เกณฑการประเมินหนวยงาน ในการเยี่ยมสํารวจภายใน ครั้งที่ 1 / 2564
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายใน โรงพยาบาลชลประทาน
หัวขอ
1. บทบาทของผูนํา/ทีมนํา
ในการพัฒนา
(Leadership)
การชี้นํา/ พาทํา/ทบทวน
คุณภาพ การประพฤติเปน
แบบอยาง และสรางแรง
บันดาลใจ
2. การทํางานเปนทีม
(Teamwork)
ภายในวิชาชีพและระหวาง
วิชาชีพภายในหนวยงาน

ระดับ 1
ผูนําทํางาน routine ไม
คอยมีบทบาทชัดเจนในนํา
การพัฒนาหนวยงาน

0.5

1

1.5

ผูปฏิบัติงานตางทําหนาที่
ปกติของตนหรือ ตามที่
ไดรับมอบหมายยังขาด
เชื่อมโยงระหวางกันและกับ
เปาหมายหนวยงาน การ
ประสานงานภายใน
ยังไมคอยเปนระบบ

0.5
3. แนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพ (ความเขาใจ 3 P,
3C-PDSA)

ระดับ 2
ระดับ 3
หัวขอประเมินที่ 1-10 ใชสําหรับทุกหนวยงาน
ผูนําสงเสริม สนับสนุนการแกไข ผูนํามีบทบาทเปนผูนําทีม ในการ
ปญหา การทํากิจกรรมทบทวน
ทบทวนตางๆ ผลักดันใหเกิด
การพัฒนาหนวยงาน
กิจกรรมพัฒนาตางๆ มีการเสริม
พลัง มีความเขาใจแนวคิดคุณภาพ
และปฏิบตั ิเปนแบบอยาง

1

1

2.5

มีการประสานงานดีพอควร
ภายในหนวยงานในวิชาชีพ
เดียวกัน แตยังมีขอจํากัดในการ
ประสานงานระหวางวิชาชีพ และ
ระหวางหนวยงาน

1.5

ตอบสนองตอปญหาที่
เกิดขึ้นเปนครั้งคราว ทํา
ตามนโยบาย/คําสั่ง/
ขอแนะนํา จากหนวยเหนือ

0.5

2

2

2.5

2

3.5

มีการทํางานเปนทีมสหสาขาที่ โดย
มีแนวทางปฏิบัติที่เกิดจากการตก
ลงรวมกัน มีการประสานงาน
คอนขางราบรื่น ทั้งแบบเปน
ทางการ และไมเปนทางการ มี
แนวทางการประสานงานระหวาง
หนวยงาน

มีการกําหนดเปาหมายการทํางาน
ของหนวยงาน และวิธีปฏิบัติ แต
ยังขาดการกําหนดวิธีประเมินผล
และตัวชี้วัดสําคัญใหชัดเจน หรือ
กําหนด แตไมมีการวัด หรือวัด แต
ไมมีการนํามาใชประโยชน

1.5

3

2.5

3

3.5

มีการกําหนดเปาหมาย วิธีการ
ปฏิบัติ การประเมินผลในแตละงาน
ชัดเจน มีการนําผลลัพธมา
วิเคราะห และนํามาใชประโยชน
ในการปรับปรุงกระบวนการ

3

3.5

ระดับ 4

ระดับ 5

มีความเปนผูนําสูง สามารถ
สรางแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาไดชัดเจน สามารถสราง
ทีมที่เขมแข็งได

เปนแบบอยางของผูนําในการ
พัฒนา มีแนวคิดเชิงระบบ
มองเห็นความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงาน ระบบงาน และ
ยุทธศาสตรขององคกร

4

4.5

เปนทีมสหสาขาที่เขมแข็งมี
ประสิทธิภาพ มีการ
ประสานงานที่ดี กับหนวยงาน
อื่นๆ
มี
ผลสําเร็จของทีมชัดเจน เชน
นวัตกรรมเชิงระบบ

4

4.5

มีการวิเคราะหผลสําเร็จของ
หนวยงานอยางสม่ําเสมอ และ
นํามาสรางการเรียนรูแก
บุคลากร มีการพัฒนาตอเนื่อง
เพื่อการบรรลุเปาหมายทีส่ ูงขึ้น

4

4.5

5
มีวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม
ที่มีประสิทธิภาพ ผลงานเชิง
ระบบของทีมไดรับการยกยอง
เปนแบบอยางจากหนวยงาน
ระดับองคกร บุคคลากรรวมใจ
เปนหนึ่งเดียวภูมิใจในทีม

5
สามารถบรรลุเปาหมายทั้ง
ตัวชี้วัดสําคัญและคุณคาอื่นๆ
ที่วัดไดยาก
มีการพัฒนาวิธีปฏิบัตจิ นเปน
แบบอยาง (best practice)

5

หัวขอ
4. กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพพื้นฐานใน
หนวยงาน

ระดับ 1
มีการจัดทําคูมือ/แนวทาง
ปฏิบัติในกิจกรรมหลักแตไม
ครบถวน มีการประชุม
หนวยงานเปนครั้งคราวแตไม
สม่ําเสมอ สวนใหญเปนการ
แจงใหทราบ

0.5
5. การมุงเนนผูรับ
ผลงาน

1.5

1

1.5

ไมมีการจัดทําบัญชีความเสี่ยง
(risk profile)และระบบเฝา
ระวัง การตอบสนองยังเปน
การแกไขปญหาเฉพาะหนา
บุคลากรยังไมคอยเขาใจ/ ให
ความสําคัญกับความปลอดภัย/
ความเสีย่ ง ยังมีความเสี่ยง
สําคัญที่ยังไมมีการวางแผน
ปองกันชัดเจน

0.5

1

2

มีการใชวิธีการรับฟงผูรับ
ผลงานที่หลากหลาย เชน
กลองรับความเห็น การ
สอบถามความพึงพอใจหลัง
การใหบริการ การสํารวจ
ความคิดเห็นเปนครั้งคราว
มีการนําขอคิดเห็น
ที่สําคัญๆ มาแกไขปรับปรุง

มีชองทางรับฟงเสียงของผูรับ
ผลงาน มีการนําขอรองเรียน
มาปรับปรุงแกไข
เปนบางเรื่อง

0.5
6. การจัดการ
ความเสี่ยง และเพิ่ม
ความปลอดภัย

1

ระดับ 2
มีคูมือแนวทางปฏิบัติที่
ครอบคลุมงานสําคัญ
มีการทํากิจกรรม 5 ส./
ขอเสนอแนะ/ กิจกรรมการ
ทบทวนระบบงาน/เหตุการณ
สําคัญ เปนครั้งคราว

2

มีการจัดทํา Risk profile แต
ยังนํามาใชประโยชนนอยใน
การออกแบบระบบงานและ
การเฝาระวัง บุคคลากรไม
คอยมีการรายงานความเสี่ยง

1.5

2

ระดับ 3
มีการทํากิจกรรมพัฒนาขั้นพื้นฐาน
สม่ําเสมอและเห็นผลชัดเจน เชน
5ส. มีการทบทวนที่หลากหลาย เชน
เหตุการณสําคัญ ตัวชี้วัดสําคัญ เริ่มมี
การทํา CQI และจัดการความรู

2.5

3

3.5

มีการนําความคิดเห็นของผูรับผลงาน
มาวิเคราะห จําแนกกลุมและ
แนวโนม และนําผลการวิเคราะหมา
วางแผนพัฒนา เพื่อตอบสนองอยาง
เปนระบบ
มีเสียงสะทอนในทางชื่นชมอยู
พอสมควร

2.5

3

3.5

มีการวิเคราะหความเสี่ยงอยางเปน
ระบบในการจัดทํา Risk profile และ
มีการนํามาใชประโยชนในการ
ออกแบบระบบ มีการรายงานและ
รวบรวมขอมูลความเสี่ยงแลวนํามา
วิเคราะห มีการนําเหตุไมพึงประสงค
สําคัญมาวิเคราะหสาเหตุราก แลว
นํามาแกไขปรับปรุง

2.5

3

3.5

ระดับ 4
มี CQI ครอบคลุมกิจกรรม
สําคัญ มีการใชเครื่องมือที่
ซับซอนในการพัฒนา เชน miniresearch, lean, appreciate
inquiry เรื่องเลาเราพลัง

4

4.5

มีการปรับปรุงวิธีการรับฟงใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการติดตามผลหลังการปรับปรุง
เพื่อนํามาปรับปรุงใหดีขึ้นอีก
มีความพยายามที่จะตอบสนองให
เกินกวาความคาดหวัง

4
สามารถวิเคราะหสาเหตุรากและ
ปรับปรุงแกไขจนลดความเสี่ยง
สําคัญอยางไดผล บุคลากรสวน
ใหญตระหนักถึงความเสี่ยงและ
ความปลอดภัยโดยมีความ
ระมัดระวังอยางชัดเจนในขั้นตอน
สําคัญของปฏิบตั ิงาน และรวมมือ
ในการรายงาน การทบทวน

4

ระดับ 5
มีวัฒนธรรมคุณภาพ ใน
หนวยงานชัดเจน มีผลงานการ
พัฒนาคุณภาพเปนที่ประจักษ
เปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นๆ

5

เปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับ
ยกยอง ในการใหบริการที่เปน
เลิศ จากผูรับผลงาน หนวยงาน
ภายนอก หรือองคกร

4.5

5

เปนหนวยงานที่มีความปลอดภัย
สูง มีวัฒนธรรมความปลอดภัยที่
ชัดเจนในบุคลากร มีการ
แลกเปลีย่ นความรู/ ขอมูลความ
เสี่ยง กันเปนประจํา

4.5

5

หัวขอ
7. การจัดการบุคลากร

ระดับ 1
จํานวนบุคลากรไม
สอดคลองกับงานทั้งภาวะ
ปกติและไมปกติ การ
มอบหมายงาน
ยัง
ไมคอยสอดคลองกับความรู
ประสบการณและ
ความสามารถ

0.5

1

8. การจัดการสิ่งแวดลอม สถานที่ สิ่งแวดลอมไมคอยดี
ไมคอยเปนระเบียบ ไมมีการ
จัด Zoning เขาถึงยาก
ความสะดวกในการ
ใหบริการ / ปฏิบัติงานนอย
การจัดการขยะ ทําไดไมดี
ไมมีแผนอัคคีภยั

0.5
9. การจัดการเครื่องมือ
อุปกรณ

1

เครื่องมือพื้นฐานยังไมพอ
ตองขอยืมหนวยงานอื่น
บอยๆ
ไมมีคมู ือประจําเครื่องมือ
สําคัญ หรือ ไมครบถวน
เครื่องมือ อุปกรณสําคัญ
ไดรับการบํารุงรักษาตอ
เมื่อมีการชํารุดหรือเสีย

0.5

1

ระดับ 2
บุคลากรเพียงพอในภาวะปกติ
มีแนวทางการจัดการในกรณีที่ขาด
คน มีการพัฒนา ฝกบุคลากรโดยนํา
ปญหา/ บทเรียนที่เคยเกิดมา
กําหนดการฝกอบรมเพิ่มเติม

1.5

2

2.5

สถานที่ สิ่งแวดลอมความสะอาด เปน
ระเบียบ เริ่มมีการจัด Zoning ใน
การใหบริการ/ ปฏิบตั ิงาน พอสมควร
แตยังพบขอจํากัดในการทํางาน
มีระบบการจัดการขยะ อยูในเกณฑ
ใชได ตามมาตรฐาน
มีแผนการปองกันอัคคีภัย

1.5

2

2.5

มีเครื่องมืออุปกรณพื้นฐานเพียงพอ
มีการตรวจสอบความพรอมใชเปน
ประจํา มีการจัดทําคูมือการใชงานใน
เครื่องมือสําคัญ
บุคลากรไดรับการฝกในการใช
เครื่องมือ
มีแนวทางแกไขในกรณี ที่เครื่องมือ
เสีย และตองยืมจากหนวยงานอื่น

1.5

2

2.5

ระดับ 3
บุคลากรเพียงพอทั้งในภาวะปกติ
และไมปกติ มีแผนการฝกอบรม
ที่ชัดเจน เพื่อสมรรถนะที่ตองการ
ของหนวยงาน สงเสริมการเรียนรู
ทั้งที่เปนและไมเปนทางการ
มีกิจกรรมสรางความสามัคคี
ผูกพันระหวางบุคลากร

3

3.5

Zoning ถูกตองเหมาะสม มีการ
ทํา 5 ส.สม่ําเสมอ มีความสะดวก
ปลอดภัยในระดับดี พื้นที่ใชสอย
แสงสวางเพียงพอ อุณหภูมิ การ
ระบายอากาศเหมาะสม มีการ
ซักซอมแผนอัคคีภัย

3

3.5

สามารถบริหารจัดการเครื่องมือ
ใหสามารถใชงานไดอยาง
เพียงพอทั้งในภาวะปกติและ
ฉุกเฉิน อยางราบรื่น มีระบบการ
ใชเครื่องมือที่ตองใชรวมกันกับ
หนวยงานอื่นๆ มีผูรับผิดชอบ
เครื่องมือสําคัญ มีแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันและการ
ทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ

3

3.5

ระดับ 4
การจัดการบุคลากรมี
ประสิทธิภาพสูง
มีการสรางแรงจูงใจในการทํางาน
รวมกัน และการพัฒนาตนเองให
สอดคลองทิศทางของหนวยงาน/
องคกร บุคลากรมีความ
รักใคร สามัคคีกัน

4

4.5

มีการสรางสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ
และการเรียนรู ใหเห็นไดชัดเจน

4

4.5

มีการวางแผนจัดหาเครื่องมือ
ทดแทน โดยมีการประเมินความ
ตองการ ในอนาคต และหาขอมูล
ลวงหนา มีการประเมินความ
คุมคาของการใชเครื่องมือ การ
บํารุงรักษาเชิงปองกันมี
ประสิทธิภาพ

4

4.5

ระดับ 5
บุคลากรมีศักยภาพสูง ผูกพัน
ทุมเทใหหนวยงาน และองคกร
มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต

5
สิ่งแวดลอมดีเยี่ยม เปนSafety
Healthy and Happy
workplace

5
มีการใชงานเครื่องมืออยางคุมคา
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรื่องเครื่องมือสามารถให
คําปรึกษา/ เรียนรูแ กหนวยงาน
อื่นๆ

5

หัวขอ
10. การประเมินตนเอง
การวัด วิเคราะหและสราง
การเรียนรู

ระดับ 1
ไมมีการจัดทํา service
profile หรือจัดทําแตไม
เหมาะสม ตัวชี้วัดไมคอย
สะทอนประเด็นคุณภาพและ
ความเสีย่ งสําคัญของ
หนวยงาน การวัดไม
สม่ําเสมอ หรือไมได
นํามาใชประโยชน

0.5

1

ระดับ 2
มีการจัดทํา service profile ที่
สะทอนบริบทของหนวยงาน แต
ไมคอย update มีตัวชี้วัดที่
สะทอนประสิทธิภาพและผลลัพธ
ของหนวยงานพอสมควร แตยัง
นํามาใชประโยชนนอย

1.5

2

ระดับ 3
Service profile เปนปจจุบัน มี
ตัวชี้วัดผลงานที่ตรงกับประเด็น
สําคัญของหนวยงาน มีการ
วิเคราะหผลลัพธ สรุปบทเรียน
และนํามาสูการวางแผนปรับปรุง
กระบวนการสําคัญใหดีขึ้นหรือ
ปลอดภัยขึ้น

2.5

3

3.5

ระดับ 4
มีการใชประโยชนจาก Service
profile และตัวชี้วัด ผลงาน
อยางหลากหลาย เชน สรางการ
เรียนรูของทีม การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม การนําประเด็น
จุดออน/โอกาสพัฒนา ไปพัฒนา
และนําเสนอในมหกรรมคุณภาพ
ของโรงพยาบาล
มีปรับปรุงตัวชี้วัดใหกระชับ ตรง
วัดไดงาย

4

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้พัฒนาจาก เกณฑการประเมินหนวยงาน ของ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระดับ 5
Service profile กระชับสะทอน
คุณภาพหนวยงานอยางชัดเจน
มีการวัดผลงานเชิงเปรียบเทียบ
กับหนวยงานหรือองคกรอื่น

4.5

5

หัวขอ
11. การพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผูปวย แบบบูรณา
การ

ระดับ 1
มีการประเมินผูปวย
วางแผนดูแลรักษาและ
พยาบาล ตามแนวทาง
ของแตละวิชาชีพ แตยัง
พบความซ้ําซอน การไม
สอดคลอง/เชื่อมโยงกัน

0.5
12. การจัดการความ
เสี่ยงทางคลินิก

ยังไมคอยมีระบบในการ
คนหา หรือจัดการความ
เสี่ยงทางคลินิก การ
ตอบสนองตอความเสี่ยง
ทางคลินิกขึ้นกับ
ประสบการณของ
บุคลากร

0.5
13. การคุมครองสิทธิ
ผูปวย

1

1

มีการติดประกาศสิทธิผูปวย
เพื่อสรางการรับรูใหกับ
บุคลากรและผูปวย มีการ
แจงขอกําหนด/ขอมูลสําคัญ
ใหผูปวยทราบ
เมื่อเขารับบริการ

0.5

1

ระดับ 2
ระดับ 3
หัวขอ 11-16 ใชเฉพาะหนวยงานทางคลินิก (หอผูปวย)
มีการประสานระหวางวิชาชีพใน มีการนําแนวทางการดูแลรักษาแบบ
การวางแผนดูแลผูปวยจนเกิด
องครวมในกลุมโรคสําคัญมาใชอยาง
แนวทางการดูแลแบบองครวม
ครอบคลุม โดยมีการประเมินผลและ
ปรับปรุงใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง
โดยทีมสหสาขา (CPG ,
Guideline) ในโรคสําคัญบางโรค มีการผสมผสานการดูแลรักษาและการ
สรางเสริมสุขภาพกันอยางสมดุล

1.5

2

2.5

มีการสํารวจ/จัดทําบัญชีความ
เสี่ยงทางคลินิก
มีแนวทางปองกัน ในบาง
ประเด็นที่สําคัญ การเฝาระวัง
และดักจับ ยังเปนแบบ passive
มีการทําทบทวน AE สําคัญ แต
ยังไมคอยถึงสาเหตุราก

1.5

2

2.5

2

ระดับ 5

ผสมผสานงานวิจัย R2R miniresearch กับการพัฒนาคุณภาพ
ผสมผสานแนวคิดที่หลากหลายใน
การดูแลผูปวย เชน แพทยแผนไทย
SPA เพื่อนชวยเพื่อน ผลลัพธมี
แนวโนมดีอยางตอเนื่อง

มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการ พัฒนาคุณภาพ
ทางคลินิกอยางเปนระบบ จน
ทําใหมีผลลัพธทางคลินกิ อยูใน
ระดับดีเยี่ยม

3.5

มีระบบการเฝาระวังผูปวยเสี่ยงสูง
อยางเหมาะสม เชน early warning
signs , monitoring ตางๆ มีระบบการ
รายงานและการตอบสนองตอความ
เสี่ยงอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มีการทํา RCA เมื่อมีเหตุไมพึงประสงค
สําคัญ

มีการสรางความตระหนัก/ ความ
เขาใจแกบุคลากรถึงสิทธิผูปวยที่
สําคัญที่เกีย่ วของกับหนวยงาน
มีการสื่อใหผูปวยเขาใจสิทธิที่
เกี่ยวของกับตน ที่สามารถขอใช
สิทธิไดเมื่อรับเขาหอผูปวย

1.5

3

ระดับ 4

3

4

มีระบบการเฝาระวังความเสี่ยงเชิงรุก
(Proactive) เชน การทบทวนเวช
ระเบียน risk round Concurrent
Trigger Tool มีการวิเคราะหขอ มูล
ความเสีย่ งทางคลินิกอยางเปนระบบ
สามารถปองกันการเกิดซ้ําของความ
เสี่ยงสําคัญอยางไดผล

3.5

มีการออกแบบระบบ/ สิ่งแวดลอมเพื่อ
การคุมครองสิทธิผูปวยในประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับบริการ เชน การให
ขอมูลอยางเพียงพอกอนลงนามยินยอม
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย การดูแล
ผูปวยกลุม เฉพาะ ผูปวยถูกลวงละเมิด มี
การทบทวน/ เรียนรูจากเหตุการณจริง
ที่เกี่ยวของกับประเด็นสิทธิผูปวย

2.5

3

4.5

3.5

4

มีการนํานวตกรรมใหมๆ
และ Human factor
engineering มาใชในการ
จัดการ ความเสีย่ งอยางไดผล
จนเปนหนวยงานที่มีความ
ปลอดภัยสูง (High reliable
unit)

4.5

มีการคุมครองสิทธิไดดี
ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษา
ผูปวยญาติมีความเขาใจใน
กระบวนการดูแลรักษาและมีสวน
รวมในการตัดสินใจในประเด็น
สําคัญๆ เชน การทําพินัยกรรมชีวติ มี
การใชแนวทาง Humanized
healthcare อยางชัดเจน

4

5

4.5

5
สัมผัสไดถึงการที่ผูปวยไดรับ
การเคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย คานิยม
ความเชื่อของบุคคล

5

หัวขอ
14. การปองกัน
การติดเชื้อ

ระดับ 1
มีระบบการปองกันการ ติด
เชื้อพื้นฐาน เชน อุปกรณ
การลางมือ การจัดแยกขยะ
การจัดแยกพื้นที่ เครื่องมือ
อุปกรณ แตอาจยังไม
สมบูรณ เพียงพอ

0.5

1

15. การจัดการดาน มีแนวทางการปฏิบัติทั่วไปที่
ยา
เกีย่ วกับยา แตยังพบ Med.
Error ไดบอยๆ การจัด
สํารองยา ที่อาจไมเปนไป
ตามเกณฑ และความจําเปน

0.5
16. ความสมบูรณ
ของการบันทึก
เวชระเบียน

1

มีการบันทึกตามแบบฟอรม
ของแตละวิชาชีพ แตไมคอย
เชื่อมโยง หรือขาดขอมูล
สําคัญ เชน โรครวม
แผนการรักษา
การบันทึกยังขาดความ
ชัดเจน มีการใชตัวยอที่อาจ
ไมเขาใจความหมาย กํากวม

ระดับ 2
มีการประเมินความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อและออกแบบระบบ
ปองกันที่เหมาะสม มีคูมือ/
แนวทางปฏิบัติ มีการสรางความ
เขาใจใหกับบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปองกันและเฝาระวัง

ระดับ 3
ระบบการเฝาระวังกํากับติดตามการ
ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มีการทบทวน
บทเรียนจากกรณีที่มีอุบตั ิการณการติด
เชื้อ บุคลากรปฏิบัติตามหลัก 5
moment ในการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อ อัตราการติดเชื้อไมเกิน
เกณฑ

1.5

2.5

2

3

มีการกําหนดมาตรการปองกัน/
แกไขความคลาดเคลื่อน AE
จากการรับคําสั่ง การจัด/เตรียม/
บริหารยา มีการสรางความ
ตระหนัก และใหความรูดานยา
ที่สําคัญแกผูปฏิบตั ิงาน เริ่มมี
ระบบ double check up การ
สํารองยาเปนไปตามเกณฑ

มีการกํากับติดตามการปฏิบตั ิตาม
มาตรการที่กําหนดอยางไดผล มีระบบ
บันทึกและติดตามผลการใหยาความเสี่ยง
สูงที่เหมาะสม มีระบบรายงานเมือ่ เกิด
ปญหาและมีการตอบสนองเหมาะสม มี
การประสานระหวางวิชาชีพในการ
จัดการเรื่องยา ไมพบความเสี่ยงสําคัญ
ดานยา

1.5

2.5

2

มีความเชื่อมโยงของการบันทึก
ระหวางวิชาชีพ เนื้อหาการ
บันทึกสามารถทําใหเขาใจ
เรื่องราวของผูปวยได มีการ
บันทึก Progress note แตยังไม
ครบถวน

3

ขอมูลสําคัญในเวชระเบียนครบ อานได
ใจความชัดเจน
มองเห็นความสอดคลองเชื่อมโยง
ระหวางวิชาชีพ
มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูปวย
และแผนการดูแลรักษาไดอยางชัดเจน
เขาใจเหตุผลของการดูแลรักษา
ในแบบบันทึกของสหสาขา
- Progress note ของแพทย มี SOAP

ระดับ 4
มีการทํา CQI/ mini research ในการ
ปองกันการติดเชื้ออยางเปนระบบ
มีการใชความรู/ นวัตกรรมในการ
ปองกันการติดเชื้อ
ผลลัพธการควบคุมการติดเชื้ออยูใน
เกณฑดี/ แนวโนมดีขึ้นเรื่อยๆ

3.5

4

4.5

มีการออกแบบระบบและนวตกรรม
เชน ใช ITอยางไดผลในการบริหารยา
มีการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
จัดการเรื่องยาอยางปลอดภัย
มีการสรางการมีสวนรวมของผูปว ย/
ญาติในการบริหารยา และปองกัน
ความเสีย่ งจากยา

3.5

4

ระดับ 5
มีระบบการปองกันการติดเชื้อ
อยางมีประสิทธิภาพ จนสงผล
ใหมีการติดเชื้อ ในระดับต่ํากวา
คาเฉลี่ยขององคกร หรือ
ระดับประเทศ

5
ระบบการเตรียม และบริหาร
ยามีประสิทธิภาพสูง สงผลให
ความคลาดเคลื่อน และ AE ที่
เกี่ยวกับยาอยูในระดับต่ํา

4.5

มีการทบทวนเวชระเบียนรวมกันและ
ปรับปรุงวิธีบันทึกใหงายสะดวก และ
สะทอนทีมสหสาขาชัดเจน
เนื้อหากระชับอานเขาใจงาย
มีการบันทึกการประเมินความเสีย่ ง
ของผูปวยและระบุแนวทางการ
ปองกัน

5
ผูปวยทุกรายมี เวชระเบียน ซึ่ง
มีขอมูลเพียงพอ สําหรับการ
สื่อสาร การดูแลตอเนื่อง การ
เรียนรู การวิจัย การ
ประเมินผล และ การใชเปน
หลักฐานทางกฎหมาย

- Focus list ของพยาบาล สัมพันธกับ
แพทย

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
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5

