Overall Scoring Enquiry Guide
I-1. การนําองคกร
1. มีการทบทวนภารกิจและเปาหมายของ รพ., ผูนําใชเวลากับการตาม
แกปญหาตางๆ เปนสวนใหญ
2. ใหนโยบายสนับสนุนการพัฒนา, Top down, QA
3. สรางความรวมมือและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา ชี้นํา สื่อสารและติดตาม
การพัฒนา สรางแรงจูงใจ
• กลยุทธที่กอใหเกิดความรวมมือและความตื่นตัวในการพัฒนาองคกรที่
ผูนําใชและมีผลกระทบสูงคืออะไร
• เนื้อหาและวิธีการที่ผูนําใชในการชี้นําการพัฒนาองคกรคืออะไร
• อะไรคือแรงจูงใจที่มีพลังที่ผูนําใช
4. เนนการเรียนรู เสริมพลัง, มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการนํา
• ผูนําใชผลการพัฒนามาสรางกระบวนการเรียนรูในระดับทีมนําและระดับ
ผูปฏิบัติงานอยางไร มีการขยายผลหรือฝงความรูที่ไดเขาไปในระบบงาน
อยางไร ตัวอยางการเรียนรูสําคัญในองคกรคืออะไร
• เจาหนาที่ในระดับปฏิบัติไดรับการเสริมพลังอยางไร ตัวอยางการเสริม
พลังที่สงผลตอคุณภาพการบริการคืออะไร
• ประเด็นสําคัญที่ทีมนําใชในการประเมินประสิทธิผลของระบบการนําคือ
อะไร ผลลัพธเปนอยางไร มีการตอบสนองอยางไร
5. ใชวิสัยทัศนและคานิยม นําองคกรใหมีผลงานที่ดี (high performing) เปน
องคกรที่ยงั่ ยืน (sustainable)
• ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวามีการนําวิสัยทัศนและคานิยมมาใชเปนหลักใน
การตัดสินใจและกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคกรอยางกวางขวาง
เปนเรื่องปกติ
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• ตัวอยางผลการดําเนินงานที่โดดเดน ซึ่งเปนผลจากการใชวิสัยทัศนและ
คานิยมอยางกวางขวาง
I-2. การบริหารเชิงกลยุทธ
1. แผนยังมีลักษณะแยกสวน ขาดการวิเคราะหอยางมีจุดรวม
2. มีการประมวลแผนเปนหนึ่งเดียว มีกระบวนการจัดทําตามขั้นตอนที่ดี แตยัง
มีขอดอยสําคัญในดานตางๆ
3. แผนสอดคลองกับบริบท ปราศจากขอดอยสําคัญ บุคลากรรับรู มีระบบ
รายงานและติดตามความกาวหนาและการบรรลุเปาหมาย
• บริบทและความทาทายของ รพ.คืออะไร แผนตอบสนองตอบริบทและ
ความทาทายดังกลาวเพียงใด ครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ ครบถวน
หรือไม
• มีการกําหนดเปาหมายของแผนชัดเจนหรือไม สามารถวัดไดหรือไม
ตัวชี้วัดตรงประเด็นกับเปาหมายหรือไม
• ผูนําติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนอยางไร บอยเพียงใด
ผลการติดตามเปนอยางไร มีการตอบสนองอยางไร
4. มีเปาหมายที่ทาทาย การทบทวนนํามาสูจุดเนนการพัฒนาที่ชัดเจนและรับรู
ทั่วกัน, มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการวางแผน
• เนื้อหาของแผนเปนเรือ่ งของงานประจําหรืองานพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
สําคัญที่คาดหวังไวคืออะไร
• เปาหมายที่ทาทายคืออะไร เปนความทาทายในภาพรวมหรือเฉพาะบาง
ขอ มีเปาหมายเชิงปริมาณที่ทาทายอยางไร
• จุดเนนการพัฒนาในขณะนี้คืออะไร มีที่มาอยางไร แตกตางจากปที่ผาน
มาอยางไร เพราะอะไรจึงมีการเปลี่ยนแปลงจุดเนน
• มีการประเมินการรับรูแ ผน เปาหมาย และจุดเนนการพัฒนาอยางไร
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• กระบวนการวางแผนแตกตางไปจากปที่ผานมาอยางไร เพราะอะไรจึงมี
การปรับเปลี่ยน
5. องคกรมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วเมื่อจําเปน
• ขอใหยกตัวอยางความยืดหยุนและความรวดเร็วในการตอบสนอง
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
I-3. การมุงเนนผูปวย/ผูรับผลงาน
1. ตั้งรับ ตอบสนองขอรอง เรียนทีส่ ําคัญเปนเรื่องๆ
2. ระบบจัดการขอรองเรียนมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหแนวโนมและนําไป
ปรับปรุง
3. มีระบบรับรู/เรียนรูความตองการของผูปวย/ผูรับผลงานที่ดี และนําไปใช
ประโยชน (ออกแบบ/ปรับปรุงระบบงาน), ผูปวยไดรับการคุมครองสิทธิอยาง
เหมาะสมในทุกขั้นตอนของการดูแล
• แหลงขอมูลและวิธีการที่ รพ.ใชในการรับรูความตองการของผูปวย/ผูรับ
ผลงาน มีอะไรบาง สามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายสําคัญไดดีเพียงใด
สามารถรับรูความตองการไดลึกเพียงใด มีความตอเนื่องพอที่จะรับรู
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพียงใด
• มีการสรุปความตองการของผูปวย/ผูรับผลงานและนําไปใชประโยชนใน
การออกแบบหรือปรับปรุงระบบงานอยางไร ทั้งในภาพรวมของ รพ.และ
บริการเฉพาะสวน
• อะไรคือความตองการที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและความไววางใจ
ของผูรับบริการในระดับสูง รพ.ตอบสนองตอความตองการดังกลาว
อยางไร
• ประเด็นสําคัญของการคุมครองสิทธิผูปวยในแตละจุดหรือแตละขั้นตอน
ของการดูแลคืออะไร รพ.สรางความมั่นใจในการคุมครองสิทธิดังกลาว
อยางไร
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4. ผูปวย/ผูรับผลงานมีสวนรวมในการออกแบบระบบงาน, การตอบสนองมี
ความลึกซึ้งและมีความเฉพาะสําหรับแตละกลุม, มีการประเมินและปรับปรุง
การรับรูและนําขอมูลไปใชเพื่อการมุงเนนผูป วย
• ขอใหยกตัวอยางการใหผูปวยมีสวนรวมในการออกแบบ/ปรับปรุง
ระบบงาน ผลลัพธที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากการพัฒนาจากมุมมอง
ของทีมผูใหบริการอยางไร
• ขอใหยกตัวอยางการตอบสนองความตองการที่มีความลึกซึ้งและมีความ
เฉพาะสําหรับผูรบบริการแตละกลุม การตอบสนองดังกลาวมีที่มาอยางไร
• มีการปรับปรุงวิธีการรับรูความตองการของผูรับบริการอยางไร
• อะไรคือสิ่งที่สะทอนใหเห็นวามีการมุงเนนผูปวยมากขึ้นในชวง 1-2 ปนี้
5. มีสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมที่ใหความอบอุน เอื้อตอการเยียวยา
• มีการนําแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเยียวยา (healing
environment) มาสูการปฏิบัติอยางไร เชน ภาพ แสง เสียง สวน
ปฏิสัมพันธ
• พฤติกรรมการดูแลดวยหัวใจและความรักที่ใหความอบอุนใจแก
ผูรับบริการ มีการปฏิบัติอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเพียงใด
I-4.1 การวัดและวิเคราะห
1. ตัวชี้วัดสวนใหญมาจากงานประจําหรืองานนโยบาย
2. ตัวชี้วัดมาจากการวิเคราะหบริบทของตนเอง
• มีตัวชี้วัดใดบางที่สะทอนปญหาเฉพาะของ รพ.
3. มีการวัดผลงานที่ตรงประเด็นในทุกระดับ มีการวิเคราะหและนําไปใช
ประโยชน (กําหนดลําดับความสําคัญเพื่อการปรับปรุง และถายทอดสูการ
ปฏิบัติ)
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• การวิเคราะห service profile ของแตละหนวยงาน ทําใหเห็นประเด็น
คุณภาพของหนวยงานนั้นๆ ไดชัดเจน และมีการติดตามตัวชี้วัดตาม
ประเด็นเหลานั้นครบถวนเพียงใด
• การวิเคราะหบทบาทหนาที่ของแตละระบบงาน ทําใหเห็นประเด็น
คุณภาพของระบบงานนั้นๆ ไดชัดเจน และมีการติดตามตัวชี้วัดตาม
ประเด็นเหลานั้นครบถวนเพียงใด
• การวิเคราะหความทาทายขององคกร ทําใหกําหนดแผนยุทธศาสตร
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดที่สอดคลองกันไดเพียงใด
• มีการติดตามตัวชี้วัด การวิเคราะหขอมูล และนําไปใชประโยชนในการ
กําหนดลําดับความสําคัญเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา รวมถึงถายทอดสูการ
ปฏิบัติอยางไร
4. ตัวชี้วัดตาม critical success factor ของทัง้ องคกรสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน, มีบูรณาการของการวัดเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมทั้งองคกร, มีการ
วัดผลงานเปรียบเทียบกับองคกรอื่น, มีการประเมินและปรับปรุงระบบวัด
ผลงาน
• Critical success factor เพื่อการบรรลุเปาหมายของ รพ.คืออะไร อะไร
คือตัวชี้วัดตามปจจัยดังกลาว ตัวชี้วัดดังกลาวมีความสอดคลองกันทั้ง
องคกรเพียงใด
• มีตัวชี้วัดใดบางที่ควรวัดครอบคลุมทั้งองคกร ทําอยางไรใหเกิดความ
ครอบคลุมดังกลาว
• มีตัวชี้วัดใดที่มีการวัดเปรียบเทียบกับองคกรอื่น
• ระบบการวัดผลในปนี้แตกตางจากปที่ผานมาอยางไร เหตุใดจึงมีการ
ปรับปรุง
5. ใชขอมูลที่ไดจากการติดตามและวิเคราะหเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู
• ทีมนําและทีมงานตางๆ นําขอมูลตัวชี้วัดที่ติดตามมาวิเคราะหและใช
ประโยชนอยางไร
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• เกิดความรูใ นองคกรอะไรบาง ที่เปนผลจากการวิเคราะหขอมูลผลการ
ดําเนินงานขององคกร
I-4.2ข. การจัดการความรู
1. เริ่มตนการรวบรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร
2. มีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
3. มีการแสวงหาความรูท ี่จําเปน (ทั้ง explicit & tacit), ขอมูลมีความพรอมใช,
นําความรูมาออกแบบระบบงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูปวย
• มีการกําหนดความรูที่จําเปนเพื่อการบรรลุพันธกิจของ รพ.อยางไร อะไร
คือ explicit & tacit knowledge ที่จําเปน
• มีแนวทางในการแสวงหาความรูด ังกลาวอยางไร ทําอยางไรใหขอมูลมี
ความพรอมใชสําหรับผูตองการใช
• ขอใหยกตัวอยางการนําความรูดังกลาวมาออกแบบระบบงานเพือ่ ใหเกิด
ประโยชนตอผูปวย
4. การจัดการความรูสงเสริมใหเกิดนวตกรรมในระบบงาน และนําความรูที่
เกี่ยวของมาใชในการวางแผนกลยุทธ, มีการประเมินและปรับปรุงระบบการ
จัดการความรู
• มีนวตกรรมในระบบงานอะไรบาง นวตกรรมดังกลาวเปนผลมาจากการ
จัดการความรูอยางไร
• มีการนําความรูจากการจัดการความรูมาใชในการวางแผนกลยุทธอยางไร
• มีการปรับปรุงระบบการจัดการความรูอยางไรในรอบปที่ผานมา
5. การจัดการความรูสงเสริมใหเกิดวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
• อะไรคือ excellence practice ของ รพ., เปนผลมาจากการจัดการความรู
อยางไร
I-5. ทรัพยากรบุคคล
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1. มีระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานทั่วไป
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะตามหนาที่รับผิดชอบและปญหาที่
เกิดขึ้น, เริม่ ตนวางระบบประเมินผลงานและระบบแรงจูงใจ
3. มีบุคลากรที่มีความรูเหมาะสมกับหนาที่และมีจํานวนเพียงพอในหนวยงานที่
มีความเสี่ยงสูง, บุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา มีขวัญกําลังใจ
และสรางผลงานที่ดี
• หนวยงานที่มีความเสี่ยงสูงของ รพ.ไดแกอะไรบาง มีการกําหนด
อัตรากําลังที่เหมาะสมไวอยางไร สามารถจัดใหมีบุคลากรตามที่กําหนด
ไวไดหรือไม
• มีการประเมินความรูแ ละทักษะที่จําเปนในหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูง
อยางไร สรางความมั่นใจอยางไรวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ดังกลาวมีความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอ
• มีการประเมินระดับขวัญกําลังใจของบุคลากรหรือไม อยางไร ผลเปน
อยางไร
• บุคลากรมีแรงจูงใจในการสรางผลงานที่ดีเพียงใด ระดับการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพเปนอยางไร
4. บุคลากรมีความผูกพันและอุทิศตนใหกับองคกร ใฝเรียนรู สรางนวตกรรม, มี
การประเมินและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล
• ผูนําทราบไดอยางไรวาบุคลากรมีความผูกพันและอุทิศตนใหกับองคกร
เพียงใด ใฝเรียนรูและสรางนวตกรรมเพียงใด มีการประเมินระดับความ
ผูกพันของบุคลากรอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
• มีการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลอะไรบางในชวง 1-2 ปที่ผานมา
การปรับปรุงดังกลาวเปนผลมาจากอะไร
5. ประยุกตใชแนวคิด spirituality ในการทํางานกับผูปวยและเพื่อนรวมงาน
• แนวคิด spirituality ที่นํามาใชมีอะไรบาง กอใหเกิดผลอยางไรตอ
บรรยากาศในองคกรและการดูแลผูปวย
7

I-5.2ค.สุขภาพบุคลากร
1. ใหการดูแลเมื่อเกิดการเจ็บปวยอยางเหมาะสม
2. มีระบบปองกันโรคและอันตรายจากการทํางานในเชิงรุก
• โรคและอันตรายจากการทํางานที่มีการปองกันในเชิงรุกมีอะไรบาง มีการ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบที่วางไวอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
3. บุคลากรดูแลสุขภาพตนเองอยางเหมาะสม
• รพ.สงเสริมใหบุคลากรที่เจ็บปวยและกลุมเสี่ยง มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
4. บุคลากรสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสภาวะสุขภาพดี, มีการประเมิน
และปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพบุคลากร
• มีการประเมนพฤติกรรมสุขภาพและระดับสภาวะสุขภาพของบุคลากร
อยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
• มีการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรอยางไร เปนผลมาจาก
อะไร
5. บุคลากรเปนแบบอยาง หรือเปนผูนําในดานการสรางสุขภาพ
• บุคลากรมีบทบาทอยางไรในการเปนแบบอยางหรือเปนผูนําในการสราง
สุขภาพ บทบาทดังกลาวไดรับการปฏิบัติโดยบุคลากรสวนใหญและใน
ทุกโอกาสหรือไม
I-6. การจัดการกระบวนการ
1. ใช 3P หรือPDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจํา
2. ใช 3P หรือ PDSA ในการบริหารหนวยงานเพื่อบรรลุเปาหมาย รวมทั้งการ
ติดตามกํากับงานประจําวัน (จุดเนนของบันไดขั้นที่ 2 สู HA)
• มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานชัดเจน สอดคลอง
กับบริบทของหนวยงานเพียงใด
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• มีการกําหนดประเด็นคุณภาพสําคัญและจุดเนนของการพัฒนาที่ชัดเจน
เพียงใด มีกิจกรรมคุณภาพที่สอดคลองกับเปาหมายและจุดเนนเพียงใด
• การออกแบบระบบงานในจุดสําคัญมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงใด
• สมาชิกในหนวยงานมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามระบบที่
ออกแบบไวไดดีเพียงใด
• มีการควบคุมกํากับ การประเมินผล การติดตามและใชประโยชนจาก
ตัวชี้วัดตางๆ อยางไร
• หนวยงานตางๆ มีระดับการใชแนวคิดการจัดการกระบวนการในระดับที่
ใกลเคียงกันหรือแตกตางกันอยางไร
3. ใช 3P หรือ PDSA กับระบบงานหรือกระบวนการหลัก (กระบวนการที่สราง
คุณคา) และประเด็นเชิงกลยุทธ (จุดเนนของบันไดขั้นที่ 2 สู HA)
• ระบบงาน กระบวนการหลัก ประเด็นเชิงกลยุทธ ที่มีการใชหลัก process
management หรือ 3P หรือ PDSA มีอะไรบาง
• มีการกําหนดประเด็นคุณภาพสําคัญและจุดเนนของการพัฒนาที่ชัดเจน
เพียงใด
• การออกแบบระบบงานในจุดสําคัญมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงใด
• มีการควบคุมกํากับ การประเมินผล การติดตาม และใชประโยชนจาก
ตัวชี้วัดตางๆ อยางไร
4. มีการประเมินและปรับปรุงสัมฤทธิผลของการจัดการกระบวนการของทีม
ตางๆ, การพัฒนามีความชัดเจนในเรื่องการบูรณาการ (เชื่อมโยง) และนวตก
รรม
• สัมฤทธิผล (หรือการบรรลุเปาหมาย) ของระบบงานและทีมงานตางๆ
เปนอยางไร มีการใชหลักการจัดการกระบวนการ หรือ 3P หรือ PDSA
ใหเกิดคุณคาแกระบบงานและทีมงานอยางไร
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• มีตัวอยางของการบูรณาการ (เชื่อมโยง) ระหวางระบบงานและทีมงาน
ตางๆ อยางไร ใชหลักการหรือวิธีการอะไรในการสงเสริมใหเกิดการบูร
ณาการ
• มีตัวอยางการใชนวตกรรมในระบบงานตางๆ อยางไร
5. การพัฒนาสงผลใหเกิดคุณคาตอผูรับบริการเพิ่มขึ้นชัดเจน
• การใชหลัก 3P หรือ PDSA หรือการจัดการกระบวนการสงผลใหเกิด
คุณคาตอผูร ับบริการอยางไร
II-1.1ค. การประเมินตนเอง
1. หาโอกาสพัฒนาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• มีการทํากิจกรรมทบทวนคุณภาพ (ในบันไดขั้นที่ 1) เพื่อคนหาความ
เสี่ยงหรือเหตุการณทมี่ ีพึงประสงคและนํามาปรับปรุงระบบงานอยาง
ตอเนื่องเพียงใด
2. หาโอกาสพัฒนาจากการวิเคราะหกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ
• หนวยงานและระบบงานตางๆ วิเคราะห process flowchart ของตนเพื่อ
คนหาความเสี่ยงและโอกาสพัฒนาไดครอบคลุมเพียงใด
• มีการนําโอกาสพัฒนาที่วิเคราะหไดไปสูการปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด
3. ใชวิธีการประเมินตนเองที่หลากหลาย ดวยความเขาใจ
• มีการสงเสริมใหใชวิธีการประเมินตนเองที่หลากหลายตอไปนี้เพียงใด:
การประเมินจุดแข็งจุดออนในงานที่ทํา, การติดตามตัวชี้วัด, การใช
service profile เพื่อวิเคราะหงานและการบรรลุเปาหมาย, การทบทวน
คุณภาพการดูแลผูปวย, การตามรอยทางคลินิก, การประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน, การเยี่ยมหนวยงานเพือ่ ซักซอมความเขาใจ
• ทีมงานเขาใจเปาหมายของการประเมินตนเองและใชประโยชนจากวิธีการ
ประเมินตนเองตางๆ อยางเต็มที่หรือไม
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• มีการประสานหรือบูรณาการวิธีการประเมินตนเองตางๆ เขาดวยกัน
อยางไร
4. ใชการวิจัยประเมินผล, มีการใชตัวเทียบเพื่อยกระดับเปาหมาย เชน ตัว
เทียบในระดับกลุมหรือระดับชาติ / ความตองการของผูปวย / เปาหมายของ
องคกร
• รพ. นําการวิจัยมาประยุกตใชในการประเมินตนเอง / ประเมินการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานอยางไร มีการดําเนินการอยางเรียบงายและกวางขวาง
เพียงใด
• รพ. ใชตัวเทียบเพื่อยกระดับเปาหมาย (benchmark) อะไรบาง เทียบกับ
อะไร ผลการใชตัวเทียบทําใหเกิดการปรับปรุงอยางกาวกระโดดหรือไม
อยางไร
5. มีวัฒนธรรมของการประเมินตนเอง
• ตัวอยางที่สะทอนใหเห็นวา รพ.มีวัฒนธรรมของการประเมินตนเองมี
อะไรบาง
II-1.1ง. การทํางานเปนทีม
1. มีความเปนทีมในหนวยงาน ในงานประจํา และการพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงาน, มีแนวทางในการขอคําปรึกษาและการดูแลผูปวยซับซอนรวมกัน
ระหวางสาขาที่เกี่ยวของ
2. มีความเปนทีมในระบบงาน ทีมครอมสายงาน และทีม นําระดับตางๆ (team
formation)
3. ทีมระบบงาน ทีมครอมสายงาน และทีมนําระดับตางๆ ทําหนาที่ดูแล
ภาพรวม ติดตามความกาวหนา เชื่อมโยงกับทีมนําสูงสุดและทีมที่เกี่ยวของ
(effective function of team)
• ขอใหยกตัวอยางบทบาทหนาที่ของทีมระบบงาน (HR, IM, Env, IC,
PTC, MSO, NSO, HP) ทีมครอมสายงาน (PCT/CLT) และทีมนําระดับ
ตางๆ
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• ทีมใดบางที่สามารถทําหนาที่ดูแลภาพรวมและติดตามความกาวหนาไดดี
อะไรคือความสําเร็จที่เกิดขึ้น
• ขอใหยกตัวอยางการเชื่อมโยงระหวางทีมนําระดับกลางกับทีมนําสูงสุด
และทีมตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. มีการติดตามประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมระบบงานตางๆ
• ประเด็นที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของทีมระบบงานตางๆ มี
อะไรบาง ผลการประเมินเปนอยางไร เรื่องอะไรที่เปนจุดออน ทีมใดที่
เปนจุดออน มีการปรับปรุงอยางไร
5. มีวัฒนธรรมของการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ เปนแบบอยางที่ดี
• ขอใหยกตัวอยางแบบอยางของวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมที่มี
ประสิทธิภาพ
II-1.2ก. การบริหารความเสี่ยง
1. ตอบสนองปญหา/เหตุการณเฉพาะรายเหมาะสม
2. มีระบบรายงานอุบัติการณ, มีการทํา RCA และวางระบบปองกันที่รัดกุม, มี
กิจกรรมสรางความตื่นตัวในงานประจํา
• มีวิธีการสงเสริมใหมีการรายงานอุบัติการณอยางทันทวงทีและครอบคลุม
อุบัติการณสําคัญใหมากที่สุดอยางไร มีการวางระบบและแรงจูงใจอยางไร
• ทีมงานไดเรียนรูคุณคาของการทํา RCA อยางไร ขอใหยกตัวอยาง RCA
ที่ทีมคิดวาทําใหเขาใจความหมายของ root cause ไดดีที่สุดมา 2-3
ตัวอยาง มีการนําไปใชวางระบบปองกันอยางไร มีการขยายผลความ
เขาใจจากกรณีดังกลาวอยางไร
• มีกิจกรรมสรางความตื่นตัวในเรือ่ งความเสีย่ งในงานปกติประจําอยางไร
(เชน safety brief, patient safety walk around)
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• มีการนํากิจกรรมทบทวนคุณภาพที่เริ่มตนไวในบันไดขั้นที่ 1 สู HA มา
ปฏิบัติในงานปกติประจําอยางไร เชน การทบทวนขางเตียง การทบทวน
เวชระเบียนขณะผูปวยนอนรักษาตัว การทบทวนการสงตอ ฯลฯ
3. วิเคราะหความเสี่ยงรอบดาน (ทั้งที่เคยเกิดและที่มีโอกาสเกิด), ระบบงาน
ไดรับการออกแบบอยางรัดกุมและนําไปปฏิบัติ
• มีการรวบรวมสถิติเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น
ในองคกรมาจัดลําดับความสําคัญ และออกแบบระบบงานเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงไดครอบคลุมเพียงใด, การออกแบบระบบมีความรัดกุมเพียงใด
, มีการพิจารณาแนวคิดเรื่องการออกแบบเพื่อแกปญหาขอจํากัดของ
human factor อยางไร, มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อเรียนรูเหตุการณที่
ไมพึงประสงคทางคลินิกไดครอบคลุมเพียงใด
• มีการวิเคราะหโอกาสเกิดความเสี่ยงในขั้นตอนและจุดตางๆ ของการ
ใหบริการอยางไร, มีการออกแบบระบบงานเพื่อปองกันความเสีย่ ง
สอดคลองกับโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดความเสี่ยงอยางไร
• สรางความมั่นใจอยางไรวาระบบที่ออกแบบไวไดรับการนําไปปฏิบัติอยาง
เหมาะสม, มีการติดตามการปฏิบัติในเรือ่ งที่สําคัญอะไรบาง ผลลัพธเปน
อยางไร
4. บูรณาการระบบงานและระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง, มี
การประเมินและปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง
• มีการเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกับอุบัติการณและความเสี่ยงตางๆ
อยางไร, มีการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลอยางไร
• มีการนําขอมูลจากระบบบริการความเสี่ยงไปใชประโยชนในระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวของอยางไร เชน การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบงานตางๆ
ในภาพรวม
• มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการความเสี่ยงอยางไร นําไปสู
การปรับปรุงอะไรบาง
5. วัฒนธรรมความปลอดภัยเดนชัด
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• มีขอมูลอะไรที่แสดงใหเห็นวามีวัฒนธรรมความปลอดภัย ทั้งในดานเจต
คติ ความเชื่อ พฤติกรรม กระบวนการและผลลัพธ (ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ
และขอมูลเชิงคุณภาพ
II-1.2ข. คุณภาพทางคลินิก
1. เริ่มตนใชเครื่องมือพัฒนาคุณภาพทางคลินิก เชน indicator, CPG
2. ใชเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกลุมผูปวยแตละกลุม
ตามหลัก 3P คะแนน 3 จะดูที่ครอบคลุม 2 เอาแคใชเครื่องมือเปน
• มีการกําหนดกลุมผูปวยสําคัญในแตละสาขาที่จะพัฒนากระบวนการดูแล
ผูปวยอยางไร มีความเชื่อมตอระหวางกิจกรรมทบทวนการดูแลผูปวย
กับการกําหนดกลุมผูปวยสําคัญอยางไร สามารถนําปญหาที่พบจากการ
ทบทวนการดูแลผูปวยมาดําเนินการพัฒนาไดมากนอยเพียงใด
• ในกลุมผูปวยสําคัญเหลานั้น มีการวิเคราะหประเด็นสําคัญ เปาหมายการ
ดูแล และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพียงใด
• มีการใชเครื่องมือและแนวคิดตอไปนี้ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย
แตละกลุมอยางไร: standardized process/QA, holistic/humanized,
evidence based, human factor engineering, benchmarking,
innovation
3. การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุมผูปวยสําคัญในแตละสาขา, มี
การ monitor อยางเหมาะสม, มีการติดตามและวิเคราะหแนวโนมของ
ภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงค เพื่อนํามาปรับปรุง
กระบวนการดูแลผูปวย
• การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุมผูปวยสําคัญในแตละสาขา
ไดมากนอยเพียงใด
• มีการ monitor ผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอยางไร
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• มีการติดตามและวิเคราะหแนวโนมของภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไม
พึงประสงคอยางไร มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อคนหาเหตุการณไมพึง
ประสงคอยางไร ใชอะไรเปนเกณฑในการคัดเลือกเวชระเบียนมาทบทวน
เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถคนพบเหตุการณไมพึงประสงคไดมากที่สุด
• มีการนําเหตุการณไมพึงประสงคที่พบมาสูการปรับปรุงกระบวนการดูแล
ผูปวยไดมากนอยเพียงใด
4. ผสมผสานงานวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก หรือ R2R, มีการ
ประเมินและปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก, ผลลัพธทางคลินิกมี
แนวโนมทีด่ ีขึ้น
• มีการนําการวิจัยมาใชกับการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอยางไร
• ผลการประเมินความพยายามในการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกเปน
อยางไร นํามาสูการปรับปรุงอะไรบาง
• ผลลัพธทางคลินิกที่มีแนวโนมทีด่ ีขึ้นมีอะไรบาง กลุมเปาหมายที่จะใหมี
ผลลัพธทางคลินิกที่ดีขึ้นคืออะไร
5. ผลลัพธทางคลินิกอยูในเกณฑดีถึงดีเลิศ
• ผลลัพธทางคลินิกที่อยูในเกณฑดีถึงดีเลิศมีอะไรบาง
II-2.1ก. การบริหารการพยาบาล
1. มีการบริหารการพยาบาลโดยการมีสวนรวม มีแนวทางหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่จําเปน
2. มีการจัดอัตรากําลังทางการพยาบาลที่สอดคลองกับความตองการของผูปวย
และหนาที่รับผิดชอบ, มีระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาลในประเด็นที่
สําคัญ
3. มีระบบการนิเทศงาน/กํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ, มีการใชกระบวนการ
พยาบาลอยางเหมาะสม ในการดูแลผูปวยรวมกับวิชาชีพที่เกี่ยวของ, ปญหา
และความเสี่ยงของผูปวยไดรับการตรวจพบทันการณและตอบสนองอยาง
เหมาะสม, มีการพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนขององคกรรวมกับผูเกีย่ วของ
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• ฝายการพยาบาลกําหนดประเด็นและเปาหมายในการนิเทศงานอยางไร
ใชเทคนิคในการนิเทศอยางไรที่เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนาของ
บุคลากรทางการพยาบาล (เชน การเปนโคช)
• จุดแข็งจุดออนในการใชกระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยของ
บุคลากรทางการพยาบาลคืออะไร, มีการเชื่อมโยงการใชกระบวนการ
พยาบาลกับการดูแลผูปวยของวิชาชีพอื่นอยางไร
• มีการติตดามอยางไรวาปญหาและความเสี่ยงของผูปว ยไดรับการตรวจ
พบอยางทันการณและตอบสนองอยางเหมาะสม
• ผลงานการพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนของฝายการพยาบาลมีอะไรบาง
• ผลงานการพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนขององคกรรวมกับผูเกี่ยวของมี
อะไรบาง
4. มีการเรียนรูรวมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อนําปญหาหรือเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคมาปรับปรุงระบบงาน พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาบุคลากร, มีการ
ประเมินและปรับปรุงระบบบริหารการพยาบาล
• มีบทเรียนในนําปญหาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคมาปรับปรุง
ระบบงานรวมกับวิชาชีพอื่นๆ อยางไร ยกตัวอยางการปรับปรุงระบบที่
เกิดขึ้น
• มีบทเรียนในการนําปญหาหรือเหตุการณทไี่ มพึงประสงคมาพัฒนา
วิชาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลอยางไร
• ประเด็นสําคัญในการประเมินระบบบริหารการพยาบาลมีอะไร ผลการ
ประเมินเปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุงอะไรบาง
5. ระบบบริหารการพยาบาลมีนวตกรรมหรือใช model เกื้อหนุนใหผูปวยไดรับ
การดูแลทางการพยาบาลในลักษณะ holistic / humanized สอดคลองกับ
ปญหา วิถีชีวิต และบริบททางสังคมของผูป วย อยางปลอดภัย
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• ขอใหยกตัวอยางการใชนวตกรรมหรือ model การดูแลทางการพยาบาล
ในลักษณะ holistic / humanized ที่สอดคลองกับปญหา วิถีชีวิต และ
บริบททางสังคมของผูปวย
II-2.2 องคกรแพทย
1. มีการพบปะกันในกลุมแพทยอยางสม่ําเสมอและมีกิจกรรมรวมกันเพื่อเพื่อ
แสดงจุดยืนและธํารงไวซึ่งมาตรฐานแหงวิชาชีพ
2. มีการจัดตั้งองคกรแพทยและกําหนดประเด็นสําคัญที่จําเปนตองมีการพัฒนา
และประสานเพื่อนําไปปฏิบัติ
3. มีกลไกกํากับดูแลและสงเสริมใหเกิดบริการทางการแพทยที่ดี มีมาตรฐาน
และจริยธรรม, แพทยแตละคนประเมินผลการดูแลผูปวยของตนอยาง
สม่ําเสมอ
4. มีบทบาทเดนชัดในการเปนผูนําและชี้ทิศทางเรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผูปวย, มีการประเมินและปรับปรุงระบบกํากับดูแล
มาตรฐานและจริยธรรม
5. องคกรแพทยเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมให รพ.มีบริการทางการแพทย
ที่มีคุณภาพและนาไววางใจ
II-3.1 ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย
1. อาคารสถานที่ไดรับการดูแลความสะอาดและเปนระเบียบ, สถานที่อาจมี
ขอจํากัดซึ่งไมอาจแกไขไดในเวลาอันสั้น
2. มีการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงทางโครงสรางกายภาพที่เห็นชัดเจน
3. โครงสรางอาคารสถานที่เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด, เอื้อตอการทํางาน
และใหบริการไดอยางปลอดภัย สะดวกสบาย, พื้นที่ใชสอยเพียงพอ, แสง
สวางและอุณหภูมิเหมาะสม, มีระบบระบายอากาศที่ดี, อาคารสถานที่ไดรับ
การบํารุงรักษาอยางดี
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4. เปนสถานที่ที่ใหความอบอุน เปนมิตร, มีการออกแบบโครงสรางสําหรับ
ผูปวยเฉพาะกลุมโรค
5. สถานที่เอื้อตอการเยียวยา
III-3.1 ข.-ง.วัสดุ/ของเสียอันตราย ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย
1. โครงสรางอาคารสถานที่ไมมีความเสี่ยงดานอัคคีภัยทีช่ ัดเจน, มีการจัดทํา
แผนปองกันและรองรับเมื่อเกิดอัคคีภัย หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
2. มีการอบรมและฝกซอมแผน, มีการติดตั้งเครื่องมือและวางระบบเกี่ยวกับ
อัคคีภัยอยางเหมาะสมกับประเภทวัสดุที่ติดไฟในแตละพื้นที่, มีการวางระบบ
เกี่ยวกับการจัดการกับวัสดุ/ของเสียอันตรายอยางเหมาะสม
3. การซอมแผนอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุกสภาวการณและ
ผูเกี่ยวของทั้งในและนอก รพ., มีการตรวจสอบปจจัยเสี่ยงตออัคคีภัย วัสดุ
และของเสียอันตรายอยางสม่ําเสมอ และปรับปรุงเพือ่ ปองกัน
4. มีการปรับปรุงแผนและการเตรียมความพรอมจากการประเมินผลการฝกซอม
5. มีการจัดการและการเตรียมความพรอมเปนแบบอยางที่ดี
II-3.2 เครื่องมือ
1. มีระบบการจัดการ การตรวจสอบความเพียงพอ ดูแลความพรอมใชของ
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณในแตละหนวยงาน
2. มีการกําหนดระดับขั้นต่ําของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในแตละหนวยงาน
สํารวจและวางแผนจัดหา
3. มีเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคเพียงพอสําหรับการดูแลผูปวยไดอยาง
ปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน
ทดสอบ ตรวจสอบ และ calibrate ที่เหมาะสม.
4. มีระบบการจัดการและสํารองเครือ่ งมือเพื่อใหเกิดความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ, มีการวิเคราะหขอ มูลเพื่อปรับปรุงระบบและการจัดหาทดแทน
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5. ใหคําปรึกษาการบํารุงรักษาแก รพ. ในเครือขายหรือหนวยงานใกลเคียง
ภายนอกได
III-3.3 สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและพิทักษสิ่งแวดลอม
1. มีความพยายามในการแกไขปญหาในระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะซึ่ง
อาจจะมีโครงสรางไมเหมาะสมกับ รพ.
2. มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอความปลอดภัยทางกายภาพและปราศจากการรบกวน,
ระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดเหมาะสมกับ รพ., มีกระบวนการที่ชัดเจนในการ
บําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะโดยผูมีความรู
3. มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธและความผอนคลาย, มีระบบบําบัดน้ํา
เสียและการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ, คาน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดเปนไปตาม
มาตรฐาน
4. มีสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูแ ละพัฒนาทักษะของผูรับบริการอยางไดผล,
รพ.พยายามลดประมาณของเสียและลดการใชวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอม, รพ.
รวมมือกับชุมชนและองคกรอื่นๆ ในการพิทักษและปรับปรุงสิ่งแวดลอม
5. เปนแบบอยางในการเรียนรูใหแกองคกรอืน่ ๆ
II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
1. มีผูรับผิดชอบงาน IC ชัดเจน, เริ่มมีแนวทางปฏิบัติที่จําเปน
2. ผูรับผิดชอบมีความรูแ ละคุณสมบัติเหมาะสม, มีมาตรการปองกันครอบคลุม
การติดเชื้อที่พบบอยและมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
3. การปองกันและควบคุมครอบคลุมการติดเชื้อที่สําคัญตามบริบทของ รพ.,
มาตรการที่กําหนดไดรับการปฏิบัติ, ระบบเฝาระวังมีประสิทธิภาพ, อัตรา
การติดเชื้อที่สําคัญมีแนวโนมลดลง
4. มีบูรณาการระหวางงาน IC กับ CQI และระบบงานที่เกี่ยวของตางๆ ชัดเจน
มีประสิทธิภาพ, การปองกันและควบคุมครอบคลุมเชือ้ โรคที่มีความสําคัญ
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ทางระบาดวิทยาทั้งหมด รวมทั้งที่บานของผูปวย และการสงตอระหวาง รพ.,
มีการประเมินและปรับปรุงระบบ IC
5. มีระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่เปนแบบอยาง, อัตราการติดเชื้อ
สําคัญอยูในระดับต่ํา
II-5 ระบบเวชระเบียน
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึก การแกไข การจัดเก็บ และการเขาถึง
เวชระเบียนที่เหมาะสม
2. มีการทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียนตามแบบฟอรมของ
สปสช./พรพ. อยางนอย 3 ฉบับตอเดือนสําหรับแพทยแตละคน
3. ระบบบริหารเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ, เวชระเบียนมีความสมบูรณไมนอย
กวา 50%, มีการประมวลผลขอมูลจากเวชระเบียนเพื่อประโยชนในการ
วางแผนและการปรับปรุงดูแลผูปวย
4. มีการทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวยจากเวชระเบียน และนําปญหาที่พบไป
ปรับปรุงระบบงาน (เชน การใช trigger เพื่อคัดกรองเวชระเบียนมาทบทวน
หา AE และปรับปรุง)
5. ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอ มูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแล
ตอเนื่อง การเรียนรู การวิจัย การประเมินผล และการใชเปนหลักฐานทาง
กฎหมาย
II-6 ระบบจัดการดานยา
1. มีการคนหาและทบทวนกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณไม
พึงประสงคจากยา (ME/ADE)
2. มีการออกแบบหรือปรับปรุงระบบเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนและ
เหตุการณไมพึงประสงคจากยา (ME/ADE) ที่สําคัญ
3. มาตรการปองกัน ME/ADE ไดรับการปฏิบัติ, มีระบบเฝาระวัง ME/ADE ที่มี
ประสิทธิภาพ, ผูปวยไดรับคําแนะนําที่เหมาะสมและมีระบบติดตามการใชยา
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ของผูปวย, มีระบบบริหารเวชภัณฑที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหมียาที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ
4. มีการประเมินและปรับปรุงระบบจัดการดานยา, มีการนํานวตกรรมตางๆ มา
ใชเพื่อความปลอดภัยในการใชยา, มีระบบสงเสริมความ เหมาะสมในการใช
ยา, มีการสรางการมีสวนรวมกับผูปวยและเสริมพลังเพื่อใหผูปวยไดรับยา
ตามแผน
5. มีผลลัพธที่แสดงใหเห็นวาผูปวยไดรับยาอยางเหมาะสม ถูกตอง ปลอดภัย
II-7ก. หองปฏิบัติการทางการแพทย
1. มีบริการ lab ขั้นพื้นฐานที่จําเปน, มีแนวทางปฏิบัติในการเก็บสิ่งสงตรวจ
ปฏิบัติการตรวจ และการควบคุมคุณภาพที่จําเปน
2. มีบริการ lab ที่จําเปนตลอดเวลา สามารถสงตรวจภายนอกเมื่อจําเปน, มี
ระบบควบคุมคุณภาพภายใน (เครื่องมือ น้ํายา และผลการตรวจ) และมีการ
ตอบสนองอยางเหมาะสม, ผูเกี่ยวของไดรับผลในเวลาที่กําหนด
3. มีระบบการทดสอบความชํานาญ (proficiency test) และมีการตอบสนอง
อยางเหมาะสม, มีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะสําคัญ ที่ไดรับจากองคกร
วิชาชีพ (สําหรับ รพ. 60 เตียงขึน้ ไป) หรือพี่เลี้ยงในเครือขาย (สําหรับ รพ.
เล็กกวา 60 เตียง), มีระบบปองกันการรายงานผลผิดพลาดและการรายงาน
คาวิกฤติ
4. มีระบบบริหารคุณภาพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ, มีการทบทวนความ
เหมาะสม และคุมคา ในการสงตรวจ, มีระบบการติดตามความนาเชื่อถือของ
การแปลผล,
มีการพัฒนาคุณภาพรวมกับวิชาชีพอื่น
5. ไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกที่ใหการรับรองมาตรฐานทาง
หองปฏิบัตกิ าร
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II-7ข. คลังเลือด
(ไมมีคลังเลือดของ รพ.)
1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับผูปวยที่จําเปนตองใชเลือด รวมทั้งการระบุ
แหลงที่จะขอรับเลือดในกรณีตางๆ
2. มีระบบการขอเลือด ขนสงเลือด หรือสงผูปวยไปรับเลือด ที่มีประสิทธิภาพ,
มีการเฝาระวังปฏิกิริยาจากการใหเลือด และมีการนําบทเรียนมาทบทวน
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่รัดกุมในการใหเลือด
3. มีการติดตามผลการดําเนินการ และแสดงใหเห็นวาสามารถใหเลือดแกผูปวย
ไดอยางปลอดภัย ทันเวลา
II-7ข. คลังเลือด
(มีคลังเลือดของ รพ.)
1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับการรับบริจาคโลหิต และการใหบริการโลหิต
2. มีการนํามาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยมาประเมินและ
ปรับปรุงในสวนขาด
3. สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยในหัวขอที่
จําเปนกับบริบทไดครบถวน
4. สามารถเปนที่พึ่งในดานการใหบริการโลหิตใหแก รพ.ในเขตใกลเคียงได
อยางมีประสิทธิภาพ
5. เปนแบบอยางที่ดีของระบบการใหบริการโลหิต
II-7ค. บริการรังสีวิทยา
1. มีบริการรังสีวิทยาที่จําเปน, มีระบบในการเตรียมผูปวย, มีแนวทางปฏิบัติที่
จําเปน
2. สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ เปนไปตามมาตรฐานและไดรับการตรวจสอบ, มี
ระบบปองกันอันตรายจากรังสี สารทึบรังสี และการเฝาระวังผูปวยที่มีความ
เสี่ยงสูง
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3. บริการรังสีวิทยา ใหภาพวินิจฉัยที่มีคุณภาพและการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง นา
เชื่อถือ โดยมีอันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด, ผูปวยไดรับ
คําอธิบายผลการตรวจตามความเหมาะสม
4. มีระบบบริหารคุณภาพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ, มีการพัฒนาคุณภาพ
รวมกับวิชาชีพอื่น, มีการทบทวนความเหมาะสมในการสงตรวจ,
มีระบบการติดตามความนาเชื่อถือของการแปลผล
5. เปนแบบอยางที่ดีของบริการรังสีวิทยา
II-8 ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
1. มีระบบรายงานโรคที่ตอ งเฝาระวังตามที่ สธ.กําหนด
2. มีการวิเคราะหโรคและภัยสุขภาพสําคัญในพื้นที่และจัดระบบเฝาระวังอยาง
เหมาะสม
3. มีการติดตามสถานการณและแนวโนม, เผยแพรขอมูลใหผูเกี่ยวของ,
ตอบสนองตอการระบาดอยางเหมาะสม
4. มีความรวมมือจากผูเกี่ยวของใน รพ.และเครือขายนอก รพ. ในการเฝาระวัง
และควบคุมการระบาดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เปนแบบอยางที่ดีของระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การทํางานกับชุมชน
1. เรียนรูชุมชนและความตองการของชุมชน, สรางเครือขายระหวาง รพ.กับ
ชุมชน
2. จัดบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน
3. วางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน, สนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถของชุมชนเพื่อแกปญหาสุขภาพของชุมชน
4. ชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะ, สรางเครือขายการเรียนรูร ะหวาง
ชุมชน, มีการประเมินและปรับปรุงระบบการทํางานกับชุมชน
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5. ชุมชนมีความเขมแข็ง เปนแบบอยางของการพึ่งตนเองในการจัดการกับ
ปญหาสุขภาพในพื้นที่

III-1 การเขาถึงและเขารับบริการ
1. มีระบบการประเมินเบือ้ งตนใหการชวยเหลือฉุกเฉิน และสงตออยาง
เหมาะสม, มีแนวทางปฏิบัติในการระบุ และทวนสอบตัวผูผูปวย กอนการ
ใหบริการในขั้นตอนตางๆ
2. มีการลดอุปสรรคตอการเขาถึงบริการในดานกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และ
อื่นๆ เพื่อใหผูปวยเขาถึงบริการที่จําเปนไดงาย
3. กระบวนการรับผูปวยเหมาะกับปญหาของผูปวย ทันเวลา มีการประสานงาน
ที่ดี, ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปนอยางชัดเจน เขาใจงาย และให
ความยินยอมดวยความเขาใจ
• ผูปวยฉุกเฉินและเรงดวนที่พบบอยไดแกอะไรบาง มีวิธีการอยางไรที่จะ
สรางความมั่นใจวาผูปวยดังกลาวไดรับไวดูแลอยางทันเวลาและมีการ
ประสานงานที่ดี
• เปาหมายหลักของการใช informed consent ของ รพ.คืออะไร มีวิธีการ
อยางไรที่จะสรางความมั่นใจวาผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปน
และเปนเที่เขาใจกอนที่จะลงนามยินยอม
4. มีการประเมินและปรับปรุงการเขาถึงและกระบวนการรับผูปวยอยางตอเนื่อง
(โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงของกลุมผูดอยโอกาส การดูแลผูปวยฉุกเฉิน
การใหขอมูล)
• กลุมผูดอยโอกาสและกลุมผูปวยที่จะมีปญหาในการเขาถึงบริการมีกลุม
ใดบาง ผลการประเมินการเขาถึงเปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุงการ
เขาถึงอะไรบาง
• การประเมินผลความเหมาะสมและความทันเวลาในการรับผูปวยฉุกเฉิน
เปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุงอะไรบาง
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• การประเมินผลการรับรูขอมูลของผูปวยเปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุง
อะไรบาง
5. มีผลลัพธที่แสดงใหเห็นวา ประชาชนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการที่จําเปน
ตางๆ อยางเหมาะสมกับ health need
• อะไรคือปญหาสุขภาพที่สําคัญของประชาชนในชุมชน มีขอมูลอะไรที่
แสดงใหเห็นวาประชาชนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนสําหรับ
ปญหาสุขภาพดังกลาวไดอยางเหมาะสม และมีผลลัพธทางคลินิกที่ดี
III-2 การประเมินผูปวย
1. มีการกําหนดแนวทางการประเมินผูปวยและบันทึกขอมูล, มีแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมสําหรับการดูแลและสงตอผูปวยที่เกินความสามารถของ รพ., การ
ประเมินและการวินิจฉัยโรคเนนตามอาการสําคัญและประเมินทางรางกาย
2. ผูปวยไดรับการประเมินในทุกระบบที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินทางดาน
จิตใจ อารมณ สังคม, ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคที่เหมาะสมในเวลาเร็วที่สุด
และบันทึกในเวชระเบียน
3. ผูปวยไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพเมื่อแรกรับครบถวน
(ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม) และเหมาะสม (ตาม CPG/evidence), มีการ
บันทึกขอมูลการประเมินและการวินิจฉัยโรคที่สมบูรณพรอมขอมูลสนับสนุน
การวินิจฉัยโรค, มีการประเมินซ้าํ อยางเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของ
ปญหาและความตองการของผูปวย
• มีวิธีการอยางไรที่จะสรางความมั่นใจวาผูปวยไดรับการประเมินปญหา
และความตองการอยางครบถวน (โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานจิตใจและ
สังคม)
• มีการใช CPG หรือขอมูลวิชาการมากําหนดแนวทางในการประเมินผูปวย
โรคใดบาง มีการอํานวยความสะดวกใหใชแนวทางดังกลาวอยางไร มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวไดมากนอยเพียงใด มีแนวทางที่ครอบคลุม
โรคสําคัญที่อาจเปนปญหาไดมากเพียงใด
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• มีการกําหนดเวลาและรายละเอียดที่ตองบันทึกขอมูลการประเมินไว
อยางไร ไดรับการปฏิบัติไดดีเพียงใด
• โรคที่อาจมีปญหาความถูกตองในการวินิจฉัยมีอะไรบาง
4. มีความรวมมือและประสานระหวางวิชาชีพในการประเมินผูปวย, มีการ
ทบทวนความถูกตองครบถวนในการประเมินผูปวยและการวินิจฉัยโรคพรอม
ทั้งนํามาปรับปรุง
5. การประเมินผูปวยและการวินิจฉัยโรคมีความถูกตอง ทันเวลา ทําใหผลลัพธ
การดูแลผูปวยอยูในระดับที่นาพอใจ
III-3.1 การวางแผนดูแลผูปวย
1. มีแผนการดูแลที่แฝงอยูในคําสั่งการรักษาหรือบันทึกตางๆ
2. มีแผนการดูแลผูปวยที่ชัดเจน เริ่มมีเปาหมายของแตละวิชาชีพ
3. มีแผนการดูแลที่เหมาะสมกับปญหาของผูปวยที่พบจากการประเมิน โดยการ
ประสานงานหรือวางแผนรวมกันระหวางวิชาชีพ และมีเปาหมายรวมกันที่
ชัดเจน
4. แผนครอบคลุมเปนองครวม ผูป วยและครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผน
และกําหนดเปาหมาย, มีการประเมินและปรับปรุงระบบการวางแผนดูแล
ผูปวย
5. แผนการดูแลมีความสมบูรณ ทําใหผลลัพธการดูแลผูปวยอยูในระดับที่นาพึง
พอใจ
III-3.2 การวางแผนจําหนาย
1. มีการวางแผนจําหนายในกลุมผูปวยที่ รพ.กําหนด
2. มีการประเมินขอบงชีท้ ี่จะตองวางแผนจําหนาย, มีการเตรียมความพรอมเพื่อ
ตอบสนองปญหาและความตองการของผูปวยไดบางสวน
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3. มีการคนหา/ระบุ ปญหา/ความตองการที่จะเกิดขึ้นหลังจําหนายอยางชัดเจน
(รวมทั้งขอจํากัดตางๆ), มีการเตรียมความพรอมเพือ่ ใหผูปวยและครอบครัว
สามารถจัดการกับปญหา/ความตองการดังกลาว โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
4. การเตรียมจําหนายคํานึงถึงมิตติ างๆ อยางรอบดาน, ผูปวยและครอบครัวมี
สวนรวมในการวางแผน (ตามความเหมาะสม), มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบการวางแผนจําหนาย
5. ประสานใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวยที่ตองพึ่งทรัพยากรจากชุมชน
ในระยะยาว ผูปวยที่ดอยโอกาสหรือขาดผูดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
III-4.1 การดูแลทั่วไป
1. มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับไดสําหรับกระบวนการดูแลที่
สําคัญ รวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบของบุคลากรระดับตางๆ
2. มีการติดตามเพื่อใหมั่นใจวาการดูแลตางๆ เปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว,
มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานการดูแลผูปวยที่ดี
3. ผูปวยไดรับการดูแลการดูแลอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและแผนการดูแลที่จัดทําไว
4. ผูปวยไดรับการดูแลอยางเปนองครวม โดยเฉพาะการตอบสนองปญหา
ทางดานอารมณและจิตสังคม, ผูปวย และครอบครัวมีสวนรวมในการ
กําหนดการดูแล และแกไขปญหา
5. ผูปวยไดรับการดูแลที่เกินความคาดหวัง
III-4.2 การดูแลที่มีความเสี่ยงสูง
1. มีการระบุผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและบริการที่มีความเสี่ยงสูงของ รพ. และ
จัดทําแนวทางการดูแลที่จําเปนสําหรับผูปวยดังกลาว
2. มีการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของการ
เจ็บปวย, ผูปวยไดรับการสงตอในเวลาที่เหมาะสม, มีความพรอมในดาน
เครื่องมืออุปกรณ และบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม
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3. มีการตอบสนองอยางรวดเร็วและเหมาะสมเมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเขา
สูภาวะวิกฤติ
4. มีระบบงานที่ดีและการประสานงานทีดีกับองคกรอื่น ทั้งในดานการขอ
ปรึกษาและการสงตอ, มีการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลผูปวยที่มี
ความเสี่ยงสูง
5. ผลลัพธการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง มีเหตุการณไมพึงประสงคและ
ภาวะแทรกซอนในระดับที่ต่ํามาก

III-4.3 ค. อาหารและโภชนบําบัด
1. ผูปวยตองรับผิดชอบเรื่องอาหารดวยตนเอง
2. ผูปวยไดรับอาหารที่เหมาะสม เพียงพอกับความตองการพื้นฐาน, การผลิต
อาหารเปนไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ปองกันความเสี่ยงจากการปนเปอน
การเนาเสีย และการแพร กระจายของเชื้อโรค
3. มีบริการอาหารเฉพาะโรค, มีการคัดกรองปญหาโภชนาการในผูปวยทุกราย,
มีการประเมินภาวะโภชนาการและใหบริการโภชนบําบัดที่เพียงพอและ
ปลอดภัยเมื่อมีขอบงชี้
4. มีการใหความรูทางดานวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดแกผูปวย
และครอบครัวเพื่อใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค, มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบบริการอาการและโภชนาการ
5. มีการจัดระบบที่เปนแบบอยางได, ผลลัพธการใชโภชนบําบัดในการดูแลอยู
ในระดับดีมาก
III-5 การใหขอมูลและเสริมพลัง
1. ผูปวยไดรับขอมูลพื้นฐานเกียวกับการเจ็บปวยของตน
2. มีการประเมินและวางแผนกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูปวยแตละราย
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3. ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลและการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการดูแล
ตนเอง
4. มีการประเมินและปรับปรุงระบบการใหขอมูลและเสริมพลัง, ผูปวยและ
ครอบครัวมีความมั่นใจและมีความสามารถที่จะดูแลตนเองตามแผนการดูแล
ที่รวมกันกําหนด
5. ผูปวยประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองและมีสวนในการชวยเหลือแนะนํา
ผูอื่น
III-6 การดูแลตอเนื่อง
1. มีระบบนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษาตอเนื่องและมีระบบติดตาม
2. มีระบบชวยเหลือเมื่อผูปวยมีปญหากอนวันนัดหมาย หรือระบบชวยเหลือ
โดยที่ผูปวยไมตองมา รพ., มีการกําหนดกลุมผูปวยสําคัญที่ตองดูแลตอเนื่อง
3. มีการประสานขอมูลกับหนวยบริการในพื้นที่ ทีมเยี่ยมบาน/ทีมเชิงรุก และ
แผนกผูปวยนอก เพื่อการดูแลตอเนื่องที่มปี ระสิทธิภาพ
4. นําขอมูลปญหาการดูแลตอเนื่องมาวิเคราะหและปรับปรุงอยางเปนระบบ, มี
ระบบสะทอนขอมูลแกหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. มีการสรางความรวมมือและพัฒนาศักยภาพใหกับหนวยงานตางๆ เพื่อการ
ดูแลตอเนื่องในลักษณะ seamless และผูปวยสามารถดูแลตนเองได
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