ้วน,
คณะกรรมการกํากับดูแลมีองค์ประกอบเหมาะสมที
สามารถสร้างหลักประกันผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยทีมี
คุณภาพสู งได้,
มีการประเมินและปรับปรุ งระบบกํากับดูแลทางคลินิก
อย่างต่อเนื อง

มีการตอบสนองต่อความท้าทายด้านคลินิกทีสําคัญอย่าง
เหมาะสมด้วยกลไกการกํากับดูแลทางคลินิก

1

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
มีการประเมินการปฏิบตั ิและตอบสนองอย่างเหมาะสม,
มีการนํา ethical dilemma มาเรี ยนรู ้ร่วมกัน และมีการ
พัฒนาระบบงานต่างๆ เพือตอบสนองความต้องการต่างๆ
เพือลด dilemma

Item
Ref
Area
Score 3
6 I-1.2ข(1)(2)(3),ค(1) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อ มีการวิเคราะห์ความเสี ยง/ประเด็นสําคัญทีต้องปฏิบตั ิ,
สาธารณะและการดําเนิ นงานอย่างมีจริ ยธรรม มีการเตรี ยมการเชิงรุ ก/กําหนดมาตรการทีเหมาะสม
และนําไปปฏิบตั ิ,
มีกลไกเพือการรับรู ้และจัดการกับ ethical dilemma

Score 5
ปฏิบตั ิได้สูงกว่ามาตรฐานทีกฎหมายกําหนด,
เป็ นแบบอย่างของการอนุรักษ์ทรัพยากร/สิ งแวดล้อม
การป้ องกันผลกระทบด้านลบ และการกํากับดูแล
จริ ยธรรม

7

I-2.1ก(1)(2)(3)(4)(5) กระบวนการจัดทํากลยุทธ์และการวิเคราะห์
ข้อมูล

มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทีชัดเจนตามขันตอนที
กําหนดไว้,
มีการกําหนด strategic advantage & strategic challenge
ทีชัดเจนง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีจําเป็ น,
มีการประมวลแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็ นหนึ งเดียว
(ตอบสนองและเชือมโยงความต้องการของต้นสังกัด
องค์กร หน่วยย่อย),
มีการกําหนดข้อได้เปรี ยบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์
(strategic advantages & strategic challenges) ทีชัดเจน

มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างครอบคลุม รวมทังการ
เปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในอนาคต และใช้ขอ้ มูลเชิง
ปริ มาณทีสามารถหาได้,
มีการพิจารณาและปรับปรุ งเพือลด potential blind spot
ในการจัดทํากลยุทธ์

8

I-2.1ข(1)(2)(3)

มีความสอดคล้องระหว่างความท้าทายเชิงกลยุทธ์กบั
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์,
มีการกําหนดค่าเป้ าหมายและกรอบเวลาทีจะบรรลุ,
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ครอบคลุมคุณภาพ ความ
ปลอดภัย การสร้างเสริ มสุ ขภาพ

มีการปรับค่าเป้ าหมายให้ทา้ ทายตามผลลัพธ์ทีเกิดขึน, วัตถุประสงค์ครอบคลุมประเด็นสําคัญทีจะสร้างความ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
เข้มแข็ง ความสําเร็ จและความยังยืนให้กบั การ
หลักขององค์กร ความได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ และโอกาส ดําเนิ นงานขององค์กร (ตอบโจทย์อนาคตขององค์กร)
เชิงกลยุทธ์,
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สะท้อนสมดุลระหว่างความ
ต้องการด้านต่างๆ ขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อปั ญหาสุ ขภาพ
ของสังคม/ชุมชนทีรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทีตอบสนองความ
ท้าทาย ครอบคลุมคุณภาพ ความปลอดภัย
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ

2

มีการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ (strategic
opportunities), ความจําเป็ นในการเปลียนแปลงแบบ
พลิกโฉม, ความคล่องตัวขององค์กร ในการจัดทํากลยุทธ์,
มีการใช้วิธีการต่างๆ ในการคาคการณ์ พยากรณ์ทางเลือก
ฉากทัศน์ เพือพิจารณาความเป็ นไปได้ต่างๆ ทีจะเกิดขึน
ในอนาคต

แนวทางการให้ คะแนน
Item
Ref
Area
Score 3
Score 4
9 I-2.2ก(1)(2)(3)(4) การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ การถ่ายทอดสู่ การ มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการและถ่ายทอดสู่ การปฏิบตั ิ,
มีแผนปฏิบตั ิการ/โครงการระยะสันและระยะยาว,
ปฏิบตั ิ และการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดสรรทรัพยากรทีสอดคล้องกับบริ บทขององค์กร มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการไปสู่ ผสู ้ ่ งมอบและ
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
พันธมิตรทีร่ วมขับเคลือน,
มีการประเมินความตระหนักในบทบาทและการมีส่วน
ร่ วมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์,
มีทรัพยากรเพียงพอทีจะนําแผนไปปฏิบตั ิให้บรรลุผล,
มีแผนงานริ เริ มด้านกําลังคนและระบบงานเพือ
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์,
มีความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามแผนเป็ นส่ วนใหญ่

Score 5
มีการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการในลักษณะบูรณาการ,
สามารถบรรลุค่าเป้ าหมายทีท้าทายได้

10

I-2.2ก(5), ข

การกําหนดตัวชีวัดและใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้า

มีการกําหนดตัวชีวัดสําคัญเพือติดตามความก้าวหน้า
และความสําเร็ จของการนําแผนสู่ การปฏิบตั ิ

ตัวชีวัดครอบคลุมประเด็นสําคัญและมี alignment ทัง การติดตามประเมินความก้าวหน้าทําให้สามารถ
องค์กร,
ปรับเปลียนแผนปฏิบตั ิการได้อย่างทันเวลา
มีการติดตามตัวชีวัดอย่างสมําเสมอ และวิเคราะห์ขอ้ มูลที
เกียวข้องโดยทีมผูร้ ับผิดชอบ

11

I-3.1ก(1)(2)

การรับฟัง/เรี ยนรู ้ความต้องการและความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การแต่ละกลุ่ม

มีการรับฟัง/เรี ยนรู ้ความต้องการของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน
อืนด้วยวิธีทีเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

มีนวตกรรมในการรับรู ้และช่องทางการรับรู ้ที
หลากหลาย,
มีการรับฟังข้อมูลป้ อนกลับทันทีหลังเข้ารับบริ การ
มีการวิเคราะห์ความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่มและนํา
ข้อมูลไปวางแผน/ปรับปรุ งบริ การ,
มีการปรับปรุ งวิธีการรับฟัง/เรี ยนรู ้

12

I-3.1ข(1)

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของ
ผูป้ ่ วยด้วยวิธีการทีเหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ และนํามา
กําหนดโอกาสพัฒนา

มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความ
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและ
ผูกพัน ของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงานอืน ด้วยวิธีการทีเหมาะสม วิเคราะห์ ทําให้เพิมความความครอบคลุมและความ
กับกลุ่มต่างๆ,
ลึกซึ งในการประเมิน
มีการปรับปรุ งวิธีการประเมินความพึงพอใจฯ

13

I-3.2ก(1)(2)(3)

การใช้ขอ้ มูลเพือกําหนดบริ การและการ
อํานวยความสะดวก

มีการนําข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังของผูป้ ่ วย/
ผูร้ ับผลงานอืน มากําหนดคุณลักษณะบริ การ เพือให้เป็ น
องค์กรทีมุ่งเน้นผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงานมากขึน,
มีการอํานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
การเข้ารับบริ การ และการรับความช่วยเหลือ

มีการนําคุณลักษณะบริ การทีกําหนดไปดําเนิ นการและ มีระบบและการประสานงานทีดีกบั หน่วยงานทีเกียวข้อง
ติดตามประเมินผล,
เพือให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยทางด้านสังคม
มีการกําหนดกลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การทีจะให้ความสําคัญ
ในการจัดบริ การสุ ขภาพ

3

มีการรับฟังเสี ยงจากกลุ่มทีน่าจะเป็ นผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน
ในอนาคต,
มีความเข้าใจความต้องการของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงานที
ลึกซึ งและนําไปใช้ในการสร้างความผูกพันได้

Item
Ref
14 I-3.2ข(1)(2)

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
มีการรวบรวมและวิเคราะห์คาํ ร้องเรี ยนเพือใช้ในการ
ปรับปรุ งทัวทังองค์กร

Area
Score 3
การสร้างความสัมพันธ์และจัดการคําร้องเรี ยน มีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ ับ
ผลงานอืนในแต่ละสถานการณ์ทีชัดเจน,
มีการจัดการกับคําร้องเรี ยนอย่างได้ผลและทันท่วงที

Score 5
มีความสําเร็ จในการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/
ครอบครัวเมือเกิด AE,
การจัดการคําร้องเรี ยนเชือมโยงไปถึงการปรับระบบที
root cause หรื อปั จจัยองค์กร ทําให้เรี ยกความเชือมัน
กลับคืนมาและป้ องกันการเกิดซํา

15

I-3.3

การคุม้ ครองสิ ทธิผปู ้ ่ วย

ผูป้ ่ วยได้รับการคุม้ ครองตามคําประกาศสิ ทธิผปู ้ ่ วย
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความตระหนัก ผูป้ ่ วยได้รับข้อมูล,
ผูป้ ่ วยได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิในทุกกิจกรรมการดูแล
ปกป้ องจากการถูกทําร้าย เคารพความเป็ นส่ วนตัว,
มีการคุม้ ครองสิ ทธิผปู ้ ่ วยเด็ก ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูท้ ีต้อง
แยกหรื อผูกยึด

ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลด้วยความเคารพศักดิศรี ของความ
เป็ นมนุษย์ ค่านิ ยม และความเชือส่ วนบุคคล,
มีการประเมินและปรับปรุ งการคุม้ ครองสิ ทธิผปู ้ ่ วย

องค์กรสร้างหลักประกันว่าผูป้ ่ วยทีมีปัญหาและความ
รุ นแรงเหมือนกันจะได้รับการดูแลในลักษณะเดียวกัน,
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิในการเสี ยชึวิ
ตอย่างสงบและเป็ นไปตามหนังสื อแสดงความจํานง

16

I-4.1 ก

การวัดผลการดําเนิ นงาน

มีการวัดผลเพือติดตามงานประจําและการบรรลุ
เป้ าหมายของหน่วยงาน/ระบบงาน/กลยุทธ์
มีความสอดคล้องของตัวชีวัดในทุกระดับ
มีการใช้เสี ยงของผูป้ ่ วยเพือสร้างวัฒนธรรมทีมุ่งคนเป็ น
ศูนย์กลาง

มีการใช้ขอ้ มูลเชิงเปรี ยบเทียบทีเหมาะสมใน
สถานพยาบาลกลุ่มเดียวกัน
มีการประเมินและปรับปรุ งระบบการวัดผลการ
ดําเนิ นการตามความเหมาะสม

มีการใช้ขอ้ มูลเชิงเปรี ยบเทียบในระดับชาติ/นานาชาติ/
ข้ามธุรกิจ

17

I-4.1ข ค

การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทบทวนผลการ
ดําเนิ นการ และนําไปใช้ปรับปรุ ง

มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือประเมินความก้าวหน้า
และความสําเร็ จ (ใช้การวิเคราะห์ง่ายๆ เช่น trend,
comparison ระหว่างกลุ่มหรื อหน่วยงานภายใน)
มีการใช้ขอ้ มูลเพือกําหนดลําดับความสําคัญของการ
พัฒนาและถ่ายทอดสู่ การปฏิบตั ิ

มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีใช้เทคนิ คก้าวหน้ามากขึน แสดง การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนิ นการนํามาสู่ การ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปั จจัยต่างๆ ทําให้ได้ ปรับปรุ งระบบงาน/นโยบายสําคัญ การสร้างนวตกรรม
ความรู ้ใหม่
มีการประเมินความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรและสิ งแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป
มีการถ่ายทอดสู่ การปฏิบตั ิทวทั
ั งองค์กร

18

I-4.2ก

คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ

มีขอ้ มูลและสารสนเทศทีจําเป็ นพืนฐานเพือการ
ให้บริ การ การบริ หาร และการพัฒนาคุณภาพ
มีการตรวจสอบข้อมูลและทําให้มนใจในคุ
ั
ณภาพของ
ข้อมูลและสารสนเทศ

มีการประเมินการตอบสนองความต้องการใช้ขอ้ มูล
ครอบคลุมผูใ้ ช้ทุกส่ วน, คุณภาพของข้อมูลและ
สารสนเทศ
มีการปรับปรุ งตามผลการประเมิน
ข้อมูลและสารสนเทศอยูใ่ นรู ปแบบทีง่ายต่อการใช้งาน
และทันเหตุการณ์
4

มีขอ้ มูลและสารสนเทศทีมีคุณภาพ สนับสนุนการบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร (หรื อตอบสนองความต้องการขัน
ก้าวหน้าขององค์กร)

Item
Ref
19 I-4.2ข

Area
การจัดการระบบสารสนเทศ

แนวทางการให้ คะแนน
Score 3
Score 4
Score 5
มีคู่มือและการกํากับให้ปฏิบตั ิในเรื องต่อไปนี ของระบบ มีการประเมินและปรับปรุ งการจัดการระบบสารสนเทศ มีระบบทีเป็ นแบบอย่าง นํา good practice หรื อ
สารสนเทศ (hardware & software): ความเชือถือได้
ทีระบุไว้ในคะแนน 3
มาตรฐานทีเกียวข้องมาปฏิบตั ิอย่างได้ผลและทัวถึง
ความมันคงปลอดภัย การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล
cybersecurity การส่ งข้อมูลผูป้ ่ วยโดยใช้สือสังคม
ออนไลน์

20

I-4.2ค

ความรู ้ขององค์กร

มีการใช้ tacit & explicit knowledge ในการปฏิบตั ิงาน
และดูแลผูป้ ่ วย
มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และสรุ ปความรู ้เชิงปฏิบตั ิไว้
ถ่ายทอด

มีการประมวลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือสร้างความรู ้ใหม่ การเรี ยนรู ้ฝังลึกในการปฏิบตั ิงานขององค์กร
มีการขยายผล good practice ในเชิงรุ กอย่างเป็ นระบบ
มีการใช้ความรู ้เพือสร้างนวตกรรมและวางแผนกลยุทธ์

21

I-5.1ก

ขีดความสามารถและความเพียงพอ

มีการวางแผน สรรหา ว่าจ้าง บรรจุ ปฐมนิ เทศ ธํารง
รักษากําลังคน เพือให้มีขีดความสามารถและอัตรากําลัง
เพียงพอสําหรับทําหน้าทีตามพันธกิจ
มีการจัดการกําลังคนทีเหมาะสมในหน่วยงานทีมีความ
เสี ยง

มีการจัดระบบงานทีดีเพือสนับสนุนการมุ่งเน้นผูป้ ่ วย
มีการเตรี ยมกําลังคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง
มีการประเมินและปรับปรุ งระบบการบริ หารขีด
ความสามารถและอัตรากําลัง

22

I-5.1ข ค(1)(3)(4)

สุ ขภาพและความปลอดภัยของกําลังคน

มีขอ้ มูลพืนฐานเกียวกับความเสี ยงด้านสุ ขภาพและความ มีการประเมินและปรับปรุ งโปรแกรมสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยของกําลังคน
ปลอดภัยของกําลังคน
มีการจัดโปรแกรมสุ ขภาพและความปลอดภัยของ
กําลังคนครบถ้วนทุกองค์ประกอบ

23

I-5.1 ค(2)

การสร้างเสริ มสุ ขภาพของกําลังคน

กําลังคนมีส่วนร่ วม เรี ยนรู ้ ตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิ ในการ กําลังคนเป็ นแบบอย่างในด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ หรื อมี วิถีปฏิบตั ิขององค์กรเป็ นแบบอย่างในการสร้างเสริ ม
ดูแลสุ ขภาพของตน
ส่ วนในการกระตุน้ การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชน
สุ ขภาพ

24

I-5.2ก

ความผูกพันและผลการปฏิบตั ิงาน ระบบการ ใช้ปัจจัยพืนฐานเพือสร้างความผูกพัน เช่น ความสัมพันธ์
จัดการผลการปฏิบตั ิงาน
ความร่ วมมือ การสื อสาร โอกาส การเสริ มพลัง การ feed
back
มีระบบประเมินผลงานเพือบริ หารค่าตอบแทนและสร้าง
แรงจูงใจทีเป็ นธรรม

5

มีการสร้างความผูกพันของกําลังคนทีมีความเฉพาะใน
แต่ละกลุ่ม เพือให้มีผลงานทีดี
ใช้ PMS เป็ นเครื องมือในการสื อสารเพือให้เข้าใจ
เป้ าหมายและความคาดหวังขององค์กรร่ วมกัน

เป็ น role model ในการจัดระบบงานเพือให้งานบรรลุผล
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร และมุ่งคน
เป็ นศูนย์กลาง

แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของระดับกิจกรรมสร้าง
ความผูกพันและ PMS กับระดับความผูกพันและระดับ
ผลงานทีดีขึน

Item
Ref
25 I-5.2ข

Area
การพัฒนากําลังคนและผูน้ าํ

Score 3
มีการจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาเพือตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรและของกําลังคน ครอบคลุม
ประเด็นทีระบุในมาตรฐานทังหมด การปฏิบตั ิหน้าทีที
ได้รับผิดชอบ และการจัดการกับปั ญหาทีเคยเกิดขึน

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
มีการจัดสิ งอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
มีการสร้างแรงจูงใจให้พฒั นาตนเอง
มีการจัดการเรื องความก้าวหน้าในอาชีพการงานและ
แผนสร้างผูน้ าํ เพือสื บทอดการดําเนิ นงาน
มีการประเมินประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพของระบบ
การเรี ยนรู ้และพัฒนา

Score 5
การประเมินระบบการเรี ยนรู ้ นําความผูกพัน ผลการ
ปฏิบตั ิงานของกําลังคนและองค์กร มาพิจารณาด้วย

26

I-6.1ก ข, I-6.2ก

การออกแบบบริ การและกระบวนการทํางาน มีการใช้ 3P ในทุกส่ วนขององค์กร (หน่วยงาน ระบบงาน
การจัดการและปรับปรุ งกระบวนการทํางาน กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย กระบวนการสนับสนุน)
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
มีการพัฒนาคุณภาพตามโอกาสทีพบ
มีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบตั ิการ

27

I-6.1ค

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์และ
มีการประเมินและปรับปรุ งการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บริ การทีมีความสําคัญสู ง ครบตามมาตรฐาน (เลือกผูส้ ่ ง
มอบ ทําข้อกําหนด ประเมินผลผูส้ ่ งมอบ ให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ จัดการกับผูส้ ่ งมอบทีผลงานไม่ตรงข้อกําหนด)

28

I-6.1ง

การจัดการนวตกรรม

ส่ งเสริ มให้มีการนําแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ มาใช้
แก้ปัญหา

ส่ งเสริ มให้นาํ โอกาสเชิงกลยุทธ์ [I-2.1ก(2)]มาพัฒนานว มีการส่ งเสริ มให้เกิดนวตกรรมทังองค์กรอย่างเป็ นระบบ
ตกรรม สนับสนุนทรัพยากรทีจําเป็ น

29

I-6.1จ

การจัดการด้านการเรี ยนการสอนทางคลินิก

มีขอ้ ตกลงและผูร้ ับผิดชอบทีชัดเจน มีทรัพยากรที
เหมาะสม และมีการกํากับดูแลทีเพียงพอ

มีการสร้างเจตคติทีดีในเรื องคุณภาพและความปลอดภัย
แก่นกั ศึกษา/ผูร้ ับการฝึ ก
มีการติดตามประเมินผลโปรแกรมการเรี ยนการสอนทาง
คลินิก ทังในมิติดา้ นการเรี ยนรู ้และคุณภาพ/ความ
ปลอดภัยของการให้บริ การ

6

มีการระบุ process requirement ทีชัดเจน นําไปใช้ในการ แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการปรับปรุ งกระบวนการต่างๆ
ออกแบบกระบวนการและกําหนดตัววัด
ทีมีการเปลียนแปลงอย่างก้าวกระโดด
มีการปรับปรุ งเพือลดความสู ญเปล่าในกระบวนการทีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่า
มีการนํา priority for improvement ทีได้รับการชีนําจาก
องค์กร [I-4.1ค] ไปปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างยิงการพัฒนาคร่ อมสายงานหรื อสหสาขาวิชาชีพ

Item
Ref
30 I-6.2ข

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
มีการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและปรับปรุ ง

Area
Score 3
ความพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิ นและภัยพิบตั ิ มีการเตรี ยมความพร้อม (ของระบบงาน สถานที
ต่างๆ
อุปกรณ์) และฝึ กซ้อมเพือให้เกิดสภาพแวดล้อมที
ปลอดภัย และพร้อมรับภัยพิบตั ิหรื อภาวะฉุกเฉิ น
รวมทังความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ

Score 5
มีระบบบริ หารความต่อเนื องของกิจการ (Business
Continuity Management System) ภายใต้ภาวะวิกฤติ

31

II-1.1ก
(1)(2)(3)(4)(10)

ระบบบริ หารงานคุณภาพ การประสานงาน
และบูรณาการ การทํางานเป็ นทีม

มีการใช้ PDSA ในการบริ หารงานคุณภาพในหน่วยงาน/
ระบบงาน/กระบวนการหลัก,
การบริ หารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี ยง
เป็ นส่ วนหนึ งของแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ผูน้ าํ สนับสนุนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ,
มีการจัดโครงสร้างงานคุณภาพทีเหมาะสมกับองค์กร,

มีการใช้ 3C-PDSA ในการบริ หารงานคุณภาพใน
หน่วยงาน/ระบบงาน/กระบวนการหลัก,
ผูน้ าํ ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื อง,
มีการประสานและบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมทังหมด
เกียวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี ยง

32

II-1.1ก(5)(8)(9)

การประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ

มีการประเมินตนเองเพือหาโอกาสพัฒนาในทุกระดับ,
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและนําแผนไปปฏิบตั ิ

องค์กรเข้าร่ วมโปรแกรมตัวชีวัดเปรี ยบเทียบ,
มีการใช้การวิจยั หรื อเครื องมือขันก้าวหน้าในการ
แผนพัฒนาคุณภาพครอบคลุมการพัฒนาทังองค์กร,
ประเมินระบบงานสําคัญ,
มีการประเมินความก้าวหน้าและความสําเร็ จตาม
มีวฒั นธรรมการประเมินตนเอง
เป้ าหมายของหน่วยงาน/ระบบงาน/กระบวนการสําคัญ/
แผนการพัฒนาคุณภาพ,
มีการนําผลการประเมินตนเองมาเรี ยนรู ้ร่วมกัน

33

II-1.1ข(1)

การทบทวนการให้บริ การและการดูแลผูป้ ่ วย มีการทบทวนทีครอบคลุมโอกาสเกิดปั ญหาสําคัญ และ มีการทบทวนทีบูรณาการเข้าเป็ นกิจกรรมประจําของ
นํามาสู่ การปรับปรุ งระบบงาน
หน่วยงาน
มีการติดตามการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ทีเกิดขึน

34

II-1.1ข(2)(3)(4)

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย

การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุ่มผูป้ ่ วยสําคัญ ผสมผสานแนวคิดและวิธีการทีหลากหลายในการพัฒนา นํากระบวนการวิจยั (เช่น R2R) มาใช้ในการพัฒนา
ในแต่ละสาขา,
คุณภาพทางคลินิก,
คุณภาพทางคลินิก,
มีการ monitor KPI อย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์ทางคลินิกมีแนวโน้มทีขึน
มีการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกทีมีผลกระทบสู ง

35

II-1.2ก(1)(6)

ระบบบริ หารความเสี ยงและความปลอดภัย

มีนโยบาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ แผน คู่มือ หน้าที
รับผิดชอบ ทรัพยากร ทีชัดเจน

36

II-1.2ก(2)(3)

กระบวนการบริ หารความเสี ยง

มี risk profile ในภาพรวมของทัง รพ.,
มีการติดตามและทบทวนความเสี ยงต่างๆ อย่าง
มีการใช้ risk register เพือการจัดการความเสี ยงสําคัญของ เหมาะสมกับระดับความเสี ยง นํามาสู่ การปรับปรุ ง
รพ.
มาตรการป้ องกันอย่างสมําเสมอ

มีการประเมินและปรับปรุ งประสิ ทธิผลของระบบ
บริ หารความเสี ยงและความปลอดภัย,
มีการประเมินและปรับปรุ งวัฒนธรรมความปลอดภัย

7

มีวฒั นธรรมการเรี ยนรู ้ วัฒนธรรมคุณภาพ

มีวฒั นธรรมของการทบทวนคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
รวมทังการมีระบบ concurrent monitoring

ผลการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยอยูใ่ นระดับ
ก้าวหน้า
มีการใช้แนวคิดการออกแบบมาตรการป้ องกันทีได้ผล
(เช่น HFE, design thinking),
มีการ update คู่มือการปฏิบตั ิงานและสื อสารให้
ผูเ้ กียวข้องในเวลาทีเหมาะสม

Item
Ref
37 II-1.2ก(4)

Area
การเรี ยนรู ้จากอุบตั ิการณ์

Score 3
มีระบบรายงานอุบตั ิการณ์ และการทํา RCA ตามเกณฑ์
ทีองค์กรกําหนด

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
Score 5
มีการรับรู ้อุบตั ิการณ์/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทงจาก
ั
แสดงให้เห็นการเปลียนแปลงกระบวนการทํางานทีมี
การรายงาน การทบทวนเวชระเบียน และอืนๆ,
ผลกระทบสู ง อันเป็ นผลจากการทบทวนอุบตั ิการณ์
มีการทํา RCA ทังในกรณี ทีมีความรุ นแรงและเหตุเกือบ
พลาดทีพบบ่อย นํามาสู่ การปรับปรุ งทีปั จจัยองค์กร,
มีการเชือมโยงผลการทํา RCA กับการทบทวนมาตรการ
ป้ องกัน (ใน risk register)

38

II-2.1ก

ระบบบริ หารการพยาบาล

มีโครงสร้างและกลไกในเรื องมาตรฐาน/จริ ยธรรม
มีโครงสร้างและกลไกในการส่ งเสริ มการตัดสิ นใจทาง มีการบริ หารการพยาบาลโดยการมีส่วนร่ วม มีระบบ
วิชาชีพ การนิ เทศและกํากับดูแล การส่ งเสริ มการพัฒนา คลินิก การใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม การจัดการความรู ้ กํากับดูแลทีมีประสิ ทธิภาพ ใช้หลักการเป็ นโค้ชในการ
คุณภาพ/ความปลอดภัย การจัดการกําลังคน,
การวิจยั ,
นิ เทศงาน,
มีการประสานความร่ วมมือกับคณะกรรมการทีเกียวข้อง
และสนับสนุนเป้ าหมายขององค์กร,
มีการประเมินประสิ ทธิภาพของการบริ หารและกํากับ
ดูแลวิชาชีพพยาบาลและนําไปปรับปรุ ง

39

II-2.1ข

ปฏิบตั ิการทางการพยาบาล

พยาบาลใช้มาตรฐานวิชาชีพ กระบวนการพยาบาล และ พยาบาลมีการเรี ยนรู ้ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพือ
พยาบาลให้บริ การพยาบาลทีมีคุณภาพสู งและเป็ นองค์
บันทึกทีเหมาะสมในการดูแลผูป้ ่ วย
ปรับปรุ งระบบงานและพัฒนาวิชาชีพ,
รวม
มีการประเมินการบรรลุเป้ าหมายของปฏิบตั ิการพยาบาล
และนําผลไปปรับปรุ ง

40

II-2.2

องค์กรแพทย์

มีโครงสร้างและกลไกในเรื องมาตรฐาน/จริ ยธรรม
วิชาชีพ การกํากับดูแล การส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพ/
ความปลอดภัย การกําหนดสิ ทธิดูแลผูป้ ่ วย การศึกษา
ต่อเนื อง เวชระเบียน การจัดทําข้อตกลงและแนวปฏิบตั ิ

8

มีโครงสร้างและกลไกในการส่ งเสริ มการตัดสิ นใจทาง องค์กรแพทย์เป็ นแบบอย่างทีดีในการส่ งเสริ มและกํากับ
คลินิก การใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม,
ดูแลให้ รพ.มีบริ การทางการแพทย์ทีมีคุณภาพและน่า
มีการประสานความร่ วมมือกับ PCT/คณะกรรมการที
ไว้วางใจ
เกียวข้อง/ผูบ้ ริ หาร และสนับสนุนเป้ าหมายขององค์กร,
มีการประเมินประสิ ทธิภาพของการกํากับดูแลวิชาชีพ
แพทย์และนําไปปรับปรุ ง

Item
Ref
41 II-3.1ก,ข

Area
Score 3
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของโครงสร้าง โครงสร้างอาคารสถานทีเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด,
และสิ งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดการกับ มีการตรวจสอบอาคารสถานทีและสิ งแวลด้อมเพือ
วัสดุและของเสี ยอันตราย
ค้นหาความเสี ยงและการปฏิบตั ิทีไม่ปลอดภัย,
มีแนวทางทีรัดกุมในการจัดการกับวัสดุและของเสี ย
อันตราย,
บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมเกียวกับสิ งแวดล้อมที
ปลอดภัย การจัดการวัสดุและของเสี ยอันตราย

42

II-3.1ค,ง

การจัดการกับภาวะฉุกเฉิ น และการป้ องกัน
อัคคีภยั

มีการวิเคราะห์เพือระบุภาวะฉุกเฉิ นทีอาจเกิด,
มีการทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิ นและอัคคีภยั พร้อม
อุปกรณ์เครื องมือทีจําเป็ น,
มีการอบรมและซ้อมแผน
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II-3.2ก,ข

ระบบการบริ หารเครื องมือและสาธารณูปโภค มีแผนบริ หารเครื องมือและระบบสาธารณูปโภค ระบบ
การจัดการ ตรวจสอบความเพียงพอ ดูแลความพร้อมใช้,
มีระบบบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน ตรวจสอบ ทดสอบ และ
calibrate ทีเหมาะสม,
มีความมันใจในการทํางานของระบบไฟฟ้ าและแก๊ส
ทางการแพทย์สาํ รองในพืนทีจําเป็ น
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II-3.3ก

สิ งแวดล้อมเพือการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
Score 5
มีการออกแบบและจัดพืนทีใช้สอยเอือต่อความปลอดภัย เป็ นแบบอย่างของการจัดการสิ งแวดล้อมทีปลอดภัย
ความเป็ นส่ วนตัว ประสิ ทธิภาพในการทํางาน,
มีการประเมินความเสี ยงด้านสิ งแวดล้อมเชิงรุ ก ทําแผน
บริ หารความเสี ยงด้านสิ งแวดล้อม และนําไปปฏิบตั ิ,
มีการกํากับดูแล ติดตาม และปรับปรุ งระบบบริ หาร
อาคารสถานที การจัดการวัสดุและของเสี ยอันตราย
การซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิ นและอัคคีภยั ครอบคลุม
ทุกสภาวการณ์และผูเ้ กียวข้องทังในและนอก รพ.,
มีการปรับปรุ งแผนและเตรี ยมความพร้อมจากการ
ประเมินผลการฝึ กซ้อม
มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลของระบบบริ หาร
เครื องมือและสาธารณูปโภค นําข้อมูลไปใช้วางแผน
ปรับปรุ งหรื อจัดหาทดแทนในระยะยาว,
มีการจัดระบบบริ การเครื องมือทีดีและมีศกั ยภาพในการ
ซ่อมบํารุ ง,
มีระบบในการใช้เครื องมือทีซับซ้อนอย่างปลอดภัย

มีสิงแวดล้อมทีเอือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ ความผ่อนคลาย มีการใช้สุนทรี ยศาสตร์ในการจัดสิ งแวดล้อมเพือการ
การจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ เป็ นระเบียบ สบายตา เยียวยา,
ปราศจากการรบกวน
ส่ งเสริ มการเข้าถึง/การบริ โภค อาหาร/ผลิตภัณฑ์สร้าง
เสริ มสุ ขภาพทีเหมาะสม,
ส่ งเสริ มการใช้วสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์ทีไม่มีอนั ตรายต่อสุ ขภาพ

9

มีเครื องมือเพียงพอสําหรับดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย
ทังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิ น,
มีระบบสาธารณูปโภคทีจําเป็ นสําหรับการดูแลผูป้ ่ วย
อย่างปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา

เป็ นแบบอย่างของสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการเยียวยาและ
การเรี ยนรู ้

Item
Ref
45 II-3.3ข

Area
การพิทกั ษ์สิงแวดล้อม

Score 3
ระบบบําบัดนําเสี ยและการกําจัดขยะมีความเหมาะสมกับ
รพ.,
มีกระบวนการทีชัดเจน เหมาะสม ถูกสุ ขลักษณะ
ดําเนิ นการโดยผูม้ ีความรู ้ (ทังในด้านการบําบัดนําเสี ย
การกําจัดขยะทัวไปและขยะติดเชือ),
มีการติดตามและตอบสนองต่อค่านําทิงทีผ่านการบําบัด
อย่างเหมาะสม

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
ค่านําทิงทีผ่านการบําบัดเป็ นไปตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื อง (โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีระบบรับภาระมาก
ทีสุ ด),
มีการลดปริ มาณของเสี ยและลดการใช้วสั ดุทีทําลายสิ ง
แวลด้อม,
มีการตรวจสอบการกําจัดขยะติดเชือของผูร้ ับช่วง,
มีการประเมินและฟังเสี ยงสะท้อนในการกําจัดของเสี ย
ของ รพ.ทีมีผลกระทบต่อชุมชน

Score 5
มีความร่ วมมือกับชุมชนในการพิทกั ษ์และปรับปรุ ง
สิ งแวดล้อม,
เป็ นแบบอย่างของการพิทกั ษ์สิงแวดล้อม
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II-4.1ก

ระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ
(Infection Prevention & Control-IPC)

มีกรรมการและผูร้ ับผิดชอบชัดเจน,
มีเป้ าหมายและกลยุทธ์ทีเหมาะสมกับ รพ.,
IPC ครอบคลุมการติดเชือทีมีความสําคัญทางระบาด
วิทยาตามบริ บทของรพ. ครอบคลุมทุกพืนที,
ออกแบบระบบบนพืนฐานความรู ้วิชาการ,
มีทรัพยากร และสิ งอํานวยความสะดวกสนับสนุน
เพียงพอ,
กําลังคนได้รับการอบรมความรู ้อย่างต่อเนื อง

ระบบ IT สนับสนุนการทํางานของ IPC,
มีความร่ วมมือและการประสานงานทีดีทวทั
ั งองค์กร,
มีการให้ขอ้ มูลและเสริ มพลังแก่ครอบครัวและชุมชน,
มีการประเมินและปรับปรุ ง IPC
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II-4.1ข

การเฝ้ าระวังและควบคุมการติดเชือ

มีการเฝ้ าระวัง HAI ระหว่างทีผูป้ ่ วยนอน รพ.
(prospective surveillance),
มีการให้ขอ้ มูลผลการเฝ้ าระวังแก่ผใู ้ ห้การดูแลผูป้ ่ วย
เพือให้ความรู ้แก่บุคลากร และใช้ขอ้ มูลเพือบ่งชีการ
ระบาด,

การเฝ้ าระวังครอบคลุมช่วงเวลาหลังจากจําหน่ายผูป้ ่ วย มีการเฝ้ าระวังและสรุ ปผลในลักษณะ real time,
ในบาง HAI รวมทังติดตามแบบแผนการดือยาของเชือ มีการควบคุมการระบาดทีมีประสิ ทธิภาพ
จุลชีพ,
มีการวินิจฉัยการติดเชือจากบริ การสุ ขภาพในผูป้ ่ วยที
ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่ม prospective surveillance และนําข้อมูล
มาประมวลผลร่ วมด้วย,
มีการประเมินประสิ ทธิภาพของการเฝ้ าระวัง,
มีการใช้ผลของการเฝ้ าระวังเพือปรับปรุ ง IPC
มีการจัดการและควบคุมการระบาด โดยร่ วมมือกับ
หน่วยงานทีมีหน้าทีเกียวข้อง

10

IPC ประสานกลมกลืนกับ QMS & PS,
IPC พร้อมรับมือกับปั ญหาการติดเชือใหม่ๆ และภาวะ
ฉุกเฉิ นจากการติดเชือ

Item
Ref
48 II-4.2ก

Area
การป้ องกันการติดเชือทัวไป

แนวทางการให้ คะแนน
Score 3
Score 4
Score 5
มีการจัดทําแนวทางปฏิบตั ิเพือลดความเสี ยงจากการติด มีการประเมิน compliance ของการปฏิบตั ิตามแนวทางที มีระบบทีน่าไว้วางใจในเรื อง standard precaution,
เชือ การควบคุมสิ งแวดล้อมเพือลดการแพร่ กระจายเชือ กําหนดไว้ทีสําคัญ และนํามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิ
isolation precaution, การทําให้ปราศจากเชือ, การลดการ
และการปนเปื อนในสิ งแวดล้อม ครอบคลุม
แพร่ กระจายเชือ และการปกป้ องผูม้ ีความต้านทานตํา
กระบวนการและพืนทีต่างๆ,
มีการฝึ กอบรมและส่ งเสริ มให้ปฏิบตั ิตามแนวทางที
กําหนดไว้,
มีการระบุประเด็นทีเป็ นความเสี ยงในพืนทีต่างๆ
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II-4.2ข

การป้ องกันการติดเชือในกลุ่มเฉพาะ

มีการดําเนิ นการตามแนวปฏิบตั ิเพือลดความเสี ยงต่อการ
ติดเชือทีสําคัญขององค์กร,
มีการดูแลเจ้าหน้าทีทีสัมผัสเลือด/สารคัดหลัง หรื อติด
เชือจากการทํางานอย่างเหมาะสม

มีการดําเนิ นการอย่างรัดกุมในการดูแลผูป้ ่ วยทีมีภูมิ
ต้านทานตํา การติดเชือทีดือยา,
มีการประเมินและปรับปรุ งมาตรการป้ องกันการติดเชือ
ในกลุ่มเฉพาะ

มีการดําเนิ นการอย่างรัดกุมในการดูแลผูป้ ่ วยติดเชืออุบตั ิ
ใหม่,
อัตราการติดเชือสําคัญขององค์กรมีแนวโน้มลดลงหรื อ
อยูใ่ นระดับตํา
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II-5.1 ก/ข

ระบบบริ หารเวชระเบียน

มีการร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายของการบันทึกเวชระเบียน, มีการประมวลผลข้อมูลจากเวชระเบียนเพือประ โยชน์
มีแนวทางปฏิบตั ิเกียวกับการบันทึกเวชระเบียนทีรัดกุม, ในการวางแผนและปรับปรุ งการดูแลผูป้ ่ วย,
มีระบบการรักษาความปลอดภัยและความลับ
มีการประเมินและปรับปรุ งระบบบริ หารเวชระเบียน,
มีกระบวนการให้ผปู ้ ่ วยเข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียนของ
ตนได้

ระบบเวชระเบียนสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้
ให้บริ การ ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ่ วย และหน่วยงานภายนอกได้ดี
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II-5.2

การทบทวนและความสมบูรณ์ของการบันทึก มีการทบทวนเวชระเบียนเป็ นระยะเพือประเมินความ
สมบูรณ์ ความถูกต้อง และการบันทึกในเวลาทีกําหนด

11

มีการออกแบบบันทึกเวชระเบียนทีเอือต่อการบันทึก
ร่ วมกัน (เช่น รายการปั ญหา แผนการดูแล) และแยก
พืนทีการบันทึกเป็ นสัดส่ วน,
มีการปรับปรุ งความสมบูรณ์และความถูกต้องของการ
บันทึกเวชระเบียน,
เวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับการสื อสารและการ
ดูแลต่อเนื อง

มีการปรับปรุ งคุณภาพของการบันทึกจากการรับฟัง
เสี ยงสะท้อนของทีมต่างวิชาชีพ,
มีการบันทึกเหตุผลของการตัดสิ นใจ,
เวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับการเรี ยนรู ้ การวิจยั
การประเมินคุณภาพ และการใช้เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมาย

Item
Ref
52 II-6.1 ก

Area
การกํากับดูแลการจัดการด้านยา

Score 3
มีการจัดตัง PTC จากสหสาขาวิชาชีพ มีหน้าทีชัดเจน
ครอบคลุม,
มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเพือป้ องกัน
ME, ADE, และการใช้ HAD,
เริ มดําเนิ นการแผนงานใช้ยาสมเหตุผลและแผนงานดูแล
การใช้ยาต้านจุลชีพ

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
Score 5
PTC ติดตามตัวชีวัดทีตรงประเด็นกับเป้ าหมายของ
การกํากับดูแลสําหรับการจัดการด้านยามีประสิ ทธิภาพ
ระบบยา ประเมินและปรับปรุ งระบบจัดการด้านยา,
ให้ความมันใจในความปลอดภัย ความสมเหตุสมผล
มีการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ และประสิ ทธิผลในการใช้ยา
ทีกําหนดไว้,
มีการติดตามตัวชีวัดตามแผนงานใช้ยาสมเหตุผลฯ ที
เป็ นประเด็นสําคัญของ รพ. และตอบสนองอย่าง
เหมาะสม
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II-6.1 ข/ค

สิ งแวดล้อมสนับสนุน การจัดหาและเก็บ
รักษายา

ผูป้ ระกอบวิชาชีพได้รับการอบรมเพิมความรู ้เกียวกับ
ระบบยาทุกปี ,
ผูเ้ กียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละ
รายและข้อมูลยาทีจําเป็ น,
มีสิงแวดล้อมทางกายภาพทีเหมาะสมในการทํางาน
เกียวกับยา,
มีการปฏิบตั ิตามแนวทางจัดหาและเก็บรักษายาทีองค์กร
กําหนด

มีการประเมินความรู ้เกียวกับระบบยาของผูเ้ กียวข้อง
มีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสิ นใจเกียวกับ
และนําไปกําหนดเนื อหาการฝึ กอบรม,
ระบบยา,
มีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในเรื องการเก็บรักษายา
ของผูป้ ่ วยและข้อมูลยาตามทีผูเ้ กียวข้องต้องการ,
มีการประเมินและปรับปรุ งการเก็บรักษายาเพือให้มนใจ
ั
ในความเหมาะสมและปลอดภัย

54

II-6.2 ก

การสังใช้ยาและการถ่ายทอดคําสัง

มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการสังใช้ยาและถ่ายทอดคําสัง มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการสังใช้ยาและ
มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในเรื องการสังใช้ยา
ทีองค์กรกําหนด,
ถ่ายทอดคําสัง,
การถ่ายทอดคําสัง และการทํา med reconcile ทําให้
มีการทํา med reconcile ในขันการรับเป็ นผูป้ ่ วยใน
มีการทํา med reconcile ในทุกขันตอนของการดูแลผูป้ ่ วย มันใจในความปลอดภัย ความถูกต้อง ความเหมาะสม
และประสิ ทธิผล

55

II-6.2 ข

การทบทวนคําสัง เตรี ยม เขียนฉลาก จัดจ่าย มีการปฏิบตั ิตามแนวทางทีองค์กรกําหนด (การทบทวน
และส่ งมอบยา
คําสังใช้ยา การตรวจสอบซํา การเขียนฉลาก การส่ งมอบ
ยา),
มีการทบทวนคําสังใช้ยาทุกรายการ,
มีการส่ งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วยในเวลาทีทันความ
ต้องการ

56

II-6.2 ค

การบริ หารยาและติตตามผล

มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการเตรี ยม จัดจ่าย
และส่ งมอบยา,
แผนกเภสัชกรรมเป็ นผูเ้ ตรี ยมยาสําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
หรื อยาทีไม่มีจาํ หน่ายในท้องตลาด,
มีฉลากยาทีครบถ้วนติดจนถึงจุดทีให้ยาแก่ผปู ้ ่ วย

มีการปฏิบตั ิตามแนวทางทีองค์กรกําหนด (การบริ หารยา มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการบริ หารยาและ
การให้ขอ้ มูล การติดตามผล การจัดการกับยาทีผูป้ ่ วย ติดตามผล
นํามา)
12

มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในเรื องการทบทวน
คําสัง การเตรี ยมการเขียนฉลาก การจัดจ่าย และการส่ ง
มอบยา ทําให้มนใจในความปลอดภั
ั
ย ความถูกต้อง ความ
เหมาะสม และความทันเวลา

มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในเรื องการบริ หารยา
และติดตามผล,
มีการนํา digital technology มาใช้เพือลดความเพือลด
ความคลาดเคลือนในการตรวจสอบและบันทึก

Item
Ref
57 II-7.1

Area
บริ การรังสี วิทยา/ภาพการแพทย์

Score 3
มีการวางแผน ทรัพยากร และการจัดการตามข้อกําหนด,
มีบริ การรังสี วิทยาทีจําเป็ นตลอดเวลา,
ให้ภาพวินิจฉัยทีมีคุณภาพโดยมีอนั ตรายต่อผูป้ ่ วยและ
เจ้าหน้าทีน้อยทีสุ ด,
มีระบบบริ หารคุณภาพและความปลอดภัยตามข้อกําหนด

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
Score 5
การแปลผลภาพรังสี ทาํ โดยรังสี แพทย์,
มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการจัดบริ การรังสี
มีการทบทวนความเหมาะสมและคุม้ ค่าของการส่ งตรวจ วิทยา
ความน่าเชือถือของการแปลผล,
มีการติดตามคุณภาพของบริ การรังสี วินิจฉัยทีส่ งผูป้ ่ วย
ไปรับการตรวจภายนอก,
มีการประเมินและปรับปรุ งระบบบริ หารคุณภาพและ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื อง

58

II-7.2

บริ การห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์/พยาธิ
วิทยาคลินิก

มีการวางแผน ทรัพยากร และการจัดการตามข้อกําหนด,
มีบริ การ lab ทีจําเป็ นตลอดเวลา,
มีระบบป้ องกันการรายงานผลผิดพลาด การรางานค่า
วิกฤติ การรักษาความลับ การสื อสารทีดีกบั หน่วยส่ ง
ตรวจ,
มีระบบบริ หารคุณภาพและความปลอดภัยตามข้อกําหนด

มีการติดตามความสามารถของห้องปฏิบตั ิการทีรับตรวจ มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการจัดบริ การ
ต่อ รวมทังประเมินผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาหรื อข้อคิดเห็นสําหรับ ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
การทดสอบบางอย่าง,
มีการประเมินและปรับปรุ งตามข้อแนะนําขององค์กรที
สรพ.มีขอ้ ตกลง,
มีการประเมินและปรับปรุ งระบบบริ หารคุณภาพและ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื อง

59

II-7.3

ธนาคารเลือดและงานบริ การโลหิ ต

(สําหรับ รพ.ทีไม่มีธนาคารเลือด) มีระบบการขอเลือด
ขนส่ งเลือด หรื อส่ งผูป้ ่ วยไปรับเลือดทีมีประสิ ทธิภาพ
สามารถให้เลือดแก่ผปู ้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย ทันเวลา,
(สําหรับ รพ.ทีมีธนาคารเลือด) สามารถปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการให้บริ การโลหิ ตของสภากาชาดในหัวข้อที
จําเป็ นกับบริ บทได้ครบถ้วน

สามารถเป็ นทีพึงในด้านการให้บริ การโลหิ ตให้แก่ รพ.
ในเขตใกล้เคียงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ,
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการงานบริ การ
โลหิ ตอย่างต่อเนื อง

มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการให้บริ การโลหิ ต

60

II-7.4/7.5

พยาธิวิทยากายวิภาค และบริ การตรวจ
วินิจฉัยอืนๆ

มีการนํามาตรฐานพยาธิวิทยากายวิภาคมาเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน,
การตรวจวินิจฉัยทีกระทํากับผูป้ ่ วยโดยตรง ให้ความ
มันใจในความปลอดภัยและผลลัพธ์ทีมีคุณภาพ

มีการประเมินและปรับปรุ งตามข้อแนะนําของราช
วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการให้บริ การพยาธิ
วิทยากายวิภาคและบริ การตรวจวินิจฉัยอืนๆ
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Item
61 II-8

Ref

Area
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ

Score 3
มีนโยบาย แผน ผูร้ ับผิดชอบ งบประมาณและทรัพยากร
สร้างความรู ้ในการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ,
มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทีมีคุณภาพ,
มีการใช้วิธีการทางระบาดวิทยาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างสมําเสมอ,
มีการสื บค้นและควบคุมการระบาดอย่างทันท่วงที

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
Score 5
มีการเชือมโยงข้อมูลจากส่ วนงานต่างๆ ในการเฝ้ าระวัง, มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการเฝ้ าระวังโรค
มีการตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุ ขภาพ และภัยสุ ขภาพ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยความร่ วมมือของผูเ้ กียวข้อง
และเครื อข่ายนอก รพ.,
มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุ งกระบวนการเฝ้ า
ระวังโรคและภัยสุ ขภาพ

62

II-9

การทํางานกับชุมชน

องค์กรร่ วมกับชุมชนจัดบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพที
ตอบสนองความต้องการของชุมชน,
องค์กรสนับสนุความสามารถของชุมชนในการ
แก้ปัญหาสุ ขภาพของชุมชน ส่ งเสริ มการพัฒนา
พฤติกรรมและทักษะสุ ขภาพของบุคคลและครอบครัว

องค์กรส่ งเสริ มการสร้างสิ งแวดล้อมทางกายภาพ ทาง มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางานกับชุมชน
สังคม ทีเอือต่อการมีสุขภาพดี ชีแนะนโยบายสาธารณะ
เพือสุ ขภาพ,
มีการประเมินและปรับปรุ งบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพใน
ชุมชนและการเสริ มพลังชุมชน

63

III-1(1-3)

การเข้าถึงบริ การ

มีบริ การทีจําเป็ นตามปั ญหาสุ ขภาพของชุมชน,
มีการลดอุปสรรคค่อการเข้าถึงบริ การ,
มีการประสานงานทีดีในการรับผูป้ ่ วยส่ งต่อ,
มีการคัดแยกผูป้ ่ วย (triage) อย่างเหมาะสม

มีการใช้ทางเลือกต่างๆ เพือเพิมการเข้าถึงบริ การ,
มีการประเมินและปรับปรุ งการจัดบริ การ,ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน การเข้าถึงบริ การ และ
ระยะเวลารอคอย

มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการจัดบริ การ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและการเข้าถึงบริ การ

64

III-1(4-8)

กระบวนการรับผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูล และ
informed consent

มีกระบวนการรับผูป้ ่ วยทีเหมาะสมกับปั ญหา/ความ
ต้องการของผูป้ ่ วยอย่างทันเวลา ตามเกณฑ์ทีองค์กร
กําหนด มีการประสานงานทีดี,
มีการให้ขอ้ มูลทีเหมาะสมและเข้าใจง่าย,
มีการขอ บันทึก และจัดเก็บ informed consent,
มีการกําหนดบริ การหรื อกิจกรรมทีจะต้องขอ informed
consent เป็ นการเฉพาะเพิมจากการยินยอมรับการรักษา
ทัวไป,
มีการปฏิบตั ิตามแนวทางเกียวกับการบ่งชีผูป้ ่ วยทีองค์กร
กําหนด

มีการประสานงานในการส่ งต่อผูป้ ่ วยวิกฤติทีมี
ประสิ ทธิภาพ,
มีการนําข้อมูลสถานพยาบาลทีรับผูป้ ่ วยต่อมาปรับปรุ ง
กระบวนการดูแลและพัฒนาศักยภาพ (ตามความ
เหมาะสม),
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการรับผูป้ ่ วย การ
ให้ขอ้ มูล การขอ informed consent และการบ่งชีผูป้ ่ วย

มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการรับผูป้ ่ วย การ
ให้ขอ้ มูล การขอ informed consent และการบ่งชีผูป้ ่ วย
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Item
Ref
65 III-2 ก/ข

Area
การประเมินผูป้ ่ วยและการส่ งตรวจเพือการ
วินิจฉัยโรค

Score 3
มีการประเมินแรกรับและบันทึกตามเกณฑ์ทีองค์กร
กําหนด,
มีการใช้ CPG สิ งแวดล้อม และวิธีการทีเหมาะสมใน
การประเมิน,
มีการอธิบายผลการประเมินให้ผปู ้ ่ วย/ครอบครัว ด้วย
ภาษาทีชัดเจนเข้าใจง่าย,
มีการประเมินซําในเวลาทีเหมาะสม,
ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจเพือการวินิจฉัยโรคทีจําเป็ น

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
มีการประสานการประเมินเพือลดความซําซ้อน,
มีความร่ วมมือในการวิเคราะห์และเชือมโยงผลการ
ประเมินในผูป้ ่ วยทีซับซ้อน,
มีการประเมินและปรับปรุ งการประเมินผูป้ ่ วยและการ
ส่ งตรวจเพือการวินิจฉัยโรค

Score 5
มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการประเมินผูป้ ่ วย
และการส่ งตรวจเพือการวินิจฉัยโรค

66

III-2 ค

การวินิจฉัยโรค

มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคและการเปลียนแปลงการ
วินิจฉัยโรคตามเกณฑ์ทีองค์กรกําหนด

มีการทบทวนความถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา ของการ
วินิจฉัยโรค การมีขอ้ มูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค และ
ความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรคโดยแต่ละวิชาชีพ,
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความผิดพลาดในการ
วินิจฉัยโรคและนํามาปรับปรุ ง

67

III-3.1

การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย

มีแผนการดูแลผูป้ ่ วยทีสอดคล้องกับปั ญหา/ความ
ต้องการด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วยแต่ละราย,
มีการใช้หลักฐานวิชาการหรื อ CPG มาใช้ในการวางแผน,
มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลตามสถาวะของผูป้ ่ วย

มีการเชือมโยงและประสานกันระหว่างวิชาชีพและ
มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการวางแผนการ
หน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย,
ดูแลผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว มีโอกาสร่ วมตัดสิ นใจและวางแผน
มีการบันทึกแผนการดูแลผูป้ ่ วยระหว่างวิชาชีพทีชัดเจน
ง่ายต่อการใช้ร่วมกัน ระบุเป้ าหมายและบริ การทีจะให้

68

III-3.2

การวางแผนจําหน่าย

มีการประเมินและระบุปัญหา/ความต้องการของผูป้ ่ วยที
จะเกิดขึนหลังจําหน่าย,
มีการวางแผนจําหน่ายเพือให้ผปู ้ ่ วยสามารถดูแลตนเอง
และจัดการกับปั ญหาได้หลังจําหน่าย,
มีการประเมินความต้องการของผูป้ ่ วยซําเป็ นระยะ

การวางแผนจําหน่ายครอบคลุมผูป้ ่ วยทุกรายทีมีขอ้ บ่งชี มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการวางแผนจําหน่าย
และสอดคล้องกับปั ญหาของผูป้ ่ วย,
แพทย์ พยาบาล วิชาชีพทีเกียวข้อง ผูป้ ่ วย/ครอบครัว มี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนจําหน่าย,
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการวางแผนจําหน่าย

15

มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการวินิจฉัยโรค

Item
Ref
69 III-4.1

Area
การดูแลทัวไป

Score 3
มีการกําหนดความรับผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วยให้ผมู ้ ี
คุณสมบัติเหมาะสม,
มีการใช้หลักปฏิบตั ิซึงเป็ นทียอมรับของวิชาชีพในการ
ดูแล ตอบสนองปั ญหา/ความต้องการของผูป้ ่ วยอย่าง
ทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม,
มีสิงแวดล้อมทีเอือต่อการดูแลทีมีคุณภาพ

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
Score 5
มีการประเมินและตอบสนองความคาดหวังของ
มีสิงแวดล้อมและกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีใน
ครอบครัวในการมีส่วนร่ วมดูแลผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์รวม, การดูแลผูป้ ่ วย
มีการสื อสารและประสานงานทีดีเพือความต่อเนื องใน
การดูแล,
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทัวไป

70

III-4.2

การดูแลผูป้ ่ วยและบริ การทีมีความเสี ยงสู ง

มีการระบุกลุ่มผูป้ ่ วย/บริ การทีมีความเสี ยงสู ง และจัดทํา
แนวทางการดูแล ฝึ กอบรมเพือนําแนวทางไปปฏิบตั ิ,
หัตถการทีมีความเสี ยงสู ง ทําในสถานทีเหมาะสม มี
ความพร้อมด้านเครื องมือและผูช้ ่วย,
มีการเฝ้ าระวังการเปลียนแปลงอย่างเหมาะสมกับความ
รุ นแรงของการเจ็บป่ วย

มีทีมผูเ้ ชียวชาญมาช่วยทีมผูใ้ ห้บริ การเมือผูป้ ่ วยมีอาการ มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการดูแลผูป้ ่ วย/
ทรุ ดลงหรื อเปลียนแปลงเข้าสู่ ภาวะวิกฤติ (rapid response ให้บริ การทีมีความเสี ยงสู ง
team),
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย/
บริ การทีมีความเสี ยงสู ง

71

III-4.3 ก

การระงับความรู ้สึก

มีการประเมินผูป้ ่ วยและวางแผนระงับความรู ้สึก,
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวได้รับข้อมูลทีจําเป็ น และมีส่วนร่ วม,
ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมพร้อมด้านร่ างกายและจิตใจ,
กระบวนการระงับความรู ้สึก การใช้เครื องมือ/วัสดุ/ยา
เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

มีการประสานงานกับผูเ้ ชียวชาญในสาขาทีเกียวข้องเพือ มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการระงับความรู ้สึก
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยทีซับซ้อน,
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการระงับความรู ้สึก

72

III-4.3 ข

การผ่าตัด

มีการประเมินและวางแผนการผ่าตัดอย่างเหมาะสม,
มีการให้ขอ้ มูลทีจําเป็ นแก่ผปู ้ ่ วย/ครอบครัว,
ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมความพร้อมทังด้านร่ างกายและ
จิตใจ,
มีกระบวนการทีเหมาะสมในการป้ องกันการผ่าตัดผิดคน
ผิดข้าง ผิดตําแหน่ง ผิดหัตถการ
สถานที เครื องมือ ระบบงาน และบุคลากร เอือต่อการ
ผ่าตัดอย่างปลอดภัย

มีความสามารถและการประสานงานกับวิชาชีพที
มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด
เกียวข้องเพือการดูแลผูป้ ่ วยซับซ้อนหรื อรุ นแรงได้อย่าง
ปลอดภัย,
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด
อย่างต่อเนื อง

16

Item
Ref
73 III-4.3 ค

Area
อาหารและโภชนบําบัด

Score 3
มีระบบบริ การอาหารทีดี ผูป้ ่ วยได้รับอาหารทีเหมาะสม,
ผูป้ ่ วยทีมีปัญหา/ความเสี ยง ได้รับการประเมินภาวะ
โภชนการ ให้โภชนบําบัดทีเหมาะสม,
มีการให้ความรู ้ดา้ นอาหารแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว,
มีการปฏิบตั ิตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
Score 5
มีการคัดกรองปั ญหาโภชนการในผูป้ ่ วยทุกราย,
มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการจัดบริ การ
มีการให้ความรู ้ดา้ นอาหาร โภชนาการ และโภชนบําบัด อาหารและโภชนบําบัด
แก่ผปู ้ ่ วย/ครอบครัวเพือให้มีพฤติกรรมทีพึงประสงค์,
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการเกียวกับบริ การ
อาหารและโภชนบําบัดอย่างต่อเนื อง

74

III-4.3 ง

การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย

บุคลากรมีความตระหนักในความต้องการของผูป้ ่ วย
ระยะท้าย,
ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินและตอบสนองความต้องการทัง
ด้านร่ างกายและจิตใจ,
มีการดูแลผูป้ ่ วยทีกําลังจะเสี ยชีวิตอย่างเหมาะสม

มีการดูแลประคับประคองสําหรับผูป้ ่ วยระยะท้ายอย่าง มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการดูแลผูป้ ่ วย
สมศักดิศรี ,
ระยะท้าย
มีระบบสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยหนังสื อแสดงเจตจํานงใน
การดูแลระยะท้ายและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหนังสื อแสดง
เจตจํานง,
มีการจัดสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการจากไปอย่างสงบ,
มีการตอบสนองต่อความต้องการด้านสังคมและจิต
วิญญาณอย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัว

75

III-4.3 จ

การจัดการความปวด

ผูป้ ่ วยได้รับการคัดกรองความปวดและประเมินความ
ปวดอย่างครอบคลุม,
ผูป้ ่ วยได้รับแจ้งเกียวกับโอกาสทีจะเกิดความปวด
ล่วงหน้า,
ผูป้ ่ วยมีส่วนร่ วมในการเลือกวิธีการจัดการความปวด,
ผูป้ ่ วยทีมีความปวดได้รับการดูแลและเฝ้ าระวังอย่าง
เหมาะสม

ผูป้ ่ วยมีส่วนร่ วมในการควบคุมการบําบัด,
มีระบบทีช่วยให้ผปู ้ ่ วยทีมิได้นอน รพ.สามารถเข้าถึงยา
บําบัดความปวดทีจําเป็ น,
มีการประเมินและปรับปรุ งการจัดการความปวดอย่าง
ต่อเนื อง

มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการจัดการความปวด

76

III-4.3 ฉ

การฟื นฟูสภาพ

มีการประเมินและวางแผนการฟื นฟูสภาพแก่ผปู ้ ่ วยอย่าง
เหมาะสม,
ผูป้ วยได้รับการฟื นฟูสภาพอย่างเหมาะสมกับสภาวะ
ของผูป้ ่ วย,
มีการกําหนดเป้ าหมายและติดตามประเมินผลการฟื นฟู
สภาพผูป้ ่ วยแต่ละราย,
บริ การฟื นฟูสภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ
และข้อบังคับทีเกียวข้อง

การฟื นฟูสภาพครอบคลุมเป็ นองค์รวม (ร่ างกาย จิตใจ
สังคม จิตวิญญาณ),
มีการประสานงานระหว่างการฟื นฟูสภาพใน รพ.ที
ต่อเนื องทีบ้าน,
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการฟื นฟูสภาพ
อย่างต่อเนื อง

มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการจัดบริ การฟื นฟู
สภาพ

17

Item
Ref
77 III-4.3 ช

Area
การดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรัง

Score 3
มีการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังตามแนวปฏิบตั ิทีได้
มาตรฐาน,
กรณี ทีมีการให้บริ การฟอกเลือดด้วยเครื องไตเทียม
หน่วยบริ การนันได้รับรองจาก ตรต.,
มีการ monitor ผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม

แนวทางการให้ คะแนน
Score 4
มีบริ การทีหลากหลายตามปั ญหาและความพร้อมของ
ผูป้ ่ วย,
มีการประเมินและปรับปรุ งการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรัง
อย่างต่อเนื อง

Score 5
มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการดูแลผูป้ ่ วยโรค
ไตเรื อรัง

78

III-5

การให้ขอ้ มูลและเสริ มพลัง

มีการประเมินปั ญหา/ความต้องการของผูป้ ่ วยเพือ
วางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้,
ผูป้ ่ วยได้รับข้อมูลทีจําเป็ นเกียวกับสภาวะสุ ขภาพและ
การดูแลตนเอง,
มีการประเมินการรับรู ้และความเข้าใจ,
ทีมให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ คําปรึ กษาที
เหมาะสม และมีการติดตามปั ญหาอุปสรรคในการดูแล
ตนเอง,
มีการจัดกิจกรรมเสริ มทักษะทีจําเป็ นให้ผปู ้ ่ วย/ครอบครัว

การประเมินเพือวางแผนครอบคลุมขีดความสามารถ
มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการให้ขอ้ มูลและ
ภาวะด้านอารมณ์และจิตใจ ความพร้อมในการเรี ยนรู ้
เสริ มพลัง
และดูแลตนเอง,
ผูป้ ่ วยได้รับข้อมูลเพือการปรับเปลียนพฤติกรรม,
มีการประเมินความสามารถในการนําความรู ้และทักษะ
ทีได้รับไปปฏิบตั ิ,
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนการดูแล
ตนเอง,
มีการใช้นวตกรรมในการจัดกิจกรรมเสริ มทักษะ,
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการให้ขอ้ มูลและ
เสริ มพลังอย่างต่อเนื อง

79

III-6

การดูแลต่อเนื อง

มีการส่ งต่อทีทันเวลาและปลอดภัย มีการดูแลและ
สื อสารขณะส่ งต่อทีเหมาะสม,
มีระบบนัดหมาย ระบบช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาตาม
ความเหมาะสม,
มีการสื อสารข้อมูลผูป้ ่ วยให้หน่วยบริ การทีเกียวข้องเพือ
การดูแลต่อเนื อง

มีการสร้างความร่ วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน มีกระบวนการทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการดูแลต่อเนื อง
ต่างๆ เพือความต่อเนื องในการติดตามดูแลผูป้ ่ วย และ
บูรณาการกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพเข้าในกระบวนการ
ดูแลผูป้ ่ วย,
มีการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการดูแลต่อเนื อง

80

IV-1, III-1

ผลลัพธ์ในมิติการเข้าถึง

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

81

IV-1, III-5/6

ผลลัพธ์ในมิติความต่อเนื องในการดูแล

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

82

IV-1, III-2/3/4

ผลลัพธ์ในมิติความเหมาะสมในการดูแล

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง
18

Item
Ref
83 IV-1, III-2/3/4

Area
ผลลัพธ์ในมิติประสิ ทธิผลในการดูแล

แนวทางการให้ คะแนน
Score 3
Score 4
Score 5
มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

84

IV-1, III-2/3/4

ผลลัพธ์ในมิติประสิ ทธิภาพในการดูแล

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

85

IV-1, III-2/3/4

ผลลัพธ์ในมิติความปลอดภัยในการดูแล

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

86

IV-2, III-2/3/4

ผลลัพธ์ในมิติคนเป็ นศูนย์กลาง

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

87

IV-1(2)

ผลลัพธ์ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

88

III-4.3ก/ข, III-6,
II-9

ผลลัพธ์ของ PSG:S การผ่าตัดทีปลอดภัย
หรื อการดูแลในเครื อข่ายและชุมชนที
ปลอดภัย

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

89

II-4

ผลลัพธ์ของ PSG:I การป้ องกันการติดเชือ/
ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

90

II-6

ผลลัพธ์ของ PSG:M การจัดการระบบยา

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

91

III

ผลลัพธ์ของ PSG: P กระบวนการวินิจฉัย
และดูแล

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

ผลลัพธ์ของ PSG:L line, tube, catherter, lab มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

92
93

III-4.2 (5)

ผลลัพธ์ของ PSG:E การตอบสนอง
สถานการณ์เร่ งด่วน

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

94

IV-3, I-5

ผลลลัพธ์ดา้ นกําลังคน

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

95

IV-4, I-I, I-2

ผลลัพธ์ดา้ นการนํา

มีการวัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์ ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย หรื อมี ตัววัดสําคัญอยูใ่ นระดับ top quartile
จากการติดตามตัววัด
แนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

19

Item
96

Ref

Area
PCT1 หรื อการดูแลผูป้ ่ วย acute

แนวทางการให้ คะแนน
Score 3
Score 4
มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีดีในกลุ่มโรค มีการปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื อง
สําคัญ มีการติดตามตัววัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมี ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย
การใช้ประโยชน์จากการติดตามตัววัด
หรื อมีแนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

Score 5
มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเป็ นต้นแบบให้กบั ผูอ้ ืนได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ top quartile

97

PCT2 หรื อการดูแลผูป้ ่ วย chronic

มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีดีในกลุ่มโรค มีการปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื อง
สําคัญ มีการติดตามตัววัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมี ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย
การใช้ประโยชน์จากการติดตามตัววัด
หรื อมีแนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเป็ นต้นแบบให้กบั ผูอ้ ืนได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ top quartile

98

PCT3 หรื อการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น

มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีดีในกลุ่มโรค มีการปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื อง
สําคัญ มีการติดตามตัววัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมี ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย
การใช้ประโยชน์จากการติดตามตัววัด
หรื อมีแนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเป็ นต้นแบบให้กบั ผูอ้ ืนได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ top quartile

PCT4 หรื อการดูแลในชุมชน

มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีดีในกลุ่มโรค มีการปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื อง
สําคัญ มีการติดตามตัววัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมี ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย
การใช้ประโยชน์จากการติดตามตัววัด
หรื อมีแนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเป็ นต้นแบบให้กบั ผูอ้ ืนได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ top quartile

PCT5 หรื อการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มสําคัญอืนๆ

มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีดีในกลุ่มโรค มีการปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื อง
สําคัญ มีการติดตามตัววัดทีตรงประเด็น ครบถ้วน และมี ตัววัดสําคัญส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับทีดีกว่าค่าเฉลีย
การใช้ประโยชน์จากการติดตามตัววัด
หรื อมีแนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื อง

มีกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีเป็ นต้นแบบให้กบั ผูอ้ ืนได้,
ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ top quartile

99

100

II-9

20

