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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
ส ำหรับตอนที ่I-III หลกัทีใ่ชก้บัมำตรฐำนทกุขอ้ เริม่มกีำรน ำมำตรฐำนไปปฏบิัต ิเชน่ มกีำรก ำหนด

โครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง วำงแผน วำงแนวทำงปฏบิัต ิ

(ใชเ้ป็นแนวทำงกำรประเมนิระดบั Score 1 กบั

มำตรฐำนในสว่นนี่ทกุขอ้)

แนวทำงปฏบิัตทิีก่ ำหนดมคีวำมเหมำะสมกบับรบิท 

เริม่มกีำรน ำแนวทำงไปสูก่ำรปฏบิัต ิควำม

ครอบคลมุอำจจะยังไมส่มบรูณ์ (ใชเ้ป็นแนว

ทำงกำรประเมนิระดบั Score 2 กบัมำตรฐำนใน

สว่นนี้ทกุขอ้)

มกีำรปฏบิัตติำมแนวทำงทีก่ ำหนดอยำ่งครอบคลมุและ

ไดผ้ล บรรลเุป้ำหมำยของมำตรฐำน

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรส ำคญั มกีำร

เชือ่มโยงกบักระบวนกำร/ระบบงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นแบบอยำ่งทีด่ ีมกีำรใชน้วตกรรมทีส่ง่ผลดี

1 I-1.1ก(1)(2)(3) กำรชีน้ ำองคก์รโดยผูน้ ำระดบัสงู ผูน้ ำระดบัสงูชีน้ ำองคก์รดว้ยวสิยัทัศน ์พันธกจิ คำ่นยิม 

จรยิธรรม (ก ำหนด สือ่สำร เป็นแบบอยำ่ง)

หัวหนำ้หน่วยงำนมคีวำมเขำ้ใจ น ำไปปฏบิัต ิและ

ถำ่ยทอดใหบ้คุลำกรในหน่วยงำน (ม ีpassion ใน

วสิยัทัศนแ์ละใชค้ำ่นยิมของ รพ.และของ HA เป็น

หลกัในกำรตดัสนิใจ)

ก ำลงัคนรับรูก้ำรเป็นแบบอยำ่งและควำมพยำยำมของ

ผูน้ ำในเรือ่งคำ่นยิม

ก ำลงัคนสว่นใหญบ่อกไดว้ำ่ตนมบีทบำทอยำ่งไรใน

กำรปฏบิัตติำมกำรชีน้ ำ 

เห็นกำรเปลีย่นแปลงเขำ้ใกลว้สิยัทัศนเ์ป็นล ำดบั

2 I-1.1ข กำรสือ่สำร สรำ้งควำมผกูพันโดยผูน้ ำ มกีำรก ำหนดจดุเนน้ (เชน่ นโยบำยทีมุ่่งเนน้ กำรตดัสนิใจ

ส ำคญั) และชอ่งทำงกำรสือ่สำรทีช่ดัเจน (รวมทัง้กำร

สือ่สำรสองทำงและกำรสือ่สำรทีไ่มเ่ป็นทำงกำร)

มกีำรประเมนิควำมเขำ้ใจ ควำมมั่นใจ แรงจงูใจตอ่

ทศิทำงและจดุเนน้ขององคก์ร

มกีำรน ำผลกำรประเมนิมำปรับปรุง

ระบบกำรสือ่สำรไดผ้ลด ีมปีระสทิธภิำพ

ก ำลงัคนเขำ้ใจประเด็นทีผู่น้ ำตอ้งกำรสือ่สำร ใหค้วำม

ร่วมมอื และมแีรงจงูใจในกำรสรำ้งผลงำนทีด่ี

performance ในประเด็นทีเ่ป็นจดุเนน้มแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้

3 I-1.1ค(1)(2) กำรสรำ้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรพัฒนำ ผูน้ ำระดบัสงูก ำหนดจดุเนน้ส ำหรับกำรปฏบิัตทิีช่ดัเจน 

(มุ่งทีก่ำรสรำ้งคณุคำ่และบรรลพัุนธกจิ)

สรำ้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรพัฒนำและควำมส ำเร็จ เป็น

องคก์รทีค่ลอ่งตวั 

มกีจิกรรมสง่เสรมิกำรเรยีนรู/้กำรพัฒนำคณุภำพ/

วฒันธรรมควำมปลอดภัย/กำรมุ่งเนน้ผูรั้บบรกิำร

มกีำรประเมนิวฒันธรรมกำรเรยีนรู/้คณุภำพ/ควำม

ปลอดภัย/มุ่งเนน้ผูรั้บบรกิำร

มกีำรน ำผลกำรประเมนิมำปรับปรุง

มกีำรปฏบิัตติำมจดุเนน้และประสบควำมส ำเร็จตำม

พันธกจิ

วฒันธรรมกำรเรยีนรู/้คณุภำพ/ควำมปลอดภัย/มุ่งเนน้

ผูรั้บบรกิำร อยู่ในระดบัดี

4 I-1.2ก(1)(2) ระบบก ำกบัดแูลกจิกำร กำรประเมนิผูน้ ำ/ระบบกำรน ำ มรีะบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบจำกภำยนอกที่

เป็นอสิระ,

มรีะบบรำยงำนตอ่ผูก้ ำกบัดแูลกจิกำร

มกีำรประเมนิผูน้ ำ ระบบกำรน ำ/ระบบก ำกบัดแูล,

มกีำรพัฒนำผูน้ ำและระบบกำรน ำตำมผลกำรประเมนิ

มรีะบบก ำกบัดแูลทีม่ปีระสทิธภิำพในทกุองคป์ระกอบ 

(กำรควบคมุก ำกบัและกำรก ำหนดทศิทำง)

5 I-1.2ก(3) ระบบก ำกบัดแูลทำงคลนิกิ มกีำรสรุปรำยงำนคณุภำพและควำมปลอดภัยในกำรดแูล

ผูป่้วยใหค้ณะกรรมกำรทีอ่งคก์รก ำหนดอยำ่งนอ้ยปีละ 2 

ครัง้ รวมทัง้แผนปฏบิัตกิำรในรอบเวลำตอ่ไป,

มกีำรตอบสนองและตดิตำมจำกคณะกรรมกำร

มกีำรด ำเนนิกำรตำมองคป์ระกอบส ำคญัครบถว้น,

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลมอีงคป์ระกอบเหมำะสมที่

สำมำรถสรำ้งหลกัประกนัผลลพัธก์ำรดแูลผูป่้วยทีม่ี

คณุภำพสงูได,้

มกีำรประเมนิและปรับปรุงระบบก ำกบัดแูลทำงคลนิกิ

อยำ่งตอ่เนื่อง

มกีำรตอบสนองตอ่ควำมทำ้ทำยดำ้นคลนิกิทีส่ ำคญั

อยำ่งเหมำะสมดว้ยกลไกกำรก ำกบัดแูลทำงคลนิกิ

6 I-1.2ข(1)(2)(3),ค(1) กำรปฏบิัตติำมกฎหมำย ควำมรับผดิชอบตอ่สำธำรณะ

และกำรด ำเนนิงำนอยำ่งมจีรยิธรรม

มกีำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง/ประเด็นส ำคญัทีต่อ้งปฏบิัต,ิ

มกีำรเตรยีมกำรเชงิรุก/ก ำหนดมำตรกำรทีเ่หมำะสม และ

น ำไปปฏบิัต,ิ

มกีลไกเพือ่กำรรับรูแ้ละจัดกำรกบั ethical dilemma

มกีำรประเมนิกำรปฏบิัตแิละตอบสนองอยำ่งเหมำะสม,

มกีำรน ำ ethical dilemma มำเรยีนรูร้่วมกนั และมกีำร

พัฒนำระบบงำนตำ่งๆ เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำร

ตำ่งๆ เพือ่ลด dilemma

ปฏบิัตไิดส้งูกวำ่มำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนด,

เป็นแบบอยำ่งของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร/สิง่แวดลอ้ม 

กำรป้องกนัผลกระทบดำ้นลบ และกำรก ำกบัดแูล

จรยิธรรม

7 I-2.1ก(1)(2)(3)(4)(5) กระบวนกำรจัดท ำกลยทุธแ์ละกำรวเิครำะหข์อ้มลู มกีระบวนกำรวำงแผนกลยทุธท์ีช่ดัเจนตำมขัน้ตอนที่

ก ำหนดไว,้

มกีำรก ำหนด strategic advantage & strategic 

challenge ทีช่ดัเจนง

มกีำรวเิครำะหข์อ้มลูทีจ่ ำเป็น,

มกีำรประมวลแผนกลยทุธข์ององคก์รเป็นหนึง่เดยีว 

(ตอบสนองและเชือ่มโยงควำมตอ้งกำรของตน้สงักดั 

องคก์ร หน่วยยอ่ย), 

มกีำรก ำหนดขอ้ไดเ้ปรยีบและควำมทำ้ทำยเชงิกลยทุธ ์

(strategic advantages & strategic challenges) ที่

ชดัเจน

มกีำรวเิครำะหข์อ้มลูอยำ่งครอบคลมุ รวมทัง้กำร

เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต และใชข้อ้มลูเชงิ

ปรมิำณทีส่ำมำรถหำได,้

มกีำรพจิำรณำและปรับปรุงเพือ่ลด potential blind 

spot ในกำรจัดท ำกลยทุธ์

มกีำรพจิำรณำโอกำสเชงิกลยทุธ ์(strategic 

opportunities), ควำมจ ำเป็นในกำรเปลีย่นแปลง

แบบพลกิโฉม, ควำมคลอ่งตวัขององคก์ร ในกำร

จัดท ำกลยทุธ,์

มกีำรใชว้ธิกีำรตำ่งๆ ในกำรคำคกำรณ์ พยำกรณ์

ทำงเลอืก ฉำกทัศน ์เพือ่พจิำรณำควำมเป็นไปไดต้ำ่งๆ

 ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต

8 I-2.1ข(1)(2)(3) วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีต่อบสนองควำมทำ้ทำย 

ครอบคลมุคณุภำพ ควำมปลอดภัย กำรสรำ้งเสรมิ

สขุภำพ

มคีวำมสอดคลอ้งระหวำ่งควำมทำ้ทำยเชงิกลยทุธก์บั

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ,์

มกีำรก ำหนดคำ่เป้ำหมำยและกรอบเวลำทีจ่ะบรรล,ุ

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธค์รอบคลมุคณุภำพ ควำมปลอดภัย

 กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ

มกีำรปรับคำ่เป้ำหมำยใหท้ำ้ทำยตำมผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้,

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธใ์ชป้ระโยชนจ์ำกสมรรถนะ

หลกัขององคก์ร ควำมไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์และ

โอกำสเชงิกลยทุธ,์

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธส์ะทอ้นสมดลุระหวำ่งควำม

ตอ้งกำรดำ้นตำ่งๆ ขององคก์ร

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธต์อบสนองตอ่ปัญหำสขุภำพ

ของสงัคม/ชมุชนทีรั่บผดิชอบ

วตัถปุระสงคค์รอบคลมุประเด็นส ำคญัทีจ่ะสรำ้งควำม

เขม้แข็ง ควำมส ำเร็จและควำมยั่งยนืใหก้บักำร

ด ำเนนิงำนขององคก์ร (ตอบโจทยอ์นำคตขององคก์ร)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
9 I-2.2ก(1)(2)(3)(4) กำรจัดท ำแผนปฏบิัตกิำร กำรถำ่ยทอดสูก่ำรปฏบิัต ิ

และกำรจัดสรรทรัพยำกร

มกีำรจัดท ำแผนปฏบิัตกิำรและถำ่ยทอดสูก่ำรปฏบิัต,ิ

มกีำรจัดสรรทรัพยำกรทีส่อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร

และวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์

มแีผนปฏบิัตกิำร/โครงกำรระยะสัน้และระยะยำว,

มกีำรถำ่ยทอดแผนปฏบิัตกิำรไปสูผู่ส้ง่มอบและ

พันธมติรทีร่่วมขบัเคลือ่น,

มกีำรประเมนิควำมตระหนักในบทบำทและกำรมสีว่น

ร่วมตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ,์

มทีรัพยำกรเพยีงพอทีจ่ะน ำแผนไปปฏบิัตใิหบ้รรลผุล,

มแีผนงำนรเิริม่ดำ้นก ำลงัคนและระบบงำนเพือ่

สนับสนุนวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ,์

มคีวำมกำ้วหนำ้ของกำรปฏบิัตติำมแผนเป็นสว่นใหญ่

มกีำรปฏบิัตติำมแผนปฏบิัตกิำรในลกัษณะบรูณำกำร,

สำมำรถบรรลคุำ่เป้ำหมำยทีท่ำ้ทำยได ้

10 I-2.2ก(5), ข กำรก ำหนดตวัชีว้ดัและใชใ้นกำรตดิตำมควำมกำ้วหนำ้ มกีำรก ำหนดตวัชีว้ดัส ำคญัเพือ่ตดิตำมควำมกำ้วหนำ้และ

ควำมส ำเร็จของกำรน ำแผนสูก่ำรปฏบิัต ิ

ตวัชีว้ดัครอบคลมุประเด็นส ำคญัและม ีalignment ทัง้

องคก์ร,

มกีำรตดิตำมตวัชีว้ดัอยำ่งสม ำ่เสมอ และวเิครำะห์

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยทมีผูรั้บผดิชอบ

กำรตดิตำมประเมนิควำมกำ้วหนำ้ท ำใหส้ำมำรถ

ปรับเปลีย่นแผนปฏบิัตกิำรไดอ้ยำ่งทันเวลำ

11 I-3.1ก(1)(2) กำรรับฟัง/เรยีนรูค้วำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของ

ผูรั้บบรกิำรแตล่ะกลุม่

มกีำรรับฟัง/เรยีนรูค้วำมตอ้งกำรของผูป่้วย/ผูรั้บผลงำนอืน่

ดว้ยวธิทีีเ่หมำะสมกบัแตล่ะกลุม่

มนีวตกรรมในกำรรับรูแ้ละชอ่งทำงกำรรับรูท้ี่

หลำกหลำย,

มกีำรรับฟังขอ้มลูป้อนกลบัทันทหีลงัเขำ้รับบรกิำร

มกีำรวเิครำะหค์วำมตอ้งกำรของผูป่้วยแตล่ะกลุม่และ

น ำขอ้มลูไปวำงแผน/ปรับปรุงบรกิำร,

มกีำรปรับปรุงวธิกีำรรับฟัง/เรยีนรู ้

มกีำรรับฟังเสยีงจำกกลุม่ทีน่่ำจะเป็นผูป่้วย/ผูรั้บ

ผลงำนในอนำคต,

มคีวำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของผูป่้วย/ผูรั้บผลงำนที่

ลกึซึง้และน ำไปใชใ้นกำรสรำ้งควำมผกูพันได ้

12 I-3.1ข(1) กำรประเมนิควำมพงึพอใจและควำมผกูพัน มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจ ควำมไมพ่งึพอใจ ของผูป่้วย

ดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสมกบักลุม่ตำ่งๆ และน ำมำก ำหนด

โอกำสพัฒนำ

มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจ ควำมไมพ่งึพอใจ ควำม

ผกูพัน ของผูป่้วย/ผูรั้บผลงำนอืน่ ดว้ยวธิกีำรที่

เหมำะสมกบักลุม่ตำ่งๆ,

มกีำรปรับปรุงวธิกีำรประเมนิควำมพงึพอใจฯ

มกีำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรประเมนิและ

วเิครำะห ์ท ำใหเ้พิม่ควำมควำมครอบคลมุและควำม

ลกึซึง้ในกำรประเมนิ

13 I-3.2ก(1)(2)(3) กำรใชข้อ้มลูเพือ่ก ำหนดบรกิำรและกำรอ ำนวยควำม

สะดวก

มกีำรน ำขอ้มลูควำมตอ้งกำร/ควำมคำดหวงัของผูป่้วย/

ผูรั้บผลงำนอืน่ มำก ำหนดคณุลกัษณะบรกิำร เพือ่ใหเ้ป็น

องคก์รทีมุ่่งเนน้ผูป่้วย/ผูรั้บผลงำนมำกขึน้,

มกีำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรคน้หำขอ้มลูขำ่วสำร กำร

เขำ้รับบรกิำร และกำรรับควำมชว่ยเหลอื

มกีำรน ำคณุลกัษณะบรกิำรทีก่ ำหนดไปด ำเนนิกำรและ

ตดิตำมประเมนิผล,

มกีำรก ำหนดกลุม่ผูป่้วย/ผูรั้บบรกิำรทีจ่ะให ้

ควำมส ำคญัในกำรจัดบรกิำรสขุภำพ

มรีะบบและกำรประสำนงำนทีด่กีบัหน่วยงำนที่

เกีย่วขอ้งเพือ่ใหค้วำมชว่ยเหลอืผูป่้วยทำงดำ้นสงัคม

14 I-3.2ข(1)(2) กำรสรำ้งควำมสมัพันธแ์ละจัดกำรค ำรอ้งเรยีน มแีนวทำงในกำรสรำ้งควำมสมัพันธก์บัผูป่้วย/ผูรั้บผลงำน

อืน่ในแตล่ะสถำนกำรณ์ทีช่ดัเจน,

มกีำรจัดกำรกบัค ำรอ้งเรยีนอยำ่งไดผ้ลและทันทว่งที

มกีำรรวบรวมและวเิครำะหค์ ำรอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นกำร

ปรับปรุงท่ัวทัง้องคก์ร

มคีวำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมสมัพันธก์บัผูป่้วย/

ครอบครัวเมือ่เกดิ AE,

กำรจัดกำรค ำรอ้งเรยีนเชือ่มโยงไปถงึกำรปรับระบบที ่

root cause หรอืปัจจัยองคก์ร ท ำใหเ้รยีกควำม

เชือ่มั่นกลบัคนืมำและป้องกนักำรเกดิซ ำ้

15 I-3.3 กำรคุม้ครองสทิธผิูป่้วย ผูป่้วยไดรั้บกำรคุม้ครองตำมค ำประกำศสทิธผิูป่้วย 

ผูป้ฏบิัตงิำนมคีวำมตระหนัก ผูป่้วยไดรั้บขอ้มลู,

ผูป่้วยไดรั้บกำรคุม้ครองสทิธใินทกุกจิกรรมกำรดแูล 

ปกป้องจำกกำรถกูท ำรำ้ย เคำรพควำมเป็นสว่นตวั,

มกีำรคุม้ครองสทิธผิูป่้วยเด็ก ผูพ้กิำร ผูส้งูอำย ุผูท้ีต่อ้ง

แยกหรอืผกูยดึ

ผูป่้วยไดรั้บกำรดแูลดว้ยควำมเคำรพศกัดิศ์รขีองควำม

เป็นมนุษย ์คำ่นยิม และควำมเชือ่สว่นบคุคล,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกำรคุม้ครองสทิธผิูป่้วย

องคก์รสรำ้งหลกัประกนัวำ่ผูป่้วยทีม่ปัีญหำและควำม

รุนแรงเหมอืนกนัจะไดรั้บกำรดแูลในลกัษณะเดยีวกนั,

ผูป่้วยระยะสดุทำ้ยไดรั้บกำรคุม้ครองสทิธใินกำรเสยีชึ

วติอยำ่งสงบและเป็นไปตำมหนังสอืแสดงควำมจ ำนง

16 I-4.1 ก กำรวดัผลกำรด ำเนนิงำน มกีำรวดัผลเพือ่ตดิตำมงำนประจ ำและกำรบรรลเุป้ำหมำย

ของหน่วยงำน/ระบบงำน/กลยทุธ์

มคีวำมสอดคลอ้งของตวัชีว้ดัในทกุระดบั

มกีำรใชเ้สยีงของผูป่้วยเพือ่สรำ้งวฒันธรรมทีมุ่่งคนเป็น

ศนูยก์ลำง

มกีำรใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีเ่หมำะสมใน

สถำนพยำบำลกลุม่เดยีวกนั

มกีำรประเมนิและปรับปรุงระบบกำรวดัผลกำร

ด ำเนนิกำรตำมควำมเหมำะสม

มกีำรใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบในระดบัชำต/ิ

นำนำชำต/ิขำ้มธรุกจิ

17 I-4.1ข ค กำรวเิครำะหข์อ้มลู กำรทบทวนผลกำรด ำเนนิกำร 

และน ำไปใชป้รับปรุง

มกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูเพือ่ประเมนิควำมกำ้วหนำ้

และควำมส ำเร็จ (ใชก้ำรวเิครำะหง์ำ่ยๆ เชน่ trend, 

comparison ระหวำ่งกลุม่หรอืหน่วยงำนภำยใน)

มกีำรใชข้อ้มลูเพือ่ก ำหนดล ำดบัควำมส ำคญัของกำร

พัฒนำและถำ่ยทอดสูก่ำรปฏบิัต ิ

มกีำรวเิครำะหข์อ้มลูทีใ่ชเ้ทคนคิกำ้วหนำ้มำกขึน้ 

แสดงควำมสมัพันธเ์ชงิเหตแุละผลของปัจจัยตำ่งๆ ท ำ

ใหไ้ดค้วำมรูใ้หม่

มกีำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำม

ตอ้งกำรขององคก์รและสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป

มกีำรถำ่ยทอดสูก่ำรปฏบิัตท่ัิวทัง้องคก์ร

กำรวเิครำะหแ์ละทบทวนผลกำรด ำเนนิกำรน ำมำสูก่ำร

ปรับปรุงระบบงำน/นโยบำยส ำคญั กำรสรำ้งนวตกรรม

18 I-4.2ก คณุภำพของขอ้มลูและสำรสนเทศ มขีอ้มลูและสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นพืน้ฐำนเพือ่กำรใหบ้รกิำร 

กำรบรหิำร และกำรพัฒนำคณุภำพ

มกีำรตรวจสอบขอ้มลูและท ำใหม้ั่นใจในคณุภำพของ

ขอ้มลูและสำรสนเทศ

มกีำรประเมนิกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรใชข้อ้มลู

ครอบคลมุผูใ้ชท้กุสว่น, คณุภำพของขอ้มลูและ

สำรสนเทศ

มกีำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมนิ

ขอ้มลูและสำรสนเทศอยู่ในรูปแบบทีง่ำ่ยตอ่กำรใช ้

งำนและทันเหตกุำรณ์

มขีอ้มลูและสำรสนเทศทีม่คีณุภำพ สนับสนุนกำร

บรรลวุสิยัทัศนข์ององคก์ร (หรอืตอบสนองควำม

ตอ้งกำรขัน้กำ้วหนำ้ขององคก์ร)

19 I-4.2ข กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ มคีูม่อืและกำรก ำกบัใหป้ฏบิัตใินเรือ่งตอ่ไปนี้ของระบบ

สำรสนเทศ (hardware & software): ควำมเชือ่ถอืได ้

ควำมมั่นคงปลอดภัย กำรรักษำควำมลบั กำรเขำ้ถงึขอ้มลู 

cyber security กำรสง่ขอ้มลูผูป่้วยโดยใชส้ือ่สงัคม

ออนไลน์

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นคะแนน 3

มรีะบบทีเ่ป็นแบบอยำ่ง น ำ good practice หรอื

มำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งมำปฏบิัตอิยำ่งไดผ้ลและท่ัวถงึ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
20 I-4.2ค ควำมรูข้ององคก์ร มกีำรใช ้tacit & explicit knowledge ในกำรปฏบิัตงิำน

และดแูลผูป่้วย

มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรุปควำมรูเ้ชงิปฏบิัตไิว ้

ถำ่ยทอด

มกีำรประมวลขอ้มลูจำกแหลง่ตำ่งๆ เพือ่สรำ้งควำมรู ้

ใหม่

มกีำรขยำยผล good practice ในเชงิรุกอยำ่งเป็นระบบ

มกีำรใชค้วำมรูเ้พือ่สรำ้งนวตกรรมและวำงแผนกลยทุธ์

กำรเรยีนรูฝั้งลกึในกำรปฏบิัตงิำนขององคก์ร

21 I-5.1ก ขดีควำมสำมำรถและควำมเพยีงพอของก ำลงัคน มกีำรวำงแผน สรรหำ วำ่จำ้ง บรรจ ุปฐมนเิทศ ธ ำรงรักษำ

ก ำลงัคน เพือ่ใหม้ขีดีควำมสำมำรถและอตัรำก ำลงั

เพยีงพอส ำหรับท ำหนำ้ทีต่ำมพันธกจิ

มกีำรจัดกำรก ำลงัคนทีเ่หมำะสมในหน่วยงำนทีม่คีวำมเสีย่ง

มกีำรจัดระบบงำนทีด่เีพือ่สนับสนุนกำรมุ่งเนน้ผูป่้วย 

มกีำรเตรยีมก ำลงัคนใหพ้รอ้มรับกำรเปลีย่นแปลง

มกีำรประเมนิและปรับปรุงระบบกำรบรหิำรขดี

ควำมสำมำรถและอตัรำก ำลงั

เป็น role model ในกำรจัดระบบงำนเพือ่ใหง้ำน

บรรลผุล ใชป้ระโยชนจ์ำกสมรรถนะหลกัขององคก์ร 

และมุ่งคนเป็นศนูยก์ลำง

22 I-5.1ข ค(1)(3)(4) สขุภำพและควำมปลอดภัยของก ำลงัคน มขีอ้มลูพืน้ฐำนเกีย่วกบัควำมเสีย่งดำ้นสขุภำพและควำม

ปลอดภัยของก ำลงัคน 

มกีำรจัดโปรแกรมสขุภำพและควำมปลอดภัยของก ำลงัคน

ครบถว้นทกุองคป์ระกอบ

มกีำรประเมนิและปรับปรุงโปรแกรมสขุภำพและควำม

ปลอดภัยของก ำลงัคน

23 I-5.1 ค(2) กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพของก ำลงัคน ก ำลงัคนมสีว่นร่วม เรยีนรู ้ตดัสนิใจ และปฏบิัต ิในกำร

ดแูลสขุภำพของตน

ก ำลงัคนเป็นแบบอยำ่งในดำ้นพฤตกิรรมสขุภำพ หรอื

มสีว่นในกำรกระตุน้กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพชมุชน

วถิปีฏบิัตขิององคก์รเป็นแบบอยำ่งในกำรสรำ้งเสรมิ

สขุภำพ

24 I-5.2ก ควำมผกูพันและผลกำรปฏบิัตงิำน ระบบกำรจัดกำรผล

กำรปฏบิัตงิำนของก ำลงัคน

ใชปั้จจัยพืน้ฐำนเพือ่สรำ้งควำมผกูพัน เชน่ ควำมสมัพันธ ์

ควำมร่วมมอื กำรสือ่สำร โอกำส กำรเสรมิพลงั กำร 

feedback  

มรีะบบประเมนิผลงำนเพือ่บรหิำรคำ่ตอบแทนและสรำ้ง

แรงจงูใจทีเ่ป็นธรรม

มกีำรสรำ้งควำมผกูพันของก ำลงัคนทีม่คีวำมเฉพำะใน

แตล่ะกลุม่ เพือ่ใหม้ผีลงำนทีด่ี

ใช ้PMS เป็นเครือ่งมอืในกำรสือ่สำรเพือ่ใหเ้ขำ้ใจ

เป้ำหมำยและควำมคำดหวงัขององคก์รร่วมกนั

แสดงใหเ้ห็นควำมสมัพันธข์องระดบักจิกรรมสรำ้ง

ควำมผกูพันและ PMS กบัระดบัควำมผกูพันและระดบั

ผลงำนทีด่ขี ึน้

25 I-5.2ข กำรพัฒนำก ำลงัคนและผูน้ ำ มกีำรจัดกำรเรยีนรูแ้ละพัฒนำเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำร

ขององคก์รและของก ำลงัคน ครอบคลมุประเด็นทีร่ะบใุน

มำตรฐำนทัง้หมด กำรปฏบิัตหินำ้ทีท่ีไ่ดรั้บผดิชอบ และ

กำรจัดกำรกบัปัญหำทีเ่คยเกดิขึน้

มกีำรจัดสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรยีนรู ้

มกีำรสรำ้งแรงจงูใจใหพั้ฒนำตนเอง

มกีำรจัดกำรเรือ่งควำมกำ้วหนำ้ในอำชพีกำรงำนและ

แผนสรำ้งผูน้ ำเพือ่สบืทอดกำรด ำเนนิงำน

มกีำรประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิำพของระบบ

กำรเรยีนรูแ้ละพัฒนำ

กำรประเมนิระบบกำรเรยีนรู ้น ำควำมผกูพัน ผลกำร

ปฏบิัตงิำนของก ำลงัคนและองคก์ร มำพจิำรณำดว้ย

26 I-6.1ก ข, I-6.2ก กำรออกแบบบรกิำรและกระบวนกำรท ำงำน กำร

จัดกำรและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ประสทิธภิำพ

และประสทิธผิล

มกีำรใช ้3P ในทกุสว่นขององคก์ร (หน่วยงำน ระบบงำน 

กระบวนกำรดแูลผูป่้วย กระบวนกำรสนับสนุน)

มกีำรพัฒนำคณุภำพตำมโอกำสทีพ่บ

มกีำรควบคมุตน้ทนุโดยรวมของกำรปฏบิัตกิำร

มกีำรระบ ุprocess requirement ทีช่ดัเจน น ำไปใช ้

ในกำรออกแบบกระบวนกำรและก ำหนดตวัวดั

มกีำรปรับปรุงเพือ่ลดควำมสญูเปลำ่ในกระบวนกำรที่

ไมก่อ่ใหเ้กดิคณุคำ่

มกีำรน ำ priority for improvement ทีไ่ดรั้บกำรชีน้ ำ

จำกองคก์ร [I-4.1ค] ไปปฏบิัตอิยำ่งกวำ้งขวำง 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรพัฒนำคร่อมสำยงำนหรอืสห

สำขำวชิำชพี

แสดงใหเ้ห็นผลลพัธข์องกำรปรับปรุงกระบวนกำรตำ่งๆ

 ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งกำ้วกระโดด

27 I-6.1ค กำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำน มกีำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำนส ำหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิำรที่

มคีวำมส ำคญัสงู ครบตำมมำตรฐำน (เลอืกผูส้ง่มอบ ท ำ

ขอ้ก ำหนด ประเมนิผลผูส้ง่มอบ ใหข้อ้มลูป้อนกลบั 

จัดกำรกบัผูส้ง่มอบทีผ่ลงำนไมต่รงขอ้ก ำหนด)

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำน

28 I-6.1ง กำรจัดกำรนวตกรรม สง่เสรมิใหม้กีำรน ำแนวคดิและวธิกีำรใหม่ๆ  มำใชแ้กปั้ญหำ สง่เสรมิใหน้ ำโอกำสเชงิกลยทุธ ์[I-2.1ก(2)]มำ

พัฒนำนวตกรรม สนับสนุนทรัพยำกรทีจ่ ำเป็น

มกีำรสง่เสรมิใหเ้กดินวตกรรมทัง้องคก์รอยำ่งเป็นระบบ

29 I-6.1จ กำรจัดกำรดำ้นกำรเรยีนกำรสอนทำงคลนิกิ มขีอ้ตกลงและผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน มทีรัพยำกรที่

เหมำะสม และมกีำรก ำกบัดแูลทีเ่พยีงพอ

มกีำรสรำ้งเจตคตทิีด่ใีนเรือ่งคณุภำพและควำม

ปลอดภัยแกนั่กศกึษำ/ผูรั้บกำรฝึก

มกีำรตดิตำมประเมนิผลโปรแกรมกำรเรยีนกำรสอน

ทำงคลนิกิ ทัง้ในมติดิำ้นกำรเรยีนรูแ้ละคณุภำพ/ควำม

ปลอดภัยของกำรใหบ้รกิำร

30 I-6.2ข ควำมพรอ้มส ำหรับภำวะฉุกเฉนิและภัยพบิัตติำ่งๆ มกีำรเตรยีมควำมพรอ้ม (ของระบบงำน สถำนที ่อปุกรณ์) 

และฝึกซอ้มเพือ่ใหเ้กดิสภำพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย และ

พรอ้มรับภัยพบิัตหิรอืภำวะฉุกเฉนิ รวมทัง้ควำมพรอ้มใช ้

ของระบบสำรสนเทศ

มกีำรประเมนิกำรเตรยีมควำมพรอ้มและปรับปรุง มรีะบบบรหิำรควำมตอ่เนื่องของกจิกำร  (Business 

Continuity Management System) ภำยใตภ้ำวะวกิฤติ

31 II-1.1ก

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

ระบบบรหิำรงำนคณุภำพ กำรประสำนงำนและบรูณำ

กำร กำรท ำงำนเป็นทมี

มกีำรใช ้PDSA ในกำรบรหิำรงำนคณุภำพในหน่วยงำน/

ระบบงำน/กระบวนกำรหลกั,

กำรบรหิำรงำนคณุภำพ ควำมปลอดภัย และควำมเสีย่ง 

เป็นสว่นหนึง่ของแผนกลยทุธข์ององคก์ร

ผูน้ ำสนับสนุนควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคณุภำพ,

มกีำรจัดโครงสรำ้งงำนคณุภำพทีเ่หมำะสมกบัองคก์ร,

มกีำรใช ้3C-PDSA ในกำรบรหิำรงำนคณุภำพใน

หน่วยงำน/ระบบงำน/กระบวนกำรหลกั,

ผูน้ ำทบทวนและตดิตำมควำมกำ้วหนำ้ของกำรพัฒนำ

คณุภำพอยำ่งตอ่เนื่อง,

มกีำรประสำนและบรูณำกำรแผนงำน/กจิกรรมทัง้หมด

เกีย่วกบัคณุภำพ ควำมปลอดภัย และควำมเสีย่ง

มวีฒันธรรมกำรเรยีนรู ้วฒันธรรมคณุภำพ

32 II-1.1ก(5)(8)(9) กำรประเมนิตนเองและจัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพ มกีำรประเมนิตนเองเพือ่หำโอกำสพัฒนำในทกุระดบั,

จัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพและน ำแผนไปปฏบิัต ิ

องคก์รเขำ้ร่วมโปรแกรมตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบ,

แผนพัฒนำคณุภำพครอบคลมุกำรพัฒนำทัง้องคก์ร,

มกีำรประเมนิควำมกำ้วหนำ้และควำมส ำเร็จตำม

เป้ำหมำยของหน่วยงำน/ระบบงำน/กระบวนกำร

ส ำคญั/แผนกำรพัฒนำคณุภำพ,

มกีำรน ำผลกำรประเมนิตนเองมำเรยีนรูร้่วมกนั

มกีำรใชก้ำรวจัิยหรอืเครือ่งมอืขัน้กำ้วหนำ้ในกำร

ประเมนิระบบงำนส ำคญั,

มวีฒันธรรมกำรประเมนิตนเอง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
33 II-1.1ข(1) กำรทบทวนกำรใหบ้รกิำรและกำรดแูลผูป่้วย มกีำรทบทวนทีค่รอบคลมุโอกำสเกดิปัญหำส ำคญั และ

น ำมำสูก่ำรปรับปรุงระบบงำน

มกีำรทบทวนทีบ่รูณำกำรเขำ้เป็นกจิกรรมประจ ำของ

หน่วยงำน

มกีำรตดิตำมกำรปฏบิัตแิละผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้

มวีฒันธรรมของกำรทบทวนคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย 

รวมทัง้กำรมรีะบบ concurrent monitoring

34 II-1.1ข(2)(3)(4) กำรพัฒนำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย กำรพัฒนำคณุภำพทำงคลนิกิครอบคลมุกลุม่ผูป่้วยส ำคญั

ในแตล่ะสำขำ, 

มกีำร monitor KPI อยำ่งเหมำะสม

ผสมผสำนแนวคดิและวธิกีำรทีห่ลำกหลำยในกำร

พัฒนำคณุภำพทำงคลนิกิ,

ผลลพัธท์ำงคลนิกิมแีนวโนม้ทีข่ ึน้

น ำกระบวนกำรวจัิย (เชน่ R2R) มำใชใ้นกำรพัฒนำ

คณุภำพทำงคลนิกิ,

มกีำรพัฒนำคณุภำพทำงคลนิกิทีม่ผีลกระทบสงู

35 II-1.2ก(1)(6) ระบบบรหิำรควำมเสีย่งและควำมปลอดภัย มนีโยบำย ขอบเขต วตัถปุระสงค ์แผน คูม่อื หนำ้ที่

รับผดิชอบ ทรัพยำกร ทีช่ดัเจน

มกีำรประเมนิและปรับปรุงประสทิธผิลของระบบ

บรหิำรควำมเสีย่งและควำมปลอดภัย,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงวฒันธรรมควำมปลอดภัย

ผลกำรประเมนิวฒันธรรมควำมปลอดภัยอยู่ในระดบั

กำ้วหนำ้

36 II-1.2ก(2)(3)(5) กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ม ีrisk profile ในภำพรวมของทัง้ รพ.,

มกีำรใช ้risk register เพือ่กำรจัดกำรควำมเสีย่งส ำคญั

ของ รพ.

มกีำรตดิตำมและทบทวนควำมเสีย่งตำ่งๆ อยำ่ง

เหมำะสมกบัระดบัควำมเสีย่ง น ำมำสูก่ำรปรับปรุง

มำตรกำรป้องกนัอยำ่งสม ำ่เสมอ

มกีำรใชแ้นวคดิกำรออกแบบมำตรกำรป้องกนัทีไ่ดผ้ล 

(เชน่ HFE, design thinking),

มกีำร update คูม่อืกำรปฏบิัตงิำนและสือ่สำรให ้

ผูเ้กีย่วขอ้งในเวลำทีเ่หมำะสม

37 II-1.2ก(4) กำรเรยีนรูจ้ำกอบุัตกิำรณ์ มรีะบบรำยงำนอบุัตกิำรณ์ และกำรท ำ RCA ตำมเกณฑท์ี่

องคก์รก ำหนด

มกีำรรับรูอ้บุัตกิำรณ์/เหตกุำรณ์ไมพ่งึประสงคทั์ง้จำก

กำรรำยงำน กำรทบทวนเวชระเบยีน และอืน่ๆ,

มกีำรท ำ RCA ทัง้ในกรณีทีม่คีวำมรุนแรงและเหตุ

เกอืบพลำดทีพ่บบอ่ย น ำมำสูก่ำรปรับปรุงทีปั่จจัย

องคก์ร,

มกีำรเชือ่มโยงผลกำรท ำ RCA กบักำรทบทวน

มำตรกำรป้องกนั (ใน risk register)

แสดงใหเ้ห็นกำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำรท ำงำนทีม่ี

ผลกระทบสงู อนัเป็นผลจำกกำรทบทวนอบุัตกิำรณ์

38 II-2.1ก ระบบบรหิำรกำรพยำบำล มโีครงสรำ้งและกลไกในเรือ่งมำตรฐำน/จรยิธรรมวชิำชพี 

กำรนเิทศและก ำกบัดแูล กำรสง่เสรมิกำรพัฒนำคณุภำพ/

ควำมปลอดภัย กำรจัดกำรก ำลงัคน,

มโีครงสรำ้งและกลไกในกำรสง่เสรมิกำรตดัสนิใจทำง

คลนิกิ กำรใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมำะสม กำรจัดกำรควำมรู ้

 กำรวจัิย,

มกีำรประสำนควำมร่วมมอืกบัคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

 และสนับสนุนเป้ำหมำยขององคก์ร,

มกีำรประเมนิประสทิธภิำพของกำรบรหิำรและก ำกบั

ดแูลวชิำชพีพยำบำลและน ำไปปรับปรุง

มกีำรบรหิำรกำรพยำบำลโดยกำรมสีว่นร่วม มรีะบบ

ก ำกบัดแูลทีม่ปีระสทิธภิำพ ใชห้ลกักำรเป็นโคช้ใน

กำรนเิทศงำน,

39 II-2.1ข ปฏบิัตกิำรทำงกำรพยำบำล พยำบำลใชม้ำตรฐำนวชิำชพี กระบวนกำรพยำบำล และ

บันทกึทีเ่หมำะสมในกำรดแูลผูป่้วย

พยำบำลมกีำรเรยีนรูร้่วมกบัสหสำขำวชิำชพีเพือ่

ปรับปรุงระบบงำนและพัฒนำวชิำชพี,

มกีำรประเมนิกำรบรรลเุป้ำหมำยของปฏบิัตกิำร

พยำบำลและน ำผลไปปรับปรุง

พยำบำลใหบ้รกิำรพยำบำลทีม่คีณุภำพสงูและเป็น

องคร์วม

40 II-2.2 องคก์รแพทย์ มโีครงสรำ้งและกลไกในเรือ่งมำตรฐำน/จรยิธรรมวชิำชพี 

กำรก ำกบัดแูล กำรสง่เสรมิกำรพัฒนำคณุภำพ/ควำม

ปลอดภัย กำรก ำหนดสทิธดิแูลผูป่้วย กำรศกึษำตอ่เนื่อง 

เวชระเบยีน กำรจัดท ำขอ้ตกลงและแนวปฏบิัต ิ

มโีครงสรำ้งและกลไกในกำรสง่เสรมิกำรตดัสนิใจทำง

คลนิกิ กำรใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมำะสม,

มกีำรประสำนควำมร่วมมอืกบั PCT/คณะกรรมกำรที่

เกีย่วขอ้ง/ผูบ้รหิำร และสนับสนุนเป้ำหมำยขององคก์ร,

มกีำรประเมนิประสทิธภิำพของกำรก ำกบัดแูลวชิำชีพ่

แพทยแ์ละน ำไปปรับปรุง

องคก์รแพทยเ์ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรสง่เสรมิและ

ก ำกบัดแูลให ้รพ.มบีรกิำรทำงกำรแพทยท์ีม่คีณุภำพ

และน่ำไวว้ำงใจ

41 II-3.1ก,ข ควำมปลอดภัยและสวสัดภิำพของโครงสรำ้งและ

สิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพ กำรจัดกำรกบัวสัดแุละของ

เสยีอนัตรำย

โครงสรำ้งอำคำรสถำนทีเ่ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด,

มกีำรตรวจสอบอำคำรสถำนทีแ่ละสิง่แวลดอ้มเพือ่คน้หำ

ควำมเสีย่งและกำรปฏบิัตทิีไ่มป่ลอดภัย,

มแีนวทำงทีรั่ดกมุในกำรจัดกำรกบัวสัดแุละของเสยี

อนัตรำย,

บคุลำกรไดรั้บกำรฝึกอบรมเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัย

 กำรจัดกำรวสัดแุละของเสยีอนัตรำย

มกีำรออกแบบและจัดพืน้ทีใ่ชส้อยเอือ้ตอ่ควำม

ปลอดภัย ควำมเป็นสว่นตวั ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน,

มกีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นสิง่แวดลอ้มเชงิรุก ท ำ

แผนบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นสิง่แวดลอ้ม และน ำไป

ปฏบิัต,ิ

มกีำรก ำกบัดแูล ตดิตำม และปรับปรุงระบบบรหิำร

อำคำรสถำนที ่กำรจัดกำรวสัดแุละของเสยีอนัตรำย

เป็นแบบอยำ่งของกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัย

42 II-3.1ค,ง กำรจัดกำรกบัภำวะฉุกเฉนิ และกำรป้องกนัอคัคภัีย มกีำรวเิครำะหเ์พือ่ระบภุำวะฉุกเฉนิทีอ่ำจเกดิ,

มกีำรท ำแผนรองรับภำวะฉุกเฉนิและอคัคภัีย พรอ้มอปุกรณ์

เครือ่งมอืทีจ่ ำเป็น,

มกีำรอบรมและซอ้มแผน

กำรซอ้มแผนรองรับภำวะฉุกเฉนิและอคัคภัีย

ครอบคลมุทกุสภำวกำรณ์และผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและ

นอก รพ.,

มกีำรปรับปรุงแผนและเตรยีมควำมพรอ้มจำกกำร

ประเมนิผลกำรฝึกซอ้ม

43 II-3.2ก,ข ระบบกำรบรหิำรเครือ่งมอืและสำธำรณูปโภค มแีผนบรหิำรเครือ่งมอืและระบบสำธำรณูปโภค ระบบกำร

จัดกำร ตรวจสอบควำมเพยีงพอ ดแูลควำมพรอ้มใช,้

มรีะบบบ ำรุงรักษำเชงิป้องกนั ตรวจสอบ ทดสอบ และ 

calibrate ทีเ่หมำะสม,

มคีวำมมั่นใจในกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำและแกส๊

ทำงกำรแพทยส์ ำรองในพืน้ทีจ่ ำเป็น

มกีำรตดิตำมและรวบรวมขอ้มลูของระบบบรหิำร

เครือ่งมอืและสำธำรณูปโภค น ำขอ้มลูไปใชว้ำงแผน

ปรับปรุงหรอืจัดหำทดแทนในระยะยำว,

มกีำรจัดระบบบรกิำรเครือ่งมอืทีด่แีละมศีกัยภำพใน

กำรซอ่มบ ำรุง,

มรีะบบในกำรใชเ้ครือ่งมอืทีซ่ับซอ้นอยำ่งปลอดภัย

มเีครือ่งมอืเพยีงพอส ำหรับดแูลผูป่้วยไดอ้ยำ่ง

ปลอดภัย ทัง้ในภำวะปกตแิละภำวะฉุกเฉนิ,

มรีะบบสำธำรณูปโภคทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรดแูลผูป่้วย

อยำ่งปลอดภัย พรอ้มใชง้ำนตลอดเวลำ

44 II-3.3ก สิง่แวดลอ้มเพือ่กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ มสี ิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรมปีฏสิมัพันธ ์ควำมผอ่นคลำย 

กำรจัดกจิกรรมสรำ้งเสรมิสขุภำพ เป็นระเบยีบ สบำยตำ 

ปรำศจำกกำรรบกวน

มกีำรใชส้นุทรยีศำสตรใ์นกำรจัดสิง่แวดลอ้มเพือ่กำร

เยยีวยำ,

สง่เสรมิกำรเขำ้ถงึ/กำรบรโิภค อำหำร/ผลติภัณฑส์รำ้ง

เสรมิสขุภำพทีเ่หมำะสม,

สง่เสรมิกำรใชว้สัดคุรุภัณฑท์ีไ่มม่อีนัตรำยตอ่สขุภำพ

เป็นแบบอยำ่งของสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรเยยีวยำ

และกำรเรยีนรู ้

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
45 II-3.3ข กำรพทัิกษ์สิง่แวดลอ้ม ระบบบ ำบัดน ้ำเสยีและกำรก ำจัดขยะมคีวำมเหมำะสมกบั 

รพ.,

มกีระบวนกำรทีช่ดัเจน เหมำะสม ถกูสขุลกัษณะ 

ด ำเนนิกำรโดยผูม้คีวำมรู ้(ทัง้ในดำ้นกำรบ ำบัดน ้ำเสยี กำร

ก ำจัดขยะท่ัวไปและขยะตดิเชือ้),

มกีำรตดิตำมและตอบสนองตอ่คำ่น ้ำทิง้ทีผ่ำ่นกำรบ ำบัด

อยำ่งเหมำะสม

คำ่น ้ำทิง้ทีผ่ำ่นกำรบ ำบัดเป็นไปตำมมำตรฐำนอยำ่ง

ตอ่เนื่อง (โดยเฉพำะในชว่งเวลำทีร่ะบบรับภำระมำก

ทีส่ดุ),

มกีำรลดปรมิำณของเสยีและลดกำรใชว้สัดทุีท่ ำลำย

สิง่แวลดอ้ม,

มกีำรตรวจสอบกำรก ำจัดขยะตดิเชือ้ของผูรั้บชว่ง,

มกีำรประเมนิและฟังเสยีงสะทอ้นในกำรก ำจัดของเสยี

ของ รพ.ทีม่ผีลกระทบตอ่ชมุชน

มคีวำมร่วมมอืกบัชมุชนในกำรพทัิกษ์และปรับปรุง

สิง่แวดลอ้ม, 

เป็นแบบอยำ่งของกำรพทัิกษ์สิง่แวดลอ้ม

46 II-4.1ก ระบบป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ (Infection 

Prevention & Control-IPC)

มกีรรมกำรและผูรั้บผดิชอบชดัเจน,

มเีป้ำหมำยและกลยทุธท์ีเ่หมำะสมกบั รพ.,

IPC ครอบคลมุกำรตดิเชือ้ทีม่คีวำมส ำคญัทำงระบำด

วทิยำตำมบรบิทของรพ. ครอบคลมุทกุพืน้ที,่

ออกแบบระบบบนพืน้ฐำนควำมรูว้ชิำกำร,

มทีรัพยำกร และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกสนับสนุนเพยีงพอ,

ก ำลงัคนไดรั้บกำรอบรมควำมรูอ้ยำ่งตอ่เนื่อง

ระบบ IT สนับสนุนกำรท ำงำนของ IPC,

มคีวำมร่วมมอืและกำรประสำนงำนทีด่ท่ัีวทัง้องคก์ร,

มกีำรใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแกค่รอบครัวและชมุชน,

มกีำรประเมนิและปรับปรุง IPC

IPC ประสำนกลมกลนืกบั QMS & PS,

IPC พรอ้มรับมอืกบัปัญหำกำรตดิเชือ้ใหม่ๆ  และภำวะ

ฉุกเฉนิจำกกำรตดิเชือ้

47 II-4.1ข กำรเฝ้ำระวงัและควบคมุกำรตดิเชือ้ มกีำรเฝ้ำระวงั HAI ระหวำ่งทีผู่ป่้วยนอน รพ. (prospective

 surveillance),

มกีำรใหข้อ้มลูผลกำรเฝ้ำระวงัแกผู่ใ้หก้ำรดแูลผูป่้วย 

เพือ่ใหค้วำมรูแ้กบ่คุลำกร และใชข้อ้มลูเพือ่บง่ชีก้ำรระบำด,

กำรเฝ้ำระวงัครอบคลมุชว่งเวลำหลงัจำกจ ำหน่ำย

ผูป่้วยในบำง HAI รวมทัง้ตดิตำมแบบแผนกำรดือ้ยำ

ของเชือ้จลุชพี,

มกีำรวนิจิฉัยกำรตดิเชือ้จำกบรกิำรสขุภำพในผูป่้วยที่

ไมไ่ดอ้ยู่ในกลุม่ prospective surveillance และน ำ

ขอ้มลูมำประมวลผลร่วมดว้ย,

มกีำรประเมนิประสทิธภิำพของกำรเฝ้ำระวงั,

มกีำรใชผ้ลของกำรเฝ้ำระวงัเพือ่ปรับปรุง IPC

มกีำรจัดกำรและควบคมุกำรระบำด โดยร่วมมอืกบั

หน่วยงำนทีม่หีนำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

มกีำรเฝ้ำระวงัและสรุปผลในลกัษณะ real time,

มกีำรควบคมุกำรระบำดทีม่ปีระสทิธภิำพ

48 II-4.2ก กำรป้องกนักำรตดิเชือ้ท่ัวไป มกีำรจัดท ำแนวทำงปฏบิัตเิพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรตดิ

เชือ้ กำรควบคมุสิง่แวดลอ้มเพือ่ลดกำรแพร่กระจำยเชือ้

และกำรปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ครอบคลมุกระบวนกำร

และพืน้ทีต่ำ่งๆ,

มกีำรฝึกอบรมและสง่เสรมิใหป้ฏบิัตติำมแนวทำงทีก่ ำหนด

ไว,้

มกีำรระบปุระเด็นทีเ่ป็นควำมเสีย่งในพืน้ทีต่ำ่งๆ

มกีำรประเมนิ compliance ของกำรปฏบิัตติำม

แนวทำงทีก่ ำหนดไวท้ีส่ ำคญั และน ำมำปรับปรุงกำร

ปฏบิัต ิ

มรีะบบทีน่่ำไวว้ำงใจในเรือ่ง standard precaution, 

isolation precaution, กำรท ำใหป้รำศจำกเชือ้, กำร

ลดกำรแพร่กระจำยเชือ้ และกำรปกป้องผูม้คีวำม

ตำ้นทำนต ำ่

49 II-4.2ข กำรป้องกนักำรตดิเชือ้ในกลุม่เฉพำะ มกีำรด ำเนนิกำรตำมแนวปฏบิัตเิพือ่ลดควำมเสีย่งตอ่กำร

ตดิเชือ้ทีส่ ำคญัขององคก์ร,

มกีำรดแูลเจำ้หนำ้ทีท่ีส่มัผัสเลอืด/สำรคดัหลั่ง หรอืตดิเชือ้

จำกกำรท ำงำนอยำ่งเหมำะสม

มกีำรด ำเนนิกำรอยำ่งรัดกมุในกำรดแูลผูป่้วยทีม่ภีมู ิ

ตำ้นทำนต ำ่ กำรตดิเชือ้ทีด่ ือ้ยำ,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงมำตรกำรป้องกนักำรตดิเชือ้

ในกลุม่เฉพำะ

มกีำรด ำเนนิกำรอยำ่งรัดกมุในกำรดแูลผูป่้วยตดิเชือ้

อบุัตใิหม่,

อตัรำกำรตดิเชือ้ส ำคญัขององคก์รมแีนวโนม้ลดลง

หรอือยู่ในระดบัต ำ่

50 II-5.1 ก/ข ระบบบรหิำรเวชระเบยีน มกีำรร่วมกนัก ำหนดเป้ำหมำยของกำรบันทกึเวชระเบยีน,

มแีนวทำงปฏบิัตเิกีย่วกบักำรบันทกึเวชระเบยีนทีรั่ดกมุ,

มรีะบบกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมลบั

มกีำรประมวลผลขอ้มลูจำกเวชระเบยีนเพือ่ประ โยชน์

ในกำรวำงแผนและปรับปรุงกำรดแูลผูป่้วย,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงระบบบรหิำรเวชระเบยีน,

มกีระบวนกำรใหผู้ป่้วยเขำ้ถงึขอ้มลูในเวชระเบยีนของ

ตนได ้

ระบบเวชระเบยีนสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ผูใ้หบ้รกิำร ผูบ้รหิำร ผูป่้วย และหน่วยงำนภำยนอกไดด้ี

51 II-5.2 กำรทบทวนเวชระเบยีนผูป่้วยและควำมสมบรูณ์ของ

กำรบันทกึ

มกีำรทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพือ่ประเมนิควำม

สมบรูณ์ ควำมถกูตอ้ง และกำรบันทกึในเวลำทีก่ ำหนด

มกีำรออกแบบบันทกึเวชระเบยีนทีเ่อือ้ตอ่กำรบันทกึ

ร่วมกนั (เชน่ รำยกำรปัญหำ แผนกำรดแูล) และแยก

พืน้ทีก่ำรบันทกึเป็นสดัสว่น,

มกีำรปรับปรุงควำมสมบรูณ์และควำมถกูตอ้งของกำร

บันทกึเวชระเบยีน,

เวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอส ำหรับกำรสือ่สำรและ

กำรดแูลตอ่เนื่อง

มกีำรปรับปรุงคณุภำพของกำรบันทกึจำกกำรรับฟัง

เสยีงสะทอ้นของทมีตำ่งวชิำชพี,

มกีำรบันทกึเหตผุลของกำรตดัสนิใจ,

เวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอส ำหรับกำรเรยีนรู ้กำรวจัิย

 กำรประเมนิคณุภำพ และกำรใชเ้ป็นหลกัฐำนทำง

กฎหมำย

52 II-6.1 ก กำรก ำกบัดแูลกำรจัดกำรดำ้นยำ มกีำรจัดตัง้ PTC จำกสหสำขำวชิำชพี มหีนำ้ทีช่ดัเจน 

ครอบคลมุ,

มกีำรก ำหนดนโยบำยและระเบยีบปฏบิัตเิพือ่ป้องกนั ME, 

ADE, และกำรใช ้HAD,

เริม่ด ำเนนิกำรแผนงำนใชย้ำสมเหตผุลและแผนงำนดแูล

กำรใชย้ำตำ้นจลุชพี

PTC ตดิตำมตวัชีว้ดัทีต่รงประเด็นกบัเป้ำหมำยของ

ระบบยำ ประเมนิและปรับปรุงระบบจัดกำรดำ้นยำ,

มกีำรตดิตำมกำรปฏบิัตติำมนโยบำยและระเบยีบ

ปฏบิัตทิีก่ ำหนดไว,้

มกีำรตดิตำมตวัชีว้ดัตำมแผนงำนใชย้ำสมเหตผุลฯ ที่

เป็นประเด็นส ำคญัของ รพ. และตอบสนองอยำ่ง

เหมำะสม

กำรก ำกบัดแูลส ำหรับกำรจัดกำรดำ้นยำมปีระสทิธภิำพ

 ใหค้วำมมั่นใจในควำมปลอดภัย ควำมสมเหตสุมผล 

และประสทิธผิลในกำรใชย้ำ

53 II-6.1 ข/ค สิง่แวดลอ้มสนับสนุน กำรจัดหำและเก็บรักษำยำ ผูป้ระกอบวชิำชพีไดรั้บกำรอบรมเพิม่ควำมรูเ้กีย่วกบัระบบ

ยำทกุปี,

ผูเ้กีย่วขอ้งสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูเฉพำะของผูป่้วยแตล่ะ

รำยและขอ้มลูยำทีจ่ ำเป็น,

มสี ิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพทีเ่หมำะสมในกำรท ำงำน

เกีย่วกบัยำ,

มกีำรปฏบิัตติำมแนวทำงจัดหำและเก็บรักษำยำทีอ่งคก์ร

ก ำหนด

มกีำรประเมนิควำมรูเ้กีย่วกบัระบบยำของผูเ้กีย่วขอ้ง

และน ำไปก ำหนดเนื้อหำกำรฝึกอบรม,

มรีะบบคอมพวิเตอรส์นับสนุนกำรเขำ้ถงึขอ้มลูเฉพำะ

ของผูป่้วยและขอ้มลูยำตำมทีผู่เ้กีย่วขอ้งตอ้งกำร,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกำรเก็บรักษำยำเพือ่ให ้

มั่นใจในควำมเหมำะสมและปลอดภัย

มรีะบบคอมพวิเตอรส์นับสนุนกำรตดัสนิใจเกีย่วกบั

ระบบยำ,

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนเรือ่งกำรเก็บรักษำ

ยำ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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54 II-6.2 ก กำรสั่งใชย้ำและกำรถำ่ยทอดค ำสั่ง มกีำรปฏบิัตติำมแนวทำงกำรสั่งใชย้ำและถำ่ยทอดค ำสั่งที่

องคก์รก ำหนด,

มกีำรท ำ med reconcile ในขัน้กำรรับเป็นผูป่้วยใน

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรสั่งใชย้ำและ

ถำ่ยทอดค ำสั่ง,

มกีำรท ำ med reconcile ในทกุขัน้ตอนของกำรดแูล

ผูป่้วย

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนเรือ่งกำรสั่งใชย้ำ 

กำรถำ่ยทอดค ำสั่ง และกำรท ำ med reconcile ท ำให ้

มั่นใจในควำมปลอดภัย ควำมถกูตอ้ง ควำมเหมำะสม 

และประสทิธผิล

55 II-6.2 ข กำรทบทวนค ำสั่ง เตรยีม เขยีนฉลำก จัดจำ่ย และสง่

มอบยำ

มกีำรปฏบิัตติำมแนวทำงทีอ่งคก์รก ำหนด (กำรทบทวน

ค ำสั่งใชย้ำ กำรตรวจสอบซ ำ้ กำรเขยีนฉลำก กำรสง่มอบ

ยำ),

มกีำรทบทวนค ำสั่งใชย้ำทกุรำยกำร,

มกีำรสง่มอบยำใหห้น่วยดแูลผูป่้วยในเวลำทีทั่นควำม

ตอ้งกำร

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรเตรยีม จัดจำ่ย 

และสง่มอบยำ,

แผนกเภสชักรรมเป็นผูเ้ตรยีมยำส ำหรับผูป่้วยเฉพำะ

รำยหรอืยำทีไ่มม่จี ำหน่ำยในทอ้งตลำด,

มฉีลำกยำทีค่รบถว้นตดิจนถงึจดุทีใ่หย้ำแกผู่ป่้วย

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนเรือ่งกำรทบทวน

ค ำสั่ง กำรเตรยีมกำรเขยีนฉลำก กำรจัดจำ่ย และกำร

สง่มอบยำ ท ำใหม้ั่นใจในควำมปลอดภัย ควำมถกูตอ้ง

 ควำมเหมำะสม และควำมทันเวลำ

56 II-6.2 ค กำรบรหิำรยำและตติตำมผล มกีำรปฏบิัตติำมแนวทำงทีอ่งคก์รก ำหนด (กำรบรหิำรยำ 

กำรใหข้อ้มลู กำรตดิตำมผล กำรจัดกำรกบัยำทีผู่ป่้วยน ำมำ)

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรบรหิำรยำและ

ตดิตำมผล

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนเรือ่งกำรบรหิำรยำ

และตดิตำมผล,

มกีำรน ำ digital technology มำใชเ้พือ่ลดควำมเพือ่

ลดควำมคลำดเคลือ่นในกำรตรวจสอบและบันทกึ

57 II-7.1 บรกิำรรังสวีทิยำ/ภำพกำรแพทย์ มกีำรวำงแผน ทรัพยำกร และกำรจัดกำรตำมขอ้ก ำหนด,

มบีรกิำรรังสวีทิยำทีจ่ ำเป็นตลอดเวลำ,

ใหภ้ำพวนิจิฉัยทีม่คีณุภำพโดยมอีนัตรำยตอ่ผูป่้วยและ

เจำ้หนำ้ทีน่อ้ยทีส่ดุ,

มรีะบบบรหิำรคณุภำพและควำมปลอดภัยตำมขอ้ก ำหนด

กำรแปลผลภำพรังสที ำโดยรังสแีพทย,์

มกีำรทบทวนควำมเหมำะสมและคุม้คำ่ของกำรสง่

ตรวจ ควำมน่ำเชือ่ถอืของกำรแปลผล,

มกีำรตดิตำมคณุภำพของบรกิำรรังสวีนิจิฉัยทีส่ง่ผูป่้วย

ไปรับกำรตรวจภำยนอก,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงระบบบรหิำรคณุภำพและ

ควำมปลอดภัยอยำ่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรจัดบรกิำรรังสี

วทิยำ

58 II-7.2 บรกิำรหอ้งปฏบิัตกิำรทำงกำรแพทย/์พยำธวิทิยำคลนิกิ มกีำรวำงแผน ทรัพยำกร และกำรจัดกำรตำมขอ้ก ำหนด,

มบีรกิำร lab ทีจ่ ำเป็นตลอดเวลำ,

มรีะบบป้องกนักำรรำยงำนผลผดิพลำด กำรรำงำนคำ่วกิฤติ

 กำรรักษำควำมลบั กำรสือ่สำรทีด่กีบัหน่วยสง่ตรวจ,

มรีะบบบรหิำรคณุภำพและควำมปลอดภัยตำมขอ้ก ำหนด

มกีำรตดิตำมควำมสำมำรถของหอ้งปฏบิัตกิำรทีรั่บ

ตรวจตอ่ รวมทัง้ประเมนิผูใ้หค้ ำปรกึษำหรอืขอ้คดิเห็น

ส ำหรับกำรทดสอบบำงอยำ่ง,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงตำมขอ้แนะน ำขององคก์รที่

 สรพ.มขีอ้ตกลง,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงระบบบรหิำรคณุภำพและ

ควำมปลอดภัยอยำ่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรจัดบรกิำร

หอ้งปฏบิัตกิำรทำงกำรแพทย์

59 II-7.4 ธนำคำรเลอืดและงำนบรกิำรโลหติ (ส ำหรับ รพ.ทีไ่มม่ธีนำคำรเลอืด) มรีะบบกำรขอเลอืด 

ขนสง่เลอืด หรอืสง่ผูป่้วยไปรับเลอืดทีม่ปีระสทิธภิำพ 

สำมำรถใหเ้ลอืดแกผู่ป่้วยไดอ้ยำ่งปลอดภัย ทันเวลำ,

(ส ำหรับ รพ.ทีม่ธีนำคำรเลอืด) สำมำรถปฏบิัตติำม

มำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรโลหติของสภำกำชำดในหัวขอ้ที่

จ ำเป็นกบับรบิทไดค้รบถว้น

สำมำรถเป็นทีพ่ ึง่ในดำ้นกำรใหบ้รกิำรโลหติใหแ้ก ่รพ.

ในเขตใกลเ้คยีงไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรงำนบรกิำร

โลหติอยำ่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรใหบ้รกิำรโลหติ

60 II-7.3/7.5 พยำธวิทิยำกำยวภิำค และบรกิำรตรวจวนิจิฉัยอืน่ๆ มกีำรน ำมำตรฐำนพยำธวิทิยำกำยวภิำคมำเป็นแนวทำงใน

กำรปฏบิัตงิำน,

กำรตรวจวนิจิฉัยทีก่ระท ำกบัผูป่้วยโดยตรง ใหค้วำมมั่นใจ

ในควำมปลอดภัยและผลลพัธท์ีม่คีณุภำพ

มกีำรประเมนิและปรับปรุงตำมขอ้แนะน ำของรำช

วทิยำลยัพยำธแิพทยแ์หง่ประเทศไทย

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรใหบ้รกิำร

พยำธวิทิยำกำยวภิำคและบรกิำรตรวจวนิจิฉัยอืน่ๆ

61 II-8 กำรเฝ้ำระวงัโรคและภัยสขุภำพ มนีโยบำย แผน ผูรั้บผดิชอบ งบประมำณและทรัพยำกร 

สรำ้งควำมรูใ้นกำรเฝ้ำระวงัโรคและภัยสขุภำพ,

มกีำรบันทกึและจัดเก็บขอ้มลูทีม่คีณุภำพ,

มกีำรใชว้ธิกีำรทำงระบำดวทิยำในกำรวเิครำะหข์อ้มลู

อยำ่งสม ำ่เสมอ,

มกีำรสบืคน้และควบคมุกำรระบำดอยำ่งทันทว่งที

มกีำรเชือ่มโยงขอ้มลูจำกสว่นงำนตำ่งๆ ในกำรเฝ้ำระวงั,

มกีำรตอบสนองตอ่กำรระบำดของโรคและภัยสขุภำพ

อยำ่งมปีระสทิธภิำพ ดว้ยควำมร่วมมอืของผูเ้กีย่วขอ้ง

และเครอืขำ่ยนอก รพ.,

มกีำรตดิตำมประเมนิผลและปรับปรุงกระบวนกำรเฝ้ำ

ระวงัโรคและภัยสขุภำพ

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรเฝ้ำระวงัโรค

และภัยสขุภำพ

62 II-9 กำรท ำงำนกบัชมุชน องคก์รร่วมกบัชมุชนจัดบรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพที่

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของชมุชน,

องคก์รสนับสนุควำมสำมำรถของชมุชนในกำรแกปั้ญหำ

สขุภำพของชมุชน สง่เสรมิกำรพัฒนำพฤตกิรรมและ

ทักษะสขุภำพของบคุคลและครอบครัว

องคก์รสง่เสรมิกำรสรำ้งสิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพ ทำง

สงัคม ทีเ่อือ้ตอ่กำรมสีขุภำพด ีชีแ้นะนโยบำย

สำธำรณะเพือ่สขุภำพ,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงบรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพใน

ชมุชนและกำรเสรมิพลงัชมุชน

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรท ำงำนกบั

ชมุชน

63 III-1(1-2) กำรเขำ้ถงึบรกิำร มบีรกิำรทีจ่ ำเป็นตำมปัญหำสขุภำพของชมุชน,

มกีำรลดอปุสรรคคอ่กำรเขำ้ถงึบรกิำร,

มกีำรประสำนงำนทีด่ใีนกำรรับผูป่้วยสง่ตอ่,

มกีำรใชท้ำงเลอืกตำ่งๆ เพือ่เพิม่กำรเขำ้ถงึบรกิำร,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกำรจัดบรกิำร,ตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของชมุชน กำรเขำ้ถงึบรกิำร และ

ระยะเวลำรอคอย

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรจัดบรกิำร

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของชมุชนและกำรเขำ้ถงึ

บรกิำร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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64 III-1(3-8) กระบวนกำรรับผูป่้วย กำรใหข้อ้มลู และ informed 

consent

มกีำรคดัแยกผูป่้วย (triage) อยำ่งเหมำะสม

มกีระบวนกำรรับผูป่้วยทีเ่หมำะสมกบัปัญหำ/ควำม

ตอ้งกำรของผูป่้วยอยำ่งทันเวลำ ตำมเกณฑท์ีอ่งคก์ร

ก ำหนด มกีำรประสำนงำนทีด่,ี

มกีำรใหข้อ้มลูทีเ่หมำะสมและเขำ้ใจงำ่ย,

มกีำรขอ บันทกึ และจัดเก็บ informed consent,

มกีำรก ำหนดบรกิำรหรอืกจิกรรมทีจ่ะตอ้งขอ informed 

consent เป็นกำรเฉพำะเพิม่จำกกำรยนิยอมรับกำรรักษำ

ท่ัวไป,

มกีำรปฏบิัตติำมแนวทำงเกีย่วกบักำรบง่ชีผู้ป่้วยทีอ่งคก์ร

ก ำหนด

มกีำรประสำนงำนในกำรสง่ตอ่ผูป่้วยวกิฤตทิีม่ ี

ประสทิธภิำพ,

มกีำรน ำขอ้มลูสถำนพยำบำลทีรั่บผูป่้วยตอ่มำปรับปรุง

กระบวนกำรดแูลและพัฒนำศกัยภำพ (ตำมควำม

เหมำะสม),

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรรับผูป่้วย กำรให ้

ขอ้มลู กำรขอ informed consent และกำรบง่ชีผู้ป่้วย

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรรับผูป่้วย กำร

ใหข้อ้มลู กำรขอ informed consent และกำรบง่ชี้

ผูป่้วย

65 III-2 ก/ข กำรประเมนิผูป่้วยและกำรสง่ตรวจเพือ่กำรวนิจิฉัยโรค มกีำรประเมนิแรกรับและบันทกึตำมเกณฑท์ีอ่งคก์รก ำหนด,

มกีำรใช ้CPG สิง่แวดลอ้ม และวธิกีำรทีเ่หมำะสมในกำร

ประเมนิ,

มกีำรอธบิำยผลกำรประเมนิใหผู้ป่้วย/ครอบครัว ดว้ย

ภำษำทีช่ดัเจนเขำ้ใจงำ่ย,

มกีำรประเมนิซ ำ้ในเวลำทีเ่หมำะสม,

ผูป่้วยไดรั้บกำรตรวจเพือ่กำรวนิจิฉัยโรคทีจ่ ำเป็น

มกีำรประสำนกำรประเมนิเพือ่ลดควำมซ ำ้ซอ้น,

มคีวำมร่วมมอืในกำรวเิครำะหแ์ละเชือ่มโยงผลกำร

ประเมนิในผูป่้วยทีซ่ับซอ้น,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกำรประเมนิผูป่้วยและกำร

สง่ตรวจเพือ่กำรวนิจิฉัยโรค

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรประเมนิผูป่้วย

และกำรสง่ตรวจเพือ่กำรวนิจิฉัยโรค

66 III-2 ค กำรวนิจิฉัยโรค มกีำรบันทกึกำรวนิจิฉัยโรคและกำรเปลีย่นแปลงกำร

วนิจิฉัยโรคตำมเกณฑท์ีอ่งคก์รก ำหนด

มกีำรทบทวนควำมถกูตอ้ง เหมำะสม ทันเวลำ ของ

กำรวนิจิฉัยโรค กำรมขีอ้มลูสนับสนุนกำรวนิจิฉัยโรค 

และควำมสอดคลอ้งของกำรวนิจิฉัยโรคโดยแตล่ะ

วชิำชพี,

มกีำรวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบัควำมผดิพลำดในกำร

วนิจิฉัยโรคและน ำมำปรับปรุง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรวนิจิฉัยโรค

67 III-3.1 กำรวำงแผนกำรดแูลผูป่้วย มแีผนกำรดแูลผูป่้วยทีส่อดคลอ้งกบัปัญหำ/ควำมตอ้งกำร

ดำ้นสขุภำพของผูป่้วยแตล่ะรำย,

มกีำรใชห้ลกัฐำนวชิำกำรหรอื CPG มำใชใ้นกำรวำงแผน,

มกีำรทบทวนและปรับแผนกำรดแูลตำมสถำวะของผูป่้วย

มกีำรเชือ่มโยงและประสำนกนัระหวำ่งวชิำชพีและ

หน่วยงำนตำ่งๆ ในกำรวำงแผนกำรดแูลผูป่้วย,

ผูป่้วย/ครอบครัว มโีอกำสร่วมตดัสนิใจและวำงแผน

มกีำรบันทกึแผนกำรดแูลผูป่้วยระหวำ่งวชิำชพีที่

ชดัเจน งำ่ยตอ่กำรใชร้่วมกนั ระบเุป้ำหมำยและบรกิำร

ทีจ่ะให ้

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรวำงแผนกำร

ดแูลผูป่้วย

68 III-3.2 กำรวำงแผนจ ำหน่ำย มกีำรประเมนิและระบปัุญหำ/ควำมตอ้งกำรของผูป่้วยทีจ่ะ

เกดิขึน้หลงัจ ำหน่ำย,

มกีำรวำงแผนจ ำหน่ำยเพือ่ใหผู้ป่้วยสำมำรถดแูลตนเอง

และจัดกำรกบัปัญหำไดห้ลงัจ ำหน่ำย,

มกีำรประเมนิควำมตอ้งกำรของผูป่้วยซ ำ้เป็นระยะ

กำรวำงแผนจ ำหน่ำยครอบคลมุผูป่้วยทกุรำยทีม่ขีอ้

บง่ชี ้ และสอดคลอ้งกบัปัญหำของผูป่้วย,

แพทย ์พยำบำล วชิำชีพ่ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูป่้วย/ครอบครัว

 มสีว่นร่วมในกำรวำงแผนจ ำหน่ำย,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรวำงแผนจ ำหน่ำย

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรวำงแผน

จ ำหน่ำย

69 III-4.1 กำรดแูลท่ัวไป มกีำรก ำหนดควำมรับผดิชอบในกำรดแูลผูป่้วยใหผู้ม้ ี

คณุสมบัตเิหมำะสม,

มกีำรใชห้ลกัปฏบิัตซิ ึง่เป็นทีย่อมรับของวชิำชพีในกำรดแูล

 ตอบสนองปัญหำ/ควำมตอ้งกำรของผูป่้วยอยำ่งทันทว่งที

 ปลอดภัย เหมำะสม,

มสี ิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรดแูลทีม่คีณุภำพ

มกีำรประเมนิและตอบสนองควำมคำดหวงัของ

ครอบครัวในกำรมสีว่นร่วมดแูลผูป่้วยอยำ่งเป็นองคร์วม,

มกีำรสือ่สำรและประสำนงำนทีด่เีพือ่ควำมตอ่เนื่องใน

กำรดแูล,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรดแูลผูป่้วยท่ัวไป

มสี ิง่แวดลอ้มและกระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีน

กำรดแูลผูป่้วย

70 III-4.2 กำรดแูลผูป่้วยและบรกิำรทีม่คีวำมเสีย่งสงู มกีำรระบกุลุม่ผูป่้วย/บรกิำรทีม่คีวำมเสีย่งสงู และจัดท ำ

แนวทำงกำรดแูล ฝึกอบรมเพือ่น ำแนวทำงไปปฏบิัต,ิ

หัตถกำรทีม่คีวำมเสีย่งสงู ท ำในสถำนทีเ่หมำะสม มคีวำม

พรอ้มดำ้นเครือ่งมอืและผูช้ว่ย,

มกีำรเฝ้ำระวงักำรเปลีย่นแปลงอยำ่งเหมำะสมกบัควำม

รุนแรงของกำรเจ็บป่วย

มทีมีผูเ้ชีย่วชำญมำชว่ยทมีผูใ้หบ้รกิำรเมือ่ผูป่้วยมี

อำกำรทรุดลงหรอืเปลีย่นแปลงเขำ้สูภ่ำวะวกิฤต ิ

(rapid response team),

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรดแูลผูป่้วย/

บรกิำรทีม่คีวำมเสีย่งสงู

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรดแูลผูป่้วย/

ใหบ้รกิำรทีม่คีวำมเสีย่งสงู

71 III-4.3 ก กำรระงับควำมรูส้กึ มกีำรประเมนิผูป่้วยและวำงแผนระงับควำมรูส้กึ,

ผูป่้วย/ครอบครัวไดรั้บขอ้มลูทีจ่ ำเป็น และมสีว่นร่วม,

ผูป่้วยไดรั้บกำรเตรยีมพรอ้มดำ้นร่ำงกำยและจติใจ,

กระบวนกำรระงับควำมรูส้กึ กำรใชเ้ครือ่งมอื/วสัด/ุยำ 

เป็นไปตำมมำตรฐำนวชิำชพี

มกีำรประสำนงำนกบัผูเ้ชีย่วชำญในสำขำทีเ่กีย่วขอ้ง

เพือ่กำรระงับควำมรูส้กึในผูป่้วยทีซ่ับซอ้น,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรระงับควำมรูส้กึ

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรระงับควำมรูส้กึ

72 III-4.3 ข กำรผำ่ตดั มกีำรประเมนิและวำงแผนกำรผำ่ตดัอยำ่งเหมำะสม,

มกีำรใหข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นแกผู่ป่้วย/ครอบครัว,

ผูป่้วยไดรั้บกำรเตรยีมควำมพรอ้มทัง้ดำ้นร่ำงกำยและจติใจ,

มกีระบวนกำรทีเ่หมำะสมในกำรป้องกนักำรผำ่ตดัผดิคน 

ผดิขำ้ง ผดิต ำแหน่ง ผดิหัตถกำร

สถำนที ่เครือ่งมอื ระบบงำน และบคุลำกร เอือ้ตอ่กำร

ผำ่ตดัอยำ่งปลอดภัย

มคีวำมสำมำรถและกำรประสำนงำนกบัวชิำชพีที่

เกีย่วขอ้งเพือ่กำรดแูลผูป่้วยซับซอ้นหรอืรุนแรงได ้

อยำ่งปลอดภัย,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรดแูลผูป่้วย

ผำ่ตดัอยำ่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรดแูลผูป่้วย

ผำ่ตดั

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
73 III-4.3 ค อำหำรและโภชนบ ำบัด มรีะบบบรกิำรอำหำรทีด่ ีผูป่้วยไดรั้บอำหำรทีเ่หมำะสม,

ผูป่้วยทีม่ปัีญหำ/ควำมเสีย่ง ไดรั้บกำรประเมนิภำวะโภชน

กำร ใหโ้ภชนบ ำบัดทีเ่หมำะสม,

มกีำรใหค้วำมรูด้ำ้นอำหำรแกผู่ป่้วยและครอบครัว,

มกีำรปฏบิัตติำมหลกัสขุำภบิำลอำหำร

มกีำรคดักรองปัญหำโภชนกำรในผูป่้วยทกุรำย,

มกีำรใหค้วำมรูด้ำ้นอำหำร โภชนำกำร และโภชน

บ ำบัดแกผู่ป่้วย/ครอบครัวเพือ่ใหม้พีฤตกิรรมทีพ่งึ

ประสงค,์

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรเกีย่วกบับรกิำร

อำหำรและโภชนบ ำบัดอยำ่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรจัดบรกิำร

อำหำรและโภชนบ ำบัด

74 III-4.3 ง กำรดแูลผูป่้วยระยะสดุทำ้ย บคุลำกรมคีวำมตระหนักในควำมตอ้งกำรของผูป่้วยระยะ

ทำ้ย,

ผูป่้วยไดรั้บกำรประเมนิและตอบสนองควำมตอ้งกำรทัง้

ดำ้นร่ำงกำยและจติใจ,

มกีำรดแูลผูป่้วยทีก่ ำลงัจะเสยีชวีติอยำ่งเหมำะสม

มกีำรดแูลประคบัประคองส ำหรับผูป่้วยระยะทำ้ยอยำ่ง

สมศกัดิศ์ร,ี

มรีะบบสนับสนุนใหผู้ป่้วยหนังสอืแสดงเจตจ ำนงใน

กำรดแูลระยะทำ้ยและปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตำมหนังสอื

แสดงเจตจ ำนง,

มกีำรจัดสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรจำกไปอยำ่งสงบ,

มกีำรตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรดำ้นสงัคมและจติ

วญิญำณอยำ่งเหมำะสม โดยกำรมสีว่นร่วมของ

ครอบครัว

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรดแูลผูป่้วย

ระยะทำ้ย

75 III-4.3 จ กำรจัดกำรควำมปวด ผูป่้วยไดรั้บกำรคดักรองควำมปวดและประเมนิควำมปวด

อยำ่งครอบคลมุ,

ผูป่้วยไดรั้บแจง้เกีย่วกบัโอกำสทีจ่ะเกดิควำมปวดลว่งหนำ้,

ผูป่้วยมสีว่นร่วมในกำรเลอืกวธิกีำรจัดกำรควำมปวด,

ผูป่้วยทีม่คีวำมปวดไดรั้บกำรดแูลและเฝ้ำระวงัอยำ่ง

เหมำะสม

ผูป่้วยมสีว่นร่วมในกำรควบคมุกำรบ ำบัด,

มรีะบบทีช่ว่ยใหผู้ป่้วยทีม่ไิดน้อน รพ.สำมำรถเขำ้ถงึ

ยำบ ำบัดควำมปวดทีจ่ ำเป็น,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกำรจัดกำรควำมปวดอยำ่ง

ตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรจัดกำรควำม

ปวด

76 III-4.3 ฉ กำรฟ้ืนฟสูภำพ มกีำรประเมนิและวำงแผนกำรฟ้ืนฟสูภำพแกผู่ป่้วยอยำ่ง

เหมำะสม,

ผูป้วยไดรั้บกำรฟ้ืนฟสูภำพอยำ่งเหมำะสมกบัสภำวะของ

ผูป่้วย,

มกีำรก ำหนดเป้ำหมำยและตดิตำมประเมนิผลกำรฟ้ืนฟู

สภำพผูป่้วยแตล่ะรำย,

บรกิำรฟ้ืนฟสูภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน กฎระเบยีบ และ

ขอ้บังคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

กำรฟ้ืนฟสูภำพครอบคลมุเป็นองคร์วม (ร่ำงกำย จติใจ

 สงัคม จติวญิญำณ),

มกีำรประสำนงำนระหวำ่งกำรฟ้ืนฟสูภำพใน รพ.ที่

ตอ่เนื่องทีบ่ำ้น,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรฟ้ืนฟสูภำพ

อยำ่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรจัดบรกิำร

ฟ้ืนฟสูภำพ

77 III-4.3 ช กำรดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง มกีำรดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รังตำมแนวปฏบิัตทิีไ่ดม้ำตรฐำน,

กรณีทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม หน่วย

บรกิำรนัน้ไดรั้บรองจำก ตรต.,

มกีำร monitor ผูป่้วยอยำ่งเหมำะสม

มบีรกิำรทีห่ลำกหลำยตำมปัญหำและควำมพรอ้มของ

ผูป่้วย,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกำรดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง

อยำ่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรดแูลผูป่้วยโรค

ไตเรือ้รัง

78 III-5 กำรใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั มกีำรประเมนิปัญหำ/ควำมตอ้งกำรของผูป่้วยเพือ่วำงแผน

กจิกรรมกำรเรยีนรู,้

ผูป่้วยไดรั้บขอ้มลูทีจ่ ำเป็นเกีย่วกบัสภำวะสขุภำพและกำร

ดแูลตนเอง,

มกีำรประเมนิกำรรับรูแ้ละควำมเขำ้ใจ,

ทมีใหค้วำมชว่ยเหลอืดำ้นอำรมณ์ จติใจ ค ำปรกึษำที่

เหมำะสม และมกีำรตดิตำมปัญหำอปุสรรคในกำรดแูล

ตนเอง,

มกีำรจัดกจิกรรมเสรมิทักษะทีจ่ ำเป็นใหผู้ป่้วย/ครอบครัว

กำรประเมนิเพือ่วำงแผนครอบคลมุขดีควำมสำมำรถ 

ภำวะดำ้นอำรมณ์และจติใจ ควำมพรอ้มในกำรเรยีนรู ้

และดแูลตนเอง,

ผูป่้วยไดรั้บขอ้มลูเพือ่กำรปรับเปลีย่นพฤตกิรรม,

มกีำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรูแ้ละทักษะ

ทีไ่ดรั้บไปปฏบิัต,ิ

ผูป่้วย/ครอบครัวมสีว่นร่วมในกำรก ำหนดแผนกำรดแูล

ตนเอง,

มกีำรใชน้วตกรรมในกำรจัดกจิกรรมเสรมิทักษะ,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรใหข้อ้มลูและ

เสรมิพลงัอยำ่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรใหข้อ้มลูและ

เสรมิพลงั

79 III-6 กำรดแูลตอ่เนื่อง มกีำรสง่ตอ่ทีทั่นเวลำและปลอดภัย มกีำรดแูลและสือ่สำร

ขณะสง่ตอ่ทีเ่หมำะสม,

มรีะบบนัดหมำย ระบบชว่ยเหลอืและใหค้ ำปรกึษำตำม

ควำมเหมำะสม,

มกีำรสือ่สำรขอ้มลูผูป่้วยใหห้น่วยบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

กำรดแูลตอ่เนื่อง

มกีำรสรำ้งควำมร่วมมอืและประสำนงำนกบัหน่วยงำน

ตำ่งๆ เพือ่ควำมตอ่เนื่องในกำรตดิตำมดแูลผูป่้วย และ

บรูณำกำรกจิกรรมสรำ้งเสรมิสขุภำพเขำ้ใน

กระบวนกำรดแูลผูป่้วย,

มกีำรประเมนิและปรับปรุงกระบวนกำรดแูลตอ่เนื่อง

มกีระบวนกำรทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรดแูลตอ่เนื่อง

IV ผลลพัธท์ีก่ ำหนดใหร้ำยงำนใน SAR ตอนที ่IV มกีำรออกแบบกำรวดัผล  (ใชเ้ป็นแนวทำงกำร

ประเมนิผลลพัธร์ะดบั Score 1 กบัมำตรฐำนใน

สว่นนี้ทกุขอ้)

มกีำรตดิตำมตวัวดัทีส่ ำคญั ตรงประเด็น (ใชเ้ป็น

แนวทำงกำรประเมนิผลลพัธร์ะดบั Score 2 กบั

มำตรฐำนในสว่นนี้ทกุขอ้)

มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

80 IV-1 (1), III ผลกำรดแูลผูป่้วยโดยรวม (กำรเสยีชวีติ กำรสง่ตอ่ 

กำรกลบัมำรักษำหรอืกำรนอน รพ.ซ ำ้) ทีส่ะทอ้น

คณุภำพกำรดแูลรักษำ

มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

81 IV-1 (1), III-1 ผลดำ้นกำรเขำ้ถงึบรกิำรสขุภำพ มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

82 IV-1 (1), III-5/6 ผลดำ้นควำมตอ่เนื่องในกำรดแูล มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
83 IV-1 (1), III-2/3/4 ผลดำ้นกระบวนกำรและผลลพัธใ์นกำรดแูลผูป่้วยโรค

ส ำคญั

มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

84 IV-1 (1), III-2/3/4 ผลดำ้นกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมปีระสทิธภิำพในกำร

ดแูลผูป่้วย

มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

85 IV-1 (1), III-4.3ก/ข ผลดำ้นควำมปลอดภัยในกำรดแูลผูป่้วยผำ่ตดั (S) มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

86 IV-1 (1), II-4 ผลดำ้นควำมปลอดภัยในกำรควบคมุและป้องกนักำร

ตดิเชือ้ (I)

มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

87 IV-1 (1), II-6, II-7.4 ผลระบบบรหิำรจัดกำรดำ้นยำ และดำ้นควำมปลอดภัย

ในกำรใชย้ำ/เลอืด (M)

มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

88 IV-1 (1), III ผลดำ้นควำมปลอดภัยในกระบวนกำรดแูลผูป่้วย (P) มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

89 IV-1 (1), II-7.2 ผลดำ้นควำมปลอดภัยในกำรใช ้line/tube/catheter 

และตวัวดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหอ้งปฏบิัตกิำร (L)

มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

90 IV-1 (1), III-4.2 (5) ผลดำ้นควำมปลอดภัยในกำรดแูลภำวะฉุกเฉนิ (E) มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

91 IV-1(2) ผลดำ้นกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพของผูรั้บบรกิำร มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

92 IV-1(2), II-8, II-9 ผลดำ้นกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพในชมุชน มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

93 IV-2, I-3 ผลดำ้นควำมพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจ/ควำมผกูพัน ของ

ผูป่้วย/ผูรั้บผลงำนอืน่/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

94 IV-3, I-5 ผลดำ้นก ำลงัคน มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

95 IV-4, I-I, I-2 ผลดำ้นกำรน ำ มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

96 IV-5 (1), (2), II, I-

6.2

ผลดำ้นประสทิธผิลของกระบวนกำรท ำงำนส ำคญั (IM,

 BCM, supply chain, RM, ENV)

มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile

97 IV-6, I-2 ผลลพัธด์ำ้นกำรเงนิ มกีำรวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส ำคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวำ่คำ่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส ำคญัอยู่ในระดบั top quartile
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