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เกณฑการประเมินหนวยงาน ในการเย่ียมสํารวจภายใน 

คณะกรรมการเย่ียมสํารวจภายใน ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

Score 1 เร่ิมมีการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ เชน มีการกําหนดโครงสรางท่ีเกี่ยวของ วางแผน วางแนวทางปฏิบัติ  
Score 2 แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดมีความเหมาะสมกับบริบท เร่ิมมีการนําแนวทางไปสูการปฏิบัติ ความครอบคลุมอาจจะยังไมสมบูรณ  
Score 3 มีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดอยางครอบคลุมและไดผลบรรลุเปาหมายของมาตรฐาน  
Score 4 มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสําคัญ มีการเชื่อมโยงกับกระบวนการ/ระบบงานท่ีเกี่ยวของ  
Score 5 เปนแบบอยางท่ีดี มีการใชนวตกรรมท่ีสงผลดี 

หัวขอ ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1. การนํา หัวหนาหนวย/งานมีความเขาใจแนวคิดคุณภาพ

สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม จุดเนน และมีการ
กําหนดการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยม จุดเนน อยางชัดเจน มีกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรู/การพัฒนา คุณภาพ/วัฒนธรรม
ความปลอดภัย/การ มุงเนนผูรับบริการ 

หัวหนาหนวย/งานมคีวามเขาใจ นําไปปฏิบัต ิและ
ถายทอดใหบุคลากรในหนวยงานมีแรงบันดาลใจ บุคลากร
สวนใหญในหนวยงานรับรูการดําเนินงานของหนวยงาน
ตอทิศทางและจุดเนนขององคกร มีการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและติดตามประเมินผล 

บุคลากรคนสวนใหญบอกไดวาตนมี บทบาท
อยางไรในการปฏิบัติตาม การช้ีนํา, ระบบการ
สื่อสารไดผลดี มีประสิทธิภาพ มีการกํากับ
ติดตามทําใหประสบความสําเร็จตามพันธกิจ ,
วัฒนธรรม การเรียนรู/คณุภาพ/ความปลอดภัย/ 
มุงเนนผูรับบริการ อยูในระดับดี เปนแบบอยาง
ของผูนําในการพัฒนา 

2. การบริหารเชิงกลยุทธ มีการกําหนดแผนของหนวยงานสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร จุดเนน มีการวิเคราะหขอมูลท่ีจําเปน
เช่ือมโยงกับปญหาความทาทายของหนวยงาน ท่ีชัดเจน 
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอดสูการปฏิบัติ, 
มีการกําหนดตัวชี้วัดสําคัญเพ่ือตดิตาม ความกาวหนา
และความสําเร็จของการนําแผนสูการปฏิบัต ิ

มีการติดตามตัวชี้วัด อยางสม่ําเสมอ และวิเคราะห
ขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางครอบคลุม มีการปรับคา
เปาหมายใหทาทายตามผลลัพธท่ีเกิดข้ึน มีความกาวหนา
ของการปฏิบัติตามแผนเปนสวนใหญ 
 

มีการใชวิธีการตางๆ ในการคาดการณความ
เปนไปไดตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในลักษณะ
บูรณาการ, สามารถบรรลุคาเปาหมายท่ีทา
ทายได 

3. การมุงเนนผูปวย / 
ผูรับผลงาน 

มีการรับฟง/เรียนรูความตองการของผูปวย/ ผูรับ
ผลงานอ่ืน มีการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึง
พอใจ ดวยวิธีท่ีเหมาะสมกับแตละกลุม และนํามา
กําหนดโอกาสพัฒนาและมีการจดัการขอรองเรยีนอยาง
ทันทวงทีอยางเปนระบบ มีการคุมครองสิทธิผูปวยเด็ก 
ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูท่ีตองแยก หรือผูกยึด 

มีการปรับปรุงวิธีการ รับฟง/เรียนรู การรับฟงขอมูล
ปอนกลับทันที หลังเขารับบริการ ขอรองเรียน , มีการ
วิเคราะหความตองการของผูปวยแตละกลุมและนํา
ขอมูลไปวางแผน/ปรับปรุงบริการ, ทําใหมีผลลัพธไดตาม
เปาหมาย มีการประเมินและปรับปรุงการคุมครองสิทธิ
ผูปวย 

มคีวามสําเร็จในการจัดการความตองการ ความ
พึงพอใจ คํารองเรียน ทําใหเรียกความเช่ือมั่น
กลับคืนมาและปองกนัการเกิดซํ้า และเปน
แบบอยางในการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
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4. การวัดการวิเคราะห
และการจัดการความรู 

มีการใชประโยชนจากขอมลูสารสนเทศและใชเสียงของ
ผูปวยเพ่ือสรางวัฒนธรรมท่ีมุงคนเปนศูนยกลาง การ
กําหนดตัวชี้วัดมีความสอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงาน มีการวัดผลเพ่ือติดตามงานประจํา มีคูมือ
และการกํากับใหปฏิบัติ มี CQI หรือการแลกเปลีย่น
เรียนรูและสรุปความรูเชิงปฏิบัติไวถายทอด 
 

มกีารใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม มกีารวิเคราะห
ขอมูลและประมวลขอมลูจากแหลงตางๆ เพ่ือสรางความรู
ใหม มีการใชความรูเพ่ือสรางนวัตกรรมและ CQI 
ครอบคลุมกิจกรรมสําคัญ 

มีการขยายผล good practice ในเชิงรุกอยาง
เปนระบบ มีระบบท่ีเปนแบบอยางในการนํา 
good practice หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวของมา
ปฏิบัติอยางไดผลและท่ัวถึง  
 

5. การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล 

มีการวางแผนปฐมนิเทศ/อบรม แผนจัดการอัตรา
กําลังคน ทําใหบุคลากรมีความสามารถและเพียงพอท้ัง
ในภาวะปกติและไมปกติ, มีกจิกรรมสรางความสามัคคี 
ความผูกพันระหวางบุคลากร มขีอมูลพ้ืนฐานดาน
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร บุคลากรมี
สวนรวม เรียนรู ตัดสินใจ และ ปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพของตน 

มีการจัดระบบงานท่ีด ีมีการสรางแรงจูงใจใหพัฒนา
ตนเอง มีการประเมินและปรบัปรงุระบบการบริหารขีด
ความสามารถและอัตรากําลัง บุคลากรเปนแบบอยางใน
ดานพฤติกรรมสุขภาพ มีความรักใครสามัคคีกัน มีการ
จัดการเรื่องความกาวหนาในอาชีพ 

เปน role model ในการจัดการดานกําลังคน 
การสรางเสริมสุขภาพ บุคลากรมคีวามพรอมรับ
การเปลีย่นแปลงในอนาคต  
 

6. การจัดการ
กระบวนการ 

มีการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใช
การทบทวน วิเคราะหขอมูลปญหาในการทํางาน มีการ
สงเสริมใหมีการนําแนวคิดและวิธีการใหมๆ มาใช
แกปญหา เชน Lean, CQI, 3C-PDSA  มีการเตรียม
ความพรอมและฝกซอมเพ่ือใหพรอมรับภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน  

มีปรับปรุงการออกแบบกระบวนการและกําหนดตัววัดการ
พัฒนาแบบครอมสายงานหรือสหสาขาวิชาชีพ มีการ
ประเมินการเตรียมความพรอมและ ปรับปรุงการรับภัยภิ
บัติหรือภาวะฉุกเฉิน 

แสดงใหเห็นผลลัพธของการปรับปรุง
กระบวนการตางๆ ท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยาง
ชัดเจน สามารถเปนแบบอยางได 
 

7. การบริหารงาน
คุณภาพ 

Service profile เปนปจจุบัน ตัวชี้วัดสอดคลองกับ
ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญของหนวยงาน มีการ
วิเคราะหผลลัพธ สรุปบทเรียน และนํามาสูการ
วางแผนปรับปรุงระบบงาน 
การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุม ผูปวย
สําคัญในแตละสาขา, มีการ monitor KPI อยาง
เหมาะสม 
 

มีการทบทวนและติดตามความกาวหนาของการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง มีการนําผลการประเมินตนเองมา
เรียนรูรวมกัน บูรณาการเขาเปนกิจกรรมประจําของ
หนวยงาน มีการตดิตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติและผลลัพธมี
แนวโนมดีขึ้น สามารถนําเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ  
 

มวัีฒนธรรมการเรยีนรู การประเมินตนเอง การ
ทบทวนคุณภาพ มีระบบ concurrent 
monitoring 
มีการใชการวิจัย หรือ R2R มาใชในการพัฒนา
คุณภาพ 
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8. การบริหารความเสี่ยง  บุคลากรมีสวนรวมในการรายงานเหตุการณความเสี่ยง 
มีการดําเนินการตาม 9 มาตรการสําคัญ และ 2P 
safety ท่ีสําคัญ มี risk profile และแผนบริหารความ
เสี่ยงของหนวยงานท่ีเปนปจจุบัน มีการทํา RCA ตาม
เกณฑท่ีกําหนดและใชผล RCA เพ่ือการจัดการความ
เสี่ยงสําคัญ 

มกีารวิเคราะห RCA และปรับปรุงแกไข ดําเนินการจนลด
ความเสี่ยงสําคัญอยางไดผล บุคลากรสวนใหญตระหนัก
ถึงความปลอดภัย โดยมีการระมัดระวังอยางชัดเจนใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 

เปนหนวยงานท่ีมีความปลอดภยัสงู มี
วัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีชัดเจน มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูเรื่องการปองกันความเสีย่ง
เปนประจาํ เรียนรูการใช risk register ไมเกิด
เหตุการณซํ้า 
 

9. สิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน/ดูแลผูปวย 

สถานท่ี สิ่งแวดลอมสะอาด เปนระเบียบ มีการจัด 
Zoning ถูกตองเหมาะสม  พ้ืนท่ีใชสอยมีแสงสวาง
เพียงพอ การระบายอากาศเหมาะสม บุคลากรไดรับ
การซอมแผนอัคคีภัย 
มีการบรหิารเครื่องมือใหเพียงพอ พรอมใช, มีระบบ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน ตรวจสอบ ทดสอบ และ 
calibrate ท่ีเหมาะสม  

มีการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพและ
การเรียนรูท่ีเห็นไดชัดเจน มีการปรับปรุงแผนอัคคีภัยจาก
การประเมินผลการฝกซอม 
มีการวางแผนการจัดหาเครื่องมือทดแทน โดยการประเมนิ
ความตองการในอนาคต มีการประเมินความคุมคาของ
การใชเครื่องมือ การบํารุงรักษาเชิงปองกันมี
ประสิทธิภาพ  

เปนแบบอยางของการจัดการสิ่งแวดลอมท่ี
ปลอดภัย เอ้ือตอการเยียวยาและการเรยีนรู 
มีการใชเคร่ืองมืออยางคุมคา มีบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการจดัการเรื่องเครื่องมือ 
สามารถใหคําแนะนําแกหนวยงานอ่ืน 

10. การปองกันการติด
เชื้อ 

มีการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อและออกแบบ
ระบบปองกันท่ีเหมาะสม มีการจดัทําแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือลดความเสีย่งจากการตดิเช้ือ ควบคุมสิ่งแวดลอม
เพ่ือลดการแพรกระจายเช้ือ มีการฝกอบรมและสงเสริม
ใหปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว มีการดูแลเจาหนาท่ี
ท่ีสัมผสัเลือด/สารคัดหลั่ง หรือติดเช้ือจากการทํางาน
อยางเหมาะสม 

มีการทบทวนประเมนิการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว
ท่ีสําคัญ และนํามาปรับปรุงการปฏบัิติ 

มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการปองกันการติดเช้ือใน
กลุมเฉพาะท่ีสําคญัทําใหอัตราการติดเชื้ออยูในเกณฑดี/มี
แนวโนมดีขึ้น 

มีระบบการปองกันการติดเชื้ออยางมี
ประสิทธิภาพ จนสงผลใหมีการตดิเช้ือในระดับ
ตํ่ากวาคาเฉลี่ยองคกร หรือระดับประเทศ 

11. ระบบเวชระเบียน มีความเช่ือมโยงของการบันทึกระหวางวิชาชีพ ขอมูล
สําคัญในเวชระเบียนครบถวน มกีารบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของผูปวยและแผนการรักษาไดอยาง
ชัดเจน ในเวลาท่ีกําหนด 
    - Progress note ของแพทยมี SOAP 
    - Focus list ของพยาบาลสมัพันธกับแพทย  
 
 

มีการประเมินและปรับปรุงการบันทึกเวชระเบียนใหงาย 
สะดวก และสะทอนทีมสหสาขาชัดเจน 
เวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอสําหรบัการสื่อสารและการ
ดูแลตอเนื่อง 

มีการปรับปรุงคุณภาพของการบันทึกจากการรับ
ฟงเสียงสะทอนของทีมตางวิชาชีพ, มีการบันทึก 
เหตุผลของการตดัสินใจ,เวชระเบียน มีขอมลู
เพียงพอสําหรับการเรียนรู การวิจัย การ
ประเมินคุณภาพ และ การใชเปนหลักฐานทาง
กฎหมาย 
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12. ระบบการจัดการ
ดานยา 

มีการกําหนดมาตรการปองกัน/แกไขความคลาดเคลื่อน
ทางยาจากการรับคาํสั่ง การจดั/เตรียม/บรหิารยา มีการ
สรางความรูดานยา บุคลากรมีความตระหนักในการ
ปองกันความคลาดเคลื่อน  
และมกีารปฏิบัติตามแนวทางการปองกัน ME, ADE, 
HAD, ADR, MR, RDU ทําใหแนวโนมความเสี่ยงดาน
ยาเปนไปตามเกณฑ 

มีการติดตามตัวชี้วัด ประเมินและปรับปรุงระบบการ
ปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา มีการประสานระหวาง
วิชาชีพในการจัดการเรื่องยา มีการสรางการมีสวนรวม
ของผูปวย/ญาติในการบริหารยาและปองกันความเสี่ยง
ทางยา ทําใหความเสี่ยงดานยามีแนวโนมดีขึ้น 

การกํากับดูแลสําหรับการจัดการดานยามี
ประสิทธิภาพ ใหความมั่นใจในความปลอดภัย 
มีกระบวนการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องการ
บริหารยาและติดตามผล ทําใหความเสี่ยงดาน
ยาอยูในระดับตํ่า 

13. การเขาถึงและเขา
รับบริการ 

มีการลดอุปสรรคตอการเขาถึงบริการ, มีการ
ประสานงานท่ีดีในการรับผูปวยสงตออยาง ทันเวลา มี
การคัดแยกผูปวย (triage) อยางเหมาะสม มี
กระบวนการรับผูปวยท่ีเหมาะสมกับ ปญหา/ความ
ตองการของผูปวย มีการใหขอมลูท่ีเหมาะสม และ
เขาใจงาย, มีการขอและบันทึก และจัดเก็บ 
informed consent และบงชี้ผูปวยท่ีเหมาะสม  

มีการใชทางเลือกตางๆ เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ, มีการ
ประเมินและปรับปรุงการจัดบริการ และระยะเวลารอ
คอย มีการประสานงานในการสงตอผูปวยวิกฤติท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
ผูปวย การใหขอมูล การขอ informed consent และ
การบงชี้ผูปวย 

มีกระบวนการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการ
จัดบริการตอบสนองความตองการและการ
เขาถึงบริการ การรับผูปวย การใหขอมูล การขอ 
informed consent และการบงช้ีผูปวย 

14. การประเมินผูปวย มกีารประเมินแรกรับและบันทึกครบถวน มีการอธิบาย
ผลการประเมินใหผูปวย/ ครอบครัว ดวยภาษาท่ีชัดเจน
เขาใจงาย, มีการประเมินซํ้าในเวลาท่ีเหมาะสม มีการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคตามการ
เปลี่ยนแปลงของผูปวย 

มีการประสานการประเมินเพ่ือลดความซ้ําซอน มีการ
ประเมินและปรับปรุงการประเมินผูปวย และการสงตรวจ
เพ่ือการวินิจฉัยโรค มีการทบทวนความถูกตอง 
เหมาะสม ทันเวลา ของการวินิจฉัยโรค มีการวิเคราะห 
ขอมูลเกี่ยวกับความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคการ
ประเมินซํ้าและนํามาปรับปรุง 

มีกระบวนการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ประเมินผูปวยและการสงตรวจ เพ่ือการ
วินิจฉัยโรค 

15. การวางแผน มีแผนการดูแลผูปวยท่ีสอดคลองกับปญหาความ
ตองการดานสุขภาพของผูปวยแตละราย มีการใช
หลักฐานวิชาการหรือ CPG มาใชในการวางแผน มีการ
ทบทวนและปรับแผนการดูแลตามสภาวะผูปวย 
มีการประเมินและระบุปญหาความตองการ ของผูปวย
ท่ีจะเกิดข้ึนหลังจําหนาย มีการวางแผนจําหนายเพ่ือให
ผูปวยสามารถดูแลตนเองไดหลังจาํหนาย มีการประเมิน
ความตองการซ้ําเปนระยะ 

มกีารเชื่อมโยงและประสานกนัระหวางวิชาชีพ และ
หนวยงานตางๆ ในการวางแผนการดูแลผูปวยและ
วางแผนจําหนาย โดยผูปวย/ครอบครัว มีโอกาสรวม
ตัดสินใจ สอดคลองกับปญหาของผูปวยมีการบันทึกท่ี
ชัดเจน, มีการประเมินและปรับปรงุกระบวนการวางแผน
จําหนาย 

มีกระบวนการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการวาง
แผนการดูแลผูปวย และการวางแผนจําหนาย 
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16. การดูแลผูปวย - มีการดูแล ตอบสนองปญหา/ความตองการ ของ
ผูปวยอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม, มี
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดูแลท่ีม ีคุณภาพ 
- กลุมผูปวย/บริการท่ีมีความเสีย่งสูง ไดรับการเฝาระวัง
การเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของ
การเจ็บปวย และการทําหัตถการท่ีมีความเสี่ยงสูงอยาง
ปลอดภัย ตามแนวทางท่ีกําหนด  
- ผูปวยระยะทายไดรับการประเมนิและตอบสนองความ
ตองการท้ังดานรางกายและจติใจ, มีการดูแลผูปวยท่ี
กําลังจะเสียชีวิตอยางเหมาะสม 
- มีการคัดกรองความปวดและประเมินความปวดอยาง
ครอบคลมุ ผูปวยสวนรวมในการเลือกวิธีการจัดการ
ความปวด ไดรับการดูแลและเฝาระวังอยางเหมาะสม 
- มีการประเมิน วางแผนการฟนฟูสภาพ และไดรับการ
ฟนฟูสภาพอยางเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย 

- มีการประเมินและตอบสนองความคาดหวัง ของ
ครอบครัวในการมีสวนรวมดูแลผูปวยอยางเปนองครวม, 
มีการสื่อสารและประสานงานท่ีดีเพ่ือความตอเน่ืองในการ
ดูแล 
- มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแล ผูปวย/
บริการท่ีมีความเสี่ยงสูง 
- มีการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจากไปอยางสงบ, มีการ
ตอบสนองตอความตองการดานสังคมและจิตวิญญาณ
อยางเหมาะสม โดยการมสีวนรวมของครอบครัว 
- มีการประเมินและปรับปรุงการจัดการความปวดอยาง
ตอเน่ือง 
- การฟนฟูสภาพครอบคลุมเปนองครวม (รางกาย จิตใจ 
สังคม จิตวิญญาณ), มีการประสานงานระหวางการฟนฟู
สภาพใน รพ.ท่ีตอเน่ืองท่ีบาน, มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการฟนฟูสภาพอยางตอเน่ือง 

มีสิ่งแวดลอมและกระบวนการท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดีในการดูแลผูปวย การดูแลผูปวย/ใหบริการท่ี
มีความ เสี่ยงสูง การดูแลผูปวยระยะทาย การ
จัดการความปวด และการจดับริการฟนฟูสภาพ 

17. การใหขอมูลและ
เสริมพลัง 

มีการประเมินปญหาความตองการของผูปวยเพ่ือ
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู ผูปวยไดรับขอมูลท่ีจําเปน
เก่ียวกับสภาวะสุขภาพและการดแูลตนเอง มีการ
ประเมินการรับรูและความเขาใจ ทีมใหความชวยเหลือ
ดานอารมณ จิตใจ คําปรึกษาท่ีเหมาะสม และมีการ
ติดตามปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเอง มีการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะท่ีจําเปนใหผูปวย/ครอบครัว 

การประเมินเพ่ือวางแผนครอบคลมุขีดความสามารถ 
ภาวะดานอารมณและจิตใจ ความพรอมในการเรยีนรูและ
ดูแลตนเอง ผูปวยไดรับขอมลูเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ผูปวย/ครอบครัวมีสวนรวมในการกําหนด
แผนการดูแลตนเอง มีการใชนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ มีการประเมนิและปรับปรุง
กระบวนการใหขอมลูและเสริมพลงัอยางตอเน่ือง 

มีกระบวนการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใน การให
ขอมูลและเสริมพลัง 

18. การดูแลตอเนื่อง มีการสงตอท่ีทันเวลาและปลอดภยั มีการดูแลและ
สื่อสารขณะสงตอท่ีเหมาะสม มีระบบนัดหมาย ระบบ
ชวยเหลือและใหคาํปรึกษาตามความเหมาะสม, มีการ
สื่อสาร ขอมูลผูปวยใหหนวยบริการท่ีเก่ียวของเพ่ือการ
ดูแลตอเน่ือง 

มีการสรางความรวมมือและประสานงานกับ หนวยงาน
ตางๆ เพ่ือความตอเน่ืองในการติดตามดูแลผูปวย และ
บูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการ
ดูแลผูปวย, มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแล
ตอเน่ือง 

มีกระบวนการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใน การดูแล
ตอเน่ือง 

 


