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Item

Ref
Area
สําหรับตอนที่ I-III หลักที่ใชกับมาตรฐานทุกขอ

แนวทางการใหคะแนน (Scoring Guideline)
Score 1
Score 2
Score 3
เริ่มมีการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ เชน มีการ แนวทางปฏิบัติที่กําหนดมีความเหมาะสมกับ มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดอยาง
กําหนดโครงสรางที่เกี่ยวของ วางแผน วาง บริบท เริ่มมีการนําแนวทางไปสูการปฏิบัติ ครอบคลุมและไดผล บรรลุเปาหมายของ
แนวทางปฏิบัติ (ใชเปนแนวทางการประเมิน ความครอบคลุมอาจจะยังไมสมบูรณ (ใชเปน มาตรฐาน
ระดับ Score 1 กับมาตรฐานในสวนนี่ทุกขอ) แนวทางการประเมินระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในสวนนี้ทุกขอ)

Score 4
Score 5
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสําคัญ เปนแบบอยางที่ดี มีการใชนวตกรรมที่สงผลดี
มีการเชื่อมโยงกับกระบวนการ/ระบบงานที่
เกี่ยวของ

1 I-1.1ก(1)(2)(3)

การชี้นําองคกรโดยผูนําระดับสูง

ผูนําระดับสูงชี้นําองคกรดวยวิสัยทัศน พันธกิจ หัวหนาหนวยงานมีความเขาใจ นําไปปฏิบัติ
คานิยม จริยธรรม (กําหนด สื่อสาร เปน
และถายทอดใหบุคลากรในหนวยงาน (มี
แบบอยาง)
passion ในวิสัยทัศนและใชคานิยมของ รพ.
และของ HA เปนหลักในการตัดสินใจ)
กําลังคนรับรูการเปนแบบอยางและความ
พยายามของผูนําในเรื่องคานิยม

กําลังคนสวนใหญบอกไดวาตนมีบทบาท
อยางไรในการปฏิบัติตามการชี้นํา
เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาใกลวิสัยทัศนเปน
ลําดับ

2 I-1.1ข

การสื่อสาร สรางความผูกพันโดยผูนํา

มีการกําหนดจุดเนน (เชน นโยบายที่มุงเนน มีการประเมินความเขาใจ ความมั่นใจ
การตัดสินใจสําคัญ) และชองทางการสื่อสาร แรงจูงใจตอทิศทางและจุดเนนขององคกร
ที่ชัดเจน (รวมทั้งการสื่อสารสองทางและการ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
สื่อสารที่ไมเปนทางการ)

ระบบการสื่อสารไดผลดี มีประสิทธิภาพ
กําลังคนเขาใจประเด็นที่ผูนําตองการสื่อสาร
ใหความรวมมือ และมีแรงจูงใจในการสราง
ผลงานที่ดี
performance ในประเด็นที่เปนจุดเนนมี
แนวโนมที่ดีขึ้น

3 I-1.1ค(1)(2)

การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา

ผูนําระดับสูงกําหนดจุดเนนสําหรับการปฏิบัติ มีการประเมินวัฒนธรรมการเรียนรู/คุณภาพ/
ที่ชัดเจน (มุงที่การสรางคุณคาและบรรลุพันธ ความปลอดภัย/มุงเนนผูรับบริการ
กิจ)
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและ
ความสําเร็จ เปนองคกรที่คลองตัว
มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู/การพัฒนา
คุณภาพ/วัฒนธรรมความปลอดภัย/การ
มุงเนนผูรับบริการ

มีการปฏิบัติตามจุดเนนและประสบ
ความสําเร็จตามพันธกิจ
วัฒนธรรมการเรียนรู/คุณภาพ/ความ
ปลอดภัย/มุงเนนผูรับบริการ อยูในระดับดี

4 I-1.2ก(1)(2)

ระบบกํากับดูแลกิจการ การประเมินผูนํา/
ระบบการนํา

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ มีการประเมินผูนํา ระบบการนํา /ระบบกํากับ มีระบบกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในทุก
จากภายนอกที่เปนอิสระ,
ดูแล,
องคประกอบ (การควบคุมกํากับและการ
มีระบบรายงานตอผูกํากับดูแลกิจการ
มีการพัฒนาผูนําและระบบการนําตามผลการ กําหนดทิศทาง)
ประเมิน
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5 I-1.2ก(3)

ระบบกํากับดูแลทางคลินิก

มีการสรุปรายงานคุณภาพและความปลอดภัย
ในการดูแลผูปวยใหคณะกรรมการที่องคกร
กําหนดอยางนอยปละ 2 ครั้ง รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการในรอบเวลาตอไป,
มีการตอบสนองและติดตามจากคณะกรรมการ

มีการดําเนินการตามองคประกอบสําคัญ
มีการตอบสนองตอความทาทายดานคลินิกที่
ครบถวน,
สําคัญอยางเหมาะสมดวยกลไกการกํากับ
คณะกรรมการกํากับดูแลมีองคประกอบ
ดูแลทางคลินิก
เหมาะสมที่สามารถสรางหลักประกันผลลัพธ
การดูแลผูปวยที่มีคุณภาพสูงได,
มีการประเมินและปรับปรุงระบบกํากับดูแล
ทางคลินิกอยางตอเนื่อง

6 I-1.2ข(1)(2)(3),ค(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบตอ
สาธารณะและการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม

มีการวิเคราะหความเสี่ยง/ประเด็นสําคัญที่
ตองปฏิบัต,ิ
มีการเตรียมการเชิงรุก/กําหนดมาตรการที่
เหมาะสม และนําไปปฏิบัติ,
มีกลไกเพื่อการรับรูและจัดการกับ ethical
dilemma

มีการประเมินการปฏิบัติและตอบสนองอยาง
เหมาะสม,
มีการนํา ethical dilemma มาเรียนรูรวมกัน
และมีการพัฒนาระบบงานตางๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการตางๆ เพื่อลด
dilemma

ปฏิบัติไดสูงกวามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด,
เปนแบบอยางของการอนุรักษทรัพยากร/
สิ่งแวดลอม การปองกันผลกระทบดานลบ
และการกํากับดูแลจริยธรรม

7 I-2.1ก
(1)(2)(3)(4)(5)

กระบวนการจัดทํากลยุทธและการวิเคราะห
ขอมูล

มีกระบวนการวางแผนกลยุทธที่ชัดเจนตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว,
มีการกําหนด strategic advantage &
strategic challenge ที่ชัดเจนง
มีการวิเคราะหขอมูลที่จําเปน,
มีการประมวลแผนกลยุทธขององคกรเปนหนึ่ง
เดียว (ตอบสนองและเชื่อมโยงความตองการ
ของตนสังกัด องคกร หนวยยอย),
มีการกําหนดขอไดเปรียบและความทาทาย
เชิงกลยุทธ (strategic advantages &
strategic challenges) ที่ชัดเจน

มีการวิเคราะหขอมูลอยางครอบคลุม รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ใชขอมูลเชิงปริมาณที่สามารถหาได,
มีการพิจารณาและปรับปรุงเพื่อลด
potential blind spot ในการจัดทํากลยุทธ

มีการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ (strategic
opportunities), ความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม, ความคลองตัว
ขององคกร ในการจัดทํากลยุทธ,
มีการใชวิธีการตางๆ ในการคาคการณ
พยากรณทางเลือก ฉากทัศน เพื่อพิจารณา
ความเปนไปไดตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8 I-2.1ข(1)(2)(3)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตอบสนองความทา
ทาย ครอบคลุมคุณภาพ ความปลอดภัย การ
สรางเสริมสุขภาพ

มีความสอดคลองระหวางความทาทายเชิงกล
ยุทธกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ,
มีการกําหนดคาเปาหมายและกรอบเวลาที่จะ
บรรลุ,
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธครอบคลุมคุณภาพ
ความปลอดภัย การสรางเสริมสุขภาพ

มีการปรับคาเปาหมายใหทาทายตามผลลัพธที่
เกิดขึ้น,
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธใชประโยชนจาก
สมรรถนะหลักขององคกร ความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ และโอกาสเชิงกลยุทธ ,
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธสะทอนสมดุล
ระหวางความตองการดานตางๆ ขององคกร
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธตอบสนองตอปญหา
สุขภาพของสังคม/ชุมชนที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงคครอบคลุมประเด็นสําคัญที่จะ
สรางความเขมแข็ง ความสําเร็จและความ
ยั่งยืนใหกับการดําเนินงานขององคกร (ตอบ
โจทยอนาคตขององคกร)
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9 I-2.2ก(1)(2)(3)(4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ การถายทอดสูการ
ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากร

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอดสูการ
ปฏิบัติ,
มีการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคลองกับบริบท
ขององคกรและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

มีแผนปฏิบัติการ/โครงการระยะสั้นและระยะ
ยาว,
มีการถายทอดแผนปฏิบัติการไปสูผูสงมอบ
และพันธมิตรที่รวมขับเคลื่อน,
มีการประเมินความตระหนักในบทบาทและ
การมีสวนรวมตอการบรรลุวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดครอบคลุมประเด็นสําคัญและมี
alignment ทั้งองคกร,
มีการติดตามตัวชี้วัดอยางสม่ําเสมอ และ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของโดยทีมผูรับผิดชอบ

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในลักษณะ
บูรณาการ,
สามารถบรรลุคาเปาหมายที่ทาทายได

10 I-2.2ก(5), ข

การกําหนดตัวชี้วัดและใชในการติดตาม
ความกาวหนา

มีการกําหนดตัวชี้วัดสําคัญเพื่อติดตาม
ความกาวหนาและความสําเร็จของการนํา
แผนสูการปฏิบัติ

11 I-3.1ก(1)(2)

การรับฟง/เรียนรูความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการแตละกลุม

มีการรับฟง/เรียนรูความตองการของผูปวย/ มีนวตกรรมในการรับรูและชองทางการรับรูที่
ผูรับผลงานอื่นดวยวิธีที่เหมาะสมกับแตละกลุม หลากหลาย,
มีการรับฟงขอมูลปอนกลับทันทีหลังเขารับ
บริการ
มีการวิเคราะหความตองการของผูปวยแตละ
กลุมและนําขอมูลไปวางแผน/ปรับปรุงบริการ,
มีการปรับปรุงวิธีการรับฟง/เรียนรู

12 I-3.1ข(1)

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

มีการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ มีการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมิน
ของผูปวยดวยวิธีการที่เหมาะสมกับกลุม
ความผูกพัน ของผูปวย/ผูรับผลงานอื่น ดวย และวิเคราะห ทําใหเพิ่มความความ
ตางๆ และนํามากําหนดโอกาสพัฒนา
วิธกี ารที่เหมาะสมกับกลุมตางๆ,
ครอบคลุมและความลึกซึ้งในการประเมิน
มีการปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจฯ

13 I-3.2ก(1)(2)(3)

การใชขอมูลเพื่อกําหนดบริการและการ
อํานวยความสะดวก

มีการนําขอมูลความตองการ/ความคาดหวัง
ของผูปวย/ผูรับผลงานอื่น มากําหนด
คุณลักษณะบริการ เพื่อใหเปนองคกรที่
มุงเนนผูปวย/ผูรับผลงานมากขึ้น,
มีการอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูล
ขาวสาร การเขารับบริการ และการรับความ
ชวยเหลือ

14 I-3.2ข(1)(2)

การสรางความสัมพันธและจัดการคํารองเรียน

มีแนวทางในการสรางความสัมพันธกับผูปวย/ มีการรวบรวมและวิเคราะหคํารองเรียนเพื่อใช
ผูรับผลงานอื่นในแตละสถานการณที่ชัดเจน, ในการปรับปรุงทั่วทั้งองคกร
มีการจัดการกับคํารองเรียนอยางไดผลและ
ทันทวงที
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มีการนําคุณลักษณะบริการที่กําหนดไป
ดําเนินการและติดตามประเมินผล,
มีการกําหนดกลุมผูปวย/ผูรับบริการที่จะให
ความสําคัญในการจัดบริการสุขภาพ

การติดตามประเมินความกาวหนาทําให
สามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไดอยาง
ทันเวลา

มีการรับฟงเสียงจากกลุมที่นาจะเปนผูปวย/
ผูรับผลงานในอนาคต,
มีความเขาใจความตองการของผูปวย/ผูรับ
ผลงานที่ลึกซึ้งและนําไปใชในการสรางความ
ผูกพันได

มีระบบและการประสานงานที่ดีกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหความชวยเหลือผูปวย
ทางดานสังคม

มีความสําเร็จในการจัดการความสัมพันธกับ
ผูปวย/ครอบครัวเมื่อเกิด AE,
การจัดการคํารองเรียนเชื่อมโยงไปถึงการปรับ
ระบบที่ root cause หรือปจจัยองคกร ทําให
เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาและปองกันการ
เกิดซ้ํา

หนา 3 จาก 20

SD-ACD-014-00
Date: 15/06/2561

15 I-3.3

การคุมครองสิทธิผูปวย

ผูปวยไดรับการคุมครองตามคําประกาศสิทธิ
ผูปวย ผูปฏิบัติงานมีความตระหนัก ผูปวย
ไดรับขอมูล,
ผูปวยไดรับการคุมครองสิทธิในทุกกิจกรรม
การดูแล ปกปองจากการถูกทําราย เคารพ
ความเปนสวนตัว,
มีการคุมครองสิทธิผูปวยเด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ
ผูที่ตองแยกหรือผูกยึด

ผูปวยไดรับการดูแลดวยความเคารพศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย คานิยม และความเชื่อ
สวนบุคคล,
มีการประเมินและปรับปรุงการคุมครองสิทธิ
ผูปวย

องคกรสรางหลักประกันวาผูปวยที่มีปญหา
และความรุนแรงเหมือนกันจะไดรับการดูแล
ในลักษณะเดียวกัน,
ผูปวยระยะสุดทายไดรับการคุมครองสิทธิใน
การเสียชึวิตอยางสงบและเปนไปตามหนังสือ
แสดงความจํานง

16 I-4.1 ก

การวัดผลการดําเนินงาน

มีการวัดผลเพื่อติดตามงานประจําและการ
บรรลุเปาหมายของหนวยงาน/ระบบงาน/กล
ยุทธ
มีความสอดคลองของตัวชี้วัดในทุกระดับ
มีการใชเสียงของผูปวยเพื่อสรางวัฒนธรรมที่
มุงคนเปนศูนยกลาง

มีการใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมใน
สถานพยาบาลกลุมเดียวกัน
มีการประเมินและปรับปรุงระบบการวัดผล
การดําเนินการตามความเหมาะสม

มีการใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบในระดับชาติ /
นานาชาติ/ขามธุรกิจ

17 I-4.1ข ค

การวิเคราะหขอมูล การทบทวนผลการ
ดําเนินการ และนําไปใชปรับปรุง

มีการใชประโยชนจากขอมูลเพื่อประเมิน
ความกาวหนาและความสําเร็จ (ใชการ
วิเคราะหงายๆ เชน trend, comparison
ระหวางกลุมหรือหนวยงานภายใน)
มีการใชขอมูลเพื่อกําหนดลําดับความสําคัญ
ของการพัฒนาและถายทอดสูการปฏิบัติ

มีการวิเคราะหขอมูลที่ใชเทคนิคกาวหนามาก การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ
ขึ้น แสดงความสัมพันธเชิงเหตุและผลของ
นํามาสูก ารปรับปรุงระบบงาน/นโยบายสําคัญ
ปจจัยตางๆ ทําใหไดความรูใหม
การสรางนวตกรรม
มีการประเมินความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการขององคกรและสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป
มีการถายทอดสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

18 I-4.2ก

คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ

มีขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนพื้นฐานเพื่อ
การใหบริการ การบริหาร และการพัฒนา
คุณภาพ
มีการตรวจสอบขอมูลและทําใหมั่นใจใน
คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ

มีการประเมินการตอบสนองความตองการใช
ขอมูลครอบคลุมผูใชทุกสวน, คุณภาพของ
ขอมูลและสารสนเทศ
มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ขอมูลและสารสนเทศอยูในรูปแบบที่งายตอ
การใชงานและทันเหตุการณ

มีขอมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ สนับสนุน
การบรรลุวิสัยทัศนขององคกร (หรือ
ตอบสนองความตองการขั้นกาวหนาของ
องคกร)

19 I-4.2ข

การจัดการระบบสารสนเทศ

มีคูมือและการกํากับใหปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ มีการประเมินและปรับปรุงการจัดการระบบ
ของระบบสารสนเทศ (hardware &
สารสนเทศที่ระบุไวในคะแนน 3
software): ความเชื่อถือได ความมั่นคง
ปลอดภัย การรักษาความลับ การเขาถึงขอมูล
cybersecurity การสงขอมูลผูปวยโดยใชสื่อ
สังคมออนไลน

มีระบบที่เปนแบบอยาง นํา good practice
หรือมาตรฐานที่เกี่ยวของมาปฏิบัติอยางไดผล
และทั่วถึง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
Scoring Guideline HA Standard 2018 version 1.0
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20 I-4.2ค

ความรูขององคกร

มีการใช tacit & explicit knowledge ใน
การปฏิบัติงานและดูแลผูปวย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปความรูเชิง
ปฏิบัติไวถายทอด

มีการประมวลขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อ
การเรียนรูฝงลึกในการปฏิบัติงานขององคกร
สรางความรูใหม
มีการขยายผล good practice ในเชิงรุกอยาง
เปนระบบ
มีการใชความรูเพื่อสรางนวตกรรมและ
วางแผนกลยุทธ

21 I-5.1ก

ขีดความสามารถและความเพียงพอ

มีการวางแผน สรรหา วาจาง บรรจุ
ปฐมนิเทศ ธํารงรักษากําลังคน เพื่อใหมีขีด
ความสามารถและอัตรากําลังเพียงพอสําหรับ
ทําหนาที่ตามพันธกิจ
มีการจัดการกําลังคนที่เหมาะสมในหนวยงาน
ที่มีความเสี่ยง

มีการจัดระบบงานที่ดีเพื่อสนับสนุนการ
มุงเนนผูปวย
มีการเตรียมกําลังคนใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
มีการประเมินและปรับปรุงระบบการบริหาร
ขีดความสามารถและอัตรากําลัง

22 I-5.1ข ค(1)(3)(4)

สุขภาพและความปลอดภัยของกําลังคน

มีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงดาน
มีการประเมินและปรับปรุงโปรแกรมสุขภาพ
สุขภาพและความปลอดภัยของกําลังคน
และความปลอดภัยของกําลังคน
มีการจัดโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัย
ของกําลังคนครบถวนทุกองคประกอบ

23 I-5.1 ค(2)

การสรางเสริมสุขภาพของกําลังคน

กําลังคนมีสวนรวม เรียนรู ตัดสินใจ และ
ปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพของตน

กําลังคนเปนแบบอยางในดานพฤติกรรม
สุขภาพ หรือมีสวนในการกระตุนการสราง
เสริมสุขภาพชุมชน

24 I-5.2ก

ความผูกพันและผลการปฏิบัติงาน ระบบการ
จัดการผลการปฏิบัติงาน

ใชปจจัยพื้นฐานเพื่อสรางความผูกพัน เชน
ความสัมพันธ ความรวมมือ การสื่อสาร
โอกาส การเสริมพลัง การ feed back
มีระบบประเมินผลงานเพื่อบริหาร
คาตอบแทนและสรางแรงจูงใจที่เปนธรรม

มีการสรางความผูกพันของกําลังคนที่มีความ แสดงใหเห็นความสัมพันธของระดับกิจกรรม
เฉพาะในแตละกลุม เพื่อใหมีผลงานที่ดี
สรางความผูกพันและ PMS กับระดับความ
ใช PMS เปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให ผูกพันและระดับผลงานที่ดีขึ้น
เขาใจเปาหมายและความคาดหวังขององคกร
รวมกัน

25 I-5.2ข

การพัฒนากําลังคนและผูนํา

มีการจัดการเรียนรูและพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความตองการขององคกรและของกําลังคน
ครอบคลุมประเด็นที่ระบุในมาตรฐานทั้งหมด
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ และการ
จัดการกับปญหาที่เคยเกิดขึ้น

มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู การประเมินระบบการเรียนรู นําความผูกพัน
มีการสรางแรงจูงใจใหพัฒนาตนเอง
ผลการปฏิบตั ิงานของกําลังคนและองคกร มา
มีการจัดการเรื่องความกาวหนาในอาชีพการ พิจารณาดวย
งานและแผนสรางผูนําเพื่อสืบทอดการ
ดําเนินงาน
มีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการเรียนรูและพัฒนา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
Scoring Guideline HA Standard 2018 version 1.0

เปน role model ในการจัดระบบงานเพื่อให
งานบรรลุผล ใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก
ขององคกร และมุงคนเปนศูนยกลาง

วิถีปฏิบัติขององคกรเปนแบบอยางในการ
สรางเสริมสุขภาพ

หนา 5 จาก 20
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26 I-6.1ก ข, I-6.2ก

การออกแบบบริการและกระบวนการทํางาน
การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีการใช 3P ในทุกสวนขององคกร (หนวยงาน
ระบบงาน กระบวนการดูแลผูปวย
กระบวนการสนับสนุน )
มีการพัฒนาคุณภาพตามโอกาสที่พบ
มีการควบคุมตนทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ

27 I-6.1ค

การจัดการหวงโซอุปทาน

มีการจัดการหวงโซอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ มีการประเมินและปรับปรุงการจัดการหวงโซ
และบริการที่มีความสําคัญสูง ครบตาม
อุปทาน
มาตรฐาน (เลือกผูสงมอบ ทําขอกําหนด
ประเมินผลผูสงมอบ ใหขอมูลปอนกลับ
จัดการกับผูสงมอบที่ผลงานไมตรงขอกําหนด)

28 I-6.1ง

การจัดการนวตกรรม

สงเสริมใหมีการนําแนวคิดและวิธีการใหมๆ
มาใชแกปญหา

29 I-6.1จ

การจัดการดานการเรียนการสอนทางคลินิก

มีขอตกลงและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มี
มีการสรางเจตคติที่ดีในเรื่องคุณภาพและ
ทรัพยากรที่เหมาะสม และมีการกํากับดูแลที่ ความปลอดภัยแกนักศึกษา/ผูรับการฝก
เพียงพอ
มีการติดตามประเมินผลโปรแกรมการเรียน
การสอนทางคลินิก ทั้งในมิติดานการเรียนรู
และคุณภาพ/ความปลอดภัยของการใหบริการ

30 I-6.2ข

ความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ตางๆ

มีการเตรียมความพรอม (ของระบบงาน
สถานที่ อุปกรณ) และฝกซอมเพื่อใหเกิด
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และพรอมรับภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งความพรอมใช
ของระบบสารสนเทศ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
Scoring Guideline HA Standard 2018 version 1.0

มีการระบุ process requirement ที่ชัดเจน แสดงใหเห็นผลลัพธของการปรับปรุง
นําไปใชในการออกแบบกระบวนการและ
กระบวนการตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
กําหนดตัววัด
กาวกระโดด
มีการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปลาใน
กระบวนการที่ไมกอใหเกิดคุณคา
มีการนํา priority for improvement ที่
ไดรับการชี้นําจากองคกร [I-4.1ค] ไปปฏิบัติ
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนาครอมสายงานหรือสหสาขาวิชาชีพ

สงเสริมใหนําโอกาสเชิงกลยุทธ [I-2.1ก(2)]มา มีการสงเสริมใหเกิดนวตกรรมทั้งองคกรอยาง
พัฒนานวตกรรม สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน เปนระบบ

มีการประเมินการเตรียมความพรอมและ
ปรับปรุง

มีระบบบริหารความตอเนื่องของกิจการ
(Business Continuity Management
System) ภายใตภาวะวิกฤติ
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31 II-1.1ก
(1)(2)(3)(4)(10)

ระบบบริหารงานคุณภาพ การประสานงาน
และบูรณาการ การทํางานเปนทีม

มีการใช PDSA ในการบริหารงานคุณภาพใน
หนวยงาน/ระบบงาน/กระบวนการหลัก,
การบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธของ
องคกร
ผูนําสนับสนุนความพยายามในการพัฒนา
คุณภาพ,
มีการจัดโครงสรางงานคุณภาพที่เหมาะสมกับ
องคกร,

32 II-1.1ก(5)(8)(9)

การประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ

มีการประเมินตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนาใน องคกรเขารวมโปรแกรมตัวชี้วัดเปรียบเทียบ, มีการใชการวิจัยหรือเครื่องมือขั้นกาวหนาใน
ทุกระดับ,
แผนพัฒนาคุณภาพครอบคลุมการพัฒนาทั้ง การประเมินระบบงานสําคัญ ,
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและนําแผนไปปฏิบัติ องคกร,
มีวัฒนธรรมการประเมินตนเอง
มีการประเมินความกาวหนาและความสําเร็จ
ตามเปาหมายของหนวยงาน/ระบบงาน/
กระบวนการสําคัญ/แผนการพัฒนาคุณภาพ,
มีการนําผลการประเมินตนเองมาเรียนรูรวมกัน

33 II-1.1ข(1)

การทบทวนการใหบริการและการดูแลผูปวย

มีการทบทวนที่ครอบคลุมโอกาสเกิดปญหา
สําคัญ และนํามาสูการปรับปรุงระบบงาน

34 II-1.1ข(2)(3)(4)

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย

การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุม ผสมผสานแนวคิดและวิธีการที่หลากหลายใน นํากระบวนการวิจัย (เชน R2R) มาใชในการ
ผูปวยสําคัญในแตละสาขา,
การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก,
พัฒนาคุณภาพทางคลินิก,
มีการ monitor KPI อยางเหมาะสม
ผลลัพธทางคลินิกมีแนวโนมที่ขึ้น
มีการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกที่มีผลกระทบ
สูง

35 II-1.2ก(1)(6)

ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

มีนโยบาย ขอบเขต วัตถุประสงค แผน คูมือ
หนาที่รับผิดชอบ ทรัพยากร ที่ชัดเจน

มีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ,
มีการประเมินและปรับปรุงวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย

36 II-1.2ก(2)(3)

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

มี risk profile ในภาพรวมของทั้ง รพ.,
มีการใช risk register เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงสําคัญของ รพ.

มีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงตางๆ
มีการใชแนวคิดการออกแบบมาตรการ
อยางเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง นํามาสู ปองกันที่ไดผล (เชน HFE, design thinking),
การปรับปรุงมาตรการปองกันอยางสม่ําเสมอ มีการ update คูมือการปฏิบัติงานและ
สื่อสารใหผูเกี่ยวของในเวลาที่เหมาะสม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
Scoring Guideline HA Standard 2018 version 1.0

มีการใช 3C-PDSA ในการบริหารงานคุณภาพ มีวัฒนธรรมการเรียนรู วัฒนธรรมคุณภาพ
ในหนวยงาน/ระบบงาน/กระบวนการหลัก,
ผูนําทบทวนและติดตามความกาวหนาของ
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง,
มีการประสานและบูรณาการแผนงาน/
กิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และความเสี่ยง

มีการทบทวนที่บูรณาการเขาเปนกิจกรรม
ประจําของหนวยงาน
มีการติดตามการปฏิบัติและผลลัพธที่เกิดขึ้น

มีวัฒนธรรมของการทบทวนคุณภาพการดูแล
ผูปวย รวมทั้งการมีระบบ concurrent
monitoring

ผลการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยอยู
ในระดับกาวหนา
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37 II-1.2ก(4)

การเรียนรูจากอุบัติการณ

มีระบบรายงานอุบัติการณ และการทํา RCA
ตามเกณฑที่องคกรกําหนด

มีการรับรูอุบัติการณ/เหตุการณไมพึง
แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ประสงคทั้งจากการรายงาน การทบทวนเวช ทํางานทีม่ ีผลกระทบสูง อันเปนผลจากการ
ระเบียน และอื่นๆ,
ทบทวนอุบัติการณ
มีการทํา RCA ทั้งในกรณีที่มีความรุนแรงและ
เหตุเกือบพลาดที่พบบอย นํามาสูการ
ปรับปรุงที่ปจจัยองคกร,
มีการเชื่อมโยงผลการทํา RCA กับการ
ทบทวนมาตรการปองกัน (ใน risk register)

38 II-2.1ก

ระบบบริหารการพยาบาล

มีโครงสรางและกลไกในเรื่องมาตรฐาน/
จริยธรรมวิชาชีพ การนิเทศและกํากับดูแล
การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ/ความ
ปลอดภัย การจัดการกําลังคน,

มีโครงสรางและกลไกในการสงเสริมการ
มีการบริหารการพยาบาลโดยการมีสวนรวม
ตัดสินใจทางคลินิก การใชเทคโนโลยีที่
มีระบบกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ใช
เหมาะสม การจัดการความรู การวิจัย,
หลักการเปนโคชในการนิเทศงาน,
มีการประสานความรวมมือกับคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ และสนับสนุนเปาหมายขององคกร,
มีการประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร
และกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาลและนําไป
ปรับปรุง

39 II-2.1ข

ปฏิบัติการทางการพยาบาล

พยาบาลใชมาตรฐานวิชาชีพ กระบวนการ
พยาบาล และบันทึกที่เหมาะสมในการดูแล
ผูปวย

พยาบาลมีการเรียนรูรวมกับสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อปรับปรุงระบบงานและพัฒนาวิชาชีพ ,
มีการประเมินการบรรลุเปาหมายของ
ปฏิบัติการพยาบาลและนําผลไปปรับปรุง

พยาบาลใหบริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูงและ
เปนองครวม

40 II-2.2

องคกรแพทย

มีโครงสรางและกลไกในเรื่องมาตรฐาน/
จริยธรรมวิชาชีพ การกํากับดูแล การสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพ/ความปลอดภัย การ
กําหนดสิทธิดูแลผูปวย การศึกษาตอเนื่อง
เวชระเบียน การจัดทําขอตกลงและแนวปฏิบัติ

มีโครงสรางและกลไกในการสงเสริมการ
ตัดสินใจทางคลินิก การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม,
มีการประสานความรวมมือกับ PCT/
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ/ผูบริหาร และ
สนับสนุนเปาหมายขององคกร,
มีการประเมินประสิทธิภาพของการกํากับ
ดูแลวิชาชี่พแพทยและนําไปปรับปรุง

องคกรแพทยเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริม
และกํากับดูแลให รพ.มีบริการทางการแพทย
ที่มีคุณภาพและนาไววางใจ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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41 II-3.1ก,ข

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของโครงสราง
และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ การจัดการกับ
วัสดุและของเสียอันตราย

โครงสรางอาคารสถานที่เปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด,
มีการตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวลดอม
เพื่อคนหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม
ปลอดภัย,
มีแนวทางที่รัดกุมในการจัดการกับวัสดุและ
ของเสียอันตราย,
บุคลากรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย การจัดการวัสดุและ
ของเสียอันตราย

มีการออกแบบและจัดพื้นที่ใชสอยเอื้อตอ
เปนแบบอยางของการจัดการสิ่งแวดลอมที่
ความปลอดภัย ความเปนสวนตัว
ปลอดภัย
ประสิทธิภาพในการทํางาน,
มีการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมเชิง
รุก ทําแผนบริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
และนําไปปฏิบัติ,
มีการกํากับดูแล ติดตาม และปรับปรุงระบบ
บริหารอาคารสถานที่ การจัดการวัสดุและของ
เสียอันตราย

42 II-3.1ค,ง

การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน และการปองกัน
อัคคีภัย

มีการวิเคราะหเพื่อระบุภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิด,
มีการทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและอัคคีภัย
พรอมอุปกรณเครื่องมือที่จําเปน,
มีการอบรมและซอมแผน

การซอมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและอัคคีภัย
ครอบคลุมทุกสภาวการณและผูเกี่ยวของทั้ง
ในและนอก รพ.,
มีการปรับปรุงแผนและเตรียมความพรอม
จากการประเมินผลการฝกซอม

43 II-3.2ก,ข

ระบบการบริหารเครื่องมือและสาธารณูปโภค

มีแผนบริหารเครื่องมือและระบบ
สาธารณูปโภค ระบบการจัดการ ตรวจสอบ
ความเพียงพอ ดูแลความพรอมใช,
มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน ตรวจสอบ
ทดสอบ และ calibrate ที่เหมาะสม,
มีความมั่นใจในการทํางานของระบบไฟฟา
และแกสทางการแพทยสํารองในพื้นที่จําเปน

มีการติดตามและรวบรวมขอมูลของระบบ
บริหารเครื่องมือและสาธารณูปโภค นําขอมูล
ไปใชวางแผนปรับปรุงหรือจัดหาทดแทนใน
ระยะยาว,
มีการจัดระบบบริการเครื่องมือที่ดีและมี
ศักยภาพในการซอมบํารุง,
มีระบบในการใชเครื่องมือที่ซับซอนอยาง
ปลอดภัย

44 II-3.3ก

สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธ ความ มีการใชสุนทรียศาสตรในการจัดสิ่งแวดลอม เปนแบบอยางของสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
ผอนคลาย การจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ เพือ่ การเยียวยา,
เยียวยาและการเรียนรู
เปนระเบียบ สบายตา ปราศจากการรบกวน สงเสริมการเขาถึง/การบริโภค อาหาร/
ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสม,
สงเสริมการใชวัสดุครุภัณฑที่ไมมีอันตรายตอ
สุขภาพ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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มีเครื่องมือเพียงพอสําหรับดูแลผูปวยไดอยาง
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45 II-3.3ข

การพิทักษสิ่งแวดลอม

ระบบบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมีความ
เหมาะสมกับ รพ.,
มีกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม ถูก
สุขลักษณะ ดําเนินการโดยผูมีความรู (ทั้งใน
ดานการบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะทั่วไป
และขยะติดเชื้อ),
มีการติดตามและตอบสนองตอคาน้ําทิ้งที่ผาน
การบําบัดอยางเหมาะสม

คาน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดเปนไปตามมาตรฐาน มีความรวมมือกับชุมชนในการพิทักษและ
อยางตอเนื่อง (โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ระบบ ปรับปรุงสิ่งแวดลอม,
รับภาระมากที่สุด),
เปนแบบอยางของการพิทักษสิ่งแวดลอม
มีการลดปริมาณของเสียและลดการใชวัสดุที่
ทําลายสิ่งแวลดอม,
มีการตรวจสอบการกําจัดขยะติดเชื้อของผูรับ
ชวง,
มีการประเมินและฟงเสียงสะทอนในการ
กําจัดของเสียของ รพ.ที่มีผลกระทบตอชุมชน

46 II-4.1ก

ระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
(Infection Prevention & Control-IPC)

มีกรรมการและผูรับผิดชอบชัดเจน,
มีเปาหมายและกลยุทธที่เหมาะสมกับ รพ.,
IPC ครอบคลุมการติดเชื้อที่มีความสําคัญทาง
ระบาดวิทยาตามบริบทของรพ. ครอบคลุม
ทุกพื้นที่,
ออกแบบระบบบนพื้นฐานความรูวิชาการ,
มีทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวก
สนับสนุนเพียงพอ,
กําลังคนไดรับการอบรมความรูอยางตอเนื่อง

ระบบ IT สนับสนุนการทํางานของ IPC,
IPC ประสานกลมกลืนกับ QMS & PS,
มีความรวมมือและการประสานงานที่ดีทั่วทั้ง IPC พรอมรับมือกับปญหาการติดเชื้อใหมๆ
องคกร,
และภาวะฉุกเฉินจากการติดเชื้อ
มีการใหขอมูลและเสริมพลังแกครอบครัวและ
ชุมชน,
มีการประเมินและปรับปรุง IPC

47 II-4.1ข

การเฝาระวังและควบคุมการติดเชื้อ

มีการเฝาระวัง HAI ระหวางที่ผูปวยนอน รพ.
(prospective surveillance),
มีการใหขอมูลผลการเฝาระวังแกผูใหการดูแล
ผูปวย เพื่อใหความรูแกบุคลากร และใชขอมูล
เพื่อบงชี้การระบาด,

การเฝาระวังครอบคลุมชวงเวลาหลังจาก
มีการเฝาระวังและสรุปผลในลักษณะ real
จําหนายผูปวยในบาง HAI รวมทั้งติดตาม
time,
แบบแผนการดื้อยาของเชื้อจุลชีพ,
มีการควบคุมการระบาดที่มีประสิทธิภาพ
มีการวินิจฉัยการติดเชื้อจากบริการสุขภาพใน
ผูปวยที่ไมไดอยูในกลุม prospective
surveillance และนําขอมูลมาประมวลผล
รวมดวย,
มีการประเมินประสิทธิภาพของการเฝาระวัง,
มีการใชผลของการเฝาระวังเพื่อปรับปรุง IPC
มีการจัดการและควบคุมการระบาด โดย
รวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ
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48 II-4.2ก

การปองกันการติดเชื้อทั่วไป

มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง มีการประเมิน compliance ของการปฏิบัติ
จากการติดเชื้อ การควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อ ตามแนวทางที่กําหนดไวที่สําคัญ และนํามา
ลดการแพรกระจายเชื้อและการปนเปอนใน ปรับปรุงการปฏิบัติ
สิ่งแวดลอม ครอบคลุมกระบวนการและพื้นที่
ตางๆ,
มีการฝกอบรมและสงเสริมใหปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไว,
มีการระบุประเด็นที่เปนความเสี่ยงในพื้นที่
ตางๆ

มีระบบที่นาไววางใจในเรื่อง standard
precaution, isolation precaution, การทํา
ใหปราศจากเชื้อ, การลดการแพรกระจายเชื้อ
และการปกปองผูมีความตานทานต่ํา

49 II-4.2ข

การปองกันการติดเชื้อในกลุมเฉพาะ

มีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อลดความ
เสี่ยงตอการติดเชื้อที่สําคัญขององคกร,
มีการดูแลเจาหนาที่ที่สัมผัสเลือด/สารคัดหลั่ง
หรือติดเชื้อจากการทํางานอยางเหมาะสม

มีการดําเนินการอยางรัดกุมในการดูแลผูปวย
ที่มีภูมิตานทานต่ํา การติดเชื้อที่ดื้อยา,
มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการปองกัน
การติดเชื้อในกลุมเฉพาะ

มีการดําเนินการอยางรัดกุมในการดูแลผูปวย
ติดเชื้ออุบัติใหม,
อัตราการติดเชื้อสําคัญขององคกรมีแนวโนม
ลดลงหรืออยูในระดับต่ํา

50 II-5.1 ก/ข

ระบบบริหารเวชระเบียน

มีการรวมกันกําหนดเปาหมายของการบันทึก
เวชระเบียน,
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเวช
ระเบียนที่รัดกุม,
มีระบบการรักษาความปลอดภัยและความลับ

มีการประมวลผลขอมูลจากเวชระเบียนเพื่อ
ประ โยชนในการวางแผนและปรับปรุงการ
ดูแลผูปวย,
มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวช
ระเบียน,
มีกระบวนการใหผูปวยเขาถึงขอมูลในเวช
ระเบียนของตนได

ระบบเวชระเบียนสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใหบริการ ผูบริหาร ผูปวย และ
หนวยงานภายนอกไดดี

51 II-5.2

การทบทวนและความสมบูรณของการบันทึก

มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะเพื่อ
มีการออกแบบบันทึกเวชระเบียนที่เอื้อตอ
ประเมินความสมบูรณ ความถูกตอง และการ การบันทึกรวมกัน (เชน รายการปญหา
บันทึกในเวลาที่กําหนด
แผนการดูแล) และแยกพื้นที่การบันทึกเปน
สัดสวน,
มีการปรับปรุงความสมบูรณและความถูกตอง
ของการบันทึกเวชระเบียน,
เวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอสําหรับการ
สื่อสารและการดูแลตอเนื่อง
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52 II-6.1 ก

การกํากับดูแลการจัดการดานยา

มีการจัดตั้ง PTC จากสหสาขาวิชาชีพ มี
หนาที่ชัดเจน ครอบคลุม,
มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อ
ปองกัน ME, ADE, และการใช HAD,
เริ่มดําเนินการแผนงานใชยาสมเหตุผลและ
แผนงานดูแลการใชยาตานจุลชีพ

PTC ติดตามตัวชี้วัดที่ตรงประเด็นกับ
การกํากับดูแลสําหรับการจัดการดานยามี
เปาหมายของระบบยา ประเมินและปรับปรุง ประสิทธิภาพ ใหความมั่นใจในความปลอดภัย
ระบบจัดการดานยา,
ความสมเหตุสมผล และประสิทธิผลในการ
มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและ
ใชยา
ระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว,
มีการติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานใชยาสม
เหตุผลฯ ที่เปนประเด็นสําคัญของ รพ. และ
ตอบสนองอยางเหมาะสม

53 II-6.1 ข/ค

สิ่งแวดลอมสนับสนุน การจัดหาและเก็บ
รักษายา

ผูประกอบวิชาชีพไดรับการอบรมเพิ่มความรู
เกี่ยวกับระบบยาทุกป ,
ผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลเฉพาะของ
ผูปวยแตละรายและขอมูลยาที่จําเปน,
มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมในการ
ทํางานเกี่ยวกับยา,
มีการปฏิบัติตามแนวทางจัดหาและเก็บรักษา
ยาที่องคกรกําหนด

มีการประเมินความรูเกี่ยวกับระบบยาของ
ผูเกี่ยวของและนําไปกําหนดเนื้อหาการ
ฝกอบรม,
มีระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการเขาถึงขอมูล
เฉพาะของผูปวยและขอมูลยาตามที่
ผูเกี่ยวของตองการ,
มีการประเมินและปรับปรุงการเก็บรักษายา
เพื่อใหมั่นใจในความเหมาะสมและปลอดภัย

มีระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับระบบยา,
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการ
เก็บรักษายา

54 II-6.2 ก

การสั่งใชยาและการถายทอดคําสั่ง

มีการปฏิบัติตามแนวทางการสั่งใชยาและ
ถายทอดคําสั่งที่องคกรกําหนด,
มีการทํา med reconcile ในขั้นการรับเปน
ผูปวยใน

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสั่งใช
ยาและถายทอดคําสั่ง,
มีการทํา med reconcile ในทุกขั้นตอนของ
การดูแลผูปวย

มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการ
สั่งใชยา การถายทอดคําสั่ง และการทํา med
reconcile ทําใหมั่นใจในความปลอดภัย
ความถูกตอง ความเหมาะสม และประสิทธิผล

55 II-6.2 ข

การทบทวนคําสั่ง เตรียม เขียนฉลาก จัดจาย
และสงมอบยา

มีการปฏิบัติตามแนวทางที่องคกรกําหนด
(การทบทวนคําสั่งใชยา การตรวจสอบซ้ํา การ
เขียนฉลาก การสงมอบยา),
มีการทบทวนคําสั่งใชยาทุกรายการ,
มีการสงมอบยาใหหนวยดูแลผูปวยในเวลาที่
ทันความตองการ

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
เตรียม จัดจาย และสงมอบยา,
แผนกเภสัชกรรมเปนผูเตรียมยาสําหรับผูปวย
เฉพาะรายหรือยาที่ไมมีจําหนายในทองตลาด,
มีฉลากยาที่ครบถวนติดจนถึงจุดที่ใหยาแก
ผูปวย

มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการ
ทบทวนคําสั่ง การเตรียมการเขียนฉลาก การ
จัดจาย และการสงมอบยา ทําใหมั่นใจใน
ความปลอดภัย ความถูกตอง ความเหมาะสม
และความทันเวลา

56 II-6.2 ค

การบริหารยาและติตตามผล

มีการปฏิบัติตามแนวทางที่องคกรกําหนด
(การบริหารยา การใหขอมูล การติดตามผล
การจัดการกับยาที่ผูปวยนํามา)

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารยาและติดตามผล

มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการ
บริหารยาและติดตามผล,
มีการนํา digital technology มาใชเพื่อลด
ความเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการ
ตรวจสอบและบันทึก
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57 II-7.1

บริการรังสีวิทยา/ภาพการแพทย

มีการวางแผน ทรัพยากร และการจัดการตาม
ขอกําหนด,
มีบริการรังสีวิทยาที่จําเปนตลอดเวลา,
ใหภาพวินิจฉัยที่มีคุณภาพโดยมีอันตรายตอ
ผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด,
มีระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
ตามขอกําหนด

การแปลผลภาพรังสีทําโดยรังสีแพทย,
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
มีการทบทวนความเหมาะสมและคุมคาของ จัดบริการรังสีวิทยา
การสงตรวจ ความนาเชื่อถือของการแปลผล,
มีการติดตามคุณภาพของบริการรังสีวินิจฉัยที่
สงผูปวยไปรับการตรวจภายนอก,
มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหาร
คุณภาพและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง

58 II-7.2

บริการหองปฏิบัติการทางการแพทย/พยาธิ
วิทยาคลินิก

มีการวางแผน ทรัพยากร และการจัดการตาม
ขอกําหนด,
มีบริการ lab ที่จําเปนตลอดเวลา,
มีระบบปองกันการรายงานผลผิดพลาด การ
รางานคาวิกฤติ การรักษาความลับ การ
สื่อสารที่ดีกับหนวยสงตรวจ,
มีระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
ตามขอกําหนด

มีการติดตามความสามารถของ
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
หองปฏิบัติการที่รับตรวจตอ รวมทั้งประเมิน จัดบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย
ผูใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสําหรับการ
ทดสอบบางอยาง,
มีการประเมินและปรับปรุงตามขอแนะนํา
ขององคกรที่ สรพ.มีขอตกลง,
มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหาร
คุณภาพและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง

59 II-7.3

ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต

(สําหรับ รพ.ที่ไมมีธนาคารเลือด) มีระบบการ
ขอเลือด ขนสงเลือด หรือสงผูปวยไปรับเลือด
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใหเลือดแกผูปวยได
อยางปลอดภัย ทันเวลา,
(สําหรับ รพ.ที่มีธนาคารเลือด) สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการโลหิตของ
สภากาชาดในหัวขอที่จําเปนกับบริบทได
ครบถวน

สามารถเปนที่พึ่งในดานการใหบริการโลหิต
ใหแก รพ.ในเขตใกลเคียงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ,
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการงาน
บริการโลหิตอยางตอเนื่อง

60 II-7.4/7.5

พยาธิวิทยากายวิภาค และบริการตรวจ
วินิจฉัยอื่นๆ

มีการนํามาตรฐานพยาธิวิทยากายวิภาคมา มีการประเมินและปรับปรุงตามขอแนะนําของ มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน,
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย
ใหบริการพยาธิวิทยากายวิภาคและบริการ
การตรวจวินิจฉัยที่กระทํากับผูปวยโดยตรง
ตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
ใหความมั่นใจในความปลอดภัยและผลลัพธที่
มีคุณภาพ
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61 II-8

การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ

มีนโยบาย แผน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
และทรัพยากร สรางความรูในการเฝาระวัง
โรคและภัยสุขภาพ,
มีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่มีคุณภาพ,
มีการใชวิธีการทางระบาดวิทยาในการ
วิเคราะหขอมูลอยางสม่ําเสมอ,
มีการสืบคนและควบคุมการระบาดอยาง
ทันทวงที

มีการเชื่อมโยงขอมูลจากสวนงานตางๆ ในการ มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการเฝา
เฝาระวัง,
ระวังโรคและภัยสุขภาพ
มีการตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัย
สุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ
รวมมือของผูเกี่ยวของและเครือขายนอก รพ.,
มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ

62 II-9

การทํางานกับชุมชน

องคกรรวมกับชุมชนจัดบริการสรางเสริม
สุขภาพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน,
องคกรสนับสนุความสามารถของชุมชนใน
การแกปญหาสุขภาพของชุมชน สงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมและทักษะสุขภาพของ
บุคคลและครอบครัว

องคกรสงเสริมการสรางสิ่งแวดลอมทาง
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
กายภาพ ทางสังคม ที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี ทํางานกับชุมชน
ชี้แนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ,
มีการประเมินและปรับปรุงบริการสรางเสริม
สุขภาพในชุมชนและการเสริมพลังชุมชน

63 III-1(1-3)

การเขาถึงบริการ

มีบริการที่จําเปนตามปญหาสุขภาพของชุมชน,
มีการลดอุปสรรคคอการเขาถึงบริการ,
มีการประสานงานที่ดีในการรับผูปวยสงตอ,
มีการคัดแยกผูปวย (triage) อยางเหมาะสม

มีการใชทางเลือกตางๆ เพื่อเพิ่มการเขาถึง
บริการ,
มีการประเมินและปรับปรุงการจัดบริการ,
ตอบสนองความตองการของชุมชน การ
เขาถึงบริการ และระยะเวลารอคอย

มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
จัดบริการตอบสนองความตองการของชุมชน
และการเขาถึงบริการ

64 III-1(4-8)

กระบวนการรับผูปวย การใหขอมูล และ
informed consent

มีกระบวนการรับผูปวยที่เหมาะสมกับ
ปญหา/ความตองการของผูปวยอยางทันเวลา
ตามเกณฑที่องคกรกําหนด มีการ
ประสานงานที่ดี,
มีการใหขอมูลที่เหมาะสมและเขาใจงาย,
มีการขอ บันทึก และจัดเก็บ informed
consent,
มีการกําหนดบริการหรือกิจกรรมที่จะตองขอ
informed consent เปนการเฉพาะเพิ่มจาก
การยินยอมรับการรักษาทั่วไป,
มีการปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการบงชี้
ผูปวยที่องคกรกําหนด

มีการประสานงานในการสงตอผูปวยวิกฤติที่
มีประสิทธิภาพ,
มีการนําขอมูลสถานพยาบาลที่รับผูปวย
ตอมาปรับปรุงกระบวนการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพ (ตามความเหมาะสม),
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
ผูปวย การใหขอมูล การขอ informed
consent และการบงชี้ผูปวย

มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการรับ
ผูปวย การใหขอมูล การขอ informed
consent และการบงชี้ผูปวย
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65 III-2 ก/ข

การประเมินผูปวยและการสงตรวจเพื่อการ
วินิจฉัยโรค

มีการประเมินแรกรับและบันทึกตามเกณฑที่
องคกรกําหนด,
มีการใช CPG สิ่งแวดลอม และวิธีการที่
เหมาะสมในการประเมิน,
มีการอธิบายผลการประเมินใหผูปวย/
ครอบครัว ดวยภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย,
มีการประเมินซ้ําในเวลาที่เหมาะสม,
ผูปวยไดรับการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคที่
จําเปน

มีการประสานการประเมินเพื่อลดความ
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
ซ้ําซอน,
ประเมินผูปวยและการสงตรวจเพื่อการ
มีความรวมมือในการวิเคราะหและเชื่อมโยง วินจิ ฉัยโรค
ผลการประเมินในผูปวยที่ซับซอน,
มีการประเมินและปรับปรุงการประเมินผูปวย
และการสงตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค

66 III-2 ค

การวินิจฉัยโรค

มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคและการ
เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคตามเกณฑที่
องคกรกําหนด

มีการทบทวนความถูกตอง เหมาะสม ทันเวลา มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
ของการวินิจฉัยโรค การมีขอมูลสนับสนุน
วินจิ ฉัยโรค
การวินิจฉัยโรค และความสอดคลองของการ
วินิจฉัยโรคโดยแตละวิชาชีพ,
มีการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผิดพลาด
ในการวินิจฉัยโรคและนํามาปรับปรุง

67 III-3.1

การวางแผนการดูแลผูปวย

มีแผนการดูแลผูปวยที่สอดคลองกับปญหา/
ความตองการดานสุขภาพของผูปวยแตละราย,
มีการใชหลักฐานวิชาการหรือ CPG มาใชใน
การวางแผน,
มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลตามสถา
วะของผูปวย

มีการเชื่อมโยงและประสานกันระหวาง
วิชาชีพและหนวยงานตางๆ ในการวาง
แผนการดูแลผูปวย,
ผูปวย/ครอบครัว มีโอกาสรวมตัดสินใจและ
วางแผน
มีการบันทึกแผนการดูแลผูปวยระหวาง
วิชาชีพที่ชัดเจน งายตอการใชรวมกัน ระบุ
เปาหมายและบริการที่จะให

68 III-3.2

การวางแผนจําหนาย

มีการประเมินและระบุปญหา/ความตองการ
ของผูปวยที่จะเกิดขึ้นหลังจําหนาย,
มีการวางแผนจําหนายเพื่อใหผูปวยสามารถ
ดูแลตนเองและจัดการกับปญหาไดหลัง
จําหนาย,
มีการประเมินความตองการของผูปวยซ้ําเปน
ระยะ

การวางแผนจําหนายครอบคลุมผูปวยทุกราย มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
ที่มีขอบงชี้ และสอดคลองกับปญหาของ
วางแผนจําหนาย
ผูปวย,
แพทย พยาบาล วิชาชี่พที่เกี่ยวของ ผูปวย/
ครอบครัว มีสวนรวมในการวางแผนจําหนาย,
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนจําหนาย

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
Scoring Guideline HA Standard 2018 version 1.0

มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการวาง
แผนการดูแลผูปวย

หนา 15 จาก 20

SD-ACD-014-00
Date: 15/06/2561

69 III-4.1

การดูแลทั่วไป

มีการกําหนดความรับผิดชอบในการดูแล
ผูปวยใหผูมีคุณสมบัติเหมาะสม,
มีการใชหลักปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับของ
วิชาชีพในการดูแล ตอบสนองปญหา/ความ
ตองการของผูปวยอยางทันทวงที ปลอดภัย
เหมาะสม,
มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดูแลที่มีคุณภาพ

มีการประเมินและตอบสนองความคาดหวัง มีสิ่งแวดลอมและกระบวนการที่เปน
ของครอบครัวในการมีสวนรวมดูแลผูปวย
แบบอยางที่ดีในการดูแลผูปวย
อยางเปนองครวม,
มีการสื่อสารและประสานงานที่ดีเพื่อความ
ตอเนื่องในการดูแล,
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูปวยทั่วไป

70 III-4.2

การดูแลผูปวยและบริการที่มีความเสี่ยงสูง

มีการระบุกลุมผูปวย/บริการที่มีความเสี่ยงสูง
และจัดทําแนวทางการดูแล ฝกอบรมเพื่อนํา
แนวทางไปปฏิบัติ,
หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง ทําในสถานที่
เหมาะสม มีความพรอมดานเครื่องมือและ
ผูชวย,
มีการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอยาง
เหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บปวย

มีทีมผูเชี่ยวชาญมาชวยทีมผูใหบริการเมื่อ
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการดูแล
ผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเขาสู ผูปว ย/ใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง
ภาวะวิกฤติ (rapid response team),
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูปวย/บริการที่มีความเสี่ยงสูง

71 III-4.3 ก

การระงับความรูสึก

มีการประเมินผูปวยและวางแผนระงับ
ความรูสึก,
ผูปวย/ครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปน และมี
สวนรวม,
ผูปวยไดรับการเตรียมพรอมดานรางกายและ
จิตใจ,
กระบวนการระงับความรูสึก การใช
เครื่องมือ/วัสดุ/ยา เปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

มีการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญในสาขาที่ มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
เกี่ยวของเพื่อการระงับความรูสึกในผูปวยที่ ระงับความรูสึก
ซับซอน,
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการระงับ
ความรูสึก

72 III-4.3 ข

การผาตัด

มีการประเมินและวางแผนการผาตัดอยาง
เหมาะสม,
มีการใหขอมูลที่จําเปนแกผูปวย/ครอบครัว,
ผูปวยไดรับการเตรียมความพรอมทั้งดาน
รางกายและจิตใจ,
มีกระบวนการที่เหมาะสมในการปองกันการ
ผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง ผิดหัตถการ
สถานที่ เครื่องมือ ระบบงาน และบุคลากร
เอื้อตอการผาตัดอยางปลอดภัย

มีความสามารถและการประสานงานกับ
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการดูแล
วิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อการดูแลผูปวยซับซอน ผูปว ยผาตัด
หรือรุนแรงไดอยางปลอดภัย,
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูปวยผาตัดอยางตอเนื่อง
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73 III-4.3 ค

อาหารและโภชนบําบัด

มีระบบบริการอาหารที่ดี ผูปวยไดรับอาหารที่
เหมาะสม,
ผูปวยที่มีปญหา/ความเสี่ยง ไดรับการ
ประเมินภาวะโภชนการ ใหโภชนบําบัดที่
เหมาะสม,
มีการใหความรูดานอาหารแกผูปวยและ
ครอบครัว,
มีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

มีการคัดกรองปญหาโภชนการในผูปวยทุกราย, มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
มีการใหความรูดานอาหาร โภชนาการ และ จัดบริการอาหารและโภชนบําบัด
โภชนบําบัดแกผูปวย/ครอบครัวเพื่อใหมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค,
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
เกี่ยวกับบริการอาหารและโภชนบําบัดอยาง
ตอเนื่อง

74 III-4.3 ง

การดูแลผูปวยระยะสุดทาย

บุคลากรมีความตระหนักในความตองการของ
ผูปวยระยะทาย,
ผูปวยไดรับการประเมินและตอบสนองความ
ตองการทั้งดานรางกายและจิตใจ,
มีการดูแลผูปวยที่กําลังจะเสียชีวิตอยาง
เหมาะสม

มีการดูแลประคับประคองสําหรับผูปวยระยะ มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการดูแล
ทายอยางสมศักดิ์ศรี,
ผูปว ยระยะทาย
มีระบบสนับสนุนใหผูปวยหนังสือแสดง
เจตจํานงในการดูแลระยะทายและปฏิบัติให
เปนไปตามหนังสือแสดงเจตจํานง,
มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจากไปอยาง
สงบ,
มีการตอบสนองตอความตองการดานสังคม
และจิตวิญญาณอยางเหมาะสม โดยการมีสวน
รวมของครอบครัว

75 III-4.3 จ

การจัดการความปวด

ผูปวยไดรับการคัดกรองความปวดและ
ประเมินความปวดอยางครอบคลุม,
ผูปวยไดรับแจงเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความ
ปวดลวงหนา,
ผูปวยมีสวนรวมในการเลือกวิธีการจัดการ
ความปวด,
ผูปวยที่มีความปวดไดรับการดูแลและเฝา
ระวังอยางเหมาะสม

ผูปวยมีสวนรวมในการควบคุมการบําบัด ,
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
มีระบบที่ชวยใหผูปวยที่มิไดนอน รพ.สามารถ จัดการความปวด
เขาถึงยาบําบัดความปวดที่จําเปน,
มีการประเมินและปรับปรุงการจัดการความ
ปวดอยางตอเนื่อง

76 III-4.3 ฉ

การฟนฟูสภาพ

มีการประเมินและวางแผนการฟนฟูสภาพแก
ผูปวยอยางเหมาะสม,
ผูปวยไดรับการฟนฟูสภาพอยางเหมาะสมกับ
สภาวะของผูปวย,
มีการกําหนดเปาหมายและติดตาม
ประเมินผลการฟนฟูสภาพผูปวยแตละราย,
บริการฟนฟูสภาพเปนไปตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ

การฟนฟูสภาพครอบคลุมเปนองครวม
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
(รางกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ),
จัดบริการฟนฟูสภาพ
มีการประสานงานระหวางการฟนฟูสภาพใน
รพ.ที่ตอเนื่องที่บาน,
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฟนฟู
สภาพอยางตอเนื่อง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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77 III-4.3 ช

การดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง

มีการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังตามแนวปฏิบัติที่
ไดมาตรฐาน,
กรณีที่มีการใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม หนวยบริการนั้นไดรับรองจาก ตรต.,
มีการ monitor ผูปวยอยางเหมาะสม

มีบริการที่หลากหลายตามปญหาและความ มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการดูแล
พรอมของผูปวย,
ผูปว ยโรคไตเรื้อรัง
มีการประเมินและปรับปรุงการดูแลผูปวยโรค
ไตเรื้อรังอยางตอเนื่อง

78 III-5

การใหขอมูลและเสริมพลัง

มีการประเมินปญหา/ความตองการของผูปวย
เพื่อวางแผนกิจกรรมการเรียนรู,
ผูปวยไดรับขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับสภาวะ
สุขภาพและการดูแลตนเอง,
มีการประเมินการรับรูและความเขาใจ,
ทีมใหความชวยเหลือดานอารมณ จิตใจ
คําปรึกษาที่เหมาะสม และมีการติดตาม
ปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเอง,
มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนให
ผูปวย/ครอบครัว

การประเมินเพื่อวางแผนครอบคลุมขีด
มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการให
ความสามารถ ภาวะดานอารมณและจิตใจ ขอมูลและเสริมพลัง
ความพรอมในการเรียนรูและดูแลตนเอง,
ผูปวยไดรับขอมูลเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม,
มีการประเมินความสามารถในการนําความรู
และทักษะที่ไดรับไปปฏิบัติ,
ผูปวย/ครอบครัวมีสวนรวมในการกําหนด
แผนการดูแลตนเอง,
มีการใชนวตกรรมในการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะ,
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให
ขอมูลและเสริมพลังอยางตอเนื่อง

79 III-6

การดูแลตอเนื่อง

มีการสงตอที่ทันเวลาและปลอดภัย มีการ
ดูแลและสื่อสารขณะสงตอที่เหมาะสม,
มีระบบนัดหมาย ระบบชวยเหลือและให
คําปรึกษาตามความเหมาะสม,
มีการสื่อสารขอมูลผูปวยใหหนวยบริการที่
เกี่ยวของเพื่อการดูแลตอเนื่อง

มีการสรางความรวมมือและประสานงานกับ มีกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดีในการดูแล
หนวยงานตางๆ เพื่อความตอเนื่องในการ
ตอเนื่อง
ติดตามดูแลผูปวย และบูรณาการกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการดูแล
ผูปวย,
มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแล
ตอเนื่อง

IV

ตามมาตรฐาน ตามมิติคุณภาพ และ PSG

80 IV-1, III-1

ผลลัพธในมิติการเขาถึง

81 IV-1, III-5/6

ผลลัพธในมิติความตอเนื่องในการดูแล

82 IV-1, III-2/3/4

ผลลัพธในมิติความเหมาะสมในการดูแล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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มีการออกแบบการวัดผล (ใชเปนแนว
ทางการประเมินผลลัพธระดับ Score 1 กับ
มาตรฐานในสวนนี้ทุกขอ)

มีการติดตามตัววัดที่สําคัญ ตรงประเด็น (ใช มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
เปนแนวทางการประเมินผลลัพธระดับ Score ประโยชนจากการติดตามตัววัด
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
2 กับมาตรฐานในสวนนี้ทุกขอ)
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด

ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง

ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile

ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
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83 IV-1, III-2/3/4

ผลลัพธในมิติประสิทธิผลในการดูแล

84 IV-1, III-2/3/4

ผลลัพธในมิติประสิทธิภาพในการดูแล

85 IV-1, III-2/3/4

ผลลัพธในมิติความปลอดภัยในการดูแล

86 IV-2, III-2/3/4

ผลลัพธในมิติคนเปนศูนยกลาง

87 IV-1(2)

ผลลัพธดานการสรางเสริมสุขภาพ

88 IV-1, III-4.3ก/ข

ผลลัพธของ PSG:S การผาตัดที่ปลอดภัย

89 IV-1, II-4

94 IV-3, I-5

ผลลัพธของ PSG:I การปองกันการติดเชื้อ/
ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ผลลัพธของ PSG:M การจัดการระบบยาและ
การใหเลือด
ผลลัพธของ PSG: P กระบวนการวินิจฉัยและ
ดูแล
ผลลัพธของ PSG:L line, tube, catherter,
lab
ผลลัพธของ PSG:E การตอบสนองสถานการณ
เรงดวน
ผลลลัพธดานกําลังคน

95 IV-4, I-I, I-2

ผลลัพธดานการนํา

96 IV-6, I-2

ผลลัพธดานการเงินการตลาด

90 IV-1, II-6, II-7.4
91 IV-1, III
92 IV-1, II-7.2
93 IV-1, III-4.2 (5)

CLT/PCT

97

Clinical tracer

PCT1 หรือการดูแลผูปวย acute

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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มีการวิเคราะหจัดลําดับกลุมโรคที่สําคัญ (ใช มีการวิเคราะหกระบวนการของกลุมโรค
เปนแนวทางการประเมินทีมนําทางคลินิก
สําคัญ (ใชเปนแนวทางการประเมินทีมนํา
ระดับ Score 1 กับทุกทีม)
ทางคลินิกระดับ Score 2 กับทุกทีม)

มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการวัดที่ตรงประเด็น ครบถวน และมีการใช
ประโยชนจากการติดตามตัววัด
มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูปวยที่ดีใน
กลุมโรคสําคัญ มีการติดตามตัววัดที่ตรง
ประเด็น ครบถวน และมีการใชประโยชนจาก
การติดตามตัววัด

ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ดีกวา
ตัววัดสําคัญอยูในระดับ top quartile
คาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยอยาง มีกระบวนการดูแลผูปวยที่เปนตนแบบใหกับ
ตอเนื่อง ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ ผูอื่นได, ผลลัพธการดูแลผูปวยอยูในระดับ
ดีกวาคาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง top quartile

มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูปวยที่ดีใน มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยอยาง มีกระบวนการดูแลผูปวยที่เปนตนแบบใหกับ
กลุมโรคสําคัญ มีการติดตามตัววัดที่ตรง
ตอเนื่อง ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ ผูอื่นได,
ประเด็น ครบถวน และมีการใชประโยชนจาก ดีกวาคาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผลลัพธการดูแลผูปวยอยูในระดับ top
การติดตามตัววัด
quartile
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98

PCT2 หรือการดูแลผูปวย chronic

มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูปวยที่ดีใน มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยอยาง มีกระบวนการดูแลผูปวยที่เปนตนแบบใหกับ
ตอเนื่อง ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ ผูอื่นได,
กลุมโรคสําคัญ มีการติดตามตัววัดที่ตรง
ประเด็น ครบถวน และมีการใชประโยชนจาก ดีกวาคาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผลลัพธการดูแลผูปวยอยูในระดับ top
การติดตามตัววัด
quartile

99

PCT3 หรือการดูแลผูปวยฉุกเฉิน

มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูปวยที่ดีใน มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยอยาง มีกระบวนการดูแลผูปวยที่เปนตนแบบใหกับ
กลุมโรคสําคัญ มีการติดตามตัววัดที่ตรง
ตอเนื่อง ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ ผูอื่นได,
ประเด็น ครบถวน และมีการใชประโยชนจาก ดีกวาคาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผลลัพธการดูแลผูปวยอยูในระดับ top
การติดตามตัววัด
quartile

100 II-9

PCT4 หรือการดูแลในชุมชน

มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูปวยที่ดีใน มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยอยาง มีกระบวนการดูแลผูปวยที่เปนตนแบบใหกับ
กลุมโรคสําคัญ มีการติดตามตัววัดที่ตรง
ตอเนื่อง ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ ผูอื่นได,
ประเด็น ครบถวน และมีการใชประโยชนจาก ดีกวาคาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผลลัพธการดูแลผูปวยอยูในระดับ top
การติดตามตัววัด
quartile

101

PCT5 หรือการดูแลผูปวยกลุมสําคัญอื่นๆ

มีการออกแบบกระบวนการดูแลผูปวยที่ดีใน มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยอยาง มีกระบวนการดูแลผูปวยที่เปนตนแบบใหกับ
กลุมโรคสําคัญ มีการติดตามตัววัดที่ตรง
ตอเนื่อง ตัววัดสําคัญสวนใหญอยูในระดับที่ ผูอื่นได,
ประเด็น ครบถวน และมีการใชประโยชนจาก ดีกวาคาเฉลี่ย หรือมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผลลัพธการดูแลผูปวยอยูในระดับ top
การติดตามตัววัด
quartile
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