
Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5

I-III ใชก้ับมาตรฐานทกุขอ้ มกีารปฏบิัตติามแนวทางทีก่ าหนดอยา่ง

ครอบคลมุและไดผ้ล บรรลเุป้าหมายของ

มาตรฐาน

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

ส าคัญ มกีารเชือ่มโยงกับกระบวนการ/

ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นแบบอยา่งทีด่ ีมกีารใชน้วตกรรมที่

สง่ผลดี

1 I-1.1ก

(1)(2)(3)

การชีน้ าองคก์รโดยผูน้ า

ระดับสงู

ผูน้ าระดับสงูชีน้ าองคก์รดว้ยวสิยัทัศน์ 

พันธกจิ คา่นยิม จรยิธรรม (ก าหนด สือ่สาร

 เป็นแบบอยา่ง)

หัวหนา้หน่วยงานมคีวามเขา้ใจ น าไป

ปฏบิัต ิและถา่ยทอดใหบ้คุลากรใน

หน่วยงาน (ม ีpassion ในวสิยัทัศน์และ

ใชค้า่นยิมของ รพ.และของ HA เป็น

หลักในการตัดสนิใจ)

ก าลังคนรับรูก้ารเป็นแบบอยา่งและ

ความพยายามของผูน้ าในเรือ่งคา่นยิม

ก าลังคนสว่นใหญบ่อกไดว้า่ตนมี

บทบาทอยา่งไรในการปฏบิัตติามการ

ชีน้ า 

เห็นการเปลีย่นแปลงเขา้ใกลว้สิยัทัศน์

เป็นล าดับ

2 I-1.1ข การสือ่สาร สรา้งความ

ผกูพันโดยผูน้ า

มกีารก าหนดจดุเนน้ (เชน่ นโยบายที่

มุง่เนน้ การตัดสนิใจส าคัญ) และชอ่งทาง

การสือ่สารทีช่ดัเจน (รวมทัง้การสือ่สาร

สองทางและการสือ่สารทีไ่มเ่ป็นทางการ)

มกีารประเมนิความเขา้ใจ ความมัน่ใจ 

แรงจงูใจตอ่ทศิทางและจดุเนน้ของ

องคก์ร

มกีารน าผลการประเมนิมาปรับปรุง

ระบบการสือ่สารไดผ้ลด ีมปีระสทิธภิาพ

ก าลังคนเขา้ใจประเด็นทีผู่น้ าตอ้งการ

สือ่สาร ใหค้วามร่วมมอื และมแีรงจงูใจ

ในการสรา้งผลงานทีด่ี

performance ในประเด็นทีเ่ป็นจดุเนน้มี

แนวโนม้ทีด่ขี ึน้

3 I-1.1ค

(1)(2)

การสรา้งสิง่แวดลอ้มที่

เอือ้ตอ่การพัฒนา

ผูน้ าระดับสงูก าหนดจดุเนน้ส าหรับการ

ปฏบิัตทิีช่ดัเจน (มุง่ทีก่ารสรา้งคณุคา่และ

บรรลพัุนธกจิ)

สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาและ

ความส าเร็จ เป็นองคก์รทีค่ลอ่งตัว 

มกีจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู/้การพัฒนา

คณุภาพ/วัฒนธรรมความปลอดภัย/การ

มุง่เนน้ผูรั้บบรกิาร

มกีารประเมนิวัฒนธรรมการเรยีนรู/้

คณุภาพ/ความปลอดภัย/มุง่เนน้

ผูรั้บบรกิาร

มกีารน าผลการประเมนิมาปรับปรุง

มกีารปฏบิัตติามจดุเนน้และประสบ

ความส าเร็จตามพันธกจิ

วัฒนธรรมการเรยีนรู/้คณุภาพ/ความ

ปลอดภัย/มุง่เนน้ผูรั้บบรกิาร อยูใ่นระดับดี

4 I-1.2ก

(1)(2)

ระบบก ากับดแูลกจิการ 

การประเมนิผูน้ า/ระบบ

การน า

มรีะบบการควบคมุภายในและการ

ตรวจสอบจากภายนอกทีเ่ป็นอสิระ,

มรีะบบรายงานตอ่ผูก้ ากับดแูลกจิการ

มกีารประเมนิผูน้ า ระบบการน า/ระบบ

ก ากับดแูล,

มกีารพัฒนาผูน้ าและระบบการน าตาม

ผลการประเมนิ

มรีะบบก ากับดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพในทกุ

องคป์ระกอบ (การควบคมุก ากับและการ

ก าหนดทศิทาง)

แนวทางการใหค้ะแนน
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5

แนวทางการใหค้ะแนน

5 I-1.2ก(3) ระบบก ากับดแูลทาง

คลนิกิ

มกีารสรุปรายงานคณุภาพและความ

ปลอดภัยในการดแูลผูป่้วยให ้

คณะกรรมการทีอ่งคก์รก าหนดอยา่งนอ้ยปี

ละ 2 ครัง้ รวมทัง้แผนปฏบิัตกิารในรอบ

เวลาตอ่ไป,

มกีารตอบสนองและตดิตามจาก

คณะกรรมการ

มกีารด าเนนิการตามองคป์ระกอบส าคัญ

ครบถว้น,

คณะกรรมการก ากับดแูลมอีงคป์ระกอบ

เหมาะสมทีส่ามารถสรา้งหลักประกัน

ผลลัพธก์ารดแูลผูป่้วยทีม่คีณุภาพสงูได,้

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบก ากับ

ดแูลทางคลนิกิอยา่งตอ่เนือ่ง

มกีารตอบสนองตอ่ความทา้ทายดา้น

คลนิกิทีส่ าคัญอยา่งเหมาะสมดว้ยกลไก

การก ากับดแูลทางคลนิกิ

6 I-1.2ข

(1)(2)(3),

ค(1)

การปฏบิัตติามกฎหมาย

 ความรับผดิชอบตอ่

สาธารณะและการ

ด าเนนิงานอยา่งมี

จรยิธรรม

มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง/ประเด็นส าคัญที่

ตอ้งปฏบิัต,ิ

มกีารเตรยีมการเชงิรุก/ก าหนดมาตรการที่

เหมาะสม และน าไปปฏบิัต,ิ

มกีลไกเพือ่การรับรูแ้ละจัดการกับ ethical 

dilemma

มกีารประเมนิการปฏบิัตแิละตอบสนอง

อยา่งเหมาะสม,

มกีารน า ethical dilemma มาเรยีนรู ้

ร่วมกัน และมกีารพัฒนาระบบงานตา่งๆ 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการตา่งๆ เพือ่

ลด dilemma

ปฏบิัตไิดส้งูกวา่มาตรฐานทีก่ฎหมาย

ก าหนด,

เป็นแบบอยา่งของการอนุรักษ์

ทรัพยากร/สิง่แวดลอ้ม การป้องกัน

ผลกระทบดา้นลบ และการก ากับดแูล

จรยิธรรม

7 I-2.1ก

(1)(2)(3)(

4)(5)

กระบวนการจัดท ากล

ยทุธแ์ละการวเิคราะห์

ขอ้มลู

มกีระบวนการวางแผนกลยทุธท์ีช่ดัเจน

ตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว,้

มกีารก าหนด strategic advantage & 

strategic challenge ทีช่ดัเจนง

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีจ่ าเป็น,

มกีารประมวลแผนกลยทุธข์ององคก์รเป็น

หนึง่เดยีว (ตอบสนองและเชือ่มโยงความ

ตอ้งการของตน้สงักัด องคก์ร หน่วยยอ่ย), 

มกีารก าหนดขอ้ไดเ้ปรยีบและความทา้ทาย

เชงิกลยทุธ ์(strategic advantages & 

strategic challenges) ทีช่ดัเจน

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งครอบคลมุ 

รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ใน

อนาคต และใชข้อ้มลูเชงิปรมิาณที่

สามารถหาได,้

มกีารพจิารณาและปรับปรุงเพือ่ลด 

potential blind spot ในการจัดท ากล

ยทุธ์

มกีารพจิารณาโอกาสเชงิกลยทุธ ์

(strategic opportunities), ความ

จ าเป็นในการเปลีย่นแปลงแบบพลกิโฉม,

 ความคลอ่งตัวขององคก์ร ในการจัดท า

กลยทุธ,์

มกีารใชว้ธิกีารตา่งๆ ในการคาคการณ์ 

พยากรณ์ทางเลอืก ฉากทัศน์ เพือ่

พจิารณาความเป็นไปไดต้า่งๆ ทีจ่ะ

เกดิขึน้ในอนาคต
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5

แนวทางการใหค้ะแนน

8 I-2.1ข

(1)(2)(3)

วัตถปุระสงคเ์ชงิกล

ยทุธท์ีต่อบสนองความ

ทา้ทาย ครอบคลมุ

คณุภาพ ความปลอดภัย

 การสรา้งเสรมิสขุภาพ

มคีวามสอดคลอ้งระหวา่งความทา้ทาย

เชงิกลยทุธก์ับวัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ,์

มกีารก าหนดคา่เป้าหมายและกรอบเวลาที่

จะบรรล,ุ

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธค์รอบคลมุคณุภาพ

 ความปลอดภัย การสรา้งเสรมิสขุภาพ

มกีารปรับคา่เป้าหมายใหท้า้ทายตาม

ผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้,

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธใ์ชป้ระโยชน์

จากสมรรถนะหลักขององคก์ร ความ

ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์และโอกาสเชงิกล

ยทุธ,์

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธส์ะทอ้นสมดลุ

ระหวา่งความตอ้งการดา้นตา่งๆ ของ

องคก์ร

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธต์อบสนองตอ่

ปัญหาสขุภาพของสงัคม/ชมุชนที่

รับผดิชอบ

วัตถปุระสงคค์รอบคลมุประเด็นส าคัญที่

จะสรา้งความเขม้แข็ง ความส าเร็จและ

ความยัง่ยนืใหก้ับการด าเนนิงานของ

องคก์ร (ตอบโจทยอ์นาคตขององคก์ร)

9 I-2.2ก

(1)(2)(3)(

4)

การจัดท าแผนปฏบิัต ิ

การ การถา่ยทอดสูก่าร

ปฏบิัต ิและการจัดสรร

ทรัพยากร

มกีารจัดท าแผนปฏบิัตกิารและถา่ยทอดสู่

การปฏบิัต,ิ

มกีารจัดสรรทรัพยากรทีส่อดคลอ้งกับ

บรบิทขององคก์รและวัตถปุระสงคเ์ชงิกล

ยทุธ์

มแีผนปฏบิัตกิาร/โครงการระยะสัน้และ

ระยะยาว,

มกีารถา่ยทอดแผนปฏบิัตกิารไปสูผู่ส้ง่

มอบและพันธมติรทีร่่วมขับเคลือ่น,

มกีารประเมนิความตระหนักในบทบาท

และการมสีว่นร่วมตอ่การบรรลุ

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ,์

มทีรัพยากรเพยีงพอทีจ่ะน าแผนไป

ปฏบิัตใิหบ้รรลผุล,

มแีผนงานรเิริม่ดา้นก าลังคนและ

ระบบงานเพือ่สนับสนุนวัตถปุระสงค์

เชงิกลยทุธ,์

มคีวามกา้วหนา้ของการปฏบิัตติามแผน

เป็นสว่นใหญ่

มกีารปฏบิัตติามแผนปฏบิัตกิารใน

ลักษณะบรูณาการ,

สามารถบรรลคุา่เป้าหมายทีท่า้ทายได ้

10 I-2.2ก

(5), ข

การก าหนดตัวชีว้ัดและ

ใชใ้นการตดิตาม

ความกา้วหนา้

มกีารก าหนดตัวชีว้ัดส าคัญเพือ่ตดิตาม

ความกา้วหนา้และความส าเร็จของการน า

แผนสูก่ารปฏบิัต ิ

ตัวชีว้ัดครอบคลมุประเด็นส าคัญและม ี

alignment ทัง้องคก์ร,

มกีารตดิตามตัวชีว้ัดอยา่งสม า่เสมอ และ

วเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยทมี

ผูรั้บผดิชอบ

การตดิตามประเมนิความกา้วหนา้ท าให ้

สามารถปรับเปลีย่นแผนปฏบิัตกิารได ้

อยา่งทันเวลา
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Item Ref Area Score 3 Score 4 Score 5

แนวทางการใหค้ะแนน

11 I-3.1ก

(1)(2)

การรับฟัง/เรยีนรูค้วาม

ตอ้งการและความ

คาดหวังของผูรั้บบรกิาร

แตล่ะกลุม่

มกีารรับฟัง/เรยีนรูค้วามตอ้งการของ

ผูป่้วย/ผูรั้บผลงานอืน่ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม

กับแตล่ะกลุม่

มนีวตกรรมในการรับรูแ้ละชอ่งทางการ

รับรูท้ีห่ลากหลาย,

มกีารรับฟังขอ้มลูป้อนกลับทันทหีลังเขา้

รับบรกิาร

มกีารวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูป่้วย

แตล่ะกลุม่และน าขอ้มลูไปวางแผน/

ปรับปรุงบรกิาร,

มกีารปรับปรุงวธิกีารรับฟัง/เรยีนรู ้

มกีารรับฟังเสยีงจากกลุม่ทีน่่าจะเป็น

ผูป่้วย/ผูรั้บผลงานในอนาคต,

มคีวามเขา้ใจความตอ้งการของผูป่้วย/

ผูรั้บผลงานทีล่กึซึง้และน าไปใชใ้นการ

สรา้งความผกูพันได ้

12 I-3.1ข(1) การประเมนิความพงึ

พอใจและความผกูพัน

มกีารประเมนิความพงึพอใจ ความไมพ่งึ

พอใจ ของผูป่้วยดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกับ

กลุม่ตา่งๆ และน ามาก าหนดโอกาสพัฒนา

มกีารประเมนิความพงึพอใจ ความไมพ่งึ

พอใจ ความผกูพัน ของผูป่้วย/ผูรั้บ

ผลงานอืน่ ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกับ

กลุม่ตา่งๆ,

มกีารปรับปรุงวธิกีารประเมนิความพงึ

พอใจฯ

มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ประเมนิและวเิคราะห ์ท าใหเ้พิม่ความ

ความครอบคลมุและความลกึซึง้ในการ

ประเมนิ

13 I-3.2ก

(1)(2)(3)

การใชข้อ้มลูเพือ่

ก าหนดบรกิารและการ

อ านวยความสะดวก

มกีารน าขอ้มลูความตอ้งการ/ความ

คาดหวังของผูป่้วย/ผูรั้บผลงานอืน่ มา

ก าหนดคณุลักษณะบรกิาร เพือ่ใหเ้ป็น

องคก์รทีมุ่ง่เนน้ผูป่้วย/ผูรั้บผลงานมากขึน้,

มกีารอ านวยความสะดวกในการคน้หา

ขอ้มลูขา่วสาร การเขา้รับบรกิาร และการ

รับความชว่ยเหลอื

มกีารน าคณุลักษณะบรกิารทีก่ าหนดไป

ด าเนนิการและตดิตามประเมนิผล,

มกีารก าหนดกลุม่ผูป่้วย/ผูรั้บบรกิารทีจ่ะ

ใหค้วามส าคัญในการจัดบรกิารสขุภาพ

มรีะบบและการประสานงานทีด่กีับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหค้วาม

ชว่ยเหลอืผูป่้วยทางดา้นสงัคม

14 I-3.2ข

(1)(2)

การสรา้งความสมัพันธ์

และจัดการค ารอ้งเรยีน

มแีนวทางในการสรา้งความสมัพันธก์ับ

ผูป่้วย/ผูรั้บผลงานอืน่ในแตล่ะสถานการณ์

ทีช่ดัเจน,

มกีารจัดการกับค ารอ้งเรยีนอยา่งไดผ้ล

และทันทว่งที

มกีารรวบรวมและวเิคราะหค์ ารอ้งเรยีน

เพือ่ใชใ้นการปรับปรุงท่ัวทัง้องคก์ร

มคีวามส าเร็จในการจัดการความสมัพันธ์

กับผูป่้วย/ครอบครัวเมือ่เกดิ AE,

การจัดการค ารอ้งเรยีนเชือ่มโยงไปถงึ

การปรับระบบที ่root cause หรอืปัจจัย

องคก์ร ท าใหเ้รยีกความเชือ่มัน่กลับคนื

มาและป้องกันการเกดิซ า้
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แนวทางการใหค้ะแนน

15 I-3.3 การคุม้ครองสทิธผิูป่้วย ผูป่้วยไดรั้บการคุม้ครองตามค าประกาศ

สทิธผิูป่้วย ผูป้ฏบิัตงิานมคีวามตระหนัก 

ผูป่้วยไดรั้บขอ้มลู,

ผูป่้วยไดรั้บการคุม้ครองสทิธใินทกุ

กจิกรรมการดแูล ปกป้องจากการถกูท ารา้ย

 เคารพความเป็นสว่นตัว,

มกีารคุม้ครองสทิธผิูป่้วยเด็ก ผูพ้กิาร 

ผูส้งูอาย ุผูท้ีต่อ้งแยกหรอืผกูยดึ

ผูป่้วยไดรั้บการดแูลดว้ยความเคารพ

ศักดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์คา่นยิม 

และความเชือ่สว่นบคุคล,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการคุม้ครอง

สทิธผิูป่้วย

องคก์รสรา้งหลักประกันวา่ผูป่้วยทีม่ี

ปัญหาและความรุนแรงเหมอืนกันจะ

ไดรั้บการดแูลในลักษณะเดยีวกัน,

ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดรั้บการคุม้ครอง

สทิธใินการเสยีชวึติอยา่งสงบและ

เป็นไปตามหนังสอืแสดงความจ านง

16 I-4.1 ก การวัดผลการด าเนนิงาน มกีารวัดผลเพือ่ตดิตามงานประจ าและการ

บรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน/ระบบงาน/

กลยทุธ์

มคีวามสอดคลอ้งของตัวชีว้ัดในทกุระดับ

มกีารใชเ้สยีงของผูป่้วยเพือ่สรา้ง

วัฒนธรรมทีมุ่ง่คนเป็นศนูยก์ลาง

มกีารใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบที่

เหมาะสมในสถานพยาบาลกลุม่เดยีวกัน

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบการ

วัดผลการด าเนนิการตามความเหมาะสม

มกีารใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบใน

ระดับชาต/ินานาชาต/ิขา้มธรุกจิ

17 I-4.1ข ค การวเิคราะหข์อ้มลู 

การทบทวนผลการ

ด าเนนิการ และ

น าไปใชป้รับปรุง

มกีารใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูเพือ่ประเมนิ

ความกา้วหนา้และความส าเร็จ (ใชก้าร

วเิคราะหง์า่ยๆ เชน่ trend, comparison 

ระหวา่งกลุม่หรอืหน่วยงานภายใน)

มกีารใชข้อ้มลูเพือ่ก าหนดล าดับ

ความส าคัญของการพัฒนาและถา่ยทอดสู่

การปฏบิัต ิ

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีใ่ชเ้ทคนคิ

กา้วหนา้มากขึน้ แสดงความสมัพันธเ์ชงิ

เหตแุละผลของปัจจัยตา่งๆ ท าใหไ้ด ้

ความรูใ้หม่

มกีารประเมนิความสามารถในการ

ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รและ

สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป

มกีารถา่ยทอดสูก่ารปฏบิัตท่ัิวทัง้องคก์ร

การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการ

ด าเนนิการน ามาสูก่ารปรับปรุงระบบงาน/

นโยบายส าคัญ การสรา้งนวตกรรม

18 I-4.2ก คณุภาพของขอ้มลูและ

สารสนเทศ

มขีอ้มลูและสารสนเทศทีจ่ าเป็นพืน้ฐาน

เพือ่การใหบ้รกิาร การบรหิาร และการ

พัฒนาคณุภาพ

มกีารตรวจสอบขอ้มลูและท าใหม้ัน่ใจใน

คณุภาพของขอ้มลูและสารสนเทศ

มกีารประเมนิการตอบสนองความ

ตอ้งการใชข้อ้มลูครอบคลมุผูใ้ชท้กุสว่น,

 คณุภาพของขอ้มลูและสารสนเทศ

มกีารปรับปรุงตามผลการประเมนิ

ขอ้มลูและสารสนเทศอยูใ่นรูปแบบที่

งา่ยตอ่การใชง้านและทันเหตกุารณ์

มขีอ้มลูและสารสนเทศทีม่คีณุภาพ 

สนับสนุนการบรรลวุสิยัทัศน์ขององคก์ร 

(หรอืตอบสนองความตอ้งการขัน้

กา้วหนา้ขององคก์ร)
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19 I-4.2ข การจัดการระบบ

สารสนเทศ

มคีูม่อืและการก ากับใหป้ฏบิัตใินเรือ่ง

ตอ่ไปนีข้องระบบสารสนเทศ (hardware

 & software): ความเชือ่ถอืได ้ความ

มัน่คงปลอดภัย การรักษาความลับ การ

เขา้ถงึขอ้มลู cybersecurity การสง่ขอ้มลู

ผูป่้วยโดยใชส้ือ่สงัคมออนไลน์

มกีารประเมนิและปรับปรุงการจัดการ

ระบบสารสนเทศทีร่ะบไุวใ้นคะแนน 3

มรีะบบทีเ่ป็นแบบอยา่ง น า good 

practice หรอืมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งมา

ปฏบิัตอิยา่งไดผ้ลและท่ัวถงึ

20 I-4.2ค ความรูข้ององคก์ร มกีารใช ้tacit & explicit knowledge ใน

การปฏบิัตงิานและดแูลผูป่้วย

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรุปความรูเ้ชงิ

ปฏบิัตไิวถ้า่ยทอด

มกีารประมวลขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ เพือ่

สรา้งความรูใ้หม่

มกีารขยายผล good practice ในเชงิรุก

อยา่งเป็นระบบ

มกีารใชค้วามรูเ้พือ่สรา้งนวตกรรมและ

วางแผนกลยทุธ์

การเรยีนรูฝั้งลกึในการปฏบิัตงิานของ

องคก์ร

21 I-5.1ก ขดีความสามารถและ

ความเพยีงพอ

มกีารวางแผน สรรหา วา่จา้ง บรรจ ุ

ปฐมนเิทศ ธ ารงรักษาก าลังคน เพือ่ใหม้ี

ขดีความสามารถและอัตราก าลังเพยีงพอ

ส าหรับท าหนา้ทีต่ามพันธกจิ

มกีารจัดการก าลังคนทีเ่หมาะสมใน

หน่วยงานทีม่คีวามเสีย่ง

มกีารจัดระบบงานทีด่เีพือ่สนับสนุนการ

มุง่เนน้ผูป่้วย 

มกีารเตรยีมก าลังคนใหพ้รอ้มรับการ

เปลีย่นแปลง

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบการ

บรหิารขดีความสามารถและอัตราก าลัง

เป็น role model ในการจัดระบบงาน

เพือ่ใหง้านบรรลผุล ใชป้ระโยชน์จาก

สมรรถนะหลักขององคก์ร และมุง่คน

เป็นศนูยก์ลาง

22 I-5.1ข ค

(1)(3)(4)

สขุภาพและความ

ปลอดภัยของก าลังคน

มขีอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกับความเสีย่งดา้น

สขุภาพและความปลอดภัยของก าลังคน 

มกีารจัดโปรแกรมสขุภาพและความ

ปลอดภัยของก าลังคนครบถว้นทกุ

องคป์ระกอบ

มกีารประเมนิและปรับปรุงโปรแกรม

สขุภาพและความปลอดภัยของก าลังคน

23 I-5.1 ค(2) การสรา้งเสรมิสขุภาพ

ของก าลังคน

ก าลังคนมสีว่นร่วม เรยีนรู ้ตัดสนิใจ และ

ปฏบิัต ิในการดแูลสขุภาพของตน

ก าลังคนเป็นแบบอยา่งในดา้นพฤตกิรรม

สขุภาพ หรอืมสีว่นในการกระตุน้การ

สรา้งเสรมิสขุภาพชมุชน

วถิปีฏบิัตขิององคก์รเป็นแบบอยา่งใน

การสรา้งเสรมิสขุภาพ
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24 I-5.2ก ความผกูพันและผลการ

ปฏบิัตงิาน ระบบการ

จัดการผลการปฏบิัตงิาน

ใชปั้จจัยพืน้ฐานเพือ่สรา้งความผกูพัน เชน่

 ความสมัพันธ ์ความร่วมมอื การสือ่สาร 

โอกาส การเสรมิพลัง การ feed back  

มรีะบบประเมนิผลงานเพือ่บรหิาร

คา่ตอบแทนและสรา้งแรงจงูใจทีเ่ป็นธรรม

มกีารสรา้งความผกูพันของก าลังคนทีม่ี

ความเฉพาะในแตล่ะกลุม่ เพือ่ใหม้ี

ผลงานทีด่ี

ใช ้PMS เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร

เพือ่ใหเ้ขา้ใจเป้าหมายและความ

คาดหวังขององคก์รร่วมกัน

แสดงใหเ้ห็นความสมัพันธข์องระดับ

กจิกรรมสรา้งความผกูพันและ PMS กับ

ระดับความผกูพันและระดับผลงานทีด่ขี ึน้

25 I-5.2ข การพัฒนาก าลังคนและ

ผูน้ า

มกีารจัดการเรยีนรูแ้ละพัฒนาเพือ่

ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รและ

ของก าลังคน ครอบคลมุประเด็นทีร่ะบใุน

มาตรฐานทัง้หมด การปฏบิัตหินา้ทีท่ีไ่ด ้

รับผดิชอบ และการจัดการกับปัญหาทีเ่คย

เกดิขึน้

มกีารจัดสิง่อ านวยความสะดวกในการ

เรยีนรู ้

มกีารสรา้งแรงจงูใจใหพั้ฒนาตนเอง

มกีารจัดการเรือ่งความกา้วหนา้ในอาชพี

การงานและแผนสรา้งผูน้ าเพือ่สบืทอด

การด าเนนิงาน

มกีารประเมนิประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรูแ้ละ

พัฒนา

การประเมนิระบบการเรยีนรู ้น าความ

ผกูพัน ผลการปฏบิัตงิานของก าลังคน

และองคก์ร มาพจิารณาดว้ย

26 I-6.1ก ข,

 I-6.2ก

การออกแบบบรกิาร

และกระบวนการท างาน

 การจัดการและ

ปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

มกีารใช ้3P ในทกุสว่นขององคก์ร 

(หน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการดแูล

ผูป่้วย กระบวนการสนับสนุน)

มกีารพัฒนาคณุภาพตามโอกาสทีพ่บ

มกีารควบคมุตน้ทนุโดยรวมของการ

ปฏบิัตกิาร

มกีารระบ ุprocess requirement ที่

ชดัเจน น าไปใชใ้นการออกแบบ

กระบวนการและก าหนดตัววัด

มกีารปรับปรุงเพือ่ลดความสญูเปลา่ใน

กระบวนการทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิคณุคา่

มกีารน า priority for improvement ที่

ไดรั้บการชีน้ าจากองคก์ร [I-4.1ค] ไป

ปฏบิัตอิยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การพัฒนาคร่อมสายงานหรอืสหสาขา

วชิาชพี

แสดงใหเ้ห็นผลลัพธข์องการปรับปรุง

กระบวนการตา่งๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อยา่งกา้วกระโดด

27 I-6.1ค การจัดการหว่งโซ่

อปุทาน

มกีารจัดการหว่งโซอ่ปุทานส าหรับ

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีม่คีวามส าคัญสงู 

ครบตามมาตรฐาน (เลอืกผูส้ง่มอบ ท า

ขอ้ก าหนด ประเมนิผลผูส้ง่มอบ ใหข้อ้มลู

ป้อนกลับ จัดการกับผูส้ง่มอบทีผ่ลงานไม่

ตรงขอ้ก าหนด)

มกีารประเมนิและปรับปรุงการจัดการหว่ง

โซอ่ปุทาน
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แนวทางการใหค้ะแนน

28 I-6.1ง การจัดการนวตกรรม สง่เสรมิใหม้กีารน าแนวคดิและวธิกีารใหม่ๆ

 มาใชแ้กปั้ญหา

สง่เสรมิใหน้ าโอกาสเชงิกลยทุธ ์[I-2.1ก

(2)]มาพัฒนานวตกรรม สนับสนุน

ทรัพยากรทีจ่ าเป็น

มกีารสง่เสรมิใหเ้กดินวตกรรมทัง้องคก์ร

อยา่งเป็นระบบ

29 I-6.1จ การจัดการดา้นการ

เรยีนการสอนทางคลนิกิ

มขีอ้ตกลงและผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน มี

ทรัพยากรทีเ่หมาะสม และมกีารก ากับ

ดแูลทีเ่พยีงพอ

มกีารสรา้งเจตคตทิีด่ใีนเรือ่งคณุภาพ

และความปลอดภัยแกนั่กศกึษา/ผูรั้บ

การฝึก

มกีารตดิตามประเมนิผลโปรแกรมการ

เรยีนการสอนทางคลนิกิ ทัง้ในมติดิา้น

การเรยีนรูแ้ละคณุภาพ/ความปลอดภัย

ของการใหบ้รกิาร

30 I-6.2ข ความพรอ้มส าหรับ

ภาวะฉุกเฉนิและภัย

พบิัตติา่งๆ

มกีารเตรยีมความพรอ้ม (ของระบบงาน 

สถานที ่อปุกรณ์) และฝึกซอ้มเพือ่ใหเ้กดิ

สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย และพรอ้มรับ

ภัยพบิัตหิรอืภาวะฉุกเฉนิ รวมทัง้ความ

พรอ้มใชข้องระบบสารสนเทศ

มกีารประเมนิการเตรยีมความพรอ้มและ

ปรับปรุง

มรีะบบบรหิารความตอ่เนือ่งของกจิการ  

(Business Continuity Management 

System) ภายใตภ้าวะวกิฤติ

31 II-1.1ก

(1)(2)(3)(

4)(10)

ระบบบรหิารงาน

คณุภาพ การ

ประสานงานและบรูณา

การ การท างานเป็นทมี

มกีารใช ้PDSA ในการบรหิารงานคณุภาพ

ในหน่วยงาน/ระบบงาน/กระบวนการหลัก,

การบรหิารงานคณุภาพ ความปลอดภัย 

และความเสีย่ง เป็นสว่นหนึง่ของแผนกล

ยทุธข์ององคก์ร

ผูน้ าสนับสนุนความพยายามในการพัฒนา

คณุภาพ,

มกีารจัดโครงสรา้งงานคณุภาพทีเ่หมาะสม

กับองคก์ร,

มกีารใช ้3C-PDSA ในการบรหิารงาน

คณุภาพในหน่วยงาน/ระบบงาน/

กระบวนการหลัก,

ผูน้ าทบทวนและตดิตามความกา้วหนา้

ของการพัฒนาคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง,

มกีารประสานและบรูณาการแผนงาน/

กจิกรรมทัง้หมดเกีย่วกับคณุภาพ ความ

ปลอดภัย และความเสีย่ง

มวีัฒนธรรมการเรยีนรู ้วัฒนธรรมคณุภาพ
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32 II-1.1ก

(5)(8)(9)

การประเมนิตนเองและ

จัดท าแผนพัฒนา

คณุภาพ

มกีารประเมนิตนเองเพือ่หาโอกาสพัฒนา

ในทกุระดับ,

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพและน าแผนไป

ปฏบิัต ิ

องคก์รเขา้ร่วมโปรแกรมตัวชีว้ัด

เปรยีบเทยีบ,

แผนพัฒนาคณุภาพครอบคลมุการ

พัฒนาทัง้องคก์ร,

มกีารประเมนิความกา้วหนา้และ

ความส าเร็จตามเป้าหมายของ

หน่วยงาน/ระบบงาน/กระบวนการ

ส าคัญ/แผนการพัฒนาคณุภาพ,

มกีารน าผลการประเมนิตนเองมาเรยีนรู ้

ร่วมกัน

มกีารใชก้ารวจัิยหรอืเครือ่งมอืขัน้

กา้วหนา้ในการประเมนิระบบงานส าคัญ,

มวีัฒนธรรมการประเมนิตนเอง

33 II-1.1ข

(1)

การทบทวนการ

ใหบ้รกิารและการดแูล

ผูป่้วย

มกีารทบทวนทีค่รอบคลมุโอกาสเกดิ

ปัญหาส าคัญ และน ามาสูก่ารปรับปรุง

ระบบงาน

มกีารทบทวนทีบ่รูณาการเขา้เป็น

กจิกรรมประจ าของหน่วยงาน

มกีารตดิตามการปฏบิัตแิละผลลัพธท์ี่

เกดิขึน้

มวีัฒนธรรมของการทบทวนคณุภาพการ

ดแูลผูป่้วย รวมทัง้การมรีะบบ 

concurrent monitoring

34 II-1.1ข

(2)(3)(4)

การพัฒนาคณุภาพการ

ดแูลผูป่้วย

การพัฒนาคณุภาพทางคลนิกิครอบคลมุ

กลุม่ผูป่้วยส าคัญในแตล่ะสาขา, 

มกีาร monitor KPI อยา่งเหมาะสม

ผสมผสานแนวคดิและวธิกีารที่

หลากหลายในการพัฒนาคณุภาพทาง

คลนิกิ,

ผลลัพธท์างคลนิกิมแีนวโนม้ทีข่ ึน้

น ากระบวนการวจัิย (เชน่ R2R) มาใชใ้น

การพัฒนาคณุภาพทางคลนิกิ,

มกีารพัฒนาคณุภาพทางคลนิกิทีม่ี

ผลกระทบสงู

35 II-1.2ก

(1)(6)

ระบบบรหิารความเสีย่ง

และความปลอดภัย

มนีโยบาย ขอบเขต วัตถปุระสงค ์แผน 

คูม่อื หนา้ทีรั่บผดิชอบ ทรัพยากร ทีช่ดัเจน

มกีารประเมนิและปรับปรุงประสทิธผิล

ของระบบบรหิารความเสีย่งและความ

ปลอดภัย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงวัฒนธรรม

ความปลอดภัย

ผลการประเมนิวัฒนธรรมความปลอดภัย

อยูใ่นระดับกา้วหนา้

36 II-1.2ก

(2)(3)

กระบวนการบรหิารความ

เสีย่ง

ม ีrisk profile ในภาพรวมของทัง้ รพ.,

มกีารใช ้risk register เพือ่การจัดการ

ความเสีย่งส าคัญของ รพ.

มกีารตดิตามและทบทวนความเสีย่ง

ตา่งๆ อยา่งเหมาะสมกับระดับความเสีย่ง

 น ามาสูก่ารปรับปรุงมาตรการป้องกัน

อยา่งสม า่เสมอ

มกีารใชแ้นวคดิการออกแบบมาตรการ

ป้องกันทีไ่ดผ้ล (เชน่ HFE, design 

thinking),

มกีาร update คูม่อืการปฏบิัตงิานและ

สือ่สารใหผู้เ้กีย่วขอ้งในเวลาทีเ่หมาะสม
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37 II-1.2ก(4) การเรยีนรูจ้ากอบุัตกิารณ์ มรีะบบรายงานอบุัตกิารณ์ และการท า RCA

 ตามเกณฑท์ีอ่งคก์รก าหนด

มกีารรับรูอ้บุัตกิารณ์/เหตกุารณ์ไมพ่งึ

ประสงคทั์ง้จากการรายงาน การทบทวน

เวชระเบยีน และอืน่ๆ,

มกีารท า RCA ทัง้ในกรณีทีม่คีวาม

รุนแรงและเหตเุกอืบพลาดทีพ่บบอ่ย 

น ามาสูก่ารปรับปรุงทีปั่จจัยองคก์ร,

มกีารเชือ่มโยงผลการท า RCA กับการ

ทบทวนมาตรการป้องกัน (ใน risk 

register)

แสดงใหเ้ห็นการเปลีย่นแปลง

กระบวนการท างานทีม่ผีลกระทบสงู อัน

เป็นผลจากการทบทวนอบุัตกิารณ์

38 II-2.1ก ระบบบรหิารการพยาบาล มโีครงสรา้งและกลไกในเรือ่งมาตรฐาน/

จรยิธรรมวชิาชพี การนเิทศและก ากับดแูล

 การสง่เสรมิการพัฒนาคณุภาพ/ความ

ปลอดภัย การจัดการก าลังคน,

มโีครงสรา้งและกลไกในการสง่เสรมิการ

ตัดสนิใจทางคลนิกิ การใชเ้ทคโนโลยทีี่

เหมาะสม การจัดการความรู ้การวจัิย,

มกีารประสานความร่วมมอืกับ

คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง และสนับสนุน

เป้าหมายขององคก์ร,

มกีารประเมนิประสทิธภิาพของการ

บรหิารและก ากับดแูลวชิาชพีพยาบาล

และน าไปปรับปรุง

มกีารบรหิารการพยาบาลโดยการมสีว่น

ร่วม มรีะบบก ากับดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ใชห้ลักการเป็นโคช้ในการนเิทศงาน,

39 II-2.1ข ปฏบิัตกิารทางการ

พยาบาล

พยาบาลใชม้าตรฐานวชิาชพี กระบวนการ

พยาบาล และบันทกึทีเ่หมาะสมในการ

ดแูลผูป่้วย

พยาบาลมกีารเรยีนรูร้่วมกับสหสาขา

วชิาชพีเพือ่ปรับปรุงระบบงานและพัฒนา

วชิาชพี,

มกีารประเมนิการบรรลเุป้าหมายของ

ปฏบิัตกิารพยาบาลและน าผลไปปรับปรุง

พยาบาลใหบ้รกิารพยาบาลทีม่ี

คณุภาพสงูและเป็นองคร์วม
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40 II-2.2 องคก์รแพทย์ มโีครงสรา้งและกลไกในเรือ่งมาตรฐาน/

จรยิธรรมวชิาชพี การก ากับดแูล การ

สง่เสรมิการพัฒนาคณุภาพ/ความปลอดภัย

 การก าหนดสทิธดิแูลผูป่้วย การศกึษา

ตอ่เนือ่ง เวชระเบยีน การจัดท าขอ้ตกลง

และแนวปฏบิัต ิ

มโีครงสรา้งและกลไกในการสง่เสรมิการ

ตัดสนิใจทางคลนิกิ การใชเ้ทคโนโลยทีี่

เหมาะสม,

มกีารประสานความร่วมมอืกับ PCT/

คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง/ผูบ้รหิาร และ

สนับสนุนเป้าหมายขององคก์ร,

มกีารประเมนิประสทิธภิาพของการ

ก ากับดแูลวชิาชีพ่แพทยแ์ละน าไป

ปรับปรุง

องคก์รแพทยเ์ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

สง่เสรมิและก ากับดแูลให ้รพ.มบีรกิาร

ทางการแพทยท์ีม่คีณุภาพและน่า

ไวว้างใจ

41 II-3.1ก,ข ความปลอดภัยและ

สวัสดภิาพของ

โครงสรา้งและ

สิง่แวดลอ้มทาง

กายภาพ การจัดการกับ

วัสดแุละของเสยีอันตราย

โครงสรา้งอาคารสถานทีเ่ป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด,

มกีารตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แว

ลดอ้มเพือ่คน้หาความเสีย่งและการปฏบิัต ิ

ทีไ่มป่ลอดภัย,

มแีนวทางทีรั่ดกมุในการจัดการกับวัสดุ

และของเสยีอันตราย,

บคุลากรไดรั้บการฝึกอบรมเกีย่วกับ

สิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัย การจัดการวัสดุ

และของเสยีอันตราย

มกีารออกแบบและจัดพืน้ทีใ่ชส้อยเอือ้

ตอ่ความปลอดภัย ความเป็นสว่นตัว 

ประสทิธภิาพในการท างาน,

มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม

เชงิรุก ท าแผนบรหิารความเสีย่งดา้น

สิง่แวดลอ้ม และน าไปปฏบิัต,ิ

มกีารก ากับดแูล ตดิตาม และปรับปรุง

ระบบบรหิารอาคารสถานที ่การจัดการ

วัสดแุละของเสยีอันตราย

เป็นแบบอยา่งของการจัดการ

สิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัย

42 II-3.1ค,ง การจัดการกับภาวะ

ฉุกเฉนิ และการป้องกัน

อัคคภัีย

มกีารวเิคราะหเ์พือ่ระบภุาวะฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิ,

มกีารท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉนิและ

อัคคภัีย พรอ้มอปุกรณ์เครือ่งมอืทีจ่ าเป็น,

มกีารอบรมและซอ้มแผน

การซอ้มแผนรองรับภาวะฉุกเฉนิและ

อัคคภัียครอบคลมุทกุสภาวการณ์และ

ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและนอก รพ.,

มกีารปรับปรุงแผนและเตรยีมความ

พรอ้มจากการประเมนิผลการฝึกซอ้ม
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43 II-3.2ก,ข ระบบการบรหิาร

เครือ่งมอืและ

สาธารณูปโภค

มแีผนบรหิารเครือ่งมอืและระบบ

สาธารณูปโภค ระบบการจัดการ ตรวจสอบ

ความเพยีงพอ ดแูลความพรอ้มใช,้

มรีะบบบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน ตรวจสอบ 

ทดสอบ และ calibrate ทีเ่หมาะสม,

มคีวามมัน่ใจในการท างานของระบบไฟฟ้า

และแกส๊ทางการแพทยส์ ารองในพืน้ที่

จ าเป็น

มกีารตดิตามและรวบรวมขอ้มลูของ

ระบบบรหิารเครือ่งมอืและสาธารณูปโภค

 น าขอ้มลูไปใชว้างแผนปรับปรุงหรอื

จัดหาทดแทนในระยะยาว,

มกีารจัดระบบบรกิารเครือ่งมอืทีด่แีละมี

ศักยภาพในการซอ่มบ ารุง,

มรีะบบในการใชเ้ครือ่งมอืทีซ่บัซอ้น

อยา่งปลอดภัย

มเีครือ่งมอืเพยีงพอส าหรับดแูลผูป่้วยได ้

อยา่งปลอดภัย ทัง้ในภาวะปกตแิละ

ภาวะฉุกเฉนิ,

มรีะบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นส าหรับ

การดแูลผูป่้วยอยา่งปลอดภัย พรอ้มใช ้

งานตลอดเวลา

44 II-3.3ก สิง่แวดลอ้มเพือ่การ

สรา้งเสรมิสขุภาพ

มสี ิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การมปีฏสิมัพันธ ์

ความผอ่นคลาย การจัดกจิกรรมสรา้งเสรมิ

สขุภาพ เป็นระเบยีบ สบายตา ปราศจาก

การรบกวน

มกีารใชส้นุทรยีศาสตรใ์นการจัด

สิง่แวดลอ้มเพือ่การเยยีวยา,

สง่เสรมิการเขา้ถงึ/การบรโิภค อาหาร/

ผลติภัณฑส์รา้งเสรมิสขุภาพทีเ่หมาะสม,

สง่เสรมิการใชว้ัสดคุรุภัณฑท์ีไ่มม่ี

อันตรายตอ่สขุภาพ

เป็นแบบอยา่งของสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่

การเยยีวยาและการเรยีนรู ้

45 II-3.3ข การพทัิกษ์สิง่แวดลอ้ม ระบบบ าบัดน ้าเสยีและการก าจัดขยะมี

ความเหมาะสมกับ รพ.,

มกีระบวนการทีช่ดัเจน เหมาะสม ถกู

สขุลักษณะ ด าเนนิการโดยผูม้คีวามรู ้(ทัง้

ในดา้นการบ าบัดน ้าเสยี การก าจัดขยะ

ท่ัวไปและขยะตดิเชือ้),

มกีารตดิตามและตอบสนองตอ่คา่น ้าทิง้ที่

ผา่นการบ าบัดอยา่งเหมาะสม

คา่น ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบัดเป็นไปตาม

มาตรฐานอยา่งตอ่เนือ่ง (โดยเฉพาะ

ในชว่งเวลาทีร่ะบบรับภาระมากทีส่ดุ),

มกีารลดปรมิาณของเสยีและลดการใช ้

วัสดทุีท่ าลายสิง่แวลดอ้ม,

มกีารตรวจสอบการก าจัดขยะตดิเชือ้

ของผูรั้บชว่ง,

มกีารประเมนิและฟังเสยีงสะทอ้นในการ

ก าจัดของเสยีของ รพ.ทีม่ผีลกระทบตอ่

ชมุชน

มคีวามร่วมมอืกับชมุชนในการพทัิกษ์

และปรับปรุงสิง่แวดลอ้ม, 

เป็นแบบอยา่งของการพทัิกษ์สิง่แวดลอ้ม
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แนวทางการใหค้ะแนน

46 II-4.1ก ระบบป้องกันและ

ควบคมุการตดิเชือ้ 

(Infection Prevention 

& Control-IPC)

มกีรรมการและผูรั้บผดิชอบชดัเจน,

มเีป้าหมายและกลยทุธท์ีเ่หมาะสมกับ รพ.,

IPC ครอบคลมุการตดิเชือ้ทีม่คีวามส าคัญ

ทางระบาดวทิยาตามบรบิทของรพ. 

ครอบคลมุทกุพืน้ที,่

ออกแบบระบบบนพืน้ฐานความรูว้ชิาการ,

มทีรัพยากร และสิง่อ านวยความสะดวก

สนับสนุนเพยีงพอ,

ก าลังคนไดรั้บการอบรมความรูอ้ยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ระบบ IT สนับสนุนการท างานของ IPC,

มคีวามร่วมมอืและการประสานงานทีด่ี

ท่ัวทัง้องคก์ร,

มกีารใหข้อ้มลูและเสรมิพลังแก่

ครอบครัวและชมุชน,

มกีารประเมนิและปรับปรุง IPC

IPC ประสานกลมกลนืกับ QMS & PS,

IPC พรอ้มรับมอืกับปัญหาการตดิเชือ้

ใหม่ๆ  และภาวะฉุกเฉนิจากการตดิเชือ้

47 II-4.1ข การเฝ้าระวังและ

ควบคมุการตดิเชือ้

มกีารเฝ้าระวัง HAI ระหวา่งทีผู่ป่้วยนอน 

รพ. (prospective surveillance),

มกีารใหข้อ้มลูผลการเฝ้าระวังแกผู่ใ้หก้าร

ดแูลผูป่้วย เพือ่ใหค้วามรูแ้กบ่คุลากร และ

ใชข้อ้มลูเพือ่บง่ชีก้ารระบาด,

การเฝ้าระวังครอบคลมุชว่งเวลาหลังจาก

จ าหน่ายผูป่้วยในบาง HAI รวมทัง้

ตดิตามแบบแผนการดือ้ยาของเชือ้จลุ

ชพี,

มกีารวนิจิฉัยการตดิเชือ้จากบรกิาร

สขุภาพในผูป่้วยทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ 

prospective surveillance และน า

ขอ้มลูมาประมวลผลร่วมดว้ย,

มกีารประเมนิประสทิธภิาพของการเฝ้า

ระวัง,

มกีารใชผ้ลของการเฝ้าระวังเพือ่ปรับปรุง

 IPC

มกีารจัดการและควบคมุการระบาด โดย

ร่วมมอืกับหน่วยงานทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

มกีารเฝ้าระวังและสรุปผลในลักษณะ 

real time,

มกีารควบคมุการระบาดทีม่ปีระสทิธภิาพ
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48 II-4.2ก การป้องกันการตดิเชือ้

ท่ัวไป

มกีารจัดท าแนวทางปฏบิัตเิพือ่ลดความ

เสีย่งจากการตดิเชือ้ การควบคมุ

สิง่แวดลอ้มเพือ่ลดการแพร่กระจายเชือ้

และการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ครอบคลมุ

กระบวนการและพืน้ทีต่า่งๆ,

มกีารฝึกอบรมและสง่เสรมิใหป้ฏบิัตติาม

แนวทางทีก่ าหนดไว,้

มกีารระบปุระเด็นทีเ่ป็นความเสีย่งในพืน้ที่

ตา่งๆ

มกีารประเมนิ compliance ของการ

ปฏบิัตติามแนวทางทีก่ าหนดไวท้ีส่ าคัญ

 และน ามาปรับปรุงการปฏบิัต ิ

มรีะบบทีน่่าไวว้างใจในเรือ่ง standard 

precaution, isolation precaution, 

การท าใหป้ราศจากเชือ้, การลดการ

แพร่กระจายเชือ้ และการปกป้องผูม้ี

ความตา้นทานต า่

49 II-4.2ข การป้องกันการตดิเชือ้

ในกลุม่เฉพาะ

มกีารด าเนนิการตามแนวปฏบิัตเิพือ่ลด

ความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ทีส่ าคัญของ

องคก์ร,

มกีารดแูลเจา้หนา้ทีท่ีส่มัผัสเลอืด/สารคัด

หลัง่ หรอืตดิเชือ้จากการท างานอยา่ง

เหมาะสม

มกีารด าเนนิการอยา่งรัดกมุในการดแูล

ผูป่้วยทีม่ภีมูติา้นทานต า่ การตดิเชือ้ที่

ดือ้ยา,

มกีารประเมนิและปรับปรุงมาตรการ

ป้องกันการตดิเชือ้ในกลุม่เฉพาะ

มกีารด าเนนิการอยา่งรัดกมุในการดแูล

ผูป่้วยตดิเชือ้อบุัตใิหม,่

อัตราการตดิเชือ้ส าคัญขององคก์รมี

แนวโนม้ลดลงหรอือยูใ่นระดับต า่

50 II-5.1 ก/ข ระบบบรหิารเวชระเบยีน มกีารร่วมกันก าหนดเป้าหมายของการ

บันทกึเวชระเบยีน,

มแีนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการบันทกึเวช

ระเบยีนทีรั่ดกมุ,

มรีะบบการรักษาความปลอดภัยและ

ความลับ

มกีารประมวลผลขอ้มลูจากเวชระเบยีน

เพือ่ประ โยชน์ในการวางแผนและ

ปรับปรุงการดแูลผูป่้วย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบบรหิาร

เวชระเบยีน,

มกีระบวนการใหผู้ป่้วยเขา้ถงึขอ้มลูใน

เวชระเบยีนของตนได ้

ระบบเวชระเบยีนสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร 

ผูป่้วย และหน่วยงานภายนอกไดด้ี

51 II-5.2 การทบทวนและความ

สมบรูณ์ของการบันทกึ

มกีารทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพือ่

ประเมนิความสมบรูณ์ ความถกูตอ้ง และ

การบันทกึในเวลาทีก่ าหนด

มกีารออกแบบบันทกึเวชระเบยีนทีเ่อือ้

ตอ่การบันทกึร่วมกัน (เชน่ รายการ

ปัญหา แผนการดแูล) และแยกพืน้ทีก่าร

บันทกึเป็นสดัสว่น,

มกีารปรับปรุงความสมบรูณ์และความ

ถกูตอ้งของการบันทกึเวชระเบยีน,

เวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอส าหรับการ

สือ่สารและการดแูลตอ่เนือ่ง

มกีารปรับปรุงคณุภาพของการบันทกึ

จากการรับฟังเสยีงสะทอ้นของทมีตา่ง

วชิาชพี,

มกีารบันทกึเหตผุลของการตัดสนิใจ,

เวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอส าหรับการ

เรยีนรู ้การวจัิย การประเมนิคณุภาพ 

และการใชเ้ป็นหลักฐานทางกฎหมาย
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52 II-6.1 ก การก ากับดแูลการ

จัดการดา้นยา

มกีารจัดตัง้ PTC จากสหสาขาวชิาชพี มี

หนา้ทีช่ดัเจน ครอบคลมุ,

มกีารก าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิัต ิ

เพือ่ป้องกัน ME, ADE, และการใช ้HAD,

เริม่ด าเนนิการแผนงานใชย้าสมเหตผุล

และแผนงานดแูลการใชย้าตา้นจลุชพี

PTC ตดิตามตัวชีว้ัดทีต่รงประเด็นกับ

เป้าหมายของระบบยา ประเมนิและ

ปรับปรุงระบบจัดการดา้นยา,

มกีารตดิตามการปฏบิัตติามนโยบายและ

ระเบยีบปฏบิัตทิีก่ าหนดไว,้

มกีารตดิตามตัวชีว้ัดตามแผนงานใชย้า

สมเหตผุลฯ ทีเ่ป็นประเด็นส าคัญของ 

รพ. และตอบสนองอยา่งเหมาะสม

การก ากับดแูลส าหรับการจัดการดา้นยา

มปีระสทิธภิาพ ใหค้วามมัน่ใจในความ

ปลอดภัย ความสมเหตสุมผล และ

ประสทิธผิลในการใชย้า

53 II-6.1 

ข/ค

สิง่แวดลอ้มสนับสนุน 

การจัดหาและเก็บรักษา

ยา

ผูป้ระกอบวชิาชพีไดรั้บการอบรมเพิม่

ความรูเ้กีย่วกับระบบยาทกุปี,

ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะ

ของผูป่้วยแตล่ะรายและขอ้มลูยาทีจ่ าเป็น,

มสี ิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสมใน

การท างานเกีย่วกับยา,

มกีารปฏบิัตติามแนวทางจัดหาและเก็บ

รักษายาทีอ่งคก์รก าหนด

มกีารประเมนิความรูเ้กีย่วกับระบบยา

ของผูเ้กีย่วขอ้งและน าไปก าหนดเนือ้หา

การฝึกอบรม,

มรีะบบคอมพวิเตอรส์นับสนุนการเขา้ถงึ

ขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยและขอ้มลูยา

ตามทีผู่เ้กีย่วขอ้งตอ้งการ,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการเก็บรักษา

ยาเพือ่ใหม้ัน่ใจในความเหมาะสมและ

ปลอดภัย

มรีะบบคอมพวิเตอรส์นับสนุนการ

ตัดสนิใจเกีย่วกับระบบยา,

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่ง

การเก็บรักษายา

54 II-6.2 ก การสัง่ใชย้าและการ

ถา่ยทอดค าสัง่

มกีารปฏบิัตติามแนวทางการสัง่ใชย้าและ

ถา่ยทอดค าสัง่ทีอ่งคก์รก าหนด,

มกีารท า med reconcile ในขัน้การรับเป็น

ผูป่้วยใน

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการสัง่

ใชย้าและถา่ยทอดค าสัง่,

มกีารท า med reconcile ในทกุขัน้ตอน

ของการดแูลผูป่้วย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่ง

การสัง่ใชย้า การถา่ยทอดค าสัง่ และ

การท า med reconcile ท าใหม้ัน่ใจใน

ความปลอดภัย ความถกูตอ้ง ความ

เหมาะสม และประสทิธผิล

55 II-6.2 ข การทบทวนค าสัง่ 

เตรยีม เขยีนฉลาก จัด

จา่ย และสง่มอบยา

มกีารปฏบิัตติามแนวทางทีอ่งคก์รก าหนด 

(การทบทวนค าสัง่ใชย้า การตรวจสอบซ า้ 

การเขยีนฉลาก การสง่มอบยา),

มกีารทบทวนค าสัง่ใชย้าทกุรายการ,

มกีารสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป่้วยใน

เวลาทีทั่นความตอ้งการ

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

เตรยีม จัดจา่ย และสง่มอบยา,

แผนกเภสชักรรมเป็นผูเ้ตรยีมยาส าหรับ

ผูป่้วยเฉพาะรายหรอืยาทีไ่มม่จี าหน่าย

ในทอ้งตลาด,

มฉีลากยาทีค่รบถว้นตดิจนถงึจดุทีใ่หย้า

แกผู่ป่้วย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่ง

การทบทวนค าสัง่ การเตรยีมการเขยีน

ฉลาก การจัดจา่ย และการสง่มอบยา ท า

ใหม้ัน่ใจในความปลอดภัย ความถกูตอ้ง

 ความเหมาะสม และความทันเวลา
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56 II-6.2 ค การบรหิารยาและติ

ตตามผล

มกีารปฏบิัตติามแนวทางทีอ่งคก์รก าหนด 

(การบรหิารยา การใหข้อ้มลู การตดิตาม

ผล การจัดการกับยาทีผู่ป่้วยน ามา)

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

บรหิารยาและตดิตามผล

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่ง

การบรหิารยาและตดิตามผล,

มกีารน า digital technology มาใชเ้พือ่

ลดความเพือ่ลดความคลาดเคลือ่นใน

การตรวจสอบและบันทกึ

57 II-7.1 บรกิารรังสวีทิยา/ภาพ

การแพทย์

มกีารวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ

ตามขอ้ก าหนด,

มบีรกิารรังสวีทิยาทีจ่ าเป็นตลอดเวลา,

ใหภ้าพวนิจิฉัยทีม่คีณุภาพโดยมอีันตราย

ตอ่ผูป่้วยและเจา้หนา้ทีน่อ้ยทีส่ดุ,

มรีะบบบรหิารคณุภาพและความปลอดภัย

ตามขอ้ก าหนด

การแปลผลภาพรังสที าโดยรังสแีพทย,์

มกีารทบทวนความเหมาะสมและคุม้คา่

ของการสง่ตรวจ ความน่าเชือ่ถอืของ

การแปลผล,

มกีารตดิตามคณุภาพของบรกิารรังสี

วนิจิฉัยทีส่ง่ผูป่้วยไปรับการตรวจ

ภายนอก,

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบบรหิาร

คณุภาพและความปลอดภัยอยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

จัดบรกิารรังสวีทิยา

58 II-7.2 บรกิารหอ้งปฏบิัตกิาร

ทางการแพทย/์พยาธิ

วทิยาคลนิกิ

มกีารวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ

ตามขอ้ก าหนด,

มบีรกิาร lab ทีจ่ าเป็นตลอดเวลา,

มรีะบบป้องกันการรายงานผลผดิพลาด 

การรางานคา่วกิฤต ิการรักษาความลับ 

การสือ่สารทีด่กีับหน่วยสง่ตรวจ,

มรีะบบบรหิารคณุภาพและความปลอดภัย

ตามขอ้ก าหนด

มกีารตดิตามความสามารถของ

หอ้งปฏบิัตกิารทีรั่บตรวจตอ่ รวมทัง้

ประเมนิผูใ้หค้ าปรกึษาหรอืขอ้คดิเห็น

ส าหรับการทดสอบบางอยา่ง,

มกีารประเมนิและปรับปรุงตามขอ้แนะน า

ขององคก์รที ่สรพ.มขีอ้ตกลง,

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบบรหิาร

คณุภาพและความปลอดภัยอยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

จัดบรกิารหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทย์

59 II-7.4 ธนาคารเลอืดและงาน

บรกิารโลหติ

(ส าหรับ รพ.ทีไ่มม่ธีนาคารเลอืด) มรีะบบ

การขอเลอืด ขนสง่เลอืด หรอืสง่ผูป่้วยไป

รับเลอืดทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถใหเ้ลอืด

แกผู่ป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภัย ทันเวลา,

(ส าหรับ รพ.ทีม่ธีนาคารเลอืด) สามารถ

ปฏบิัตติามมาตรฐานการใหบ้รกิารโลหติ

ของสภากาชาดในหัวขอ้ทีจ่ าเป็นกับบรบิท

ไดค้รบถว้น

สามารถเป็นทีพ่ ึง่ในดา้นการใหบ้รกิาร

โลหติใหแ้ก ่รพ.ในเขตใกลเ้คยีงได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

งานบรกิารโลหติอยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ใหบ้รกิารโลหติ
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60 II-7.3/7.5 พยาธวิทิยากายวภิาค 

และบรกิารตรวจวนิจิฉัย

อืน่ๆ

มกีารน ามาตรฐานพยาธวิทิยากายวภิาคมา

เป็นแนวทางในการปฏบิัตงิาน,

การตรวจวนิจิฉัยทีก่ระท ากับผูป่้วยโดยตรง

 ใหค้วามมัน่ใจในความปลอดภัยและ

ผลลัพธท์ีม่คีณุภาพ

มกีารประเมนิและปรับปรุงตามขอ้แนะน า

ของราชวทิยาลัยพยาธแิพทยแ์หง่

ประเทศไทย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ใหบ้รกิารพยาธวิทิยากายวภิาคและ

บรกิารตรวจวนิจิฉัยอืน่ๆ

61 II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัย

สขุภาพ

มนีโยบาย แผน ผูรั้บผดิชอบ งบประมาณ

และทรัพยากร สรา้งความรูใ้นการเฝ้าระวัง

โรคและภัยสขุภาพ,

มกีารบันทกึและจัดเก็บขอ้มลูทีม่คีณุภาพ,

มกีารใชว้ธิกีารทางระบาดวทิยาในการ

วเิคราะหข์อ้มลูอยา่งสม า่เสมอ,

มกีารสบืคน้และควบคมุการระบาดอยา่ง

ทันทว่งที

มกีารเชือ่มโยงขอ้มลูจากสว่นงานตา่งๆ 

ในการเฝ้าระวัง,

มกีารตอบสนองตอ่การระบาดของโรค

และภัยสขุภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ดว้ยความร่วมมอืของผูเ้กีย่วขอ้งและ

เครอืขา่ยนอก รพ.,

มกีารตดิตามประเมนิผลและปรับปรุง

กระบวนการเฝ้าระวังโรคและภัยสขุภาพ

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

เฝ้าระวังโรคและภัยสขุภาพ

62 II-9 การท างานกับชมุชน องคก์รร่วมกับชมุชนจัดบรกิารสรา้งเสรมิ

สขุภาพทีต่อบสนองความตอ้งการของ

ชมุชน,

องคก์รสนับสนุความสามารถของชมุชนใน

การแกปั้ญหาสขุภาพของชมุชน สง่เสรมิ

การพัฒนาพฤตกิรรมและทักษะสขุภาพ

ของบคุคลและครอบครัว

องคก์รสง่เสรมิการสรา้งสิง่แวดลอ้มทาง

กายภาพ ทางสงัคม ทีเ่อือ้ตอ่การมี

สขุภาพด ีชีแ้นะนโยบายสาธารณะเพือ่

สขุภาพ,

มกีารประเมนิและปรับปรุงบรกิารสรา้ง

เสรมิสขุภาพในชมุชนและการเสรมิพลัง

ชมุชน

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ท างานกับชมุชน

63 III-1(1-3) การเขา้ถงึบรกิาร มบีรกิารทีจ่ าเป็นตามปัญหาสขุภาพของ

ชมุชน,

มกีารลดอปุสรรคคอ่การเขา้ถงึบรกิาร,

มกีารประสานงานทีด่ใีนการรับผูป่้วยสง่ตอ่,

มกีารคัดแยกผูป่้วย (triage) อยา่ง

เหมาะสม

มกีารใชท้างเลอืกตา่งๆ เพือ่เพิม่การ

เขา้ถงึบรกิาร,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการจัดบรกิาร,

ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน การ

เขา้ถงึบรกิาร และระยะเวลารอคอย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

จัดบรกิารตอบสนองความตอ้งการของ

ชมุชนและการเขา้ถงึบรกิาร
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64 III-1(4-8) กระบวนการรับผูป่้วย 

การใหข้อ้มลู และ 

informed consent

มกีระบวนการรับผูป่้วยทีเ่หมาะสมกับ

ปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยอยา่ง

ทันเวลา ตามเกณฑท์ีอ่งคก์รก าหนด มี

การประสานงานทีด่,ี

มกีารใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมและเขา้ใจงา่ย,

มกีารขอ บันทกึ และจัดเก็บ informed 

consent,

มกีารก าหนดบรกิารหรอืกจิกรรมทีจ่ะตอ้ง

ขอ informed consent เป็นการเฉพาะ

เพิม่จากการยนิยอมรับการรักษาท่ัวไป,

มกีารปฏบิัตติามแนวทางเกีย่วกับการบง่ชี้

ผูป่้วยทีอ่งคก์รก าหนด

มกีารประสานงานในการสง่ตอ่ผูป่้วย

วกิฤตทิีม่ปีระสทิธภิาพ,

มกีารน าขอ้มลูสถานพยาบาลทีรั่บผูป่้วย

ตอ่มาปรับปรุงกระบวนการดแูลและ

พัฒนาศักยภาพ (ตามความเหมาะสม),

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

รับผูป่้วย การใหข้อ้มลู การขอ informed

 consent และการบง่ชีผู้ป่้วย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

รับผูป่้วย การใหข้อ้มลู การขอ informed

 consent และการบง่ชีผู้ป่้วย

65 III-2 ก/ข การประเมนิผูป่้วยและ

การสง่ตรวจเพือ่การ

วนิจิฉัยโรค

มกีารประเมนิแรกรับและบันทกึตามเกณฑ์

ทีอ่งคก์รก าหนด,

มกีารใช ้CPG สิง่แวดลอ้ม และวธิกีารที่

เหมาะสมในการประเมนิ,

มกีารอธบิายผลการประเมนิใหผู้ป่้วย/

ครอบครัว ดว้ยภาษาทีช่ดัเจนเขา้ใจงา่ย,

มกีารประเมนิซ า้ในเวลาทีเ่หมาะสม,

ผูป่้วยไดรั้บการตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโรคที่

จ าเป็น

มกีารประสานการประเมนิเพือ่ลดความ

ซ า้ซอ้น,

มคีวามร่วมมอืในการวเิคราะหแ์ละ

เชือ่มโยงผลการประเมนิในผูป่้วยที่

ซบัซอ้น,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการประเมนิ

ผูป่้วยและการสง่ตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโรค

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ประเมนิผูป่้วยและการสง่ตรวจเพือ่การ

วนิจิฉัยโรค

66 III-2 ค การวนิจิฉัยโรค มกีารบันทกึการวนิจิฉัยโรคและการ

เปลีย่นแปลงการวนิจิฉัยโรคตามเกณฑท์ี่

องคก์รก าหนด

มกีารทบทวนความถกูตอ้ง เหมาะสม 

ทันเวลา ของการวนิจิฉัยโรค การมี

ขอ้มลูสนับสนุนการวนิจิฉัยโรค และ

ความสอดคลอ้งของการวนิจิฉัยโรคโดย

แตล่ะวชิาชพี,

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกับความ

ผดิพลาดในการวนิจิฉัยโรคและน ามา

ปรับปรุง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

วนิจิฉัยโรค
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67 III-3.1 การวางแผนการดแูล

ผูป่้วย

มแีผนการดแูลผูป่้วยทีส่อดคลอ้งกับ

ปัญหา/ความตอ้งการดา้นสขุภาพของ

ผูป่้วยแตล่ะราย,

มกีารใชห้ลักฐานวชิาการหรอื CPG มาใช ้

ในการวางแผน,

มกีารทบทวนและปรับแผนการดแูลตามส

ถาวะของผูป่้วย

มกีารเชือ่มโยงและประสานกันระหวา่ง

วชิาชพีและหน่วยงานตา่งๆ ในการวาง

แผนการดแูลผูป่้วย,

ผูป่้วย/ครอบครัว มโีอกาสร่วมตัดสนิใจ

และวางแผน

มกีารบันทกึแผนการดแูลผูป่้วยระหวา่ง

วชิาชพีทีช่ดัเจน งา่ยตอ่การใชร้่วมกัน 

ระบเุป้าหมายและบรกิารทีจ่ะให ้

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

วางแผนการดแูลผูป่้วย

68 III-3.2 การวางแผนจ าหน่าย มกีารประเมนิและระบปัุญหา/ความ

ตอ้งการของผูป่้วยทีจ่ะเกดิขึน้หลังจ าหน่าย,

มกีารวางแผนจ าหน่ายเพือ่ใหผู้ป่้วย

สามารถดแูลตนเองและจัดการกับปัญหา

ไดห้ลังจ าหน่าย,

มกีารประเมนิความตอ้งการของผูป่้วยซ า้

เป็นระยะ

การวางแผนจ าหน่ายครอบคลมุผูป่้วยทกุ

รายทีม่ขีอ้บง่ชี ้ และสอดคลอ้งกับ

ปัญหาของผูป่้วย,

แพทย ์พยาบาล วชิาชีพ่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูป่้วย/ครอบครัว มสีว่นร่วมในการ

วางแผนจ าหน่าย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

วางแผนจ าหน่าย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

วางแผนจ าหน่าย

69 III-4.1 การดแูลท่ัวไป มกีารก าหนดความรับผดิชอบในการดแูล

ผูป่้วยใหผู้ม้คีณุสมบัตเิหมาะสม,

มกีารใชห้ลักปฏบิัตซิ ึง่เป็นทีย่อมรับของ

วชิาชพีในการดแูล ตอบสนองปัญหา/

ความตอ้งการของผูป่้วยอยา่งทันทว่งท ี

ปลอดภัย เหมาะสม,

มสี ิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การดแูลทีม่คีณุภาพ

มกีารประเมนิและตอบสนองความ

คาดหวังของครอบครัวในการมสีว่นร่วม

ดแูลผูป่้วยอยา่งเป็นองคร์วม,

มกีารสือ่สารและประสานงานทีด่เีพือ่

ความตอ่เนือ่งในการดแูล,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

ดแูลผูป่้วยท่ัวไป

มสี ิง่แวดลอ้มและกระบวนการทีเ่ป็น

แบบอยา่งทีด่ใีนการดแูลผูป่้วย

70 III-4.2 การดแูลผูป่้วยและ

บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู

มกีารระบกุลุม่ผูป่้วย/บรกิารทีม่คีวามเสีย่ง

สงู และจัดท าแนวทางการดแูล ฝึกอบรม

เพือ่น าแนวทางไปปฏบิัต,ิ

หัตถการทีม่คีวามเสีย่งสงู ท าในสถานที่

เหมาะสม มคีวามพรอ้มดา้นเครือ่งมอืและ

ผูช้ว่ย,

มกีารเฝ้าระวังการเปลีย่นแปลงอยา่ง

เหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บป่วย

มทีมีผูเ้ชีย่วชาญมาชว่ยทมีผูใ้หบ้รกิาร

เมือ่ผูป่้วยมอีาการทรุดลงหรอื

เปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ(rapid 

response team),

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

ดแูลผูป่้วย/บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ดแูลผูป่้วย/ใหบ้รกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู
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71 III-4.3 ก การระงับความรูส้กึ มกีารประเมนิผูป่้วยและวางแผนระงับ

ความรูส้กึ,

ผูป่้วย/ครอบครัวไดรั้บขอ้มลูทีจ่ าเป็น และ

มสีว่นร่วม,

ผูป่้วยไดรั้บการเตรยีมพรอ้มดา้นร่างกาย

และจติใจ,

กระบวนการระงับความรูส้กึ การใช ้

เครือ่งมอื/วัสด/ุยา เป็นไปตามมาตรฐาน

วชิาชพี

มกีารประสานงานกับผูเ้ชีย่วชาญใน

สาขาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การระงับความรูส้กึ

ในผูป่้วยทีซ่บัซอ้น,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

ระงับความรูส้กึ

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ระงับความรูส้กึ

72 III-4.3 ข การผา่ตัด มกีารประเมนิและวางแผนการผา่ตัดอยา่ง

เหมาะสม,

มกีารใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นแกผู่ป่้วย/ครอบครัว,

ผูป่้วยไดรั้บการเตรยีมความพรอ้มทัง้ดา้น

ร่างกายและจติใจ,

มกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการป้องกัน

การผา่ตัดผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิ

หัตถการ

สถานที ่เครือ่งมอื ระบบงาน และบคุลากร 

เอือ้ตอ่การผา่ตัดอยา่งปลอดภัย

มคีวามสามารถและการประสานงานกับ

วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การดแูลผูป่้วย

ซบัซอ้นหรอืรุนแรงไดอ้ยา่งปลอดภัย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

ดแูลผูป่้วยผา่ตัดอยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ดแูลผูป่้วยผา่ตัด

73 III-4.3 ค อาหารและโภชนบ าบัด มรีะบบบรกิารอาหารทีด่ ีผูป่้วยไดรั้บ

อาหารทีเ่หมาะสม,

ผูป่้วยทีม่ปัีญหา/ความเสีย่ง ไดรั้บการ

ประเมนิภาวะโภชนการ ใหโ้ภชนบ าบัดที่

เหมาะสม,

มกีารใหค้วามรูด้า้นอาหารแกผู่ป่้วยและ

ครอบครัว,

มกีารปฏบิัตติามหลักสขุาภบิาลอาหาร

มกีารคัดกรองปัญหาโภชนการในผูป่้วย

ทกุราย,

มกีารใหค้วามรูด้า้นอาหาร โภชนาการ 

และโภชนบ าบัดแกผู่ป่้วย/ครอบครัว

เพือ่ใหม้พีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค,์

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

เกีย่วกับบรกิารอาหารและโภชนบ าบัด

อยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

จัดบรกิารอาหารและโภชนบ าบัด
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74 III-4.3 ง การดแูลผูป่้วยระยะ

สดุทา้ย

บคุลากรมคีวามตระหนักในความตอ้งการ

ของผูป่้วยระยะทา้ย,

ผูป่้วยไดรั้บการประเมนิและตอบสนอง

ความตอ้งการทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ,

มกีารดแูลผูป่้วยทีก่ าลังจะเสยีชวีติอยา่ง

เหมาะสม

มกีารดแูลประคับประคองส าหรับผูป่้วย

ระยะทา้ยอยา่งสมศักดิศ์ร,ี

มรีะบบสนับสนุนใหผู้ป่้วยหนังสอืแสดง

เจตจ านงในการดแูลระยะทา้ยและปฏบิัต ิ

ใหเ้ป็นไปตามหนังสอืแสดงเจตจ านง,

มกีารจัดสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การจากไป

อยา่งสงบ,

มกีารตอบสนองตอ่ความตอ้งการดา้น

สงัคมและจติวญิญาณอยา่งเหมาะสม 

โดยการมสีว่นร่วมของครอบครัว

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ดแูลผูป่้วยระยะทา้ย

75 III-4.3 จ การจัดการความปวด ผูป่้วยไดรั้บการคัดกรองความปวดและ

ประเมนิความปวดอยา่งครอบคลมุ,

ผูป่้วยไดรั้บแจง้เกีย่วกับโอกาสทีจ่ะเกดิ

ความปวดลว่งหนา้,

ผูป่้วยมสีว่นร่วมในการเลอืกวธิกีารจัดการ

ความปวด,

ผูป่้วยทีม่คีวามปวดไดรั้บการดแูลและเฝ้า

ระวังอยา่งเหมาะสม

ผูป่้วยมสีว่นร่วมในการควบคมุการบ าบัด,

มรีะบบทีช่ว่ยใหผู้ป่้วยทีม่ไิดน้อน รพ.

สามารถเขา้ถงึยาบ าบัดความปวดที่

จ าเป็น,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการจัดการ

ความปวดอยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

จัดการความปวด

76 III-4.3 ฉ การฟ้ืนฟสูภาพ มกีารประเมนิและวางแผนการฟ้ืนฟสูภาพ

แกผู่ป่้วยอยา่งเหมาะสม,

ผูป้วยไดรั้บการฟ้ืนฟสูภาพอยา่งเหมาะสม

กับสภาวะของผูป่้วย,

มกีารก าหนดเป้าหมายและตดิตาม

ประเมนิผลการฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยแตล่ะราย,

บรกิารฟ้ืนฟสูภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

กฎระเบยีบ และขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง

การฟ้ืนฟสูภาพครอบคลมุเป็นองคร์วม 

(ร่างกาย จติใจ สงัคม จติวญิญาณ),

มกีารประสานงานระหวา่งการฟ้ืนฟสูภาพ

ใน รพ.ทีต่อ่เนือ่งทีบ่า้น,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

ฟ้ืนฟสูภาพอยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

จัดบรกิารฟ้ืนฟสูภาพ

77 III-4.3 ช การดแูลผูป่้วยโรคไต

เรือ้รัง

มกีารดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รังตามแนว

ปฏบิัตทิีไ่ดม้าตรฐาน,

กรณีทีม่กีารใหบ้รกิารฟอกเลอืดดว้ยเครือ่ง

ไตเทยีม หน่วยบรกิารนัน้ไดรั้บรองจาก 

ตรต.,

มกีาร monitor ผูป่้วยอยา่งเหมาะสม

มบีรกิารทีห่ลากหลายตามปัญหาและ

ความพรอ้มของผูป่้วย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการดแูลผูป่้วย

โรคไตเรือ้รังอยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง
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78 III-5 การใหข้อ้มลูและเสรมิ

พลัง

มกีารประเมนิปัญหา/ความตอ้งการของ

ผูป่้วยเพือ่วางแผนกจิกรรมการเรยีนรู,้

ผูป่้วยไดรั้บขอ้มลูทีจ่ าเป็นเกีย่วกับสภาวะ

สขุภาพและการดแูลตนเอง,

มกีารประเมนิการรับรูแ้ละความเขา้ใจ,

ทมีใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นอารมณ์ จติใจ 

ค าปรกึษาทีเ่หมาะสม และมกีารตดิตาม

ปัญหาอปุสรรคในการดแูลตนเอง,

มกีารจัดกจิกรรมเสรมิทักษะทีจ่ าเป็นให ้

ผูป่้วย/ครอบครัว

การประเมนิเพือ่วางแผนครอบคลมุขดี

ความสามารถ ภาวะดา้นอารมณ์และ

จติใจ ความพรอ้มในการเรยีนรูแ้ละดแูล

ตนเอง,

ผูป่้วยไดรั้บขอ้มลูเพือ่การปรับเปลีย่น

พฤตกิรรม,

มกีารประเมนิความสามารถในการน า

ความรูแ้ละทักษะทีไ่ดรั้บไปปฏบิัต,ิ

ผูป่้วย/ครอบครัวมสีว่นร่วมในการ

ก าหนดแผนการดแูลตนเอง,

มกีารใชน้วตกรรมในการจัดกจิกรรม

เสรมิทักษะ,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

ใหข้อ้มลูและเสรมิพลังอยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ใหข้อ้มลูและเสรมิพลัง

79 III-6 การดแูลตอ่เนือ่ง มกีารสง่ตอ่ทีทั่นเวลาและปลอดภัย มกีาร

ดแูลและสือ่สารขณะสง่ตอ่ทีเ่หมาะสม,

มรีะบบนัดหมาย ระบบชว่ยเหลอืและให ้

ค าปรกึษาตามความเหมาะสม,

มกีารสือ่สารขอ้มลูผูป่้วยใหห้น่วยบรกิารที่

เกีย่วขอ้งเพือ่การดแูลตอ่เนือ่ง

มกีารสรา้งความร่วมมอืและประสานงาน

กับหน่วยงานตา่งๆ เพือ่ความตอ่เนือ่งใน

การตดิตามดแูลผูป่้วย และบรูณาการ

กจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพเขา้ใน

กระบวนการดแูลผูป่้วย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ

ดแูลตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ

ดแูลตอ่เนือ่ง

80 IV-1, III-

1

ผลลัพธใ์นมติกิารเขา้ถงึ มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

81 IV-1, III-

5/6

ผลลัพธใ์นมติคิวาม

ตอ่เนือ่งในการดแูล

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

82 IV-1, III-

2/3/4

ผลลัพธใ์นมติคิวาม

เหมาะสมในการดแูล

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile
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83 IV-1, III-

2/3/4

ผลลัพธใ์นมติ ิ

ประสทิธผิลในการดแูล

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

84 IV-1, III-

2/3/4

ผลลัพธใ์นมติ ิ

ประสทิธภิาพในการดแูล

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

85 IV-1, III-

2/3/4

ผลลัพธใ์นมติคิวาม

ปลอดภัยในการดแูล

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

86 IV-2, III-

2/3/4

ผลลัพธใ์นมติคินเป็น

ศนูยก์ลาง

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

87 IV-1(2) ผลลัพธด์า้นการสรา้ง

เสรมิสขุภาพ

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

88 III-4.3

ก/ข, 

III-6, II-9

ผลลัพธข์อง PSG:S 

การผา่ตัดทีป่ลอดภัย 

หรอืการดแูลใน

เครอืขา่ยและชมุชนที่

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

89 II-4 ผลลัพธข์อง PSG:I 

การป้องกันการตดิเชือ้/

ระบบการป้องกันและ

ควบคมุการตดิเชือ้

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

90 II-6 ผลลัพธข์อง PSG:M 

การจัดการระบบยา

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

91 III ผลลัพธข์อง PSG: P 

กระบวนการวนิจิฉัยและ

ดแูล

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile
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92 ผลลัพธข์อง PSG:L 

line, tube, catherter, 

lab

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

93 III-4.2 

(5)

ผลลัพธข์อง PSG:E 

การตอบสนอง

สถานการณ์เร่งดว่น

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

94 IV-3, I-5 ผลลลัพธด์า้นก าลังคน มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

95 IV-4, I-I, 

I-2

ผลลัพธด์า้นการน า มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

96 IV-6, I-2 ผลลัพธด์า้นการเงนิ

การตลาด

มกีารวัดทีต่รงประเด็น ครบถว้น และมกีาร

ใชป้ระโยชน์จากการตดิตามตัววัด

ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยูใ่นระดับทีด่กีวา่

คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

ตัววัดส าคัญอยูใ่นระดับ top quartile

97 PCT1 หรอืการดแูล

ผูป่้วย acute

มกีารออกแบบกระบวนการดแูลผูป่้วยทีด่ี

ในกลุม่โรคส าคัญ มกีารตดิตามตัววัดที่

ตรงประเด็น ครบถว้น และมกีารใช ้

ประโยชน์จากการตดิตามตัววัด

มกีารปรับปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย

อยา่งตอ่เนือ่ง ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยู่

ในระดับทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้

ดขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็นตน้แบบ

ใหก้ับผูอ้ ืน่ได,้

ผลลัพธก์ารดแูลผูป่้วยอยูใ่นระดับ top 

quartile

98 PCT2 หรอืการดแูล

ผูป่้วย chronic

มกีารออกแบบกระบวนการดแูลผูป่้วยทีด่ี

ในกลุม่โรคส าคัญ มกีารตดิตามตัววัดที่

ตรงประเด็น ครบถว้น และมกีารใช ้

ประโยชน์จากการตดิตามตัววัด

มกีารปรับปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย

อยา่งตอ่เนือ่ง ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยู่

ในระดับทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้

ดขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็นตน้แบบ

ใหก้ับผูอ้ ืน่ได,้

ผลลัพธก์ารดแูลผูป่้วยอยูใ่นระดับ top 

quartile

99 PCT3 หรอืการดแูล

ผูป่้วยฉุกเฉนิ

มกีารออกแบบกระบวนการดแูลผูป่้วยทีด่ี

ในกลุม่โรคส าคัญ มกีารตดิตามตัววัดที่

ตรงประเด็น ครบถว้น และมกีารใช ้

ประโยชน์จากการตดิตามตัววัด

มกีารปรับปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย

อยา่งตอ่เนือ่ง ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยู่

ในระดับทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้

ดขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็นตน้แบบ

ใหก้ับผูอ้ ืน่ได,้

ผลลัพธก์ารดแูลผูป่้วยอยูใ่นระดับ top 

quartile
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100 II-9 PCT4 หรอืการดแูลใน

ชมุชน

มกีารออกแบบกระบวนการดแูลผูป่้วยทีด่ี

ในกลุม่โรคส าคัญ มกีารตดิตามตัววัดที่

ตรงประเด็น ครบถว้น และมกีารใช ้

ประโยชน์จากการตดิตามตัววัด

มกีารปรับปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย

อยา่งตอ่เนือ่ง ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยู่

ในระดับทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้

ดขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็นตน้แบบ

ใหก้ับผูอ้ ืน่ได,้

ผลลัพธก์ารดแูลผูป่้วยอยูใ่นระดับ top 

quartile

101 PCT5 หรอืการดแูล

ผูป่้วยกลุม่ส าคัญอืน่ๆ

มกีารออกแบบกระบวนการดแูลผูป่้วยทีด่ี

ในกลุม่โรคส าคัญ มกีารตดิตามตัววัดที่

ตรงประเด็น ครบถว้น และมกีารใช ้

ประโยชน์จากการตดิตามตัววัด

มกีารปรับปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย

อยา่งตอ่เนือ่ง ตัววัดส าคัญสว่นใหญอ่ยู่

ในระดับทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอืมแีนวโนม้

ดขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

มกีระบวนการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็นตน้แบบ

ใหก้ับผูอ้ ืน่ได,้

ผลลัพธก์ารดแูลผูป่้วยอยูใ่นระดับ top 

quartile
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