Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10)

คำชี้แจงประกอบกำรใช้ HA Scoring 2011
แนวคิ ด
HA Scoring 2011 เป็ นเครือ่ งมือสำหรับกำรประเมิน maturity ของกำรพัฒนำในโรงพยำบำล ซึง่ จัดทำขึน้
บนพืน้ ฐำนแนวคิดทีป่ รับเปลีย่ นไปดังนี้
1) กำรเยีย่ มสำรวจคือกำรทบทวนโดยมิตรจำกภำยนอก (external peer review) เพือ่ รับรู้ maturity ของ
กำรพัฒนำ และกระตุน้ ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
2) ผูเ้ ยีย่ มสำรวจมีหน้ำทีใ่ นกำร
a. รับรูบ้ ริบทและผลงำนกำรพัฒนำของโรงพยำบำล
b. สร้ำงกระบวนกำรเรียนรูจ้ ำกผลงำนของโรงพยำบำล
c. ร่วมกับโรงพยำบำลในกำรจัดทำประเด็นในแผนกำรพัฒนำ (Issues for Improvement-IFI) ที่
เหมำะสมและสมบูรณ์
3) โรงพยำบำลมีหน้ำทีใ่ นกำร
a. ใช้ HA Scoring 2011 ในกำรประเมินตนเองและจัดทำร่ำงประเด็นในแผนกำรพัฒนำเพือ่
ยกระดับ maturity
b. พำผูเ้ ยีย่ มสำรวจตำมรอยระบบงำนต่ำงๆ ของโรงพยำบำล
4) กำรผ่ำนกำรรับรองจะมีระดับต่ำงๆ ซึง่ รับรูก้ นั เป็ นกำรภำยใน และมีผลต่อควำมเข้มข้นของกำรติดตำม
ดังนี้
a. ระดับพอผ่ำน เมือ่ mode ของ score อยูร่ ะหว่ำง 2.5 -3.0
b. ระดับดี เมือ่ mode ของ score อยูร่ ะหว่ำง 3.0-3.5
c. ระดับดีมำก เมือ่ mode ของ score อยูระหว่ำง 3.5-4.0
d. ระดับดีเยีย่ ม เมือ่ mode ของ score มำกกว่ำ 4.0
แนวทำงกำรใช้ HA Scoring 2011 สำหรับโรงพยำบำล
1) ศึกษำเป้ ำหมำยและแนวทำงปฏิบตั สิ ำหรับมำตรฐำนแต่ละประเด็นจำก SPA
2) ทีมงำนทีร่ บั ผิดชอบหรือเกีย่ วข้องกับมำตรฐำนเรือ่ งนัน้ ร่วมกันประเมิน maturity ของกำรพัฒนำตำม
Scoring Guideline หำกมีควำมเห็นทีแ่ ตกต่ำงกัน ให้ระบุจดุ แข็งและโอกำสพัฒนำในมุมมองของแต่
ละคนออกมำให้มำกทีส่ ดุ นำโอกำสพัฒนำไปดำเนินกำรแล้วจึงกลับมำร่วมกันประเมินใหม่
3) เมือ่ มีควำมเห็นร่วมกันเกีย่ วกับระดับ maturity ทีท่ ำได้ ให้จดั ทำแผนกำรพัฒนำ (IFI) เพือ่ ยกระดับ
maturity สู่ score 3 หรือ 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี
4) ส่ง score และ IFI พร้อมเอกสำรสรุปทีจ่ ะเสนอคณะอนุกรรมกำรรับรองคุณภำพ มำยัง สรพ.เพือ่ ขอรับ
กำรเยีย่ มสำรวจ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

1

Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10)
5) จัดเตรียมเอกสำรสำหรับกำร verify กำรปฏิบตั หิ รือผลกำรประเมินต่ำงๆ ไว้ทโ่ี รงพยำบำลอย่ำงเป็ น
หมวดหมู่
แนวทำงกำรกำหนดระดับคะแนน
1) พิจำรณำตำมระดับ maturity ของกำรพัฒนำ
a. คะแนน 1 เป็ นช่วงเริม่ ต้นกำรพัฒนำ อำจจะมีลกั ษณะตัง้ รับ เน้นทีก่ ำรวิเครำะห์ กำรตัง้ ทีม กำร
จัดหำทรัพยำกร กำรกำหนดแนวทำง
b. คะแนน 2 เป็ นช่วงของกำรวำงระบบงำนและเริม่ นำไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ
c. คะแนน 3 เป็ นช่วงของกำรปฏิบตั ติ ำมแนวทำงทีอ่ อกแบบไว้จนเห็น early result ถือว่ำเป็ นระดับ
ทีค่ ำดหวังโดยเฉลีย่ เป็ นระดับทีห่ วังผล (effective)
d. คะแนน 4 เป็ นช่วงของกำรมีควำมโดดเด่นในกระบวนกำรบำงอย่ำง ซึง่ อำจจะเป็ นนวตกรรม กำร
เชือ่ มโยง หรือวิธกี ำรทีไ่ ด้ผลดีต่ำงๆ ตัวอย่ำงทีแ่ นะนำไว้เป็ นเพียงแนวทำงซึง่ ไม่จำเป็ นต้องทำได้
ครบถ้วน และอำจจะมีเรือ่ งอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ
e. คะแนน 5 เป็ นระดับทีแ่ สดงถึงกระบวนกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงเป็ นระบบ (systematic
evaluation & improvement) ส่งผลให้มผี ลลัพธ์ทเ่ี ป็ นเลิศ เป็ นผูน้ ำในด้ำนนัน้ ๆ
2) พิจำรณำตำมระดับควำมยำกง่ำยในกำรดำเนินกำร
a. อำจจะนำข้อกำหนดในมำตรฐำนแต่ละประเด็นมำพิจำรณำว่ำประเด็นใดทีท่ ำได้งำ่ ยทีส่ ดุ และยำก
ขึน้ เป็ นลำดับขัน้ โดยพยำยำมให้สอดคล้องกับแนวทำงในข้อ 1)
b. อำจจะพิจำรณำระดับควำมยำกง่ำยตำมศักยภำพของโรงพยำบำล
3) พิจำรณำตำมลำดับขัน้ ตอนทีโ่ รงพยำบำลต้องดำเนินกำรก่อนหลัง
a. อำจพิจำรณำว่ำในควำมเป็ นจริง มี sequence ของกำรดำเนินกำรวำงระบบงำนอย่ำงไรบ้ำง เช่น
เริม่ จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรออกแบบระบบ กำรฝึกอบรม กำรนำสูก่ ำรปฏิบตั ิ เป็ นต้น
4) พยำยำมให้มกี ำรพิจำรณำในภำพรวม ให้มรี ำยละเอียดเท่ำทีจ่ ำเป็ น ไม่ตอ้ งคัดลอกมำจำกมำตรฐำน
ทัง้ หมด
แนวทำงกำรรวมคะแนนในกำรประเมิ น
โรงพยำบำลทีม่ ี performance เกินกว่ำระดับ 1 ขึน้ มำ สำมำรถนำส่วนของคะแนนตัง้ แต่ระดับ 2-5 มำ
รวมกันได้โดยไม่ตอ้ งให้ระดับขัน้ ทีต่ ่ำกว่ำสมบูรณ์ เช่น ถ้ำทำ 2 ได้สมบูรณ์ 3 ได้ครึง่ หนึ่ง และ 4 ได้ครึง่ หนึ่ง ก็
สำมำรถนำครึง่ หนึ่งของ 4 มำรวมกับครึง่ หนึ่งของ 3 เท่ำกับว่ำได้คะแนนเป็ น 3
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริ หารองค์กร
I-1 การนา (LED)
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (LED.1)
ผู้นาระดับสูงชี้นาองค์กร สื่อสารและส่งเสริ มผลการดาเนิ นงานที่ ดี ให้ความมันใจในคุ
่
ณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้รบั บริ การ.
01 ผูน้ าระดับสูงชีน้ า
มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ มีการสือ่ สาร ถ่ายทอด บุคลากรมีความเข้าใจ, มีความโดดเด่น เช่น
การชีน้ าส่งผลให้เกิด
องค์กร (พันธกิจ
พันธกิจ ค่านิยม
ไปยังบุคลากร
การปฏิบตั ขิ องผูน้ า
ผูน้ าใช้นวตกรรมทาง
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็น
วิสยั ทัศน์ ค่านิยม)
สะท้อนค่านิยม
การบริหาร, การเรียนรู้ ชัดเจนตามวิสยั ทัศน์
ค่านิยมขององค์กรผ่าน และค่านิยม
ผลงานของทีม

02 การส่งเสริมผลการ
ดาเนินงานทีด่ ี
(สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การพัฒนา วัฒนธรรม
ความปลอดภัย)
03 การสื่อสาร เสริม
พลัง จูงใจ เน้นทีก่ าร
ปฏิบตั ิ

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

กาหนดนโยบาย,
มีกจิ กรรมส่งเสริมต่างๆ
มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ, ทีเ่ หมาะสมกับองค์กร
มีแผนหรือแนวทางการ (ดูแนวทางใน SPA)
ทางาน

มีแนวทางการสือ่ สารที่
ชัดเจน (ช่องทาง
เนื้อหา กลุ่มเป้ าหมาย
ความถี)่ , มีการกาหนด
ขอบเขตการให้อานาจ
ตัดสินใจทีช่ ดั เจน

มีการสือ่ สารและเสริม
พลังตามแนวทางที่
กาหนดไว้, มีกลไกการ
สือ่ สารสองทาง
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ผูน้ าใช้ผลการสารวจ
บรรยากาศการพัฒนา
และวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยเพือ่ ปรับปรุง,
นาผลการพัฒนามา
สร้างการเรียนรู้

ผูน้ า proactive ในการ
ติดตามและสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนา การ
สร้างนวตกรรม และ
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย

มีการกาหนดจุดเน้น
ของการพัฒนาทีช่ ดั เจน,
มีการสือ่ สาร เสริมพลัง
สร้างแรงจูงใจเพือ่ ให้
เกิดการนาจุดเน้นไป
ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง

มีความโดดเด่น เช่น
ผูน้ าติดตามการปฏิบตั ิ
ตามจุดเน้น, ผูน้ าจุด
ประกายให้เกิดพลังใน
การทางาน (Zapp)
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ความตื่นตัวในการ
พัฒนา การสร้างนวต
กรรม การเรียนรู้ อยูใ่ น
ระดับสูงมาก

มีการประเมินความ
เข้าใจ ความมันใจ
่ แรง
จูงใจต่อทิศทางและ
จุดเน้นขององค์กร และ
นามาปรับปรุง ส่งผลให้
บุคลากรโดยรวมสร้าง
ผลงานทีด่ ี สอดคล้อง
กับทิศทางขององค์กร
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1.2 การกากับดูแลกิ จการและความรับผิ ดชอบต่อสังคม (LED.2)

องค์กรแสดงถึงระบบการกากับดูแลกิ จการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมันใจว่
่ ามีการดาเนิ นงานอย่างมีจริ ยธรรม และมี
ส่วนสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.
มีระบบการควบคุม
มีระบบการตรวจสอบ
มีระบบการกากับดูแล มีการพัฒนาผูน้ าและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมี
04 ระบบกากับดูแล
ปรับปรุงระบบการนา
ความไว้วางใจต่อการ
กิจการ การประเมิน ภายใน, มีโครงสร้างการ จากภายนอก, มีระบบ กิจการทีด่ ,ี มีระบบ
กากับดูแล
รายงานต่อผูก้ ากับดูแล ประเมินผูน้ าและระบบ ตามผลการประเมิน
ทางานของผูบ้ ริหาร
ผูน้ า/ระบบการนา
(governance)
0.5

05 ความรับผิดชอบ

ต่อสาธารณะและการ
ดาเนินงานอย่างมี
จริยธรรม

1.0

กิจการ

1.5

มีการวิเคราะห์ความ
เสีย่ ง ผลกระทบด้านลบ
ความกังวลของ
สาธารณะ การใช้
ทรัพยากร กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง และปั ญหา
จริยธรรมทีส่ าคัญ1
0.5

1.0

การนา

2.0

มีแนวทาง กระบวนการ
หรือมาตรการรองรับใน
ประเด็นทีส่ าคัญ, มี
ระบบติตดามกากับและ
ดาเนินการเมือ่ มีการฝ่ า
ผืนหลักจริยธรรม
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

มีการเตรียมการเชิ งรุก
หรือกาหนดกระบวน/
มาตรการทีเ่ หมาะสมกับ
ประเด็นทีว่ เิ คราะห์ไว้
อย่างครบถ้วน

2.5

3.0

4.0

4.5

มีการกาหนดและ
ติดตามตัวชีว้ ดั สาคัญ
และตอบสนองอย่าง
เหมาะสม, มีการนา
ประเด็นจริยธรรมทีย่ าก
ลาบากในการตัดสินใจ
มาเรียนรูร้ ว่ มกัน

3.5

4.0

5.0

ปฏิบตั สิ งู กว่ามาตรฐาน
ทีก่ ฎหมายกาหนด, เป็ น
แบบอย่างของการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อม และการ
ป้ องกันผลกระทบด้าน
ลบ
4.5

5.0

การสนับสนุ นชุมชนและสุขภาพชุมชน (ประเมินใน II-9)

เช่น การรับ/ส่งต่อ การยุตกิ ารรักษา การรับผลประโยชน์จากการสังตรวจหรื
่
อการใช้ยา การคิดค่าบริการ ประชาสัมพันธ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ การรักษาผูม้ บี ุตรยาก การ
ผ่าตัดแปลงเพศ
1
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I-2 การบริหารเชิงกลย ุทธ์ (STM)
2.1 การจัดทากลยุทธ์ (STM.1)
องค์กรกาหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองกับความท้าทายขององค์กร และสร้างความเข้มแข็งให้กบั การดาเนิ นงานของ
องค์กร.
มีความโดดเด่น เช่น มี มีการประเมินและ
06 กระบวนการจัดทา มีการจัดทาแผน แต่ยงั มี มีการประมวลแผนเป็ น มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ลักษณะแยกส่วน ขาด หนึ่งเดียว, มีกระบวน
ปรับปรุงกระบวนการ
สาคัญอย่างครอบคลุม กระบวนการทีช่ ว่ ยให้
กลยุทธ์และการ
การวิเคราะห์ทเ่ี ชือ่ มโยง การจัดทาตามขัน้ ตอนที่
องค์กรทราบจุดแข็งหรือ วางแผนอย่างเป็ นระบบ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
กับภาพรวม

0.5

1.0

ดี

1.5

07 วัตถุประสงค์เชิงกล วัตถุประสงค์ตอบสนอง
ยุทธ์ทต่ี อบสนองความ ความต้องการของหน่วย
ท้าทายและครอบคลุม เหนือ/เจ้าของกิจการ
HP

0.5

1.0

2.0

วัตถุประสงค์ตอบสนอง
ความต้องการของทุก
ฝ่ ายอย่างสมดุล, ระบุ
กรอบเวลาทีจ่ ะบรรลุ

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

จุดอ่อนสาคัญทีอ่ าจถูก
มองข้าม

2.0

2.5

3.0

มีความสอดคล้องกัน
ระหว่างความท้าทาย
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั ,
วัตถุประสงค์มสี ว่ นต่อ
ผลลัพธ์สขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ
และครอบคลุมการสร้าง
เสริมสุขภาพ
2.5

3.0

3.5

4.0

ส่งผลให้เกิดความมันใจ
่
ว่าแผนจะนาไปสูค่ วาม
เป็ นผูน้ าในอนาคต

4.5

มีความโดดเด่น เช่น มี
การกาหนดเป้ าหมายใน
ระดับทีท่ า้ ทาย, มีการใช้
ข้อได้เปรียบขององค์กร,
วัตถุประสงค์ตอบสนอง
ต่อปั ญหาสุขภาพของ
สังคม
3.5

4.0

วัตถุประสงค์ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญทีจ่ ะสร้าง
ความเข้มแข็ง
ความสาเร็จและความ
ยังยื
่ นให้กบั การ
ดาเนินงานขององค์กร

4.5
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5.0
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2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิ บตั ิ (STM.2)

องค์กรถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ไปสู่การปฏิ บตั ิ และติ ดตามความก้าวหน้ าเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบรรลุเป้ าประสงค์.
มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิ มีกลไกสร้างความเข้าใจ มีการติดตามการรับรู้
มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
08 การถ่ายทอดกล
การเพือ่ ถ่ายทอดแผน กับผูป้ ฏิบตั งิ าน สร้าง
และการนาแผนไป
ผูน้ าใช้นวตกรรมการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ
กลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ

0.5

09 การวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากร

1.0

ความตระหนักใน
บทบาทของแต่ละคน

1.5

วิเคราะห์ทรัพยากรที่
จาเป็ น และจัดทาแผน
จัดสรรทรัพยากร

0.5

1.0

1.5

2.0

มีการคาดการณ์
เป้ าหมายตาม KPI
ในช่วงเวลาต่างๆ จาก
เป้ าประสงค์และผลงาน
ทีผ่ า่ นมา

ในการปฏิบตั ติ ามแผน

1.0

2.5

จัดสรรทรัพยากร
สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กรและวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

10 การคาดการณ์ การ มีการจัดทาตัวชีว้ ดั
สาคัญ (KPI) เพือ่
วัดผล และติดตาม
ติดตามความก้าวหน้า
ความก้าวหน้า 

0.5

2.0

ปฏิบตั ,ิ มีการ
ปรับเปลีย่ นแผนเมือ่ มี
ความจาเป็ น

1.5
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2.0

3.0

ถ่ายทอดกลยุทธ์สกู่ าร
ปฏิบตั ิ

3.5

ประเมินความเสีย่ งด้าน
ทรัพยากร, สร้างความ
มันใจว่
่ ามีทรัพยากร
การเงิน บุคลากร และ
ทรัพยากรอืน่ ๆเพียงพอ

2.5

3.0

3.0

4.5

มีแผนงานริเริม่
(initiative) เกีย่ วกับ
ทรัพยากรบุคคลและ
ระบบงานเพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามแผนกลยุทธ์
3.5

มีการใช้ขอ้ มูลเชิง
เปรียบเทียบทีเ่ หมาะสม
ในการคาดการณ์เป้ า
หมายตาม KPI, มีการ
ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างผลงาน
จริงกับผลงานทีค่ าดไว้
2.5

4.0

ถ่ายทอดแผนสูก่ าร
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้บรรลุเป้ าหมาย
อย่างครบถ้วน

4.0

มีนวตกรรมในการได้มา
ซีง่ ทรัพยากรเพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามแผนกลยุทธ์ได้
สาเร็จ
4.5

มีการใช้ขอ้ มูลเชิง
เปรียบเทียบทีท่ า้ ทายใน
การคาดการณ์เป้ าหมาย
ตาม KPI, มีนวตกรรม
ในการวัดผล

3.5

4.0

5.0

มีการใช้ benchmarking
เพือ่ เปรียบเทียบผลงาน
ทีส่ าคัญส่วนใหญ่,
ส่งผลให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ทท่ี า้ ทาย

4.5
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I-3 การมุ่งเน้นผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน (PCF)
3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงาน (PCF.1)

องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานของตน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริ การที่ จดั ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าว.
มีชอ่ งทางการรับรูท้ ่ี
ใช้ความเห็นและเสียง
มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
11 การรับฟั ง/เรียนรู้ มีการสารวจความ
ต้องการและความพึง
หลากหลาย (ดู SPA)
สะท้อนเพือ่ เป็ นองค์กร การใช้ IT, การรับฟั ง
ปรับปรุงกระบวนการรับ
ความต้องการและ
พอใจของผูร้ บั บริการ
เหมาะสมกับผูร้ บั ผลงาน ทีม่ งุ่ เน้นผูป้ ่ วย/ผูร้ บั
กลุ่มเป้ าหมายทีไ่ ม่ใช่
ฟั ง/เรียนรู้ ส่งผลให้
ความคาดหวังของ
แต่ละกลุ่ม
ผลงานมากขึน้
ผูใ้ ช้บริการโดยตรง
มันใจได้
่
วา่ บริการทีจ่ ดั
ผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่ม
เกินความคาดหวังของ
ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน

0.5

1.0

1.5

2.0

3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รบั ผลงาน (PCF.2)

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย / ผู้รบั ผลงาน เพื่อสร้างความเชื่อมันศรั
่ ทธา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ. มีการประเมิ นและนา
ข้อมูลความพึงพอใจของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานมาใช้ ปรับปรุงการดาเนิ นงาน.
มีการตอบสนองข้อ
มีการสร้างความสัมพันธ์ มีชอ่ งทางการติดต่อที่ มีความโดดเด่น เช่น มี มีการประเมินและ
12 การสร้างความ
ทีด่ กี บั ผูร้ บั ผลงาน, การ เหมาะสมสาหรับค้นหา ช่องทางติดต่อที่
ปรับปรุงวิธกี ารสร้าง
สัมพันธ์ ช่องทางการ ร้องเรียนในเชิงรับ
ตอบสนองข้อร้องเรียนมี ข้อมูลข่าวสาร ขอรับ
หลากหลาย, การ
ความสัมพันธ์และ
ติดต่อ การจัดการคา
ความรวดเร็วและ
บริการ และเสนอข้อ
ตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการติดต่อกับ
ร้องเรียน 
ครอบคลุมมากขึน้

0.5

1.0

1.5

2.0

ร้องเรียน, มีการ
วิเคราะห์แนวโน้มของ
ข้อร้องเรียนและนาไป
ปรับปรุงทัวทั
่ ง้ องค์กร

2.5

3.0

ในเชิงสร้างสรรค์, การ
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
คุณภาพบริการแก่
สาธารณะ2

3.5

4.0

ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้
ผูร้ บั บริการมีความ
เชือ่ มันศรั
่ ทธาและ
ผูกพันกับองค์กร

4.5

5.0

การเผยแพร่ขอ้ มูลตัวชีว้ ดั คุณภาพ เช่น ความสาเร็จของการรักษา ระยะเวลารอคอย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ให้ประชาชนทัวไปรั
่ บทราบเพื่อช่วยตัดสินใจเข้ารับ
การรักษา
2

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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13 การประเมินความ มีการประเมินความพึง
พึงพอใจ การรับข้อมูล พอใจอย่างน้อยปี ละครัง้
ป้ อนกลับ การนามา
ปรับปรุง

0.5

1.0

มีการประเมินความพึง
พอใจ ความไม่พงึ พอใจ
และรับข้อมูลป้ อนกลับ
อย่างสม่าเสมอ นามา
วิเคราะห์จาแนกตาม
กลุ่มต่างๆ

1.5

2.0

มีการนาข้อมูลป้ อนกลับ
ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจมาใช้
ประโยชน์ ในการ
พัฒนา
2.5

3.0

มีระบบที่ proactive ใน เห็นผลการปรับปรุงเพือ่
การติดตามข้อมูลป้ อน มุง่ เน้นผูป้ ่ วยชัดเจน
กลับ, มีการปรับปรุง
วิธกี ารประเมินความพึง
พอใจ

3.5

4.0

4.5

5.0

3.3 สิ ทธิ ผ้ปู ่ วย (PCF.3)

องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิ ทธิ ผป้ ู ่ วย.
มีการสร้างความตระ
14 การคุม้ ครองสิทธิ ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับสิทธิและหน้าที่ หนักเรือ่ งสิทธิผปู้ ่ วย
ผูป้ ่ วยโดยทัวไป
่
ในลักษณะทีเ่ ข้าใจง่าย

0.5

15 การคุม้ ครองสิทธิ
ผูป้ ่ วยทีม่ คี วาม
ต้องการเฉพาะ (เด็ก
ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ การ
แยก/ผูกยึด)


1.0

ให้แก่บุคลากร,
วิเคราะห์จุดทีผ่ ปู้ ่ วย
อาจจะไม่ได้รบั การ
คุม้ ครองและวางแนว
ทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม

1.5

การจัดสถานที่ สิง่ แวด
ล้อม เครือ่ งมือ
เหมาะสม ปลอดภัย

0.5

1.0

2.0

มีการออกแบบ
กระบวนการทีด่ ี และ
เตรียมบุคลากรที่
เหมาะสม
1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มีกระบวนการทาให้
บุคลากรมีเจตคติทด่ี ใี น
เรือ่ งสิทธิผปู้ ่ วย, มีการ
เรียนรูก้ ารคุม้ ครองสิทธิ
ผูป้ ่ วยจากเหตุการณ์จริง
ทีเ่ กิดขึน้ และนามา
ปรับปรุงระบบงาน
2.5

3.0

ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามต้องการ
เฉพาะได้รบั การ
คุม้ ครองสิทธิอย่าง
เหมาะสม
2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มี
การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย
ในทุกขัน้ ตอนของการ
ดูแล

3.5

4.0

ผูป้ ่ วยได้รบั การเคารพ
ในศักดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์ ค่านิยมและ
ความเชือ่ ส่วนบุคคล

4.5

มีความโดดเด่น เช่น ให้
การดูแลครอบคลุมไป
ถึงครอบครัวหรือ
ประเด็นอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เรือ่ ง
สุขภาพโดยตรง
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการคุม้ ครอง
สิทธิผปู้ ่ วยทีม่ คี วาม
ต้องการเฉพาะอย่าง
เป็ นระบบ

4.5

9
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I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ (MAK)
4.1 การวัด วิ เคราะห์ และปรับปรุงผลงานขององค์กร (MAK.1)

องค์กรจัดให้ มีการวัด วิ เคราะห์ ปรับทิ ศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนของ
องค์กร.
ตัวชีว้ ดั ส่วนใหญ่มาจาก ตัวชีว้ ดั มาจากการ
มีการวัดผลงานทีต่ รง
ตัวชีว้ ดั ตาม critical
มีการวัดผลงานเปรียบ
16 ระบบการวัดผล
งานประจาหรืองาน
วิเคราะห์บริบทของ
ประเด็นในทุกระดับ
success factor ของทัง้ เทียบกับองค์กรอืน่ ,
การดาเนินงาน 
นโยบาย

0.5

ตนเอง ในแต่ละส่วนงาน และทุกส่วนขององค์กร
หรือแต่ละระดับ

1.0

1.5

17 การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธงี า่ ยๆ เช่น
และการทบทวนผล
วิเคราะห์แนวโน้ม
การดาเนินงาน 

มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้
ได้สารสนเทศทีม่ ี
ความหมาย ทัง้ ในระดับ
ผูใ้ ช้และในระดับองค์กร

จาแนกกลุ่มย่อย

0.5

1.0

2.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานของ
องค์กร นามาสูก่ าร
กาหนดลาดับความ
สาคัญเพือ่ การปรับปรุง
และถ่ายทอดสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
2.5

3.0

องค์กรสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน, มีการ
ประเมินและปรับปรุง
ระบบวัดผลงาน

3.5

4.0

4.5

การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานทาให้
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ นามาสูก่ าร
ปรับปรุงระบบงาน/
นโยบายสาคัญ
3.5

ระบบวัดผลงานสนับ
สนุนการตัดสินใจ การ
สร้างนวตกรรม และ
บรรลุกลยุทธ์

4.0

การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานนามาสู่
การสร้างนวตกรรม การ
ปรับปรุงความร่วมมือ
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

4.5

10
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4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (MAK.2)

องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จาเป็ น มีคณ
ุ ภาพ และพร้อมใช้งาน สาหรับบุคลากร / ผูป้ ่ วย /
ผูร้ บั ผลงาน. องค์กรสร้างและจัดการสิ นทรัพย์ความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กร.
มีการสารวจความ
มีขอ้ มูลและสารสนเทศ มีขอ้ มูลและสารสนเทศ มีความโดดเด่น เช่นมี มีการประเมินและ
18 การจัดการ
ต้องการใช้ขอ้ มูลและ
ทีจ่ าเป็ น มีคณ
ุ ภาพ
ทีจ่ าเป็ น มีคณ
ุ ภาพ
ข้อมูลและสารสนเทศ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศของ
ผูเ้ กีย่ วข้อง

0.5

พร้อมใช้งานสาหรับ
บุคลากรได้บางส่วน

ส่งผลให้องค์กรเป็ น
ตัวอย่างในการจัดการ
เพือ่ ให้มสี ารสนเทศที่
จาเป็ นพร้อมใช้สาหรับ
ทุกฝ่ าย

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง
เพือ่ ขยายตัวของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
เพือ่ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ

เบือ้ งต้น

20 การจัดการความรู้ เริม่ ต้นการรวบรวมและ มีการรวบรวมและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภายในองค์กร

0.5

สาหรับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั
ผลงาน, สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปได้ในเวลาทีเ่ หมาะสม

1.0

มีฮาร์ดแวร์และ
19 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟท์แวร์ทจ่ี าเป็ น

0.5

(ถูกต้อง เชือ่ ถือได้ ทัน
การณ์) พร้อมใช้งาน
สาหรับบุคลากรส่วน
ใหญ่ ทัง้ ในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน

1.0

แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
มีความเชือ่ ถือได้ ปลอด
ภัย ใช้งานง่ายและ
พร้อมใช้งานอย่างต่อ
เนื่อง, เริ่ มมีบรู ณาการ
ของซอฟท์แวร์ระบบ
งานครอบคลุมความ
ต้องการในด้านบริหาร
บริการ และการเรียนรู้

มีการแสวงหาความรูท้ ่ี
จาเป็ น (ทัง้ explicit &
tacit), ข้อมูลมีความ
พร้อมใช้, นาความรูม้ า
ออกแบบระบบงานเพือ่
ให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย

มีความโดดเด่น เช่น
การใช้ IT ทีก่ า้ วหน้า
ทันสมัย, การบูรณาการ
ของซอฟท์แวร์
ระบบงานที่ ดี, เริม่ นา
ข้อกาหนดของระบบ
บริหารความมันคง
่
ปลอดภัยสารสนเทศ
(ISMS) มาปฏิบตั ิ
มีความโดดเด่น เช่น
KM ส่งเสริมให้เกิดนวต
กรรมในระบบงาน และ
นาความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องมา
ใช้ในการวางแผนกล
ยุทธ์

11

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการ IT
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้มรี ะบบบริหารความ
มันคงปลอดภั
่
ย
สารสนเทศ
(Information Security
Management System)
ทีไ่ ด้มาตรฐาน
มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการ
ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
ตัวอย่างในด้านนี้ และ
เกิดวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
เลิศ
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I-5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบ ุคคล (HRF)
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพื่อบรรลุความสาเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล. บุคลากรและผู้นา
ได้รบั การพัฒนาเพื่อให้สร้างผลงานที่ ดี.

21 ความผูกพันและ
ความพึงพอใจ

มีกจิ กรรมพืน้ ฐานเพือ่
สร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจ (รวมทัง้
บริการ สิทธิประโยชน์)

0.5

22 ระบบค่าตอบแทน
และแรงจูงใจ

1.5

มีกจิ กรรมพืน้ ฐานเพือ่
สร้างความร่วมมือและ
แรงจูงใจ

0.5

3

1.0

มีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรด้วย
วิธกี ารทีเ่ ป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ

1.0

2.0

มีระบบประเมินผลงาน
เพือ่ การบริหารค่าตอบ
แทนทีเ่ ป็ นธรรม

1.5

2.0

มีการประเมินความ
มีการปรับปรุงความ
ผูกพันของบุคลากร,
ผูกพันของบุคลากรตาม
วิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ ผลการประเมิน
ความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร
แต่ละกลุ่ม
2.5

3.0

เริม่ นาระบบบริหารผล
การปฏิบตั งิ าน
(Performance
Management System)
มาสูก่ ารปฏิบตั ิ

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น ใช้
PMS เป็ นเครือ่ งมือใน
การสือ่ สารเพือ่ ให้เข้าใจ
เป้ าหมายและความ
คาดหวังขององค์กร
ร่วมกัน, มีการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร3เพือ่ ให้บุคลากร
มีผลงานทีด่ ี
3.5

บุคลากรมีความผูกพัน
และอุทศิ ตนให้กบั
องค์กร ใฝ่ เรียนรู้
สร้างนวตกรรม สร้าง
ผลงานทีด่ ี

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบ
ค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ ส่งผลให้
บุคลากรมีแรงจูงใจทีจ่ ะ
สร้างผลงานทีด่ เี พือ่
บรรลุความสาเร็จของ
ตนและองค์กร
4.5

เช่น ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ต่างสาขา การให้อานาจตัดสินใจ ความคิดริเริม่ นวตกรรม การใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นทีห่ ลากหลายของบุคลากร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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23 ระบบพัฒนาและ การฝึกอบรมมุง่ เน้นให้
เรียนรูส้ าหรับบุคลากร สามารถปฏิบตั งิ าน
ประจาตามหน้าที่
และผูน้ า

เพิม่ การฝึกอบรมเพือ่
ปฏิบตั งิ านทีซ่ บั ซ้อนได้
ด้วยความมันใจ,
่ นา
ปั ญหาทีเ่ คยเกิดมา
กาหนด training need

รับผิดชอบได้

0.5

1.0

1.5

2.0

เพิม่ การฝึกอบรมเพือ่
รองรับกลยุทธ์ของ
องค์กร, ส่งเสริมการ
เรียนรูท้ ไ่ี ม่เป็ นทางการ

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
การเรียนรูท้ ส่ี มดุล4,
การจัดสิง่ อานวยความ
สะดวกในการเรียนรู,้
การสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาตนเอง, การ
จัดการเรือ่ งความ
ก้าวหน้าในอาชีพการ
งาน, แผนสร้างผูน้ าเพือ่
สืบทอดการดาเนินงาน
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการพัฒนาและ
เรียนรูส้ าหรับบุคลากร
อย่างเป็ นระบบ ทาให้
บุคลากรมีความพร้อม
รับความต้องการใน
อนาคต

4.5

5.0

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
องค์กรบริ หารขีดความสามารถและอัตรากาลัง เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสาเร็จ. องค์กรจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานและบรรยากาศ
ที่ สนับสนุนให้บคุ ลากรมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย.
มีการกาหนดขีด
มีการจัดทาแผนเพือ่ ให้ มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้
มีความโดดเด่น เช่น มี มีการประเมินและ
24 การบริหารและ
ความสามารถและ
ได้มาซึง่ บุคลากรที่
เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละ บุคลากรเพียงพอในทุก ปรับปรุงการบริหารและ
จัดระบบบุคลากร 
อัตรากาลังทีต่ อ้ งการ, มี ต้องการ, มีมาตรการลด มีจานวนเพียงพอใน
จัดระบบบุคลากร ส่งผล
หน่ วยงาน, มีการ
การกาหนดหน้าที่
ผลกระทบจากการที่
หน่วยงานที่ มีความ
เตรียมบุคลากรให้พร้อม ให้องค์กรเป็ นตัวอย่างที่
รับผิดชอบของแต่ละ
บุคลากรไม่เพียงพอ, มี เสี่ยงสูง, มีการจัดระบบ รับการเปลีย่ นแปลงและ ดี รวมทัง้ มีการใช้
ตาแหน่งและมอบหมาย กระบวนการทีม่ ี
แนวคิดองค์กรทีม่ ชี วี ติ
ให้บุคลากรมีสว่ นร่วมใน มันใจว่
่ าสามารถ
หน้าทีต่ ามความรู้
ประสิทธิผลในการสรร การพัฒนาสูค่ วามสาเร็จ ดาเนินการได้ต่อเนื่อง
ความสามารถ
หา ว่าจ้าง บรรจุ
ขององค์กร
0.5

4

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

ดูรายละเอียดใน SPA

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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25 สุขภาพของ
บุคลากร

ให้การดูแลเมือ่ เกิดการ มีระบบป้ องกันโรคและ บุคลากรดูแลสุขภาพ
เจ็บป่ วยอย่างเหมาะสม อันตรายจากการทางาน ตนเองอย่างเหมาะสม
ในเชิงรุก

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
บุคลากรส่วนใหญ่ม ี
พฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี มี
สภาวะสุขภาพดี

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแล
สุขภาพของบุคลากร
อย่างเป็ นระบบ ทาให้
องค์กรเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
บุคลากรเป็ นผูน้ าในการ
สร้างสุขภาพ

4.5

5.0

I-6 การจัดการกระบวนการ (PCM)
6.1 การออกแบบระบบงาน
องค์กรกาหนดงานที่ เป็ นความเชี่ยวชาญพิ เศษ (สมรรถนะหลัก) ของตน ออกแบบระบบงาน และกระบวนการสาคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผ้ปู ่ วย
/ ผู้รบั ผลงานอื่นๆ, พร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉิ น, และบรรลุความสาเร็จขององค์กร.

26 การกาหนดงานที่
เป็ น core
competency ของ
องค์กร และการ
ออกแบบระบบงาน
โดยรวม


5

มีการกาหนดระบบงาน
และกระบวนการสาคัญ
ซึง่ สัมพันธ์กบั core
competency ของ
องค์กร

มีการกาหนด core
competency ของ
องค์กรซึง่ สัมพันธ์กบั
พันธกิจและสิง่ แวดล้อม
ขององค์กร
0.5

1.0

1.5

2.0

มีการออกแบบ
ระบบงานโดยรวมเพือ่
ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผรู้ บั
ผลงาน, มีการพัฒนา
core competency
2.5

3.0

มีการสร้างนวตกรรม
ให้แก่ระบบงานโดยใช้
ทรัพยากรภายนอก
อย่างเหมาะสม5, มีการ
ทบทวนและปรับปรุง
core competency

3.5

4.0

4.5

เช่น การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้สามารถทางานได้ง่ายขึน้ มากขึน้ เร็วขึน้

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มี core competency
โดดเด่นเป็ นที่
เทียบเคียงขององค์กร
อืน่
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27 ความพร้อมสาหรับ มีการวิเคราะห์ภยั พิบตั ิ
ภาวะฉุกเฉินและภัย หรือภาวะฉุกเฉินทีม่ ี
โอกาสเกิดขึน้
พิบตั ติ ่างๆ

0.5

1.0

มีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมของ
ระบบงานและสถานที่
เพือ่ รองรับภัยพิบตั หิ รือ
ภาวะฉุกเฉิน
1.5

2.0

มีการซักซ้อมความ
เข้าใจหรือซ้อมปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ
ครอบคลุมภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบตั ทิ ส่ี าคัญ
2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
การปรับปรุงแผนให้
เหมาะสมและมีความ
พร้อมตลอดเวลา
3.5

4.0

มีระบบบริหารความ
ต่อเนื่องของธุรกิจ
(Business Continuity
Management System)
ภายใต้ภาวะวิกฤติ
4.5

5.0

6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทางาน
องค์กรนากระบวนการทางานสาคัญไปปฏิ บตั ิ บริ หารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผ้ปู ่ วย / ผู้รบั ผลงานอื่น และ
เพื่อบรรลุความสาเร็จขององค์กร.

28 การจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน

ใช้ 3P หรือPDSA ใน
ใช้ 3P หรือ PDSA ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารหน่วยงาน
และงานประจา
เพือ่ บรรลุเป้ าหมาย
รวมทัง้ การติดตาม
กากับงานประจาวัน
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

ใช้ 3P หรือ PDSA กับ
ระบบงานหรือ
กระบวนการหลัก
(กระบวนการทีส่ ร้าง
คุณค่า) และประเด็น
เชิงกลยุทธ์
2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มี
ความชัดเจนในเรือ่ ง
การบูรณาการ
(เชือ่ มโยง) และนวต
กรรม, การแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละขยายผล
3.5

4.0

มีการประเมินและปรับ
ปรุงการจัดการกระบวน
การ ส่งผลให้เกิดคุณค่า
ต่อผูร้ บั บริการเพิม่ ขึน้
ความแปรปรวนลดลง
ผลลัพธ์สขุ ภาพดีขน้ึ
4.5
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ตอนที่ II ระบบงานสาคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และค ุณภาพ (RSQ)
1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1)
มีการพัฒนาคุณภาพที่ ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ.

29 การสนับสนุนจาก มีโครงสร้างองค์กรเพือ่
ผูน้ า การเชื่อมโยงและ การพัฒนาคุณภาพที่
เหมาะสมกับองค์กร, มี
ประสานงาน

มีการกาหนดหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพของผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั งิ านทุก
ระดับชัดเจน, ผูน้ าให้
การสนับสนุนการพัฒนา

การกาหนด operating
definition ของ “ความ
เสีย่ ง” และคุณภาพ”
0.5

1.0

30 การทางานเป็ นทีม มีความเป็ นทีมใน

1.5

2.0

มีความเป็ นทีมใน
หน่ วยงาน ในงาน
ระบบงาน/ที มคร่อม
ประจา และการพัฒนา สายงาน/ที มนาระดับ
คุณภาพของหน่วยงาน, ต่างๆ
มีแนวทางในการขอ
คาปรึกษาและการดูแล
ผูป้ ่ วยซับซ้อนร่วมกัน
ระหว่างสาขาที่
เกีย่ วข้อง
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

RM/patient safety,
QA, CQI เป็ นส่วนหนึ่ง
ของแผนกลยุทธ์ ซึง่ มี
การบูรณาการและ
ประสานในทุกขัน้ ตอน

2.5

3.0

ผูน้ าติดตามกากับความ ผูน้ าส่งเสริมให้เกิด
พยายามในการพัฒนา วัฒนธรรมของการ
คุณภาพ
มุง่ เน้นผูร้ บั ผลงาน การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และการเรียนรู้
3.5

ทีมระบบงาน/คร่อมสาย
งาน/ทีมนาระดับต่างๆ
ทาหน้าทีด่ แู ลภาพรวม
ติดตามความก้าวหน้า
เชือ่ ม โยงกับทีมนา
สูงสุดและทีมทีเ่ กีย่ วข้อง
(effective function of
team)
2.5

3.0

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
ทีมมี maturity สูง, การ
ใช้ขอ้ มูลและการวิจยั
เพือ่ การเรียนรู้

3.5

4.0

มีการติดตามประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิ
ภาพของทีมระบบงาน
ต่างๆ ส่งผลให้ม ี
วัฒนธรรมของการ
ทางานเป็ นทีมทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เป็ น
แบบอย่างทีด่ ี
4.5
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31 การประเมินตนเอง หาโอกาสพัฒนาจาก

หาโอกาสพัฒนาจาก
การวิเคราะห์
กระบวนการทางาน
อย่างเป็ นระบบ6

ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้

0.5

1.0

1.5

2.0

ใช้วธิ กี ารประเมินตนเอง มีความโดดเด่น เช่น ใช้ มีวฒ
ั นธรรมของการ
7
ทีห่ ลากหลาย ด้วย
การวิจยั ประเมินผล,
ประเมินตนเอง
ความเข้าใจ
การเรียนรูใ้ คร่ครวญ
จากผลการพัฒนา, การ
ตามรอยด้วยความ
เข้าใจ
2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.2 ระบบบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)
มีระบบบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่ มีประสิ ทธิ ผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ.

32 ระบบบริหารความ ตอบสนองปั ญหา/
เหตุการณ์เฉพาะราย
เสีย่ งและความ
อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย

วิเคราะห์ความเสีย่ งรอบ
ด้าน (ทัง้ ทีเ่ คยเกิดและที่
มีโอกาสเกิด),
ระบบงานได้รบั การ
ออกแบบอย่างรัดกุม
และนาไปปฏิบตั ิ

บูรณาการระบบงานและ
ระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารความ
เสีย่ ง

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
ความเสีย่ ง, มีวฒ
ั นธรรม
ความปลอดภัยเด่นชัด

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีการทบทวนเป็ นครัง้
33 การทบทวนการ
ให้บริการและการดูแล คราว
ผูป้ ่ วย (ทีแ่ นะนาไว้ใน
บันไดขัน้ ที่ 1 สู่ HA)

6

มีระบบรายงาน
อุบตั กิ ารณ์, มีวเิ คราะห์
สาเหตุและปรับปรุง, มี
กิจกรรมสร้างความ
ตื่นตัวในงานประจา

มีการทบทวนที่
มีการทบทวนที่
สอดคล้องกับบริบทของ ครอบคลุมโอกาสเกิด
หน่วยงาน
ปั ญหาสาคัญ, นามาสู่
การปรับปรุงระบบงาน

มีการทบทวนทีบ่ รู ณา
การเข้าเป็ นกิจกรรม
ประจาของหน่วยงาน, มี
การติดตามการปฏิบตั ิ
และผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้

มีวฒ
ั นธรรมของการ
ทบทวนคุณภาพการ
ดูแลผูป้ ่ วย รวมทัง้ การมี
ระบบ concurrent
monitoring

เช่น การใช้ service profileเพื่อวิเคราะห์งานและการบรรลุเป้ าหมาย

การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนในงานทีท่ า, การติดตามตัวชีว้ ดั , การทบทวนคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย, การทบทวนเวชระเบียนเพื่อเรียนรู้ AE, การตามรอยทางคลินิก, การ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน, การเยีย่ มหน่วยงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
7

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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34 การพัฒนาคุณภาพ เริม่ ต้นใช้เครือ่ งมือ
พัฒนาคุณภาพทาง
การดูแลผูป้ ่ วยใน
คลินิก เช่น indicator,
ลักษณะบูรณาการ

ใช้เครือ่ งมือที่
หลากหลายเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการดูแลกลุ่ม
ผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่มตาม
หลัก 3P

CPG

0.5

1.0

1.5

2.0

การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิกครอบคลุมกลุ่ม
ผูป้ ่ วยสาคัญในแต่ละ
สาขา, มีการ monitor
KPI อย่างเหมาะสม

2.5

3.0

ผสมผสานงานวิจยั กับ
การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิก หรือ R2R,
ผสมผสานทุกแนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิก, ผลลัพธ์ทาง
คลินิกมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพทาง
คลินิกอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ผลลัพธ์ทาง
คลินิกอยูใ่ นเกณฑ์ดถี งึ ดี
เลิศ

4.5

5.0

II-2 การกากับด ูแลด้านวิชาชีพ (PFG)
2.1 การพยาบาล (PFG.1/NUR)
มีระบบบริ หารการพยาบาลรับผิ ดชอบต่อการจัดบริ การพยาบาลที่ มีคณ
ุ ภาพสูง เพื่อบรรลุพนั ธกิ จขององค์กร
มีการบริหารการ
มีความโดดเด่น เช่น
35 ระบบบริหารการ มีโครงสร้างการบริหาร มีการจัดอัตรากาลัง
การพยาบาลทีช่ ดั เจน, ทางการพยาบาลที่
พยาบาลโดยการมีสว่ น การใช้นวตกรรม
พยาบาล
ผูน้ าทีมการพยาบาลมี สอดคล้องกับความ
ร่วม, มีระบบกากับดูแล ทางการบริหาร, การ
คุณสมบัตเิ หมาะสม, มี ต้องการของผูป้ ่ วยและ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ, ใช้
ประเมินการบรรลุ
แนวทางหรือมาตรฐาน หน้าทีร่ บั ผิดชอบ, มี
หลักการเป็ นโค้ชในการ เป้ าหมายของระบบ
การปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ น ระบบประกันคุณภาพ นิเทศงาน, มีการ
บริการพยาบาล
ทางการพยาบาลใน
ประสานความร่วมมือที่
ประเด็นทีส่ าคัญ
ดีกบั กรรมการ/
ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหารการ
พยาบาลอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ได้บริการ
พยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง

4.5
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36 ปฏิบตั กิ ารทางการ ให้การดูแลทางการ
พยาบาลขัน้ พืน้ ฐานทีด่ ี
พยาบาล

0.5

1.0

ให้การดูแลตามแผนการ
พยาบาลทีส่ อดคล้องกับ
ผลการประเมินผูป้ ่ วย
และสนับสนุนแผนการ
รักษาของแพทย์

1.5

2.0

ใช้กระบวนการพยาบาล
เพือ่ ดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
เหมาะสม, ปั ญหาและ
ความเสีย่ งของผูป้ ่ วย
ได้รบั การตรวจพบทัน
การณ์และตอบสนอง
อย่างเหมาะสม, มี
บันทึกทางการพยาบาล
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น ใช้
ความรูว้ ชิ าการที่
ทันสมัย, มีการเรียนรู้
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
เพือ่ ปรับปรุงระบบงาน
และพัฒนาวิชาชีพ, การ
ดูแลเป็ นองค์รวม

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการ
พยาบาลอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ได้บริการ
พยาบาลทีป่ ลอดภัย มี
คุณภาพสูง เป็ นองค์
รวม มีหวั ใจของความ
เป็ นมนุษย์ สอดคล้อง
กับปั ญหา วิถชี วี ติ และ
บริบททางสังคม
4.5

5.0

2.2 แพทย์ (PFG.2/MED)
มีการจัดตัง้ องค์กรแพทย์ รับผิ ดชอบต่อการส่งเสริ มและกากับดูแลมาตรฐานและจริ ยธรรมของผู้ประกอบวิ ชาชีพแพทย์ เพื่อบรรลุพนั ธกิ จของ
องค์กร.

37 องค์กรแพทย์

มีการพบปะกันในกลุ่ม
แพทย์อย่างสม่าเสมอ
และมีกจิ กรรมร่วมกัน
เพือ่ เพือ่ แสดงจุดยืนและ
ธารงไว้ซง่ึ มาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ

0.5

1.0

มีการจัดตัง้ องค์กร
แพทย์ (เหมาะสมกับ
องค์กร) และกาหนด
ประเด็นสาคัญที่
จาเป็ นต้องมีการพัฒนา
และประสานเพือ่ นาไป
ปฏิบตั ิ

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มีกลไกกากับดูแลและ
ส่งเสริมให้เกิดบริการ
ทางการแพทย์ทด่ี ี มี
มาตรฐานและจริยธรรม,
แพทย์แต่ละคนมี
การศึกษาต่อเนื่องตาม
เกณฑ์

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มี
บทบาทเด่นชัดในการ
เป็ นผูน้ าและชีท้ ศิ ทาง
เรือ่ งคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแล
ผูป้ ่ วย, แพทย์ประเมิน
คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
ของตนเองอย่าง
สม่าเสมอ

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการกากับดูแล
มาตรฐานและจริยธรรม
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรแพทย์เป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี นการ
ส่งเสริมให้ รพ.มีบริการ
ทางการแพทย์ทม่ี ี
คุณภาพและน่าไว้วางใจ
4.5
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II-3 สิ่งแวดล้อมในการด ูแลผูป้ ่ วย (ENV)
3.1 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1)
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย เจ้าหน้ าที่ และผู้มาเยือน. องค์กรสร้างความมันใจว่
่ าผู้อยู่ใน
พื้นที่ อาคารสถานที่ จะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของเสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉิ นอื่นๆ.
เป็ นแบบอย่างของ
38 โครงสร้างอาคาร อาคารสถานทีไ่ ด้รบั การ มีการปรับปรุงเพือ่ ลด โครงสร้างอาคารสถานที่ มีความโดดเด่น เช่น
ดูแลความสะอาดและ
ความเสีย่ งทาง
เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย เป็ นสถานทีท่ ใ่ี ห้ความ สิง่ แวดล้อมทาง
และสิง่ แวดล้อมทาง
เป็ นระเบียบ, สถานที่
โครงสร้างกายภาพที่
กาหนด, มีความปลอด อบอุน่ เป็ นมิตร, มีการ กายภาพทีเ่ อือ้ ต่อการ
กายภาพ
อาจมีขอ้ จากัดซึง่ ไม่อาจ เห็นชัดเจน
ภัย สะดวก สบาย,
ออกแบบโครงสร้าง
เยียวยาและความผาสุก
แก้ไขได้ในเวลาอันสัน้
พืน้ ทีใ่ ช้สอยเพียงพอ,
สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะ
ของผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่
แสงสว่างและอุณหภูม ิ กลุ่มโรค
และผูม้ าเยือน
เหมาะสม, มีระบบ
ระบายอากาศทีด่ ,ี ได้รบั
การบารุงรักษาอย่างดี
0.5

1.0

1.5

39 การกากับดูแลและ มีผไู้ ด้รบั มอบหมายให้
บริหารความเสีย่ งด้าน กากับดูแลระบบงาน
บริหารอาคารสถานที่
สิง่ แวดล้อม

มีการตรวจสอบอาคาร
สถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ค้นหาความเสีย่ ง
และการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่
ปลอดภัยด้าน
สิง่ แวดล้อมตาม
กาหนดเวลา

และการรักษาความ
ปลอดภัย

0.5

1.0

2.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

มีการประเมินความ
เสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมใน
เชิงรุก, จัดทาแผน
บริหารความเสีย่ งด้าน
สิง่ แวดล้อมและนาไป
ปฏิบตั ,ิ บุคลากรได้รบั
การฝึกอบรม

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
การทาให้เจ้าหน้าทีม่ ี
ส่วนร่วมในการกากับ
ดูแลและบริหาร
สิง่ แวดล้อมขององค์กร

3.5

4.0

มีการติดตามและ
ปรับปรุงระบบงาน
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
แบบอย่างของ
สิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพทีเ่ อือ้ ต่อความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วย
เจ้าหน้าที่ และผูม้ า
เยือน
4.5
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40 การจัดการกับวัสดุ มีการระบุวสั ดุและของ
และของเสียอันตราย เสียอันตรายทีม่ ใี น
องค์กร และแนวทาง
อย่างปลอดภัย

มีการฝึกอบรมและ
เตรียมอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น

ปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมใน
การเลือก สัมผัส จัดเก็บ
เคลื่อนย้าย ใช้ กาจัด
0.5

41 การจัดทาแผน
ฝึกซ้อม ตรวจสอบ
ระบบ เพื่อป้ องกัน
อัคคีภยั 

1.0

1.5

โครงสร้างอาคารสถานที่
ไม่มคี วามเสีย่ งด้าน
อัคคีภยั ทีช่ ดั เจน, มีการ
จัดทาแผนป้ องกันและ
รองรับเมือ่ เกิดอัคคีภยั
หรือภาวะฉุกเฉินอืน่ ๆ

0.5

1.0

มีการอบรมและฝึกซ้อม
แผน, มีการติดตัง้
เครือ่ งมือและวางระบบ
เกีย่ วกับอัคคีภยั อย่าง
เหมาะสมกับประเภท
วัสดุทต่ี ดิ ไฟในแต่ละ
พืน้ ที่

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.0

มีการปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีก่ าหนดไว้
อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมอันตรายใน
ทุกด้าน

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
การสร้างนวตกรรมใน
การกาจัดของเสียและ
วัสดุอนั ตรายทีม่ ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

3.5

การซ้อมแผนอัคคีภยั
และภาวะฉุกเฉิน
ครอบคลุมทุก
สภาวการณ์และ
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ในและ
นอก รพ., มีการ
ตรวจสอบปั จจัยเสีย่ งต่อ
อัคคีภยั และปรับปรุง
เพือ่ ป้ องกัน
2.5

3.0

4.0

4.5

มีการปรับปรุงแผนและ
การเตรียมความพร้อม
จากการประเมินผลการ
ฝึกซ้อม

3.5

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
แบบอย่างทีด่ ี มันใจว่
่ า
จะไม่เกิดอันตรายจาก
วัสดุและของเสีย
อันตราย

4.0

การจัดการและการ
เตรียมความพร้อมเป็ น
แบบอย่างทีด่ ี

4.5
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3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีเครื่องมือที่ จาเป็ น พร้อมใช้งานทาหน้ าที่ ได้เป็ นปกติ และมีระบบสาธารณูปโภคที่ จาเป็ นอยู่ตลอดเวลา.

42 เครือ่ งมือ

43 ระบบ
สาธารณูปโภค


มีระบบการจัดการ การ
ตรวจสอบความ
เพียงพอ ดูแลความ
พร้อมใช้ของเครือ่ งมือ
และวัสดุอปุ กรณ์ในแต่
ละหน่วยงาน

มีการกาหนดระดับขัน้
ต่าของเครือ่ งมือและ
วัสดุอปุ กรณ์ในแต่ละ
หน่วยงาน สารวจและ
วางแผนจัดหาทีจ่ าเป็ น

มีเครือ่ งมือเพียงพอ
สาหรับการดูแลผูป้ ่ วย
ได้อย่างปลอดภัยทัง้ ใน
ภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน, มีระบบ
บารุงรักษาเชิงป้ องกัน
ทดสอบ ตรวจสอบ และ
calibrate ทีเ่ หมาะสม

พร้อมใช้ ทาหน้าทีไ่ ด้
เป็ นปกติตลอดเวลา

มีความโดดเด่น เช่น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
การจัดหาทดแทน, การ
จัดบริการเครือ่ งมือบาง
ประเภทในลักษณะรวม
ศูนย์, การมีศกั ยภาพใน
การซ่อมบารุง

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการเครือ่ งมืออย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้ม ี
เครือ่ งมือเพียงพอและ
พร้อมใช้ในทุกสถาน
การณ์ อีกทัง้ สามารถให้
คาปรึกษาการบารุง
รักษาแก่ รพ. ใน
เครือข่าย/หน่วยงาน
ใกล้เคียงภายนอกได้

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีการจัดแผนผัง
ตาแหน่งทีต่ งั ้ ต่างๆ ของ
ระบบ, มีแนวทางปฏิบตั ิ
ฉุกเฉินเมือ่ ระบบ
สาธารณูปโภคมีปัญหา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มีการจัดทาแผนบริหาร
ระบบสาธารณูปโภค
เพือ่ การใช้งานทีไ่ ด้ผล
ปลอดภัย และเชือ่ ถือได้
, มีการตรวจสอบ
ทดสอบ และบารุงรักษา
อย่างเหมาะสมตามเวลา
ทีก่ าหนด, มีระบบไฟฟ้ า
สารองให้แก่จุดบริการที่
จาเป็ นทัง้ หมด

มีการนาแผนบริหาร
ระบบสาธารณูปโภคไป
ปฏิบตั อิ ย่างครบถ้วน, มี
ความมันใจในการ
่
ทางานของระบบไฟฟ้ า
สารอง การลดปริมาณ
เชือ้ โรคหรือการ
ปนเปื้ อนในระบบปรับ
อากาศ ระบบน้า

มีการติดตามและรวบ
รวบข้อมูลเกีย่ วกับ
ระบบสาธารณูปโภค
และใช้วางแผนปรับปรุง
หรือสร้างทดแทน
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มีระบบสาธารณูปโภคที่
จาเป็ นสาหรับให้การ
ดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพสูง และ
พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา
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3.3 สิ่ งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริ มสุขภาพและการพิ ทกั ษ์สิ่งแวดล้อม (ENV.3)
องค์กรแสดงความมุ่งมันในการที
่
่ จะทาให้โรงพยาบาลเป็ นสถานที่ ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ เอื้อต่อกิ จกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ และพิ ทกั ษ์
สิ่ งแวดล้อม.
มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ ป็ น
มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ มีความโดดเด่น เช่นมี มีการประเมินและ
44 สิง่ แวดล้อมเพื่อ
ความปลอดภัยทาง
การมีปฏิสมั พันธ์ ความ สิง่ แวดล้อมเอือ้ ต่อการ ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ ระเบียบ สบายตา
กายภาพและปราศจาก ผ่อนคลาย การจัด
เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ ส่งผลให้องค์กรเป็ น
การรบกวน
กิจกรรมสร้างเสริม
ของสาหรับบุคลากร
แบบอย่างในการเรียนรู้
สุขภาพสาหรับผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วย ผูร้ บั บริการอืน่ ๆ ให้แก่องค์กรอืน่ ๆ
และเจ้าหน้าที่
และประชาชนทัวไป
่
อย่างได้ผล
0.5

45 การพิทกั ษ์
สิง่ แวดล้อม

1.0

1.5

มีความพยายามในการ
แก้ไขปั ญหาในระบบ
บาบัดน้าเสียและกาจัด
ขยะซึง่ อาจจะมี
โครงสร้างไม่เหมาะสม
กับ รพ.
0.5

1.0

2.0

2.5

ระบบบาบัดน้าเสียมี
ขนาดเหมาะสมกับ รพ.,
มีกระบวนการทีช่ ดั เจน
ในการบาบัดน้าเสียและ
กาจัดขยะโดยผูม้ คี วามรู้

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

3.0

3.5

มีระบบบาบัดน้าเสียและ
การกาจัดขยะทีม่ ี
ประสิทธิภาพ, ค่าน้าทิง้
ทีผ่ า่ นการบาบัดเป็ นไป
ตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง

2.5

3.0

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
การลดปริมาณของเสีย
และลดการใช้วสั ดุท่ี
ทาลายสิง่ แวดล้อม, การ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
พิทกั ษ์และปรับปรุง
สิง่ แวดล้อม

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการพิทกั ษ์
สิง่ แวดล้อมอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นแบบอย่างในด้านนี้
หรือได้รบั การรับรอง
ISO14000

4.5
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II-4 การป้องกันและควบค ุมการติดเชื้อ (IC)
4.1 ระบบการควบคุมและป้ องกันการติ ดเชื้อ (IC.1)
ระบบการป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อขององค์กร ได้รบั การออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบั การสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการ
ประสานงานที่ ดี.
มีมาตรการป้ องกัน
การป้ องกันและควบคุม มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
46 การออกแบบระบบ มีการกาหนดเป้ า
ประสงค์ วัตถุประสงค์ ครอบคลุมการติดเชือ้ ที่ ครอบคลุมการติดเชือ้ ที่ บูรณาการระหว่างงาน ปรับปรุงงาน IC อย่าง
ป้ องกันและควบคุม
กลยุทธ์ ทีเ่ หมาะสมกับ พบบ่อยและมีสงิ่ อานวย มีความสาคัญทาง
IC กับ CQI และ
เป็ นระบบ ส่งผลให้
การติดเชือ้ 
รพ.
ความสะดวกเพียงพอ
ระบาดวิทยาตามบริบท ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง, มี องค์กรเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
ของ รพ., ครอบคลุมทุก การประสานการป้ องกัน อัตราการติดเชือ้ สาคัญ
พืน้ ที,่ มีการใช้ขอ้ มูล
ไปถึงบ้านของผูป้ ่ วย
อยูใ่ นระดับต่า
ความรูท้ ท่ี นั สมัย
และการส่งต่อระหว่าง
รพ.,
0.5

47 การจัดการและ
ทรัพยากร 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

มีผรู้ บั ผิดชอบงาน IC
ผูร้ บั ผิดชอบมีความรู้
มีทรัพยากรทีเ่ พียงพอ,
ชัดเจน (ทัง้ คณะผูก้ ากับ และคุณสมบัตเิ หมาะสม ระบบสารสนเทศ
ดูแลและ ICN)
สนับสนุน, บุคลากร
ได้รบั การอบรมความรู้
อย่างต่อเนื่อง
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีความโดดเด่น เช่นการ มีการประเมินและ
ให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง ปรับปรุงการจัดการ
แก่ครอบครัว/ชุมชน
ทรัพยากรด้าน IC อย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้ม ี
ทรัพยากร ระบบ และ
ความรูเ้ พียงพอ
3.5

4.0

4.5
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4.2 การป้ องกันการติ ดเชื้อ (IC.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิ บตั ิ ที่เหมาะสมเพื่อการป้ องกันการติ ดเชื้อในโรงพยาบาล.
มีการปฏิบตั ติ ามมาตร
48 การป้ องกันการติด มีการกาหนดมาตรการ มีมาตรการป้ องกันที่
ป้ องกันทีจ่ าเป็ น, มี
ครอบคลุม, บุคลากรมี การป้ องกันครบ ถ้วน,
เชือ้ 
โครงสร้างและสถานที่ ความรูค้ วามเข้าใจ
มีการควบคุมสิง่ แวด
เอือ้ ต่อการป้ องกัน
ล้อม, ลดความเสีย่ งต่อ
การติดเชือ้ ในพืน้ ที่
สาคัญ, ลดความเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ ทีส่ าคัญ
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่นนา
HFE มาปรับปรุงเพือ่ ให้
มีการปฏิบตั ติ าม
มาตรการได้อย่าง
สมบูรณ์, มีการประเมิน
และปรับปรุงการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการทีก่ าหนด
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้ องกัน
ส่งผลให้อตั ราการติด
เชือ้ อยูใ่ นระดับทีต่ ่ามาก

4.5

5.0

4.3 การเฝ้ าระวัง ติ ดตามกากับ และควบคุมการระบาด (IC.3)
องค์กรใช้วิธีการที่ เหมาะสมในการเฝ้ าระวังและติ ดตามกากับ เพื่อค้นหาและควบคุมการติ ดเชื้อ และจัดการกับสถานการณ์ ที่มีการระบาดของการ
ติ ดเชื้อในโรงพยาบาล.

49 การเฝ้ าระวังการ
ติดเชือ้ และติดตาม
กากับ

มีการออกแบบระบบเฝ้ า
ระวังทีเ่ หมาะสมกับ
องค์กร (รพ.ขนาดเล็ก
เน้นทีก่ ระบวนการและ
OPD)

0.5

1.0

มีการดาเนินการเฝ้ า
ระวังโดยผูม้ คี วามรู้
เหมาะสม ง่ายต่อการ
ปฏิบตั ิ ผูเ้ กีย่ วข้องมี
ส่วนร่วม มีการวิเคราะห์
และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
อย่างทันการณ์

1.5

มีศกั ยภาพในการบ่งชี้
50 การควบคุมการ
ระบาดของการติดเชือ้  การเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือ
การระบาดของการติด

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

การบ่งชีก้ ารเพิม่ หรือ
การระบาดเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ, มีการ

มีการนาข้อมูลจากการ
เฝ้ าระวังมาใช้ในการ
วางแผน ค้นหาการ
ระบาด ให้ความรู้
ประเมินผลและปรับปรุง
ระบบงาน

2.5

3.0

ทีมผูร้ บั ผิดชอบ
ดาเนินการใช้มาตรการ
ควบคุมทีเ่ หมาะสม

มีความโดดเด่น เช่น
ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกในการเฝ้ าระวัง
, การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
สะท้อนจุดทีเ่ ป็ นปั ญหา

3.5

4.0

มีการประเมินและปรับ
ปรุงประสิทธิภาพของ
การเฝ้ าระวังอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นแบบอย่างในด้านนี้
การเฝ้ าระวังมีประสิทธิ
ภาพ อัตราการติดเชือ้ ที่
สาคัญมีแนวโน้มลดลง

4.5

5.0

มีการเรียนรูจ้ ากการ
มีการควบคุมการระบาด
ระบาดทีเ่ กิดขีน้ เพือ่
อย่างมีประสิทธิภาพ,
นามาปรับปรุงระบบและ บทเรียนทีเ่ กิดขึน้ นามา
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เชือ้

0.5

สนับสนุนทรัพยากรและ อย่างรอบด้านและทัน
ให้อานาจทีมผูร้ บั ผิด
การณ์
ชอบในการควบคุม
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

สร้างความตระหนัก

3.5

4.0

สูร่ ะบบทีร่ ดั กุมและ
ความตระหนักใน
บุคลากร
4.5

5.0

II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS
5.1 ระบบบริ หารเวชระเบียน (MRS.1)

องค์กรจัดให้ มีระบบบริ หารเวชระเบียนที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย.
51 การวางแผนและ มีการร่วมกันกาหนด
ออกแบบระบบบริหาร เป้ าหมายของการ
บันทึกเวชระเบียน, มี
เวชระเบียน8

มีการร่วมกันออกแบบ
ระบบบริหารเวช
ระเบียน, มีระบบ
แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ป้ องกันการสูญหายและ
การบันทึก การแก้ไข
รักษาความปลอดภัย
การจัดเก็บ และการ
เข้าถึงเวชระเบียนที่
เหมาะสม
0.5

1.0

1.5

2.0

มีการดาเนินการระบบ
บริหารเวชระเบียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ, มีการ
รักษาความลับทีด่ ี

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
การส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยใช้
ประโยชน์จากบันทึกเวช
ระเบียนของตน, การ
ประมวลผลข้อมูลจาก
เวชระเบียนเพือ่ ประ
โยชน์ในการวางแผน
และปรับปรุงการดูแล
ผูป้ ่ วย
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
เวชระเบียนอย่างเป็ น
ระบบ ทาให้ระบบ
บริหารเวชระเบียน
ตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรและ
ผูป้ ่ วย

4.5

5.0

5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2)
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสาหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่ อง การเรียนรู้ การวิ จยั การประเมิ นผล และการใช้เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมาย.
เวชระเบียนมีความ
เวชระเบียนมีความ
เวชระเบียนมีความ
ผูป้ ่ วยทุกรายมีเวช
52 ความสมบูรณ์ของ เวชระเบียนมีความ
ระบบบริหารเวชระเบียน ได้แก่ ความเหมาะสมของแบบบันทึกต่างๆ, ระยะเวลาทีม่ กี ารเก็บรักษาเวชระเบียน, ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและค้นหาเวชระเบียน,
ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน, คุณภาพในการให้รหัส, การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
8

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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การบันทึก

สมบูรณ์ไม่ถงึ 40%

0.5

53 การทบทวนเวช
ระเบียน

1.0

สมบูรณ์ 40-49%

1.5

มีการทบทวนความ
สมบูรณ์ของการบันทึก
อย่างน้อยปี ละครัง้

0.5

1.0

2.0

สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 50- สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า
79 %
80%

2.5

มีการทบทวนความ
สมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนตาม
แบบฟอร์มของ สปสช./
พรพ. อย่างน้อย 3 ฉบับ
ต่อเดือนสาหรับแพทย์
แต่ละคน
1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

3.0

มีการทบทวนคุณภาพ
ของการบันทึกเวช
ระเบียน, มีการปรับปรุง
ความสมบูรณ์และ
คุณภาพของการบันทึก

2.5

3.0

3.5

4.0

ระเบียนซึง่ มีขอ้ มูล
เพียงพอสาหรับการ
สือ่ สาร การดูแลต่อเนื่อง
การเรียนรู้ การวิจยั การ
ประเมินผล และการใช้
เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมาย
4.5

มีการทบทวนคุณภาพ
การดูแลผูป้ ่ วยจากเวช
ระเบียน และนาปั ญหาที่
พบไปปรับปรุงระบบ
งาน (เช่น การใช้ trigger
เพือ่ คัดกรองเวช
ระเบียนมาทบทวนหา
AE และปรับปรุง)
3.5

4.0

ผูป้ ระกอบวิชาชีพมีเจต
คติทด่ี ตี ่อการทบทวน
เวชระเบียน ส่งผลให้
เวชระเบียนมีความ
สมบูรณ์และคุณภาพสูง

4.5
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS)
6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสารองยา (MMS.1)
องค์กรสร้างความมันใจในระบบการจั
่
ดการด้านยาที่ ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทัง้ การมียาที่ มีคณ
ุ ภาพสูงพร้อมใช้สาหรับผู้ป่วย.
มีการประเมินและ
54 การวางแผนและ มีการจัดตัง้ PTC หรือ PCT กาหนดเป้ าหมาย นโยบายและเป้ าหมาย มีความโดดเด่น เช่น
มอบหมายให้มกี ารทา และนโยบายทีช่ ดั เจน, ของ PTC ได้รบั การ
PTC ทาหน้าทีค่ รบทุก ปรับปรุงระบบบริหาร
การจัดการ
หน้าทีข่ อง PTC, มีการ มีการทบทวนบัญชียา นาไปปฏิบตั อิ ย่าง
function เพือ่ บรรลุ
จัดการด้านยาอย่างเป็ น
จัดทาบัญชียา รพ., มี อย่างน้อยปี ละครัง้ , มี
เหมาะสม
เป้ าหมาย, มีระบบ
ระบบ ใช้นวตกรรมและ
การวิเคราะห์ปัญหาการ มาตรการป้ องกันปั ญหา
ส่งเสริมการใช้ยาที่
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทาให้
ใช้ยาทีร่ นุ แรง, มีการ
การใช้ยาทีร่ นุ แรง
เหมาะสม, มีนโยบายที่ องค์กรเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
ระบุยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง รวมทัง้ การจัดการกับ
มุง่ สร้างการมีสว่ นร่วม ในด้านนี้
หรือต้องมีความ
ปั ญหายาขาดแคลนและ
และเสริมพลังผูป้ ่ วย
ระมัดระวังในการใช้สงู
ยาทีจ่ าเป็ นเร่งด่วน
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

55 การเก็บสารองยา มีแนวทางการสารองยา มีแนวทางการสารองยา ระบบจัดซือ้ และสารอง
ในระดับ รพ., จัดเก็บยา
แบบ First Expire First
Out (FEFO), มีการ
จัดการกับยาหมดอายุ
อย่างเหมาะสม, มีแผน
จัดซือ้ เวชภัณฑ์ในแต่ละ
ปี

0.5

1.0

ในระดับ รพ.และระดับ
หน่วยงาน, ระบบสารอง
ยา/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินและ
การทดแทน, ระบบจ่าย
ยาเมือ่ ห้องยาปิ ด, มีการ
ตรวจสอบบริเวณทีเ่ ก็บ
ยาอย่างสม่าเสมอ, มี
การคัดเลือกผูข้ ายและ
ตรวจรับยาทีม่ นใจว่
ั ่ าจะ
ได้ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

ยาสร้างความมันใจใน
่
ความเพียงพอ
คุณภาพ/ความคงตัว
ความปลอดภัย และ
ความพร้อมใช้

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีความโดดเด่น เช่น ใช้
ข้อมูลความคลาด
เคลื่อนทางยากับการ
จัดซือ้ เวชภัณฑ์, ระบบ
การติดตามยาคืนเมือ่
พบว่ายามีปัญหา, การ
จัดการกับยาทีส่ ง่ คืน
หัองยา
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงการเก็บสารอง
ยาอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ยามีคณ
ุ ภาพ
เพียงพอ พร้อมใช้ ใน
ทุกเวลา ทุกสถานการณ์
ทุกสถานที่
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6.2 การใช้ยา (MMS.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการสังใช้
่ ยาและการให้ยาที่ ปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล.
มีการวิเคราะห์ปัญหาที่ มีการกาหนดมาตรการ ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถ
56 การสังใช้
่ ยาและ
มีโอกาสเกิดจากการสัง่ ป้ องกันปั ญหาจากการ เข้าถึงข้อมูลเฉพาะของ
ถ่ายทอดคาสัง่
ใช้ยาและการถ่ายทอด สังใช้
่ ยาและถ่ายทอด
ผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นได้
คาสังจากข้
่
อมูลทีม่ อี ยู่ คาสัง่ (ดู SPA),
ครบถ้วน, มีแนวทางใน
ในระบบ
ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถ
การสังใช้
่ ยาที่ รพ.
เข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าเป็ น เลือกสรร, เริม่ มีระบบ
ได้,
drug reconciliation ใน
หน่วยงานจานวนหนึ่ง

57 การทบทวนคาสัง่
เตรียมและจัดจ่าย/ส่ง
มอบยา

58 การบริหารยาและ

มีความโดดเด่น เช่น
การใช้ IT ในการสังยา
่
การถ่ายทอด และการ
สือ่ สารเกีย่ วกับคาสังยา,
่
การจัดทาและใช้
ประโยชน์จาก drug
profile, ระบบทบทวน
เพือ่ ให้เกิดการใช้ยา
อย่างเหมาะสม, ระบบ
drug reconciliation ที่
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการสัง่
ใช้และถ่ายทอดคาสัง่
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรเป็ นตัวอย่าง
ในการสังใช้
่ ยาทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสม

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีการทบทวนคาสังใช้
่ ยา
ตามแนวทางเบือ้ งต้นใน
การคัดกรองปั ญหา, มี
การให้ขอ้ มูลการเตรียม
ยาทีถ่ กู ต้องให้กบั
ผูเ้ กีย่ วข้อง

มีการวิเคราะห์โอกาส

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

การทบทวนคาสังใช้
่ ยา
สามารถตรวจพบปั ญหา
สาคัญทีพ่ บบ่อย, มีการ
นาข้อมูล predispensing error ทีพ่ บ
บ่อยมาปรับระบบงาน,
มีการส่งมอบยาพร้อม
ข้อมูลคาแนะนาที่
เหมาะสม

มีการกาหนดมาตรการ

การทบทวนคาสังใช้
่ ยา
สามารถตรวจพบปั ญหา
ทีไ่ ม่พบบ่อยได้, มี
ระบบงานและสิง่ แวด
ล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเตรียม/
จัดจ่ายยาอย่างถูกต้อง,
มีระบบตรวจสอบก่อน
ส่งมอบ, มีระบบรับ
ข้อมูล dispensing error
จากหอผูป้ ่ วย
มีการปฏิบตั ติ าม

มีความโดดเด่น เช่น
การใช้ IT เพือ่ สือ่ สาร
กับผูส้ งใช้
ั ่ , ระบบ
ทบทวนเพือ่ ให้เกิดการ
ใช้ยาอย่างเหมาะสม,
ระบบติดตาม
dispensing error ผูป้ ่ วย
นอก

มีความโดดเด่น เช่น
29

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทบทวนคาสัง/เตรี
่ ยม/
จัดจ่ายยาอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นตัวอย่างในด้านนี้ มี
ความคลาดเคลื่อนและ
ความไม่เหมาะสมใน
ระดับต่ามาก

มีการประเมินและ
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ติดตามผล

เกิดความคลาดเคลื่อน
และเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์เนื่องจากการ
เตรียมและบริหารยา

0.5

1.0

ป้ องกันความคลาด
เคลื่อนและเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์เนื่องจาการ
เตรียมและการบริหาร
ยา, การให้ขอ้ มูลและ
ฝึกอบรม, สิง่ แวดล้อมที่
เอือ้
1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มาตรการทีก่ าหนดไว้,
ระบบ double check ที่
เหมาะสม, ระบบบันทึก
และติดตามผลการให้ยา
, ระบบรายงานเมือ่ เกิด
ปั ญหา

2.5

3.0

การใช้ IT ในการบริหาร
ยา, การ empower ให้
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวมีสว่ น
ร่วมในการตรวจสอบ

3.5

4.0

ปรับปรุงระบบการ
เตรียมและบริหารยา
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรเป็ นผูน้ าใน
ด้านนี้ ความคลาด
เคลื่อนและเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์อยูใ่ นระดับ
ต่ามาก

4.5

30

5.0
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II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการที่เกีย่ วข้อง (DIN)
ก. ห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์ / พยาธิ วิทยาคลิ นิก
มีบุคลากร สถานที่
มีบุคลากร สถานที่
59 การวางแผน
เครือ่ งมืออุปกรณ์
เครือ่ งมืออุปกรณ์
ทรัพยากร และการ

มีบุคลากร สถานที่
เครือ่ งมืออุปกรณ์

จัดการห้องปฏิบตั กิ าร เพียงพอสาหรับการตรวจ เพียงพอสาหับการตรวจ
lab ขัน้ พืน้ ฐาน
lab ทีจ่ าเป็ นตลอดเวลา
ทางการแพทย์
60 การจัดบริการ
ปฏิบตั กิ ารทางการ
แพทย์

61 ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์

เหมาะสมกับบริการของ
องค์กร

มีความโดดเด่น เช่น มี
ระบบบารุงรักษาเชิง
ป้ องกัน การสอบเทียบ
และการใช้ผลการสอบ
เทียบอย่างเหมาะสม

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ า
ในด้านนี้

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีบริการ lab ขัน้ พืน้ ฐาน มีบริการ lab ทีจ่ าเป็ น
ทีจ่ าเป็ น
ตลอดเวลา สามารถส่ง
ตรวจภายนอกเมือ่
จาเป็ น, ผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้รบั ผลในเวลาที่
กาหนด
มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
เก็บสิง่ ส่งตรวจ
ปฏิบตั กิ ารตรวจ และ
การควบคุมคุณภาพที่
จาเป็ น

มีระบบป้ องกันการ
รายงานผลผิดพลาด
การรายงานค่าวิกฤติ
การรักษาความลับ การ
สือ่ สารทีด่ กี บั หน่วยส่ง
ตรวจ

มีระบบควบคุมคุณภาพ
ภายใน (เครือ่ งมือ
น้ายา และผลการตรวจ)
และมีการตอบสนอง
อย่างเหมาะสม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มีระบบการทดสอบ
ความชานาญ
(proficiency test) และมี
การตอบสนองอย่าง
เหมาะสม, มีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอ
แนะสาคัญทีไ่ ด้รบั จาก
องค์กรวิชาชีพ หรือพี่
เลีย้ งในเครือข่าย

มีระบบการติดตาม
ความน่าเชือ่ ถือของการ
แปลผล, มีการทบทวน
ความเหมาะสม และ
คุม้ ค่า ในการส่งตรวจ
มีระบบบริหารคุณภาพ
ทีค่ รอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ, มีการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับ
วิชาชีพอืน่ , ได้รบั การ
รับรองจากองค์กร
ภายนอกครอบคลุมการ
ตรวจสาคัญบางส่วน
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการ
ห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์อย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นผูน้ าในด้านนี้
ได้รบั การรับรองจาก
องค์กรภายนอก
ครอบคลุมการตรวจ
สาคัญส่วนใหญ่
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ข. บริ การโลหิ ตวิ ทยา

62 (ก) บริการโลหิต
วิทยาใน รพ.ทีไ่ ม่ม ี
คลังเลือด

มีแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
ชัดเจนสาหรับผูป้ ่ วยที่
จาเป็ นต้องใช้เลือด
รวมทัง้ การระบุแหล่งที่
จะขอรับเลือดในกรณี
ต่างๆ

0.5

62 (ข) บริการโลหิต
วิทยาใน รพ.ทีม่ คี ลัง
เลือด

1.0

มีระบบการขอเลือด
ขนส่งเลือด หรือส่ง
ผูป้ ่ วยไปรับเลือด ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ,
มีการเฝ้ าระวังปฏิกริ ยิ า
จากการให้เลือด และมี
การนาบทเรียนมา
ทบทวนเพือ่ ให้เกิดการ
ปฏิบตั ทิ ร่ี ดั กุมในการให้
เลือด
1.5

มีแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
ชัดเจนสาหรับการรับ
บริจาคโลหิต และการ
ให้บริการโลหิต

0.5

1.0

2.0

มีการนามาตรฐานการ
บริการโลหิตของ
สภากาชาดไทยมา
ประเมินและปรับปรุงใน
ส่วนขาด

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มีการติดตามผลการ
ดาเนินการ และแสดงให้
เห็นว่าสามารถให้เลือด
แก่ผปู้ ่ วยได้อย่าง
ปลอดภัย ทันเวลา

2.5

3.0

สามารถปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบริการ
โลหิตของสภากาชาด
ไทยในหัวข้อทีจ่ าเป็ น
กับบริบทได้ครบถ้วน

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ในด้าน
การให้บริการโลหิต
ให้แก่ รพ.ในเขต
ใกล้เคียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการโลหิต
วิทยาอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ า
ในด้านนี้

4.5

32

5.0

5.0
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ค. บริ การรังสีวิทยา และ Medical Imaging อื่นๆ
มีบุคลากร สถานที่
มีบุคลากร สถานที่
63 การวางแผน
เครือ่ งมืออุปกรณ์
เครือ่ งมืออุปกรณ์
ทรัพยากร และการ

จัดการบริการรังสี
วิทยา

เพียงพอสาหรับบริการ
รังสีวทิ ยา ขัน้ พืน้ ฐาน

เพียงพอสาหรับบริการ
รังสีวทิ ยาทีจ่ าเป็ น
ตลอดเวลา

มีบุคลากร สถานที่
เครือ่ งมืออุปกรณ์

สถานที่ เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ ได้รบั การ
เหมาะสมกับบริการของ ตรวจสอบและรับรอง
องค์กร, สถานที่
จากหน่วยงานที่
เครือ่ งมืออุปกรณ์
รับผิดชอบตามที่
เป็ นไปตามมาตรฐาน, มี กฎหมายกาหนด

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ า
ในด้านนี้

ระบบบารุงรักษาเชิง
ป้ องกันทีเ่ หมาะสม
0.5

64 การบริการรังสี
วิทยา

1.0

1.5

มีบริการรังสีวทิ ยาขัน้
พืน้ ฐานทีจ่ าเป็ น, มี
ระบบในการเตรียม
ผูป้ ่ วย, มีแนวทางปฏิบตั ิ
ทีจ่ าเป็ น

0.5

1.0

2.0

มีบริการรังสีวทิ ยาที่
จาเป็ นตลอดเวลา
สามารถส่งตรวจ
ภายนอกเมือ่ จาเป็ น,
ผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ผลใน
เวลาทีก่ าหนด

1.5

2.0

65 ระบบคุณภาพและ มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการ มีการควบคุมคุณภาพ
ของกระบวนการ
ความปลอดภัยบริการ ถ่ายภาพรังสี
ถ่ายภาพและล้างฟิ ลม์
รังสีวทิ ยา
และมีการตอบสนอง
อย่างเหมาะสม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.5

3.0

3.5

บริการรังสีวทิ ยา ให้
ภาพวินจิ ฉัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และการวินิจฉัยโรคที่
ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ โดย
มีอนั ตรายต่อผูป้ ่ วยและ
เจ้าหน้าทีน่ ้อยทีส่ ดุ ,
ผูป้ ่ วยได้รบั คาอธิบาย
ผลการตรวจตามความ
เหมาะสม
2.5

3.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
การทบทวนความเหมาะ
สมในการส่งตรวจ,
ระบบติดตามความ
น่าเชือ่ ถือของการแปล
ผล, การทบทวนความ
เหมาะสมและคุม้ ค่าใน
การส่งตรวจ

3.5

มีการควบคุมคุณภาพ
ของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
ตรวจทางรังสี / medical
imaging อืน่ ๆ, มีระบบ
ป้ องกันอันตรายจากรังสี
สารทึบรังสี และการเฝ้ า

4.0

4.0

มีระบบบริหารคุณภาพ
ทีค่ รอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ, มีการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับ
วิชาชีพอืน่
33

5.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริการ
รังสีวทิ ยา ส่งผลให้
องค์กรเป็ นผูน้ าในด้านนี้

4.5

5.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบคุณภาพ
ส่งผลให้องค์กรเป็ เน
ผูน้ าในด้านนี้
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ระวังผูป้ ่ วยทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง, มีการทบทวน
อุบตั กิ ารณ์และการหา
โอกาสพัฒนา
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

II – 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยส ุขภาพ (DHS)
8. การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการติ ดตามเฝ้ าระวังเพื่อค้นหาการเกิ ดโรคและภัยสุขภาพที่ ผิดปกติ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และดาเนิ นการสอบสวน
ควบคุมโรคไม่ให้เกิ ดการแพร่ระบาดได้
มีการสร้างความรู้ ความ
มีงบประมาณ
เทคโนโลยี ทรัพยากร เข้าใจ ความตระหนัก
และบุคลากรทีเ่ หมาะสม ในด้านแนวคิด นโยบาย
แผน และแนวทาง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเฝ้ า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ
สาหรับบุคลากรทุก
ระดับ

66 นโยบาย แผน การ มีนโยบายและแผนที่
ชัดเจน สอดคล้องกับ
ติดตามประเมินผล
ปั ญหาในพืน้ ที่
บุคลากร ทรัพยากร
การสร้างความรู้

0.5

1.0

1.5

2.0

มีระบบรายงานโรคที่
มีการวิเคราะห์โรคและ
67 การเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้ า ต้องเฝ้ าระวังตามที่ สธ. ภัยสุขภาพสาคัญใน
กาหนด
พืน้ ทีแ่ ละจัดระบบเฝ้ า
ระวัง
ระวังอย่างเหมาะสม

0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

มีการบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ, ใช้
วิธกี ารทางระบาดวิทยา
ในการวิเคราะห์อย่าง
สม่าเสมอ, มีการ
คาดการณ์แนวโน้มและ
วางแผนป้ องกัน
2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
ระบบในการกากับดูแล
ติดตามประเมินผล,
บุคลากรทุกระดับให้
ความร่วมมือ

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
สามารถตรวจพบการ
ระบาดของโรคและภัย
สุขภาพทีไ่ ม่อยูใ่ น
ขอบเขตการเฝ้ าระวัง
ตามปกติ
3.5

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี นการ
บริหารและทรัพยากร

4.0

4.5
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5.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
เฝ้ าระวังอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี นระบบที่
มีประสิทธิภาพ
5.0
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68 การตอบสนองต่อ
การระบาด และการ
เผยแพร่ขอ้ มูล

มีมาตรการป้ องกันการ
ระบาด, มีการประสาน
กับ SRRT, มีชอ่ งทาง
รับรายงานทีเ่ หมาะสม

0.5

1.0

มีแผนตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินและเตรียมพร้อม
รองรับ, มีการสอบสวน
ผูป้ ่ วยเฉพาะรายและ
การระบาดอย่าง
ทันท่วงที
1.5

2.0

มีการสืบค้นและควบคุม
การระบาดอย่าง
ทันท่วงที, เผยแพร่
ข้อมูลให้ผเู้ กีย่ วข้อง,
ตอบสนองต่อการระบาด
อย่างเหมาะสม

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่นมี
ความร่วมมือจาก
ผูเ้ กีย่ วข้องใน รพ.และ
เครือข่ายนอก รพ. ใน
การเฝ้ าระวังและควบคุม
การระบาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.5

4.0

มีการควบคุมการระบาด
อย่างมีประสิทธิภาพ
บทเรียนทีเ่ กิดขึน้ นามา
สูร่ ะบบทีร่ ดั กุมและ
ความตระหนักใน
บุคลากร

4.5

5.0

II – 9 การทางานกับช ุมชน (COM)
9.1 การจัดบริ การสร้างเสริ มสุขภาพสาหรับชุมชน (COM.1)
ที มผู้ให้บริ การร่วมมือกับชุมชน จัดให้มีบริ การสร้างเสริ มสุขภาพที่ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนที่ รบั ผิ ดชอบ.
วางแผนและออกแบบ มีความโดดเด่น เช่นมี
69 การจัดบริการสร้าง เรียนรูช้ มุ ชน ศักยภาพ จัดบริการสุขภาพเพือ่
บริการสร้างเสริม
ระบบเกือ้ หนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพสาหรับ และความต้องการของ ตอบสนองความ
ชุ
ม
ชน
ต้
อ
งการของชุ
ม
ชน
สุ
ข
ภาพร่
ว
มกั
บ
ชุ
ม
ชน
บริการสุขภาพเต็มพืน้ ที่
ชุมชน
ทีร่ บั ผิดชอบ

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดบริการ
สาหรับชุมชนอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้ชมุ ชน
ทุกแห่งในพืน้ ทีส่ ามารถ
เข้าถึงบริการสร้างเสริม
สุขภาพทีจ่ าเป็ นได้

4.5

5.0

9.2 การเสริ มพลังชุมชน (COM.2)
ที มผู้ให้บริ การทางานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของชุมชน.
สร้างเครือข่ายระหว่าง ร่วมมือกับชุมชน
สนับสนุนการพัฒนา
มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
70 การเสริมพลัง
รพ.กับชุมชน
ส่งเสริมพฤติกรรมและ ความสามารถของ
ชีแ้ นะและสนับสนุน
ปรับปรุงการทางานกับ
ชุมชน
ทักษะสุขภาพส่วน
ชุมชนเพือ่ แก้ปัญหา
นโยบายสาธารณะ,
ชุมชนอย่างเป็ นระบบ
บุคคลซึง่ มีความสาคัญ สุขภาพของชุมชน โดย สร้างเครือข่ายการ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ า
ต่อสุขภาพของแต่ละคน ชุมชนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ เรียนรูร้ ะหว่างชุมชน,
ในด้านนี้ ชุมชนมีความ
หลัก
การส่งเสริมให้ม ี
เข้มแข็ง เป็ นแบบอย่าง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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สิง่ แวดล้อมทาง
ของการพึง่ ตนเองใน
กายภาพและทางสังคม การจัดการกับปั ญหา
ทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี สุขภาพในพืน้ ที่
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

36

5.0
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ตอนที่ III กระบวนการด ูแลผูป้ ่ วย
III – 1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN)
ที มผู้ให้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าผู้รบั บริ การสามารถเข้าถึงบริ การที่ จาเป็ นได้ง่าย, กระบวนการรับผู้ป่วยเหมาะกับปัญหาสุขภาพ / ความต้องการ
ของผู้ป่วย ทันเวลา มีการประสานงานที่ ดี ภายใต้ระบบและสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล.
มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและ
71 การเข้าถึงบริการที่ มีการวิเคราะห์อปุ สรรค มีการปรับปรุงเพือ่ ลด มีการใช้ขอ้ มูลปั ญหา
ต่อการเข้าถึงบริการที่ อุปสรรคต่อการเข้าถึง สุขภาพของชุมชนที่
การใช้ IT เพือ่ ให้ผปู้ ่ วย ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
จาเป็ นและบริการ
จาเป็ นและเร่งด่วน
บริการทีส่ าคัญ
รับผิดชอบเพือ่ การจัด เช้าถึงบริการ, การ
เพือ่ ให้ประชาชนใน
เร่งด่วน
(ด้านภายภาพ ภาษา
หรือขยายบริการ
เข้าถึงของกลุ่ม
ชุมชนสามารถเข้าถึง
วัฒนธรรม อืน่ ๆ)
ผูด้ อ้ ยโอกาส หรือผูป้ ่ วย บริการทีจ่ าเป็ นต่างๆ
ฉุกเฉิน, การใช้ lean
อย่างเหมาะสมกับ
health need
เพือ่ ลดขัน้ ตอน
0.5

72 กระบวนการรับ
ผูป้ ่ วย

1.0

1.5

มีการวิเคราะห์ผปู้ ่ วยที่
ต้องได้รบั การดูแล
ฉุกเฉิน/เร่งด่วน, มี
แนวทางในการบ่งชี้
ผูป้ ่ วย การประเมิน
เบือ้ งต้น การช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน การรับเข้า
หน่วยบริการวิกฤติ การ
ส่งต่อ
0.5

1.0

2.5

มีการบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยและ
ระบบ triage ทีด่ ,ี มีการ
ช่วยเหลือเบือ้ งต้นและ
ส่งต่ออย่างเหมาะสม,
การรับเข้าหน่วยบริการ
วิกฤติเป็ นไปตามเกณฑ์

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.0

3.0

กระบวนการรับผูป้ ่ วย
เหมาะกับปั ญหาของ
ผูป้ ่ วย ทันเวลา มีการ
ประสานงานทีด่ ี

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

มีความโดดเด่น เช่น
ระบบประสานงานใน
การส่งต่อผูป้ ่ วยวิกฤติท่ี
มีประสิทธิภาพ, การใช้
lean เพือ่ ปรับปรุง
กระบวนการรับผูป้ ่ วย,
การบริหารเตียงใน
หน่วยวิกฤติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการรับ
ผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบ
ทาให้ผลลัพธ์การดูแล
ผูป้ ่ วยดีขน้ึ

4.5
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73 การให้ขอ้ มูลและ
informed consent

มีแนวทางการให้ขอ้ มูล
และการขอความ
ยินยอม

0.5

1.0

III - 2 การประเมินผูป้ ่ วย (ASM)

มีการให้ขอ้ มูลจนเป็ นที่
เข้าใจ สาหรับกรณีท่ี
กาหนดไว้ว่าต้องใส่ใจ
เป็ นพิเศษ

1.5

2.0

ผูป้ ่ วยและครอบครัว
ได้รบั ข้อมูลทีจ่ าเป็ น
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
และให้ความยินยอม
ด้วยความเข้าใจ, มีการ
บันทึกทีเ่ หมาะสม
2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มี
ระบบทีด่ ใี นการให้ขอ้ มูล
ทีม่ คี วามอ่อนไหว
(sensitive)

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการให้
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ก่อให้เกิดความมันใจ
่
ความร่วมมือ และการ
ปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องในผูป้ ่ วย
ส่วนใหญ่

4.5

5.0

ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมิ นความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม.
ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมิน ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมิน มีความโดดเด่น เช่น มี
74 การประเมินผูป้ ่ วย มีการกาหนดแนว
ทางการประเมินผูป้ ่ วย
และบันทึกข้อมูล

75 การตรวจ
investigate ทีจ่ าเป็ น

ในทุกระบบทีเ่ กีย่ วข้อง,
มีการระบุปัญหาและ
ความต้องการทีเ่ ร่งด่วน
และสาคัญ

เมือ่ แรกรับครบถ้วนเป็ น
องค์รวม, มีการใช้ CPG
ในกลุ่มโรคสาคัญ, มีการ
ประเมินซา้ ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม, บันทึกผล
การประเมินในเวลาที่
กาหนด

มีการปรับปรุง
ความร่วมมือและ
กระบวนการประเมิน
ประสานระหว่างวิชาชีพ ผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบ
ในการประเมินผูป้ ่ วย, ทาให้ผลลัพธ์การดูแล
การประเมินสาหรับ
ผูป้ ่ วยดีขน้ึ
ผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพาะ, การ
ใช้ CPG ในการประเมิน
อย่างกว้างขวาง

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

มีบริการตรวจ
investigate พืน้ ฐาน

มีการจัดทาแนวทางการ
ตรวจ investigate ที่
จาเป็ นตามข้อมูล
วิชาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกรณีทอ่ี าจ
เป็ นปั ญหา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจ
investigate ทีจ่ าเป็ นใน
เวลาทีเ่ หมาะสม, มี
ระบบสือ่ สารและบันทึก
ผลการตรวจ, มีการ
รักษาความลับอย่าง
เหมาะสม, มีการอธิบาย
ผลการตรวจทีผ่ ดิ ปกติ

มีความโดดเด่น เช่น
การประสานกับหน่วย
ตรวจ investigate
ภายนอกทีม่ ี
ประสิทธิภาพ, การใช้ IT
ในการสือ่ สารและบันทึก
ผลการตรวจ
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจ investigate อย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้ได้
การวินิจฉัยโรคที่
แม่นยา
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76 การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคส่วน
การวินิจฉัยโรค
ใหญ่เป็ นไปตามอาการ ครอบคลุมปั ญหาทาง
สาคัญทีน่ าผูป้ ่ วยมา รพ. ร่างกายทีส่ าคัญทุก
ระบบ

0.5

1.0

1.5

2.0

การวินิจฉัยโรค
ครอบคลุมปั ญหาของ
ผูป้ ่ วยอย่างครบถ้วน, มี
การบันทึกในเวลาที่
กาหนด, มีบนั ทึกการ
เปลีย่ นแปลงการ
วินิจฉัยโรคเมือ่ มีขอ้ มูล
เพิม่ เติม

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มี
ข้อมูลสนับสนุนการ
วินิจฉัยโรคชัดเจน, มี
ความสอดคล้องในการ
วินิจฉัยโรคของวิชาชีพ
ต่างๆ, มีการใช้ CPG
เพือ่ ปรับปรุงการ
วินิจฉัยโรค, มีการ
วินิจฉัยโรคเพือ่ การ
สร้างเสริมสุขภาพ
3.5

4.0

มีการทบทวนความ
เหมาะสมและครบถ้วน
ในการวินจิ ฉัยโรคพร้อม
ทัง้ นามาปรับปรุงอย่าง
เป็ นระบบ

4.5

5.0

III-3 การวางแผน (PLN)
3.1 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย (PLN.1)
ที มผู้ให้บริ การจัดทาแผนการดูแลผู้ป่วยที่ มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้ าหมายที่ ชดั เจน สอดคล้องกับปัญหา / ความต้องการด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วย.

77 การวางแผนการ
ดูแลผูป้ ่ วย

มีแผนการดูแลทีแ่ ฝงอยู่ มีแผนการดูแลผูป้ ่ วยที่
ในคาสังการรั
่
กษาหรือ ชัดเจน เริม่ มีเป้ าหมาย
บันทึกต่างๆ
ของแต่ละวิชาชีพ

0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

มีแผนการดูแลที่
เหมาะสมกับปั ญหาของ
ผูป้ ่ วย โดยการประสาน
งานหรือวางแผนร่วมกัน
ระหว่างวิชาชีพ มี
เป้ าหมายการดูแล
ร่วมกันทีช่ ดั เจน, มีการ
ใช้ขอ้ มูลวิชาการในกลุ่ม
โรคสาคัญ
2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
แผนครอบคลุมเป็ นองค์
รวม, ผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวมีสว่ นร่วมใน
การวางแผนและกาหนด
เป้ าหมาย, การวางแผน
มีพน้ื ฐานข้อมูลวิชาการ
เป็ นส่วนใหญ่

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
อย่างเป็ นระบบ ทาให้
แผนมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และผลลัพธ์
การดูแลผูป้ ่ วยเป็ นไป
ตามเป้ าหมายในแผน

4.5
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3.2 การวางแผนจาหน่ าย (PLN.2)
มีการวางแผนจาหน่ ายผู้ป่วยเพื่อให้ผ้ปู ่ วยสามารถดูแลตนเอง และได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ หลังจาก
จาหน่ ายจากโรงพยาบาล.
การวางแผนจาหน่าย
การวางแผนจาหน่ายทา มีการระบุปัญหา/ความ มีความโดดเด่น เช่น
มีการประเมินและปรับ
78 การวางแผน
เน้นการให้สขุ ศึกษา
ได้ดใี นกลุ่มทีม่ กี าร
ต้องการทีจ่ ะเกิดขึน้ หลัง คานึงถึงมิตติ ่างๆ อย่าง ปรุงกระบวนการวาง
จาหน่าย
ทัวๆ
่ ไปตามแบบแผนที่ จัดทาแนวทางไว้แล้ว
จาหน่ายอย่างชัดเจน, มี รอบด้าน, ทีมสหสาขา แผนจาหน่ายอย่างเป็ น
กาหนดไว้
เช่น CareMap
การเตรียมความพร้อม วิชาชีพร่วมกันวางแผน, ระบบ ส่งผลให้ผปู้ ่ วย
เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยและ
ผูป้ ่ วยและครอบครัวมี ได้รบั การดูแลและช่วย
ครอบครัวสามารถ
ส่วนร่วม
ตนเองได้ รวมถึงการ
จัดการกับปั ญหา/ความ
ประสานให้ชมุ ชนมีสว่ น
ต้องการดังกล่าว
ร่วมในการดูแลผูป้ ่ วยที่
ด้อยโอกาสหรือขาด
ผูด้ แู ล
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

III-4 การด ูแลผูป้ ่ วย (PCD)
4.1 การดูแลทัวไป
่ (PCD.1)
ที มผู้ให้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิ ชาชีพ.

79 การดูแลทัวไป
่

มีการจัดทาแนวทาง
ปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ
ได้สาหรับกระบวนการ
ดูแลทีส่ าคัญ รวมทัง้ การ
กาหนดความรับผิดชอบ
ของบุคลากรระดับต่างๆ
0.5

1.0

มีการติดตามเพือ่ ให้
มันใจว่
่ าการดูแลต่างๆ
เป็ นไปตามแนวทางที่
กาหนดไว้, มีการสือ่ สาร
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
ประสานการดูแลผูป้ ่ วย
ทีด่ ี

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลการ
ดูแลอย่างทันท่วงที
ปลอดภัย เหมาะสม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และแผนการดูแลที่
จัดทาไว้

2.5

3.0

มีความโดดเด่น เช่น
ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแล
อย่างเป็ นองค์รวม,
ผูป้ ่ วยและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการ
กาหนดการดูแล และ
แก้ไขปั ญหา

3.5

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูป้ ่ วยอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้ผปู้ ่ วย
ได้รบั การดูแลทีเ่ กิน
ความคาดหวัง
4.5
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4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริ การที่ มีความเสี่ยงสูง (PCD.2)
ที มผู้ให้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลผู้ป่วยที่ มีความเสี่ยงสูงและให้บริ การที่ มีความเสี่ยงสูงอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิ ชาชีพ.

80 การดูแลและ
บริการทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูง

มีการระบุผปู้ ่ วยทีม่ ี
ความเสีย่ งสูงและบริการ
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงของ
รพ. และจัดทาแนว
ทางการดูแลทีจ่ าเป็ น
สาหรับผูป้ ่ วยดังกล่าว

มีการดูแลตามแนวทาง
ทีก่ าหนดไว้, ผูป้ ่ วย
ได้รบั การส่งต่อในเวลา
ทีเ่ หมาะสม, มีความ
พร้อมในด้านเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ และบุคลากรที่
ได้รบั การฝึกอบรม

การทาหัตถการทีม่ ี
ความเสีย่ งกระทาใน
สิง่ แวดล้อมทีม่ คี วาม
พร้อม (สถานที่ คน
เครือ่ งมือ), มีการเฝ้ า
ระวังการเปลีย่ นแปลง
อย่างเหมาะสมกับความ
รุนแรงของการเจ็บป่ วย

มีความโดดเด่น เช่น มี
ระบบงานทีด่ แี ละการ
ประสานงานทีดกี บั
องค์กรอืน่ ทัง้ ในด้าน
การขอปรึกษาและการ
ส่งต่อ, มีระบบทีด่ ใี น
การตอบสนองเมือ่
ผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลง
(ตามแนวทางใน

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแลทีม่ ี
ความเสีย่ งสูงอย่างเป็ น
ระบบ ทาให้ผลลัพธ์การ
เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์และ
ภาวะแทรกซ้อนอยูใ่ น
ระดับทีต่ ่ามาก

SIMPLE)
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3)
ที มผู้ให้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลในบริ การเฉพาะที่ สาคัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิ ชาชีพ.

81 การระงับความรูส้ กึ  มีเครือ่ งมือพืน้ ฐานที่
สามารถให้บริการระงับ
ความรูส้ กึ ได้, บุคลากร
ได้รบั การฝึกอบรม/
ฟื้ นฟูทกั ษะเพียงพอ

82 การผ่าตัด

สถานที่ เครือ่ งมือ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผูุป่ วยได้รบั การเตรียม
ความพร้อม, มีการ
ประเมินและวางแผน
เพือ่ ให้การระงับ
ความรูส้ กึ อย่าง
ปลอดภัยโดยผูป้ ่ วยมี
ส่วนร่วมในการเลือกวิธี
ให้ยาระงับความรูส้ กึ
การทบทวน
สถานที่ เครือ่ งมือ

5.0

กระบวนการระงับ
ความรูส้ กึ เป็ นไปอย่าง
ราบรืน่ และปลอดภัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยบุคคลทีเ่ หมาะสม มี
การตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

มีความโดดเด่น เช่น
ระบบติดตามภาวะไม่
พึงประสงค์, ความ
สามารถในการดูแลผู้
ป่ วยซับซ้อนหรือรุนแรง
ได้อย่างปลอดภัย,
ระบบการดูแล deep
sedation ทัวทั
่ ง้ องค์กร
นวตกรรม

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการระงับ
ความรูส้ กึ อย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้ ASA
mortality rate ดีกว่า
ค่าเฉลีย่

กระบวนการผ่าตัด

มีความโดดเด่น เช่น

มีการประเมินและ
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ระบบงานและบุคลากร
เอือ้ ต่อการผ่าตัดที่
จาเป็ นตามบริบทของ
รพ.

ระบบงาน และบุคลากร
เอือ้ ต่อการผ่าตัดอย่าง
ปลอดภัย, ผูุป่ วยได้รบั
การเตรียมความพร้อม, มี
การประเมินและ
วางแผนอย่างเหมาะสม

เป็ นไปอย่างราบรืน่ และ
ปลอดภัย, มีการใช้
surgical checklist เพือ่
ความปลอดภัยในการ
ผ่าตัดผูป้ ่ วย

ระบบติดตามภาวะไม่
พึงประสงค์, ความ
สามารถในการดูแล
ผูป้ ่ วยซับซ้อนหรือ
รุนแรงได้อย่างปลอดภัย

ปรับปรุงบริการผ่าตัด
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรเป็ นผูน้ าใน
การให้บริการด้านนี้
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4.0

4.5

5.0
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0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
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5.0

83 อาหารและโภชน
บาบัด

ผูป้ ่ วยต้องรับผิดชอบ
เรือ่ งอาหารด้วยตนเอง

84 การดูแลผูป้ ่ วย
ระยะสุดท้าย

มีแนวทางสาหรับการ
ดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
การจัดการเมือ่ ผูป้ ่ วย
เสียชีวติ

ผูป้ ่ วยได้รบั อาหารที่
เหมาะสม เพียงพอกับ
ความต้องการพืน้ ฐาน,
การผลิตอาหารเป็ นไป
ตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร ป้ องกันความ
เสีย่ งจากการปนเปื้ อน
การเน่าเสีย และการ
แพร่กระจายของเชือ้ โรค
บุคลากรได้รบั การ
ฝึกอบรม มีความ
ตระหนักในความ
ต้องการของผูป้ ่ วย และ
นาแนวทางไปปฏิบตั ิ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มีบริการอาหารเฉพาะ
โรค, มีการประเมิน
ภาวะโภชนาการและ
ให้บริการโภชนบาบัดที่
เพียงพอและปลอดภัย
เมือ่ มีขอ้ บ่งชี้

ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายและ
ครอบครัวได้รบั การ
ตอบสนองความต้อง
การด้านต่างๆ อย่าง
รอบด้าน (ดู SPA)

มีความโดดเด่น เช่น มี
การคัดกรองปั ญหา
โภชนาการในผูป้ ่ วยทุก
ราย, ให้ความรูท้ างด้าน
วิชาการอาหาร
โภชนาการและโภชน
บาบัดแก่ผปู้ ่ วยและ
ครอบครัวเพือ่ ให้ม ี
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการอาหาร
และโภชนบาบัดอย่าง
เป็ นระบบ ผลลัพธ์การ
ใช้โภชนบาบัดในการ
ดูแลอยูใ่ นระดับดีมาก

มีความโดดเด่น เช่น
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั
การดูแลอย่างสมศ้กดิ ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์,
ผูป้ ่ วยเข้าถึง palliative
care & pain
management
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วย
ระยะสุดท้ายอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็ นผูน้ าในด้านนี้

Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10)

85 การบาบัดอาการ
เจ็บปวด

เริม่ ทดลองระบบการ
ประเมินและบาบัด
อาการเจ็บปวดในบาง
หน่วยงาน

มีแนวทางในการ
ประเมินและบาบัด
อาการเจ็บปวด

มีระบบการประเมินและ มีความโดดเด่น เช่น
บาบัดอาการเจ็บปวด
ผูป้ ่ วยมีสว่ นร่วมในการ
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ควบคุมการบาบัด, มี
บริการให้แก่ผปู้ ่ วยทีอ่ ยู่
นอก รพ.

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบาบัด
อาการเจ็บปวดอย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้
องค์กรเป็ นผูน้ าในด้านนี้
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86 การฟื้ นฟูสภาพ

มีการให้บริการฟื้ นฟู
สภาพพืน้ ฐานตาม
บริบทของ รพ.

มีการประเมินและวาง
แผนการฟื้ นฟูสภาพ
อย่างเหมาะสม มีการ
สือ่ สารเป้ าหมายและ
แผนระหว่างทีม

87 การดูแลผูป้ ่ วยไต
วายระยะสุดท้าย

มีทรัพยากรและ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกอบรมเพือ่ ให้การดูแล
ผูป้ ่ วยไตวายระยะ
สุดท้ายแบบทีม่ กี าร
ดาเนินการอยู่

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผูป้ ่ วยได้รบั การเตรียม
ความพร้อม, มีการ
ดาเนินการตาม
มาตรฐานเพือ่ ให้ได้รบั
การดูแลรักษาอย่าง
ปลอดภัย

ผูป้ ่ วยได้รบั การฟื้ นฟู
สภาพอย่างเหมาะสม
กับสภาวะของผูป้ ่ วย,
ผูป้ ่ วยและญาติมสี ว่ น
ร่วมในการวางแผน, มี
การวัดผลในเวลาที่
เหมาะสม,

ในกรณีของการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียมต้องผ่าน
การตรวจรับรองของ
สมาคมโรคไตฯ, มีการ
monitor ผลการดูแล
ผูป้ ่ วยและระบบงาน
อย่างเหมาะสม

มีความโดดเด่น เช่น
การดูแลอย่างเป็ นองค์
รวม ครบทุกมิต,ิ การ
เสริมพลังให้ผปู้ ่ วย
ตระหนักในคุณค่าของ
ตน, การติดตามผลหลัง
สิน้ สุดโปรแกรม,
ครอบครัวมีสว่ นร่วม,
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายและชุมชน
มีความโดดเด่น เช่น มี
บริการทีห่ ลากหลาย
ตามปั ญหาและความ
พร้อมของผูป้ ่ วย, การ
monitor ผูป้ ่ วยทุก
parameter
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มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการฟื้ นฟู
สภาพอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ผปู้ ่ วยมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และ
องค์กรเป็ นผูน้ าในด้านนี้

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วย
ไตวายระยะสุดท้าย
อย่างเป็ นระบบ ส่งผล
ให้ผปู้ ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี และองค์กรเป็ นผูน้ า
ในด้านนี้
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III-5 การให้ขอ้ มูลและเสริมพลังแก่ผป้ ู ่ วย/ครอบครัว (IMP)
ทีมผูใ้ ห้บริ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก่ผ้ปู ่ วย / ครอบครัว และกิ จกรรมที่ วางแผนไว้เพื่อเสริ มพลังผูป้ ่ วย / ครอบครัวให้มี
ความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทัง้ เชื่อมโยงการสร้างเสริ มสุขภาพเข้าในทุกขัน้ ตอนของการดูแล.
มีการประเมินความ
ผูป้ ่ วยและครอบครัวมี มีความโดดเด่น เช่น นว มีการประเมินและ
88 การให้ขอ้ มูลและ ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูล
พืน้ ฐานเกียวกับการ
ต้องการและวางแผน
ส่วนร่วมในการกาหนด ตกรรมในการจัด
ปรับปรุงการให้ขอ้ มูล
เสริมพลัง
เจ็บป่ วยของตน

0.5

1.0

III-6 การด ูแลต่อเนื่อง (COC)

กิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย

1.5

2.0

แผนการดูแลตนเอง,
ได้รบั ข้อมูลและการ
พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็ นใน
การดูแลตนเอง

2.5

3.0

กิจกรรมเสริมทักษะ,
การให้ความช่วยเหลือ
ด้านจิตใจ, เชือ่ มโยงการ
สร้างเสริมสุขภาพเข้าใน
ทุกขัน้ ตอนของการดูแล

3.5

4.0

4.5

ที มผู้ให้บริ การสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติ ดตามและดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่ องที่ ให้ผลดี.
มีการประสานข้อมูลกับ มีความโดดเด่น เช่นนา
89 การดูแลต่อเนื่อง มีระบบนัดหมายผูป้ ่ วย มีระบบช่วยเหลือเมือ่
กลับมารับการรักษา
ผูป้ ่ วยมีปัญหาก่อนวัน หน่วยบริการในพืน้ ที่
ข้อมูลปั ญหาการดูแล
ต่อเนื่องและมีระบบ
นัดหมาย หรือระบบ
ทีมเยีย่ มบ้าน/ทีมเชิงรุก ต่อเนื่องมาวิเคราะห์และ
ติดตาม
ช่วยเหลือโดยทีผ่ ปู้ ่ วย และแผนกผูป้ ่ วยนอก
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
ไม่ตอ้ งมา รพ., มีการ
เพือ่ การดูแลต่อเนื่องทีม่ ี , มีระบบสะท้อนข้อมูล
กาหนดกลุ่มผูป้ ่ วย
ประสิทธิภาพ
แก่หน่วยงานอืน่ ๆ ที่
สาคัญทีต่ อ้ งดูแล
เกีย่ วข้อง, การสร้าง
ต่อเนื่อง
ความร่วมมือและพัฒนา
ศักยภาพให้หน่วยงาน
ต่างๆ
0.5

1.0

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.0

2.5

3.0

3.5

และเสริมพลังอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลให้ผปู้ ่ วย
ประสบความสาเร็จใน
การดูแลตนเองและมี
ส่วนในการช่วยเหลือ
แนะนาผูอ้ น่ื

4.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแล
ต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้องค์กรเป็ นผูน้ า
ในด้านนี้ มีการดูแลใน
ลักษณะ seamless

4.5
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5.0

5.0
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สรุปผลคะแนนตาม Scoring
หัวข้อ

คะแนน

I-1 การนา
01 ผูนำระดับสูงชี้นำองค์กร (พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ค่ำนิยม)
02 กำรส่งเสริมผลกำรดำเนินงำนทีด่ ี (สิง่ แวดลอมทีเ่ อื้อต่อกำรพัฒนำ วัฒนธรรมควำมปลอดภัย )
03 กำรสือ่ สำร เสริมพลัง จูงใจ เนนทีก่ ำรปฏิบตั ิ
04 ระบบกำกับดูแลกิจกำร กำรประเมินผูนำ/ระบบกำรนำ
05 ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะและกำรดำเนินงำนอย่ำงมีจริยธรรม
I-2 การบริ หารเชิ งกลยุทธ์
06 กระบวนกำรจัดทำกลยทธ์และกำรวิเครำะห์ขอมูล
07 วัตถประสงค์เชิงกลยทธ์ทต่ี อบสนองควำมทำทำยและครอบคลม HP
08 กำรถ่ำยทอดกลยทธ์ส่กู ำรปฏิบตั ิ
09 กำรวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกร
10 กำรคำดกำรณ์ กำรวัดผล และติดตำมควำมกำวหนำ
I-3 การมุ่งเน้ นผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
11 กำรรับฟั ง/เรียนรูควำมตองกำรและควำมคำดหวังของผูรับบริกำรแต่ละกล่ม
12 กำรสรำงควำมสัมพันธ์ ช่องทำงกำรติดต่อ กำรจัดกำรคำรองเรียน
13 กำรประเมินควำมพึงพอใจ กำรรับขอมูลปอนกลับ กำรนำมำปรับปรง
14 กำรคมครองสิทธิผูป่ วยโดยทั ่วไป
15 กำรคมครองสิทธิผูป่ วยทีม่ คี วำมตองกำรเฉพำะ (เด็ก ผูพิกำร ผูสูงอำย กำรแยก/ผูกยึด)
I- 4 การวัด วิ เคราะห์ และจัดการความรู้
16 ระบบกำรวัดผลกำรดำเนินงำน
17 กำรวิเครำะห์ขอมูลและกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน
18 กำรจัดกำรสำรสนเทศ
19 กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
20 กำรจัดกำรควำมรู
I-5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
21 ควำมผูกพันและควำมพึงพอใจ
22 ระบบค่ำตอบแทนและแรงจูงใจ
23 ระบบพัฒนำและเรียนรูสำหรับบคลำกรและผูนำ
24 กำรบริหำรและจัดระบบบคลำกร
25 สขภำพของบคลำกร
I-6 การจัดการกระบวนการ
26 กำรกำหนดงำนทีเ่ ป็ น core competency ขององค์กร และกำรออกแบบระบบงำนโดยรวม
27 ควำมพรอมสำหรับภำวะฉกเฉินและภัยพิบตั ติ ่ำงๆ
28 กำรจัดกำรและปรับปรงกระบวนกำรทำงำน
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หัวขอ
II-1 การบริ หารความเสี่ ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

คะแนน

29 กำรสนับสนนจำกผูนำ กำรเชื่อมโยงและประสำนงำน
30 กำรทำงำนเป็ นทีม
31 กำรประเมินตนเอง
32 ระบบบริหำรควำมเสีย่ งและควำมปลอดภัย
33 กำรทบทวนกำรใหบริกำรและกำรดูแลผูป่ วย (ทีแ่ นะนำไวในบันไดขัน้ ที่ 1 สู่ HA )
34 กำรพัฒนำคณภำพกำรดูแลผูป่ วยในลักษณะบูรณำกำร
II-2 การกากับดูแลด้านวิ ชาชีพ
35 ระบบบริหำรกำรพยำบำล
36 ปฏิบตั กิ ำรทำงกำรพยำบำล
37 องค์กรแพทย์
II-3 สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย
38 โครงสรำงอำคำรและสิง่ แวดลอมทำงกำยภำพ
39 กำรกำกับดูแลและบริหำรควำมเสีย่ งดำนสิง่ แวดลอม
40 กำรจัดกำรกับวัสดและของเสียอันตรำยอย่ำงปลอดภัย
41 กำรจัดทำแผนฝึกซอม ตรวจสอบระบบ เพือ่ ปองกันอัคคีภยั
42 เครือ่ งมือ
43 ระบบสำธำรณูปโภค
44 สิง่ แวดลอมเพือ่ กำรสรำงเสริมสขภำพ
45 กำรพิทกั ษ์สงิ่ แวดลอม
II-4 การป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
46 กำรออกแบบระบบปองกันและควบคมกำรติดเชื้อ
47 กำรจัดกำรและทรัพยำกร
48 กำรปองกันกำรติดเชื้อ
49 กำรเฝำระวังกำรติดเชื้อและติดตำมกำกับ
50 กำรควบคมกำรระบำดของกำรติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
51 กำรวำงแผนและออกแบบระบบบริหำรเวชระเบียน
52 ควำมสมบูรณ์ของกำรบันทึก
53 กำรทบทวนเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
54 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
55 กำรเก็บสำรองยำ
56 กำรสั ่งใชยำและถ่ำยทอดคำสั ่ง
57 กำรทบทวนคำสั ่งเตรียมและจัดจ่ำย/ส่งมอบยำ
58 กำรบริหำรยำและติดตำมผล
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หัวขอ
II-7 การตรวจทดสอบประกอบการวิ นิจฉัยโรค และบริ การที่เกี่ยวข้อง

คะแนน

59 กำรวำงแผนทรัพยำกร และกำรจัดกำรหองปฏิบตั กิ ำรทำงกำรแพทย์
60 กำรจัดบริกำรปฏิบตั กิ ำรทำงกำรแพทย์
61 ระบบคณภำพหองปฏิบตั กิ ำรทำงกำรแพทย์
62 (ก) บริกำรโลหิตวิทยำในโรงพยำบำลทีไ่ ม่มคี ลังเลือด
62 (ข) บริกำรโลหิตวิทยำในโรงพยำบำลทีม่ คี ลังเลือด
63 กำรวำงแผนทรัพยำกร และกำรจัดกำรบริกำรรังสีวทื ยำ
64 กำรบริกำรรังสีวทิ ยำ
65 ระบบคณภำพและควำมปลอดภัยบริกำรรังสีวทิ ยำ
II-8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
66 นโยบำย แผน กำรติดตำมประเมินผล บคลำกร ทรัพยำกร กำรสรำงควำมรู
67 กำรเก็บและวิเครำะห์ขอมูลกำรเฝำระวัง
68 กำรตอบสนองต่อกำรระบำด และกำรเผยแพร่ขอมูล
II-9 การทางานกับชุมชน
69 กำรจัดบริกำรสรำงเสริมสขภำพสำหรับชมชน
70 กำรเสริมพลังชมชน
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ
71 กำรเขำถึงบริกำรทีจ่ ำเป็ นและบริกำรเร่งด่วน
72 กระบวนกำรรับผูป่ วย
73 กำรใหขอมูลและ informed consent
III- 2 การประเมิ นผูป้ ่ วย
74 กำรประเมินผูป่ วย
75 กำรตรวจ investigate ทีจ่ ำเป็ น
76 กำรวินจิ ฉัยโรค
III-3 การวางแผน
77 กำรวำงแผนกำรดูแลผูป่ วย
78 กำรวำงแผนจำหน่ำย
III-4 การดูแลผูป้ ่ วย
79 กำรดูแลทั ่วไป
80 กำรดูแลและบริกำรทีม่ คี วำมเสีย่ งสูง
81 กำรระงับควำมรูสึก
82 กำรผ่ำตัด
83 อำหำรและโภชนบำบัด
84 กำรดูแลผูป่ วยระยะสดทำย
85 กำรบำบัดอำกำรเจ็บปวด
86 กำรฟื้ นฟูสภำพ
87 กำรดูแลผูป่ วยไตวำยระยะสดทำย
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หัวขอ
III-5 การให้ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ผป้ ู ่ วย/ครอบครัว

คะแนน

88 กำรใหขอมูลและเสริมพลัง
III-6 การดูแลต่อเนื่ อง
89 กำรดูแลต่อเนื่อง
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