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ค ำชี้แจงประกอบกำรใช้ HA Scoring 2011 

แนวคิด 

 HA Scoring 2011 เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรประเมิน maturity ของกำรพัฒนำในโรงพยำบำล ซึ่งจัดท ำ
ขึ้นบนพื้นฐำนแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนไปดังนี้ 

1) กำรเยี่ยมส ำรวจคือกำรทบทวนโดยมิตรจำกภำยนอก (external peer review) เพ่ือรับรู้ maturity 
ของกำรพัฒนำ และกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

2) ผู้เยี่ยมส ำรวจมีหน้ำที่ในกำร 
a. รับรู้บริบทและผลงำนกำรพัฒนำของโรงพยำบำล 
b. สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้จำกผลงำนของโรงพยำบำล 
c. ร่วมกับโรงพยำบำลในกำรจัดท ำประเด็นในแผนกำรพัฒนำ (Issues for Improvement-IFI) 

ที่เหมำะสมและสมบูรณ์ 
3) โรงพยำบำลมีหน้ำที่ในกำร 

a. ใช้ HA Scoring 2011 ในกำรประเมินตนเองและจัดท ำร่ำงประเด็นในแผนกำรพัฒนำเพ่ือ
ยกระดับ maturity 

b. พำผู้เยี่ยมส ำรวจตำมรอยระบบงำนต่ำงๆ ของโรงพยำบำล 
4) กำรผ่ำนกำรรับรองจะมีระดับต่ำงๆ ซึ่งรับรู้กันเป็นกำรภำยใน และมีผลต่อควำมเข้มข้นของกำร

ติดตำมดังนี้ 
a. ระดับพอผ่ำน เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่ำง 2.5 -3.0 
b. ระดับดี เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่ำง 3.0-3.5 
c. ระดับดีมำก เมื่อ mode ของ score อยูระหว่ำง 3.5-4.0 
d. ระดับดีเยี่ยม เมื่อ mode ของ score มำกกว่ำ 4.0 

แนวทำงกำรใช้ HA Scoring 2011 ส ำหรับโรงพยำบำล 

1) ศึกษำเป้ำหมำยและแนวทำงปฏิบัติส ำหรับมำตรฐำนแต่ละประเด็นจำก SPA 

2) ทีมงำนที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับมำตรฐำนเรื่องนั้นร่วมกันประเมิน maturity ของกำรพัฒนำตำม 
Scoring Guideline  หำกมีควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน ให้ระบุจุดแข็งและโอกำสพัฒนำในมุมมองของแต่
ละคนออกมำให้มำกที่สุด น ำโอกำสพัฒนำไปด ำเนินกำรแล้วจึงกลับมำร่วมกันประเมินใหม่ 

3) เมื่อมีควำมเห็นร่วมกันเกี่ยวกับระดับ maturity ที่ท ำได้ ให้จัดท ำแผนกำรพัฒนำ (IFI) เพ่ือยกระดับ 
maturity สู่ score 3 หรือ 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี  
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4) ส่ง score และ IFI พร้อมเอกสำรสรุปที่จะเสนอคณะอนุกรรมกำรรับรองคุณภำพ มำยัง สรพ.เพ่ือ
ขอรับกำรเยี่ยมส ำรวจล 

5) จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำร verify กำรปฏิบัติหรือผลกำรประเมินต่ำงๆ ไว้ที่โรงพยำบำลอย่ำงเป็น
หมวดหมู่ 

แนวทำงกำรก ำหนดระดับคะแนน 

1) พิจำรณำตำมระดับ maturity ของกำรพัฒนำ 

a. คะแนน 1 เป็นช่วงเริ่มต้นกำรพัฒนำ อำจจะมีลักษณะตั้งรับ เน้นที่กำรวิเครำะห์ กำรตั้งทีม กำร
จัดหำทรัพยำกร กำรก ำหนดแนวทำง 

b. คะแนน 2 เป็นช่วงของกำรวำงระบบงำนและเริ่มน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

c. คะแนน 3 เป็นช่วงของกำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่ออกแบบไว้จนเห็น early result ถือว่ำเป็น
ระดับท่ีคำดหวังโดยเฉลี่ย เป็นระดับที่หวังผล (effective) 

d. คะแนน 4 เป็นช่วงของกำรมีควำมโดดเด่นในกระบวนกำรบำงอย่ำง ซึ่งอำจจะเป็นนวตกรรม กำร
เชื่อมโยง หรือวิธีกำรที่ได้ผลดีต่ำงๆ ตัวอย่ำงที่แนะน ำไว้เป็นเพียงแนวทำงซึ่งไม่จ ำเป็นต้องท ำได้
ครบถ้วน และอำจจะมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ 

e. คะแนน 5 เป็นระดับที่แสดงถึงกระบวนกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบ (systematic 
evaluation & improvement) ส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ เป็นผู้น ำในด้ำนนั้นๆ 

2) พิจำรณำตำมระดับควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินกำร 

a. อำจจะน ำข้อก ำหนดในมำตรฐำนแต่ละประเด็นมำพิจำรณำว่ำประเด็นใดท่ีท ำได้ง่ำยที่สุด และ
ยำกข้ึนเป็นล ำดับขั้น  โดยพยำยำมให้สอดคล้องกับแนวทำงในข้อ 1) 

b. อำจจะพิจำรณำระดับควำมยำกง่ำยตำมศักยภำพของโรงพยำบำล 

3) พิจำรณำตำมล ำดับขั้นตอนที่โรงพยำบำลต้องด ำเนินกำรก่อนหลัง 

a. อำจพิจำรณำว่ำในควำมเป็นจริง มี sequence ของกำรด ำเนินกำรวำงระบบงำนอย่ำงไรบ้ำง เช่น 
เริ่มจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบระบบ กำรฝึกอบรม กำรน ำสู่กำรปฏิบัติ เป็นต้น 

4) พยำยำมให้มีกำรพิจำรณำในภำพรวม ให้มีรำยละเอียดเท่ำที่จ ำเป็น ไม่ต้องคัดลอกมำจำกมำตรฐำน
ทั้งหมด 

แนวทำงกำรรวมคะแนนในกำรประเมิน 
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 โรงพยำบำลที่มี performance เกินกว่ำระดับ 1 ขึ้นมำ สำมำรถน ำส่วนของคะแนนตั้งแต่ระดับ 2-5 มำ
รวมกันได้โดยไม่ต้องให้ระดับขั้นที่ต่ ำกว่ำสมบูรณ์  เช่น ถ้ำท ำ 2 ได้สมบูรณ์ 3 ได้ครึ่งหนึ่ง และ 4 ได้ครึ่งหนึ่ง  ก็
สำมำรถน ำครึ่งหนึ่งของ 4 มำรวมกับครึ่งหนึ่งของ 3 เท่ำกับว่ำได้คะแนนเป็น 3 
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ตอนท่ี I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร 

I-1 การน า (LED) 
1.1 การน าองคก์รโดยผู้น าระดบัสงู (LED.1) 
ผู้น าระดบัสงูช้ีน าองคก์ร ส่ือสารและส่งเสริมผลการด าเนินงานท่ีดี ให้ความมัน่ใจในคณุภาพและความปลอดภยัในการดแูลผู้รบับริการ. 
 01 ผูน้ าระดบัสงูชีน้ า
องคก์ร (พนัธกจิ 
วสิยัทศัน์ คา่นิยม)

มกีารก าหนดวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ คา่นิยม 

มกีารสือ่สาร ถ่ายทอด
ไปยงับุคลากร 

บุคลากรมคีวามเขา้ใจ, 
การปฏบิตัขิองผูน้ า
สะทอ้นคา่นิยม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ผูน้ าใชน้วตกรรมทาง 
การบรหิาร, การเรยีนรู้
คา่นิยมขององคก์รผา่น
ผลงานของทมี 

การชีน้ าสง่ผลใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงทีเ่หน็
ชดัเจนตามวสิยัทศัน์
และคา่นิยม 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 02 การส่งเสรมิผลการ
ด าเนินงานทีด่ ี
(สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การพฒันา วฒันธรรม
ความปลอดภยั)

ก าหนดนโยบาย, 
มอบหมายผูร้บัผดิชอบ, 
มแีผนหรอืแนวทางการ
ท างาน 

มกีจิกรรมสง่เสรมิต่างๆ 
ทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร 
(ดแูนวทางใน SPA) 

ผูน้ าใชผ้ลการส ารวจ
บรรยากาศการพฒันา
และวฒันธรรมความ
ปลอดภยัเพือ่ปรบัปรงุ, 
น าผลการพฒันามา
สรา้งการเรยีนรู ้

ผูน้ า proactive ในการ
ตดิตามและสนบัสนุนให้
เกดิการพฒันา การ
สรา้งนวตกรรม และ
วฒันธรรมความ
ปลอดภยั 

ความตื่นตวัในการ
พฒันา การสรา้งนวต 
กรรม การเรยีนรู ้อยูใ่น
ระดบัสงูมาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 03 การสื่อสาร เสรมิ
พลงั จงูใจ เน้นทีก่าร
ปฏบิตัิ

มแีนวทางการสือ่สารที่
ชดัเจน (ชอ่งทาง 
เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย 
ความถี)่, มกีารก าหนด
ขอบเขตการใหอ้ านาจ
ตดัสนิใจทีช่ดัเจน 

มกีารสือ่สารและเสรมิ
พลงัตามแนวทางที่
ก าหนดไว,้ มกีลไกการ
สือ่สารสองทาง 

มกีารก าหนดจุดเน้น
ของการพฒันาทีช่ดัเจน, 
มกีารสือ่สาร เสรมิพลงั 
สรา้งแรงจงูใจเพือ่ให้
เกดิการน าจุดเน้นไป
ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั  

มคีวามโดดเด่น เชน่  
ผูน้ าตดิตามการปฏบิตัิ
ตามจุดเน้น, ผูน้ าจดุ
ประกายใหเ้กดิพลงัใน
การท างาน (Zapp) 

มกีารประเมนิความ
เขา้ใจ ความมัน่ใจ แรง 
จงูใจต่อทศิทางและ
จุดเน้นขององคก์ร และ
น ามาปรบัปรงุ สง่ผลให้
บุคลากรโดยรวมสรา้ง
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ผลงานทีด่ ีสอดคลอ้ง
กบัทศิทางขององคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

1.2 การก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (LED.2) 
องคก์รแสดงถึงระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมัน่ใจว่ามีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมี
ส่วนสนับสนุนต่อสขุภาพของชุมชน. 
04 ระบบก ากบัดแูล
กจิการ การประเมนิ
ผูน้ า/ระบบการน า

มรีะบบการควบคมุ
ภายใน, มโีครงสรา้งการ
ก ากบัดแูล 
(governance) 

มรีะบบการตรวจสอบ
จากภายนอก, มรีะบบ
รายงานต่อผูก้ ากบัดแูล
กจิการ 

มรีะบบการก ากบัดแูล
กจิการทีด่,ี มรีะบบ 
ประเมนิผูน้ าและระบบ
การน า 

มกีารพฒันาผูน้ าและ
ปรบัปรงุระบบการน า
ตามผลการประเมนิ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมี
ความไวว้างใจต่อการ
ท างานของผูบ้รหิาร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 05 ความรบัผดิชอบ
ต่อสาธารณะและการ
ด าเนินงานอยา่งมี
จรยิธรรม

มกีารวเิคราะหค์วาม
เสีย่ง ผลกระทบดา้นลบ 
ความกงัวลของ
สาธารณะ การใช ้
ทรพัยากร กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง และปัญหา
จรยิธรรมทีส่ าคญั1 

มแีนวทาง กระบวนการ
หรอืมาตรการรองรบัใน
ประเดน็ทีส่ าคญั, มี
ระบบตติดามก ากบัและ
ด าเนินการเมือ่มกีารฝ่า
ผนืหลกัจรยิธรรม 

มกีารเตรยีมการเชิงรกุ
หรอืก าหนดกระบวน/
มาตรการทีเ่หมาะสมกบั
ประเดน็ทีว่เิคราะหไ์ว้
อยา่งครบถ้วน 

มกีารก าหนดและ
ตดิตามตวัชีว้ดัส าคญั 
และตอบสนองอยา่ง
เหมาะสม, มกีารน า
ประเดน็จรยิธรรมทีย่าก 
ล าบากในการตดัสนิใจ
มาเรยีนรูร้ว่มกนั 

ปฏบิตัสิงูกว่ามาตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนด, เป็น
แบบอยา่งของการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม และการ
ป้องกนัผลกระทบดา้น
ลบ  

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพชุมชน (ประเมนิใน II-9) 

                                            
1 เช่น การรบั/สง่ต่อ การยุตกิารรกัษา การรบัผลประโยชน์จากการสัง่ตรวจหรอืการใชย้า การคดิค่าบรกิาร ประชาสมัพนัธ ์การปลกูถ่ายอวยัวะ การรกัษาผูม้บีุตรยาก การ
ผ่าตดัแปลงเพศ 
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I-2 การบรหิารเชิงกลยทุธ ์(STM) 
2.1 การจดัท ากลยทุธ ์(STM.1) 
องคก์รก าหนดกลยทุธ ์และวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์ เพ่ือตอบสนองกบัความท้าทายขององคก์ร และสร้างความเข้มแขง็ให้กบัการด าเนินงานของ
องคก์ร. 

 06 กระบวนการจดัท า
กลยทุธแ์ละการ
วเิคราะหข์อ้มลู

มกีารจดัท าแผน แต่ยงัมี
ลกัษณะแยกสว่น ขาด
การวเิคราะหท์ีเ่ชือ่มโยง
กบัภาพรวม 

มกีารประมวลแผนเป็น
หนึ่งเดยีว, มกีระบวน 
การจดัท าตามขัน้ตอนที่
ด ี

มกีารวเิคราะหข์อ้มลู
ส าคญัอยา่งครอบคลุม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
กระบวนการทีช่ว่ยให้
องคก์รทราบจุดแขง็หรอื
จุดออ่นส าคญัทีอ่าจถกู
มองขา้ม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหเ้กดิความมัน่ใจ
ว่าแผนจะน าไปสูค่วาม
เป็นผูน้ าในอนาคต 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

07 วตัถุประสงคเ์ชงิกล
ยทุธท์ีต่อบสนองความ
ทา้ทายและครอบคลุม 
HP

วตัถุประสงคต์อบสนอง
ความตอ้งการของหน่วย
เหนือ/เจา้ของกจิการ 

วตัถุประสงคต์อบสนอง
ความตอ้งการของทกุ
ฝ่ายอยา่งสมดุล, ระบุ
กรอบเวลาทีจ่ะบรรล ุ

มคีวามสอดคลอ้งกนั
ระหว่างความท้าทาย 
วตัถุประสงค ์ตวัชีว้ดั, 
วตัถุประสงคม์สีว่นต่อ
ผลลพัธส์ขุภาพทีด่ขี ึน้
และครอบคลุมการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
การก าหนดเป้าหมายใน
ระดบัทีท่า้ทาย, มกีารใช้
ขอ้ไดเ้ปรยีบขององคก์ร,
วตัถุประสงคต์อบสนอง
ต่อปัญหาสขุภาพของ
สงัคม  

วตัถุประสงคค์รอบคลุม
ประเดน็ส าคญัทีจ่ะสรา้ง
ความเขม้แขง็ 
ความส าเรจ็และความ
ยัง่ยนืใหก้บัการ
ด าเนินงานขององคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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2.2 การถ่ายทอดกลยทุธเ์พ่ือน าไปปฏิบติั (STM.2) 
องคก์รถ่ายทอดวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติั และติดตามความก้าวหน้าเพ่ือให้มัน่ใจว่าบรรลเุป้าประสงค.์ 

08 การถ่ายทอดกล
ยทุธส์ู่การปฏบิตัิ

มกีารจดัท าแผนปฏบิตัิ
การเพือ่ถ่ายทอดแผน
กลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ

มกีลไกสรา้งความเขา้ใจ
กบัผูป้ฏบิตังิาน สรา้ง
ความตระหนกัใน
บทบาทของแต่ละคน 

มกีารตดิตามการรบัรู้
และการน าแผนไป
ปฏบิตั,ิ มกีาร
ปรบัเปลีย่นแผนเมือ่มี
ความจ าเป็น 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ผูน้ าใชน้วตกรรมการ
ถ่ายทอดกลยทุธส์ูก่าร
ปฏบิตั ิ

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนสูก่าร
ปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหบ้รรลุเป้าหมาย
อยา่งครบถว้น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

09 การวางแผนและ
จดัสรรทรพัยากร

วเิคราะหท์รพัยากรที่
จ าเป็น และจดัท าแผน
จดัสรรทรพัยากร 

จดัสรรทรพัยากร
สอดคลอ้งกบับรบิทของ
องคก์รและวตัถุประสงค์
เชงิกลยทุธ ์

ประเมนิความเสีย่งดา้น
ทรพัยากร, สรา้งความ
มัน่ใจวา่มทีรพัยากร
การเงนิ บุคลากร และ
ทรพัยากรอืน่ๆเพยีงพอ 

มแีผนงานรเิริม่ 
(initiative) เกีย่วกบั
ทรพัยากรบุคคลและ
ระบบงานเพือ่ปฏบิตัิ
ตามแผนกลยทุธ ์

มนีวตกรรมในการไดม้า
ซีง่ทรพัยากรเพือ่ปฏบิตัิ
ตามแผนกลยทุธไ์ด้
ส าเรจ็ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

10 การคาดการณ์ การ
วดัผล และตดิตาม
ความกา้วหน้า 

มกีารจดัท าตวัชีว้ดั
ส าคญั (KPI) เพือ่
ตดิตามความกา้วหน้า
ในการปฏบิตัติามแผน 

มกีารคาดการณ์
เป้าหมายตาม KPI 
ในชว่งเวลาต่างๆ จาก
เป้าประสงคแ์ละผลงาน
ทีผ่า่นมา 

มกีารใชข้อ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม
ในการคาดการณ์เป้า 
หมายตาม KPI, มกีาร
ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างผลงาน
จรงิกบัผลงานทีค่าดไว ้ 

มกีารใชข้อ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบทีท่า้ทายใน
การคาดการณ์เป้าหมาย
ตาม KPI, มนีวตกรรม
ในการวดัผล 

มกีารใช ้benchmarking 
เพือ่เปรยีบเทยีบผลงาน 
ทีส่ าคญัสว่นใหญ่, 
สง่ผลใหอ้งคก์รบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีท่า้ทาย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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I-3 การม ุ่งเนน้ผ ูป่้วย / ผ ูร้บัผลงาน (PCF) 
3.1 ความรู้เก่ียวกบัผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน (PCF.1) 
องคก์รเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัท่ีส าคญัของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานของตน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริการท่ีจดัให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการดงักล่าว. 
11 การรบัฟัง/เรยีนรู้
ความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่ม

มกีารส ารวจความ
ตอ้งการและความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิาร 

มชีอ่งทางการรบัรูท้ี่
หลากหลาย (ด ูSPA) 
เหมาะสมกบัผูร้บัผลงาน
แต่ละกลุ่ม 

ใชค้วามเหน็และเสยีง
สะทอ้นเพือ่เป็นองคก์ร
ทีมุ่ง่เน้นผูป่้วย/ผูร้บั
ผลงานมากขึน้ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT, การรบัฟัง
กลุ่มเป้าหมายทีไ่มใ่ช่
ผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการรบั
ฟัง/เรยีนรู ้สง่ผลให้
มัน่ใจไดว้า่บรกิารทีจ่ดั
เกนิความคาดหวงัของ
ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

3.2 ความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจของผู้รบัผลงาน (PCF.2)  
องคก์รสร้างความสมัพนัธก์บัผูป่้วย / ผู้รบัผลงาน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ศรทัธา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ.  มีการประเมินและน า
ข้อมลูความพึงพอใจของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานมาใช้ปรบัปรงุการด าเนินงาน. 
12 การสรา้งความ 
สมัพนัธ ์ช่องทางการ
ตดิต่อ การจดัการค า
รอ้งเรยีน 

มกีารตอบสนองขอ้
รอ้งเรยีนในเชงิรบั 

มกีารสรา้งความสมัพนัธ์
ทีด่กีบัผูร้บัผลงาน, การ
ตอบสนองขอ้รอ้งเรยีนมี
ความรวดเรว็และ
ครอบคลุมมากขึน้ 

มชีอ่งทางการตดิต่อที่
เหมาะสมส าหรบัคน้หา
ขอ้มลูขา่วสาร ขอรบั
บรกิาร และเสนอขอ้
รอ้งเรยีน, มกีาร
วเิคราะหแ์นวโน้มของ

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ชอ่งทางตดิต่อที่
หลากหลาย, การ
ตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน
ในเชงิสรา้งสรรค,์ การ
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบั

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุวธิกีารสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละ
ชอ่งทางการตดิต่อกบั
ผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลให้
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ขอ้รอ้งเรยีนและน าไป
ปรบัปรงุทัว่ทัง้องคก์ร 

คณุภาพบรกิารแก่
สาธารณะ2 

ผูร้บับรกิารมคีวาม
เชือ่มัน่ศรทัธาและ
ผกูพนักบัองคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

13 การประเมนิความ
พงึพอใจ การรบัขอ้มลู
ป้อนกลบั การน ามา
ปรบัปรงุ

มกีารประเมนิความพงึ
พอใจอยา่งน้อยปีละครัง้ 

มกีารประเมนิความพงึ
พอใจ ความไมพ่งึพอใจ
และรบัขอ้มลูป้อนกลบั
อยา่งสม ่าเสมอ น ามา
วเิคราะหจ์ าแนกตาม
กลุ่มต่างๆ 

มกีารน าขอ้มลูป้อนกลบั 
ความพงึพอใจ ความไม่
พงึพอใจมาใช้
ประโยชน์ในการ 
พฒันา 

มรีะบบที ่proactive ใน
การตดิตามขอ้มลูป้อน 
กลบั, มกีารปรบัปรงุ
วธิกีารประเมนิความพงึ
พอใจ 

เหน็ผลการปรบัปรงุเพือ่
มุง่เน้นผูป่้วยชดัเจน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

3.3 สิทธิผู้ป่วย (PCF.3) 
องคก์รตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผูป่้วย.  
14 การคุม้ครองสทิธิ
ผูป่้วยโดยทัว่ไป

ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลู
เกีย่วกบัสทิธแิละหน้าที่
ในลกัษณะทีเ่ขา้ใจงา่ย 

มกีารสรา้งความตระ 
หนกัเรือ่งสทิธผิูป่้วย
ใหแ้กบุ่คลากร, 
วเิคราะหจ์ุดทีผู่ป่้วย
อาจจะไมไ่ดร้บัการ
คุม้ครองและวางแนว 
ทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

มกีระบวนการท าให้
บุคลากรมเีจตคตทิีด่ใีน
เรือ่งสทิธผิูป่้วย, มกีาร
เรยีนรูก้ารคุม้ครองสทิธิ
ผูป่้วยจากเหตุการณ์จรงิ
ทีเ่กดิขึน้ และน ามา
ปรบัปรงุระบบงาน 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
การคุม้ครองสทิธผิูป่้วย
ในทกุขัน้ตอนของการ
ดแูล 

ผูป่้วยไดร้บัการเคารพ
ในศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์คา่นิยมและ
ความเชือ่สว่นบุคคล 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                            
2 การเผยแพรข่อ้มลูตวัชีว้ดัคุณภาพ เช่น ความส าเรจ็ของการรกัษา ระยะเวลารอคอย อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้น ใหป้ระชาชนทัว่ไปรบัทราบเพื่อชว่ยตดัสนิใจเขา้รบั
การรกัษา 
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15 การคุม้ครองสทิธิ
ผูป่้วยทีม่คีวาม
ตอ้งการเฉพาะ (เดก็ 
ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุการ
แยก/ผกูยดึ)

การจดัสถานที ่สิง่แวด 
ลอ้ม เครือ่งมอื 
เหมาะสม ปลอดภยั 

มกีารออกแบบ
กระบวนการทีด่ ีและ
เตรยีมบุคลากรที่
เหมาะสม 

ผูป่้วยทีม่คีวามตอ้งการ
เฉพาะไดร้บัการ
คุม้ครองสทิธอิยา่ง
เหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ ให้
การดแูลครอบคลุมไป
ถงึครอบครวัหรอื
ประเดน็อืน่ทีไ่มใ่ชเ่รือ่ง
สขุภาพโดยตรง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการคุม้ครอง
สทิธผิูป่้วยทีม่คีวาม
ตอ้งการเฉพาะอยา่ง
เป็นระบบ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

I-4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความร ู ้(MAK) 
4.1 การวดั วิเคราะห ์และปรบัปรงุผลงานขององคก์ร  (MAK.1) 
องคก์รจดัให้มีการวดั วิเคราะห ์ปรบัทิศทาง ทบทวน และปรบัปรงุผลงาน โดยใช้ข้อมลูและสารสนเทศ ในทุกระดบัและทุกส่วนของ
องคก์ร. 
16 ระบบการวดัผล
การด าเนินงาน 

ตวัชีว้ดัสว่นใหญ่มาจาก
งานประจ าหรอืงาน
นโยบาย 

ตวัชีว้ดัมาจากการ
วเิคราะหบ์รบิทของ
ตนเอง ในแต่ละสว่นงาน 
หรอืแต่ละระดบั 

มกีารวดัผลงานทีต่รง
ประเดน็ในทกุระดบั 
และทกุสว่นขององคก์ร  

ตวัชีว้ดัตาม critical 
success factor ของทัง้
องคก์รสอดคลอ้งไปใน
ทศิทางเดยีวกนั, มกีาร
ประเมนิและปรบัปรงุ
ระบบวดัผลงาน 

มกีารวดัผลงานเปรยีบ 
เทยีบกบัองคก์รอืน่, 
ระบบวดัผลงานสนบั 
สนุนการตดัสนิใจ การ
สรา้งนวตกรรม และ
บรรลุกลยทุธ ์

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

17 การวเิคราะหข์อ้มลู 
และการทบทวนผล
การด าเนินงาน 

มกีารวเิคราะหข์อ้มลู
ดว้ยวธิงีา่ยๆ เชน่ 
วเิคราะหแ์นวโน้ม 
จ าแนกกลุ่มยอ่ย 

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูให้
ไดส้ารสนเทศทีม่ี
ความหมาย ทัง้ในระดบั
ผูใ้ชแ้ละในระดบัองคก์ร 

การวเิคราะหแ์ละ
ทบทวนผลงานของ
องคก์ร น ามาสูก่าร
ก าหนดล าดบัความ 
ส าคญัเพือ่การปรบัปรงุ 

การวเิคราะหแ์ละ
ทบทวนผลงานท าให้
เขา้ใจความสมัพนัธ์
ระหว่างองคป์ระกอบ
ต่างๆ น ามาสูก่าร

การวเิคราะหแ์ละ
ทบทวนผลงานน ามาสู่
การสรา้งนวตกรรม การ
ปรบัปรงุความรว่มมอื
กบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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และถ่ายทอดสูก่าร
ปฏบิตั ิ

ปรบัปรงุระบบงาน/
นโยบายส าคญั 

 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

4.2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการความรู้ (MAK.2)  
องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีข้อมลู สารสนเทศ ซอฟทแ์วร ์และฮารด์แวร ์ท่ีจ าเป็น มีคณุภาพ และพร้อมใช้งาน ส าหรบับคุลากร / ผูป่้วย  / 
ผูร้บัผลงาน.  องคก์รสร้างและจดัการสินทรพัยค์วามรู้ของตนเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร. 

18 การจดัการ
สารสนเทศ

มกีารส ารวจความ
ตอ้งการใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศของ
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

มขีอ้มลูและสารสนเทศ
ทีจ่ าเป็น มคีณุภาพ 
พรอ้มใชง้านส าหรบั
บุคลากรไดบ้างส่วน 

มขีอ้มลูและสารสนเทศ
ทีจ่ าเป็น มคีณุภาพ 
(ถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้ทนั
การณ์) พรอ้มใชง้าน
ส าหรบับุคลากรส่วน
ใหญ่ ทัง้ในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน 

มคีวามโดดเด่น เชน่มี
ขอ้มลูและสารสนเทศ
ส าหรบัผูป่้วย/ผูร้บั
ผลงาน, สามารถ
ตอบสนองความ
ตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
ตวัอยา่งในการจดัการ
เพือ่ใหม้สีารสนเทศที่
จ าเป็นพรอ้มใชส้ าหรบั
ทกุฝ่าย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

19 การจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

มฮีารด์แวรแ์ละ
ซอฟทแ์วรท์ีจ่ าเป็น
เบือ้งตน้ 

อยูร่ะหว่างการปรบัปรงุ
เพือ่ขยายตวัของ
ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร์
เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัความ
ตอ้งการ 

ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร์
มคีวามเชือ่ถอืได ้ปลอด 
ภยั ใชง้านงา่ยและ
พรอ้มใชง้านอยา่งต่อ 
เนื่อง, เร่ิมมบีรูณาการ
ของซอฟทแ์วรร์ะบบ 
งานครอบคลุมความ
ตอ้งการในดา้นบรหิาร 
บรกิาร และการเรยีนรู ้

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT ทีก่า้วหน้า
ทนัสมยั, การบรูณาการ
ของซอฟทแ์วร์
ระบบงานท่ีดี, เริม่น า
ขอ้ก าหนดของระบบ
บรหิารความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ 
(ISMS) มาปฏบิตั ิ

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการจดัการ IT 
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหม้รีะบบบรหิารความ
มัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ 
(Information Security 
Management System)   
ทีไ่ดม้าตรฐาน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 



Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10) 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  9 

20 การจดัการความรู้ เริม่ตน้การรวบรวมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภายในองคก์ร 

 

มกีารรวบรวมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภายในองคก์รอยา่ง
ต่อเนื่อง สม ่าเสมอ 

มกีารแสวงหาความรูท้ี่
จ าเป็น (ทัง้ explicit & 
tacit), ขอ้มลูมคีวาม
พรอ้มใช,้ น าความรูม้า
ออกแบบระบบงานเพือ่ 
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
ผูป่้วย 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
KM สง่เสรมิใหเ้กดินวต 
กรรมในระบบงาน และ
น าความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งมา
ใชใ้นการวางแผนกล
ยทุธ ์

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการจดัการ
ความรูอ้ยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
ตวัอยา่งในดา้นนี้ และ
เกดิวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็น
เลศิ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

I-5 การม ุ่งเนน้ทรพัยากรบคุคล (HRF)  
5.1 ความผกูพนัของบคุลากร 
องคก์รสร้างความผกูพนักบับคุลากร จดัระบบค่าตอบแทนและแรงจงูใจ เพ่ือบรรลุความส าเรจ็ในระดบัองคก์รและระดบับคุคล.  บคุลากรและผู้น า
ได้รบัการพฒันาเพ่ือให้สร้างผลงานท่ีดี. 

21 ความผกูพนัและ
ความพงึพอใจ

มกีจิกรรมพืน้ฐานเพือ่
สรา้งความผกูพนัและ
ความพงึพอใจ (รวมทัง้
บรกิาร สทิธปิระโยชน์) 

มกีารประเมนิความพงึ
พอใจของบุคลากรดว้ย
วธิกีารทีเ่ป็นทางการ
และไมเ่ป็นทางการ 

มกีารประเมนิความ
ผกูพนัของบุคลากร,
วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อ
ความผกูพนัและความ
พงึพอใจของบุคลากร
แต่ละกลุ่ม 

มกีารปรบัปรงุความ
ผกูพนัของบุคลากรตาม
ผลการประเมนิ 

บุคลากรมคีวามผกูพนั
และอทุศิตนใหก้บั
องคก์ร ใฝ่เรยีนรู ้
สรา้งนวตกรรม สรา้ง
ผลงานทีด่ ี

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

22 ระบบค่าตอบแทน
และแรงจงูใจ

มกีจิกรรมพืน้ฐานเพือ่
สรา้งความรว่มมอืและ
แรงจงูใจ 

มรีะบบประเมนิผลงาน
เพือ่การบรหิารคา่ตอบ 
แทนทีเ่ป็นธรรม 

เริม่น าระบบบรหิารผล
การปฏบิตังิาน 
(Performance 

มคีวามโดดเด่น เชน่ ใช ้
PMS เป็นเครือ่งมอืใน
การสือ่สารเพือ่ใหเ้ขา้ใจ

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบ
คา่ตอบแทนและ
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Management System) 
มาสูก่ารปฏบิตั ิ

เป้าหมายและความ
คาดหวงัขององคก์ร
รว่มกนั, มกีาร
เสรมิสรา้งวฒันธรรม
องคก์ร3เพือ่ใหบุ้คลากร
มผีลงานทีด่ ี

แรงจงูใจ สง่ผลให้
บุคลากรมแีรงจงูใจทีจ่ะ
สรา้งผลงานทีด่เีพือ่
บรรลุความส าเรจ็ของ
ตนและองคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

23 ระบบพฒันาและ
เรยีนรูส้ าหรบับุคลากร
และผูน้ า

การฝึกอบรมมุง่เน้นให้
สามารถปฏบิตังิาน
ประจ าตามหน้าที่
รบัผดิชอบได ้

เพิม่การฝึกอบรมเพือ่
ปฏบิตังิานทีซ่บัซอ้นได้
ดว้ยความมัน่ใจ, น า
ปัญหาทีเ่คยเกดิมา
ก าหนด training need 

เพิม่การฝึกอบรมเพือ่
รองรบักลยทุธข์อง
องคก์ร, สง่เสรมิการ
เรยีนรูท้ีไ่มเ่ป็นทางการ  

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การเรยีนรูท้ีส่มดุล4, 
การจดัสิง่อ านวยความ
สะดวกในการเรยีนรู,้ 
การสรา้งแรงจงูใจให้
พฒันาตนเอง, การ
จดัการเรือ่งความ 
กา้วหน้าในอาชพีการ
งาน, แผนสรา้งผูน้ าเพือ่
สบืทอดการด าเนินงาน 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการพฒันาและ
เรยีนรูส้ าหรบับุคลากร
อยา่งเป็นระบบ ท าให้
บุคลากรมคีวามพรอ้ม
รบัความตอ้งการใน
อนาคต  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

5.2 สภาพแวดล้อมของบคุลากร 
องคก์รบริหารขีดความสามารถและอตัราก าลงั เพ่ือให้งานขององคก์รบรรลุผลส าเรจ็.  องคก์รจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศ
ท่ีสนับสนุนให้บคุลากรมีสุขภาพดี และมีความปลอดภยั. 

                                            
3 เช่น ความรว่มมอืระหว่างหน่วยงาน/ต่างสาขา  การใหอ้ านาจตดัสนิใจ ความคดิรเิริม่ นวตกรรม การใชป้ระโยชน์จากความคดิเหน็ที่หลากหลายของบคุลากร 
4 ดรูายละเอยีดใน SPA 
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24 การบรหิารและ
จดัระบบบุคลากร 

มกีารก าหนดขดี
ความสามารถและ
อตัราก าลงัทีต่อ้งการ, มี
การก าหนดหน้าที่
รบัผดิชอบของแต่ละ
ต าแหน่งและมอบหมาย
หน้าทีต่ามความรู้
ความสามารถ   

มกีารจดัท าแผนเพือ่ให้
ไดม้าซึง่บุคลากรที่
ตอ้งการ, มมีาตรการลด
ผลกระทบจากการที่
บุคลากรไมเ่พยีงพอ, มี
กระบวนการทีม่ ี
ประสทิธผิลในการสรร
หา ว่าจา้ง บรรจ ุ

มบีุคลากรทีม่คีวามรู้
เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ
มจี านวนเพยีงพอใน
หน่วยงานท่ีมีความ
เส่ียงสงู, มกีารจดัระบบ
ใหบุ้คลากรมสีว่นรว่มใน
การพฒันาสูค่วามส าเรจ็
ขององคก์ร 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
บุคลากรเพยีงพอในทุก
หน่วยงาน, มกีาร
เตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้ม
รบัการเปลีย่นแปลงและ
มัน่ใจวา่สามารถ
ด าเนินการไดต้่อเนื่อง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิารและ
จดัระบบบุคลากร สง่ผล
ใหอ้งคก์รเป็นตวัอยา่งที่
ด ีรวมทัง้มกีารใช้
แนวคดิองคก์รทีม่ชีวีติ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

25 สุขภาพของ
บุคลากร

ใหก้ารดแูลเมือ่เกดิการ
เจบ็ป่วยอยา่งเหมาะสม 

 

มรีะบบป้องกนัโรคและ
อนัตรายจากการท างาน
ในเชงิรกุ 

บุคลากรดแูลสขุภาพ
ตนเองอยา่งเหมาะสม 

 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
บุคลากรสว่นใหญ่มี
พฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ีมี
สภาวะสขุภาพด ี

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดแูล
สขุภาพของบุคลากร
อยา่งเป็นระบบ ท าให้
องคก์รเป็นตวัอยา่งทีด่ ี
บุคลากรเป็นผูน้ าในการ
สรา้งสขุภาพ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

I-6 การจดัการกระบวนการ (PCM)  
6.1 การออกแบบระบบงาน 
องคก์รก าหนดงานท่ีเป็นความเช่ียวชาญพิเศษ (สมรรถนะหลกั) ของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการส าคญั เพ่ือส่งมอบคณุค่าให้แก่ผู้ป่วย 
/ ผู้รบัผลงานอ่ืนๆ, พร้อมส าหรบัภาวะฉุกเฉิน, และบรรลุความส าเรจ็ขององคก์ร. 

26 การก าหนดงานที่ มกีารก าหนด core มกีารก าหนดระบบงาน มกีารออกแบบ มกีารสรา้งนวตกรรม ม ีcore competency 
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เป็น core 
competency ของ
องคก์ร และการ
ออกแบบระบบงาน
โดยรวม

competency ของ
องคก์รซึง่สมัพนัธก์บั
พนัธกจิและสิง่แวดลอ้ม
ขององคก์ร 

และกระบวนการส าคญั
ซึง่สมัพนัธก์บั core 
competency ของ
องคก์ร 

ระบบงานโดยรวมเพือ่
สง่มอบคณุคา่ใหแ้กผู่ร้บั
ผลงาน, มกีารพฒันา 
core competency 

ใหแ้กร่ะบบงานโดยใช้
ทรพัยากรภายนอก
อยา่งเหมาะสม5, มกีาร
ทบทวนและปรบัปรงุ 
core competency 

โดดเดน่เป็นที่
เทยีบเคยีงขององคก์ร
อืน่ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

27 ความพรอ้มส าหรบั
ภาวะฉุกเฉินและภยั
พบิตัต่ิางๆ

มกีารวเิคราะหภ์ยัพบิตัิ
หรอืภาวะฉุกเฉินทีม่ ี
โอกาสเกดิขึน้ 

มกีารวางแผนเตรยีม
ความพรอ้มของ
ระบบงานและสถานที่
เพือ่รองรบัภยัพบิตัหิรอื
ภาวะฉุกเฉิน 

มกีารซกัซอ้มความ
เขา้ใจหรอืซอ้มปฏบิตัิ
อยา่งสม ่าเสมอ 
ครอบคลุมภาวะฉุกเฉิน
และภยัพบิตัทิีส่ าคญั 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การปรบัปรงุแผนให้
เหมาะสมและมคีวาม
พรอ้มตลอดเวลา 

มรีะบบบรหิารความ
ต่อเนื่องของธุรกจิ  
(Business Continuity 
Management System) 
ภายใตภ้าวะวกิฤต ิ

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

6.2 การจดัการและปรบัปรงุกระบวนการท างาน 
องคก์รน ากระบวนการท างานส าคญัไปปฏิบติั บริหารจดัการ และปรบัปรงุกระบวนการดงักล่าว เพ่ือส่งมอบคณุค่าให้แก่ผู้ป่วย / ผู้รบัผลงานอ่ืน และ
เพ่ือบรรลุความส าเรจ็ขององคก์ร. 

28 การจดัการและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
ท างาน

ใช ้3P หรอืPDSA ใน
โครงการพฒันาคณุภาพ
และงานประจ า 

ใช ้3P หรอื PDSA ใน
การบรหิารหน่วยงาน
เพือ่บรรลุเป้าหมาย 
รวมทัง้การตดิตาม
ก ากบังานประจ าวนั 

ใช ้3P หรอื PDSA กบั
ระบบงานหรอื
กระบวนการหลกั 
(กระบวนการทีส่รา้ง
คณุคา่) และประเดน็
เชงิกลยทุธ ์

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ความชดัเจนในเรือ่ง
การบรูณาการ 
(เชือ่มโยง) และนวต 
กรรม, การแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละขยายผล 

มกีารประเมนิและปรบั 
ปรงุการจดัการกระบวน 
การ สง่ผลใหเ้กดิคณุคา่
ต่อผูร้บับรกิารเพิม่ขึน้ 
ความแปรปรวนลดลง 
ผลลพัธส์ขุภาพดขีึน้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                            
5 เช่น การสรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อใหส้ามารถท างานไดง้่ายขึน้ มากขึน้ เรว็ขึน้ 
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ตอนท่ี II ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล 

II-1 การบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ) 
1.1 ภาพรวมของการพฒันาคณุภาพ (RSQ.1) 
มีการพฒันาคณุภาพท่ีประสานสอดคล้องกนัในทุกระดบั. 

29 การสนบัสนุนจาก
ผูน้ า การเชื่อมโยงและ
ประสานงาน

มโีครงสรา้งองคก์รเพือ่
การพฒันาคณุภาพที่
เหมาะสมกบัองคก์ร, มี
การก าหนด operating 
definition ของ “ความ
เสีย่ง” และคณุภาพ” 

มกีารก าหนดหน้าที่
รบัผดิชอบในการพฒันา
คณุภาพของผูบ้รหิาร
และผูป้ฏบิตังิานทกุ
ระดบัชดัเจน, ผูน้ าให้
การสนบัสนุนการพฒันา 

RM/patient safety, 
QA, CQI เป็นสว่นหนึ่ง
ของแผนกลยทุธ ์ซึง่มี
การบรูณาการและ
ประสานในทกุขัน้ตอน 

ผูน้ าตดิตามก ากบัความ
พยายามในการพฒันา
คณุภาพ 

ผูน้ าสง่เสรมิใหเ้กดิ
วฒันธรรมของการ
มุง่เน้นผูร้บัผลงาน การ
พฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
และการเรยีนรู ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

30 การท างานเป็นทมี มคีวามเป็นทมีใน
หน่วยงาน ในงาน
ประจ า และการพฒันา
คณุภาพของหน่วยงาน, 
มแีนวทางในการขอ
ค าปรกึษาและการดแูล
ผูป่้วยซบัซอ้นรว่มกนั
ระหว่างสาขาที่
เกีย่วขอ้ง 

มคีวามเป็นทมีใน
ระบบงาน/ทีมคร่อม
สายงาน/ทีมน าระดบั
ต่างๆ  

ทมีระบบงาน/ครอ่มสาย
งาน/ทมีน าระดบัต่างๆ 
ท าหน้าทีด่แูลภาพรวม 
ตดิตามความกา้วหน้า 
เชือ่ม โยงกบัทมีน า
สงูสดุและทมีทีเ่กีย่วขอ้ง 
(effective function of 
team) 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ทมีม ีmaturity สงู, การ
ใชข้อ้มลูและการวจิยั
เพือ่การเรยีนรู ้

มกีารตดิตามประเมนิ
และปรบัปรงุประสทิธ ิ
ภาพของทมีระบบงาน
ต่างๆ สง่ผลใหม้ี
วฒันธรรมของการ
ท างานเป็นทมีทีม่ ี
ประสทิธภิาพ เป็น
แบบอยา่งทีด่ ี

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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31 การประเมนิตนเอง หาโอกาสพฒันาจาก
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

หาโอกาสพฒันาจาก
การวเิคราะห์
กระบวนการท างาน
อยา่งเป็นระบบ6  

ใชว้ธิกีารประเมนิตนเอง
ทีห่ลากหลาย7 ดว้ย
ความเขา้ใจ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ ใช้
การวจิยัประเมนิผล, 
การเรยีนรูใ้ครค่รวญ
จากผลการพฒันา, การ
ตามรอยดว้ยความ
เขา้ใจ 

มวีฒันธรรมของการ
ประเมนิตนเอง 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ.2) 
มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการ
ดแูลผู้ป่วยในลกัษณะบรูณาการ. 

32 ระบบบรหิารความ
เสีย่งและความ
ปลอดภยั

ตอบสนองปัญหา/
เหตุการณ์เฉพาะราย
อยา่งเหมาะสม 

มรีะบบรายงาน
อบุตักิารณ์, มวีเิคราะห์
สาเหตุและปรบัปรงุ, มี
กจิกรรมสรา้งความ
ตื่นตวัในงานประจ า 

วเิคราะหค์วามเสีย่งรอบ
ดา้น (ทัง้ทีเ่คยเกดิและที่
มโีอกาสเกดิ), 
ระบบงานไดร้บัการ
ออกแบบอยา่งรดักมุ
และน าไปปฏบิตั ิ

บรูณาการระบบงานและ
ระบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารความ
เสีย่ง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบบรหิาร
ความเสีย่ง, มวีฒันธรรม
ความปลอดภยัเด่นชดั 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

33 การทบทวนการ
ใหบ้รกิารและการดแูล
ผูป่้วย (ทีแ่นะน าไวใ้น

มกีารทบทวนเป็นครัง้
คราว   

  

มกีารทบทวนที่
สอดคลอ้งกบับรบิทของ
หน่วยงาน 

มกีารทบทวนที่
ครอบคลุมโอกาสเกดิ
ปัญหาส าคญั, น ามาสู่

มกีารทบทวนทีบ่รูณา
การเขา้เป็นกจิกรรม
ประจ าของหน่วยงาน, มี

มวีฒันธรรมของการ
ทบทวนคณุภาพการ
ดแูลผูป่้วย รวมทัง้การมี

                                            
6 เช่น การใช ้service profileเพื่อวเิคราะหง์านและการบรรลุเป้าหมาย 

7 การประเมนิจุดแขง็จุดอ่อนในงานทีท่ า, การตดิตามตวัชีว้ดั, การทบทวนคุณภาพการดแูลผูป่้วย, การทบทวนเวชระเบยีนเพื่อเรยีนรู ้AE, การตามรอยทางคลนิิก, การ
ประเมนิตนเองตามมาตรฐาน, การเยีย่มหน่วยงานเพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจ 
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บนัไดขัน้ที ่1 สู่ HA) การปรบัปรงุระบบงาน การตดิตามการปฏบิตัิ
และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

ระบบ concurrent 
monitoring  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

34 การพฒันาคุณภาพ
การดแูลผูป่้วยใน
ลกัษณะบรูณาการ

เริม่ตน้ใชเ้ครือ่งมอื
พฒันาคณุภาพทาง
คลนิิก เชน่ indicator, 
CPG 

ใชเ้ครือ่งมอืที่
หลากหลายเพือ่พฒันา
คณุภาพการดแูลกลุ่ม
ผูป่้วยแต่ละกลุ่มตาม
หลกั 3P  

การพฒันาคณุภาพทาง
คลนิิกครอบคลุมกลุ่ม
ผูป่้วยส าคญัในแต่ละ
สาขา, มกีาร monitor 
KPI อยา่งเหมาะสม 

ผสมผสานงานวจิยักบั
การพฒันาคณุภาพทาง
คลนิิก หรอื R2R, 
ผสมผสานทกุแนวคดิใน
การพฒันาคณุภาพทาง
คลนิิก, ผลลพัธท์าง
คลนิิกมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ 
พฒันาคณุภาพทาง
คลนิิกอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหผ้ลลพัธท์าง
คลนิิกอยูใ่นเกณฑด์ถีงึดี
เลศิ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II-2 การก ากบัดแูลดา้นวิชาชีพ (PFG) 
2.1 การพยาบาล (PFG.1/NUR) 
มีระบบบริหารการพยาบาลรบัผิดชอบต่อการจดับริการพยาบาลท่ีมีคณุภาพสงู เพ่ือบรรลุพนัธกิจขององคก์ร 
35 ระบบบรหิารการ
พยาบาล 

มโีครงสรา้งการบรหิาร
การพยาบาลทีช่ดัเจน, 
ผูน้ าทมีการพยาบาลมี
คณุสมบตัเิหมาะสม, มี
แนวทางหรอืมาตรฐาน
การปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น 

มกีารจดัอตัราก าลงั
ทางการพยาบาลที่
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูป่้วยและ
หน้าทีร่บัผดิชอบ, มี
ระบบประกนัคณุภาพ
ทางการพยาบาลใน
ประเดน็ทีส่ าคญั 

มกีารบรหิารการ
พยาบาลโดยการมสีว่น
รว่ม, มรีะบบก ากบัดแูล
ทีม่ปีระสทิธภิาพ, ใช้
หลกัการเป็นโคช้ในการ
นิเทศงาน, มกีาร
ประสานความรว่มมอืที่
ดกีบักรรมการ/
ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใชน้วตกรรม
ทางการบรหิาร, การ
ประเมนิการบรรลุ
เป้าหมายของระบบ
บรกิารพยาบาล 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิารการ
พยาบาลอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหไ้ดบ้รกิาร
พยาบาลทีม่คีณุภาพสงู 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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36 ปฏบิตักิารทางการ
พยาบาล

ใหก้ารดแูลทางการ
พยาบาลขัน้พืน้ฐานทีด่ ี

ใหก้ารดแูลตามแผนการ
พยาบาลทีส่อดคลอ้งกบั
ผลการประเมนิผูป่้วย 
และสนบัสนุนแผนการ
รกัษาของแพทย ์

ใชก้ระบวนการพยาบาล
เพือ่ดแูลผูป่้วยอยา่ง 
เหมาะสม, ปัญหาและ
ความเสีย่งของผูป่้วย
ไดร้บัการตรวจพบทนั
การณ์และตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม, มี
บนัทกึทางการพยาบาล
ทีม่คีณุภาพ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ ใช้
ความรูว้ชิาการที่
ทนัสมยั, มกีารเรยีนรู้
รว่มกบัสหสาขาวชิาชพี
เพือ่ปรบัปรงุระบบงาน
และพฒันาวชิาชพี, การ
ดแูลเป็นองคร์วม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิาร
พยาบาลอยา่งเป็นระบบ
สง่ผลใหไ้ดบ้รกิาร
พยาบาลทีป่ลอดภยั มี
คณุภาพสงู เป็นองค์
รวม มหีวัใจของความ
เป็นมนุษย ์สอดคลอ้ง
กบัปัญหา วถิชีวีติ และ
บรบิททางสงัคม 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

2.2 แพทย ์(PFG.2/MED) 
มีการจดัตัง้องคก์รแพทย ์รบัผิดชอบต่อการส่งเสริมและก ากบัดแูลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย ์เพ่ือบรรลุพนัธกิจของ
องคก์ร. 

37 องคก์รแพทย์ มกีารพบปะกนัในกลุ่ม
แพทยอ์ยา่งสม ่าเสมอ
และมกีจิกรรมรว่มกนั
เพือ่เพือ่แสดงจุดยนืและ
ธ ารงไวซ้ึง่มาตรฐาน
แหง่วชิาชพี 

มกีารจดัตัง้องคก์ร
แพทย ์(เหมาะสมกบั
องคก์ร) และก าหนด
ประเดน็ส าคญัที่
จ าเป็นตอ้งมกีารพฒันา
และประสานเพือ่น าไป
ปฏบิตั ิ

มกีลไกก ากบัดแูลและ
สง่เสรมิใหเ้กดิบรกิาร
ทางการแพทยท์ีด่ ีมี
มาตรฐานและจรยิธรรม, 
แพทยแ์ต่ละคนมี
การศกึษาต่อเนื่องตาม
เกณฑ ์ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
บทบาทเด่นชดัในการ
เป็นผูน้ าและชีท้ศิทาง
เรือ่งคณุภาพและความ
ปลอดภยัในการดแูล
ผูป่้วย, แพทยป์ระเมนิ
คณุภาพการดแูลผูป่้วย
ของตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการก ากบัดแูล
มาตรฐานและจรยิธรรม
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหอ้งคก์รแพทยเ์ป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนการ
สง่เสรมิให ้รพ.มบีรกิาร
ทางการแพทยท์ีม่ ี
คณุภาพและน่าไวว้างใจ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 



Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10) 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  17 

II-3 สิ่งแวดลอ้มในการดแูลผ ูป่้วย (ENV) 
3.1 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั (ENV.1) 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพขององคก์รเอ้ือต่อความปลอดภยัและความผาสกุของผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี และผู้มาเยือน.  องคก์รสร้างความมัน่ใจว่าผู้อยู่ใน
พื้นท่ีอาคารสถานท่ีจะปลอดภยัจากอคัคีภยั วสัดแุละของเสียอนัตราย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ. 

38 โครงสรา้งอาคาร
และสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ

อาคารสถานทีไ่ดร้บัการ
ดแูลความสะอาดและ
เป็นระเบยีบ, สถานที่
อาจมขีอ้จ ากดัซึง่ไมอ่าจ
แกไ้ขไดใ้นเวลาอนัสัน้ 

มกีารปรบัปรงุเพือ่ลด
ความเสีย่งทาง
โครงสรา้งกายภาพที่
เหน็ชดัเจน 

โครงสรา้งอาคารสถานที่
เป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด, มคีวามปลอด 
ภยั สะดวก สบาย, 
พืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ, 
แสงสว่างและอณุหภมูิ
เหมาะสม, มรีะบบ
ระบายอากาศทีด่,ี ไดร้บั
การบ ารงุรกัษาอยา่งด ี

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
เป็นสถานทีท่ีใ่หค้วาม
อบอุน่ เป็นมติร, มกีาร
ออกแบบโครงสรา้ง
ส าหรบัผูป่้วยเฉพาะ
กลุ่มโรค 

เป็นแบบอยา่งของ
สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพทีเ่อือ้ต่อการ
เยยีวยาและความผาสกุ
ของผูป่้วย เจา้หน้าที ่
และผูม้าเยอืน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

39 การก ากบัดแูลและ
บรหิารความเสีย่งดา้น
สิง่แวดลอ้ม

มผีูไ้ดร้บัมอบหมายให้
ก ากบัดแูลระบบงาน
บรหิารอาคารสถานที่
และการรกัษาความ
ปลอดภยั 

มกีารตรวจสอบอาคาร
สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม
เพือ่คน้หาความเสีย่ง
และการปฏบิตัทิีไ่ม่
ปลอดภยัดา้น
สิง่แวดลอ้มตาม
ก าหนดเวลา 
 

มกีารประเมนิความ
เสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มใน
เชงิรกุ, จดัท าแผน
บรหิารความเสีย่งดา้น
สิง่แวดลอ้มและน าไป
ปฏบิตั,ิ บุคลากรไดร้บั
การฝึกอบรม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การท าใหเ้จา้หน้าทีม่ ี
สว่นรว่มในการก ากบั
ดแูลและบรหิาร
สิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

มกีารตดิตามและ
ปรบัปรงุระบบงาน 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งของ
สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพทีเ่อือ้ต่อความ
ปลอดภยัของผูป่้วย 
เจา้หน้าที ่และผูม้า
เยอืน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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40 การจดัการกบัวสัดุ
และของเสยีอนัตราย
อยา่งปลอดภยั

มกีารระบุวสัดุและของ
เสยีอนัตรายทีม่ใีน
องคก์ร และแนวทาง
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมใน
การเลอืก สมัผสั จดัเกบ็ 
เคลื่อนยา้ย ใช ้ก าจดั 

มกีารฝึกอบรมและ
เตรยีมอปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 

มกีารปฏบิตัติาม
แนวทางทีก่ าหนดไว้
อยา่งครบถว้นและ
ครอบคลุมอนัตรายใน
ทกุดา้น 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การสรา้งนวตกรรมใน
การก าจดัของเสยีและ
วสัดุอนัตรายทีม่ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งทีด่ ีมัน่ใจว่า
จะไมเ่กดิอนัตรายจาก
วสัดุและของเสยี
อนัตราย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

41 การจดัท าแผน 
ฝึกซอ้ม ตรวจสอบ
ระบบ เพื่อป้องกนั
อคัคภียั

โครงสรา้งอาคารสถานที่
ไมม่คีวามเสีย่งดา้น
อคัคภียัทีช่ดัเจน,  มกีาร
จดัท าแผนป้องกนัและ
รองรบัเมือ่เกดิอคัคภียั 
หรอืภาวะฉุกเฉินอืน่ๆ 

 

มกีารอบรมและฝึกซอ้ม
แผน, มกีารตดิตัง้
เครือ่งมอืและวางระบบ
เกีย่วกบัอคัคภียัอยา่ง
เหมาะสมกบัประเภท
วสัดุทีต่ดิไฟในแตล่ะ
พืน้ที ่

การซอ้มแผนอคัคภียั
และภาวะฉุกเฉิน
ครอบคลุมทกุ
สภาวการณ์และ
ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและ
นอก รพ., มกีาร
ตรวจสอบปัจจยัเสีย่งต่อ
อคัคภียั และปรบัปรงุ
เพือ่ป้องกนั 

มกีารปรบัปรงุแผนและ
การเตรยีมความพรอ้ม
จากการประเมนิผลการ
ฝึกซอ้ม 

การจดัการและการ
เตรยีมความพรอ้มเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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3.2 เคร่ืองมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 
องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น พร้อมใช้งานท าหน้าท่ีได้เป็นปกติ  และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นอยู่ตลอดเวลา. 

42 เครือ่งมอื มรีะบบการจดัการ การ
ตรวจสอบความ
เพยีงพอ ดแูลความ
พรอ้มใชข้องเครือ่งมอื
และวสัดุอปุกรณ์ในแต่
ละหน่วยงาน 

 

 

มกีารก าหนดระดบัขัน้
ต ่าของเครือ่งมอืและ
วสัดุอปุกรณ์ในแตล่ะ
หน่วยงาน ส ารวจและ
วางแผนจดัหาทีจ่ าเป็น
พรอ้มใช ้ท าหน้าทีไ่ด้
เป็นปกตติลอดเวลา 

มเีครือ่งมอืเพยีงพอ
ส าหรบัการดแูลผูป่้วย
ไดอ้ยา่งปลอดภยัทัง้ใน
ภาวะปกตแิละภาวะ
ฉุกเฉิน, มรีะบบ
บ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั 
ทดสอบ ตรวจสอบ และ 
calibrate ทีเ่หมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่
การจดัหาทดแทน, การ
จดับรกิารเครือ่งมอืบาง
ประเภทในลกัษณะรวม
ศนูย,์ การมศีกัยภาพใน
การซ่อมบ ารงุ 

 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิาร
จดัการเครือ่งมอือยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลใหม้ี
เครือ่งมอืเพยีงพอและ
พรอ้มใชใ้นทกุสถาน 
การณ์ อกีทัง้สามารถให้
ค าปรกึษาการบ ารงุ 
รกัษาแก ่รพ. ใน
เครอืขา่ย/หน่วยงาน
ใกลเ้คยีงภายนอกได ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

43 ระบบ
สาธารณูปโภค 
 


มกีารจดัแผนผงั
ต าแหน่งทีต่ัง้ต่างๆ ของ
ระบบ, มแีนวทางปฏบิตัิ
ฉุกเฉินเมือ่ระบบ
สาธารณูปโภคมปัีญหา 

มกีารจดัท าแผนบรหิาร
ระบบสาธารณูปโภค
เพือ่การใชง้านทีไ่ดผ้ล 
ปลอดภยั และเชือ่ถอืได้
, มกีารตรวจสอบ 
ทดสอบ และบ ารงุรกัษา 
อยา่งเหมาะสมตามเวลา
ทีก่ าหนด, มรีะบบไฟฟ้า
ส ารองใหแ้กจุ่ดบรกิารที่

มกีารน าแผนบรหิาร
ระบบสาธารณูปโภคไป
ปฏบิตัอิยา่งครบถว้น, มี
ความมัน่ใจในการ
ท างานของระบบไฟฟ้า
ส ารอง การลดปรมิาณ
เชือ้โรคหรอืการ
ปนเป้ือนในระบบปรบั
อากาศ ระบบน ้า 

มกีารตดิตามและรวบ
รวบขอ้มลูเกีย่วกบั
ระบบสาธารณูปโภค 
และใชว้างแผนปรบัปรงุ
หรอืสรา้งทดแทน 

มรีะบบสาธารณูปโภคที่
จ าเป็นส าหรบัใหก้าร
ดแูลผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภยั มี
ประสทิธภิาพสงู และ
พรอ้มใชง้านได้
ตลอดเวลา  
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จ าเป็นทัง้หมด 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

3.3 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพและการพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม (ENV.3) 
องคก์รแสดงความมุ่งมัน่ในการท่ีจะท าให้โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัและเอ้ือต่อสขุภาพ เอ้ือต่อกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ และพิทกัษ์
ส่ิงแวดล้อม. 
44 สิง่แวดลอ้มเพื่อ
การสรา้งเสรมิสุขภาพ

มสีิง่แวดลอ้มทีเ่ป็น
ระเบยีบ สบายตา 

มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
ความปลอดภยัทาง
กายภาพและปราศจาก
การรบกวน 

มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การมปีฏสิมัพนัธ ์ความ
ผอ่นคลาย การจดั
กจิกรรมสรา้งเสรมิ
สขุภาพส าหรบัผูป่้วย
และเจา้หน้าที ่

มคีวามโดดเด่น เชน่มี
สิง่แวดลอ้มเอือ้ต่อการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะ
ของส าหรบับุคลากร 
ผูป่้วย ผูร้บับรกิารอืน่ๆ 
และประชาชนทัว่ไป
อยา่งไดผ้ล 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งในการเรยีนรู้
ใหแ้กอ่งคก์รอืน่ๆ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

45 การพทิกัษ์
สิง่แวดลอ้ม

มคีวามพยายามในการ
แกไ้ขปัญหาในระบบ
บ าบดัน ้าเสยีและก าจดั
ขยะซึง่อาจจะมี
โครงสรา้งไมเ่หมาะสม
กบั รพ. 

ระบบบ าบดัน ้าเสยีมี
ขนาดเหมาะสมกบั รพ., 
มกีระบวนการทีช่ดัเจน
ในการบ าบดัน ้าเสยีและ
ก าจดัขยะโดยผูม้คีวามรู ้

มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีและ
การก าจดัขยะทีม่ี
ประสทิธภิาพ, คา่น ้าทิง้
ทีผ่า่นการบ าบดัเป็นไป
ตามมาตรฐานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การลดปรมิาณของเสยี
และลดการใชว้สัดุที่
ท าลายสิง่แวดลอ้ม, การ
รว่มมอืกบัชมุชนในการ
พทิกัษ์และปรบัปรงุ
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการพทิกัษ์
สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นแบบอยา่งในดา้นนี้ 
หรอืไดร้บัการรบัรอง 
ISO14000 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ (IC) 
4.1 ระบบการควบคมุและป้องกนัการติดเช้ือ (IC.1) 
ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือขององคก์ร ได้รบัการออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบัการสนับสนุนทรพัยากรเพียงพอ และมีการ
ประสานงานท่ีดี. 
46 การออกแบบระบบ
ป้องกนัและควบคุม
การตดิเชือ้

มกีารก าหนดเป้า 
ประสงค ์วตัถุประสงค ์
กลยทุธ ์ทีเ่หมาะสมกบั 
รพ. 

มมีาตรการป้องกนั
ครอบคลุมการตดิเชือ้ที่
พบบ่อยและมสีิง่อ านวย
ความสะดวกเพยีงพอ 

การป้องกนัและควบคมุ
ครอบคลุมการตดิเชือ้ที่
มคีวามส าคญัทาง
ระบาดวทิยาตามบรบิท
ของ รพ., ครอบคลุมทกุ
พืน้ที,่ มกีารใชข้อ้มลู
ความรูท้ีท่นัสมยั 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
บรูณาการระหวา่งงาน 
IC กบั CQI และ
ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง, มี
การประสานการป้องกนั
ไปถงึบา้นของผูป่้วย 
และการสง่ต่อระหว่าง 
รพ.,  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุงาน IC อยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลให้
องคก์รเป็นตวัอยา่งทีด่ ี
อตัราการตดิเชือ้ส าคญั
อยูใ่นระดบัต ่า 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

47 การจดัการและ
ทรพัยากร 

มผีูร้บัผดิชอบงาน IC 
ชดัเจน (ทัง้คณะผูก้ ากบั
ดแูลและ ICN) 

ผูร้บัผดิชอบมคีวามรู้
และคณุสมบตัเิหมาะสม 

มทีรพัยากรทีเ่พยีงพอ, 
ระบบสารสนเทศ
สนบัสนุน, บุคลากร
ไดร้บัการอบรมความรู้
อยา่งต่อเนื่อง 

มคีวามโดดเด่น เชน่การ
ใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั
แกค่รอบครวั/ชมุชน   

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการจดัการ
ทรพัยากรดา้น IC อยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลใหม้ี
ทรพัยากร ระบบ และ
ความรูเ้พยีงพอ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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4.2 การป้องกนัการติดเช้ือ (IC.2) 
องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 
48 การป้องกนัการตดิ
เชือ้

มกีารก าหนดมาตรการ
ป้องกนัทีจ่ าเป็น, มี
โครงสรา้งและสถานที่
เอือ้ต่อการป้องกนั 

มมีาตรการป้องกนัที่
ครอบคลุม, บุคลากรมี
ความรูค้วามเขา้ใจ  

มกีารปฏบิตัติามมาตร 
การป้องกนัครบ ถว้น, 
มกีารควบคมุสิง่แวด 
ลอ้ม, ลดความเสีย่งต่อ
การตดิเชือ้ในพืน้ที่
ส าคญั, ลดความเสีย่ง
ต่อการตดิเชือ้ทีส่ าคญั 

มคีวามโดดเด่น เชน่น า 
HFE มาปรบัปรงุเพือ่ให้
มกีารปฏบิตัติาม
มาตรการไดอ้ยา่ง
สมบรูณ์, มกีารประเมนิ
และปรบัปรงุการปฏบิตัิ
ตามมาตรการทีก่ าหนด 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ
เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัิ
ตามมาตรการป้องกนั 
สง่ผลใหอ้ตัราการตดิ
เชือ้อยูใ่นระดบัทีต่ ่ามาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

4.3 การเฝ้าระวงั ติดตามก ากบั และควบคมุการระบาด (IC.3) 
องคก์รใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝ้าระวงัและติดตามก ากบั เพ่ือค้นหาและควบคมุการติดเช้ือ และจดัการกบัสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของการ
ติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

49 การเฝ้าระวงัการ
ตดิเชือ้และตดิตาม
ก ากบั

มกีารออกแบบระบบเฝ้า
ระวงัทีเ่หมาะสมกบั
องคก์ร (รพ.ขนาดเลก็
เน้นทีก่ระบวนการและ 
OPD) 

มกีารด าเนินการเฝ้า
ระวงัโดยผูม้คีวามรู้
เหมาะสม งา่ยต่อการ
ปฏบิตั ิผูเ้กีย่วขอ้งมี
สว่นรว่ม มกีารวเิคราะห์
และใหข้อ้มลูป้อนกลบั
อยา่งทนัการณ์ 

มกีารน าขอ้มลูจากการ
เฝ้าระวงัมาใชใ้นการ
วางแผน คน้หาการ
ระบาด ใหค้วามรู ้
ประเมนิผลและปรบัปรงุ
ระบบงาน 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ความรว่มมอืกบัองคก์ร
ภายนอกในการเฝ้าระวงั
, การวเิคราะหข์อ้มลูที่
สะทอ้นจุดทีเ่ป็นปัญหา 

มกีารประเมนิและปรบั 
ปรงุประสทิธภิาพของ
การเฝ้าระวงัอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นแบบอยา่งในดา้นนี้ 
การเฝ้าระวงัมปีระสทิธ ิ
ภาพ อตัราการตดิเชือ้ที่
ส าคญัมแีนวโน้มลดลง 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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50 การควบคุมการ
ระบาดของการตดิเชือ้

มศีกัยภาพในการบ่งชี้
การเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอื
การระบาดของการตดิ
เชือ้ 

การบ่งชีก้ารเพิม่หรอื
การระบาดเป็นไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ, มกีาร
สนบัสนุนทรพัยากรและ
ใหอ้ านาจทมีผูร้บัผดิ 
ชอบในการควบคมุ 

ทมีผูร้บัผดิชอบ
ด าเนินการใชม้าตรการ
ควบคมุทีเ่หมาะสม
อยา่งรอบดา้นและทนั
การณ์ 

มกีารเรยีนรูจ้ากการ
ระบาดทีเ่กดิขีน้เพือ่
น ามาปรบัปรงุระบบและ
สรา้งความตระหนกั 

มกีารควบคมุการระบาด
อยา่งมปีระสทิธภิาพ, 
บทเรยีนทีเ่กดิขึน้น ามา
สูร่ะบบทีร่ดักมุและ
ความตระหนกัใน
บุคลากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS 

5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 
องคก์รจดัให้มีระบบบริหารเวชระเบียนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย. 
51 การวางแผนและ
ออกแบบระบบบรหิาร
เวชระเบยีน8

มกีารรว่มกนัก าหนด
เป้าหมายของการ
บนัทกึเวชระเบยีน, มี
แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั
การบนัทกึ การแกไ้ข 
การจดัเกบ็ และการ
เขา้ถงึเวชระเบยีนที่
เหมาะสม 

มกีารรว่มกนัออกแบบ
ระบบบรหิารเวช
ระเบยีน, มรีะบบ
ป้องกนัการสญูหายและ
รกัษาความปลอดภยั 
 

มกีารด าเนินการระบบ
บรหิารเวชระเบยีนทีม่ ี
ประสทิธภิาพ,  มกีาร
รกัษาความลบัทีด่ ี

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การสง่เสรมิใหผู้ป่้วยใช้
ประโยชน์จากบนัทกึเวช
ระเบยีนของตน, การ
ประมวลผลขอ้มลูจาก
เวชระเบยีนเพือ่ประ 
โยชน์ในการวางแผน
และปรบัปรงุการดแูล
ผูป่้วย 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบบรหิาร
เวชระเบยีนอยา่งเป็น
ระบบ ท าใหร้ะบบ
บรหิารเวชระเบยีน
ตอบสนองความ
ตอ้งการขององคก์รและ
ผูป่้วย 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                            
8 ระบบบริหารเวชระเบียน ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของแบบบนัทกึต่างๆ, ระยะเวลาทีม่กีารเกบ็รกัษาเวชระเบยีน, ประสทิธภิาพของระบบการจดัเกบ็และคน้หาเวชระเบยีน, 
ความปลอดภยัในการจดัเกบ็เวชระเบยีน, คุณภาพในการใหร้หสั, การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ 
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5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2) 
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข้อมลูเพียงพอส าหรบัการส่ือสาร การดแูลต่อเน่ือง การเรียนรู้ การวิจยั การประเมินผล และการใช้เป็นหลกัฐานทาง
กฎหมาย. 
52 ความสมบูรณ์ของ
การบนัทกึ

เวชระเบยีนมคีวาม
สมบรูณ์ไมถ่งึ 40% 

เวชระเบยีนมคีวาม
สมบรูณ์ 40-49% 

เวชระเบยีนมคีวาม
สมบรูณ์ไมน้่อยกว่า 50-
79 % 

เวชระเบยีนมคีวาม
สมบรูณ์ไมน้่อยกว่า
80% 

ผูป่้วยทกุรายมเีวช
ระเบยีนซึง่มขีอ้มลู
เพยีงพอส าหรบัการ
สือ่สาร การดแูลต่อเนื่อง 
การเรยีนรู ้การวจิยั การ
ประเมนิผล และการใช้
เป็นหลกัฐานทาง
กฎหมาย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

53 การทบทวนเวช
ระเบยีน

มกีารทบทวนความ
สมบรูณ์ของการบนัทกึ
อยา่งน้อยปีละครัง้ 

มกีารทบทวนความ
สมบรูณ์ของการบนัทกึ
เวชระเบยีนตาม
แบบฟอรม์ของ สปสช./
พรพ. อยา่งน้อย 3 ฉบบั
ต่อเดอืนส าหรบัแพทย์
แต่ละคน 

มกีารทบทวนคณุภาพ
ของการบนัทกึเวช
ระเบยีน, มกีารปรบัปรงุ
ความสมบรูณ์และ
คณุภาพของการบนัทกึ 

มกีารทบทวนคณุภาพ
การดแูลผูป่้วยจากเวช
ระเบยีน และน าปัญหาที่
พบไปปรบัปรงุระบบ 
งาน (เชน่ การใช ้trigger 
เพือ่คดักรองเวช
ระเบยีนมาทบทวนหา 
AE และปรบัปรงุ) 

ผูป้ระกอบวชิาชพีมเีจต
คตทิีด่ตี่อการทบทวน
เวชระเบยีน สง่ผลให้
เวชระเบยีนมคีวาม
สมบรูณ์และคณุภาพสงู 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II-6 ระบบการจดัการดา้นยา (MMS) 
6.1 การวางแผน การจดัการ การเกบ็และส ารองยา (MMS.1) 
องคก์รสร้างความมัน่ใจในระบบการจดัการด้านยาท่ีปลอดภยั เหมาะสม และได้ผล พร้อมทัง้การมียาท่ีมีคณุภาพสงูพร้อมใช้ส าหรบัผู้ป่วย. 
54 การวางแผนและ
การจดัการ

มกีารจดัตัง้ PTC หรอื
มอบหมายใหม้กีารท า
หน้าทีข่อง PTC, มกีาร
จดัท าบญัชยีา รพ., มี
การวเิคราะหปั์ญหาการ
ใชย้าทีร่นุแรง, มกีาร
ระบุยาทีม่คีวามเสีย่งสงู
หรอืตอ้งมคีวาม
ระมดัระวงัในการใชส้งู 

PCT ก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายทีช่ดัเจน, 
มกีารทบทวนบญัชยีา
อยา่งน้อยปีละครัง้, มี
มาตรการป้องกนัปัญหา
การใชย้าทีร่นุแรง 
รวมทัง้การจดัการกบั
ปัญหายาขาดแคลนและ
ยาทีจ่ าเป็นเรง่ดว่น 

นโยบายและเป้าหมาย
ของ PTC ไดร้บัการ
น าไปปฏบิตัอิยา่ง
เหมาะสม 
 
 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
PTC ท าหน้าทีค่รบทกุ 
function เพือ่บรรลุ
เป้าหมาย, มรีะบบ
สง่เสรมิการใชย้าที่
เหมาะสม, มนีโยบายที่
มุง่สรา้งการมสีว่นรว่ม
และเสรมิพลงัผูป่้วย 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบบรหิาร
จดัการดา้นยาอยา่งเป็น
ระบบ ใชน้วตกรรมและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ท าให้
องคก์รเป็นตวัอยา่งทีด่ี
ในดา้นนี้  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

55 การเกบ็ส ารองยา มแีนวทางการส ารองยา
ในระดบั รพ., จดัเกบ็ยา
แบบ First Expire First 
Out (FEFO), มกีาร
จดัการกบัยาหมดอายุ
อยา่งเหมาะสม, มแีผน
จดัซือ้เวชภณัฑใ์นแตล่ะ
ปี 

มแีนวทางการส ารองยา
ในระดบั รพ.และระดบั
หน่วยงาน, ระบบส ารอง
ยา/เวชภณัฑฉุ์กเฉินและ
การทดแทน, ระบบจา่ย
ยาเมือ่หอ้งยาปิด, มกีาร
ตรวจสอบบรเิวณทีเ่กบ็
ยาอยา่งสม ่าเสมอ, มี
การคดัเลอืกผูข้ายและ

ระบบจดัซือ้และส ารอง
ยาสรา้งความมัน่ใจใน
ความเพยีงพอ 
คณุภาพ/ความคงตวั 
ความปลอดภยั และ
ความพรอ้มใช ้
 

 

มคีวามโดดเด่น เชน่ ใช้
ขอ้มลูความคลาด 
เคลื่อนทางยากบัการ
จดัซือ้เวชภณัฑ,์ ระบบ
การตดิตามยาคนืเมือ่
พบว่ายามปัีญหา, การ
จดัการกบัยาทีส่ง่คนื
หอังยา 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการเกบ็ส ารอง
ยาอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหย้ามคีณุภาพ 
เพยีงพอ พรอ้มใช ้ใน
ทกุเวลา ทกุสถานการณ์ 
ทกุสถานที ่
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ตรวจรบัยาทีม่ ัน่ใจว่าจะ
ไดย้าทีม่คีณุภาพ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

6.2 การใช้ยา (MMS.2) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการสัง่ใช้ยาและการให้ยาท่ีปลอดภยั ถกูต้อง เหมาะสม และได้ผล. 
56 การสัง่ใชย้าและ
ถ่ายทอดค าสัง่

มกีารวเิคราะหปั์ญหาที่
มโีอกาสเกดิจากการสัง่
ใชย้าและการถ่ายทอด
ค าสัง่จากขอ้มลูทีม่อียู่
ในระบบ 
 

มกีารก าหนดมาตรการ
ป้องกนัปัญหาจากการ
สัง่ใชย้าและถ่ายทอด
ค าสัง่ (ด ูSPA), 
ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูยาทีจ่ าเป็น
ได,้  

ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของ
ผูป่้วยทีจ่ าเป็นได้
ครบถว้น, มแีนวทางใน
การสัง่ใชย้าที ่รพ.
เลอืกสรร, เริม่มรีะบบ 
drug reconciliation ใน
หน่วยงานจ านวนหนึ่ง 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT ในการสัง่ยา
การถ่ายทอด และการ
สือ่สารเกีย่วกบัค าสัง่ยา, 
การจดัท าและใช้
ประโยชน์จาก drug 
profile, ระบบทบทวน
เพือ่ใหเ้กดิการใชย้า
อยา่งเหมาะสม, ระบบ 
drug reconciliation ที่
ครอบคลุมและมี
ประสทิธภิาพ  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการสัง่
ใชแ้ละถ่ายทอดค าสัง่
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหอ้งคก์รเป็นตวัอยา่ง
ในการสัง่ใชย้าทีถ่กูตอ้ง
เหมาะสม  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

57 การทบทวนค าสัง่ 
เตรยีมและจดัจา่ย/ส่ง
มอบยา

มกีารทบทวนค าสัง่ใชย้า
ตามแนวทางเบือ้งตน้ใน
การคดักรองปัญหา, มี
การใหข้อ้มลูการเตรยีม
ยาทีถ่กูตอ้งใหก้บั
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

การทบทวนค าสัง่ใชย้า
สามารถตรวจพบปัญหา
ส าคญัทีพ่บบ่อย, มกีาร
น าขอ้มลู pre- 
dispensing error ทีพ่บ
บ่อยมาปรบัระบบงาน, 

การทบทวนค าสัง่ใชย้า
สามารถตรวจพบปัญหา
ทีไ่มพ่บบ่อยได,้ มี
ระบบงานและสิง่แวด 
ลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเตรยีม/
จดัจา่ยยาอยา่งถกูตอ้ง, 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT เพือ่สือ่สาร
กบัผูส้ ัง่ใช,้ ระบบ
ทบทวนเพือ่ใหเ้กดิการ
ใชย้าอยา่งเหมาะสม, 
ระบบตดิตาม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
ทบทวนค าสัง่/เตรยีม/
จดัจา่ยยาอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นตวัอยา่งในดา้นนี้ มี
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 มกีารสง่มอบยาพรอ้ม
ขอ้มลูค าแนะน าที่
เหมาะสม 

 

มรีะบบตรวจสอบกอ่น
สง่มอบ, มรีะบบรบั
ขอ้มลู dispensing error 
จากหอผูป่้วย 

dispensing error ผูป่้วย
นอก 

  

ความคลาดเคลื่อนและ
ความไมเ่หมาะสมใน
ระดบัต ่ามาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

58 การบรหิารยาและ
ตดิตามผล

มกีารวเิคราะหโ์อกาส
เกดิความคลาดเคลื่อน
และเหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงคเ์นื่องจากการ 
เตรยีมและบรหิารยา 
 

มกีารก าหนดมาตรการ
ป้องกนัความคลาด 
เคลื่อนและเหตุการณ์ไม่
พงึประสงคเ์นื่องจาการ
เตรยีมและการบรหิาร
ยา, การใหข้อ้มลูและ
ฝึกอบรม, สิง่แวดลอ้มที่
เอือ้ 

มกีารปฏบิตัติาม
มาตรการทีก่ าหนดไว,้ 
ระบบ double check ที่
เหมาะสม, ระบบบนัทกึ
และตดิตามผลการใหย้า
, ระบบรายงานเมือ่เกดิ
ปัญหา 

  

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT ในการบรหิาร
ยา, การ empower ให้
ผูป่้วย/ครอบครวัมสีว่น
รว่มในการตรวจสอบ 

 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบการ
เตรยีมและบรหิารยา
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหอ้งคก์รเป็นผูน้ าใน
ดา้นนี้ ความคลาด
เคลื่อนและเหตุการณ์ไม่
พงึประสงคอ์ยูใ่นระดบั
ต ่ามาก  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
 

     



Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10) 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  28 

 

II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉยัโรค และบรกิารท่ีเกีย่วขอ้ง (DIN) 

ก. ห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์/ พยาธิวิทยาคลินิก 
59 การวางแผน 
ทรพัยากร และการ
จดัการหอ้งปฏบิตักิาร
ทางการแพทย ์

มบีุคลากร สถานที ่
เครือ่งมอือุ ปกรณ์ 
เพยีงพอส าหรบัการตรวจ 
lab ขัน้พืน้ฐาน 

มบีุคลากร สถานที ่
เครือ่งมอือุ ปกรณ์ 
เพยีงพอส าหบัการตรวจ 
lab ทีจ่ าเป็นตลอดเวลา 

มบีุคลากร สถานที ่
เครือ่งมอือุ ปกรณ์ 
เหมาะสมกบับรกิารของ
องคก์ร 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ระบบบ ารุงรกัษาเชงิ
ป้องกนั การสอบเทยีบ 
และการใชผ้ลการสอบ
เทยีบอย่างเหมาะสม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูน้ า
ในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

60 การจดับรกิาร
ปฏบิตักิารทางการ
แพทย ์

มบีรกิาร lab ขัน้พืน้ฐาน
ทีจ่ าเป็น 

มบีรกิาร lab ทีจ่ าเป็น
ตลอดเวลา สามารถสง่
ตรวจภายนอกเมือ่
จ าเป็น, ผูเ้กีย่วขอ้ง
ไดร้บัผลในเวลาที่
ก าหนด 

มรีะบบป้องกนัการ
รายงานผลผดิพลาด 
การรายงานคา่วกิฤต ิ
การรกัษาความลบั การ
สือ่สารทีด่กีบัหน่วยสง่
ตรวจ 

มรีะบบการตดิตาม
ความน่าเชือ่ถอืของการ
แปลผล, มกีารทบทวน
ความเหมาะสม และ
คุม้คา่ ในการสง่ตรวจ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิาร
หอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทยอ์ยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นผูน้ าในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

61 ระบบคุณภาพ
หอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทย ์

มแีนวทางปฏบิตัใินการ
เกบ็สิง่สง่ตรวจ 
ปฏบิตักิารตรวจ และ
การควบคมุคณุภาพที่
จ าเป็น 

มรีะบบควบคมุคณุภาพ
ภายใน (เครือ่งมอื 
น ้ายา และผลการตรวจ) 
และมกีารตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม 

มรีะบบการทดสอบ
ความช านาญ 
(proficiency test) และมี
การตอบสนองอยา่ง
เหมาะสม, มกีาร
ปรบัปรงุตามขอ้เสนอ 
แนะส าคญัทีไ่ดร้บัจาก

มรีะบบบรหิารคณุภาพ
ทีค่รอบคลุมและมี
ประสทิธภิาพ, มกีาร
พฒันาคณุภาพรว่มกบั
วชิาชพีอืน่, ไดร้บัการ
รบัรองจากองคก์ร
ภายนอกครอบคลุมการ

ไดร้บัการรบัรองจาก
องคก์รภายนอก
ครอบคลุมการตรวจ
ส าคญัสว่นใหญ ่
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องคก์รวชิาชพี หรอืพี่
เลีย้งในเครอืขา่ย 

ตรวจส าคญับางสว่น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

ข. บริการโลหิตวิทยา 
62 (ก) บรกิารโลหติ
วทิยาใน รพ.ทีไ่มม่ี
คลงัเลอืด

มแีนวทางปฏบิตัทิี่
ชดัเจนส าหรบัผูป่้วยที่
จ าเป็นตอ้งใชเ้ลอืด 
รวมทัง้การระบุแหล่งที่
จะขอรบัเลอืดในกรณี
ต่างๆ 

มรีะบบการขอเลอืด 
ขนสง่เลอืด หรอืสง่
ผูป่้วยไปรบัเลอืด ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ,  
มกีารเฝ้าระวงัปฏกิริยิา
จากการใหเ้ลอืด และมี
การน าบทเรยีนมา
ทบทวนเพือ่ใหเ้กดิการ
ปฏบิตัทิีร่ดักมุในการให้
เลอืด 
 

มกีารตดิตามผลการ
ด าเนินการ และแสดงให้
เหน็ว่าสามารถใหเ้ลอืด
แกผู่ป่้วยไดอ้ย่าง
ปลอดภยั ทนัเวลา 

  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

62 (ข) บรกิารโลหติ
วทิยาใน รพ.ทีม่คีลงั
เลอืด

มแีนวทางปฏบิตัทิี่
ชดัเจนส าหรบัการรบั
บรจิาคโลหติ และการ
ใหบ้รกิารโลหติ 

มกีารน ามาตรฐานการ
บรกิารโลหติของ
สภากาชาดไทยมา
ประเมนิและปรบัปรงุใน
สว่นขาด 

สามารถปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบรกิาร
โลหติของสภากาชาด
ไทยในหวัขอ้ทีจ่ าเป็น
กบับรบิทไดค้รบถว้น 

มคีวามโดดเด่น เชน่
สามารถเป็นทีพ่ึง่ในดา้น
การใหบ้รกิารโลหติ
ใหแ้ก ่รพ.ในเขต
ใกลเ้คยีงไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  
 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิารโลหติ
วทิยาอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูน้ า
ในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ค. บริการรงัสีวิทยา และ Medical Imaging อ่ืนๆ 
63 การวางแผน 
ทรพัยากร และการ
จดัการบรกิารรงัสี
วทิยา 

มบีุคลากร สถานที ่
เครือ่งมอือุ ปกรณ์ 
เพยีงพอส าหรบับรกิาร
รงัสวีทิยา ขัน้พืน้ฐาน 

มบีุคลากร สถานที ่
เครือ่งมอือุ ปกรณ์ 
เพยีงพอส าหรบับรกิาร
รงัสวีทิยาทีจ่ าเป็น
ตลอดเวลา  

มบีุคลากร สถานที ่
เครือ่งมอือุ ปกรณ์ 
เหมาะสมกบับรกิารของ
องคก์ร, สถานที ่
เครือ่งมอือปุกรณ์ 
เป็นไปตามมาตรฐาน, มี
ระบบบ ารุงรกัษาเชงิ
ป้องกนัทีเ่หมาะสม 

สถานที ่เครือ่งมอื
อปุกรณ์ ไดร้บัการ
ตรวจสอบและรบัรอง
จากหน่วยงานที่
รบัผดิชอบตามที่
กฎหมายก าหนด 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูน้ า
ในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

64 การบรกิารรงัสี
วทิยา

มบีรกิารรงัสวีทิยาขัน้
พืน้ฐานทีจ่ าเป็น, มี
ระบบในการเตรยีม
ผูป่้วย, มแีนวทางปฏบิตัิ
ทีจ่ าเป็น 

มบีรกิารรงัสวีทิยาที่
จ าเป็นตลอดเวลา 
สามารถสง่ตรวจ
ภายนอกเมือ่จ าเป็น, 
ผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัผลใน
เวลาทีก่ าหนด 

บรกิารรงัสวีทิยา ให้
ภาพวนิจิฉยัทีม่คีณุภาพ
และการวนิิจฉยัโรคที่
ถกูตอ้ง น่าเชือ่ถอื โดย
มอีนัตรายต่อผูป่้วยและ
เจา้หน้าทีน้่อยทีส่ดุ, 
ผูป่้วยไดร้บัค าอธบิาย
ผลการตรวจตามความ
เหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การทบทวนความเหมาะ 
สมในการสง่ตรวจ, 
ระบบตดิตามความ
น่าเชือ่ถอืของการแปล
ผล, การทบทวนความ
เหมาะสมและคุม้คา่ใน
การสง่ตรวจ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบบรกิาร
รงัสวีทิยา สง่ผลให้
องคก์รเป็นผูน้ าในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

65 ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภยับรกิาร
รงัสวีทิยา

มแีนวทางปฏบิตัใินการ
ถ่ายภาพรงัส ี

มกีารควบคมุคณุภาพ
ของกระบวนการ
ถ่ายภาพและลา้งฟิลม์ 
และมกีารตอบสนอง

มกีารควบคมุคณุภาพ
ของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ตรวจทางรงัส ี/ medical 
imaging อืน่ๆ, มรีะบบ

มรีะบบบรหิารคณุภาพ
ทีค่รอบคลุมและมี
ประสทิธภิาพ, มกีาร
พฒันาคณุภาพรว่มกบั

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบคณุภาพ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็เน
ผูน้ าในดา้นนี้ 
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อยา่งเหมาะสม ป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี
สารทบึรงัส ีและการเฝ้า
ระวงัผูป่้วยทีม่คีวาม
เสีย่งสงู, มกีารทบทวน
อบุตักิารณ์และการหา
โอกาสพฒันา 

วชิาชพีอืน่ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

II – 8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ (DHS) 
8. การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ (DHS) 
องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวงัเพ่ือค้นหาการเกิดโรคและภยัสขุภาพท่ีผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการสอบสวน
ควบคมุโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้ 

66 นโยบาย แผน การ
ตดิตามประเมนิผล 
บุคลากร ทรพัยากร 
การสรา้งความรู้

มนีโยบายและแผนที่
ชดัเจน สอดคลอ้งกบั
ปัญหาในพืน้ที ่

มงีบประมาณ 
เทคโนโลย ีทรพัยากร
และบุคลากรทีเ่หมาะสม 

มกีารสรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจ ความตระหนกั 
ในดา้นแนวคดิ นโยบาย 
แผน และแนวทาง
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการเฝ้า
ระวงัโรคและภยัสขุภาพ
ส าหรบับุคลากรทกุ
ระดบั 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ระบบในการก ากบัดแูล 
ตดิตามประเมนิผล, 
บุคลากรทกุระดบัให้
ความรว่มมอื   

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนการ
บรหิารและทรพัยากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

67 การเกบ็และ มรีะบบรายงานโรคที่
ตอ้งเฝ้าระวงัตามที ่สธ.

มกีารวเิคราะหโ์รคและ
ภยัสขุภาพส าคญัใน

มกีารบนัทกึและจดัเกบ็
ขอ้มลูทีม่คีณุภาพ, ใช้

มคีวามโดดเด่น เชน่
สามารถตรวจพบการ

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
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วเิคราะหข์อ้มลูการเฝ้า
ระวงั

ก าหนด พืน้ทีแ่ละจดัระบบเฝ้า
ระวงัอยา่งเหมาะสม 

วธิกีารทางระบาดวทิยา
ในการวเิคราะหอ์ยา่ง
สม ่าเสมอ, มกีาร
คาดการณ์แนวโน้มและ
วางแผนป้องกนั 

ระบาดของโรคและภยั
สขุภาพทีไ่มอ่ยูใ่น
ขอบเขตการเฝ้าระวงั
ตามปกต ิ

เฝ้าระวงัอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนระบบที่
มปีระสทิธภิาพ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

68 การตอบสนองต่อ
การระบาด และการ
เผยแพรข่อ้มลู

มมีาตรการป้องกนัการ
ระบาด, มกีารประสาน
กบั SRRT, มชีอ่งทาง
รบัรายงานทีเ่หมาะสม 

มแีผนตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินและเตรยีมพรอ้ม
รองรบั, มกีารสอบสวน
ผูป่้วยเฉพาะรายและ
การระบาดอยา่ง
ทนัทว่งท ี

มกีารสบืคน้และควบคมุ
การระบาดอยา่ง
ทนัทว่งท,ี เผยแพร่
ขอ้มลูใหผู้เ้กีย่วขอ้ง, 
ตอบสนองต่อการระบาด
อยา่งเหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่มี
ความรว่มมอืจาก
ผูเ้กีย่วขอ้งใน รพ.และ
เครอืขา่ยนอก รพ. ใน
การเฝ้าระวงัและควบคมุ
การระบาดอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

มกีารควบคมุการระบาด
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
บทเรยีนทีเ่กดิขึน้น ามา
สูร่ะบบทีร่ดักมุและ
ความตระหนกัใน
บุคลากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II – 9 การท างานกบัชมุชน (COM) 
9.1 การจดับริการสร้างเสริมสขุภาพส าหรบัชุมชน (COM.1) 
ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกบัชุมชน จดัให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนท่ีรบัผิดชอบ. 
69 การจดับรกิารสรา้ง
เสรมิสุขภาพส าหรบั
ชุมชน

เรยีนรูช้มุชน ศกัยภาพ
และความตอ้งการของ
ชมุชน 

จดับรกิารสขุภาพเพือ่
ตอบสนองความ
ตอ้งการของชมุชน 

วางแผนและออกแบบ
บรกิารสรา้งเสรมิ
สขุภาพรว่มกบัชมุชน 

มคีวามโดดเด่น เชน่มี
ระบบเกือ้หนุนการสรา้ง
บรกิารสขุภาพเตม็พืน้ที่
ทีร่บัผดิชอบ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการจดับรกิาร
ส าหรบัชมุชนอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหช้มุชน
ทกุแหง่ในพืน้ทีส่ามารถ
เขา้ถงึบรกิารสรา้งเสรมิ
สขุภาพทีจ่ าเป็นได ้
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0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

9.2 การเสริมพลงัชุมชน (COM.2) 
ทีมผู้ให้บริการท างานร่วมกบัชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพฒันาความสามารถของชุมชนในการปรบัปรงุสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน. 
70 การเสรมิพลงั
ชุมชน

สรา้งเครอืขา่ยระหว่าง 
รพ.กบัชมุชน 

รว่มมอืกบัชมุชน 
สง่เสรมิพฤตกิรรมและ
ทกัษะสขุภาพสว่น
บุคคลซึง่มคีวามส าคญั
ต่อสขุภาพของแต่ละคน 

สนบัสนุนการพฒันา
ความสามารถของ
ชมุชนเพือ่แกปั้ญหา
สขุภาพของชมุชน โดย
ชมุชนเป็นผูร้บัผดิชอบ
หลกั 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ชีแ้นะและสนบัสนุน
นโยบายสาธารณะ, 
สรา้งเครอืขา่ยการ
เรยีนรูร้ะหวา่งชมุชน, 
การสง่เสรมิใหม้ี
สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพและทางสงัคม
ทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ี

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการท างานกบั
ชมุชนอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูน้ า
ในดา้นนี้ ชมุชนมคีวาม
เขม้แขง็ เป็นแบบอยา่ง
ของการพึง่ตนเองใน
การจดัการกบัปัญหา
สขุภาพในพืน้ที ่

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ตอนท่ี III กระบวนการดแูลผ ูป่้วย 

III – 1 การเขา้ถึงและเขา้รบับรกิาร (ACN) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าผู้รบับริการสามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็นได้ง่าย, กระบวนการรบัผู้ป่วยเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ / ความต้องการ
ของผู้ป่วย ทนัเวลา มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้ระบบและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล. 
71 การเขา้ถงึบรกิารที่
จ าเป็นและบรกิาร
เรง่ด่วน

มกีารวเิคราะหอ์ปุสรรค
ต่อการเขา้ถงึบรกิารที่
จ าเป็นและเรง่ด่วน 
(ดา้นภายภาพ ภาษา 
วฒันธรรม อืน่ๆ) 

มกีารปรบัปรงุเพือ่ลด
อปุสรรคต่อการเขา้ถงึ
บรกิารทีส่ าคญั  

มกีารใชข้อ้มลูปัญหา
สขุภาพของชมุชนที่
รบัผดิชอบเพือ่การจดั
หรอืขยายบรกิาร 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT เพือ่ใหผู้ป่้วย
เชา้ถงึบรกิาร, การ
เขา้ถงึของกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส หรอืผูป่้วย
ฉุกเฉิน, การใช ้lean 
เพือ่ลดขัน้ตอน  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
เพือ่ใหป้ระชาชนใน
ชมุชนสามารถเขา้ถงึ
บรกิารทีจ่ าเป็นตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสมกบั 
health need  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

72 กระบวนการรบั
ผูป่้วย

มกีารวเิคราะหผ์ูป่้วยที่
ตอ้งไดร้บัการดแูล
ฉุกเฉิน/เรง่ด่วน, มี
แนวทางในการบ่งชี้
ผูป่้วย การประเมนิ
เบือ้งตน้ การชว่ยเหลอื
ฉุกเฉิน การรบัเขา้
หน่วยบรกิารวกิฤต ิการ
สง่ต่อ 

มกีารบ่งชีผู้ป่้วยและ
ระบบ triage ทีด่,ี มกีาร
ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้และ
สง่ต่ออยา่งเหมาะสม, 
การรบัเขา้หน่วยบรกิาร
วกิฤตเิป็นไปตามเกณฑ ์

กระบวนการรบัผูป่้วย
เหมาะกบัปัญหาของ
ผูป่้วย ทนัเวลา มกีาร
ประสานงานทีด่ ี

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ระบบประสานงานใน
การสง่ต่อผูป่้วยวกิฤตทิี่
มปีระสทิธภิาพ, การใช ้
lean เพือ่ปรบัปรงุ
กระบวนการรบัผูป่้วย, 
การบรหิารเตยีงใน
หน่วยวกิฤตอิยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการรบั
ผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ 
ท าใหผ้ลลพัธก์ารดแูล
ผูป่้วยดขีึน้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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73 การใหข้อ้มลูและ 
informed consent

มแีนวทางการใหข้อ้มลู
และการขอความ
ยนิยอม 

มกีารใหข้อ้มลูจนเป็นที่
เขา้ใจ ส าหรบักรณีที่
ก าหนดไวว้่าตอ้งใสใ่จ
เป็นพเิศษ 

ผูป่้วยและครอบครวั
ไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็น
อยา่งชดัเจน เขา้ใจงา่ย 
และใหค้วามยนิยอม
ดว้ยความเขา้ใจ, มกีาร
บนัทกึทีเ่หมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ระบบทีด่ใีนการใหข้อ้มลู
ทีม่คีวามออ่นไหว 
(sensitive) 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการให้
ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 
กอ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ 
ความรว่มมอื และการ
ปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งในผูป่้วย
สว่นใหญ ่

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

III - 2 การประเมินผ ูป่้วย (ASM) 
ผูป่้วยทุกรายได้รบัการประเมินความต้องการและปัญหาสขุภาพอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม. 
74 การประเมนิผูป่้วย มกีารก าหนดแนว

ทางการประเมนิผูป่้วย
และบนัทกึขอ้มลู 

ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิ
ในทกุระบบทีเ่กีย่วขอ้ง, 
มกีารระบุปัญหาและ
ความตอ้งการทีเ่รง่ด่วน
และส าคญั  

ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิ
เมือ่แรกรบัครบถว้นเป็น
องคร์วม, มกีารใช ้CPG 
ในกลุ่มโรคส าคญั, มกีาร
ประเมนิซ า้ในชว่งเวลาที่
เหมาะสม, บนัทกึผล
การประเมนิในเวลาที่
ก าหนด 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ความรว่มมอืและ
ประสานระหวา่งวชิาชพี
ในการประเมนิผูป่้วย, 
การประเมนิส าหรบั
ผูป่้วยกลุ่มเฉพาะ, การ
ใช ้CPG ในการประเมนิ
อยา่งกวา้งขวาง 

มกีารปรบัปรงุ
กระบวนการประเมนิ
ผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ 
ท าใหผ้ลลพัธก์ารดแูล
ผูป่้วยดขีึน้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

75 การตรวจ 
investigate ทีจ่ าเป็น

มบีรกิารตรวจ 
investigate พืน้ฐาน 

มกีารจดัท าแนวทางการ
ตรวจ investigate ที่
จ าเป็นตามขอ้มลู
วชิาการ โดยเฉพาะ

ผูป่้วยไดร้บัการตรวจ 
investigate ทีจ่ าเป็นใน
เวลาทีเ่หมาะสม, มี
ระบบสือ่สารและบนัทกึ

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การประสานกบัหน่วย
ตรวจ investigate
ภายนอกทีม่ี

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
ตรวจ investigate อยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลใหไ้ด้
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อยา่งยิง่ในกรณีทีอ่าจ
เป็นปัญหา 

ผลการตรวจ, มกีาร
รกัษาความลบัอยา่ง
เหมาะสม, มกีารอธบิาย
ผลการตรวจทีผ่ดิปกต ิ

ประสทิธภิาพ, การใช ้IT 
ในการสือ่สารและบนัทกึ
ผลการตรวจ 

การวนิิจฉยัโรคที่
แมน่ย า 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

76 การวนิิจฉัยโรค การวนิิจฉยัโรคสว่น
ใหญ่เป็นไปตามอาการ
ส าคญัทีน่ าผูป่้วยมา รพ. 

การวนิิจฉยัโรค
ครอบคลุมปัญหาทาง
รา่งกายทีส่ าคญัทุก
ระบบ 
 

การวนิิจฉยัโรค
ครอบคลุมปัญหาของ
ผูป่้วยอยา่งครบถว้น, มี
การบนัทกึในเวลาที่
ก าหนด, มบีนัทกึการ
เปลีย่นแปลงการ
วนิิจฉยัโรคเมือ่มขีอ้มลู
เพิม่เตมิ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ขอ้มลูสนบัสนุนการ
วนิิจฉยัโรคชดัเจน, มี
ความสอดคลอ้งในการ
วนิิจฉยัโรคของวชิาชพี
ต่างๆ, มกีารใช ้CPG 
เพือ่ปรบัปรงุการ
วนิิจฉยัโรค, มกีาร
วนิิจฉยัโรคเพือ่การ
สรา้งเสรมิสขุภาพ 

มกีารทบทวนความ
เหมาะสมและครบถว้น
ในการวนิจิฉยัโรคพรอ้ม
ทัง้น ามาปรบัปรงุอยา่ง
เป็นระบบ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

III-3 การวางแผน (PLN) 
3.1 การวางแผนการดแูลผูป่้วย (PLN.1) 
ทีมผู้ให้บริการจดัท าแผนการดแูลผู้ป่วยท่ีมีการประสานกนัอย่างดีและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน สอดคล้องกบัปัญหา / ความต้องการด้านสขุภาพของ
ผู้ป่วย. 

77 การวางแผนการ
ดแูลผูป่้วย

มแีผนการดแูลทีแ่ฝงอยู่
ในค าสัง่การรกัษาหรอื

มแีผนการดแูลผูป่้วยที่
ชดัเจน เริม่มเีป้าหมาย

มแีผนการดแูลที่
เหมาะสมกบัปัญหาของ

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
แผนครอบคลุมเป็นองค์

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
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บนัทกึต่างๆ ของแต่ละวชิาชพี ผูป่้วย โดยการประสาน 
งานหรอืวางแผนรว่มกนั
ระหว่างวชิาชพี มี
เป้าหมายการดแูล
รว่มกนัทีช่ดัเจน, มกีาร
ใชข้อ้มลูวชิาการในกลุ่ม
โรคส าคญั 

รวม, ผูป่้วยและ
ครอบครวัมสีว่นรว่มใน
การวางแผนและก าหนด
เป้าหมาย, การวางแผน
มพีืน้ฐานขอ้มลูวชิาการ
เป็นสว่นใหญ่ 

วางแผนการดแูลผูป่้วย
อยา่งเป็นระบบ ท าให้
แผนมคีวามถกูตอ้ง
สมบรูณ์ และผลลพัธ์
การดแูลผูป่้วยเป็นไป
ตามเป้าหมายในแผน 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
3.2 การวางแผนจ าหน่าย (PLN.2) 

มีการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถดแูลตนเอง และได้รบัการดแูลอย่างเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการ หลงัจาก
จ าหน่ายจากโรงพยาบาล.  
78 การวางแผน
จ าหน่าย

การวางแผนจ าหน่าย
เน้นการใหส้ขุศกึษา
ทัว่ๆ ไปตามแบบแผนที่
ก าหนดไว ้

การวางแผนจ าหน่ายท า
ไดด้ใีนกลุ่มทีม่กีาร
จดัท าแนวทางไวแ้ลว้ 
เชน่ CareMap 

มกีารระบุปัญหา/ความ
ตอ้งการทีจ่ะเกดิขึน้หลงั
จ าหน่ายอยา่งชดัเจน, มี
การเตรยีมความพรอ้ม
เพือ่ใหผู้ป่้วยและ
ครอบครวัสามารถ
จดัการกบัปัญหา/ความ
ตอ้งการดงักล่าว 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ค านึงถงึมติติ่างๆ อยา่ง
รอบดา้น, ทมีสหสาขา
วชิาชพีรว่มกนัวางแผน, 
ผูป่้วยและครอบครวัมี
สว่นรว่ม  

มกีารประเมนิและปรบั 
ปรงุกระบวนการวาง 
แผนจ าหน่ายอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหผู้ป่้วย
ไดร้บัการดแูลและชว่ย
ตนเองได ้รวมถงึการ
ประสานใหช้มุชนมสีว่น
รว่มในการดแูลผูป่้วยที่
ดอ้ยโอกาสหรอืขาด
ผูด้แูล 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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III-4 การดแูลผ ูป่้วย  (PCD) 
4.1 การดแูลทัว่ไป (PCD.1) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

79 การดแูลทัว่ไป มกีารจดัท าแนวทาง
ปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั
ไดส้ าหรบักระบวนการ
ดแูลทีส่ าคญั รวมทัง้การ
ก าหนดความรบัผดิชอบ
ของบุคลากรระดบัต่างๆ 

มกีารตดิตามเพือ่ให้
มัน่ใจวา่การดแูลต่างๆ 
เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไว,้ มกีารสือ่สาร
แลกเปลีย่นขอ้มลูและ
ประสานการดแูลผูป่้วย
ทีด่ ี

ผูป่้วยไดร้บัการดแูลการ
ดแูลอยา่งทนัทว่งท ี
ปลอดภยั เหมาะสม 
ตามมาตรฐานวชิาชพี
และแผนการดแูลที่
จดัท าไว ้

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ผูป่้วยไดร้บัการดแูล
อยา่งเป็นองคร์วม, 
ผูป่้วยและครอบครวัมี
สว่นรว่มในการ
ก าหนดการดแูล และ
แกไ้ขปัญหา 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
ดแูลผูป่้วยอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหผู้ป่้วย
ไดร้บัการดแูลทีเ่กนิ
ความคาดหวงั 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

4.2 การดแูลผู้ป่วยและการให้บริการท่ีมีความเส่ียงสงู (PCD.2) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสงูและให้บริการท่ีมีความเส่ียงสงูอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ. 

80 การดแูลและ
บรกิารทีม่คีวามเสีย่ง
สงู

มกีารระบุผูป่้วยทีม่ี
ความเสีย่งสงูและบรกิาร
ทีม่คีวามเสีย่งสงูของ 
รพ. และจดัท าแนว
ทางการดแูลทีจ่ าเป็น
ส าหรบัผูป่้วยดงักล่าว  

มกีารดแูลตามแนวทาง
ทีก่ าหนดไว,้ ผูป่้วย
ไดร้บัการสง่ต่อในเวลา
ทีเ่หมาะสม, มคีวาม
พรอ้มในดา้นเครือ่งมอื
อปุกรณ์ และบุคลากรที่
ไดร้บัการฝึกอบรม 

การท าหตัถการทีม่ี
ความเสีย่งกระท าใน
สิง่แวดลอ้มทีม่คีวาม
พรอ้ม (สถานที ่คน 
เครือ่งมอื), มกีารเฝ้า
ระวงัการเปลีย่นแปลง
อยา่งเหมาะสมกบัความ

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ระบบงานทีด่แีละการ
ประสานงานทดีกีบั
องคก์รอืน่ ทัง้ในดา้น
การขอปรกึษาและการ
สง่ต่อ, มรีะบบทีด่ใีน
การตอบสนองเมือ่

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดแูลทีม่ี
ความเสีย่งสงูอยา่งเป็น
ระบบ ท าใหผ้ลลพัธก์าร
เกดิเหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงคแ์ละ
ภาวะแทรกซอ้นอยูใ่น
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รนุแรงของการเจบ็ป่วย ผูป่้วยมอีาการทรดุลง 
(ตามแนวทางใน 
SIMPLE) 

ระดบัทีต่ ่ามาก 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

4.3 การดแูลเฉพาะ (PCD.3) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลในบริการเฉพาะท่ีส าคญั อย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

81 การระงบัความรูส้กึ มเีครือ่งมอืพืน้ฐานที่
สามารถใหบ้รกิารระงบั
ความรูส้กึได,้ บุคลากร
ไดร้บัการฝึกอบรม/
ฟ้ืนฟูทกัษะเพยีงพอ 
 

ผูุ  ป่วยไดร้บัการเตรยีม
ความพรอ้ม,  มกีาร
ประเมนิและวางแผน
เพือ่ใหก้ารระงบั
ความรูส้กึอยา่ง
ปลอดภยัโดยผูป่้วยมี
สว่นรว่มในการเลอืกวธิี
ใหย้าระงบัความรูส้กึ 
การทบทวน 

กระบวนการระงบั
ความรูส้กึเป็นไปอยา่ง
ราบรืน่และปลอดภยั
ตามมาตรฐานวชิาชพี 
โดยบุคคลทีเ่หมาะสม มี
การตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉินอยา่งทนัทว่งท ี 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ระบบตดิตามภาวะไม่
พงึประสงค,์ ความ 
สามารถในการดแูลผู ้
ป่วยซบัซอ้นหรอืรนุแรง
ไดอ้ยา่งปลอดภยั, 
ระบบการดแูล deep 
sedation ทัว่ทัง้องคก์ร 
นวตกรรม  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิารระงบั
ความรูส้กึอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลให ้ASA 
mortality rate ดกีว่า
คา่เฉลีย่ 

82 การผ่าตดั สถานที ่เครือ่งมอื 
ระบบงานและบุคลากร 
เอือ้ต่อการผา่ตดัที่
จ าเป็นตามบรบิทของ 
รพ. 

สถานที ่เครือ่งมอื 
ระบบงาน และบุคลากร 
เอือ้ต่อการผา่ตดัอยา่ง
ปลอดภยั, ผูุ  ป่วยไดร้บั
การเตรยีมความพรอ้ม, มี
การประเมนิและ
วางแผนอยา่งเหมาะสม 

กระบวนการผา่ตดั
เป็นไปอยา่งราบรืน่และ
ปลอดภยั, มกีารใช ้
surgical checklist เพือ่
ความปลอดภยัในการ
ผา่ตดัผูป่้วย 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ระบบตดิตามภาวะไม่
พงึประสงค,์ ความ 
สามารถในการดแูล
ผูป่้วยซบัซอ้นหรอื
รนุแรงไดอ้ยา่งปลอดภยั 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิารผา่ตดั
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหอ้งคก์รเป็นผูน้ าใน
การใหบ้รกิารดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

83 อาหารและโภชน ผูป่้วยตอ้งรบัผดิชอบ ผูป่้วยไดร้บัอาหารที่ มบีรกิารอาหารเฉพาะ มคีวามโดดเด่น เชน่ มี มกีารประเมนิและ
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บ าบดั เรือ่งอาหารดว้ยตนเอง เหมาะสม เพยีงพอกบั
ความตอ้งการพืน้ฐาน, 
การผลติอาหารเป็นไป
ตามหลกัสขุาภบิาล
อาหาร ป้องกนัความ
เสีย่งจากการปนเป้ือน 
การเน่าเสยี และการ
แพรก่ระจายของเชือ้โรค 

โรค, มกีารประเมนิ
ภาวะโภชนาการและ
ใหบ้รกิารโภชนบ าบดัที่
เพยีงพอและปลอดภยั
เมือ่มขีอ้บ่งชี ้

การคดักรองปัญหา
โภชนาการในผูป่้วยทกุ
ราย, ใหค้วามรูท้างดา้น
วชิาการอาหาร 
โภชนาการและโภชน
บ าบดัแกผู่ป่้วยและ
ครอบครวัเพือ่ใหม้ี
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ 

ปรบัปรงุบรกิารอาหาร
และโภชนบ าบดัอยา่ง
เป็นระบบ ผลลพัธก์าร
ใชโ้ภชนบ าบดัในการ
ดแูลอยูใ่นระดบัดมีาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

84 การดแูลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ย

มแีนวทางส าหรบัการ
ดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย 
การจดัการเมือ่ผูป่้วย
เสยีชวีติ 

บุคลากรไดร้บัการ
ฝึกอบรม มคีวาม
ตระหนกัในความ
ตอ้งการของผูป่้วย และ
น าแนวทางไปปฏบิตั ิ

ผูป่้วยระยะสดุทา้ยและ
ครอบครวัไดร้บัการ
ตอบสนองความตอ้ง 
การดา้นต่างๆ อยา่ง
รอบดา้น (ด ูSPA)  

มคีวามโดดเด่น เชน่
ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดร้บั
การดแูลอยา่งสมศก้ดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย,์ 
ผูป่้วยเขา้ถงึ palliative 
care & pain 
management 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดแูลผูป่้วย
ระยะสดุทา้ยอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งคก์ร
เป็นผูน้ าในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

85 การบ าบดัอาการ
เจบ็ปวด

มแีนวทางในการ
ประเมนิและบ าบดั
อาการเจบ็ปวด 

เริม่ทดลองระบบการ
ประเมนิและบ าบดั
อาการเจบ็ปวดในบาง
หน่วยงาน 

มรีะบบการประเมนิและ
บ าบดัอาการเจบ็ปวด
ครอบคลุมทกุหน่วยงาน 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ผูป่้วยมสีว่นรว่มในการ
ควบคมุการบ าบดั, มี
บรกิารใหแ้กผู่ป่้วยทีอ่ยู่
นอก รพ. 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบ าบดั
อาการเจบ็ปวดอยา่ง
เป็นระบบ สง่ผลให้
องคก์รเป็นผูน้ าในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

86 การฟ้ืนฟูสภาพ มกีารใหบ้รกิารฟ้ืนฟู มกีารประเมนิและวาง ผูป่้วยไดร้บัการฟ้ืนฟู มคีวามโดดเด่น เชน่ มกีารประเมนิและ
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สภาพพืน้ฐานตาม
บรบิทของ รพ.  

แผนการฟ้ืนฟูสภาพ
อยา่งเหมาะสม มกีาร
สือ่สารเป้าหมายและ
แผนระหว่างทมี 

สภาพอยา่งเหมาะสม
กบัสภาวะของผูป่้วย, 
ผูป่้วยและญาตมิสีว่น
รว่มในการวางแผน, มี
การวดัผลในเวลาที่
เหมาะสม,  

การดแูลอยา่งเป็นองค์
รวม ครบทกุมติ,ิ การ
เสรมิพลงัใหผู้ป่้วย
ตระหนกัในคณุคา่ของ
ตน, การตดิตามผลหลงั
สิน้สดุโปรแกรม, 
ครอบครวัมสีว่นรว่ม, 
ความรว่มมอืกบั
เครอืขา่ยและชมุชน  

ปรบัปรงุบรกิารฟ้ืนฟู
สภาพอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหผู้ป่้วยมี
คณุภาพชวีติทีด่ ีและ 
องคก์รเป็นผูน้ าในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

87 การดแูลผูป่้วยไต
วายระยะสุดทา้ย

มทีรพัยากรและ
บุคลากรทีไ่ดร้บัการ
ฝึกอบรมเพือ่ใหก้ารดแูล
ผูป่้วยไตวายระยะ
สดุทา้ยแบบทีม่กีาร
ด าเนินการอยู ่

ผูป่้วยไดร้บัการเตรยีม
ความพรอ้ม, มกีาร
ด าเนินการตาม
มาตรฐานเพือ่ใหไ้ดร้บั
การดแูลรกัษาอยา่ง
ปลอดภยั 

ในกรณีของการรกัษา
โดยการฟอกเลอืดดว้ย
เครือ่งไตเทยีมตอ้งผา่น
การตรวจรบัรองของ
สมาคมโรคไตฯ, มกีาร 
monitor ผลการดแูล
ผูป่้วยและระบบงาน
อยา่งเหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
บรกิารทีห่ลากหลาย
ตามปัญหาและความ
พรอ้มของผูป่้วย, การ 
monitor ผูป่้วยทกุ 
parameter 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดแูลผูป่้วย
ไตวายระยะสดุทา้ย
อยา่งเป็นระบบ สง่ผล
ใหผู้ป่้วยมคีณุภาพชวีติ
ทีด่ ีและองคก์รเป็นผูน้ า
ในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

III-5 การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแกผ่ ูป่้วย/ครอบครวั (IMP) 

ทีมผูใ้ห้บริการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาวะสขุภาพแก่ผู้ป่วย / ครอบครวั และกิจกรรมท่ีวางแผนไว้เพ่ือเสริมพลงัผูป่้วย / ครอบครวัให้มี
ความสามารถและรบัผิดชอบในการดแูลสขุภาพของตนเอง รวมทัง้เช่ือมโยงการสร้างเสริมสขุภาพเข้าในทุกขัน้ตอนของการดแูล. 
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88 การใหข้อ้มลูและ
เสรมิพลงั

ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลู
พืน้ฐานเกยีวกบัการ
เจบ็ป่วยของตน 

มกีารประเมนิความ
ตอ้งการและวางแผน
กจิกรรมการเรยีนรู้
ส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย 

ผูป่้วยและครอบครวัมี
สว่นรว่มในการก าหนด
แผนการดแูลตนเอง, 
ไดร้บัขอ้มลูและการ
พฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นใน
การดแูลตนเอง 

มคีวามโดดเด่น เชน่ นว
ตกรรมในการจดั
กจิกรรมเสรมิทกัษะ, 
การใหค้วามชว่ยเหลอื
ดา้นจติใจ, เชือ่มโยงการ
สรา้งเสรมิสขุภาพเขา้ใน
ทกุขัน้ตอนของการดแูล 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการใหข้อ้มลู
และเสรมิพลงัอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหผู้ป่้วย
ประสบความส าเรจ็ใน
การดแูลตนเองและมี
สว่นในการชว่ยเหลอื
แนะน าผูอ้ ืน่ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

III-6 การดแูลต่อเน่ือง (COC) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพ่ือให้มีการติดตามและดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีให้ผลดี. 
89 การดแูลต่อเนื่อง มรีะบบนดัหมายผูป่้วย

กลบัมารบัการรกัษา
ต่อเนื่องและมรีะบบ
ตดิตาม 

มรีะบบชว่ยเหลอืเมือ่
ผูป่้วยมปัีญหากอ่นวนั
นดัหมาย หรอืระบบ
ชว่ยเหลอืโดยทีผู่ป่้วย
ไมต่อ้งมา รพ., มกีาร
ก าหนดกลุ่มผูป่้วย
ส าคญัทีต่อ้งดแูล
ต่อเนื่อง 

มกีารประสานขอ้มลูกบั
หน่วยบรกิารในพืน้ที ่
ทมีเยีย่มบา้น/ทมีเชงิรกุ 
และแผนกผูป่้วยนอก 
เพือ่การดแูลต่อเนื่องทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

มคีวามโดดเด่น เชน่น า
ขอ้มลูปัญหาการดแูล
ต่อเนื่องมาวเิคราะหแ์ละ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ
, มรีะบบสะทอ้นขอ้มลู
แกห่น่วยงานอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง, การสรา้ง
ความรว่มมอืและพฒันา
ศกัยภาพใหห้น่วยงาน
ต่างๆ  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดแูล
ต่อเนื่องอยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลใหอ้งคก์รเป็นผูน้ า
ในดา้นนี้ มกีารดแูลใน
ลกัษณะ seamless  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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