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คาํชี�แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011 

แนวคิด 

 HA Scoring 2011 เป็นเครื�องมอืสาํหรบัการประเมนิ maturity ของการพฒันาในโรงพยาบาล ซึ�งจดัทําขึ�น
บนพื�นฐานแนวคดิที�ปรบัเปลี�ยนไปดงันี� 

1) การเยี�ยมสาํรวจคอืการทบทวนโดยมติรจากภายนอก (external peer review) เพื�อรบัรู ้maturity ของ
การพฒันา และกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 

2) ผูเ้ยี�ยมสาํรวจมหีน้าที�ในการ 
a. รบัรูบ้รบิทและผลงานการพฒันาของโรงพยาบาล 
b. สรา้งกระบวนการเรยีนรูจ้ากผลงานของโรงพยาบาล 
c. รว่มกบัโรงพยาบาลในการจดัทาํประเดน็ในแผนการพฒันา (Issues for Improvement-IFI) ที�

เหมาะสมและสมบรูณ์ 

3) โรงพยาบาลมหีน้าที�ในการ 

a. ใช ้HA Scoring 2011 ในการประเมนิตนเองและจดัทํารา่งประเดน็ในแผนการพฒันาเพื�อ
ยกระดบั maturity 

b. พาผูเ้ยี�ยมสาํรวจตามรอยระบบงานต่างๆ ของโรงพยาบาล 
4) การผา่นการรบัรองจะมรีะดบัตา่งๆ ซึ�งรบัรูก้นัเป็นการภายใน และมผีลต่อความเขม้ขน้ของการตดิตาม

ดงันี� 
a. ระดบัพอผา่น เมื�อ mode ของ score อยูร่ะหวา่ง 2.5 -3.0 

b. ระดบัด ีเมื�อ mode ของ score อยูร่ะหวา่ง 3.0-3.5 
c. ระดบัดมีาก เมื�อ mode ของ score อยรูะหวา่ง 3.5-4.0 
d. ระดบัดเียี�ยม เมื�อ mode ของ score มากกวา่ 4.0 

แนวทางการใช้ HA Scoring 2011 สาํหรบัโรงพยาบาล 

1) ศกึษาเป้าหมายและแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัมาตรฐานแตล่ะประเดน็จาก SPA 

2) ทมีงานที�รบัผดิชอบหรอืเกี�ยวขอ้งกบัมาตรฐานเรื�องนั �นรว่มกนัประเมนิ maturity ของการพฒันาตาม 
Scoring Guideline  หากมคีวามเหน็ที�แตกต่างกนั ใหร้ะบุจุดแขง็และโอกาสพฒันาในมุมมองของแต่
ละคนออกมาใหม้ากที�สดุ นําโอกาสพฒันาไปดาํเนินการแลว้จงึกลบัมารว่มกนัประเมนิใหม ่

3) เมื�อมคีวามเหน็รว่มกนัเกี�ยวกบัระดบั maturity ที�ทําได ้ใหจ้ดัทาํแผนการพฒันา (IFI) เพื�อยกระดบั 
maturity สู ่score 3 หรอื 4 หรอื 5 แลว้แตก่รณ ี 

4) สง่ score และ IFI พรอ้มเอกสารสรุปที�จะเสนอคณะอนุกรรมการรบัรองคุณภาพ มายงั สรพ.เพื�อขอรบั

การเยี�ยมสาํรวจ 
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5) จดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการ verify การปฏบิตัหิรอืผลการประเมนิตา่งๆ ไวท้ี�โรงพยาบาลอยา่งเป็น
หมวดหมู ่

แนวทางการกาํหนดระดบัคะแนน 

1) พจิารณาตามระดบั maturity ของการพฒันา 

a. คะแนน 1 เป็นช่วงเริ�มตน้การพฒันา อาจจะมลีกัษณะตั �งรบั เน้นที�การวเิคราะห ์การตั �งทมี การ
จดัหาทรพัยากร การกําหนดแนวทาง 

b. คะแนน 2 เป็นช่วงของการวางระบบงานและเริ�มนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

c. คะแนน 3 เป็นช่วงของการปฏบิตัติามแนวทางที�ออกแบบไวจ้นเหน็ early result ถอืวา่เป็นระดบั
ที�คาดหวงัโดยเฉลี�ย เป็นระดบัที�หวงัผล (effective) 

d. คะแนน 4 เป็นช่วงของการมคีวามโดดเด่นในกระบวนการบางอยา่ง ซึ�งอาจจะเป็นนวตกรรม การ
เชื�อมโยง หรอืวธิกีารที�ไดผ้ลดตี่างๆ ตวัอยา่งที�แนะนําไวเ้ป็นเพยีงแนวทางซึ�งไมจ่าํเป็นตอ้งทําได้
ครบถว้น และอาจจะมเีรื�องอื�นๆ ที�จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจประกอบ 

e. คะแนน 5 เป็นระดบัที�แสดงถงึกระบวนการประเมนิและปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ (systematic 
evaluation & improvement) สง่ผลใหม้ผีลลพัธท์ี�เป็นเลศิ เป็นผูนํ้าในดา้นนั �นๆ 

2) พจิารณาตามระดบัความยากงา่ยในการดาํเนินการ 

a. อาจจะนําขอ้กาํหนดในมาตรฐานแต่ละประเดน็มาพจิารณาวา่ประเดน็ใดที�ทําไดง้า่ยที�สดุ และยาก
ขึ�นเป็นลาํดบัขั �น  โดยพยายามใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางในขอ้ 1) 

b. อาจจะพจิารณาระดบัความยากงา่ยตามศกัยภาพของโรงพยาบาล 

3) พจิารณาตามลาํดบัขั �นตอนที�โรงพยาบาลตอ้งดาํเนินการก่อนหลงั 

a. อาจพจิารณาวา่ในความเป็นจรงิ ม ีsequence ของการดาํเนินการวางระบบงานอยา่งไรบา้ง เช่น 

เริ�มจากการวเิคราะหข์อ้มลู การออกแบบระบบ การฝึกอบรม การนําสูก่ารปฏบิตั ิเป็นตน้ 

4) พยายามใหม้กีารพจิารณาในภาพรวม ใหม้รีายละเอยีดเทา่ที�จาํเป็น ไมต่อ้งคดัลอกมาจากมาตรฐาน
ทั �งหมด 

แนวทางการรวมคะแนนในการประเมิน 

 โรงพยาบาลที�ม ีperformance เกนิกวา่ระดบั 1 ขึ�นมา สามารถนําสว่นของคะแนนตั �งแตร่ะดบั 2-5 มา
รวมกนัไดโ้ดยไมต่อ้งใหร้ะดบัขั �นที�ตํ�ากวา่สมบูรณ์  เช่น ถา้ทํา 2 ไดส้มบรูณ์ 3 ไดค้รึ�งหนึ�ง และ 4 ไดค้รึ�งหนึ�ง  ก็
สามารถนําครึ�งหนึ�งของ 4 มารวมกบัครึ�งหนึ�งของ 3 เท่ากบัวา่ไดค้ะแนนเป็น 3 
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ตอนที� I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร 

I-1 การนํา (LED) 
1.1 การนําองคก์รโดยผูนํ้าระดบัสงู (LED.1) 
ผู้นําระดบัสงูชี�นําองคก์ร สื�อสารและส่งเสริมผลการดาํเนินงานที�ดี ให้ความมั �นใจในคณุภาพและความปลอดภยัในการดแูลผูร้บับริการ. 

 01 ผูนํ้าระดบัสงูชี�นํา
องคก์ร (พนัธกจิ 
วสิยัทศัน์ คา่นิยม)

มกีารกําหนดวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ คา่นยิม 

มกีารสื�อสาร ถ่ายทอด
ไปยงับุคลากร 

บุคลากรมคีวามเขา้ใจ, 
การปฏบิตัขิองผูนํ้า
สะทอ้นคา่นยิม 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ผูนํ้าใชน้วตกรรมทาง 
การบรหิาร, การเรยีนรู้
คา่นิยมขององคก์รผา่น
ผลงานของทมี 

การชี�นําสง่ผลใหเ้กดิ
การเปลี�ยนแปลงที�เหน็
ชดัเจนตามวสิยัทศัน์
และคา่นยิม 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 02 การสง่เสรมิผลการ
ดาํเนินงานที�ด ี
(สิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อ
การพฒันา วฒันธรรม
ความปลอดภยั)

กําหนดนโยบาย, 
มอบหมายผูร้บัผดิชอบ, 
มแีผนหรอืแนวทางการ
ทาํงาน 

มกีจิกรรมสง่เสรมิต่างๆ 
ที�เหมาะสมกบัองคก์ร 
(ดแูนวทางใน SPA) 

ผูนํ้าใชผ้ลการสาํรวจ
บรรยากาศการพฒันา
และวฒันธรรมความ
ปลอดภยัเพื�อปรบัปรุง, 
นําผลการพฒันามา
สรา้งการเรยีนรู ้

ผูนํ้า proactive ในการ
ตดิตามและสนบัสนุนให้
เกดิการพฒันา การ
สรา้งนวตกรรม และ
วฒันธรรมความ
ปลอดภยั 

ความตื�นตวัในการ
พฒันา การสรา้งนวต 
กรรม การเรยีนรู ้อยูใ่น
ระดบัสงูมาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 03 การสื�อสาร เสรมิ
พลงั จงูใจ เน้นที�การ
ปฏบิตัิ

มแีนวทางการสื�อสารที�
ชดัเจน (ช่องทาง 
เนื�อหา กลุม่เป้าหมาย 
ความถี�), มกีารกําหนด
ขอบเขตการใหอ้าํนาจ
ตดัสนิใจที�ชดัเจน 

มกีารสื�อสารและเสรมิ
พลงัตามแนวทางที�
กําหนดไว,้ มกีลไกการ
สื�อสารสองทาง 

มกีารกําหนดจุดเน้น
ของการพฒันาที�ชดัเจน, 
มกีารสื�อสาร เสรมิพลงั 
สรา้งแรงจงูใจเพื�อให้
เกดิการนําจุดเน้นไป
ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั  

มคีวามโดดเด่น เช่น  
ผูนํ้าตดิตามการปฏบิตัิ
ตามจุดเน้น, ผูนํ้าจุด
ประกายใหเ้กดิพลงัใน
การทํางาน (Zapp) 

มกีารประเมนิความ
เขา้ใจ ความมั �นใจ แรง 
จงูใจต่อทศิทางและ
จุดเน้นขององคก์ร และ
นํามาปรบัปรุง สง่ผลให้
บุคลากรโดยรวมสรา้ง
ผลงานที�ด ีสอดคลอ้ง
กบัทศิทางขององคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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1.2 การกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (LED.2) 

องคก์รแสดงถึงระบบการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมั �นใจว่ามีการดาํเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมี

ส่วนสนับสนุนต่อสขุภาพของชมุชน. 

04 ระบบกาํกบัดแูล

กจิการ การประเมนิ

ผูนํ้า/ระบบการนํา

มรีะบบการควบคมุ
ภายใน, มโีครงสรา้งการ
กํากบัดแูล 
(governance) 

มรีะบบการตรวจสอบ
จากภายนอก, มรีะบบ
รายงานตอ่ผูก้าํกบัดแูล
กจิการ 

มรีะบบการกาํกบัดแูล
กจิการที�ด,ี มรีะบบ 
ประเมนิผูนํ้าและระบบ
การนํา 

มกีารพฒันาผูนํ้าและ
ปรบัปรุงระบบการนํา
ตามผลการประเมนิ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมี
ความไวว้างใจต่อการ
ทาํงานของผูบ้รหิาร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 05 ความรบัผดิชอบ

ต่อสาธารณะและการ
ดาํเนินงานอย่างมี

จรยิธรรม

มกีารวเิคราะหค์วาม
เสี�ยง ผลกระทบดา้นลบ 

ความกงัวลของ
สาธารณะ การใช ้
ทรพัยากร กฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง และปญัหา
จรยิธรรมที�สาํคญั1 

มแีนวทาง กระบวนการ
หรอืมาตรการรองรบัใน

ประเดน็ที�สาํคญั, มี

ระบบตติดามกํากบัและ
ดาํเนินการเมื�อมกีารฝา่
ผนืหลกัจรยิธรรม 

มกีารเตรยีมการเชิงรกุ

หรอืกําหนดกระบวน/
มาตรการที�เหมาะสมกบั

ประเดน็ที�วเิคราะหไ์ว้
อยา่งครบถว้น 

มกีารกําหนดและ
ตดิตามตวัชี�วดัสาํคญั 

และตอบสนองอยา่ง
เหมาะสม, มกีารนํา
ประเดน็จรยิธรรมที�ยาก 
ลาํบากในการตดัสนิใจ
มาเรยีนรูร้ว่มกนั 

ปฏบิตัสิงูกวา่มาตรฐาน
ที�กฎหมายกําหนด, เป็น

แบบอยา่งของการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรและ
สิ�งแวดลอ้ม และการ
ป้องกนัผลกระทบดา้น
ลบ  

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

การสนบัสนุนชุมชนและสขุภาพชมุชน (ประเมนิใน II-9) 

                                            
1 เชน่ การรบั/สง่ตอ่ การยุตกิารรกัษา การรบัผลประโยชน์จากการสั �งตรวจหรอืการใชย้า การคดิค่าบรกิาร ประชาสมัพนัธ ์การปลกูถ่ายอวยัวะ การรกัษาผูม้บีุตรยาก การ
ผ่าตดัแปลงเพศ 
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I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ ์(STM) 
2.1 การจดัทาํกลยทุธ ์(STM.1) 

องคก์รกาํหนดกลยทุธ ์และวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์เพื�อตอบสนองกบัความท้าทายขององคก์ร และสร้างความเข้มแขง็ให้กบัการดาํเนินงานของ

องคก์ร. 

 06 กระบวนการจดัทาํ

กลยุทธ์และการ

วเิคราะหข์อ้มลู

มกีารจดัทําแผน แต่ยงัมี
ลกัษณะแยกสว่น ขาด

การวเิคราะหท์ี�เชื�อมโยง
กบัภาพรวม 

มกีารประมวลแผนเป็น
หนึ�งเดยีว, มกีระบวน 

การจดัทาํตามขั �นตอนที�
ด ี

มกีารวเิคราะหข์อ้มูล

สาํคญัอยา่งครอบคลมุ 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
กระบวนการที�ช่วยให้

องคก์รทราบจุดแขง็หรอื
จุดออ่นสาํคญัที�อาจถูก
มองขา้ม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการ

วางแผนอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหเ้กดิความมั �นใจ
วา่แผนจะนําไปสูค่วาม
เป็นผูนํ้าในอนาคต 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

07 วตัถุประสงคเ์ชงิกล

ยุทธท์ี�ตอบสนองความ
ทา้ทายและครอบคลุม 

HP

วตัถุประสงคต์อบสนอง
ความตอ้งการของหน่วย
เหนอื/เจา้ของกจิการ 

วตัถุประสงคต์อบสนอง
ความตอ้งการของทุก
ฝา่ยอยา่งสมดุล, ระบุ

กรอบเวลาที�จะบรรล ุ

มคีวามสอดคลอ้งกนั
ระหวา่งความท้าทาย 

วตัถุประสงค ์ตวัชี�วดั, 
วตัถุประสงคม์สีว่นต่อ

ผลลพัธ์สขุภาพที�ดขี ึ�น
และครอบคลมุการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
การกําหนดเป้าหมายใน
ระดบัที�ทา้ทาย, มกีารใช้

ขอ้ไดเ้ปรยีบขององคก์ร,
วตัถุประสงคต์อบสนอง
ต่อปญัหาสขุภาพของ
สงัคม  

วตัถุประสงคค์รอบคลุม
ประเดน็สาํคญัที�จะสรา้ง
ความเขม้แขง็ 

ความสาํเรจ็และความ
ยั �งยนืใหก้บัการ
ดาํเนินงานขององคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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2.2 การถ่ายทอดกลยทุธเ์พื�อนําไปปฏิบติั (STM.2) 

องคก์รถ่ายทอดวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติั และติดตามความก้าวหน้าเพื�อให้มั �นใจว่าบรรลุเป้าประสงค.์ 

08 การถ่ายทอดกล

ยุทธส์ูก่ารปฏบิตัิ

มกีารจดัทําแผนปฏบิตัิ
การเพื�อถา่ยทอดแผน
กลยุทธส์ูก่ารปฏบิตั ิ

มกีลไกสรา้งความเขา้ใจ
กบัผูป้ฏบิตังิาน สรา้ง
ความตระหนกัใน
บทบาทของแตล่ะคน 

มกีารตดิตามการรบัรู้
และการนําแผนไป
ปฏบิตั,ิ มกีาร
ปรบัเปลี�ยนแผนเมื�อมี
ความจาํเป็น 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ผูนํ้าใชน้วตกรรมการ
ถ่ายทอดกลยุทธส์ูก่าร
ปฏบิตั ิ

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนสูก่าร
ปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหบ้รรลุเป้าหมาย
อยา่งครบถว้น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

09 การวางแผนและ

จดัสรรทรพัยากร

วเิคราะหท์รพัยากรที�
จาํเป็น และจดัทาํแผน

จดัสรรทรพัยากร 

จดัสรรทรพัยากร
สอดคลอ้งกบับรบิทของ

องคก์รและวตัถุประสงค์
เชงิกลยุทธ ์

ประเมนิความเสี�ยงดา้น
ทรพัยากร, สรา้งความ

มั �นใจวา่มทีรพัยากร
การเงนิ บุคลากร และ
ทรพัยากรอื�นๆเพยีงพอ 

มแีผนงานรเิริ�ม 
(initiative) เกี�ยวกบั

ทรพัยากรบุคคลและ
ระบบงานเพื�อปฏบิตัิ
ตามแผนกลยุทธ ์

มนีวตกรรมในการไดม้า
ซี�งทรพัยากรเพื�อปฏบิตัิ

ตามแผนกลยุทธไ์ด้
สาํเรจ็ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

10 การคาดการณ์ การ

วดัผล และตดิตาม

ความกา้วหน้า 

มกีารจดัทําตวัชี�วดั
สาํคญั (KPI) เพื�อ
ตดิตามความกา้วหน้า
ในการปฏบิตัติามแผน 

มกีารคาดการณ์
เป้าหมายตาม KPI 
ในชว่งเวลาตา่งๆ จาก
เป้าประสงคแ์ละผลงาน
ที�ผา่นมา 

มกีารใชข้อ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบที�เหมาะสม
ในการคาดการณ์เป้า 
หมายตาม KPI, มกีาร
ตอบสนองต่อความ
แตกตา่งระหวา่งผลงาน
จรงิกบัผลงานที�คาดไว ้ 

มกีารใชข้อ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบที�ทา้ทายใน
การคาดการณ์เป้าหมาย
ตาม KPI, มนีวตกรรม
ในการวดัผล 

มกีารใช ้benchmarking 
เพื�อเปรยีบเทยีบผลงาน 
ที�สาํคญัสว่นใหญ,่ 
สง่ผลใหอ้งคก์รบรรลุ
วตัถุประสงคท์ี�ทา้ทาย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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I-3 การม ุ่งเนน้ผ ูป่้วย / ผ ูร้บัผลงาน (PCF) 
3.1 ความรู้เกี�ยวกบัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน (PCF.1) 
องคก์รเรยีนรู้ความต้องการและความคาดหวงัที�สาํคญัของผู้ป่วย / ผู้รบัผลงานของตน เพื�อให้มั �นใจว่าบริการที�จดัให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการดงักล่าว. 
11 การรบัฟงั/เรยีนรู้
ความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่ม

มกีารสาํรวจความ
ตอ้งการและความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิาร 

มชีอ่งทางการรบัรูท้ ี�
หลากหลาย (ด ูSPA) 
เหมาะสมกบัผูร้บัผลงาน
แตล่ะกลุม่ 

ใชค้วามเหน็และเสยีง
สะทอ้นเพื�อเป็นองคก์ร
ที�มุง่เน้นผูป้ว่ย/ผูร้บั
ผลงานมากขึ�น 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การใช ้IT, การรบัฟงั
กลุม่เป้าหมายที�ไมใ่ช่
ผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการรบั
ฟงั/เรยีนรู ้สง่ผลให้
มั �นใจไดว้า่บรกิารที�จดั
เกนิความคาดหวงัของ
ผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
3.2 ความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจของผูร้บัผลงาน (PCF.2)  
องคก์รสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน เพื�อสร้างความเชื�อมั �นศรทัธา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ.  มีการประเมินและนํา
ข้อมลูความพึงพอใจของผู้ป่วย / ผู้รบัผลงานมาใช้ปรบัปรงุการดาํเนินงาน. 

12 การสรา้งความ 
สมัพนัธ ์ชอ่งทางการ
ตดิต่อ การจดัการคาํ
รอ้งเรยีน 

มกีารตอบสนองขอ้
รอ้งเรยีนในเชงิรบั 

มกีารสรา้งความสมัพนัธ์
ที�ดกีบัผูร้บัผลงาน, การ
ตอบสนองขอ้รอ้งเรยีนมี
ความรวดเรว็และ
ครอบคลุมมากขึ�น 

มชีอ่งทางการตดิต่อที�
เหมาะสมสาํหรบัคน้หา
ขอ้มลูขา่วสาร ขอรบั
บรกิาร และเสนอขอ้
รอ้งเรยีน, มกีาร
วเิคราะหแ์นวโน้มของ
ขอ้รอ้งเรยีนและนําไป
ปรบัปรุงทั �วทั �งองคก์ร 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
ช่องทางตดิต่อที�
หลากหลาย, การ
ตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน
ในเชงิสรา้งสรรค,์ การ
ใหข้อ้มลูเกี�ยวกบั
คุณภาพบรกิารแก่
สาธารณะ2 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงวธิกีารสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละ
ช่องทางการตดิต่อกบั
ผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงานอยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลให้
ผูร้บับรกิารมคีวาม
เชื�อมั �นศรทัธาและ
ผกูพนักบัองคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                            
2 การเผยแพรข่อ้มลูตวัชี�วดัคุณภาพ เชน่ ความสาํเรจ็ของการรกัษา ระยะเวลารอคอย อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้น ใหป้ระชาชนทั �วไปรบัทราบเพื�อชว่ยตดัสนิใจเขา้รบั
การรกัษา 
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13 การประเมนิความ

พงึพอใจ การรบัขอ้มลู

ป้อนกลบั การนํามา

ปรบัปรงุ

มกีารประเมนิความพงึ
พอใจอยา่งน้อยปีละครั �ง 

มกีารประเมนิความพงึ
พอใจ ความไมพ่งึพอใจ

และรบัขอ้มลูป้อนกลบั
อยา่งสมํ�าเสมอ นํามา
วเิคราะหจ์าํแนกตาม
กลุม่ตา่งๆ 

มกีารนําขอ้มลูป้อนกลบั 
ความพงึพอใจ ความไม่

พงึพอใจมาใช้

ประโยชน์ในการ 

พฒันา 

มรีะบบที� proactive ใน
การตดิตามขอ้มูลป้อน 

กลบั, มกีารปรบัปรุง
วธิกีารประเมนิความพงึ
พอใจ 

เหน็ผลการปรบัปรุงเพื�อ
มุง่เน้นผูป้ว่ยชดัเจน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

3.3 สิทธิผู้ป่วย (PCF.3) 

องคก์รตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย.  

14 การคุม้ครองสทิธิ

ผูป่้วยโดยทั �วไป

ผูป้ว่ยไดร้บัขอ้มลู
เกี�ยวกบัสทิธแิละหน้าที�

ในลกัษณะที�เขา้ใจงา่ย 

มกีารสรา้งความตระ 
หนกัเรื�องสทิธผิูป้ว่ย

ใหแ้ก่บุคลากร, 
วเิคราะหจ์ุดที�ผูป้ว่ย
อาจจะไม่ไดร้บัการ
คุม้ครองและวางแนว 
ทางปฏบิตัทิี�เหมาะสม 

มกีระบวนการทาํให้
บุคลากรมเีจตคตทิี�ดใีน

เรื�องสทิธผิูป้ว่ย, มกีาร
เรยีนรูก้ารคุม้ครองสทิธิ
ผูป้ว่ยจากเหตุการณ์จรงิ
ที�เกดิขึ�น และนํามา
ปรบัปรุงระบบงาน 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ย

ในทุกขั �นตอนของการ
ดแูล 

ผูป้ว่ยไดร้บัการเคารพ
ในศกัดิ �ศรขีองความเป็น

มนุษย ์คา่นยิมและ
ความเชื�อสว่นบุคคล 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

15 การคุม้ครองสทิธิ

ผูป่้วยที�มคีวาม

ตอ้งการเฉพาะ (เดก็ 

ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ การ

แยก/ผกูยดึ)



การจดัสถานที� สิ�งแวด 
ลอ้ม เครื�องมอื 

เหมาะสม ปลอดภยั 

มกีารออกแบบ
กระบวนการที�ด ีและ

เตรยีมบุคลากรที�
เหมาะสม 

ผูป้ว่ยที�มคีวามตอ้งการ
เฉพาะไดร้บัการ

คุม้ครองสทิธอิยา่ง
เหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เช่น ให้
การดแูลครอบคลมุไป

ถงึครอบครวัหรอื
ประเดน็อื�นที�ไมใ่ช่เรื�อง
สขุภาพโดยตรง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการคุม้ครอง

สทิธผิูป้ว่ยที�มคีวาม
ตอ้งการเฉพาะอยา่ง
เป็นระบบ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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I-4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความร ู ้(MAK) 
4.1 การวดั วิเคราะห ์และปรบัปรงุผลงานขององคก์ร  (MAK.1) 

องคก์รจดัให้มีการวดั วิเคราะห์ ปรบัทิศทาง ทบทวน และปรบัปรงุผลงาน โดยใช้ข้อมลูและสารสนเทศ ในทุกระดบัและทุกส่วนของ

องคก์ร. 

16 ระบบการวดัผล

การดาํเนินงาน 

ตวัชี�วดัสว่นใหญ่มาจาก
งานประจาํหรอืงาน
นโยบาย 

ตวัชี�วดัมาจากการ
วเิคราะหบ์รบิทของ
ตนเอง ในแตล่ะสว่นงาน 

หรอืแตล่ะระดบั 

มกีารวดัผลงานที�ตรง
ประเดน็ในทุกระดบั 
และทุกสว่นขององคก์ร  

ตวัชี�วดัตาม critical 
success factor ของทั �ง
องคก์รสอดคลอ้งไปใน

ทศิทางเดยีวกนั, มกีาร
ประเมนิและปรบัปรุง
ระบบวดัผลงาน 

มกีารวดัผลงานเปรยีบ 
เทยีบกบัองคก์รอื�น, 
ระบบวดัผลงานสนบั 

สนุนการตดัสนิใจ การ
สรา้งนวตกรรม และ
บรรลุกลยุทธ ์

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

17 การวเิคราะห์ขอ้มลู 
และการทบทวนผล

การดาํเนินงาน 

มกีารวเิคราะหข์อ้มลู
ดว้ยวธิงีา่ยๆ เช่น 
วเิคราะหแ์นวโน้ม 
จาํแนกกลุ่มย่อย 

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูให้
ไดส้ารสนเทศที�มี
ความหมาย ทั �งในระดบั
ผูใ้ชแ้ละในระดบัองคก์ร 

การวเิคราะหแ์ละ
ทบทวนผลงานของ
องคก์ร นํามาสูก่าร
กําหนดลาํดบัความ 
สาํคญัเพื�อการปรบัปรุง 
และถ่ายทอดสูก่าร
ปฏบิตั ิ

การวเิคราะหแ์ละ
ทบทวนผลงานทําให้
เขา้ใจความสมัพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบ
ต่างๆ นํามาสูก่าร
ปรบัปรุงระบบงาน/
นโยบายสาํคญั 

การวเิคราะหแ์ละ
ทบทวนผลงานนํามาสู่
การสรา้งนวตกรรม การ
ปรบัปรุงความรว่มมอื
กบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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4.2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการความรู ้(MAK.2)  
องคก์รสร้างความมั �นใจว่ามีข้อมลู สารสนเทศ ซอฟท์แวร ์และฮารด์แวร ์ที�จาํเป็น มีคณุภาพ และพร้อมใช้งาน สาํหรบับคุลากร / ผู้ป่วย  / 
ผู้รบัผลงาน.  องคก์รสร้างและจดัการสินทรพัยค์วามรูข้องตนเพื�อปรบัปรงุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร. 

18 การจดัการ
สารสนเทศ

มกีารสาํรวจความ
ตอ้งการใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศของ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง 

มขีอ้มลูและสารสนเทศ
ที�จาํเป็น มคีุณภาพ 
พรอ้มใชง้านสาํหรบั
บุคลากรไดบ้างส่วน 

มขีอ้มลูและสารสนเทศ
ที�จาํเป็น มคีุณภาพ 
(ถูกตอ้ง เชื�อถอืได ้ทนั
การณ์) พรอ้มใชง้าน
สาํหรบับุคลากรส่วน
ใหญ่ ทั �งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉนิ 

มคีวามโดดเด่น เช่นมี
ขอ้มลูและสารสนเทศ
สาํหรบัผูป้ว่ย/ผูร้บั
ผลงาน, สามารถ
ตอบสนองความ
ตอ้งการที�เปลี�ยนแปลง
ไปไดใ้นเวลาที�เหมาะสม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
ตวัอยา่งในการจดัการ
เพื�อใหม้สีารสนเทศที�
จาํเป็นพรอ้มใชส้าํหรบั
ทุกฝา่ย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

19 การจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

มฮีารด์แวรแ์ละ
ซอฟทแ์วรท์ี�จาํเป็น
เบื�องตน้ 

อยูร่ะหวา่งการปรบัปรุง
เพื�อขยายตวัของ
ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร์
เพื�อใหเ้พยีงพอกบัความ
ตอ้งการ 

ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร์
มคีวามเชื�อถอืได ้ปลอด 
ภยั ใชง้านงา่ยและ
พรอ้มใชง้านอยา่งต่อ 
เนื�อง, เริ�มมบีรูณาการ
ของซอฟทแ์วรร์ะบบ 
งานครอบคลมุความ
ตอ้งการในดา้นบรหิาร 
บรกิาร และการเรยีนรู ้

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การใช ้IT ที�กา้วหน้า
ทนัสมยั, การบูรณาการ
ของซอฟทแ์วร์
ระบบงานที�ดี, เริ�มนํา
ขอ้กําหนดของระบบ
บรหิารความมั �นคง
ปลอดภยัสารสนเทศ 
(ISMS) มาปฏบิตั ิ

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการจดัการ IT 
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหม้รีะบบบรหิารความ
มั �นคงปลอดภยั
สารสนเทศ 
(Information Security 
Management System)   
ที�ไดม้าตรฐาน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

20 การจดัการความรู้ เริ�มตน้การรวบรวมและ
แลกเปลี�ยนเรยีนรู้
ภายในองคก์ร 

 

มกีารรวบรวมและ
แลกเปลี�ยนเรยีนรู้
ภายในองคก์รอยา่ง
ต่อเนื�อง สมํ�าเสมอ 

มกีารแสวงหาความรูท้ี�
จาํเป็น (ทั �ง explicit & 
tacit), ขอ้มูลมคีวาม
พรอ้มใช,้ นําความรูม้า
ออกแบบระบบงานเพื�อ 
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูป้ว่ย 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
KM สง่เสรมิใหเ้กดินวต 
กรรมในระบบงาน และ
นําความรูท้ี�เกี�ยวขอ้งมา
ใชใ้นการวางแผนกล
ยุทธ ์

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการจดัการ
ความรูอ้ยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
ตวัอยา่งในดา้นนี� และ
เกดิวธิกีารปฏบิตัทิี�เป็น
เลศิ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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I-5 การม ุ่งเนน้ทรพัยากรบคุคล (HRF)  
5.1 ความผกูพนัของบคุลากร 

องคก์รสรา้งความผกูพนักบับคุลากร จดัระบบค่าตอบแทนและแรงจงูใจ เพื�อบรรลคุวามสาํเรจ็ในระดบัองคก์รและระดบับคุคล.  บคุลากรและผู้นํา

ได้รบัการพฒันาเพื�อให้สร้างผลงานที�ดี. 

21 ความผกูพนัและ

ความพงึพอใจ

มกีจิกรรมพื�นฐานเพื�อ
สรา้งความผกูพนัและ
ความพงึพอใจ (รวมทั �ง

บรกิาร สทิธปิระโยชน์) 

มกีารประเมนิความพงึ
พอใจของบุคลากรดว้ย
วธิกีารที�เป็นทางการ

และไมเ่ป็นทางการ 

มกีารประเมนิความ
ผกูพนัของบุคลากร,
วเิคราะหป์จัจยัที�มผีลตอ่

ความผกูพนัและความ
พงึพอใจของบุคลากร

แต่ละกลุม่ 

มกีารปรบัปรุงความ
ผกูพนัของบุคลากรตาม
ผลการประเมนิ 

บุคลากรมคีวามผกูพนั
และอุทศิตนใหก้บั
องคก์ร ใฝเ่รยีนรู ้

สรา้งนวตกรรม สรา้ง
ผลงานที�ด ี

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

22 ระบบคา่ตอบแทน
และแรงจงูใจ

มกีจิกรรมพื�นฐานเพื�อ
สรา้งความรว่มมอืและ
แรงจงูใจ 

มรีะบบประเมนิผลงาน
เพื�อการบรหิารคา่ตอบ 
แทนที�เป็นธรรม 

เริ�มนําระบบบรหิารผล
การปฏบิตังิาน 
(Performance 
Management System) 
มาสูก่ารปฏบิตั ิ

มคีวามโดดเด่น เช่น ใช ้
PMS เป็นเครื�องมอืใน
การสื�อสารเพื�อใหเ้ขา้ใจ
เป้าหมายและความ
คาดหวงัขององคก์ร

รว่มกนั, มกีาร
เสรมิสรา้งวฒันธรรม
องคก์ร3เพื�อใหบุ้คลากร
มผีลงานที�ด ี

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงระบบ
คา่ตอบแทนและ
แรงจงูใจ สง่ผลให้
บุคลากรมแีรงจงูใจที�จะ

สรา้งผลงานที�ดเีพื�อ
บรรลุความสาํเรจ็ของ
ตนและองคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                            
3 เชน่ ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน/ต่างสาขา  การใหอ้าํนาจตดัสนิใจ ความคดิรเิริ�ม นวตกรรม การใชป้ระโยชน์จากความคดิเหน็ที�หลากหลายของบุคลากร 
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23 ระบบพฒันาและ

เรยีนรูส้าํหรบับุคลากร

และผูนํ้า

การฝึกอบรมมุง่เน้นให้
สามารถปฏบิตังิาน

ประจาํตามหน้าที�
รบัผดิชอบได ้

เพิ�มการฝึกอบรมเพื�อ
ปฏบิตังิานที�ซบัซอ้นได้

ดว้ยความมั �นใจ, นํา
ปญัหาที�เคยเกดิมา
กําหนด training need 

เพิ�มการฝึกอบรมเพื�อ
รองรบักลยุทธข์อง

องคก์ร, สง่เสรมิการ
เรยีนรูท้ี�ไมเ่ป็นทางการ  

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การเรยีนรูท้ ี�สมดุล4, 

การจดัสิ�งอํานวยความ
สะดวกในการเรยีนรู,้ 
การสรา้งแรงจูงใจให้
พฒันาตนเอง, การ
จดัการเรื�องความ 
กา้วหน้าในอาชพีการ

งาน, แผนสรา้งผูนํ้าเพื�อ
สบืทอดการดาํเนินงาน 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการพฒันาและ

เรยีนรูส้าํหรบับุคลากร
อยา่งเป็นระบบ ทําให้
บุคลากรมคีวามพรอ้ม
รบัความตอ้งการใน
อนาคต  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

5.2 สภาพแวดลอ้มของบคุลากร 

องคก์รบริหารขีดความสามารถและอตัรากาํลงั เพื�อให้งานขององคก์รบรรลผุลสาํเรจ็.  องคก์รจดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและบรรยากาศ

ที�สนับสนุนให้บคุลากรมีสขุภาพดี และมีความปลอดภยั. 

24 การบรหิารและ
จดัระบบบุคลากร 

มกีารกําหนดขดี
ความสามารถและ
อตัรากําลงัที�ตอ้งการ, มี
การกําหนดหน้าที�
รบัผดิชอบของแต่ละ
ตําแหน่งและมอบหมาย
หน้าที�ตามความรู้
ความสามารถ   

มกีารจดัทําแผนเพื�อให้
ไดม้าซึ�งบุคลากรที�
ตอ้งการ, มมีาตรการลด
ผลกระทบจากการที�
บุคลากรไมเ่พยีงพอ, มี
กระบวนการที�มี
ประสทิธผิลในการสรร
หา วา่จา้ง บรรจุ 

มบีุคลากรที�มคีวามรู้
เหมาะสมกบัหน้าที�และ
มจีาํนวนเพยีงพอใน
หน่วยงานที�มีความ
เสี�ยงสงู, มกีารจดัระบบ
ใหบุ้คลากรมสีว่นรว่มใน
การพฒันาสูค่วามสาํเรจ็
ขององคก์ร 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
บุคลากรเพยีงพอในทกุ
หน่วยงาน, มกีาร
เตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้ม
รบัการเปลี�ยนแปลงและ
มั �นใจวา่สามารถ
ดาํเนินการไดต้่อเนื�อง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการบรหิารและ
จดัระบบบุคลากร สง่ผล
ใหอ้งคก์รเป็นตวัอยา่งที�
ด ีรวมทั �งมกีารใช้
แนวคดิองคก์รที�มชีวีติ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

                                            
4
 ดรูายละเอยีดใน SPA 



Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10) 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 13 

25 สขุภาพของ

บุคลากร

ใหก้ารดแูลเมื�อเกดิการ
เจบ็ปว่ยอยา่งเหมาะสม 

 

มรีะบบป้องกนัโรคและ
อนัตรายจากการทาํงาน

ในเชงิรุก 

บุคลากรดแูลสขุภาพ
ตนเองอยา่งเหมาะสม 

 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
บุคลากรสว่นใหญ่มี

พฤตกิรรมสขุภาพที�ด ีมี
สภาวะสขุภาพด ี

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการดแูล

สขุภาพของบุคลากร
อยา่งเป็นระบบ ทําให้
องคก์รเป็นตวัอยา่งที�ด ี
บุคลากรเป็นผูนํ้าในการ
สรา้งสขุภาพ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

I-6 การจดัการกระบวนการ (PCM)  
6.1 การออกแบบระบบงาน 

องคก์รกาํหนดงานที�เป็นความเชี�ยวชาญพิเศษ (สมรรถนะหลกั) ของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการสาํคญั เพื�อส่งมอบคณุค่าให้แก่ผู้ป่วย 

/ ผูร้บัผลงานอื�นๆ, พร้อมสาํหรบัภาวะฉุกเฉิน, และบรรลคุวามสาํเรจ็ขององคก์ร. 

 

26 การกาํหนดงานที�

เป็น core 

competency ของ

องคก์ร และการ

ออกแบบระบบงาน
โดยรวม



มกีารกําหนด core 
competency ของ
องคก์รซึ�งสมัพนัธก์บั
พนัธกจิและสิ�งแวดลอ้ม
ขององคก์ร 

มกีารกาํหนดระบบงาน

และกระบวนการสาํคญั

ซึ�งสมัพนัธก์บั core 
competency ของ
องคก์ร 

มกีารออกแบบ

ระบบงานโดยรวมเพื�อ

สง่มอบคุณค่าใหแ้กผู่ร้บั
ผลงาน, มกีารพฒันา 
core competency 

มกีารสรา้งนวตกรรม
ใหแ้ก่ระบบงานโดยใช้
ทรพัยากรภายนอก
อยา่งเหมาะสม5, มกีาร
ทบทวนและปรบัปรุง 
core competency 

ม ีcore competency 
โดดเดน่เป็นที�
เทยีบเคยีงขององคก์ร
อื�น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

                                            
5
 เชน่ การสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอกเพื�อใหส้ามารถทาํงานไดง้า่ยขึ�น มากขึ�น เรว็ขึ�น 
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27 ความพรอ้มสาํหรบั

ภาวะฉุกเฉินและภยั

พบิตัติ่างๆ

มกีารวเิคราะหภ์ยัพบิตัิ

หรอืภาวะฉุกเฉินที�มี
โอกาสเกดิขึ�น 

มกีารวางแผนเตรยีม

ความพรอ้มของ
ระบบงานและสถานที�
เพื�อรองรบัภยัพบิตัหิรอื
ภาวะฉุกเฉิน 

มกีารซกัซอ้มความ

เขา้ใจหรอืซอ้มปฏบิตัิ
อยา่งสมํ�าเสมอ 
ครอบคลุมภาวะฉุกเฉิน
และภยัพบิตัทิี�สาํคญั 

มคีวามโดดเด่น เช่น 

การปรบัปรุงแผนให้
เหมาะสมและมคีวาม
พรอ้มตลอดเวลา 

มรีะบบบรหิารความ

ต่อเนื�องของธุรกจิ  
(Business Continuity 
Management System) 
ภายใตภ้าวะวกิฤต ิ

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

6.2 การจดัการและปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน 

องคก์รนํากระบวนการทาํงานสาํคญัไปปฏิบติั บริหารจดัการ และปรบัปรงุกระบวนการดงักลา่ว เพื�อส่งมอบคณุค่าให้แก่ผู้ป่วย / ผูร้บัผลงานอื�น และ

เพื�อบรรลคุวามสาํเรจ็ขององคก์ร. 

28 การจดัการและ

ปรบัปรงุกระบวนการ

ทาํงาน

ใช ้3P หรอืPDSA ใน
โครงการพฒันาคณุภาพ
และงานประจาํ 

ใช ้3P หรอื PDSA ใน
การบรหิารหน่วยงาน
เพื�อบรรลุเป้าหมาย 

รวมทั �งการตดิตาม
กํากบังานประจาํวนั 

ใช ้3P หรอื PDSA กบั
ระบบงานหรอื
กระบวนการหลกั 

(กระบวนการที�สรา้ง
คุณคา่) และประเดน็
เชงิกลยุทธ ์

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
ความชดัเจนในเรื�อง
การบูรณาการ 

(เชื�อมโยง) และนวต 
กรรม, การแลกเปลี�ยน
เรยีนรูแ้ละขยายผล 

มกีารประเมนิและปรบั 
ปรุงการจดัการกระบวน 
การ สง่ผลใหเ้กดิคณุคา่

ต่อผูร้บับรกิารเพิ�มขึ�น 
ความแปรปรวนลดลง 
ผลลพัธ์สขุภาพดขีึ�น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ตอนที� II ระบบงานสาํคญัของโรงพยาบาล 

II-1 การบรหิารความเสี�ยง ความปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ) 
1.1 ภาพรวมของการพฒันาคณุภาพ (RSQ.1) 

มีการพฒันาคณุภาพที�ประสานสอดคล้องกนัในทุกระดบั. 

29 การสนบัสนุนจาก

ผูนํ้า การเชื�อมโยงและ

ประสานงาน

มโีครงสรา้งองคก์รเพื�อ
การพฒันาคุณภาพที�
เหมาะสมกบัองคก์ร, มี

การกําหนด operating 
definition ของ “ความ
เสี�ยง” และคุณภาพ” 

มกีารกําหนดหน้าที�
รบัผดิชอบในการพฒันา
คุณภาพของผูบ้รหิาร

และผูป้ฏบิตังิานทุก
ระดบัชดัเจน, ผูนํ้าให้
การสนบัสนุนการพฒันา 

RM/patient safety, 
QA, CQI เป็นสว่นหนึ�ง
ของแผนกลยุทธ ์ซึ�งมี

การบูรณาการและ
ประสานในทุกขั �นตอน 

ผูนํ้าตดิตามกํากบัความ
พยายามในการพฒันา
คุณภาพ 

ผูนํ้าสง่เสรมิใหเ้กดิ
วฒันธรรมของการ
มุง่เน้นผูร้บัผลงาน การ

พฒันาอยา่งต่อเนื�อง 
และการเรยีนรู ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

30 การทาํงานเป็นทมี มคีวามเป็นทมีใน
หน่วยงาน ในงาน

ประจาํ และการพฒันา

คุณภาพของหน่วยงาน, 
มแีนวทางในการขอ
คาํปรกึษาและการดแูล

ผูป้ว่ยซบัซอ้นรว่มกนั
ระหวา่งสาขาที�
เกี�ยวขอ้ง 

มคีวามเป็นทมีใน
ระบบงาน/ทีมคร่อม

สายงาน/ทีมนําระดบั

ต่างๆ  

ทมีระบบงาน/ครอ่มสาย
งาน/ทมีนําระดบัต่างๆ 
ทาํหน้าที�ดแูลภาพรวม 
ตดิตามความกา้วหน้า 

เชื�อม โยงกบัทมีนํา
สงูสดุและทมีที�เกี�ยวขอ้ง 
(effective function of 
team) 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ทมีม ีmaturity สงู, การ
ใชข้อ้มลูและการวจิยั
เพื�อการเรยีนรู ้

มกีารตดิตามประเมนิ
และปรบัปรุงประสทิธ ิ
ภาพของทมีระบบงาน
ต่างๆ สง่ผลใหม้ี

วฒันธรรมของการ
ทาํงานเป็นทมีที�มี
ประสทิธภิาพ เป็น
แบบอยา่งที�ด ี

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 



Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10) 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 16 

31 การประเมนิตนเอง หาโอกาสพฒันาจาก
ความเสี�ยงที�เกดิขึ�น 

หาโอกาสพฒันาจาก
การวเิคราะห์
กระบวนการทาํงาน
อยา่งเป็นระบบ6  

ใชว้ธิกีารประเมนิตนเอง
ที�หลากหลาย7 ดว้ย
ความเขา้ใจ 

มคีวามโดดเด่น เช่น ใช้
การวจิยัประเมนิผล, 
การเรยีนรูใ้ครค่รวญ
จากผลการพฒันา, การ
ตามรอยดว้ยความ
เขา้ใจ 

มวีฒันธรรมของการ
ประเมนิตนเอง 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
1.2 ระบบบริหารความเสี�ยง ความปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ.2) 
มีระบบบริหารความเสี�ยง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลที�มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกนั รวมทั �งการพฒันาคณุภาพการ
ดแูลผู้ป่วยในลกัษณะบรูณาการ. 

32 ระบบบรหิารความ
เสี�ยงและความ
ปลอดภยั

ตอบสนองปญัหา/
เหตุการณ์เฉพาะราย
อยา่งเหมาะสม 

มรีะบบรายงาน
อุบตักิารณ์, มวีเิคราะห์
สาเหตุและปรบัปรงุ, มี
กจิกรรมสรา้งความ
ตื�นตวัในงานประจาํ 

วเิคราะหค์วามเสี�ยงรอบ
ดา้น (ทั �งที�เคยเกดิและที�
มโีอกาสเกดิ), 
ระบบงานไดร้บัการ
ออกแบบอยา่งรดักุม
และนําไปปฏบิตั ิ

บรูณาการระบบงานและ
ระบบขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการบรหิารความ
เสี�ยง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงระบบบรหิาร
ความเสี�ยง, มวีฒันธรรม
ความปลอดภยัเดน่ชดั 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

33 การทบทวนการ
ใหบ้รกิารและการดแูล
ผูป่้วย (ที�แนะนําไวใ้น
บนัไดขั �นที� 1 สู ่HA)

มกีารทบทวนเป็นครั �ง
คราว   

  

มกีารทบทวนที�
สอดคลอ้งกบับรบิทของ
หน่วยงาน 

มกีารทบทวนที�
ครอบคลุมโอกาสเกดิ
ปญัหาสาํคญั, นํามาสู่
การปรบัปรุงระบบงาน 

มกีารทบทวนที�บูรณา
การเขา้เป็นกจิกรรม
ประจาํของหน่วยงาน, มี
การตดิตามการปฏบิตัิ
และผลลพัธท์ี�เกดิขึ�น 

มวีฒันธรรมของการ
ทบทวนคณุภาพการ
ดแูลผูป้ว่ย รวมทั �งการมี
ระบบ concurrent 
monitoring  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                            
6
 เชน่ การใช ้service profileเพื�อวเิคราะหง์านและการบรรลุเป้าหมาย 

7
 การประเมนิจดุแขง็จดุอ่อนในงานที�ทาํ, การตดิตามตวัชี�วดั, การทบทวนคุณภาพการดแูลผูป้ว่ย, การทบทวนเวชระเบยีนเพื�อเรยีนรู ้AE, การตามรอยทางคลนิิก, การ
ประเมนิตนเองตามมาตรฐาน, การเยี�ยมหน่วยงานเพื�อซกัซอ้มความเขา้ใจ 
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34 การพฒันาคณุภาพ

การดแูลผูป้่วยใน

ลกัษณะบูรณาการ

เริ�มตน้ใชเ้ครื�องมอื

พฒันาคุณภาพทาง
คลนิิก เช่น indicator, 

CPG 

ใชเ้ครื�องมอืที�

หลากหลายเพื�อพฒันา
คุณภาพการดแูลกลุ่ม
ผูป้ว่ยแต่ละกลุม่ตาม
หลกั 3P  

การพฒันาคุณภาพทาง

คลนิิกครอบคลุมกลุม่
ผูป้ว่ยสาํคญัในแต่ละ
สาขา, มกีาร monitor 

KPI อยา่งเหมาะสม 

ผสมผสานงานวจิยักบั

การพฒันาคุณภาพทาง
คลนิิก หรอื R2R, 
ผสมผสานทุกแนวคดิใน
การพฒันาคุณภาพทาง
คลนิิก, ผลลพัธท์าง
คลนิิกมแีนวโน้มที�ดขีึ�น 

มกีารประเมนิและ

ปรบัปรุงกระบวนการ 
พฒันาคุณภาพทาง
คลนิิกอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหผ้ลลพัธท์าง
คลนิิกอยูใ่นเกณฑ์ดถีงึดี
เลศิ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II-2 การกํากบัดแูลดา้นวิชาชีพ (PFG) 
2.1 การพยาบาล (PFG.1/NUR) 

มีระบบบริหารการพยาบาลรบัผิดชอบต่อการจดับริการพยาบาลที�มีคณุภาพสงู เพื�อบรรลพุนัธกิจขององคก์ร 

35 ระบบบรหิารการ

พยาบาล 

มโีครงสรา้งการบรหิาร

การพยาบาลที�ชดัเจน, 
ผูนํ้าทมีการพยาบาลมี
คุณสมบตัเิหมาะสม, มี
แนวทางหรอืมาตรฐาน
การปฏบิตังิานที�จาํเป็น 

มกีารจดัอตัรากําลงั

ทางการพยาบาลที�
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูป้ว่ยและ
หน้าที�รบัผดิชอบ, มี
ระบบประกนัคุณภาพ

ทางการพยาบาลใน
ประเดน็ที�สาํคญั 

มกีารบรหิารการ

พยาบาลโดยการมสีว่น
รว่ม, มรีะบบกํากบัดแูล
ที�มปีระสทิธภิาพ, ใช้
หลกัการเป็นโคช้ในการ
นิเทศงาน, มกีาร

ประสานความรว่มมอืที�
ดกีบักรรมการ/
ระบบงานที�เกี�ยวขอ้ง 

มคีวามโดดเด่น เช่น 

การใชน้วตกรรม
ทางการบรหิาร, การ
ประเมนิการบรรลุ
เป้าหมายของระบบ
บรกิารพยาบาล 

มกีารประเมนิและ

ปรบัปรุงการบรหิารการ
พยาบาลอยา่งเป็นระบบ 

สง่ผลใหไ้ดบ้รกิาร
พยาบาลที�มคีุณภาพสงู 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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36 ปฏบิตักิารทางการ

พยาบาล

ใหก้ารดแูลทางการ
พยาบาลขั �นพื�นฐานที�ด ี

ใหก้ารดแูลตามแผนการ
พยาบาลที�สอดคลอ้งกบั

ผลการประเมนิผูป้ว่ย 
และสนบัสนุนแผนการ
รกัษาของแพทย ์

ใชก้ระบวนการพยาบาล
เพื�อดแูลผูป้ว่ยอยา่ง 

เหมาะสม, ปญัหาและ
ความเสี�ยงของผูป้ว่ย
ไดร้บัการตรวจพบทนั
การณ์และตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม, มี
บนัทกึทางการพยาบาล

ที�มคุีณภาพ 

มคีวามโดดเด่น เช่น ใช้
ความรูว้ชิาการที�

ทนัสมยั, มกีารเรยีนรู้
รว่มกบัสหสาขาวชิาชพี
เพื�อปรบัปรุงระบบงาน
และพฒันาวชิาชพี, การ
ดแูลเป็นองคร์วม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงบรกิาร

พยาบาลอยา่งเป็นระบบ
สง่ผลใหไ้ดบ้รกิาร
พยาบาลที�ปลอดภยั มี
คุณภาพสงู เป็นองค์
รวม มหีวัใจของความ
เป็นมนุษย ์สอดคลอ้ง

กบัปญัหา วถิชีวีติ และ
บรบิททางสงัคม 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

2.2 แพทย ์(PFG.2/MED) 

มีการจดัตั �งองคก์รแพทย ์รบัผิดชอบต่อการส่งเสริมและกาํกบัดแูลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย ์เพื�อบรรลพุนัธกิจของ

องคก์ร. 

37 องคก์รแพทย์ มกีารพบปะกนัในกลุม่
แพทยอ์ยา่งสมํ�าเสมอ
และมกีจิกรรมรว่มกนั
เพื�อเพื�อแสดงจดุยนืและ
ธํารงไวซ้ึ�งมาตรฐาน
แหง่วชิาชพี 

มกีารจดัตั �งองคก์ร
แพทย ์(เหมาะสมกบั
องคก์ร) และกําหนด
ประเดน็สาํคญัที�
จาํเป็นตอ้งมกีารพฒันา
และประสานเพื�อนําไป
ปฏบิตั ิ

มกีลไกกํากบัดแูลและ
สง่เสรมิใหเ้กดิบรกิาร
ทางการแพทยท์ี�ด ีมี
มาตรฐานและจรยิธรรม, 
แพทยแ์ตล่ะคนมี
การศกึษาตอ่เนื�องตาม
เกณฑ ์ 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
บทบาทเดน่ชดัในการ
เป็นผูนํ้าและชี�ทศิทาง
เรื�องคณุภาพและความ
ปลอดภยัในการดแูล
ผูป้ว่ย, แพทยป์ระเมนิ
คุณภาพการดแูลผูป้ว่ย
ของตนเองอยา่ง
สมํ�าเสมอ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการกาํกบัดแูล
มาตรฐานและจรยิธรรม
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหอ้งคก์รแพทยเ์ป็น
แบบอยา่งที�ดใีนการ
สง่เสรมิให ้รพ.มบีรกิาร
ทางการแพทยท์ี�มี
คุณภาพและน่าไวว้างใจ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II-3 สิ�งแวดลอ้มในการดแูลผ ูป่้วย (ENV) 
3.1 สิ�งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั (ENV.1) 

สิ�งแวดล้อมทางกายภาพขององคก์รเอื�อต่อความปลอดภยัและความผาสกุของผูป่้วย เจ้าหน้าที� และผูม้าเยอืน.  องคก์รสรา้งความมั �นใจว่าผูอ้ยูใ่น

พื�นที�อาคารสถานที�จะปลอดภยัจากอคัคีภยั วสัดแุละของเสียอนัตราย หรอืภาวะฉุกเฉินอื�นๆ. 

38 โครงสรา้งอาคาร
และสิ�งแวดลอ้มทาง

กายภาพ

อาคารสถานที�ไดร้บัการ
ดแูลความสะอาดและ
เป็นระเบยีบ, สถานที�
อาจมขีอ้จาํกดัซึ�งไมอ่าจ
แกไ้ขไดใ้นเวลาอนัสั �น 

มกีารปรบัปรุงเพื�อลด
ความเสี�ยงทาง
โครงสรา้งกายภาพที�
เหน็ชดัเจน 

โครงสรา้งอาคารสถานที�
เป็นไปตามที�กฎหมาย
กําหนด, มคีวามปลอด 
ภยั สะดวก สบาย, 
พื�นที�ใชส้อยเพยีงพอ, 

แสงสวา่งและอุณหภูมิ
เหมาะสม, มรีะบบ
ระบายอากาศที�ด,ี ไดร้บั
การบํารุงรกัษาอยา่งด ี

มคีวามโดดเด่น เช่น 
เป็นสถานที�ที�ใหค้วาม
อบอุ่น เป็นมติร, มกีาร
ออกแบบโครงสรา้ง
สาํหรบัผูป้ว่ยเฉพาะ

กลุม่โรค 

เป็นแบบอยา่งของ
สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพที�เอื�อต่อการ
เยยีวยาและความผาสกุ
ของผูป้ว่ย เจา้หน้าที� 

และผูม้าเยอืน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

39 การกาํกบัดแูลและ

บรหิารความเสี�ยงดา้น
สิ�งแวดลอ้ม

มผีูไ้ดร้บัมอบหมายให้
กํากบัดแูลระบบงาน

บรหิารอาคารสถานที�
และการรกัษาความ
ปลอดภยั 

มกีารตรวจสอบอาคาร
สถานที�และสิ�งแวดลอ้ม

เพื�อคน้หาความเสี�ยง
และการปฏบิตัทิี�ไม่
ปลอดภยัดา้น
สิ�งแวดลอ้มตาม
กําหนดเวลา 
 

มกีารประเมนิความ
เสี�ยงดา้นสิ�งแวดลอ้มใน

เชงิรุก, จดัทาํแผน
บรหิารความเสี�ยงดา้น
สิ�งแวดลอ้มและนําไป
ปฏบิตั,ิ บุคลากรไดร้บั
การฝึกอบรม 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การทําใหเ้จา้หน้าที�มี

สว่นรว่มในการกํากบั
ดแูลและบรหิาร
สิ�งแวดลอ้มขององคก์ร 

มกีารตดิตามและ
ปรบัปรุงระบบงาน 

สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งของ
สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพที�เอื�อต่อความ
ปลอดภยัของผูป้ว่ย 
เจา้หน้าที� และผูม้า

เยอืน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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40 การจดัการกบัวสัดุ

และของเสยีอนัตราย

อย่างปลอดภยั

มกีารระบุวสัดแุละของ
เสยีอนัตรายที�มใีน

องคก์ร และแนวทาง
ปฏบิตัทิี�เหมาะสมใน
การเลอืก สมัผสั จดัเกบ็ 
เคลื�อนยา้ย ใช ้กําจดั 

มกีารฝึกอบรมและ
เตรยีมอุปกรณ์ที�จาํเป็น 

 

มกีารปฏบิตัติาม
แนวทางที�กาํหนดไว้

อยา่งครบถว้นและ
ครอบคลุมอนัตรายใน
ทุกดา้น 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การสรา้งนวตกรรมใน

การกําจดัของเสยีและ
วสัดุอนัตรายที�ม ี
ประสทิธภิาพยิ�งขึ�น 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ 

สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งที�ด ีมั �นใจวา่
จะไมเ่กดิอนัตรายจาก
วสัดุและของเสยี
อนัตราย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

41 การจดัทาํแผน 

ฝึกซอ้ม ตรวจสอบ
ระบบ เพื�อป้องกนั

อคัคภียั

โครงสรา้งอาคารสถานที�
ไมม่คีวามเสี�ยงดา้น

อคัคภียัที�ชดัเจน,  มกีาร
จดัทําแผนป้องกนัและ
รองรบัเมื�อเกดิอคัคภียั 

หรอืภาวะฉุกเฉินอื�นๆ 

 

มกีารอบรมและฝึกซอ้ม
แผน, มกีารตดิตั �ง

เครื�องมอืและวางระบบ
เกี�ยวกบัอคัคภียัอยา่ง
เหมาะสมกบัประเภท
วสัดุที�ตดิไฟในแต่ละ

พื�นที� 

การซอ้มแผนอคัคภียั
และภาวะฉุกเฉนิ

ครอบคลุมทุก
สภาวการณ์และ
ผูเ้กี�ยวขอ้งทั �งในและ
นอก รพ., มกีาร

ตรวจสอบปจัจยัเสี�ยงต่อ
อคัคภียั และปรบัปรุง
เพื�อป้องกนั 

มกีารปรบัปรุงแผนและ
การเตรยีมความพรอ้ม

จากการประเมนิผลการ
ฝึกซอ้ม 

การจดัการและการ
เตรยีมความพรอ้มเป็น

แบบอยา่งที�ด ี

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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3.2 เครื�องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 
องคก์รสรา้งความมั �นใจว่ามีเครื�องมอืที�จาํเป็น พร้อมใช้งานทาํหน้าที�ได้เป็นปกติ  และมีระบบสาธารณูปโภคที�จาํเป็นอยูต่ลอดเวลา. 

42 เครื�องมอื มรีะบบการจดัการ การ
ตรวจสอบความ
เพยีงพอ ดแูลความ
พรอ้มใชข้องเครื�องมอื
และวสัดอุุปกรณ์ในแต่
ละหน่วยงาน 

 

 

มกีารกําหนดระดบัขั �น
ตํ�าของเครื�องมอืและ
วสัดุอุปกรณ์ในแต่ละ
หน่วยงาน สาํรวจและ
วางแผนจดัหาที�จาํเป็น
พรอ้มใช ้ทาํหน้าที�ได้
เป็นปกตติลอดเวลา 

มเีครื�องมอืเพยีงพอ
สาํหรบัการดแูลผูป้ว่ย
ไดอ้ยา่งปลอดภยัทั �งใน
ภาวะปกตแิละภาวะ
ฉุกเฉิน, มรีะบบ
บาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั 
ทดสอบ ตรวจสอบ และ 
calibrate ที�เหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การวเิคราะหข์อ้มลูเพื�อ
การจดัหาทดแทน, การ
จดับรกิารเครื�องมอืบาง
ประเภทในลกัษณะรวม
ศูนย,์ การมศีกัยภาพใน
การซ่อมบํารงุ 

 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการบรหิาร
จดัการเครื�องมอือยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลใหม้ี
เครื�องมอืเพยีงพอและ
พรอ้มใชใ้นทุกสถาน 
การณ์ อกีทั �งสามารถให้
คาํปรกึษาการบาํรุง 
รกัษาแก ่รพ. ใน
เครอืขา่ย/หน่วยงาน
ใกลเ้คยีงภายนอกได ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

43 ระบบ
สาธารณูปโภค 
 



มกีารจดัแผนผงั
ตําแหน่งที�ต ั �งต่างๆ ของ
ระบบ, มแีนวทางปฏบิตัิ
ฉุกเฉินเมื�อระบบ
สาธารณูปโภคมปีญัหา 

มกีารจดัทําแผนบรหิาร
ระบบสาธารณูปโภค
เพื�อการใชง้านที�ไดผ้ล 
ปลอดภยั และเชื�อถอืได้
, มกีารตรวจสอบ 
ทดสอบ และบาํรุงรกัษา 
อยา่งเหมาะสมตามเวลา
ที�กําหนด, มรีะบบไฟฟ้า
สาํรองใหแ้ก่จุดบรกิารที�
จาํเป็นทั �งหมด 

มกีารนําแผนบรหิาร
ระบบสาธารณูปโภคไป
ปฏบิตัอิยา่งครบถว้น, มี
ความมั �นใจในการ
ทาํงานของระบบไฟฟ้า
สาํรอง การลดปรมิาณ
เชื�อโรคหรอืการ
ปนเปื�อนในระบบปรบั
อากาศ ระบบนํ�า 

มกีารตดิตามและรวบ
รวบขอ้มลูเกี�ยวกบั
ระบบสาธารณูปโภค 
และใชว้างแผนปรบัปรุง
หรอืสรา้งทดแทน 

มรีะบบสาธารณูปโภคที�
จาํเป็นสาํหรบัใหก้าร
ดแูลผูป้ว่ยอยา่ง
ปลอดภยั มี
ประสทิธภิาพสงู และ
พรอ้มใชง้านได้
ตลอดเวลา  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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3.3 สิ�งแวดล้อมเพื�อการสร้างเสริมสขุภาพและการพิทกัษ์สิ�งแวดล้อม (ENV.3) 

องคก์รแสดงความมุ่งมั �นในการที�จะทาํให้โรงพยาบาลเป็นสถานที�ที�ปลอดภยัและเอื�อต่อสขุภาพ เอื�อต่อกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ และพิทกัษ์

สิ�งแวดล้อม. 

44 สิ�งแวดลอ้มเพื�อ

การสรา้งเสรมิสขุภาพ

มสีิ�งแวดลอ้มที�เป็น
ระเบยีบ สบายตา 

มสีิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อ
ความปลอดภยัทาง
กายภาพและปราศจาก
การรบกวน 

มสี ิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อ
การมปีฏสิมัพนัธ ์ความ
ผอ่นคลาย การจดั
กจิกรรมสรา้งเสรมิ
สขุภาพสาํหรบัผูป้ว่ย
และเจา้หน้าที� 

มคีวามโดดเด่น เช่นมี
สิ�งแวดลอ้มเอื�อต่อการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะ
ของสาํหรบับุคลากร 
ผูป้ว่ย ผูร้บับรกิารอื�นๆ 
และประชาชนทั �วไป

อยา่งไดผ้ล 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งในการเรยีนรู้
ใหแ้ก่องคก์รอื�นๆ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

45 การพทิกัษ์

สิ�งแวดลอ้ม

มคีวามพยายามในการ

แกไ้ขปญัหาในระบบ
บาํบดันํ�าเสยีและกาํจดั
ขยะซึ�งอาจจะมี
โครงสรา้งไมเ่หมาะสม
กบั รพ. 

ระบบบาํบดันํ�าเสยีมี

ขนาดเหมาะสมกบั รพ., 
มกีระบวนการที�ชดัเจน
ในการบําบดันํ�าเสยีและ
กําจดัขยะโดยผูม้คีวามรู ้

มรีะบบบําบดันํ�าเสยีและ

การกําจดัขยะที�มี
ประสทิธภิาพ, คา่นํ�าทิ�ง
ที�ผา่นการบาํบดัเป็นไป
ตามมาตรฐานอยา่ง
ต่อเนื�อง 

มคีวามโดดเด่น เช่น 

การลดปรมิาณของเสยี
และลดการใชว้สัดุที�
ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม, การ
รว่มมอืกบัชุมชนในการ
พทิกัษ์และปรบัปรุง

สิ�งแวดลอ้ม 

มกีารประเมนิและ

ปรบัปรุงการพทิกัษ์
สิ�งแวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นแบบอยา่งในดา้นนี� 
หรอืไดร้บัการรบัรอง 

ISO14000 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ (IC) 
4.1 ระบบการควบคมุและป้องกนัการติดเชื�อ (IC.1) 

ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อขององคก์ร ได้รบัการออกแบบอยา่งเหมาะสม ได้รบัการสนับสนุนทรพัยากรเพียงพอ และมีการ

ประสานงานที�ดี. 

46 การออกแบบระบบ

ป้องกนัและควบคมุ
การตดิเชื�อ

มกีารกําหนดเป้า 

ประสงค ์วตัถุประสงค ์

กลยุทธ ์ที�เหมาะสมกบั 

รพ. 

มมีาตรการป้องกนั
ครอบคลุมการตดิเชื�อที�

พบบ่อยและมสีิ�งอาํนวย
ความสะดวกเพยีงพอ 

การป้องกนัและควบคมุ
ครอบคลุมการตดิเชื�อที�

มคีวามสาํคญัทาง
ระบาดวทิยาตามบรบิท
ของ รพ., ครอบคลุมทุก
พื�นที�, มกีารใชข้อ้มลู
ความรูท้ ี�ทนัสมยั 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
บรูณาการระหวา่งงาน 

IC กบั CQI และ
ระบบงานที�เกี�ยวขอ้ง, มี
การประสานการป้องกนั
ไปถงึบา้นของผูป้ว่ย 
และการสง่ต่อระหวา่ง 

รพ.,  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงงาน IC อยา่ง

เป็นระบบ สง่ผลให้
องคก์รเป็นตวัอยา่งที�ด ี
อตัราการตดิเชื�อสาํคญั
อยูใ่นระดบัตํ�า 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

47 การจดัการและ

ทรพัยากร 

มผีูร้บัผดิชอบงาน IC 

ชดัเจน (ทั �งคณะผูก้าํกบั
ดแูลและ ICN) 

ผูร้บัผดิชอบมคีวามรู้
และคุณสมบตัเิหมาะสม 

มทีรพัยากรที�เพยีงพอ, 
ระบบสารสนเทศ
สนบัสนุน, บุคลากร
ไดร้บัการอบรมความรู้
อยา่งต่อเนื�อง 

มคีวามโดดเด่น เช่นการ
ใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั
แกค่รอบครวั/ชุมชน   

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการจดัการ
ทรพัยากรดา้น IC อยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลใหม้ี
ทรพัยากร ระบบ และ
ความรูเ้พยีงพอ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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4.2 การป้องกนัการติดเชื�อ (IC.2) 
องคก์รสรา้งความมั �นใจว่ามีการปฏิบติัที�เหมาะสมเพื�อการป้องกนัการติดเชื�อในโรงพยาบาล. 

48 การป้องกนัการตดิ
เชื�อ

มกีารกําหนดมาตรการ
ป้องกนัที�จาํเป็น, มี
โครงสรา้งและสถานที�
เอื�อตอ่การป้องกนั 

มมีาตรการป้องกนัที�
ครอบคลุม, บุคลากรมี
ความรูค้วามเขา้ใจ  

มกีารปฏบิตัติามมาตร 
การป้องกนัครบ ถว้น, 
มกีารควบคมุสิ�งแวด 
ลอ้ม, ลดความเสี�ยงตอ่
การตดิเชื�อในพื�นที�
สาํคญั, ลดความเสี�ยง
ต่อการตดิเชื�อที�สาํคญั 

มคีวามโดดเด่น เช่นนํา 
HFE มาปรบัปรุงเพื�อให้
มกีารปฏบิตัติาม
มาตรการไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์, มกีารประเมนิ
และปรบัปรุงการปฏบิตัิ
ตามมาตรการที�กาํหนด 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ
เพื�อใหเ้กดิการปฏบิตัิ
ตามมาตรการป้องกนั 
สง่ผลใหอ้ตัราการตดิ
เชื�ออยูใ่นระดบัที�ตํ�ามาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

4.3 การเฝ้าระวงั ติดตามกาํกบั และควบคมุการระบาด (IC.3) 
องคก์รใช้วิธีการที�เหมาะสมในการเฝ้าระวงัและติดตามกาํกบั เพื�อค้นหาและควบคมุการติดเชื�อ และจดัการกบัสถานการณ์ที�มีการระบาดของการ
ติดเชื�อในโรงพยาบาล. 

49 การเฝ้าระวงัการ
ตดิเชื�อและตดิตาม
กํากบั

มกีารออกแบบระบบเฝ้า
ระวงัที�เหมาะสมกบั
องคก์ร (รพ.ขนาดเลก็
เน้นที�กระบวนการและ 
OPD) 

มกีารดาํเนินการเฝ้า
ระวงัโดยผูม้คีวามรู้
เหมาะสม งา่ยต่อการ
ปฏบิตั ิผูเ้กี�ยวขอ้งมี
สว่นรว่ม มกีารวเิคราะห์
และใหข้อ้มลูป้อนกลบั
อยา่งทนัการณ์ 

มกีารนําขอ้มลูจากการ
เฝ้าระวงัมาใชใ้นการ
วางแผน คน้หาการ
ระบาด ใหค้วามรู ้
ประเมนิผลและปรบัปรุง
ระบบงาน 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ความรว่มมอืกบัองคก์ร
ภายนอกในการเฝ้าระวงั
, การวเิคราะหข์อ้มลูที�
สะทอ้นจุดที�เป็นปญัหา 

มกีารประเมนิและปรบั 
ปรุงประสทิธภิาพของ
การเฝ้าระวงัอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นแบบอยา่งในดา้นนี� 
การเฝ้าระวงัมปีระสทิธ ิ
ภาพ อตัราการตดิเชื�อที�
สาํคญัมแีนวโน้มลดลง 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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50 การควบคมุการ
ระบาดของการตดิเชื�อ

มศีกัยภาพในการบ่งชี�
การเพิ�มที�ผดิปกตหิรอื
การระบาดของการตดิ
เชื�อ 

การบ่งชี�การเพิ�มหรอื
การระบาดเป็นไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ, มกีาร
สนบัสนุนทรพัยากรและ
ใหอ้าํนาจทมีผูร้บัผดิ 
ชอบในการควบคมุ 

ทมีผูร้บัผดิชอบ
ดาํเนินการใชม้าตรการ
ควบคมุที�เหมาะสม
อยา่งรอบดา้นและทนั
การณ์ 

มกีารเรยีนรูจ้ากการ
ระบาดที�เกดิขี�นเพื�อ
นํามาปรบัปรุงระบบและ
สรา้งความตระหนกั 

มกีารควบคมุการระบาด
อยา่งมปีระสทิธภิาพ, 
บทเรยีนที�เกดิขึ�นนํามา
สูร่ะบบที�รดักุมและ
ความตระหนกัใน
บุคลากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS 

5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 
องคก์รจดัให้มีระบบบริหารเวชระเบียนที�มีประสิทธิภาพเพื�อตอบสนองความต้องการของผู้เกี�ยวข้องทุกฝ่าย. 

51 การวางแผนและ
ออกแบบระบบบรหิาร
เวชระเบยีน8

มกีารร่วมกนักําหนด
เป้าหมายของการ
บนัทกึเวชระเบยีน, มี
แนวทางปฏบิตัเิกี�ยวกบั
การบนัทกึ การแกไ้ข 
การจดัเกบ็ และการ
เขา้ถงึเวชระเบยีนที�
เหมาะสม 

มกีารรว่มกนัออกแบบ
ระบบบรหิารเวช
ระเบยีน, มรีะบบ
ป้องกนัการสญูหายและ
รกัษาความปลอดภยั 
 

มกีารดาํเนินการระบบ
บรหิารเวชระเบยีนที�มี
ประสทิธภิาพ,  มกีาร
รกัษาความลบัที�ด ี

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยใช้
ประโยชน์จากบนัทกึเวช
ระเบยีนของตน, การ
ประมวลผลขอ้มลูจาก
เวชระเบยีนเพื�อประ 
โยชน์ในการวางแผน
และปรบัปรุงการดแูล
ผูป้ว่ย 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงระบบบรหิาร
เวชระเบยีนอยา่งเป็น
ระบบ ทาํใหร้ะบบ
บรหิารเวชระเบยีน
ตอบสนองความ
ตอ้งการขององคก์รและ
ผูป้ว่ย 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

                                            

8
 ระบบบริหารเวชระเบียน ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของแบบบนัทกึต่างๆ, ระยะเวลาที�มกีารเกบ็รกัษาเวชระเบยีน, ประสทิธภิาพของระบบการจดัเกบ็และคน้หาเวชระเบยีน, 

ความปลอดภยัในการจดัเกบ็เวชระเบยีน, คุณภาพในการใหร้หสั, การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ 
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5.2 เวชระเบียนผูป่้วย (MRS.2) 

ผู้ป่วยทกุรายมีเวชระเบียนซึ�งมีข้อมูลเพียงพอสาํหรบัการสื�อสาร การดแูลต่อเนื�อง การเรียนรู้ การวิจยั การประเมินผล และการใช้เป็นหลกัฐานทาง

กฎหมาย. 

52 ความสมบูรณ์ของ

การบนัทกึ

เวชระเบยีนมคีวาม

สมบูรณ์ไมถ่งึ 40% 

เวชระเบยีนมคีวาม

สมบูรณ์ 40-49% 

เวชระเบยีนมคีวาม

สมบูรณ์ไมน้่อยกวา่ 50-

79 % 

เวชระเบยีนมคีวาม

สมบูรณ์ไมน้่อยกวา่
80% 

ผูป้ว่ยทุกรายมเีวช

ระเบยีนซึ�งมขีอ้มูล
เพยีงพอสาํหรบัการ
สื�อสาร การดแูลตอ่เนื�อง 
การเรยีนรู ้การวจิยั การ
ประเมนิผล และการใช้

เป็นหลกัฐานทาง
กฎหมาย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

53 การทบทวนเวช

ระเบยีน

มกีารทบทวนความ
สมบูรณ์ของการบนัทกึ
อยา่งน้อยปีละครั �ง 

มกีารทบทวนความ
สมบูรณ์ของการบนัทกึ
เวชระเบยีนตาม
แบบฟอรม์ของ สปสช./
พรพ. อยา่งน้อย 3 ฉบบั
ต่อเดอืนสาํหรบัแพทย์
แตล่ะคน 

มกีารทบทวนคณุภาพ
ของการบนัทกึเวช
ระเบยีน, มกีารปรบัปรุง
ความสมบูรณ์และ
คุณภาพของการบนัทกึ 

มกีารทบทวนคณุภาพ
การดแูลผูป้ว่ยจากเวช
ระเบยีน และนําปญัหาที�
พบไปปรบัปรุงระบบ 

งาน (เช่น การใช ้trigger 

เพื�อคดักรองเวช
ระเบยีนมาทบทวนหา 
AE และปรบัปรงุ) 

ผูป้ระกอบวชิาชพีมเีจต
คตทิี�ดตี่อการทบทวน
เวชระเบยีน สง่ผลให้
เวชระเบยีนมคีวาม
สมบูรณ์และคุณภาพสงู 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II-6 ระบบการจดัการดา้นยา (MMS) 
6.1 การวางแผน การจดัการ การเกบ็และสาํรองยา (MMS.1) 
องคก์รสรา้งความมั �นใจในระบบการจดัการด้านยาที�ปลอดภยั เหมาะสม และได้ผล พร้อมทั �งการมียาที�มีคณุภาพสงูพร้อมใช้สาํหรบัผูป่้วย. 

54 การวางแผนและ
การจดัการ

มกีารจดัตั �ง PTC หรอื
มอบหมายใหม้กีารทาํ
หน้าที�ของ PTC, มกีาร
จดัทําบญัชยีา รพ., มี
การวเิคราะหป์ญัหาการ
ใชย้าที�รุนแรง, มกีาร
ระบุยาที�มคีวามเสี�ยงสงู
หรอืตอ้งมคีวาม
ระมดัระวงัในการใชส้งู 

PCT กําหนดเป้าหมาย
และนโยบายที�ชดัเจน, 
มกีารทบทวนบญัชยีา
อยา่งน้อยปีละครั �ง, มี
มาตรการป้องกนัปญัหา
การใชย้าที�รุนแรง 
รวมทั �งการจดัการกบั
ปญัหายาขาดแคลนและ
ยาที�จาํเป็นเรง่ดว่น 

นโยบายและเป้าหมาย
ของ PTC ไดร้บัการ
นําไปปฏบิตัอิยา่ง
เหมาะสม 
 
 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
PTC ทาํหน้าที�ครบทุก 
function เพื�อบรรลุ
เป้าหมาย, มรีะบบ
สง่เสรมิการใชย้าที�
เหมาะสม, มนีโยบายที�
มุง่สรา้งการมสีว่นรว่ม
และเสรมิพลงัผูป้ว่ย 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงระบบบรหิาร
จดัการดา้นยาอยา่งเป็น
ระบบ ใชน้วตกรรมและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทําให้
องคก์รเป็นตวัอยา่งที�ดี
ในดา้นนี�  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

55 การเกบ็สาํรองยา มแีนวทางการสาํรองยา
ในระดบั รพ., จดัเกบ็ยา
แบบ First Expire First 
Out (FEFO), มกีาร
จดัการกบัยาหมดอายุ
อยา่งเหมาะสม, มแีผน
จดัซื�อเวชภณัฑใ์นแต่ละ
ปี 

มแีนวทางการสาํรองยา
ในระดบั รพ.และระดบั
หน่วยงาน, ระบบสาํรอง
ยา/เวชภณัฑฉุ์กเฉนิและ
การทดแทน, ระบบจา่ย
ยาเมื�อหอ้งยาปิด, มกีาร
ตรวจสอบบรเิวณที�เกบ็
ยาอยา่งสมํ�าเสมอ, มี
การคดัเลอืกผูข้ายและ
ตรวจรบัยาที�มั �นใจวา่จะ
ไดย้าที�มคีุณภาพ 

ระบบจดัซื�อและสาํรอง
ยาสรา้งความมั �นใจใน
ความเพยีงพอ 
คุณภาพ/ความคงตวั 
ความปลอดภยั และ
ความพรอ้มใช ้
 

 

มคีวามโดดเด่น เช่น ใช้
ขอ้มลูความคลาด 
เคลื�อนทางยากบัการ
จดัซื�อเวชภณัฑ,์ ระบบ
การตดิตามยาคนืเมื�อ
พบวา่ยามปีญัหา, การ
จดัการกบัยาที�สง่คนื
หอังยา 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการเกบ็สาํรอง
ยาอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหย้ามคีณุภาพ 
เพยีงพอ พรอ้มใช ้ใน
ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ 
ทุกสถานที� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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6.2 การใช้ยา (MMS.2) 

องคก์รสรา้งความมั �นใจว่ามีการสั �งใช้ยาและการให้ยาที�ปลอดภยั ถกูต้อง เหมาะสม และได้ผล. 

56 การสั �งใชย้าและ
ถ่ายทอดคาํสั �ง

มกีารวเิคราะหป์ญัหาที�
มโีอกาสเกดิจากการสั �ง
ใชย้าและการถ่ายทอด
คาํส ั �งจากขอ้มลูที�มอียู่
ในระบบ 
 

มกีารกําหนดมาตรการ
ป้องกนัปญัหาจากการ
สั �งใชย้าและถ่ายทอด
คาํสั �ง (ด ูSPA), 
ผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูยาที�จาํเป็น
ได,้  

ผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของ
ผูป้ว่ยที�จาํเป็นได้
ครบถว้น, มแีนวทางใน
การสั �งใชย้าที� รพ.
เลอืกสรร, เริ�มมรีะบบ 
drug reconciliation ใน
หน่วยงานจาํนวนหนึ�ง 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การใช ้IT ในการสั �งยา
การถ่ายทอด และการ
สื�อสารเกี�ยวกบัคาํส ั �งยา, 
การจดัทาํและใช้
ประโยชน์จาก drug 
profile, ระบบทบทวน
เพื�อใหเ้กดิการใชย้า
อยา่งเหมาะสม, ระบบ 
drug reconciliation ที�
ครอบคลุมและมี
ประสทิธภิาพ  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการสั �ง
ใชแ้ละถ่ายทอดคาํสั �ง
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหอ้งคก์รเป็นตวัอยา่ง
ในการสั �งใชย้าที�ถูกตอ้ง
เหมาะสม  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

57 การทบทวนคาํสั �ง 
เตรยีมและจดัจ่าย/สง่
มอบยา

มกีารทบทวนคาํสั �งใชย้า
ตามแนวทางเบื�องตน้ใน
การคดักรองปญัหา, มี
การใหข้อ้มูลการเตรยีม
ยาที�ถูกตอ้งใหก้บั
ผูเ้กี�ยวขอ้ง 

 

การทบทวนคาํสั �งใชย้า
สามารถตรวจพบปญัหา
สาํคญัที�พบบอ่ย, มกีาร
นําขอ้มลู pre- 
dispensing error ที�พบ
บอ่ยมาปรบัระบบงาน, 
มกีารสง่มอบยาพรอ้ม
ขอ้มลูคาํแนะนําที�
เหมาะสม 

 

การทบทวนคาํส ั �งใชย้า
สามารถตรวจพบปญัหา
ที�ไมพ่บบอ่ยได,้ มี
ระบบงานและสิ�งแวด 
ลอ้มที�เอื�อต่อการเตรยีม/
จดัจา่ยยาอยา่งถูกตอ้ง, 
มรีะบบตรวจสอบก่อน
สง่มอบ, มรีะบบรบั
ขอ้มลู dispensing error 
จากหอผูป้ว่ย 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การใช ้IT เพื�อสื�อสาร
กบัผูส้ ั �งใช,้ ระบบ
ทบทวนเพื�อใหเ้กดิการ
ใชย้าอยา่งเหมาะสม, 
ระบบตดิตาม 
dispensing error ผูป้ว่ย
นอก 

  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการ
ทบทวนคาํสั �ง/เตรยีม/
จดัจา่ยยาอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นตวัอยา่งในดา้นนี� มี
ความคลาดเคลื�อนและ
ความไมเ่หมาะสมใน
ระดบัตํ�ามาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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58 การบรหิารยาและ

ตดิตามผล

มกีารวเิคราะหโ์อกาส

เกดิความคลาดเคลื�อน
และเหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงคเ์นื�องจากการ 
เตรยีมและบรหิารยา 
 

มกีารกําหนดมาตรการ

ป้องกนัความคลาด 
เคลื�อนและเหตุการณ์ไม่
พงึประสงคเ์นื�องจาการ
เตรยีมและการบรหิาร
ยา, การใหข้อ้มลูและ
ฝึกอบรม, สิ�งแวดลอ้มที�

เอื�อ 

มกีารปฏบิตัติาม

มาตรการที�กาํหนดไว,้ 
ระบบ double check ที�
เหมาะสม, ระบบบนัทกึ
และตดิตามผลการใหย้า
, ระบบรายงานเมื�อเกดิ
ปญัหา 

  

มคีวามโดดเด่น เช่น 

การใช ้IT ในการบรหิาร
ยา, การ empower ให้
ผูป้ว่ย/ครอบครวัมสีว่น
รว่มในการตรวจสอบ 

 

มกีารประเมนิและ

ปรบัปรุงระบบการ
เตรยีมและบรหิารยา
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหอ้งคก์รเป็นผูนํ้าใน
ดา้นนี� ความคลาด
เคลื�อนและเหตุการณ์ไม่

พงึประสงคอ์ยูใ่นระดบั
ตํ�ามาก  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉยัโรค และบริการที�เกี�ยวขอ้ง (DIN) 

ก. ห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์/ พยาธิวิทยาคลินิก 
59 การวางแผน 
ทรพัยากร และการ
จดัการหอ้งปฏบิตักิาร
ทางการแพทย ์

มบีุคลากร สถานที� 
เครื�องมอือ◌ปุกรณ์ 
เพยีงพอสาํหรบัการตรวจ 
lab ขั �นพื�นฐาน 

มบีุคลากร สถานที� 
เครื�องมอือ◌ปุกรณ์ 
เพยีงพอสาํหบัการตรวจ 
lab ที�จาํเป็นตลอดเวลา 

มบีุคลากร สถานที� 
เครื�องมอือ◌ปุกรณ์ 
เหมาะสมกบับรกิารของ
องคก์ร 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
ระบบบาํรงุรกัษาเชงิ
ป้องกนั การสอบเทยีบ 
และการใชผ้ลการสอบ
เทยีบอย่างเหมาะสม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการบรหิาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูนํ้า
ในดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

60 การจดับรกิาร
ปฏบิตักิารทางการ
แพทย ์

มบีรกิาร lab ขั �นพื�นฐาน
ที�จาํเป็น 

มบีรกิาร lab ที�จาํเป็น
ตลอดเวลา สามารถสง่
ตรวจภายนอกเมื�อ
จาํเป็น, ผูเ้กี�ยวขอ้ง
ไดร้บัผลในเวลาที�
กําหนด 

มรีะบบป้องกนัการ
รายงานผลผดิพลาด 
การรายงานคา่วกิฤต ิ
การรกัษาความลบั การ
สื�อสารที�ดกีบัหน่วยสง่
ตรวจ 

มรีะบบการตดิตาม
ความน่าเชื�อถอืของการ
แปลผล, มกีารทบทวน
ความเหมาะสม และ
คุม้คา่ ในการสง่ตรวจ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงบรกิาร
หอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทยอ์ยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นผูนํ้าในดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

61 ระบบคณุภาพ
หอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทย์ 

มแีนวทางปฏบิตัใินการ
เกบ็สิ�งสง่ตรวจ 
ปฏบิตักิารตรวจ และ
การควบคุมคุณภาพที�
จาํเป็น 

มรีะบบควบคุมคุณภาพ
ภายใน (เครื�องมอื 
นํ�ายา และผลการตรวจ) 
และมกีารตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม 

มรีะบบการทดสอบ
ความชาํนาญ 
(proficiency test) และมี
การตอบสนองอยา่ง
เหมาะสม, มกีาร
ปรบัปรุงตามขอ้เสนอ 
แนะสาํคญัที�ไดร้บัจาก
องคก์รวชิาชพี หรอืพี�
เลี�ยงในเครอืขา่ย 

มรีะบบบรหิารคุณภาพ
ที�ครอบคลมุและมี
ประสทิธภิาพ, มกีาร
พฒันาคุณภาพร่วมกบั
วชิาชพีอื�น, ไดร้บัการ
รบัรองจากองคก์ร
ภายนอกครอบคลุมการ
ตรวจสาํคญับางสว่น 

ไดร้บัการรบัรองจาก
องคก์รภายนอก
ครอบคลุมการตรวจ
สาํคญัสว่นใหญ ่

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ข. บริการโลหิตวิทยา 

62 (ก) บรกิารโลหติ

วทิยาใน รพ.ที�ไม่มี

คลงัเลอืด

มแีนวทางปฏบิตัทิี�

ชดัเจนสาํหรบัผูป้ว่ยที�
จาํเป็นตอ้งใชเ้ลอืด 
รวมทั �งการระบุแหลง่ที�
จะขอรบัเลอืดในกรณี
ต่างๆ 

มรีะบบการขอเลอืด 

ขนสง่เลอืด หรอืสง่
ผูป้ว่ยไปรบัเลอืด ที�มี
ประสทิธภิาพ,  
มกีารเฝ้าระวงัปฏกิริยิา
จากการใหเ้ลอืด และมี
การนําบทเรยีนมา

ทบทวนเพื�อใหเ้กดิการ
ปฏบิตัทิ ี�รดักุมในการให้
เลอืด 

มกีารตดิตามผลการ

ดาํเนินการ และแสดงให้
เหน็วา่สามารถใหเ้ลอืด
แกผู่ป้ว่ยไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั ทนัเวลา 

  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

62 (ข) บรกิารโลหติ

วทิยาใน รพ.ที�มคีลงั
เลอืด

มแีนวทางปฏบิตัทิี�
ชดัเจนสาํหรบัการรบั
บรจิาคโลหติ และการ

ใหบ้รกิารโลหติ 

มกีารนํามาตรฐานการ
บรกิารโลหติของ
สภากาชาดไทยมา

ประเมนิและปรบัปรุงใน
สว่นขาด 

สามารถปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบรกิาร
โลหติของสภากาชาด

ไทยในหวัขอ้ที�จาํเป็น
กบับรบิทไดค้รบถว้น 

มคีวามโดดเด่น เช่น
สามารถเป็นที�พึ�งในดา้น
การใหบ้รกิารโลหติ

ใหแ้ก่ รพ.ในเขต
ใกลเ้คยีงไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงบรกิารโลหติ
วทิยาอยา่งเป็นระบบ 

สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูนํ้า
ในดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ค. บริการรงัสีวิทยา และ Medical Imaging อื�นๆ 

63 การวางแผน 

ทรพัยากร และการ

จดัการบรกิารรงัสี

วทิยา 

มบีุคลากร สถานที� 

เครื�องมอือ◌ปุกรณ์ 

เพยีงพอสาํหรบับรกิาร
รงัสวีทิยา ขั �นพื�นฐาน 

มบีุคลากร สถานที� 

เครื�องมอือ◌ปุกรณ์ 

เพยีงพอสาํหรบับรกิาร
รงัสวีทิยาที�จาํเป็น
ตลอดเวลา  

มบีุคลากร สถานที� 

เครื�องมอือ◌ปุกรณ์ 

เหมาะสมกบับรกิารของ

องคก์ร, สถานที� 
เครื�องมอือปุกรณ์ 
เป็นไปตามมาตรฐาน, มี

ระบบบาํรุงรกัษาเชงิ
ป้องกนัที�เหมาะสม 

สถานที� เครื�องมอื

อุปกรณ์ ไดร้บัการ
ตรวจสอบและรบัรอง
จากหน่วยงานที�
รบัผดิชอบตามที�
กฎหมายกาํหนด 

มกีารประเมนิและ

ปรบัปรุงการบรหิาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูนํ้า
ในดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

64 การบรกิารรงัสี

วทิยา

มบีรกิารรงัสวีทิยาขั �น

พื�นฐานที�จาํเป็น, มี
ระบบในการเตรยีม
ผูป้ว่ย, มแีนวทางปฏบิตัิ
ที�จาํเป็น 

มบีรกิารรงัสวีทิยาที�

จาํเป็นตลอดเวลา 
สามารถสง่ตรวจ
ภายนอกเมื�อจาํเป็น, 
ผูเ้กี�ยวขอ้งไดร้บัผลใน
เวลาที�กําหนด 

บรกิารรงัสวีทิยา ให้

ภาพวนิิจฉยัที�มคุีณภาพ
และการวนิิจฉยัโรคที�
ถูกตอ้ง น่าเชื�อถอื โดย
มอีนัตรายตอ่ผูป้ว่ยและ
เจา้หน้าที�น้อยที�สดุ, 

ผูป้ว่ยไดร้บัคาํอธบิาย
ผลการตรวจตามความ
เหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เช่น 

การทบทวนความเหมาะ 
สมในการสง่ตรวจ, 

ระบบตดิตามความ
น่าเชื�อถอืของการแปล
ผล, การทบทวนความ

เหมาะสมและคุม้คา่ใน
การสง่ตรวจ 

มกีารประเมนิและ

ปรบัปรุงระบบบรกิาร
รงัสวีทิยา สง่ผลให้
องคก์รเป็นผูนํ้าในดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

65 ระบบคณุภาพและ

ความปลอดภยับรกิาร

รงัสวีทิยา

มแีนวทางปฏบิตัใินการ
ถ่ายภาพรงัส ี

มกีารควบคมุคุณภาพ
ของกระบวนการ
ถ่ายภาพและลา้งฟิลม์ 

และมกีารตอบสนอง

อยา่งเหมาะสม 

มกีารควบคมุคุณภาพ
ของเครื�องมอืที�ใชใ้นการ
ตรวจทางรงัส ี/ medical 
imaging อื�นๆ, มรีะบบ
ป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี
สารทบึรงัส ีและการเฝ้า

มรีะบบบรหิารคุณภาพ
ที�ครอบคลมุและมี
ประสทิธภิาพ, มกีาร
พฒันาคุณภาพร่วมกบั
วชิาชพีอื�น 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงระบบคุณภาพ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็เน
ผูนํ้าในดา้นนี� 
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ระวงัผูป้ว่ยที�มคีวาม
เสี�ยงสงู, มกีารทบทวน
อุบตักิารณ์และการหา
โอกาสพฒันา 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II – 8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ (DHS) 
8. การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ (DHS) 
องคก์รสรา้งความมั �นใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวงัเพื�อค้นหาการเกิดโรคและภยัสขุภาพที�ผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ และดาํเนินการสอบสวน
ควบคมุโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้ 

66 นโยบาย แผน การ

ตดิตามประเมนิผล 

บุคลากร ทรพัยากร 

การสรา้งความรู้

มนีโยบายและแผนที�
ชดัเจน สอดคลอ้งกบั
ปญัหาในพื�นที� 

มงีบประมาณ 
เทคโนโลย ีทรพัยากร
และบุคลากรที�เหมาะสม 

มกีารสรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจ ความตระหนกั 
ในดา้นแนวคดิ นโยบาย 
แผน และแนวทาง
ปฏบิตัเิกี�ยวกบัการเฝ้า
ระวงัโรคและภยัสขุภาพ
สาํหรบับุคลากรทุก
ระดบั 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ระบบในการกาํกบัดแูล 
ตดิตามประเมนิผล, 
บุคลากรทุกระดบัให้
ความรว่มมอื   

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งที�ดใีนการ
บรหิารและทรพัยากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

67 การเกบ็และ
วเิคราะหข์อ้มลูการเฝ้า
ระวงั

มรีะบบรายงานโรคที�
ตอ้งเฝ้าระวงัตามที� สธ.
กําหนด 

มกีารวเิคราะหโ์รคและ
ภยัสขุภาพสาํคญัใน
พื�นที�และจดัระบบเฝ้า
ระวงัอยา่งเหมาะสม 

มกีารบนัทกึและจดัเกบ็
ขอ้มลูที�มคีณุภาพ, ใช้
วธิกีารทางระบาดวทิยา
ในการวเิคราะหอ์ยา่ง
สมํ�าเสมอ, มกีาร
คาดการณ์แนวโน้มและ
วางแผนป้องกนั 

มคีวามโดดเด่น เช่น
สามารถตรวจพบการ
ระบาดของโรคและภยั
สขุภาพที�ไมอ่ยูใ่น
ขอบเขตการเฝ้าระวงั
ตามปกต ิ

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการ
เฝ้าระวงัอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งที�ดใีนระบบที�
มปีระสทิธภิาพ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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68 การตอบสนองต่อ
การระบาด และการ
เผยแพรข่อ้มลู

มมีาตรการป้องกนัการ
ระบาด, มกีารประสาน
กบั SRRT, มชีอ่งทาง
รบัรายงานที�เหมาะสม 

มแีผนตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินและเตรยีมพรอ้ม
รองรบั, มกีารสอบสวน
ผูป้ว่ยเฉพาะรายและ
การระบาดอยา่ง
ทนัทว่งท ี

มกีารสบืคน้และควบคุม
การระบาดอยา่ง
ทนัทว่งท,ี เผยแพร่
ขอ้มลูใหผู้เ้กี�ยวขอ้ง, 
ตอบสนองต่อการระบาด
อยา่งเหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เช่นมี
ความรว่มมอืจาก
ผูเ้กี�ยวขอ้งใน รพ.และ
เครอืข่ายนอก รพ. ใน
การเฝ้าระวงัและควบคมุ
การระบาดอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

มกีารควบคมุการระบาด
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
บทเรยีนที�เกดิขึ�นนํามา
สูร่ะบบที�รดักุมและ
ความตระหนกัใน
บุคลากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II – 9 การทํางานกบัชมุชน (COM) 
9.1 การจดับริการสร้างเสริมสขุภาพสาํหรบัชมุชน (COM.1) 
ทีมผูใ้ห้บริการร่วมมอืกบัชุมชน จดัให้มีบริการสรา้งเสริมสขุภาพที�สนองตอบต่อความต้องการของชมุชนที�รบัผิดชอบ. 

69 การจดับรกิารสรา้ง
เสรมิสขุภาพสาํหรบั
ชุมชน

เรยีนรูชุ้มชน ศกัยภาพ
และความตอ้งการของ
ชุมชน 

จดับรกิารสขุภาพเพื�อ
ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน 

วางแผนและออกแบบ
บรกิารสรา้งเสรมิ
สขุภาพรว่มกบัชุมชน 

มคีวามโดดเด่น เช่นมี
ระบบเกื�อหนุนการสรา้ง
บรกิารสขุภาพเตม็พื�นที�
ที�รบัผดิชอบ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการจดับรกิาร
สาํหรบัชุมชนอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหชุ้มชน
ทุกแหง่ในพื�นที�สามารถ
เขา้ถงึบรกิารสรา้งเสรมิ
สขุภาพที�จาํเป็นได ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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9.2 การเสริมพลงัชมุชน (COM.2) 

ทีมผูใ้ห้บริการทาํงานร่วมกบัชมุชนเพื�อสนับสนุนการพฒันาความสามารถของชุมชนในการปรบัปรงุสขุภาพและความเป็นอยูที่�ดีของชมุชน. 

70 การเสรมิพลงั

ชุมชน

สรา้งเครอืขา่ยระหวา่ง 

รพ.กบัชุมชน 

รว่มมอืกบัชุมชน 

สง่เสรมิพฤตกิรรมและ
ทกัษะสขุภาพสว่น
บุคคลซึ�งมคีวามสาํคญั
ต่อสขุภาพของแต่ละคน 

สนบัสนุนการพฒันา

ความสามารถของ
ชุมชนเพื�อแกป้ญัหา
สขุภาพของชุมชน โดย
ชุมชนเป็นผูร้บัผดิชอบ
หลกั 

มคีวามโดดเด่น เช่น 

ชี�แนะและสนบัสนุน
นโยบายสาธารณะ, 
สรา้งเครอืขา่ยการ
เรยีนรูร้ะหวา่งชุมชน, 
การสง่เสรมิใหม้ี

สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพและทางสงัคม
ที�เอื�อต่อการมสีขุภาพด ี

มกีารประเมนิและ

ปรบัปรุงการทาํงานกบั
ชุมชนอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูนํ้า
ในดา้นนี� ชุมชนมคีวาม
เขม้แขง็ เป็นแบบอยา่ง

ของการพึ�งตนเองใน
การจดัการกบัปญัหา
สขุภาพในพื�นที� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ตอนที� III กระบวนการดแูลผ ูป่้วย 

III – 1 การเขา้ถึงและเขา้รบับรกิาร (ACN) 
ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมั �นใจว่าผูร้บับริการสามารถเขา้ถงึบริการที�จาํเป็นได้งา่ย, กระบวนการรบัผูป่้วยเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ / ความต้องการ

ของผูป่้วย ทนัเวลา มีการประสานงานที�ดี ภายใต้ระบบและสิ�งแวดลอ้มที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล. 
71 การเขา้ถงึบรกิารที�

จาํเป็นและบรกิาร

เรง่ดว่น

มกีารวเิคราะหอ์ปุสรรค
ต่อการเขา้ถงึบรกิารที�
จาํเป็นและเรง่ดว่น 
(ดา้นภายภาพ ภาษา 
วฒันธรรม อื�นๆ) 

มกีารปรบัปรุงเพื�อลด
อุปสรรคต่อการเขา้ถงึ
บรกิารที�สาํคญั  

มกีารใชข้อ้มลูปญัหา
สขุภาพของชุมชนที�
รบัผดิชอบเพื�อการจดั
หรอืขยายบรกิาร 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การใช ้IT เพื�อใหผู้ป้ว่ย
เชา้ถงึบรกิาร, การ
เขา้ถงึของกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส หรอืผูป้ว่ย

ฉุกเฉิน, การใช ้lean 

เพื�อลดขั �นตอน  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ 
เพื�อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนสามารถเขา้ถงึ
บรกิารที�จาํเป็นต่างๆ 

อยา่งเหมาะสมกบั 
health need  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

72 กระบวนการรบั
ผูป่้วย

มกีารวเิคราะหผ์ูป้ว่ยที�
ตอ้งไดร้บัการดแูล
ฉุกเฉิน/เรง่ด่วน, มี
แนวทางในการบ่งชี�
ผูป้ว่ย การประเมนิ

เบื�องตน้ การช่วยเหลอื
ฉุกเฉิน การรบัเขา้

หน่วยบรกิารวกิฤต ิการ
สง่ต่อ 

มกีารบง่ชี�ผูป้ว่ยและ
ระบบ triage ที�ด,ี มกีาร
ช่วยเหลอืเบื�องตน้และ
สง่ต่ออยา่งเหมาะสม, 
การรบัเขา้หน่วยบรกิาร

วกิฤตเิป็นไปตามเกณฑ ์

กระบวนการรบัผูป้ว่ย
เหมาะกบัปญัหาของ
ผูป้ว่ย ทนัเวลา มกีาร
ประสานงานที�ด ี

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ระบบประสานงานใน
การสง่ต่อผูป้ว่ยวกิฤตทิี�
มปีระสทิธภิาพ, การใช ้
lean เพื�อปรบัปรุง

กระบวนการรบัผูป้ว่ย, 
การบรหิารเตยีงใน

หน่วยวกิฤตอิยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการรบั
ผูป้ว่ยอยา่งเป็นระบบ 
ทาํใหผ้ลลพัธก์ารดแูล
ผูป้ว่ยดขีึ�น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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73 การใหข้อ้มลูและ 
informed consent

มแีนวทางการใหข้อ้มลู
และการขอความ
ยนิยอม 

มกีารใหข้อ้มลูจนเป็นที�
เขา้ใจ สาํหรบักรณทีี�
กําหนดไวว้า่ตอ้งใสใ่จ
เป็นพเิศษ 

ผูป้ว่ยและครอบครวั
ไดร้บัขอ้มลูที�จาํเป็น
อยา่งชดัเจน เขา้ใจงา่ย 
และใหค้วามยนิยอม
ดว้ยความเขา้ใจ, มกีาร
บนัทกึที�เหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
ระบบที�ดใีนการใหข้อ้มลู
ที�มคีวามออ่นไหว 
(sensitive) 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการให้
ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 
ก่อใหเ้กดิความมั �นใจ 
ความรว่มมอื และการ
ปฏบิตัทิี�ถูกตอ้งในผูป้ว่ย
สว่นใหญ ่

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III - 2 การประเมินผ ูป่้วย (ASM) 

ผู้ป่วยทุกรายได้รบัการประเมินความต้องการและปัญหาสขุภาพอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม. 
74 การประเมนิผูป้ว่ย มกีารกําหนดแนว

ทางการประเมนิผูป้ว่ย
และบนัทกึขอ้มลู 

ผูป้ว่ยไดร้บัการประเมนิ
ในทุกระบบที�เกี�ยวขอ้ง, 
มกีารระบุปญัหาและ
ความตอ้งการที�เรง่ดว่น
และสาํคญั  

ผูป้ว่ยไดร้บัการประเมนิ
เมื�อแรกรบัครบถว้นเป็น
องคร์วม, มกีารใช ้CPG 
ในกลุม่โรคสาํคญั, มกีาร
ประเมนิซํ�าในชว่งเวลาที�
เหมาะสม, บนัทกึผล
การประเมนิในเวลาที�
กําหนด 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
ความรว่มมอืและ
ประสานระหวา่งวชิาชพี
ในการประเมนิผูป้ว่ย, 
การประเมนิสาํหรบั
ผูป้ว่ยกลุม่เฉพาะ, การ
ใช ้CPG ในการประเมนิ
อยา่งกวา้งขวาง 

มกีารปรบัปรุง
กระบวนการประเมนิ
ผูป้ว่ยอยา่งเป็นระบบ 
ทาํใหผ้ลลพัธก์ารดแูล
ผูป้ว่ยดขีึ�น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

75 การตรวจ 
investigate ที�จาํเป็น

มบีรกิารตรวจ 
investigate พื�นฐาน 

มกีารจดัทําแนวทางการ
ตรวจ investigate ที�
จาํเป็นตามขอ้มลู
วชิาการ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งในกรณทีี�อาจ
เป็นปญัหา 

ผูป้ว่ยไดร้บัการตรวจ 
investigate ที�จาํเป็นใน
เวลาที�เหมาะสม, มี
ระบบสื�อสารและบนัทกึ
ผลการตรวจ, มกีาร
รกัษาความลบัอยา่ง
เหมาะสม, มกีารอธบิาย
ผลการตรวจที�ผดิปกต ิ

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การประสานกบัหน่วย
ตรวจ investigate
ภายนอกที�มี
ประสทิธภิาพ, การใช ้IT 
ในการสื�อสารและบนัทกึ
ผลการตรวจ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการ
ตรวจ investigate อยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลใหไ้ด้
การวนิิจฉยัโรคที�
แมน่ยาํ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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76 การวนิิจฉยัโรค การวนิิจฉยัโรคสว่น
ใหญ่เป็นไปตามอาการ
สาํคญัที�นําผูป้ว่ยมา รพ. 

การวนิิจฉยัโรค
ครอบคลุมปญัหาทาง
รา่งกายที�สาํคญัทุก
ระบบ 
 

การวนิิจฉยัโรค
ครอบคลุมปญัหาของ
ผูป้ว่ยอยา่งครบถว้น, มี
การบนัทกึในเวลาที�
กําหนด, มบีนัทกึการ
เปลี�ยนแปลงการ
วนิจิฉยัโรคเมื�อมขีอ้มลู
เพิ�มเตมิ 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
ขอ้มลูสนบัสนุนการ
วนิจิฉยัโรคชดัเจน, มี
ความสอดคลอ้งในการ
วนิจิฉยัโรคของวชิาชพี
ต่างๆ, มกีารใช ้CPG 
เพื�อปรบัปรุงการ
วนิจิฉยัโรค, มกีาร
วนิจิฉยัโรคเพื�อการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ 

มกีารทบทวนความ
เหมาะสมและครบถว้น
ในการวนิจิฉยัโรคพรอ้ม
ทั �งนํามาปรบัปรงุอยา่ง
เป็นระบบ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III-3 การวางแผน (PLN) 
3.1 การวางแผนการดแูลผู้ป่วย (PLN.1) 
ทีมผูใ้ห้บริการจดัทาํแผนการดแูลผูป่้วยที�มีการประสานกนัอยา่งดีและมีเป้าหมายที�ชดัเจน สอดคลอ้งกบัปัญหา / ความต้องการด้านสขุภาพของ
ผู้ป่วย. 

77 การวางแผนการ
ดแูลผูป้่วย

มแีผนการดแูลที�แฝงอยู่
ในคาํสั �งการรกัษาหรอื
บนัทกึต่างๆ 

มแีผนการดแูลผูป้ว่ยที�
ชดัเจน เริ�มมเีป้าหมาย
ของแต่ละวชิาชพี 

มแีผนการดแูลที�
เหมาะสมกบัปญัหาของ
ผูป้ว่ย โดยการประสาน 
งานหรอืวางแผนรว่มกนั
ระหวา่งวชิาชพี มี
เป้าหมายการดแูล
รว่มกนัที�ชดัเจน, มกีาร
ใชข้อ้มลูวชิาการในกลุม่
โรคสาํคญั 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
แผนครอบคลุมเป็นองค์
รวม, ผูป้ว่ยและ
ครอบครวัมสีว่นรว่มใน
การวางแผนและกําหนด
เป้าหมาย, การวางแผน
มพีื�นฐานขอ้มลูวชิาการ
เป็นสว่นใหญ ่

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการ
วางแผนการดแูลผูป้ว่ย
อยา่งเป็นระบบ ทําให้
แผนมคีวามถูกตอ้ง
สมบูรณ์ และผลลพัธ์
การดแูลผูป้ว่ยเป็นไป
ตามเป้าหมายในแผน 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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3.2 การวางแผนจาํหน่าย (PLN.2) 

มีการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วยเพื�อให้ผูป่้วยสามารถดแูลตนเอง และได้รบัการดแูลอย่างเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการ หลงัจาก
จาํหน่ายจากโรงพยาบาล.  

78 การวางแผน
จาํหน่าย

การวางแผนจาํหน่าย
เน้นการใหส้ขุศกึษา
ทั �วๆ ไปตามแบบแผนที�
กําหนดไว ้

การวางแผนจาํหน่ายทาํ
ไดด้ใีนกลุ่มที�มกีาร
จดัทําแนวทางไวแ้ลว้ 
เช่น CareMap 

มกีารระบุปญัหา/ความ
ตอ้งการที�จะเกดิขึ�นหลงั
จาํหน่ายอยา่งชดัเจน, มี
การเตรยีมความพรอ้ม
เพื�อใหผู้ป้ว่ยและ
ครอบครวัสามารถ
จดัการกบัปญัหา/ความ
ตอ้งการดงักลา่ว 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
คาํนึงถงึมติติา่งๆ อยา่ง
รอบดา้น, ทมีสหสาขา
วชิาชพีรว่มกนัวางแผน, 
ผูป้ว่ยและครอบครวัมี
สว่นรว่ม  

มกีารประเมนิและปรบั 
ปรุงกระบวนการวาง 
แผนจาํหน่ายอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหผู้ป้ว่ย
ไดร้บัการดแูลและชว่ย
ตนเองได ้รวมถงึการ
ประสานใหชุ้มชนมสีว่น
รว่มในการดแูลผูป้ว่ยที�
ดอ้ยโอกาสหรอืขาด
ผูด้แูล 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III-4 การดแูลผ ูป่้วย  (PCD) 
4.1 การดแูลทั �วไป (PCD.1) 
ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมั �นใจว่าจะให้การดแูลอยา่งทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

79 การดแูลทั �วไป มกีารจดัทําแนวทาง
ปฏบิตัซิึ�งเป็นที�ยอมรบั
ไดส้าํหรบักระบวนการ
ดแูลที�สาํคญั รวมทั �งการ
กําหนดความรบัผดิชอบ
ของบุคลากรระดบัต่างๆ 

มกีารตดิตามเพื�อให้
มั �นใจวา่การดแูลต่างๆ 
เป็นไปตามแนวทางที�
กําหนดไว,้ มกีารสื�อสาร
แลกเปลี�ยนขอ้มูลและ
ประสานการดแูลผูป้ว่ย
ที�ด ี

ผูป้ว่ยไดร้บัการดแูลการ
ดแูลอยา่งทนัท่วงท ี
ปลอดภยั เหมาะสม 
ตามมาตรฐานวชิาชพี
และแผนการดแูลที�
จดัทําไว ้

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ผูป้ว่ยไดร้บัการดแูล
อยา่งเป็นองคร์วม, 
ผูป้ว่ยและครอบครวัมี
สว่นรว่มในการ
กําหนดการดแูล และ
แกไ้ขปญัหา 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงกระบวนการ
ดแูลผูป้ว่ยอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหผู้ป้ว่ย
ไดร้บัการดแูลที�เกนิ
ความคาดหวงั 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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4.2 การดแูลผูป่้วยและการให้บริการที�มีความเสี�ยงสงู (PCD.2) 
ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมั �นใจว่าจะให้การดแูลผู้ป่วยที�มีความเสี�ยงสงูและให้บริการที�มีความเสี�ยงสงูอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ. 

80 การดแูลและ

บรกิารที�มคีวามเสี�ยง

สงู

มกีารระบุผูป้ว่ยที�มี

ความเสี�ยงสงูและบรกิาร
ที�มคีวามเสี�ยงสงูของ 
รพ. และจดัทาํแนว
ทางการดแูลที�จาํเป็น
สาํหรบัผูป้ว่ยดงักลา่ว  

มกีารดแูลตามแนวทาง

ที�กําหนดไว,้ ผูป้ว่ย
ไดร้บัการสง่ต่อในเวลา
ที�เหมาะสม, มคีวาม
พรอ้มในดา้นเครื�องมอื
อุปกรณ์ และบุคลากรที�

ไดร้บัการฝึกอบรม 

การทําหตัถการที�มี

ความเสี�ยงกระทาํใน
สิ�งแวดลอ้มที�มคีวาม
พรอ้ม (สถานที� คน 
เครื�องมอื), มกีารเฝ้า
ระวงัการเปลี�ยนแปลง

อยา่งเหมาะสมกบัความ
รุนแรงของการเจบ็ปว่ย 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
ระบบงานที�ดแีละการ
ประสานงานทดีกีบั
องคก์รอื�น ทั �งในดา้น
การขอปรกึษาและการ
สง่ต่อ, มรีะบบที�ดใีน
การตอบสนองเมื�อ
ผูป้ว่ยมอีาการทรุดลง 
(ตามแนวทางใน 
SIMPLE) 

มกีารประเมนิและ

ปรบัปรุงการดแูลที�มี
ความเสี�ยงสงูอยา่งเป็น
ระบบ ทาํใหผ้ลลพัธก์าร
เกดิเหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงคแ์ละ

ภาวะแทรกซอ้นอยูใ่น
ระดบัที�ตํ�ามาก 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

4.3 การดแูลเฉพาะ (PCD.3) 
ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมั �นใจว่าจะให้การดแูลในบริการเฉพาะที�สาํคญั อย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

81 การระงบัความรูส้กึ มเีครื�องมอืพื�นฐานที�

สามารถใหบ้รกิารระงบั
ความรูส้กึได,้ บุคลากร
ไดร้บัการฝึกอบรม/
ฟื�นฟูทกัษะเพยีงพอ 
 

ผ◌ู้ปว่ยไดร้บัการเตรยีม

ความพรอ้ม,  มกีาร
ประเมนิและวางแผน
เพื�อใหก้ารระงบั
ความรูส้กึอยา่ง
ปลอดภยัโดยผูป้ว่ยมี

สว่นรว่มในการเลอืกวธิี
ใหย้าระงบัความรูส้กึ 
การทบทวน 
 

กระบวนการระงบั

ความรูส้กึเป็นไปอยา่ง
ราบรื�นและปลอดภยั
ตามมาตรฐานวชิาชพี 
โดยบุคคลที�เหมาะสม มี
การตอบสนองต่อภาวะ

ฉุกเฉินอยา่งทนัทว่งท ี 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ระบบตดิตามภาวะไม่
พงึประสงค,์ ความ 
สามารถในการดแูลผู ้
ปว่ยซบัซอ้นหรอืรุนแรง
ไดอ้ยา่งปลอดภยั, 
ระบบการดแูล deep 
sedation ทั �วทั �งองคก์ร 
นวตกรรม  

มกีารประเมนิและ

ปรบัปรุงบรกิารระงบั
ความรูส้กึอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลให ้ASA 
mortality rate ดกีวา่
คา่เฉลี�ย 
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82 การผ่าตดั สถานที� เครื�องมอื 
ระบบงานและบุคลากร 
เอื�อตอ่การผา่ตดัที�
จาํเป็นตามบรบิทของ 
รพ. 

สถานที� เครื�องมอื 
ระบบงาน และบุคลากร 
เอื�อตอ่การผา่ตดัอยา่ง
ปลอดภยั, ผ◌ู้ปว่ยไดร้บั
การเตรยีมความพรอ้ม, มี
การประเมนิและ
วางแผนอยา่งเหมาะสม 

กระบวนการผา่ตดั
เป็นไปอยา่งราบรื�นและ
ปลอดภยั, มกีารใช ้
surgical checklist เพื�อ
ความปลอดภยัในการ
ผา่ตดัผูป้ว่ย 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ระบบตดิตามภาวะไม่
พงึประสงค,์ ความ 
สามารถในการดแูล
ผูป้ว่ยซบัซอ้นหรอื
รุนแรงไดอ้ยา่งปลอดภยั 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงบรกิารผา่ตดั
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหอ้งคก์รเป็นผูนํ้าใน
การใหบ้รกิารดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

83 อาหารและโภชน
บาํบดั

ผูป้ว่ยตอ้งรบัผดิชอบ
เรื�องอาหารดว้ยตนเอง 

ผูป้ว่ยไดร้บัอาหารที�
เหมาะสม เพยีงพอกบั
ความตอ้งการพื�นฐาน, 
การผลติอาหารเป็นไป
ตามหลกัสขุาภบิาล
อาหาร ป้องกนัความ
เสี�ยงจากการปนเปื�อน 
การเน่าเสยี และการ
แพรก่ระจายของเชื�อโรค 

มบีรกิารอาหารเฉพาะ
โรค, มกีารประเมนิ
ภาวะโภชนาการและ
ใหบ้รกิารโภชนบาํบดัที�
เพยีงพอและปลอดภยั
เมื�อมขีอ้บ่งชี� 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
การคดักรองปญัหา
โภชนาการในผูป้ว่ยทุก
ราย, ใหค้วามรูท้างดา้น
วชิาการอาหาร 
โภชนาการและโภชน
บาํบดัแก่ผูป้ว่ยและ
ครอบครวัเพื�อใหม้ ี
พฤตกิรรมที�พงึประสงค ์

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงบรกิารอาหาร
และโภชนบาํบดัอยา่ง
เป็นระบบ ผลลพัธก์าร
ใชโ้ภชนบําบดัในการ
ดแูลอยูใ่นระดบัดมีาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

84 การดแูลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ย

มแีนวทางสาํหรบัการ
ดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 
การจดัการเมื�อผูป้ว่ย
เสยีชวีติ 

บุคลากรไดร้บัการ
ฝึกอบรม มคีวาม
ตระหนกัในความ
ตอ้งการของผูป้ว่ย และ
นําแนวทางไปปฏบิตั ิ

ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยและ
ครอบครวัไดร้บัการ
ตอบสนองความตอ้ง 
การดา้นต่างๆ อยา่ง
รอบดา้น (ด ูSPA)  

มคีวามโดดเด่น เช่น
ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยไดร้บั
การดแูลอยา่งสมศก้ดิ �ศรี
ของความเป็นมนุษย,์ 
ผูป้ว่ยเขา้ถงึ palliative 
care & pain 
management 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการดแูลผูป้ว่ย
ระยะสดุทา้ยอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นผูนํ้าในดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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85 การบําบดัอาการ
เจบ็ปวด

มแีนวทางในการ
ประเมนิและบาํบดั
อาการเจบ็ปวด 

เริ�มทดลองระบบการ
ประเมนิและบาํบดั
อาการเจบ็ปวดในบาง
หน่วยงาน 

มรีะบบการประเมนิและ
บาํบดัอาการเจบ็ปวด
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

มคีวามโดดเด่น เช่น 
ผูป้ว่ยมสีว่นรว่มในการ
ควบคมุการบําบดั, มี
บรกิารใหแ้ก่ผูป้ว่ยที�อยู่
นอก รพ. 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการบาํบดั
อาการเจบ็ปวดอยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลให้
องคก์รเป็นผูนํ้าในดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

86 การฟื�นฟูสภาพ มกีารใหบ้รกิารฟื�นฟู
สภาพพื�นฐานตาม
บรบิทของ รพ.  

มกีารประเมนิและวาง
แผนการฟื�นฟูสภาพ
อยา่งเหมาะสม มกีาร
สื�อสารเป้าหมายและ
แผนระหวา่งทมี 

ผูป้ว่ยไดร้บัการฟื�นฟู
สภาพอย่างเหมาะสม
กบัสภาวะของผูป้ว่ย, 
ผูป้ว่ยและญาตมิสีว่น
รว่มในการวางแผน, มี
การวดัผลในเวลาที�
เหมาะสม,  

มคีวามโดดเด่น เช่น 
การดแูลอยา่งเป็นองค์
รวม ครบทุกมติ,ิ การ
เสรมิพลงัใหผู้ป้ว่ย
ตระหนกัในคณุคา่ของ
ตน, การตดิตามผลหลงั
สิ�นสุดโปรแกรม, 
ครอบครวัมสีว่นรว่ม, 
ความรว่มมอืกบั
เครอืข่ายและชุมชน  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงบรกิารฟื�นฟู
สภาพอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหผู้ป้ว่ยมี
คุณภาพชวีติที�ด ีและ 
องคก์รเป็นผูนํ้าในดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

87 การดแูลผูป่้วยไต
วายระยะสุดทา้ย

มทีรพัยากรและ
บุคลากรที�ไดร้บัการ
ฝึกอบรมเพื�อใหก้ารดแูล
ผูป้ว่ยไตวายระยะ
สดุทา้ยแบบที�มกีาร
ดาํเนินการอยู่ 

ผูป้ว่ยไดร้บัการเตรยีม
ความพรอ้ม, มกีาร
ดาํเนินการตาม
มาตรฐานเพื�อใหไ้ดร้บั
การดแูลรกัษาอยา่ง
ปลอดภยั 

ในกรณขีองการรกัษา
โดยการฟอกเลอืดดว้ย
เครื�องไตเทยีมตอ้งผา่น
การตรวจรบัรองของ
สมาคมโรคไตฯ, มกีาร 
monitor ผลการดแูล
ผูป้ว่ยและระบบงาน
อยา่งเหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เช่น มี
บรกิารที�หลากหลาย
ตามปญัหาและความ
พรอ้มของผูป้ว่ย, การ 
monitor ผูป้ว่ยทุก 
parameter 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการดแูลผูป้ว่ย
ไตวายระยะสดุทา้ย
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหผู้ป้ว่ยมคีณุภาพชวีติ
ที�ด ีและองคก์รเป็นผูนํ้า
ในดา้นนี� 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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III-5 การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแกผ่ ูป่้วย/ครอบครวั (IMP) 

ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมลูเกี�ยวกบัสภาวะสขุภาพแก่ผู้ป่วย / ครอบครวั และกิจกรรมที�วางแผนไว้เพื�อเสริมพลงัผู้ป่วย / ครอบครวัให้มี
ความสามารถและรบัผิดชอบในการดแูลสขุภาพของตนเอง รวมทั �งเชื�อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกขั �นตอนของการดแูล. 
88 การใหข้อ้มลูและ
เสรมิพลงั

ผูป้ว่ยไดร้บัขอ้มลู
พื�นฐานเกยีวกบัการ
เจบ็ปว่ยของตน 

มกีารประเมนิความ
ตอ้งการและวางแผน
กจิกรรมการเรยีนรู้
สาํหรบัผูป้ว่ยแตล่ะราย 

ผูป้ว่ยและครอบครวัมี
สว่นรว่มในการกําหนด
แผนการดแูลตนเอง, 
ไดร้บัขอ้มลูและการ
พฒันาทกัษะที�จาํเป็นใน
การดแูลตนเอง 

มคีวามโดดเด่น เช่น นว
ตกรรมในการจดั
กจิกรรมเสรมิทกัษะ, 
การใหค้วามชว่ยเหลอื
ดา้นจติใจ, เชื�อมโยงการ
สรา้งเสรมิสขุภาพเขา้ใน
ทุกขั �นตอนของการดแูล 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการใหข้อ้มลู
และเสรมิพลงัอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหผู้ป้ว่ย
ประสบความสาํเรจ็ใน
การดแูลตนเองและมี
สว่นในการช่วยเหลอื
แนะนําผูอ้ ื�น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III-6 การดแูลต่อเนื�อง (COC) 
ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความร่วมมอืและประสานงานเพื�อให้มีการติดตามและดแูลผูป่้วยต่อเนื�องที�ให้ผลดี. 
89 การดแูลต่อเนื�อง มรีะบบนดัหมายผูป้ว่ย

กลบัมารบัการรกัษา
ต่อเนื�องและมรีะบบ
ตดิตาม 

มรีะบบช่วยเหลอืเมื�อ
ผูป้ว่ยมปีญัหาก่อนวนั
นดัหมาย หรอืระบบ
ช่วยเหลอืโดยที�ผูป้ว่ย
ไมต่อ้งมา รพ., มกีาร
กําหนดกลุม่ผูป้ว่ย
สาํคญัที�ตอ้งดแูล
ต่อเนื�อง 

มกีารประสานขอ้มลูกบั
หน่วยบรกิารในพื�นที� 
ทมีเยี�ยมบา้น/ทมีเชงิรุก 
และแผนกผูป้ว่ยนอก 
เพื�อการดแูลต่อเนื�องที�มี
ประสทิธภิาพ 

มคีวามโดดเด่น เช่นนํา
ขอ้มลูปญัหาการดแูล
ต่อเนื�องมาวเิคราะหแ์ละ
ปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ
, มรีะบบสะทอ้นขอ้มลู
แกห่น่วยงานอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง, การสรา้ง
ความรว่มมอืและพฒันา
ศกัยภาพใหห้น่วยงาน
ต่างๆ  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรุงการดแูล
ต่อเนื�องอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูนํ้า
ในดา้นนี� มกีารดแูลใน
ลกัษณะ seamless  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 



Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10) 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  44 

สรปุผลคะแนนตาม Scoring  

หวัข้อ คะแนน

01 ผูนํ้าระดบัสงูชี�นําองคก์ร (พนัธกจิ วสิยัทศัน์ ค่านิยม)

02 การสง่เสรมิผลการดําเนินงานที�ด ี(สิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการพฒันา วฒันธรรมความปลอดภยั)

03 การสื�อสาร เสรมิพลงั จงูใจ เน้นที�การปฏบิตัิ

04 ระบบกาํกบัดแูลกจิการ การประเมนิผูนํ้า/ระบบการนํา

05 ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะและการดําเนินงานอย่างมจีรยิธรรม

06 กระบวนการจดัทาํกลยุทธแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

07 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ี�ตอบสนองความทา้ทายและครอบคลุม HP

08 การถ่ายทอดกลยุทธส์ูก่ารปฏบิตั ิ

09 การวางแผนและจดัสรรทรพัยากร

10 การคาดการณ์ การวดัผล และตดิตามความกา้วหน้า

11 การรบัฟงั/เรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่ม

12 การสรา้งความสมัพนัธ ์ช่องทางการตดิต่อ การจดัการคํารอ้งเรยีน

13 การประเมนิความพงึพอใจ การรบัขอ้มลูป้อนกลบั การนํามาปรบัปรุง

14 การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยโดยทั �วไป

15 การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยที�มคีวามตอ้งการเฉพาะ (เดก็ ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ การแยก/ผกูยดึ)

16 ระบบการวดัผลการดําเนินงาน

17 การวเิคราะหข์อ้มลูและการทบทวนผลการดําเนินงาน

18 การจดัการสารสนเทศ

19 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

20 การจดัการความรู้

21 ความผูกพนัและความพงึพอใจ

22 ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ

23 ระบบพฒันาและเรยีนรูส้าํหรบับุคลากรและผูนํ้า

24 การบรหิารและจดัระบบบุคลากร

25 สขุภาพของบุคลากร

26 การกําหนดงานที�เป็น core competency ขององคก์ร และการออกแบบระบบงานโดยรวม

27 ความพรอ้มสาํหรบัภาวะฉุกเฉินและภยัพบิตัต่ิางๆ

28 การจดัการและปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน

I-1 การนํา

I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์

I-3 การมุ่งเน้นผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน

I- 4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้

I-5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล

I-6 การจดัการกระบวนการ
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หวัขอ้ คะแนน

29 การสนับสนุนจากผูนํ้า การเชื�อมโยงและประสานงาน

30 การทาํงานเป็นทมี

31 การประเมนิตนเอง

32 ระบบบรหิารความเสี�ยงและความปลอดภยั

33 การทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูลผูป้ว่ย (ที�แนะนําไวใ้นบนัไดขั �นที� 1 สู ่HA )

34 การพฒันาคุณภาพการดแูลผูป้ว่ยในลกัษณะบรูณาการ

35 ระบบบรหิารการพยาบาล

36 ปฏบิตักิารทางการพยาบาล

37 องคก์รแพทย์

38 โครงสรา้งอาคารและสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ

39 การกาํกบัดแูลและบรหิารความเสี�ยงดา้นสิ�งแวดลอ้ม

40 การจดัการกบัวสัดุและของเสยีอนัตรายอย่างปลอดภยั

41 การจดัทาํแผนฝึกซอ้ม ตรวจสอบระบบ เพื�อป้องกนัอคัคภียั

42 เครื�องมอื

43 ระบบสาธารณูปโภค

44 สิ�งแวดลอ้มเพื�อการสรา้งเสรมิสขุภาพ

45 การพทิกัษ์สิ�งแวดลอ้ม

46 การออกแบบระบบป้องกนัและควบคุมการตดิเชื�อ

47 การจดัการและทรพัยากร

48 การป้องกนัการตดิเชื�อ

49 การเฝ้าระวงัการตดิเชื�อและตดิตามกาํกบั

50 การควบคุมการระบาดของการตดิเชื�อ

51 การวางแผนและออกแบบระบบบรหิารเวชระเบยีน

52 ความสมบูรณ์ของการบนัทกึ

53 การทบทวนเวชระเบยีน

54 การวางแผนและการจดัการ

55 การเกบ็สาํรองยา

56 การสั �งใชย้าและถ่ายทอดคาํสั �ง

57 การทบทวนคาํสั �งเตรยีมและจดัจ่าย/ส่งมอบยา

58 การบรหิารยาและตดิตามผล

II-1 การบริหารความเสี�ยง ความปลอดภยั และคณุภาพ

II-2 การกาํกบัดแูลด้านวิชาชีพ

II-3 สิ�งแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย

II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ

II-5 ระบบเวชระเบียน

II-6 ระบบการจดัการด้านยา
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59 การวางแผนทรพัยากร และการจดัการหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์

60 การจดับรกิารปฏบิตักิารทางการแพทย์

61 ระบบคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์

62 (ก) บรกิารโลหติวทิยาในโรงพยาบาลที�ไม่มคีลงัเลอืด

62 (ข) บรกิารโลหติวทิยาในโรงพยาบาลที�มคีลงัเลอืด

63 การวางแผนทรพัยากร และการจดัการบรกิารรงัสวีทืยา

64 การบรกิารรงัสวีทิยา

65 ระบบคุณภาพและความปลอดภยับรกิารรงัสวีทิยา

66 นโยบาย แผน การตดิตามประเมนิผล บุคลากร ทรพัยากร การสรา้งความรู้

67 การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูการเฝ้าระวงั

68 การตอบสนองต่อการระบาด และการเผยแพร่ขอ้มลู

69 การจดับรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพสาํหรบัชุมชน

70 การเสรมิพลงัชุมชน

71 การเขา้ถงึบรกิารที�จาํเป็นและบรกิารเร่งด่วน

72 กระบวนการรบัผูป้ว่ย

73 การใหข้อ้มลูและ informed consent

74 การประเมนิผูป้ว่ย

75 การตรวจ investigate ที�จาํเป็น

76 การวนิิจฉยัโรค

77 การวางแผนการดูแลผูป้่วย

78 การวางแผนจาํหน่าย

79 การดแูลทั �วไป

80 การดแูลและบรกิารที�มคีวามเสี�ยงสงู

81 การระงบัความรูส้กึ

82 การผ่าตดั

83 อาหารและโภชนบาํบดั

84 การดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย

85 การบาํบดัอาการเจบ็ปวด

86 การฟื�นฟูสภาพ

87 การดแูลผูป้ว่ยไตวายระยะสดุทา้ย

III-4 การดแูลผูป่้วย

II-7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการที�เกี�ยวข้อง

II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ

II-9 การทาํงานกบัชุมชน

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ

III- 2 การประเมินผูป่้วย

III-3 การวางแผน
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88 การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั

89 การดแูลต่อเนื�อง

III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย/ครอบครวั

III-6 การดแูลต่อเนื�อง
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5

1 I-1.1ก(1)(2)(3) การชี�นาํองคก์รโดยผูน้าํระดบัสูง ผูน้าํระดบัสูงชี�นาํองคก์รดว้ยวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม 

จริยธรรม (กาํหนด สื�อสาร เป็นแบบอยา่ง)

หวัหนา้หน่วยงานมีความเขา้ใจ นาํไปปฏิบติั และ

ถ่ายทอดใหบุ้คลากรในหน่วยงาน (มี passion ใน

วิสัยทศัน์และใชค้่านิยมของ รพ.และของ HA เป็นหลกั

ในการตดัสินใจ)

กาํลงัคนรับรู้การเป็นแบบอยา่งและความพยายามของ

ผูน้าํในเรื�องค่านิยม

กาํลงัคนส่วนใหญ่บอกไดว้า่ตนมีบทบาทอยา่งไรในการ

ปฏิบติัตามการชี�นาํ 

เห็นการเปลี�ยนแปลงเขา้ใกลว้ิสัยทศัน์เป็นลาํดบั

2 I-1.1ข การสื�อสาร สร้างความผกูพนัโดยผูน้าํ มีการกาํหนดจุดเนน้ (เช่น นโยบายที�มุ่งเนน้ การ

ตดัสินใจสาํคญั) และช่องทางการสื�อสารที�ชดัเจน 

(รวมทั�งการสื�อสารสองทางและการสื�อสารที�ไม่เป็น

ทางการ)

มีการประเมินความเขา้ใจ ความมั�นใจ แรงจูงใจต่อ

ทิศทางและจุดเนน้ขององคก์ร

มีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง

ระบบการสื�อสารไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ

กาํลงัคนเขา้ใจประเดน็ที�ผูน้าํตอ้งการสื�อสาร ใหค้วาม

ร่วมมือ และมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานที�ดี

performance ในประเดน็ที�เป็นจุดเนน้มีแนวโนม้ที�ดีขึ�น

3 I-1.1ค(1)(2) การสร้างสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการพฒันา ผูน้าํระดบัสูงกาํหนดจุดเนน้สาํหรับการปฏิบติัที�ชดัเจน มีการประเมินวฒันธรรมการเรียนรู้/คุณภาพ/ความ มีการปฏิบติัตามจุดเนน้และประสบความสาํเร็จตาม

แนวทางการให้คะแนน
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3 I-1.1ค(1)(2) การสร้างสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการพฒันา ผูน้าํระดบัสูงกาํหนดจุดเนน้สาํหรับการปฏิบติัที�ชดัเจน 

(มุ่งที�การสร้างคุณค่าและบรรลุพนัธกิจ)

สร้างสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการพฒันาและความสาํเร็จ 

เป็นองคก์รที�คล่องตวั 

มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้/การพฒันาคุณภาพ/

วฒันธรรมความปลอดภยั/การมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ

มีการประเมินวฒันธรรมการเรียนรู้/คุณภาพ/ความ

ปลอดภยั/มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ

มีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง

มีการปฏิบติัตามจุดเนน้และประสบความสาํเร็จตาม

พนัธกิจ

วฒันธรรมการเรียนรู้/คุณภาพ/ความปลอดภยั/มุ่งเนน้

ผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัดี

4 I-1.2ก(1)(2) ระบบกาํกบัดูแลกิจการ การประเมินผูน้าํ/

ระบบการนาํ

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบจาก

ภายนอกที�เป็นอิสระ,

มีระบบรายงานต่อผูก้าํกบัดูแลกิจการ

มีการประเมินผูน้าํ ระบบการนาํ/ระบบกาํกบัดูแล,

มีการพฒันาผูน้าํและระบบการนาํตามผลการประเมิน

มีระบบกาํกบัดูแลที�มีประสิทธิภาพในทุกองคป์ระกอบ 

(การควบคุมกาํกบัและการกาํหนดทิศทาง)

5 I-1.2ก(3) ระบบกาํกบัดูแลทางคลินิก มีการสรุปรายงานคุณภาพและความปลอดภยัในการ

ดูแลผูป่้วยใหค้ณะกรรมการที�องคก์รกาํหนดอยา่งนอ้ยปี

ละ 2 ครั� ง รวมทั�งแผนปฏิบติัการในรอบเวลาต่อไป,

มีการตอบสนองและติดตามจากคณะกรรมการ

มีการดาํเนินการตามองคป์ระกอบสาํคญัครบถว้น,

คณะกรรมการกาํกบัดูแลมีองคป์ระกอบเหมาะสมที�

สามารถสร้างหลกัประกนัผลลพัธก์ารดูแลผูป่้วยที�มี

คุณภาพสูงได,้

มีการประเมินและปรับปรุงระบบกาํกบัดูแลทางคลินิก

อยา่งต่อเนื�อง

มีการตอบสนองต่อความทา้ทายดา้นคลินิกที�สาํคญัอยา่ง

เหมาะสมดว้ยกลไกการกาํกบัดูแลทางคลินิก

1



Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

6 I-1.2ข(1)(2)(3),ค(1) การปฏิบติัตามกฎหมาย ความรับผดิชอบต่อ

สาธารณะและการดาํเนินงานอยา่งมีจริยธรรม

มีการวิเคราะห์ความเสี�ยง/ประเดน็สาํคญัที�ตอ้งปฏิบติั,

มีการเตรียมการเชิงรุก/กาํหนดมาตรการที�เหมาะสม 

และนาํไปปฏิบติั,

มีกลไกเพื�อการรับรู้และจดัการกบั ethical dilemma

มีการประเมินการปฏิบติัและตอบสนองอยา่งเหมาะสม,

มีการนาํ ethical dilemma มาเรียนรู้ร่วมกนั และมีการ

พฒันาระบบงานต่างๆ เพื�อตอบสนองความตอ้งการต่างๆ

 เพื�อลด dilemma

ปฏิบติัไดสู้งกวา่มาตรฐานที�กฎหมายกาํหนด,

เป็นแบบอยา่งของการอนุรักษท์รัพยากร/สิ�งแวดลอ้ม 

การป้องกนัผลกระทบดา้นลบ และการกาํกบัดูแล

จริยธรรม

7 I-2.1ก(1)(2)(3)(4)(5) กระบวนการจดัทาํกลยทุธแ์ละการวิเคราะห์

ขอ้มูล

มีกระบวนการวางแผนกลยทุธที์�ชดัเจนตามขั�นตอนที�

กาํหนดไว,้

มีการกาํหนด strategic advantage & strategic challenge 

ที�ชดัเจนง

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที�จาํเป็น,

มีการประมวลแผนกลยทุธข์ององคก์รเป็นหนึ�งเดียว 

(ตอบสนองและเชื�อมโยงความตอ้งการของตน้สังกดั 

องคก์ร หน่วยยอ่ย), 

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งครอบคลุม รวมทั�งการ

เปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�นในอนาคต และใชข้อ้มูลเชิง

ปริมาณที�สามารถหาได,้

มีการพิจารณาและปรับปรุงเพื�อลด potential blind spot 

ในการจดัทาํกลยทุธ์

มีการพิจารณาโอกาสเชิงกลยทุธ ์(strategic 

opportunities), ความจาํเป็นในการเปลี�ยนแปลงแบบ

พลิกโฉม, ความคล่องตวัขององคก์ร ในการจดัทาํกลยทุธ,์

มีการใชว้ิธีการต่างๆ ในการคาคการณ์ พยากรณ์ทางเลือก

 ฉากทศัน์ เพื�อพิจารณาความเป็นไปไดต่้างๆ ที�จะเกิดขึ�น

ในอนาคต

องคก์ร หน่วยยอ่ย), 

มีการกาํหนดขอ้ไดเ้ปรียบและความทา้ทายเชิงกลยทุธ ์

(strategic advantages & strategic challenges) ที�ชดัเจน

8 I-2.1ข(1)(2)(3) วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธที์�ตอบสนองความ

ทา้ทาย ครอบคลุมคุณภาพ ความปลอดภยั 

การสร้างเสริมสุขภาพ

มีความสอดคลอ้งระหวา่งความทา้ทายเชิงกลยทุธก์บั

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ,์

มีการกาํหนดค่าเป้าหมายและกรอบเวลาที�จะบรรล,ุ

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธค์รอบคลุมคุณภาพ ความ

ปลอดภยั การสร้างเสริมสุขภาพ

มีการปรับค่าเป้าหมายใหท้า้ทายตามผลลพัธที์�เกิดขึ�น,

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธใ์ชป้ระโยชน์จากสมรรถนะ

หลกัขององคก์ร ความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ ์และโอกาส

เชิงกลยทุธ,์

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธส์ะทอ้นสมดุลระหวา่งความ

ตอ้งการดา้นต่างๆ ขององคก์ร

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธต์อบสนองต่อปัญหาสุขภาพ

ของสังคม/ชุมชนที�รับผดิชอบ

วตัถุประสงคค์รอบคลุมประเดน็สาํคญัที�จะสร้างความ

เขม้แขง็ ความสาํเร็จและความย ั�งยนืใหก้บัการ

ดาํเนินงานขององคก์ร (ตอบโจทยอ์นาคตขององคก์ร)

2



Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

9 I-2.2ก(1)(2)(3)(4) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ การถ่ายทอดสู่การ

ปฏิบติั และการจดัสรรทรัพยากร

มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการและถ่ายทอดสู่การปฏิบติั,

มีการจดัสรรทรัพยากรที�สอดคลอ้งกบับริบทขององคก์ร

และวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์

มีแผนปฏิบติัการ/โครงการระยะสั�นและระยะยาว,

มีการถ่ายทอดแผนปฏิบติัการไปสู่ผูส่้งมอบและ

พนัธมิตรที�ร่วมขบัเคลื�อน,

มีการประเมินความตระหนกัในบทบาทและการมีส่วน

ร่วมต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ,์

มีทรัพยากรเพียงพอที�จะนาํแผนไปปฏิบติัใหบ้รรลุผล,

มีแผนงานริเริ�มดา้นกาํลงัคนและระบบงานเพื�อ

สนบัสนุนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ,์

มีความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนเป็นส่วนใหญ่

มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการในลกัษณะบูรณาการ,

สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที�ทา้ทายได้

10 I-2.2ก(5), ข การกาํหนดตวัชี�วดัและใชใ้นการติดตาม

ความกา้วหนา้

มีการกาํหนดตวัชี�วดัสาํคญัเพื�อติดตามความกา้วหนา้

และความสาํเร็จของการนาํแผนสู่การปฏิบติั

ตวัชี�วดัครอบคลุมประเดน็สาํคญัและมี alignment ทั�ง

องคก์ร,

มีการติดตามตวัชี�วดัอยา่งสมํ�าเสมอ และวิเคราะห์ขอ้มูลที�

การติดตามประเมินความกา้วหนา้ทาํใหส้ามารถ

ปรับเปลี�ยนแผนปฏิบติัการไดอ้ยา่งทนัเวลา

มีการติดตามตวัชี�วดัอยา่งสมํ�าเสมอ และวิเคราะห์ขอ้มูลที�

เกี�ยวขอ้งโดยทีมผูรั้บผดิชอบ

11 I-3.1ก(1)(2) การรับฟัง/เรียนรู้ความตอ้งการและความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการแต่ละกลุ่ม

มีการรับฟัง/เรียนรู้ความตอ้งการของผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน

อื�นดว้ยวิธีที�เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม

มีนวตกรรมในการรับรู้และช่องทางการรับรู้ที�

หลากหลาย,

มีการรับฟังขอ้มูลป้อนกลบัทนัทีหลงัเขา้รับบริการ

มีการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูป่้วยแต่ละกลุ่มและนาํ

ขอ้มูลไปวางแผน/ปรับปรุงบริการ,

มีการปรับปรุงวิธีการรับฟัง/เรียนรู้

มีการรับฟังเสียงจากกลุ่มที�น่าจะเป็นผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน

ในอนาคต,

มีความเขา้ใจความตอ้งการของผูป่้วย/ผูรั้บผลงานที�

ลึกซึ� งและนาํไปใชใ้นการสร้างความผกูพนัได้

12 I-3.1ข(1) การประเมินความพึงพอใจและความผกูพนั มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของ

ผูป่้วยดว้ยวิธีการที�เหมาะสมกบักลุ่มต่างๆ และนาํมา

กาํหนดโอกาสพฒันา

มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความ

ผกูพนั ของผูป่้วย/ผูรั้บผลงานอื�น ดว้ยวิธีการที�เหมาะสม

กบักลุ่มต่างๆ,

มีการปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจฯ

มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินและ

วิเคราะห์ ทาํใหเ้พิ�มความความครอบคลุมและความ

ลึกซึ� งในการประเมิน

13 I-3.2ก(1)(2)(3) การใชข้อ้มูลเพื�อกาํหนดบริการและการ

อาํนวยความสะดวก

มีการนาํขอ้มูลความตอ้งการ/ความคาดหวงัของผูป่้วย/

ผูรั้บผลงานอื�น มากาํหนดคุณลกัษณะบริการ เพื�อใหเ้ป็น

องคก์รที�มุ่งเนน้ผูป่้วย/ผูรั้บผลงานมากขึ�น,

มีการอาํนวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 

การเขา้รับบริการ และการรับความช่วยเหลือ

มีการนาํคุณลกัษณะบริการที�กาํหนดไปดาํเนินการและ

ติดตามประเมินผล,

มีการกาํหนดกลุ่มผูป่้วย/ผูรั้บบริการที�จะใหค้วามสาํคญั

ในการจดับริการสุขภาพ

มีระบบและการประสานงานที�ดีกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

เพื�อใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยทางดา้นสังคม
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

14 I-3.2ข(1)(2) การสร้างความสัมพนัธแ์ละจดัการคาํร้องเรียน มีแนวทางในการสร้างความสัมพนัธก์บัผูป่้วย/ผูรั้บ

ผลงานอื�นในแต่ละสถานการณ์ที�ชดัเจน,

มีการจดัการกบัคาํร้องเรียนอยา่งไดผ้ลและทนัท่วงที

มีการรวบรวมและวิเคราะห์คาํร้องเรียนเพื�อใชใ้นการ

ปรับปรุงทั�วทั�งองคก์ร

มีความสาํเร็จในการจดัการความสัมพนัธก์บัผูป่้วย/

ครอบครัวเมื�อเกิด AE,

การจดัการคาํร้องเรียนเชื�อมโยงไปถึงการปรับระบบที� 

root cause หรือปัจจยัองคก์ร ทาํใหเ้รียกความเชื�อมั�น

กลบัคืนมาและป้องกนัการเกิดซํ� า

15 I-3.3 การคุม้ครองสิทธิผูป่้วย ผูป่้วยไดรั้บการคุม้ครองตามคาํประกาศสิทธิผูป่้วย 

ผูป้ฏิบติังานมีความตระหนกั ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูล,

ผูป่้วยไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในทุกกิจกรรมการดูแล 

ปกป้องจากการถูกทาํร้าย เคารพความเป็นส่วนตวั,

มีการคุม้ครองสิทธิผูป่้วยเดก็ ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุผูที้�ตอ้ง

แยกหรือผกูยดึ

ผูป่้วยไดรั้บการดูแลดว้ยความเคารพศกัดิ� ศรีของความ

เป็นมนุษย ์ค่านิยม และความเชื�อส่วนบุคคล,

มีการประเมินและปรับปรุงการคุม้ครองสิทธิผูป่้วย

องคก์รสร้างหลกัประกนัวา่ผูป่้วยที�มีปัญหาและความ

รุนแรงเหมือนกนัจะไดรั้บการดูแลในลกัษณะเดียวกนั,

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในการเสียชึวิ

ตอยา่งสงบและเป็นไปตามหนงัสือแสดงความจาํนง

16 I-4.1 ก การวดัผลการดาํเนินงาน มีการวดัผลเพื�อติดตามงานประจาํและการบรรลุ มีการใชข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบที�เหมาะสมใน มีการใชข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบในระดบัชาติ/นานาชาติ/16 I-4.1 ก การวดัผลการดาํเนินงาน มีการวดัผลเพื�อติดตามงานประจาํและการบรรลุ

เป้าหมายของหน่วยงาน/ระบบงาน/กลยทุธ์

มีความสอดคลอ้งของตวัชี�วดัในทุกระดบั

มีการใชเ้สียงของผูป่้วยเพื�อสร้างวฒันธรรมที�มุ่งคนเป็น

ศูนยก์ลาง

มีการใชข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบที�เหมาะสมใน

สถานพยาบาลกลุ่มเดียวกนั

มีการประเมินและปรับปรุงระบบการวดัผลการ

ดาํเนินการตามความเหมาะสม

มีการใชข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบในระดบัชาติ/นานาชาติ/

ขา้มธุรกิจ

17 I-4.1ข ค การวิเคราะห์ขอ้มูล การทบทวนผลการ

ดาํเนินการ และนาํไปใชป้รับปรุง

มีการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลเพื�อประเมินความกา้วหนา้

และความสาํเร็จ (ใชก้ารวิเคราะห์ง่ายๆ เช่น trend, 

comparison ระหวา่งกลุ่มหรือหน่วยงานภายใน)

มีการใชข้อ้มูลเพื�อกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของการ

พฒันาและถ่ายทอดสู่การปฏิบติั

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ใชเ้ทคนิคกา้วหนา้มากขึ�น แสดง

ความสัมพนัธเ์ชิงเหตุและผลของปัจจยัต่างๆ ทาํใหไ้ด้

ความรู้ใหม่

มีการประเมินความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการขององคก์รและสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป

มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบติัทั�วทั�งองคก์ร

การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาํเนินการนาํมาสู่การ

ปรับปรุงระบบงาน/นโยบายสาํคญั การสร้างนวตกรรม

18 I-4.2ก คุณภาพของขอ้มูลและสารสนเทศ มีขอ้มูลและสารสนเทศที�จาํเป็นพื�นฐานเพื�อการ

ใหบ้ริการ การบริหาร และการพฒันาคุณภาพ

มีการตรวจสอบขอ้มูลและทาํใหม้ั�นใจในคุณภาพของ

ขอ้มูลและสารสนเทศ

มีการประเมินการตอบสนองความตอ้งการใชข้อ้มูล

ครอบคลุมผูใ้ชทุ้กส่วน, คุณภาพของขอ้มูลและ

สารสนเทศ

มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ขอ้มูลและสารสนเทศอยูใ่นรูปแบบที�ง่ายต่อการใชง้าน

และทนัเหตุการณ์

มีขอ้มูลและสารสนเทศที�มีคุณภาพ สนบัสนุนการบรรลุ

วิสัยทศัน์ขององคก์ร (หรือตอบสนองความตอ้งการขั�น

กา้วหนา้ขององคก์ร)
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

19 I-4.2ข การจดัการระบบสารสนเทศ มีคู่มือและการกาํกบัใหป้ฏิบติัในเรื�องต่อไปนี�ของระบบ

สารสนเทศ (hardware & software): ความเชื�อถือได ้

ความมั�นคงปลอดภยั การรักษาความลบั การเขา้ถึงขอ้มูล

 cybersecurity การส่งขอ้มูลผูป่้วยโดยใชสื้�อสังคม

ออนไลน์

มีการประเมินและปรับปรุงการจดัการระบบสารสนเทศ

ที�ระบุไวใ้นคะแนน 3

มีระบบที�เป็นแบบอยา่ง นาํ good practice หรือ

มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งมาปฏิบติัอยา่งไดผ้ลและทั�วถึง

20 I-4.2ค ความรู้ขององคก์ร มีการใช ้tacit & explicit knowledge ในการปฏิบติังาน

และดูแลผูป่้วย

มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และสรุปความรู้เชิงปฏิบติัไว้

ถ่ายทอด

มีการประมวลขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื�อสร้างความรู้ใหม่

มีการขยายผล good practice ในเชิงรุกอยา่งเป็นระบบ

มีการใชค้วามรู้เพื�อสร้างนวตกรรมและวางแผนกลยทุธ์

การเรียนรู้ฝังลึกในการปฏิบติังานขององคก์ร

21 I-5.1ก ขีดความสามารถและความเพียงพอ มีการวางแผน สรรหา วา่จา้ง บรรจุ ปฐมนิเทศ ธาํรง

รักษากาํลงัคน เพื�อใหมี้ขีดความสามารถและอตัรากาํลงั

เพียงพอสาํหรับทาํหนา้ที�ตามพนัธกิจ

มีการจดัระบบงานที�ดีเพื�อสนบัสนุนการมุ่งเนน้ผูป่้วย 

มีการเตรียมกาํลงัคนใหพ้ร้อมรับการเปลี�ยนแปลง

มีการประเมินและปรับปรุงระบบการบริหารขีด

เป็น role model ในการจดัระบบงานเพื�อใหง้านบรรลุผล 

ใชป้ระโยชน์จากสมรรถนะหลกัขององคก์ร และมุ่งคน

เป็นศูนยก์ลางเพียงพอสาํหรับทาํหนา้ที�ตามพนัธกิจ

มีการจดัการกาํลงัคนที�เหมาะสมในหน่วยงานที�มีความ

เสี�ยง

มีการประเมินและปรับปรุงระบบการบริหารขีด

ความสามารถและอตัรากาํลงั

เป็นศูนยก์ลาง

22 I-5.1ข ค(1)(3)(4) สุขภาพและความปลอดภยัของกาํลงัคน มีขอ้มูลพื�นฐานเกี�ยวกบัความเสี�ยงดา้นสุขภาพและความ

ปลอดภยัของกาํลงัคน 

มีการจดัโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภยัของ

กาํลงัคนครบถว้นทุกองคป์ระกอบ

มีการประเมินและปรับปรุงโปรแกรมสุขภาพและความ

ปลอดภยัของกาํลงัคน

23 I-5.1 ค(2) การสร้างเสริมสุขภาพของกาํลงัคน กาํลงัคนมีส่วนร่วม เรียนรู้ ตดัสินใจ และปฏิบติั ในการ

ดูแลสุขภาพของตน

กาํลงัคนเป็นแบบอยา่งในดา้นพฤติกรรมสุขภาพ หรือมี

ส่วนในการกระตุน้การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

วิถีปฏิบติัขององคก์รเป็นแบบอยา่งในการสร้างเสริม

สุขภาพ

24 I-5.2ก ความผกูพนัและผลการปฏิบติังาน ระบบการ

จดัการผลการปฏิบติังาน

ใชปั้จจยัพื�นฐานเพื�อสร้างความผกูพนั เช่น ความสัมพนัธ์

 ความร่วมมือ การสื�อสาร โอกาส การเสริมพลงั การ feed

 back  

มีระบบประเมินผลงานเพื�อบริหารค่าตอบแทนและสร้าง

แรงจูงใจที�เป็นธรรม

มีการสร้างความผกูพนัของกาํลงัคนที�มีความเฉพาะใน

แต่ละกลุ่ม เพื�อใหมี้ผลงานที�ดี

ใช ้PMS เป็นเครื�องมือในการสื�อสารเพื�อใหเ้ขา้ใจ

เป้าหมายและความคาดหวงัขององคก์รร่วมกนั

แสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธข์องระดบักิจกรรมสร้าง

ความผกูพนัและ PMS กบัระดบัความผกูพนัและระดบั

ผลงานที�ดีขึ�น
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

25 I-5.2ข การพฒันากาํลงัคนและผูน้าํ มีการจดัการเรียนรู้และพฒันาเพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการขององคก์รและของกาํลงัคน ครอบคลุม

ประเดน็ที�ระบุในมาตรฐานทั�งหมด การปฏิบติัหนา้ที�ที�

ไดรั้บผดิชอบ และการจดัการกบัปัญหาที�เคยเกิดขึ�น

มีการจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้

มีการสร้างแรงจูงใจใหพ้ฒันาตนเอง

มีการจดัการเรื�องความกา้วหนา้ในอาชีพการงานและ

แผนสร้างผูน้าํเพื�อสืบทอดการดาํเนินงาน

มีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ

การเรียนรู้และพฒันา

การประเมินระบบการเรียนรู้ นาํความผกูพนั ผลการ

ปฏิบติังานของกาํลงัคนและองคก์ร มาพิจารณาดว้ย

26 I-6.1ก ข, I-6.2ก การออกแบบบริการและกระบวนการทาํงาน 

การจดัการและปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีการใช ้3P ในทุกส่วนขององคก์ร (หน่วยงาน ระบบงาน

 กระบวนการดูแลผูป่้วย กระบวนการสนบัสนุน)

มีการพฒันาคุณภาพตามโอกาสที�พบ

มีการควบคุมตน้ทุนโดยรวมของการปฏิบติัการ

มีการระบุ process requirement ที�ชดัเจน นาํไปใชใ้นการ

ออกแบบกระบวนการและกาํหนดตวัวดั

มีการปรับปรุงเพื�อลดความสูญเปล่าในกระบวนการที�ไม่

ก่อใหเ้กิดคุณค่า

มีการนาํ priority for improvement ที�ไดรั้บการชี�นาํจาก

องคก์ร [I-4.1ค] ไปปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งการพฒันาคร่อมสายงานหรือสหสาขาวิชาชีพ

แสดงใหเ้ห็นผลลพัธข์องการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ

 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งกา้วกระโดด

อยา่งยิ�งการพฒันาคร่อมสายงานหรือสหสาขาวิชาชีพ

27 I-6.1ค การจดัการห่วงโซ่อุปทาน มีการจดัการห่วงโซ่อุปทานสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละ

บริการที�มีความสาํคญัสูง ครบตามมาตรฐาน (เลือกผูส่้ง

มอบ ทาํขอ้กาํหนด ประเมินผลผูส่้งมอบ ใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั จดัการกบัผูส่้งมอบที�ผลงานไม่ตรงขอ้กาํหนด)

มีการประเมินและปรับปรุงการจดัการห่วงโซ่อุปทาน

28 I-6.1ง การจดัการนวตกรรม ส่งเสริมใหมี้การนาํแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ มาใช้

แกปั้ญหา

ส่งเสริมใหน้าํโอกาสเชิงกลยทุธ ์[I-2.1ก(2)]มาพฒันานว

ตกรรม สนบัสนุนทรัพยากรที�จาํเป็น

มีการส่งเสริมใหเ้กิดนวตกรรมทั�งองคก์รอยา่งเป็นระบบ

29 I-6.1จ การจดัการดา้นการเรียนการสอนทางคลินิก มีขอ้ตกลงและผูรั้บผดิชอบที�ชดัเจน มีทรัพยากรที�

เหมาะสม และมีการกาํกบัดูแลที�เพียงพอ

มีการสร้างเจตคติที�ดีในเรื�องคุณภาพและความปลอดภยั

แก่นกัศึกษา/ผูรั้บการฝึก

มีการติดตามประเมินผลโปรแกรมการเรียนการสอนทาง

คลินิก ทั�งในมิติดา้นการเรียนรู้และคุณภาพ/ความ

ปลอดภยัของการใหบ้ริการ
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

30 I-6.2ข ความพร้อมสาํหรับภาวะฉุกเฉินและภยัพิบติั

ต่างๆ

มีการเตรียมความพร้อม (ของระบบงาน สถานที� 

อุปกรณ์) และฝึกซอ้มเพื�อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที�

ปลอดภยั และพร้อมรับภยัพิบติัหรือภาวะฉุกเฉิน 

รวมทั�งความพร้อมใชข้องระบบสารสนเทศ

มีการประเมินการเตรียมความพร้อมและปรับปรุง มีระบบบริหารความต่อเนื�องของกิจการ  (Business 

Continuity Management System) ภายใตภ้าวะวิกฤติ

31 II-1.1ก

(1)(2)(3)(4)(10)

ระบบบริหารงานคุณภาพ การประสานงาน

และบูรณาการ การทาํงานเป็นทีม

มีการใช ้PDSA ในการบริหารงานคุณภาพในหน่วยงาน/

ระบบงาน/กระบวนการหลกั,

การบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภยั และความเสี�ยง 

เป็นส่วนหนึ�งของแผนกลยทุธข์ององคก์ร

ผูน้าํสนบัสนุนความพยายามในการพฒันาคุณภาพ,

มีการจดัโครงสร้างงานคุณภาพที�เหมาะสมกบัองคก์ร,

มีการใช ้3C-PDSA ในการบริหารงานคุณภาพใน

หน่วยงาน/ระบบงาน/กระบวนการหลกั,

ผูน้าํทบทวนและติดตามความกา้วหนา้ของการพฒันา

คุณภาพอยา่งต่อเนื�อง,

มีการประสานและบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมทั�งหมด

เกี�ยวกบัคุณภาพ ความปลอดภยั และความเสี�ยง

มีวฒันธรรมการเรียนรู้ วฒันธรรมคุณภาพ

32 II-1.1ก(5)(8)(9) การประเมินตนเองและจดัทาํแผนพฒันา

คุณภาพ

มีการประเมินตนเองเพื�อหาโอกาสพฒันาในทุกระดบั,

จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพและนาํแผนไปปฏิบติั

องคก์รเขา้ร่วมโปรแกรมตวัชี�วดัเปรียบเทียบ,

แผนพฒันาคุณภาพครอบคลุมการพฒันาทั�งองคก์ร,

มีการใชก้ารวิจยัหรือเครื�องมือขั�นกา้วหนา้ในการ

ประเมินระบบงานสาํคญั,คุณภาพ จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพและนาํแผนไปปฏิบติั แผนพฒันาคุณภาพครอบคลุมการพฒันาทั�งองคก์ร,

มีการประเมินความกา้วหนา้และความสาํเร็จตาม

เป้าหมายของหน่วยงาน/ระบบงาน/กระบวนการสาํคญั/

แผนการพฒันาคุณภาพ,

มีการนาํผลการประเมินตนเองมาเรียนรู้ร่วมกนั

ประเมินระบบงานสาํคญั,

มีวฒันธรรมการประเมินตนเอง

33 II-1.1ข(1) การทบทวนการใหบ้ริการและการดูแลผูป่้วย มีการทบทวนที�ครอบคลุมโอกาสเกิดปัญหาสาํคญั และ

นาํมาสู่การปรับปรุงระบบงาน

มีการทบทวนที�บูรณาการเขา้เป็นกิจกรรมประจาํของ

หน่วยงาน

มีการติดตามการปฏิบติัและผลลพัธที์�เกิดขึ�น

มีวฒันธรรมของการทบทวนคุณภาพการดูแลผูป่้วย 

รวมทั�งการมีระบบ concurrent monitoring

34 II-1.1ข(2)(3)(4) การพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย การพฒันาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุ่มผูป่้วยสาํคญั

ในแต่ละสาขา, 

มีการ monitor KPI อยา่งเหมาะสม

ผสมผสานแนวคิดและวิธีการที�หลากหลายในการพฒันา

คุณภาพทางคลินิก,

ผลลพัธท์างคลินิกมีแนวโนม้ที�ขึ�น

นาํกระบวนการวิจยั (เช่น R2R) มาใชใ้นการพฒันา

คุณภาพทางคลินิก,

มีการพฒันาคุณภาพทางคลินิกที�มีผลกระทบสูง

35 II-1.2ก(1)(6) ระบบบริหารความเสี�ยงและความปลอดภยั มีนโยบาย ขอบเขต วตัถุประสงค ์แผน คู่มือ หนา้ที�

รับผดิชอบ ทรัพยากร ที�ชดัเจน

มีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ

บริหารความเสี�ยงและความปลอดภยั,

มีการประเมินและปรับปรุงวฒันธรรมความปลอดภยั

ผลการประเมินวฒันธรรมความปลอดภยัอยูใ่นระดบั

กา้วหนา้

36 II-1.2ก(2)(3) กระบวนการบริหารความเสี�ยง มี risk profile ในภาพรวมของทั�ง รพ.,

มีการใช ้risk register เพื�อการจดัการความเสี�ยงสาํคญัของ

 รพ.

มีการติดตามและทบทวนความเสี�ยงต่างๆ อยา่ง

เหมาะสมกบัระดบัความเสี�ยง นาํมาสู่การปรับปรุง

มาตรการป้องกนัอยา่งสมํ�าเสมอ

มีการใชแ้นวคิดการออกแบบมาตรการป้องกนัที�ไดผ้ล 

(เช่น HFE, design thinking),

มีการ update คู่มือการปฏิบติังานและสื�อสารให้

ผูเ้กี�ยวขอ้งในเวลาที�เหมาะสม
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37 II-1.2ก(4) การเรียนรู้จากอุบติัการณ์ มีระบบรายงานอุบติัการณ์ และการทาํ RCA ตามเกณฑ์

ที�องคก์รกาํหนด

มีการรับรู้อุบติัการณ์/เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ั�งจาก

การรายงาน การทบทวนเวชระเบียน และอื�นๆ,

มีการทาํ RCA ทั�งในกรณีที�มีความรุนแรงและเหตุเกือบ

พลาดที�พบบ่อย นาํมาสู่การปรับปรุงที�ปัจจยัองคก์ร,

มีการเชื�อมโยงผลการทาํ RCA กบัการทบทวนมาตรการ

ป้องกนั (ใน risk register)

แสดงใหเ้ห็นการเปลี�ยนแปลงกระบวนการทาํงานที�มี

ผลกระทบสูง อนัเป็นผลจากการทบทวนอุบติัการณ์

38 II-2.1ก ระบบบริหารการพยาบาล มีโครงสร้างและกลไกในเรื�องมาตรฐาน/จริยธรรม

วิชาชีพ การนิเทศและกาํกบัดูแล การส่งเสริมการพฒันา

คุณภาพ/ความปลอดภยั การจดัการกาํลงัคน,

มีโครงสร้างและกลไกในการส่งเสริมการตดัสินใจทาง

คลินิก การใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม การจดัการความรู้ 

การวิจยั,

มีการประสานความร่วมมือกบัคณะกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง

 และสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์ร,

มีการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารและกาํกบั

มีการบริหารการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วม มีระบบ

กาํกบัดูแลที�มีประสิทธิภาพ ใชห้ลกัการเป็นโคช้ในการ

นิเทศงาน,

มีการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารและกาํกบั

ดูแลวิชาชีพพยาบาลและนาํไปปรับปรุง

39 II-2.1ข ปฏิบติัการทางการพยาบาล พยาบาลใชม้าตรฐานวิชาชีพ กระบวนการพยาบาล และ

บนัทึกที�เหมาะสมในการดูแลผูป่้วย

พยาบาลมีการเรียนรู้ร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพเพื�อ

ปรับปรุงระบบงานและพฒันาวิชาชีพ,

มีการประเมินการบรรลุเป้าหมายของปฏิบติัการพยาบาล

และนาํผลไปปรับปรุง

พยาบาลใหบ้ริการพยาบาลที�มีคุณภาพสูงและเป็นองค์

รวม

40 II-2.2 องคก์รแพทย์ มีโครงสร้างและกลไกในเรื�องมาตรฐาน/จริยธรรม

วิชาชีพ การกาํกบัดูแล การส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ/

ความปลอดภยั การกาํหนดสิทธิดูแลผูป่้วย การศึกษา

ต่อเนื�อง เวชระเบียน การจดัทาํขอ้ตกลงและแนวปฏิบติั

มีโครงสร้างและกลไกในการส่งเสริมการตดัสินใจทาง

คลินิก การใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม,

มีการประสานความร่วมมือกบั PCT/คณะกรรมการที�

เกี�ยวขอ้ง/ผูบ้ริหาร และสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์ร,

มีการประเมินประสิทธิภาพของการกาํกบัดูแลวิชาชี�พ

แพทยแ์ละนาํไปปรับปรุง

องคก์รแพทยเ์ป็นแบบอยา่งที�ดีในการส่งเสริมและกาํกบั

ดูแลให ้รพ.มีบริการทางการแพทยที์�มีคุณภาพและน่า

ไวว้างใจ
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

41 II-3.1ก,ข ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของโครงสร้าง

และสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ การจดัการกบั

วสัดุและของเสียอนัตราย

โครงสร้างอาคารสถานที�เป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด,

มีการตรวจสอบอาคารสถานที�และสิ�งแวลดอ้มเพื�อ

คน้หาความเสี�ยงและการปฏิบติัที�ไม่ปลอดภยั,

มีแนวทางที�รัดกมุในการจดัการกบัวสัดุและของเสีย

อนัตราย,

บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�

ปลอดภยั การจดัการวสัดุและของเสียอนัตราย

มีการออกแบบและจดัพื�นที�ใชส้อยเอื�อต่อความปลอดภยั

 ความเป็นส่วนตวั ประสิทธิภาพในการทาํงาน,

มีการประเมินความเสี�ยงดา้นสิ�งแวดลอ้มเชิงรุก ทาํแผน

บริหารความเสี�ยงดา้นสิ�งแวดลอ้ม และนาํไปปฏิบติั,

มีการกาํกบัดูแล ติดตาม และปรับปรุงระบบบริหาร

อาคารสถานที� การจดัการวสัดุและของเสียอนัตราย

เป็นแบบอยา่งของการจดัการสิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยั

42 II-3.1ค,ง การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน และการป้องกนั

อคัคีภยั

มีการวิเคราะห์เพื�อระบุภาวะฉุกเฉินที�อาจเกิด,

มีการทาํแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและอคัคีภยั พร้อม

อุปกรณ์เครื�องมือที�จาํเป็น,

มีการอบรมและซอ้มแผน

การซอ้มแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและอคัคีภยัครอบคลุม

ทุกสภาวการณ์และผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งในและนอก รพ.,

มีการปรับปรุงแผนและเตรียมความพร้อมจากการ

ประเมินผลการฝึกซอ้ม

43 II-3.2ก,ข ระบบการบริหารเครื�องมือและสาธารณูปโภค มีแผนบริหารเครื�องมือและระบบสาธารณูปโภค ระบบ มีการติดตามและรวบรวมขอ้มูลของระบบบริหาร มีเครื�องมือเพียงพอสาํหรับดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภยั 43 II-3.2ก,ข ระบบการบริหารเครื�องมือและสาธารณูปโภค มีแผนบริหารเครื�องมือและระบบสาธารณูปโภค ระบบ

การจดัการ ตรวจสอบความเพียงพอ ดูแลความพร้อมใช,้

มีระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ตรวจสอบ ทดสอบ และ 

calibrate ที�เหมาะสม,

มีความมั�นใจในการทาํงานของระบบไฟฟ้าและแก๊ส

ทางการแพทยส์าํรองในพื�นที�จาํเป็น

มีการติดตามและรวบรวมขอ้มูลของระบบบริหาร

เครื�องมือและสาธารณูปโภค นาํขอ้มูลไปใชว้างแผน

ปรับปรุงหรือจดัหาทดแทนในระยะยาว,

มีการจดัระบบบริการเครื�องมือที�ดีและมีศกัยภาพในการ

ซ่อมบาํรุง,

มีระบบในการใชเ้ครื�องมือที�ซบัซอ้นอยา่งปลอดภยั

มีเครื�องมือเพียงพอสาํหรับดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ทั�งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน,

มีระบบสาธารณูปโภคที�จาํเป็นสาํหรับการดูแลผูป่้วย

อยา่งปลอดภยั พร้อมใชง้านตลอดเวลา

44 II-3.3ก สิ�งแวดลอ้มเพื�อการสร้างเสริมสุขภาพ มีสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการมีปฏิสัมพนัธ ์ความผอ่นคลาย 

การจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เป็นระเบียบ สบายตา

 ปราศจากการรบกวน

มีการใชสุ้นทรียศาสตร์ในการจดัสิ�งแวดลอ้มเพื�อการ

เยยีวยา,

ส่งเสริมการเขา้ถึง/การบริโภค อาหาร/ผลิตภณัฑส์ร้าง

เสริมสุขภาพที�เหมาะสม,

ส่งเสริมการใชว้สัดุครุภณัฑที์�ไม่มีอนัตรายต่อสุขภาพ

เป็นแบบอยา่งของสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเยยีวยาและ

การเรียนรู้
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แนวทางการให้คะแนน

45 II-3.3ข การพิทกัษสิ์�งแวดลอ้ม ระบบบาํบดันํ� าเสียและการกาํจดัขยะมีความเหมาะสมกบั

 รพ.,

มีกระบวนการที�ชดัเจน เหมาะสม ถูกสุขลกัษณะ 

ดาํเนินการโดยผูมี้ความรู้ (ทั�งในดา้นการบาํบดันํ� าเสีย 

การกาํจดัขยะทั�วไปและขยะติดเชื�อ),

มีการติดตามและตอบสนองต่อค่านํ� าทิ�งที�ผา่นการบาํบดั

อยา่งเหมาะสม

ค่านํ� าทิ�งที�ผา่นการบาํบดัเป็นไปตามมาตรฐานอยา่ง

ต่อเนื�อง (โดยเฉพาะในช่วงเวลาที�ระบบรับภาระมาก

ที�สุด),

มีการลดปริมาณของเสียและลดการใชว้สัดุที�ทาํลายสิ�ง

แวลดอ้ม,

มีการตรวจสอบการกาํจดัขยะติดเชื�อของผูรั้บช่วง,

มีการประเมินและฟังเสียงสะทอ้นในการกาํจดัของเสีย

ของ รพ.ที�มีผลกระทบต่อชุมชน

มีความร่วมมือกบัชุมชนในการพิทกัษแ์ละปรับปรุง

สิ�งแวดลอ้ม, 

เป็นแบบอยา่งของการพิทกัษสิ์�งแวดลอ้ม

46 II-4.1ก ระบบป้องกนัและควบคุมการติดเชื�อ 

(Infection Prevention & Control-IPC)

มีกรรมการและผูรั้บผดิชอบชดัเจน,

มีเป้าหมายและกลยทุธที์�เหมาะสมกบั รพ.,

IPC ครอบคลุมการติดเชื�อที�มีความสาํคญัทางระบาด

วิทยาตามบริบทของรพ. ครอบคลุมทุกพื�นที�,

ระบบ IT สนบัสนุนการทาํงานของ IPC,

มีความร่วมมือและการประสานงานที�ดีทั�วทั�งองคก์ร,

มีการใหข้อ้มูลและเสริมพลงัแก่ครอบครัวและชุมชน,

มีการประเมินและปรับปรุง IPC

IPC ประสานกลมกลืนกบั QMS & PS,

IPC พร้อมรับมือกบัปัญหาการติดเชื�อใหม่ๆ และภาวะ

ฉุกเฉินจากการติดเชื�อ

ครอบคลุมทุกพื�นที�

ออกแบบระบบบนพื�นฐานความรู้วิชาการ,

มีทรัพยากร และสิ�งอาํนวยความสะดวกสนบัสนุน

เพียงพอ,

กาํลงัคนไดรั้บการอบรมความรู้อยา่งต่อเนื�อง

47 II-4.1ข การเฝ้าระวงัและควบคุมการติดเชื�อ มีการเฝ้าระวงั HAI ระหวา่งที�ผูป่้วยนอน รพ. 

(prospective surveillance),

มีการใหข้อ้มูลผลการเฝ้าระวงัแก่ผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วย 

เพื�อใหค้วามรู้แก่บุคลากร และใชข้อ้มูลเพื�อบ่งชี�การ

ระบาด,

การเฝ้าระวงัครอบคลุมช่วงเวลาหลงัจากจาํหน่ายผูป่้วย

ในบาง HAI รวมทั�งติดตามแบบแผนการดื�อยาของเชื�อ

จุลชีพ,

มีการวินิจฉยัการติดเชื�อจากบริการสุขภาพในผูป่้วยที�

ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม prospective surveillance และนาํขอ้มูล

มาประมวลผลร่วมดว้ย,

มีการประเมินประสิทธิภาพของการเฝ้าระวงั,

มีการใชผ้ลของการเฝ้าระวงัเพื�อปรับปรุง IPC

มีการจดัการและควบคุมการระบาด โดยร่วมมือกบั

หน่วยงานที�มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง

มีการเฝ้าระวงัและสรุปผลในลกัษณะ real time,

มีการควบคุมการระบาดที�มีประสิทธิภาพ

10



Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

48 II-4.2ก การป้องกนัการติดเชื�อทั�วไป มีการจดัทาํแนวทางปฏิบติัเพื�อลดความเสี�ยงจากการติด

เชื�อ การควบคุมสิ�งแวดลอ้มเพื�อลดการแพร่กระจายเชื�อ

และการปนเปื� อนในสิ�งแวดลอ้ม ครอบคลุม

กระบวนการและพื�นที�ต่างๆ,

มีการฝึกอบรมและส่งเสริมใหป้ฏิบติัตามแนวทางที�

กาํหนดไว,้

มีการระบุประเดน็ที�เป็นความเสี�ยงในพื�นที�ต่างๆ

มีการประเมิน compliance ของการปฏิบติัตามแนวทางที�

กาํหนดไวที้�สาํคญั และนาํมาปรับปรุงการปฏิบติั

มีระบบที�น่าไวว้างใจในเรื�อง standard precaution, 

isolation precaution, การทาํใหป้ราศจากเชื�อ, การลดการ

แพร่กระจายเชื�อ และการปกป้องผูมี้ความตา้นทานตํ�า

49 II-4.2ข การป้องกนัการติดเชื�อในกลุ่มเฉพาะ มีการดาํเนินการตามแนวปฏิบติัเพื�อลดความเสี�ยงต่อการ

ติดเชื�อที�สาํคญัขององคก์ร,

มีการดูแลเจา้หนา้ที�ที�สัมผสัเลือด/สารคดัหลั�ง หรือติด

เชื�อจากการทาํงานอยา่งเหมาะสม

มีการดาํเนินการอยา่งรัดกมุในการดูแลผูป่้วยที�มีภูมิ

ตา้นทานตํ�า การติดเชื�อที�ดื�อยา,

มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการป้องกนัการติดเชื�อ

ในกลุ่มเฉพาะ

มีการดาํเนินการอยา่งรัดกมุในการดูแลผูป่้วยติดเชื�ออุบติั

ใหม,่

อตัราการติดเชื�อสาํคญัขององคก์รมีแนวโนม้ลดลงหรือ

อยูใ่นระดบัตํ�า

50 II-5.1 ก/ข ระบบบริหารเวชระเบียน มีการร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของการบนัทึกเวชระเบียน, มีการประมวลผลขอ้มูลจากเวชระเบียนเพื�อประ โยชน์ ระบบเวชระเบียนสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู ้50 II-5.1 ก/ข ระบบบริหารเวชระเบียน มีการร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของการบนัทึกเวชระเบียน,

มีแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการบนัทึกเวชระเบียนที�รัดกมุ,

มีระบบการรักษาความปลอดภยัและความลบั

มีการประมวลผลขอ้มูลจากเวชระเบียนเพื�อประ โยชน์

ในการวางแผนและปรับปรุงการดูแลผูป่้วย,

มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียน,

มีกระบวนการใหผู้ป่้วยเขา้ถึงขอ้มูลในเวชระเบียนของ

ตนได้

ระบบเวชระเบียนสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู ้

ใหบ้ริการ ผูบ้ริหาร ผูป่้วย และหน่วยงานภายนอกไดดี้

51 II-5.2 การทบทวนและความสมบูรณ์ของการบนัทึก มีการทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพื�อประเมินความ

สมบูรณ์ ความถูกตอ้ง และการบนัทึกในเวลาที�กาํหนด

มีการออกแบบบนัทึกเวชระเบียนที�เอื�อต่อการบนัทึก

ร่วมกนั (เช่น รายการปัญหา แผนการดูแล) และแยก

พื�นที�การบนัทึกเป็นสัดส่วน,

มีการปรับปรุงความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของการ

บนัทึกเวชระเบียน,

เวชระเบียนมีขอ้มูลเพยีงพอสาํหรับการสื�อสารและการ

ดูแลต่อเนื�อง

มีการปรับปรุงคุณภาพของการบนัทึกจากการรับฟัง

เสียงสะทอ้นของทีมต่างวิชาชีพ,

มีการบนัทึกเหตุผลของการตดัสินใจ,

เวชระเบียนมีขอ้มูลเพียงพอสาํหรับการเรียนรู้ การวิจยั 

การประเมินคุณภาพ และการใชเ้ป็นหลกัฐานทาง

กฎหมาย
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52 II-6.1 ก การกาํกบัดูแลการจดัการดา้นยา มีการจดัตั�ง PTC จากสหสาขาวิชาชีพ มีหนา้ที�ชดัเจน 

ครอบคลุม,

มีการกาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเพื�อป้องกนั 

ME, ADE, และการใช ้HAD,

เริ�มดาํเนินการแผนงานใชย้าสมเหตุผลและแผนงานดูแล

การใชย้าตา้นจุลชีพ

PTC ติดตามตวัชี�วดัที�ตรงประเดน็กบัเป้าหมายของ

ระบบยา ประเมินและปรับปรุงระบบจดัการดา้นยา,

มีการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติั

ที�กาํหนดไว,้

มีการติดตามตวัชี�วดัตามแผนงานใชย้าสมเหตุผลฯ ที�

เป็นประเดน็สาํคญัของ รพ. และตอบสนองอยา่ง

เหมาะสม

การกาํกบัดูแลสาํหรับการจดัการดา้นยามีประสิทธิภาพ 

ใหค้วามมั�นใจในความปลอดภยั ความสมเหตุสมผล 

และประสิทธิผลในการใชย้า

53 II-6.1 ข/ค สิ�งแวดลอ้มสนบัสนุน การจดัหาและเก็บ

รักษายา

ผูป้ระกอบวิชาชีพไดรั้บการอบรมเพิ�มความรู้เกี�ยวกบั

ระบบยาทุกปี,

ผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะของผูป่้วยแต่ละ

รายและขอ้มูลยาที�จาํเป็น,

มีสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพที�เหมาะสมในการทาํงาน

เกี�ยวกบัยา,

มีการประเมินความรู้เกี�ยวกบัระบบยาของผูเ้กี�ยวขอ้ง

และนาํไปกาํหนดเนื�อหาการฝึกอบรม,

มีระบบคอมพิวเตอร์สนบัสนุนการเขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะ

ของผูป่้วยและขอ้มูลยาตามที�ผูเ้กี�ยวขอ้งตอ้งการ,

มีการประเมินและปรับปรุงการเก็บรักษายาเพื�อใหม้ั�นใจ

ในความเหมาะสมและปลอดภยั

มีระบบคอมพิวเตอร์สนบัสนุนการตดัสินใจเกี�ยวกบั

ระบบยา,

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในเรื�องการเก็บรักษายา

เกี�ยวกบัยา,

มีการปฏิบติัตามแนวทางจดัหาและเก็บรักษายาที�องคก์ร

กาํหนด

ในความเหมาะสมและปลอดภยั

54 II-6.2 ก การสั�งใชย้าและการถ่ายทอดคาํสั�ง มีการปฏิบติัตามแนวทางการสั�งใชย้าและถ่ายทอดคาํสั�ง

ที�องคก์รกาํหนด,

มีการทาํ med reconcile ในขั�นการรับเป็นผูป่้วยใน

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสั�งใชย้าและ

ถ่ายทอดคาํสั�ง,

มีการทาํ med reconcile ในทุกขั�นตอนของการดูแลผูป่้วย

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในเรื�องการสั�งใชย้า 

การถ่ายทอดคาํสั�ง และการทาํ med reconcile ทาํให้

มั�นใจในความปลอดภยั ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 

และประสิทธิผล

55 II-6.2 ข การทบทวนคาํสั�ง เตรียม เขียนฉลาก จดัจ่าย 

และส่งมอบยา

มีการปฏิบติัตามแนวทางที�องคก์รกาํหนด (การทบทวน

คาํสั�งใชย้า การตรวจสอบซํ� า การเขียนฉลาก การส่งมอบ

ยา),

มีการทบทวนคาํสั�งใชย้าทุกรายการ,

มีการส่งมอบยาใหห้น่วยดูแลผูป่้วยในเวลาที�ทนัความ

ตอ้งการ

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม จดัจ่าย 

และส่งมอบยา,

แผนกเภสัชกรรมเป็นผูเ้ตรียมยาสาํหรับผูป่้วยเฉพาะราย

หรือยาที�ไม่มีจาํหน่ายในทอ้งตลาด,

มีฉลากยาที�ครบถว้นติดจนถึงจุดที�ใหย้าแก่ผูป่้วย

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในเรื�องการทบทวน

คาํสั�ง การเตรียมการเขียนฉลาก การจดัจ่าย และการส่ง

มอบยา ทาํใหม้ั�นใจในความปลอดภยั ความถูกตอ้ง ความ

เหมาะสม และความทนัเวลา

56 II-6.2 ค การบริหารยาและติตตามผล มีการปฏิบติัตามแนวทางที�องคก์รกาํหนด (การบริหารยา

 การใหข้อ้มูล การติดตามผล การจดัการกบัยาที�ผูป่้วย

นาํมา)

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารยาและ

ติดตามผล

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในเรื�องการบริหารยา

และติดตามผล,

มีการนาํ digital technology มาใชเ้พื�อลดความเพื�อลด

ความคลาดเคลื�อนในการตรวจสอบและบนัทึก
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

57 II-7.1 บริการรังสีวิทยา/ภาพการแพทย์ มีการวางแผน ทรัพยากร และการจดัการตามขอ้กาํหนด,

มีบริการรังสีวิทยาที�จาํเป็นตลอดเวลา,

ใหภ้าพวินิจฉยัที�มีคุณภาพโดยมีอนัตรายต่อผูป่้วยและ

เจา้หนา้ที�นอ้ยที�สุด,

มีระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภยัตามขอ้กาํหนด

การแปลผลภาพรังสีทาํโดยรังสีแพทย,์

มีการทบทวนความเหมาะสมและคุม้ค่าของการส่งตรวจ

 ความน่าเชื�อถือของการแปลผล,

มีการติดตามคุณภาพของบริการรังสีวินิจฉยัที�ส่งผูป่้วย

ไปรับการตรวจภายนอก,

มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพและ

ความปลอดภยัอยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการจดับริการรังสี

วิทยา

58 II-7.2 บริการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย/์พยาธิ

วิทยาคลินิก

มีการวางแผน ทรัพยากร และการจดัการตามขอ้กาํหนด,

มีบริการ lab ที�จาํเป็นตลอดเวลา,

มีระบบป้องกนัการรายงานผลผดิพลาด การรางานค่า

วิกฤติ การรักษาความลบั การสื�อสารที�ดีกบัหน่วยส่ง

ตรวจ,

มีระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภยัตามขอ้กาํหนด

มีการติดตามความสามารถของหอ้งปฏิบติัการที�รับตรวจ

ต่อ รวมทั�งประเมินผูใ้หค้าํปรึกษาหรือขอ้คิดเห็นสาํหรับ

การทดสอบบางอยา่ง,

มีการประเมินและปรับปรุงตามขอ้แนะนาํขององคก์รที� 

สรพ.มีขอ้ตกลง,

มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพและ

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการจดับริการ

หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์

มีระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภยัตามขอ้กาํหนด มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพและ

ความปลอดภยัอยา่งต่อเนื�อง

59 II-7.3 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต (สาํหรับ รพ.ที�ไม่มีธนาคารเลือด) มีระบบการขอเลือด 

ขนส่งเลือด หรือส่งผูป่้วยไปรับเลือดที�มีประสิทธิภาพ 

สามารถใหเ้ลือดแก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภยั ทนัเวลา,

(สาํหรับ รพ.ที�มีธนาคารเลือด) สามารถปฏิบติัตาม

มาตรฐานการใหบ้ริการโลหิตของสภากาชาดในหวัขอ้ที�

จาํเป็นกบับริบทไดค้รบถว้น

สามารถเป็นที�พึ�งในดา้นการใหบ้ริการโลหิตใหแ้ก่ รพ.

ในเขตใกลเ้คียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ,

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการงานบริการ

โลหิตอยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการใหบ้ริการโลหิต

60 II-7.4/7.5 พยาธิวิทยากายวิภาค และบริการตรวจ

วินิจฉยัอื�นๆ

มีการนาํมาตรฐานพยาธิวิทยากายวิภาคมาเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังาน,

การตรวจวินิจฉยัที�กระทาํกบัผูป่้วยโดยตรง ใหค้วาม

มั�นใจในความปลอดภยัและผลลพัธที์�มีคุณภาพ

มีการประเมินและปรับปรุงตามขอ้แนะนาํของราช

วิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการใหบ้ริการพยาธิ

วิทยากายวิภาคและบริการตรวจวินิจฉยัอื�นๆ
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

61 II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ มีนโยบาย แผน ผูรั้บผดิชอบ งบประมาณและทรัพยากร 

สร้างความรู้ในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ,

มีการบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลที�มีคุณภาพ,

มีการใชว้ิธีการทางระบาดวิทยาในการวิเคราะห์ขอ้มูล

อยา่งสมํ�าเสมอ,

มีการสืบคน้และควบคุมการระบาดอยา่งทนัท่วงที

มีการเชื�อมโยงขอ้มูลจากส่วนงานต่างๆ ในการเฝ้าระวงั,

มีการตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ

อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความร่วมมือของผูเ้กี�ยวขอ้ง

และเครือข่ายนอก รพ.,

มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการเฝ้า

ระวงัโรคและภยัสุขภาพ

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการเฝ้าระวงัโรค

และภยัสุขภาพ

62 II-9 การทาํงานกบัชุมชน องคก์รร่วมกบัชุมชนจดับริการสร้างเสริมสุขภาพที�

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน,

องคก์รสนบัสนุความสามารถของชุมชนในการ

แกปั้ญหาสุขภาพของชุมชน ส่งเสริมการพฒันา

พฤติกรรมและทกัษะสุขภาพของบุคคลและครอบครัว

องคก์รส่งเสริมการสร้างสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ ทาง

สังคม ที�เอื�อต่อการมีสุขภาพดี ชี�แนะนโยบายสาธารณะ

เพื�อสุขภาพ,

มีการประเมินและปรับปรุงบริการสร้างเสริมสุขภาพใน

ชุมชนและการเสริมพลงัชุมชน

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการทาํงานกบัชุมชน

63 III-1(1-3) การเขา้ถึงบริการ มีบริการที�จาํเป็นตามปัญหาสุขภาพของชุมชน, มีการใชท้างเลือกต่างๆ เพื�อเพิ�มการเขา้ถึงบริการ, มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการจดับริการ63 III-1(1-3) การเขา้ถึงบริการ มีบริการที�จาํเป็นตามปัญหาสุขภาพของชุมชน,

มีการลดอุปสรรคค่อการเขา้ถึงบริการ,

มีการประสานงานที�ดีในการรับผูป่้วยส่งต่อ,

มีการคดัแยกผูป่้วย (triage) อยา่งเหมาะสม

มีการใชท้างเลือกต่างๆ เพื�อเพิ�มการเขา้ถึงบริการ,

มีการประเมินและปรับปรุงการจดับริการ,ตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชน การเขา้ถึงบริการ และ

ระยะเวลารอคอย

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการจดับริการ

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและการเขา้ถึงบริการ

64 III-1(4-8) กระบวนการรับผูป่้วย การใหข้อ้มูล และ 

informed consent

มีกระบวนการรับผูป่้วยที�เหมาะสมกบัปัญหา/ความ

ตอ้งการของผูป่้วยอยา่งทนัเวลา ตามเกณฑที์�องคก์ร

กาํหนด มีการประสานงานที�ดี,

มีการใหข้อ้มูลที�เหมาะสมและเขา้ใจง่าย,

มีการขอ บนัทึก และจดัเก็บ informed consent,

มีการกาํหนดบริการหรือกิจกรรมที�จะตอ้งขอ informed 

consent เป็นการเฉพาะเพิ�มจากการยนิยอมรับการรักษา

ทั�วไป,

มีการปฏิบติัตามแนวทางเกี�ยวกบัการบ่งชี�ผูป่้วยที�องคก์ร

กาํหนด

มีการประสานงานในการส่งต่อผูป่้วยวิกฤติที�มี

ประสิทธิภาพ,

มีการนาํขอ้มูลสถานพยาบาลที�รับผูป่้วยต่อมาปรับปรุง

กระบวนการดูแลและพฒันาศกัยภาพ (ตามความ

เหมาะสม),

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับผูป่้วย การ

ใหข้อ้มูล การขอ informed consent และการบ่งชี�ผูป่้วย

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการรับผูป่้วย การ

ใหข้อ้มูล การขอ informed consent และการบ่งชี�ผูป่้วย
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5
แนวทางการให้คะแนน

65 III-2 ก/ข การประเมินผูป่้วยและการส่งตรวจเพื�อการ

วินิจฉยัโรค

มีการประเมินแรกรับและบนัทึกตามเกณฑที์�องคก์ร

กาํหนด,

มีการใช ้CPG สิ�งแวดลอ้ม และวิธีการที�เหมาะสมใน

การประเมิน,

มีการอธิบายผลการประเมินใหผู้ป่้วย/ครอบครัว ดว้ย

ภาษาที�ชดัเจนเขา้ใจง่าย,

มีการประเมินซํ� าในเวลาที�เหมาะสม,

ผูป่้วยไดรั้บการตรวจเพื�อการวินิจฉยัโรคที�จาํเป็น

มีการประสานการประเมินเพื�อลดความซํ� าซอ้น,

มีความร่วมมือในการวิเคราะห์และเชื�อมโยงผลการ

ประเมินในผูป่้วยที�ซบัซอ้น,

มีการประเมินและปรับปรุงการประเมินผูป่้วยและการ

ส่งตรวจเพื�อการวินิจฉยัโรค

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการประเมินผูป่้วย

และการส่งตรวจเพื�อการวินิจฉยัโรค

66 III-2 ค การวินิจฉยัโรค มีการบนัทึกการวินิจฉยัโรคและการเปลี�ยนแปลงการ

วินิจฉยัโรคตามเกณฑที์�องคก์รกาํหนด

มีการทบทวนความถูกตอ้ง เหมาะสม ทนัเวลา ของการ

วินิจฉยัโรค การมีขอ้มูลสนบัสนุนการวินิจฉยัโรค และ

ความสอดคลอ้งของการวินิจฉยัโรคโดยแต่ละวิชาชีพ,

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความผดิพลาดในการ

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการวินิจฉยัโรค

วินิจฉยัโรคและนาํมาปรับปรุง

67 III-3.1 การวางแผนการดูแลผูป่้วย มีแผนการดูแลผูป่้วยที�สอดคลอ้งกบัปัญหา/ความ

ตอ้งการดา้นสุขภาพของผูป่้วยแต่ละราย,

มีการใชห้ลกัฐานวิชาการหรือ CPG มาใชใ้นการวางแผน,

มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลตามสถาวะของผูป่้วย

มีการเชื�อมโยงและประสานกนัระหวา่งวิชาชีพและ

หน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนการดูแลผูป่้วย,

ผูป่้วย/ครอบครัว มีโอกาสร่วมตดัสินใจและวางแผน

มีการบนัทึกแผนการดูแลผูป่้วยระหวา่งวิชาชีพที�ชดัเจน 

ง่ายต่อการใชร่้วมกนั ระบุเป้าหมายและบริการที�จะให้

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการวางแผนการ

ดูแลผูป่้วย

68 III-3.2 การวางแผนจาํหน่าย มีการประเมินและระบุปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยที�

จะเกิดขึ�นหลงัจาํหน่าย,

มีการวางแผนจาํหน่ายเพื�อใหผู้ป่้วยสามารถดูแลตนเอง

และจดัการกบัปัญหาไดห้ลงัจาํหน่าย,

มีการประเมินความตอ้งการของผูป่้วยซํ� าเป็นระยะ

การวางแผนจาํหน่ายครอบคลุมผูป่้วยทุกรายที�มีขอ้บ่งชี�   

และสอดคลอ้งกบัปัญหาของผูป่้วย,

แพทย ์พยาบาล วิชาชี�พที�เกี�ยวขอ้ง ผูป่้วย/ครอบครัว มี

ส่วนร่วมในการวางแผนจาํหน่าย,

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจาํหน่าย

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการวางแผนจาํหน่าย
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69 III-4.1 การดูแลทั�วไป มีการกาํหนดความรับผดิชอบในการดูแลผูป่้วยใหผู้มี้

คุณสมบติัเหมาะสม,

มีการใชห้ลกัปฏิบติัซึ� งเป็นที�ยอมรับของวิชาชีพในการ

ดูแล ตอบสนองปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยอยา่ง

ทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม,

มีสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการดูแลที�มีคุณภาพ

มีการประเมินและตอบสนองความคาดหวงัของ

ครอบครัวในการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วยอยา่งเป็นองคร์วม,

มีการสื�อสารและประสานงานที�ดีเพื�อความต่อเนื�องใน

การดูแล,

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วยทั�วไป

มีสิ�งแวดลอ้มและกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีใน

การดูแลผูป่้วย

70 III-4.2 การดูแลผูป่้วยและบริการที�มีความเสี�ยงสูง มีการระบุกลุ่มผูป่้วย/บริการที�มีความเสี�ยงสูง และจดัทาํ

แนวทางการดูแล ฝึกอบรมเพื�อนาํแนวทางไปปฏิบติั,

หตัถการที�มีความเสี�ยงสูง ทาํในสถานที�เหมาะสม มี

ความพร้อมดา้นเครื�องมือและผูช่้วย,

มีการเฝ้าระวงัการเปลี�ยนแปลงอยา่งเหมาะสมกบัความ

รุนแรงของการเจบ็ป่วย

มีทีมผูเ้ชี�ยวชาญมาช่วยทีมผูใ้หบ้ริการเมื�อผูป่้วยมีอาการ

ทรุดลงหรือเปลี�ยนแปลงเขา้สู่ภาวะวิกฤติ (rapid response

 team),

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วย/

บริการที�มีความเสี�ยงสูง

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการดูแลผูป่้วย/

ใหบ้ริการที�มีความเสี�ยงสูง

รุนแรงของการเจบ็ป่วย

71 III-4.3 ก การระงบัความรู้สึก มีการประเมินผูป่้วยและวางแผนระงบัความรู้สึก,

ผูป่้วย/ครอบครัวไดรั้บขอ้มูลที�จาํเป็น และมีส่วนร่วม,

ผูป่้วยไดรั้บการเตรียมพร้อมดา้นร่างกายและจิตใจ,

กระบวนการระงบัความรู้สึก การใชเ้ครื�องมือ/วสัดุ/ยา 

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

มีการประสานงานกบัผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ

การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที�ซบัซอ้น,

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการระงบัความรู้สึก

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการระงบัความรู้สึก

72 III-4.3 ข การผา่ตดั มีการประเมินและวางแผนการผา่ตดัอยา่งเหมาะสม,

มีการใหข้อ้มูลที�จาํเป็นแก่ผูป่้วย/ครอบครัว,

ผูป่้วยไดรั้บการเตรียมความพร้อมทั�งดา้นร่างกายและ

จิตใจ,

มีกระบวนการที�เหมาะสมในการป้องกนัการผา่ตดัผดิคน

 ผดิขา้ง ผดิตาํแหน่ง ผดิหตัถการ

สถานที� เครื�องมือ ระบบงาน และบุคลากร เอื�อต่อการ

ผา่ตดัอยา่งปลอดภยั

มีความสามารถและการประสานงานกบัวิชาชีพที�

เกี�ยวขอ้งเพื�อการดูแลผูป่้วยซบัซอ้นหรือรุนแรงไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั,

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วยผา่ตดั

อยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการดูแลผูป่้วยผา่ตดั
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73 III-4.3 ค อาหารและโภชนบาํบดั มีระบบบริการอาหารที�ดี ผูป่้วยไดรั้บอาหารที�เหมาะสม,

ผูป่้วยที�มีปัญหา/ความเสี�ยง ไดรั้บการประเมินภาวะ

โภชนการ ใหโ้ภชนบาํบดัที�เหมาะสม,

มีการใหค้วามรู้ดา้นอาหารแก่ผูป่้วยและครอบครัว,

มีการปฏิบติัตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร

มีการคดักรองปัญหาโภชนการในผูป่้วยทุกราย,

มีการใหค้วามรู้ดา้นอาหาร โภชนาการ และโภชนบาํบดั

แก่ผูป่้วย/ครอบครัวเพื�อใหมี้พฤติกรรมที�พึงประสงค,์

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเกี�ยวกบับริการ

อาหารและโภชนบาํบดัอยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการจดับริการ

อาหารและโภชนบาํบดั

74 III-4.3 ง การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย บุคลากรมีความตระหนกัในความตอ้งการของผูป่้วย

ระยะทา้ย,

ผูป่้วยไดรั้บการประเมินและตอบสนองความตอ้งการทั�ง

ดา้นร่างกายและจิตใจ,

มีการดูแลผูป่้วยที�กาํลงัจะเสียชีวิตอยา่งเหมาะสม

มีการดูแลประคบัประคองสาํหรับผูป่้วยระยะทา้ยอยา่ง

สมศกัดิ� ศรี,

มีระบบสนบัสนุนใหผู้ป่้วยหนงัสือแสดงเจตจาํนงใน

การดูแลระยะทา้ยและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนงัสือแสดง

เจตจาํนง,

มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการจากไปอยา่งสงบ,

มีการตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสังคมและจิต

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการดูแลผูป่้วย

ระยะทา้ย

มีการตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสังคมและจิต

วิญญาณอยา่งเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

75 III-4.3 จ การจดัการความปวด ผูป่้วยไดรั้บการคดักรองความปวดและประเมินความ

ปวดอยา่งครอบคลุม,

ผูป่้วยไดรั้บแจง้เกี�ยวกบัโอกาสที�จะเกิดความปวด

ล่วงหนา้,

ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการจดัการความปวด,

ผูป่้วยที�มีความปวดไดรั้บการดูแลและเฝ้าระวงัอยา่ง

เหมาะสม

ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการควบคุมการบาํบดั,

มีระบบที�ช่วยใหผู้ป่้วยที�มิไดน้อน รพ.สามารถเขา้ถึงยา

บาํบดัความปวดที�จาํเป็น,

มีการประเมินและปรับปรุงการจดัการความปวดอยา่ง

ต่อเนื�อง

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการจดัการความปวด

76 III-4.3 ฉ การฟื� นฟสูภาพ มีการประเมินและวางแผนการฟื� นฟสูภาพแก่ผูป่้วยอยา่ง

เหมาะสม,

ผูป้วยไดรั้บการฟื� นฟสูภาพอยา่งเหมาะสมกบัสภาวะ

ของผูป่้วย,

มีการกาํหนดเป้าหมายและติดตามประเมินผลการฟื� นฟู

สภาพผูป่้วยแต่ละราย,

บริการฟื� นฟสูภาพเป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง

การฟื� นฟสูภาพครอบคลุมเป็นองคร์วม (ร่างกาย จิตใจ 

สังคม จิตวิญญาณ),

มีการประสานงานระหวา่งการฟื� นฟสูภาพใน รพ.ที�

ต่อเนื�องที�บา้น,

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฟื� นฟสูภาพ

อยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการจดับริการฟื� นฟู

สภาพ
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77 III-4.3 ช การดูแลผูป่้วยโรคไตเรื�อรัง มีการดูแลผูป่้วยโรคไตเรื�อรังตามแนวปฏิบติัที�ได้

มาตรฐาน,

กรณีที�มีการใหบ้ริการฟอกเลือดดว้ยเครื�องไตเทียม 

หน่วยบริการนั�นไดรั้บรองจาก ตรต.,

มีการ monitor ผูป่้วยอยา่งเหมาะสม

มีบริการที�หลากหลายตามปัญหาและความพร้อมของ

ผูป่้วย,

มีการประเมินและปรับปรุงการดูแลผูป่้วยโรคไตเรื�อรัง

อยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการดูแลผูป่้วยโรค

ไตเรื�อรัง

78 III-5 การใหข้อ้มูลและเสริมพลงั มีการประเมินปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยเพื�อ

วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้,

ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลที�จาํเป็นเกี�ยวกบัสภาวะสุขภาพและ

การดูแลตนเอง,

มีการประเมินการรับรู้และความเขา้ใจ,

ทีมใหค้วามช่วยเหลือดา้นอารมณ์ จิตใจ คาํปรึกษาที�

เหมาะสม และมีการติดตามปัญหาอุปสรรคในการดูแล

ตนเอง,

การประเมินเพื�อวางแผนครอบคลุมขีดความสามารถ 

ภาวะดา้นอารมณ์และจิตใจ ความพร้อมในการเรียนรู้

และดูแลตนเอง,

ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลเพื�อการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม,

มีการประเมินความสามารถในการนาํความรู้และทกัษะ

ที�ไดรั้บไปปฏิบติั,

ผูป่้วย/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนการดูแล

ตนเอง,

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการใหข้อ้มูลและ

เสริมพลงั

ตนเอง,

มีการจดักิจกรรมเสริมทกัษะที�จาํเป็นใหผู้ป่้วย/ครอบครัว

ตนเอง,

มีการใชน้วตกรรมในการจดักิจกรรมเสริมทกัษะ,

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการใหข้อ้มูลและ

เสริมพลงัอยา่งต่อเนื�อง

79 III-6 การดูแลต่อเนื�อง มีการส่งต่อที�ทนัเวลาและปลอดภยั มีการดูแลและ

สื�อสารขณะส่งต่อที�เหมาะสม,

มีระบบนดัหมาย ระบบช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาตาม

ความเหมาะสม,

มีการสื�อสารขอ้มูลผูป่้วยใหห้น่วยบริการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ

การดูแลต่อเนื�อง

มีการสร้างความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงาน

ต่างๆ เพื�อความต่อเนื�องในการติดตามดูแลผูป่้วย และ

บูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเขา้ในกระบวนการ

ดูแลผูป่้วย,

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแลต่อเนื�อง

มีกระบวนการที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการดูแลต่อเนื�อง

80 IV-1, III-1 ผลลพัธใ์นมิติการเขา้ถึง มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

81 IV-1, III-5/6 ผลลพัธใ์นมิติความต่อเนื�องในการดูแล มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

82 IV-1, III-2/3/4 ผลลพัธใ์นมิติความเหมาะสมในการดูแล มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile
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83 IV-1, III-2/3/4 ผลลพัธใ์นมิติประสิทธิผลในการดูแล มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

84 IV-1, III-2/3/4 ผลลพัธใ์นมิติประสิทธิภาพในการดูแล มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

85 IV-1, III-2/3/4 ผลลพัธใ์นมิติความปลอดภยัในการดูแล มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

86 IV-2, III-2/3/4 ผลลพัธใ์นมิติคนเป็นศูนยก์ลาง มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

87 IV-1(2) ผลลพัธด์า้นการสร้างเสริมสุขภาพ มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

88 III-4.3ก/ข,  III-6, 

II-9

ผลลพัธข์อง PSG:S การผา่ตดัที�ปลอดภยั 

หรือการดูแลในเครือข่ายและชุมชนที�

มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

II-9 หรือการดูแลในเครือข่ายและชุมชนที�

ปลอดภยั

จากการติดตามตวัวดั แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

89 II-4 ผลลพัธข์อง PSG:I การป้องกนัการติดเชื�อ/

ระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเชื�อ

มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

90 II-6 ผลลพัธข์อง PSG:M การจดัการระบบยา มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

91 III ผลลพัธข์อง PSG: P กระบวนการวินิจฉยั

และดูแล

มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

92 ผลลพัธข์อง PSG:L line, tube, catherter, lab มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

93 III-4.2 (5) ผลลพัธข์อง PSG:E การตอบสนอง

สถานการณ์เร่งด่วน

มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

94 IV-3, I-5 ผลลลพัธด์า้นกาํลงัคน มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile

95 IV-4, I-I, I-2 ผลลพัธด์า้นการนาํ มีการวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมีการใชป้ระโยชน์

จากการติดตามตวัวดั

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย หรือมี

แนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัอยูใ่นระดบั top quartile
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96 PCT1 หรือการดูแลผูป่้วย acute มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป่้วยที�ดีในกลุ่มโรค

สาํคญั มีการติดตามตวัวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมี

การใชป้ระโยชน์จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเนื�อง 

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย 

หรือมีแนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการดูแลผูป่้วยที�เป็นตน้แบบใหก้บัผูอื้�นได,้

ผลลพัธก์ารดูแลผูป่้วยอยูใ่นระดบั top quartile

97 PCT2 หรือการดูแลผูป่้วย chronic มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป่้วยที�ดีในกลุ่มโรค

สาํคญั มีการติดตามตวัวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมี

การใชป้ระโยชน์จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเนื�อง

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย 

หรือมีแนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการดูแลผูป่้วยที�เป็นตน้แบบใหก้บัผูอื้�นได,้

ผลลพัธก์ารดูแลผูป่้วยอยูใ่นระดบั top quartile

98 PCT3 หรือการดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป่้วยที�ดีในกลุ่มโรค

สาํคญั มีการติดตามตวัวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมี

การใชป้ระโยชน์จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเนื�อง 

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย 

หรือมีแนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการดูแลผูป่้วยที�เป็นตน้แบบใหก้บัผูอื้�นได,้

ผลลพัธก์ารดูแลผูป่้วยอยูใ่นระดบั top quartile

99 II-9 PCT4 หรือการดูแลในชุมชน มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป่้วยที�ดีในกลุ่มโรค

สาํคญั มีการติดตามตวัวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมี

การใชป้ระโยชน์จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเนื�อง 

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย 

หรือมีแนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการดูแลผูป่้วยที�เป็นตน้แบบใหก้บัผูอื้�นได,้

ผลลพัธก์ารดูแลผูป่้วยอยูใ่นระดบั top quartile

การใชป้ระโยชน์จากการติดตามตวัวดั หรือมีแนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

100 PCT5 หรือการดูแลผูป่้วยกลุ่มสาํคญัอื�นๆ มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูป่้วยที�ดีในกลุ่มโรค

สาํคญั มีการติดตามตวัวดัที�ตรงประเดน็ ครบถว้น และมี

การใชป้ระโยชน์จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเนื�อง 

ตวัวดัสาํคญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ย 

หรือมีแนวโนม้ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

มีกระบวนการดูแลผูป่้วยที�เป็นตน้แบบใหก้บัผูอื้�นได,้

ผลลพัธก์ารดูแลผูป่้วยอยูใ่นระดบั top quartile
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