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ค ำช้ีแจงประกอบกำรใช้ HA Scoring 2011 

แนวคิด 

 HA Scoring 2011 เป็นเครื่องมอืส ำหรบักำรประเมนิ maturity ของกำรพฒันำในโรงพยำบำล ซึง่จดัท ำขึน้
บนพื้นฐำนแนวคดิทีป่รบัเปลีย่นไปดงันี้ 

1) กำรเยีย่มส ำรวจคอืกำรทบทวนโดยมติรจำกภำยนอก (external peer review) เพื่อรบัรู้ maturity ของ
กำรพฒันำ และกระตุน้ใหเ้กดิกำรพฒันำอยำ่งต่อเนื่อง 

2) ผูเ้ย ีย่มส ำรวจมหีน้ำทีใ่นกำร 
a. รบัรู้บรบิทและผลงำนกำรพฒันำของโรงพยำบำล 
b. สร้ำงกระบวนกำรเรยีนรูจ้ำกผลงำนของโรงพยำบำล 
c. ร่วมกบัโรงพยำบำลในกำรจดัท ำประเดน็ในแผนกำรพฒันำ (Issues for Improvement-IFI) ที่

เหมำะสมและสมบรูณ์ 
3) โรงพยำบำลมหีน้ำทีใ่นกำร 

a. ใช ้HA Scoring 2011 ในกำรประเมนิตนเองและจดัท ำร่ำงประเดน็ในแผนกำรพฒันำเพื่อ
ยกระดบั maturity 

b. พำผูเ้ย ีย่มส ำรวจตำมรอยระบบงำนต่ำงๆ ของโรงพยำบำล 
4) กำรผำ่นกำรรบัรองจะมรีะดบัตำ่งๆ ซึง่รบัรูก้นัเป็นกำรภำยใน และมผีลตอ่ควำมเขม้ขน้ของกำรตดิตำม

ดงันี้ 
a. ระดบัพอผำ่น เมือ่ mode ของ score อยูร่ะหวำ่ง 2.5 -3.0 
b. ระดบัด ีเมือ่ mode ของ score อยูร่ะหวำ่ง 3.0-3.5 
c. ระดบัดมีำก เมือ่ mode ของ score อยรูะหวำ่ง 3.5-4.0 
d. ระดบัดเียีย่ม เมือ่ mode ของ score มำกกวำ่ 4.0 

แนวทำงกำรใช้ HA Scoring 2011 ส ำหรบัโรงพยำบำล 

1) ศกึษำเป้ำหมำยและแนวทำงปฏบิตัสิ ำหรบัมำตรฐำนแต่ละประเด็นจำก SPA 

2) ทมีงำนทีร่บัผดิชอบหรอืเกีย่วขอ้งกบัมำตรฐำนเรื่องนัน้ร่วมกนัประเมนิ maturity ของกำรพฒันำตำม 
Scoring Guideline  หำกมคีวำมเหน็ทีแ่ตกต่ำงกนั ใหร้ะบุจดุแขง็และโอกำสพฒันำในมมุมองของแต่
ละคนออกมำใหม้ำกทีสุ่ด น ำโอกำสพฒันำไปด ำเนนิกำรแลว้จงึกลบัมำร่วมกนัประเมนิใหม ่

3) เมือ่มคีวำมเหน็ร่วมกนัเกีย่วกบัระดบั maturity ทีท่ ำได้ ใหจ้ดัท ำแผนกำรพฒันำ (IFI) เพื่อยกระดบั 
maturity สู่ score 3 หรอื 4 หรอื 5 แลว้แต่กรณี  

4) ส่ง score และ IFI พร้อมเอกสำรสรุปทีจ่ะเสนอคณะอนุกรรมกำรรบัรองคุณภำพ มำยงั สรพ.เพื่อขอรบั
กำรเยีย่มส ำรวจ 
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5) จดัเตรยีมเอกสำรส ำหรบักำร verify กำรปฏบิตัหิรอืผลกำรประเมนิต่ำงๆ ไวท้ีโ่รงพยำบำลอยำ่งเป็น
หมวดหมู ่

แนวทำงกำรก ำหนดระดบัคะแนน 

1) พจิำรณำตำมระดบั maturity ของกำรพฒันำ 

a. คะแนน 1 เป็นชว่งเริม่ต้นกำรพฒันำ อำจจะมลีกัษณะตัง้รบั เน้นทีก่ำรวเิครำะห ์กำรตัง้ทมี กำร
จดัหำทรพัยำกร กำรก ำหนดแนวทำง 

b. คะแนน 2 เป็นชว่งของกำรวำงระบบงำนและเริม่น ำไปสูก่ำรปฏบิตั ิ

c. คะแนน 3 เป็นชว่งของกำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีอ่อกแบบไวจ้นเหน็ early result ถอืวำ่เป็นระดบั
ทีค่ำดหวงัโดยเฉลีย่ เป็นระดบัทีห่วงัผล (effective) 

d. คะแนน 4 เป็นชว่งของกำรมคีวำมโดดเดน่ในกระบวนกำรบำงอยำ่ง ซึง่อำจจะเป็นนวตกรรม กำร
เชือ่มโยง หรอืวธิกีำรทีไ่ด้ผลดตี่ำงๆ ตวัอยำ่งทีแ่นะน ำไวเ้ป็นเพยีงแนวทำงซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งท ำได้
ครบถ้วน และอำจจะมเีรือ่งอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิจิประกอบ 

e. คะแนน 5 เป็นระดบัทีแ่สดงถงึกระบวนกำรประเมนิและปรบัปรงุอยำ่งเป็นระบบ (systematic 
evaluation & improvement) ส่งผลใหม้ผีลลพัธ์ทีเ่ป็นเลศิ เป็นผูน้ ำในด้ำนนัน้ๆ 

2) พจิำรณำตำมระดบัควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนนิกำร 

a. อำจจะน ำขอ้ก ำหนดในมำตรฐำนแต่ละประเด็นมำพจิำรณำวำ่ประเดน็ใดทีท่ ำได้ง่ำยทีสุ่ด และยำก
ขึน้เป็นล ำดบัขัน้  โดยพยำยำมใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงในขอ้ 1) 

b. อำจจะพจิำรณำระดบัควำมยำกง่ำยตำมศกัยภำพของโรงพยำบำล 

3) พจิำรณำตำมล ำดบัขัน้ตอนทีโ่รงพยำบำลตอ้งด ำเนินกำรก่อนหลงั 

a. อำจพจิำรณำวำ่ในควำมเป็นจรงิ ม ีsequence ของกำรด ำเนนิกำรวำงระบบงำนอยำ่งไรบ้ำง เช่น 
เริม่จำกกำรวเิครำะหข์อ้มลู กำรออกแบบระบบ กำรฝึกอบรม กำรน ำสูก่ำรปฏบิตั ิเป็นตน้ 

4) พยำยำมใหม้กีำรพจิำรณำในภำพรวม ใหม้รีำยละเอยีดเทำ่ทีจ่ ำเป็น ไมต่้องคดัลอกมำจำกมำตรฐำน
ทัง้หมด 

แนวทำงกำรรวมคะแนนในกำรประเมิน 

 โรงพยำบำลทีม่ ีperformance เกนิกวำ่ระดบั 1 ขึน้มำ สำมำรถน ำส่วนของคะแนนตัง้แต่ระดบั 2-5 มำ
รวมกนัได้โดยไมต่อ้งใหร้ะดบัขัน้ทีต่ ่ำกวำ่สมบรูณ์  เชน่ ถ้ำท ำ 2 ได้สมบูรณ์ 3 ได้ครึง่หนึ่ง และ 4 ไดค้รึง่หนึ่ง  ก็
สำมำรถน ำครึง่หนึ่งของ 4 มำรวมกบัครึง่หนึง่ของ 3 เทำ่กบัวำ่ไดค้ะแนนเป็น 3 
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ตอนท่ี I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร 

I-1 การน า (LED) 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดบัสูง (LED.1) 
ผู้น าระดบัสูงช้ีน าองค์กร ส่ือสารและส่งเสริมผลการด าเนินงานท่ีดี ให้ความมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูร้บับริการ. 

 01 ผูน้ าระดบัสงูชีน้ า
องค์กร (พนัธกจิ 
วสิยัทศัน์ ค่านิยม)

มกีารก าหนดวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ ค่านิยม 

มกีารสือ่สาร ถ่ายทอด
ไปยงับคุลากร 

บุคลากรมคีวามเขา้ใจ, 
การปฏบิตัขิองผูน้ า
สะทอ้นค่านิยม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ผูน้ าใชน้วตกรรมทาง 
การบรหิาร, การเรยีนรู้
ค่านิยมขององค์กรผา่น
ผลงานของทมี 

การชีน้ าส่งผลใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงทีเ่หน็
ชดัเจนตามวสิยัทศัน์
และค่านิยม 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 02 การสง่เสรมิผลการ
ด าเนินงานทีด่ ี
(สิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ
การพัฒนา วฒันธรรม
ความปลอดภยั)

ก าหนดนโยบาย, 
มอบหมายผูร้บัผดิชอบ, 
มแีผนหรอืแนวทางการ
ท างาน 

มกีจิกรรมส่งเสรมิต่างๆ 
ทีเ่หมาะสมกบัองค์กร 
(ดูแนวทางใน SPA) 

ผูน้ าใชผ้ลการส ารวจ
บรรยากาศการพฒันา
และวฒันธรรมความ
ปลอดภยัเพือ่ปรบัปรงุ, 
น าผลการพฒันามา
สร้างการเรยีนรู ้

ผูน้ า proactive ในการ
ตดิตามและสนับสนุนให้
เกดิการพฒันา การ
สร้างนวตกรรม และ
วฒันธรรมความ
ปลอดภยั 

ความตื่นตวัในการ
พฒันา การสรา้งนวต 
กรรม การเรยีนรู้ อยูใ่น
ระดบัสูงมาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 03 การสือ่สาร เสรมิ
พลงั จงูใจ เน้นทีก่าร
ปฏบิตัิ

มแีนวทางการสื่อสารที่
ชดัเจน (ชอ่งทาง 
เนื้อหา กลุม่เป้าหมาย 
ความถี)่, มกีารก าหนด
ขอบเขตการใหอ้ านาจ
ตดัสนิใจทีช่ดัเจน 

มกีารสือ่สารและเสรมิ
พลงัตามแนวทางที่
ก าหนดไว,้ มกีลไกการ
สื่อสารสองทาง 

มกีารก าหนดจุดเน้น
ของการพฒันาทีช่ดัเจน, 
มกีารสือ่สาร เสรมิพลงั 
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้
เกดิการน าจุดเน้นไป
ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั  

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

มกีารประเมนิความ
เขา้ใจ ความมัน่ใจ แรง 
จูงใจต่อทศิทางและ
จุดเน้นขององคก์ร และ
น ามาปรบัปรุง ส่งผลให้
บุคลากรโดยรวมสรา้ง
ผลงานทีด่ ีสอดคลอ้ง
กบัทศิทางขององคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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1.2 การก ากบัดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (LED.2) 
องค์กรแสดงถึงระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมัน่ใจว่ามีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมี
ส่วนสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน. 
04 ระบบก ากบัดูแล
กจิการ การประเมนิ
ผู้น า/ระบบการน า

มรีะบบการควบคุม
ภายใน, มโีครงสร้างการ
ก ากบัดูแล 
(governance) 

มรีะบบการตรวจสอบ
จากภายนอก, มรีะบบ
รายงานต่อผูก้ ากบัดูแล
กจิการ 

มรีะบบการก ากบัดูแล
กจิการทีด่,ี มรีะบบ 
ประเมนิผูน้ าและระบบ
การน า 

มกีารพฒันาผูน้ าและ
ปรบัปรงุระบบการน า
ตามผลการประเมนิ 

ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีมี
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 าเนินงานอย่างมี
จรยิธรรม

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

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

มกีารเตรยีมการเชิงรุก
หรอืก าหนดกระบวน/
มาตรการทีเ่หมาะสมกบั
ประเดน็ทีว่เิคราะหไ์ว้
อยา่งครบถว้น 

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

ปฏบิตัสิงูกวา่มาตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนด, เป็น
แบบอยา่งของการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม และการ
ป้องกนัผลกระทบด้าน
ลบ  

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพชมุชน (ประเมนิใน II-9) 

                                              
1 เช่น การรบั/ส่งต่อ การยุติการรกัษา การรบัผลประโยชน์จากการสัง่ตรวจหรือการใชย้า การคดิค่าบริการ ประชาสมัพนัธ์ การปลกูถ่ายอวยัวะ การรกัษาผู้มบุีตรยาก การ
ผ่าตดัแปลงเพศ 
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I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ ์(STM) 
2.1 การจดัท ากลยุทธ ์(STM.1) 
องค์กรก าหนดกลยุทธ ์และวตัถปุระสงค์เชิงกลยุทธ ์เพื่อตอบสนองกบัความท้าทายขององค์กร และสร้างความเข้มแข็งให้กบัการด าเนินงานของ
องค์กร. 

 06 กระบวนการจดัท า
กลยุทธแ์ละการ
วเิคราะหข์้อมลู

มกีารจดัท าแผน แต่ยงัมี
ลกัษณะแยกส่วน ขาด
การวเิคราะหท์ีเ่ชือ่มโยง
กบัภาพรวม 

มกีารประมวลแผนเป็น
หนึ่งเดยีว, มกีระบวน 
การจดัท าตามขัน้ตอนที่
ด ี

มกีารวเิคราะหข์อ้มลู
ส าคญัอยา่งครอบคลุม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
กระบวนการทีช่ว่ยให้
องค์กรทราบจุดแขง็หรอื
จุดอ่อนส าคญัทีอ่าจถกู
มองขา้ม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหเ้กดิความมัน่ใจ
วา่แผนจะน 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
ยุทธ์ทีต่อบสนองความ
ทา้ทายและครอบคลุม 
HP

วตัถุประสงค์ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วย
เหนือ/เจ้าของกจิการ 

วตัถุประสงค์ตอบสนอง
ความต้องการของทกุ
ฝ่ายอยา่งสมดุล, ระบุ
กรอบเวลาทีจ่ะบรรล ุ

มคีวามสอดคลอ้งกนั
ระหวา่งความท้าทาย 
วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั, 
วตัถุประสงค์มสี่วนต่อ
ผลลพัธ์สุขภาพทีด่ขี ึน้
และครอบคลมุการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
การก าหนดเป้าหมายใน
ระดบัทีท่า้ทาย, มกีารใช้
ขอ้ได้เปรยีบขององคก์ร,
วตัถุประสงค์ตอบสนอง
ต่อปัญหาสุขภาพของ
สงัคม  

วตัถุประสงค์ครอบคลมุ
ประเดน็ส าคญัทีจ่ะสร้าง
ความเขม้แขง็ 
ความส าเรจ็และความ
ยัง่ยนืใหก้บัการ
ด าเนินงานขององค์กร 

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 การถ่ายทอดกลยุทธเ์พ่ือน าไปปฏิบติั (STM.2) 
องค์กรถ่ายทอดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั และติดตามความก้าวหน้าเพ่ือให้มัน่ใจว่าบรรลุเป้าประสงค์. 

08 การถ่ายทอดกล
ยุทธ์สูก่ารปฏบิตัิ

มกีารจดัท าแผนปฏบิตัิ
การเพือ่ถ่ายทอดแผน
กลยทุธ์สูก่ารปฏบิตั ิ

มกีลไกสร้างความเขา้ใจ
กบัผูป้ฏบิตังิาน สร้าง
ความตระหนักใน
บทบาทของแต่ละคน 

มกีารตดิตามการรบัรู้
และการน าแผนไป
ปฏบิตั,ิ มกีาร
ปรบัเปลีย่นแผนเมือ่มี
ความจ าเป็น 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ผูน้ าใชน้วตกรรมการ
ถ่ายทอดกลยทุธ์สูก่าร
ปฏบิตั ิ

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหบ้รรลเุป้าหมาย
อยา่งครบถ้วน 

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
องค์กรและวตัถุประสงค์
เชงิกลยทุธ ์

ประเมนิความเสีย่งด้าน
ทรพัยากร, สร้างความ
มัน่ใจวา่มทีรพัยากร
การเงนิ บุคลากร และ
ทรพัยากรอืน่ๆเพยีงพอ 

มแีผนงานรเิริม่ 
(initiative) เกีย่วกบั
ทรพัยากรบุคคลและ
ระบบงานเพือ่ปฏบิตัิ
ตามแผนกลยทุธ ์

มนีวตกรรมในการได้มา
ซีง่ทรพัยากรเพื่อปฏบิตัิ
ตามแผนกลยทุธไ์ด้
ส าเร็จ 

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) เพื่อ
ตดิตามความก้าวหน้า
ในการปฏบิตัติามแผน 

มกีารคาดการณ์
เป้าหมายตาม KPI 
ในชว่งเวลาต่างๆ จาก
เป้าประสงค์และผลงาน
ทีผ่า่นมา 

มกีารใชข้อ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม
ในการคาดการณ์เป้า 
หมายตาม KPI, มกีาร
ตอบสนองตอ่ความ
แตกต่างระหวา่งผลงาน
จรงิกบัผลงานทีค่าดไว ้ 

มกีารใชข้อ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบทีท่า้ทายใน
การคาดการณ์เป้าหมาย
ตาม KPI, มนีวตกรรม
ในการวดัผล 

มกีารใช ้benchmarking 
เพื่อเปรยีบเทยีบผลงาน 
ทีส่ าคญัส่วนใหญ่, 
ส่งผลใหอ้งค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์ทีท่า้ทาย 

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 ุง่เนน้ผ ูป่้วย / ผ ูร้บัผลงาน (PCF) 
3.1 ความรู้เกี่ยวกบัผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน (PCF.1) 
องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัท่ีส าคญัของผู้ป่วย /  ผู้รบัผลงานของตน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริการท่ีจดัให้สอดคล้องกับความ
ต้องการดงักล่าว. 
11 การรบัฟัง/เรยีนรู้
ความต้องการและ
ความคาดหวงัของ
ผู้รบับรกิารแต่ละกลุ่ม

มกีารส ารวจความ
ต้องการและความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิาร 

มชีอ่งทางการรบัรู้ที่
หลากหลาย (ดู SPA) 
เหมาะสมกบัผูร้บัผลงาน
แต่ละกลุม่ 

ใชค้วามเหน็และเสยีง
สะทอ้นเพื่อเป็นองคก์ร
ทีมุ่ง่เน้นผูป่้วย/ผูร้บั
ผลงานมากขึน้ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT, การรบัฟัง
กลุม่เป้าหมายทีไ่มใ่ช่
ผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการรบั
ฟัง/เรยีนรู้ สง่ผลให้
มัน่ใจได้วา่บรกิารทีจ่ดั
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)  
องค์กรสร้างความสมัพนัธ์กับผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ศรทัธา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ.  มีการประเมินและน า
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วย / ผู้รบัผลงานมาใช้ปรบัปรงุการด าเนินงาน. 
12 การสรา้งความ 
สมัพนัธ ์ชอ่งทางการ
ตดิต่อ การจดัการค า
รอ้งเรยีน 

มกีารตอบสนองขอ้
ร้องเรยีนในเชงิรบั 

มกีารสร้างความสมัพนัธ์
ทีด่กีบัผูร้บัผลงาน, การ
ตอบสนองขอ้ร้องเรยีนมี
ความรวดเร็วและ
ครอบคลมุมากขึน้ 

มชีอ่งทางการตดิตอ่ที่
เหมาะสมส าหรบัคน้หา
ขอ้มลูขา่วสาร ขอรบั
บรกิาร และเสนอขอ้
ร้องเรยีน, มกีาร
วเิคราะหแ์นวโน้มของ
ขอ้รอ้งเรยีนและน าไป
ปรบัปรงุทัว่ทัง้องคก์ร 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ชอ่งทางตดิตอ่ที่
หลากหลาย, การ
ตอบสนองขอ้ร้องเรยีน
ในเชงิสร้างสรรค์, การ
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
คุณภาพบรกิารแก่
สาธารณะ2 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุวธิกีารสร้าง
ความสมัพนัธ์และ
ชอ่งทางการตดิตอ่กบั
ผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลให้
ผูร้บับรกิารมคีวาม
เชือ่มัน่ศรทัธาและ
ผกูพนักบัองค์กร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                              
2 การเผยแพร่ขอ้มลูตวัชีว้ดัคุณภาพ เช่น ความส าเร็จของการรกัษา ระยะเวลารอคอย อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้น ใหป้ระชาชนทัว่ไปรบัทราบเพื่อช่วยตดัสนิใจเขา้รบั
การรกัษา 
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13 การประเมนิความ
พงึพอใจ การรบัขอ้มูล
ป้อนกลับ การน ามา
ปรบัปรุง

มกีารประเมนิความพงึ
พอใจอยา่งน้อยปีละครัง้ 

มกีารประเมนิความพงึ
พอใจ ความไมพ่งึพอใจ
และรบัขอ้มลูป้อนกลบั
อยา่งสม ่าเสมอ น ามา
วเิคราะหจ์ าแนกตาม
กลุม่ต่างๆ 

มกีารน าขอ้มลูป้อนกลบั 
ความพงึพอใจ ความไม่
พงึพอใจมาใช้
ประโยชน์ในการ 
พฒันา 

มรีะบบที ่proactive ใน
การตดิตามขอ้มลูป้อน 
กลบั, มกีารปรบัปรุง
วธิกีารประเมนิความพงึ
พอใจ 

เหน็ผลการปรบัปรงุเพื่อ
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) 
องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย.  
14 การคุม้ครองสทิธิ
ผู้ป่วยโดยทัว่ไป

ผูป่้วยได้รบัขอ้มลู
เกีย่วกบัสทิธแิละหน้าที่
ในลกัษณะทีเ่ขา้ใจง่าย 

มกีารสร้างความตระ 
หนักเรื่องสทิธผิูป่้วย
ใหแ้ก่บุคลากร, 
วเิคราะหจ์ดุทีผู่ป่้วย
อาจจะไมไ่ด้รบัการ
คุ้มครองและวางแนว 
ทางปฏบิตัทิ ีเ่หมาะสม 

มกีระบวนการท าให้
บุคลากรมเีจตคตทิีด่ใีน
เรื่องสทิธผิูป่้วย, มกีาร
เรยีนรู้การคุ้มครองสทิธิ
ผูป่้วยจากเหตกุารณ์จรงิ
ทีเ่กดิขึน้ และน ามา
ปรบัปรงุระบบงาน 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
การคุ้มครองสทิธผิูป่้วย
ในทกุขัน้ตอนของการ
ดูแล 

ผูป่้วยได้รบัการเคารพ
ในศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์ค่านิยมและ
ความเชือ่ส่วนบคุคล 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

15 การคุม้ครองสทิธิ
ผู้ป่วยทีม่คีวาม
ต้องการเฉพาะ (เดก็ 
ผู้พกิาร ผู้สงูอายุ การ
แยก/ผูกยดึ)


การจดัสถานที ่สิง่แวด 
ลอ้ม เครื่องมอื 
เหมาะสม ปลอดภยั 

มกีารออกแบบ
กระบวนการทีด่ ีและ
เตรยีมบุคลากรที่
เหมาะสม 

ผูป่้วยทีม่คีวามต้องการ
เฉพาะไดร้บัการ
คุ้มครองสทิธอิยา่ง
เหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ ให้
การดูแลครอบคลมุไป
ถงึครอบครวัหรอื
ประเดน็อื่นทีไ่มใ่ชเ่รื่อง
สุขภาพโดยตรง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการคุ้มครอง
สทิธผิูป่้วยทีม่คีวาม
ต้องการเฉพาะอยา่ง
เป็นระบบ 

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-4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความร ู ้(MAK) 
4.1 การวดั วิเคราะห์ และปรบัปรุงผลงานขององคก์ร  (MAK.1) 
องค์กรจดัให้มีการวดั วิเคราะห์ ปรบัทิศทาง ทบทวน และปรบัปรงุผลงาน โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ในทุกระดบัและทุกส่วนของ
องค์กร. 

16 ระบบการวดัผล
การด าเนินงาน 

ตวัชีว้ดัส่วนใหญ่มาจาก
งานประจ าหรอืงาน
นโยบาย 

ตวัชีว้ดัมาจากการ
วเิคราะหบ์รบิทของ
ตนเอง ในแต่ละส่วนงาน 
หรอืแต่ละระดบั 

มกีารวดัผลงานทีต่รง
ประเดน็ในทกุระดบั 
และทกุส่วนขององค์กร  

ตวัชีว้ดัตาม critical 
success factor ของทัง้
องค์กรสอดคลอ้งไปใน
ทศิทางเดยีวกนั, มกีาร
ประเมนิและปรบัปรงุ
ระบบวดัผลงาน 

มกีารวดัผลงานเปรยีบ 
เทยีบกบัองค์กรอืน่, 
ระบบวดัผลงานสนบั 
สนุนการตดัสนิใจ การ
สร้างนวตกรรม และ
บรรลกุลยทุธ ์

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

17 การวเิคราะหข์้อมลู 
และการทบทวนผล
การด าเนินงาน 

มกีารวเิคราะหข์อ้มลู
ด้วยวธิงี่ายๆ เชน่ 
วเิคราะหแ์นวโน้ม 
จ าแนกกลุม่ยอ่ย 

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูให้
ได้สารสนเทศทีม่ ี
ความหมาย ทัง้ในระดบั
ผูใ้ชแ้ละในระดบัองค์กร 

การวเิคราะหแ์ละ
ทบทวนผลงานของ
องค์กร น ามาสูก่าร
ก าหนดล าดบัความ 
ส าคญัเพื่อการปรบัปรงุ 
และถ่ายทอดสู่การ
ปฏบิตั ิ

การวเิคราะหแ์ละ
ทบทวนผลงานท าให้
เขา้ใจความสมัพนัธ์
ระหวา่งองค์ประกอบ
ต่างๆ น ามาสูก่าร
ปรบัปรงุระบบงาน/
นโยบายส าคญั 

การวเิคราะหแ์ละ
ทบทวนผลงานน ามาสู่
การสร้างนวตกรรม การ
ปรบัปรงุความร่วมมอื
กบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 

 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 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการความรู้ (MAK.2)  
องค์กรสร้างความมัน่ใจว่ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร ์และฮารด์แวร์ ท่ีจ  าเป็น มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน ส าหรบับุคลากร / ผู้ป่วย  / 
ผู้รบัผลงาน.  องค์กรสร้างและจดัการสินทรพัยค์วามรู้ของตนเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร. 

18 การจดัการ
สารสนเทศ

มกีารส ารวจความ
ต้องการใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศของ
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

มขีอ้มลูและสารสนเทศ
ทีจ่ าเป็น มคีุณภาพ 
พร้อมใชง้านส าหรบั
บุคลากรได้บางส่วน 

มขีอ้มลูและสารสนเทศ
ทีจ่ าเป็น มคีุณภาพ 
(ถูกตอ้ง เชือ่ถอืได้ ทนั
การณ์) พร้อมใชง้าน
ส าหรบับคุลากรส่วน
ใหญ่ ทัง้ในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉนิ 

มคีวามโดดเด่น เชน่มี
ขอ้มลูและสารสนเทศ
ส าหรบัผูป่้วย/ผูร้บั
ผลงาน, สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปได้ในเวลาทีเ่หมาะสม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็น
ตวัอยา่งในการจดัการ
เพื่อใหม้สีารสนเทศที่
จ าเป็นพร้อมใชส้ าหรบั
ทกุฝ่าย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

19 การจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มฮีาร์ดแวร์และ
ซอฟทแ์วร์ทีจ่ าเป็น
เบื้องตน้ 

อยูร่ะหวา่งการปรบัปรุง
เพื่อขยายตวัของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์
เพื่อใหเ้พยีงพอกบัความ
ต้องการ 

ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์
มคีวามเชือ่ถอืได้ ปลอด 
ภยั ใชง้านง่ายและ
พร้อมใชง้านอยา่งต่อ 
เนื่อง, เร่ิมมบีูรณาการ
ของซอฟทแ์วรร์ะบบ 
งานครอบคลมุความ
ต้องการในด้านบรหิาร 
บรกิาร และการเรยีนรู ้

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

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการจดัการ IT 
อยา่งเป็นระบบ ส่งผล
ใหม้รีะบบบรหิารความ
มัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ 
(Information Security 
Management System)   
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

20 การจดัการความรู้ เริม่ต้นการรวบรวมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภายในองค์กร 

 

มกีารรวบรวมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภายในองค์กรอยา่ง
ต่อเนื่อง สม ่าเสมอ 

มกีารแสวงหาความรู้ที่
จ าเป็น (ทัง้ explicit & 
tacit), ขอ้มลูมคีวาม
พร้อมใช,้ น าความรู้มา
ออกแบบระบบงานเพื่อ 
ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่ผูป่้วย 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
KM ส่งเสรมิใหเ้กดินวต 
กรรมในระบบงาน และ
น าความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งมา
ใชใ้นการวางแผนกล
ยทุธ์ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็น
ตวัอยา่งในด้านนี้ และ
เกดิวธิกีารปฏบิตัทิ ีเ่ป็น
เลศิ 

 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-5 การม ุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล (HRF)  
5.1 ความผกูพนัของบุคลากร 
องค์กรสร้างความผกูพนักบับุคลากร จดัระบบค่าตอบแทนและแรงจงูใจ เพื่อบรรลคุวามส าเรจ็ในระดบัองค์กรและระดบับุคคล.  บุคลากรและผู้น า
ได้รบัการพฒันาเพื่อให้สร้างผลงานท่ีดี. 

21 ความผูกพนัและ
ความพงึพอใจ

มกีจิกรรมพื้นฐานเพื่อ
สร้างความผกูพนัและ
ความพงึพอใจ (รวมทัง้
บรกิาร สทิธปิระโยชน์) 

มกีารประเมนิความพงึ
พอใจของบุคลากรด้วย
วธิกีารทีเ่ป็นทางการ
และไมเ่ป็นทางการ 

มกีารประเมนิความ
ผกูพนัของบุคลากร,
วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลตอ่
ความผกูพนัและความ
พงึพอใจของบุคลากร
แต่ละกลุ่ม 

มกีารปรบัปรงุความ
ผกูพนัของบุคลากรตาม
ผลการประเมนิ 

บุคลากรมคีวามผกูพนั
และอุทศิตนใหก้บั
องค์กร ใฝ่เรยีนรู้ 
สร้างนวตกรรม สร้าง
ผลงานทีด่ ี

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

22 ระบบคา่ตอบแทน
และแรงจงูใจ

มกีจิกรรมพื้นฐานเพื่อ
สร้างความร่วมมอืและ
แรงจงูใจ 

มรีะบบประเมนิผลงาน
เพื่อการบรหิารค่าตอบ 
แทนทีเ่ป็นธรรม 

เริม่น าระบบบรหิารผล
การปฏบิตังิาน 
(Performance 
Management System) 
มาสู่การปฏบิตั ิ

มคีวามโดดเด่น เชน่ ใช ้
PMS เป็นเครื่องมอืใน
การสือ่สารเพือ่ใหเ้ขา้ใจ
เป้าหมายและความ
คาดหวงัขององคก์ร
ร่วมกนั, มกีาร
เสรมิสร้างวฒันธรรม
องค์กร3เพื่อใหบุ้คลากร
มผีลงานทีด่ ี

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบ
ค่าตอบแทนและ
แรงจงูใจ ส่งผลให้
บุคลากรมแีรงจูงใจทีจ่ะ
สร้างผลงานทีด่เีพื่อ
บรรลคุวามส าเร็จของ
ตนและองคก์ร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                              
3 เช่น ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน/ต่างสาขา  การใหอ้ านาจตดัสนิใจ ความคดิริเริ่ม นวตกรรม การใชป้ระโยชน์จากความคดิเหน็ทีห่ลากหลายของบุคลากร  
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23 ระบบพัฒนาและ
เรยีนรู้ส าหรบับุคลากร
และผู้น า

การฝึกอบรมมุง่เน้นให้
สามารถปฏบิตังิาน
ประจ าตามหน้าที่
รบัผดิชอบได ้

เพิม่การฝึกอบรมเพื่อ
ปฏบิตังิานทีซ่บัซ้อนได้
ด้วยความมัน่ใจ, น า
ปัญหาทีเ่คยเกดิมา
ก าหนด training need 

เพิม่การฝึกอบรมเพื่อ
รองรบักลยทุธ์ของ
องค์กร, สง่เสรมิการ
เรยีนรู้ทีไ่มเ่ป็นทางการ  

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การเรยีนรู้ทีส่มดุล4, 
การจดัสิง่อ านวยความ
สะดวกในการเรยีนรู,้ 
การสร้างแรงจูงใจให้
พฒันาตนเอง, การ
จดัการเรือ่งความ 
ก้าวหน้าในอาชพีการ
งาน, แผนสรา้งผูน้ าเพื่อ
สบืทอดการด าเนนิงาน 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการพฒันาและ
เรยีนรู้ส าหรบับคุลากร
อยา่งเป็นระบบ ท าให้
บุคลากรมคีวามพร้อม
รบัความตอ้งการใน
อนาคต  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
องค์กรบริหารขีดความสามารถและอตัราก าลงั เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลส าเรจ็.  องค์กรจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศ
ท่ีสนับสนุนให้บุคลากรมีสขุภาพดี และมีความปลอดภยั. 
24 การบรหิารและ
จดัระบบบุคลากร 

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

มกีารจดัท าแผนเพือ่ให้
ได้มาซึง่บุคลากรที่
ต้องการ, มมีาตรการลด
ผลกระทบจากการที่
บุคลากรไมเ่พยีงพอ, มี
กระบวนการทีม่ ี
ประสทิธผิลในการสรร
หา วา่จ้าง บรรจ ุ

มบีุคลากรทีม่คีวามรู้
เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ
มจี านวนเพยีงพอใน
หน่วยงานท่ีมีความ
เส่ียงสูง, มกีารจดัระบบ
ใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมใน
การพฒันาสูค่วามส าเรจ็
ขององค์กร 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
บุคลากรเพยีงพอในทุก
หน่วยงาน, มกีาร
เตรยีมบุคลากรใหพ้ร้อม
รบัการเปลีย่นแปลงและ
มัน่ใจวา่สามารถ
ด าเนินการได้ตอ่เนื่อง 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิารและ
จดัระบบบคุลากร ส่งผล
ใหอ้งค์กรเป็นตวัอยา่งที่
ด ีรวมทัง้มกีารใช้
แนวคดิองค์กรทีม่ชีวีติ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
                                              
4 ดรูายละเอยีดใน SPA 
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25 สขุภาพของ
บุคลากร

ใหก้ารดูแลเมือ่เกดิการ
เจ็บป่วยอยา่งเหมาะสม 

 

มรีะบบป้องกนัโรคและ
อนัตรายจากการท างาน
ในเชงิรุก 

บุคลากรดูแลสุขภาพ
ตนเองอยา่งเหมาะสม 

 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
บุคลากรส่วนใหญ่มี
พฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีมี
สภาวะสุขภาพด ี

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดูแล
สุขภาพของบุคลากร
อยา่งเป็นระบบ ท าให้
องค์กรเป็นตวัอยา่งทีด่ ี
บุคลากรเป็นผูน้ าในการ
สร้างสุขภาพ 

 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 
องค์กรก าหนดงานท่ีเป็นความเช่ียวชาญพิเศษ (สมรรถนะหลกั) ของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการส าคญั เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ป่วย 
/ ผูร้บัผลงานอ่ืนๆ, พร้อมส าหรบัภาวะฉุกเฉิน, และบรรลุความส าเรจ็ขององค์กร. 
 
26 การก าหนดงานที่
เป็น core 
competency ของ
องคก์ร และการ
ออกแบบระบบงาน
โดยรวม


มกีารก าหนด core 
competency ของ
องค์กรซึง่สมัพนัธก์บั
พนัธกจิและสิง่แวดลอ้ม
ขององค์กร 

มกีารก าหนดระบบงาน
และกระบวนการส าคญั
ซึง่สมัพนัธ์กบั core 
competency ของ
องค์กร 

มกีารออกแบบ
ระบบงานโดยรวมเพือ่
ส่งมอบคณุค่าใหแ้กผู่ร้บั
ผลงาน, มกีารพฒันา 
core competency 

มกีารสร้างนวตกรรม
ใหแ้ก่ระบบงานโดยใช้
ทรพัยากรภายนอก
อยา่งเหมาะสม5, มกีาร
ทบทวนและปรบัปรงุ 
core competency 

ม ีcore competency 
โดดเดน่เป็นที่
เทยีบเคยีงขององคก์ร
อื่น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

                                              
5 เช่น การสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อให้สามารถท างานไดง่้ายขึน้ มากขึน้ เร็วขึน้ 
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27 ความพรอ้มส าหรบั
ภาวะฉุกเฉินและภยั
พบิตัติ่างๆ

มกีารวเิคราะหภ์ยัพบิตัิ
หรอืภาวะฉุกเฉนิทีม่ ี
โอกาสเกดิขึน้ 

มกีารวางแผนเตรยีม
ความพรอ้มของ
ระบบงานและสถานที่
เพื่อรองรบัภยัพบิตัหิรอื
ภาวะฉุกเฉนิ 

มกีารซกัซอ้มความ
เขา้ใจหรอืซ้อมปฏบิตัิ
อยา่งสม ่าเสมอ 
ครอบคลมุภาวะฉุกเฉนิ
และภยัพบิตัทิ ีส่ าคญั 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การปรบัปรงุแผนให้
เหมาะสมและมคีวาม
พร้อมตลอดเวลา 

มรีะบบบรหิารความ
ต่อเนื่องของธุรกจิ  
(Business Continuity 
Management System) 
ภายใต้ภาวะวกิฤต ิ

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

6.2 การจดัการและปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
องค์กรน ากระบวนการท างานส าคญัไปปฏิบติั บริหารจดัการ และปรบัปรุงกระบวนการดงักล่าว เพื่อส่งมอบคณุค่าให้แก่ผู้ป่วย / ผูร้บัผลงานอ่ืน และ
เพื่อบรรลุความส าเรจ็ขององค์กร. 

28 การจดัการและ
ปรบัปรุงกระบวนการ
ท างาน

ใช ้3P หรอืPDSA ใน
โครงการพฒันาคณุภาพ
และงานประจ า 

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

ใช ้3P หรอื PDSA กบั
ระบบงานหรอื
กระบวนการหลกั 
(กระบวนการทีส่ร้าง
คุณค่า) และประเดน็
เชงิกลยทุธ ์

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ความชดัเจนในเรื่อง
การบรูณาการ 
(เชือ่มโยง) และนวต 
กรรม, การแลกเปลีย่น
เรยีนรู้และขยายผล 

มกีารประเมนิและปรบั 
ปรุงการจดัการกระบวน 
การ สง่ผลใหเ้กดิคุณค่า
ต่อผูร้บับรกิารเพิม่ขึน้ 
ความแปรปรวนลดลง 
ผลลพัธ์สุขภาพดขีึน้ 

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 II ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล 

II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ) 
1.1 ภาพรวมของการพฒันาคุณภาพ (RSQ.1) 
มีการพฒันาคุณภาพท่ีประสานสอดคล้องกนัในทุกระดบั. 

29 การสนับสนุนจาก
ผู้น า การเชือ่มโยงและ
ประสานงาน

มโีครงสร้างองคก์รเพือ่
การพฒันาคณุภาพที่
เหมาะสมกบัองค์กร, มี
การก าหนด operating 
definition ของ “ความ
เสีย่ง” และคุณภาพ” 

มกีารก าหนดหน้าที่
รบัผดิชอบในการพฒันา
คุณภาพของผูบ้รหิาร
และผูป้ฏบิตังิานทกุ
ระดบัชดัเจน, ผูน้ าให้
การสนับสนุนการพฒันา 

RM/patient safety, 
QA, CQI เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนกลยทุธ์ ซึง่มี
การบรูณาการและ
ประสานในทกุขัน้ตอน 

ผูน้ าตดิตามก ากบัความ
พยายามในการพฒันา
คุณภาพ 

ผูน้ าสง่เสรมิใหเ้กดิ
วฒันธรรมของการ
มุง่เน้นผูร้บัผลงาน การ
พฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 
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
คุณภาพของหน่วยงาน, 
มแีนวทางในการขอ
ค าปรกึษาและการดูแล
ผูป่้วยซบัซอ้นร่วมกนั
ระหวา่งสาขาที่
เกีย่วขอ้ง 

มคีวามเป็นทมีใน
ระบบงาน/ทีมคร่อม
สายงาน/ทีมน าระดบั
ต่างๆ  

ทมีระบบงาน/ครอ่มสาย
งาน/ทมีน าระดบัต่างๆ 
ท าหน้าทีดู่แลภาพรวม 
ตดิตามความก้าวหน้า 
เชือ่ม โยงกบัทมีน า
สูงสดุและทมีทีเ่กีย่วขอ้ง 
(effective function of 
team) 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ทมีม ีmaturity สูง, การ
ใชข้อ้มลูและการวจิยั
เพื่อการเรยีนรู ้

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 ด้วย
ความเขา้ใจ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ ใช้
การวจิยัประเมนิผล, 
การเรยีนรู้ใครค่รวญ
จากผลการพฒันา, การ
ตามรอยด้วยความ
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 และคุณภาพ (RSQ.2) 
มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคุณภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยในลกัษณะบูรณาการ. 

32 ระบบบรหิารความ
เสีย่งและความ
ปลอดภยั

ตอบสนองปัญหา/
เหตุการณ์เฉพาะราย
อยา่งเหมาะสม 

มรีะบบรายงาน
อุบตักิารณ์, มวีเิคราะห์
สาเหตุและปรบัปรุง, มี
กจิกรรมสร้างความ
ตื่นตวัในงานประจ า 

วเิคราะหค์วามเสีย่งรอบ
ด้าน (ทัง้ทีเ่คยเกดิและที่
มโีอกาสเกดิ), 
ระบบงานได้รบัการ
ออกแบบอยา่งรดักุม
และน าไปปฏบิตั ิ

บูรณาการระบบงานและ
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
ใหบ้รกิารและการดูแล
ผู้ป่วย (ทีแ่นะน าไวใ้น
บนัไดขัน้ที ่1 สู ่HA)

มกีารทบทวนเป็นครัง้
คราว   

  

มกีารทบทวนที่
สอดคลอ้งกบับรบิทของ
หน่วยงาน 

มกีารทบทวนที่
ครอบคลมุโอกาสเกดิ
ปัญหาส าคญั, น ามาสู่
การปรบัปรงุระบบงาน 

มกีารทบทวนทีบู่รณา
การเขา้เป็นกจิกรรม
ประจ าของหน่วยงาน, มี
การตดิตามการปฏบิตัิ
และผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ 

มวีฒันธรรมของการ
ทบทวนคุณภาพการ
ดูแลผูป่้วย รวมทัง้การมี
ระบบ concurrent 
monitoring  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                              
6 เช่น การใช ้service profileเพื่อวเิคราะหง์านและการบรรลุเป้าหมาย 

7 การประเมนิจุดแขง็จุดอ่อนในงานทีท่ า, การติดตามตวัชีว้ดั, การทบทวนคุณภาพการดแูลผู้ป่วย, การทบทวนเวชระเบยีนเพื่อเรียนรู้ AE, การตามรอยทางคลนิิก, การ
ประเมนิตนเองตามมาตรฐาน, การเยีย่มหน่วยงานเพื่อซกัซ้อมความเขา้ใจ 
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34 การพัฒนาคณุภาพ
การดูแลผู้ป่วยใน
ลกัษณะบูรณาการ

เริม่ต้นใชเ้ครือ่งมอื
พฒันาคณุภาพทาง
คลนิิก เชน่ indicator, 
CPG 

ใชเ้ครื่องมอืที่
หลากหลายเพื่อพฒันา
คุณภาพการดูแลกลุม่
ผูป่้วยแต่ละกลุม่ตาม
หลกั 3P  

การพฒันาคณุภาพทาง
คลนิิกครอบคลมุกลุม่
ผูป่้วยส าคญัในแต่ละ
สาขา, มกีาร monitor 
KPI อยา่งเหมาะสม 

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

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ 
พฒันาคณุภาพทาง
คลนิิกอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหผ้ลลพัธ์ทาง
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) 
มีระบบบริหารการพยาบาลรบัผิดชอบต่อการจดับริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือบรรลพุนัธกิจขององค์กร 
35 ระบบบรหิารการ
พยาบาล 

มโีครงสร้างการบรหิาร
การพยาบาลทีช่ดัเจน, 
ผูน้ าทมีการพยาบาลมี
คุณสมบตัเิหมาะสม, มี
แนวทางหรอืมาตรฐาน
การปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น 

มกีารจดัอตัราก าลงั
ทางการพยาบาลที่
สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผูป่้วยและ
หน้าทีร่บัผดิชอบ, มี
ระบบประกนัคุณภาพ
ทางการพยาบาลใน
ประเดน็ทีส่ าคญั 

มกีารบรหิารการ
พยาบาลโดยการมสี่วน
ร่วม, มรีะบบก ากบัดูแล
ทีม่ปีระสทิธภิาพ, ใช้
หลกัการเป็นโค้ชในการ
นิเทศงาน, มกีาร
ประสานความร่วมมอืที่
ดกีบักรรมการ/
ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใชน้วตกรรม
ทางการบรหิาร, การ
ประเมนิการบรรลุ
เป้าหมายของระบบ
บรกิารพยาบาล 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิารการ
พยาบาลอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหไ้ด้บรกิาร
พยาบาลทีม่คีุณภาพสูง 

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

ใหก้ารดูแลทางการ
พยาบาลขัน้พืน้ฐานทีด่ ี

ใหก้ารดูแลตามแผนการ
พยาบาลทีส่อดคลอ้งกบั
ผลการประเมนิผูป่้วย 
และสนับสนุนแผนการ
รกัษาของแพทย ์

ใชก้ระบวนการพยาบาล
เพื่อดูแลผูป่้วยอยา่ง 
เหมาะสม, ปัญหาและ
ความเสีย่งของผูป่้วย
ได้รบัการตรวจพบทนั
การณ์และตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม, มี
บนัทกึทางการพยาบาล
ทีม่คีุณภาพ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ ใช้
ความรู้วชิาการที่
ทนัสมยั, มกีารเรยีนรู้
ร่วมกบัสหสาขาวชิาชพี
เพื่อปรบัปรุงระบบงาน
และพฒันาวชิาชพี, การ
ดูแลเป็นองค์รวม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิาร
พยาบาลอยา่งเป็นระบบ
ส่งผลใหไ้ด้บรกิาร
พยาบาลทีป่ลอดภยั มี
คุณภาพสงู 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 แพทย์ (PFG.2/MED) 
มีการจดัตัง้องค์กรแพทย ์รบัผิดชอบต่อการส่งเสริมและก ากบัดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย ์เพ่ือบรรลพุนัธกิจของ
องค์กร. 

37 องคก์รแพทย์ มกีารพบปะกนัในกลุม่
แพทยอ์ยา่งสม ่าเสมอ
และมกีจิกรรมร่วมกนั
เพื่อเพื่อแสดงจุดยนืและ
ธ ารงไวซ้ึง่มาตรฐาน
แหง่วชิาชพี 

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

มกีลไกก ากบัดูแลและ
ส่งเสรมิใหเ้กดิบรกิาร
ทางการแพทยท์ีด่ ีมี
มาตรฐานและจรยิธรรม, 
แพทยแ์ต่ละคนมี
การศกึษาตอ่เนื่องตาม
เกณฑ ์ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
บทบาทเด่นชดัในการ
เป็นผูน้ าและชีท้ศิทาง
เรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภยัในการดูแล
ผูป่้วย, แพทยป์ระเมนิ
คุณภาพการดูแลผูป่้วย
ของตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการก ากบัดูแล
มาตรฐานและจรยิธรรม
อยา่งเป็นระบบ ส่งผล
ใหอ้งค์กรแพทยเ์ป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนการ
ส่งเสรมิให ้รพ.มบีรกิาร
ทางการแพทยท์ีม่ ี
คุณภาพและน่าไวว้างใจ 

 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-3 ส่ิงแวดลอ้มในการดแูลผ ูป่้วย (ENV) 
3.1 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั (ENV.1) 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอ้ือต่อความปลอดภยัและความผาสุกของผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี และผู้มาเยือน.  องค์กรสร้างความมัน่ใจว่าผู้อยู่ใน
พื้นท่ีอาคารสถานท่ีจะปลอดภยัจากอคัคีภยั วสัดุและของเสียอนัตราย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ. 

38 โครงสรา้งอาคาร
และสิง่แวดล้อมทาง
กายภาพ

อาคารสถานทีไ่ดร้บัการ
ดูแลความสะอาดและ
เป็นระเบยีบ, สถานที่
อาจมขีอ้จ ากดัซึง่ไมอ่าจ
แก้ไขได้ในเวลาอนัสัน้ 

มกีารปรบัปรงุเพื่อลด
ความเสีย่งทาง
โครงสร้างกายภาพที่
เหน็ชดัเจน 

โครงสร้างอาคารสถานที่
เป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด, มคีวามปลอด 
ภยั สะดวก สบาย, 
พื้นทีใ่ชส้อยเพยีงพอ, 
แสงสวา่งและอุณหภูมิ
เหมาะสม, มรีะบบ
ระบายอากาศทีด่,ี ได้รบั
การบ ารุงรกัษาอยา่งด ี

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
เป็นสถานทีท่ ีใ่หค้วาม
อบอุน่ เป็นมติร, มกีาร
ออกแบบโครงสรา้ง
ส าหรบัผูป่้วยเฉพาะ
กลุม่โรค 

เป็นแบบอยา่งของ
สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพทีเ่อื้อตอ่การ
เยยีวยาและความผาสุก
ของผูป่้วย เจ้าหน้าที ่
และผูม้าเยอืน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

39 การก ากบัดูแลและ
บรหิารความเสีย่งด้าน
สิง่แวดล้อม

มผีูไ้ด้รบัมอบหมายให้
ก ากบัดูแลระบบงาน
บรหิารอาคารสถานที่
และการรกัษาความ
ปลอดภยั 

มกีารตรวจสอบอาคาร
สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม
เพื่อคน้หาความเสีย่ง
และการปฏบิตัทิ ีไ่ม่
ปลอดภยัด้าน
สิง่แวดลอ้มตาม
ก าหนดเวลา 
 

มกีารประเมนิความ
เสีย่งด้านสิง่แวดลอ้มใน
เชงิรุก, จดัท าแผน
บรหิารความเสีย่งด้าน
สิง่แวดลอ้มและน าไป
ปฏบิตั,ิ บคุลากรไดร้บั
การฝึกอบรม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การท าใหเ้จ้าหน้าทีม่ ี
ส่วนร่วมในการก ากบั
ดูแลและบรหิาร
สิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

มกีารตดิตามและ
ปรบัปรงุระบบงาน 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็น
แบบอยา่งของ
สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพทีเ่อื้อตอ่ความ
ปลอดภยัของผูป่้วย 
เจ้าหน้าที ่และผูม้า
เยอืน 

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) 21 

40 การจดัการกบัวสัดุ
และของเสยีอนัตราย
อย่างปลอดภยั

มกีารระบุวสัดุและของ
เสยีอนัตรายทีม่ใีน
องค์กร และแนวทาง
ปฏบิตัทิ ีเ่หมาะสมใน
การเลอืก สมัผสั จดัเก็บ 
เคลือ่นยา้ย ใช ้ก าจดั 

มกีารฝึกอบรมและ
เตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 

มกีารปฏบิตัติาม
แนวทางทีก่ าหนดไว้
อยา่งครบถ้วนและ
ครอบคลมุอนัตรายใน
ทกุด้าน 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การสร้างนวตกรรมใน
การก าจดัของเสยีและ
วสัดุอนัตรายทีม่ ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็น
แบบอยา่งทีด่ ีมัน่ใจวา่
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 
ฝึกซ้อม ตรวจสอบ
ระบบ เพื่อป้องกนั
อคัคภียั

โครงสร้างอาคารสถานที่
ไมม่คีวามเสีย่งด้าน
อคัคภียัทีช่ดัเจน,  มกีาร
จดัท าแผนป้องกนัและ
รองรบัเมือ่เกดิอคัคภียั 
หรอืภาวะฉุกเฉนิอื่นๆ 

 

มกีารอบรมและฝึกซอ้ม
แผน, มกีารตดิตัง้
เครื่องมอืและวางระบบ
เกีย่วกบัอคัคภียัอยา่ง
เหมาะสมกบัประเภท
วสัดุทีต่ดิไฟในแต่ละ
พื้นที ่

การซอ้มแผนอคัคภียั
และภาวะฉุกเฉนิ
ครอบคลมุทกุ
สภาวการณ์และ
ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและ
นอก รพ., มกีาร
ตรวจสอบปัจจยัเสีย่งตอ่
อคัคภียั และปรบัปรงุ
เพื่อป้องกนั 

มกีารปรบัปรงุแผนและ
การเตรยีมความพร้อม
จากการประเมนิผลการ
ฝึกซอ้ม 

การจดัการและการ
เตรยีมความพร้อมเป็น
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 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 
องค์กรสร้างความมัน่ใจว่ามีเครื่องมือท่ีจ าเป็น พร้อมใช้งานท าหน้าท่ีได้เป็นปกติ  และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นอยู่ตลอดเวลา. 

42 เครื่องมอื มรีะบบการจดัการ การ
ตรวจสอบความ
เพยีงพอ ดูแลความ
พร้อมใชข้องเครื่องมอื
และวสัดุอุปกรณ์ในแต่
ละหน่วยงาน 

 

 

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

มเีครื่องมอืเพยีงพอ
ส าหรบัการดูแลผูป่้วย
ได้อยา่งปลอดภยัทัง้ใน
ภาวะปกตแิละภาวะ
ฉุกเฉนิ, มรีะบบ
บ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั 
ทดสอบ ตรวจสอบ และ 
calibrate ทีเ่หมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่
การจดัหาทดแทน, การ
จดับรกิารเครือ่งมอืบาง
ประเภทในลกัษณะรวม
ศูนย,์ การมศีกัยภาพใน
การซอ่มบ ารุง 

 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิาร
จดัการเครื่องมอือยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลใหม้ี
เครื่องมอืเพยีงพอและ
พร้อมใชใ้นทกุสถาน 
การณ์ อกีทัง้สามารถให้
ค าปรกึษาการบ ารงุ 
รกัษาแก่ 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
ฉุกเฉนิเมือ่ระบบ
สาธารณูปโภคมปัีญหา 

มกีารจดัท าแผนบรหิาร
ระบบสาธารณูปโภค
เพื่อการใชง้านทีไ่ด้ผล 
ปลอดภยั และเชือ่ถอืได้
, มกีารตรวจสอบ 
ทดสอบ และบ ารุงรกัษา 
อยา่งเหมาะสมตามเวลา
ทีก่ าหนด, มรีะบบไฟฟ้า
ส ารองใหแ้กจุ่ดบรกิารที่
จ าเป็นทัง้หมด 

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

มกีารตดิตามและรวบ
รวบขอ้มลูเกีย่วกบั
ระบบสาธารณูปโภค 
และใชว้างแผนปรบัปรุง
หรอืสร้างทดแทน 

มรีะบบสาธารณูปโภคที่
จ าเป็นส าหรบัใหก้าร
ดูแลผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภยั มี
ประสทิธภิาพสงู และ
พร้อมใชง้านได้
ตลอดเวลา  
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3.3 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม (ENV.3) 
องค์กรแสดงความมุ่งมัน่ในการท่ีจะท าให้โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัและเอ้ือต่อสุขภาพ เอ้ือต่อกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ และพิทกัษ์
ส่ิงแวดล้อม. 
44 สิง่แวดล้อมเพื่อ
การสรา้งเสรมิสขุภาพ

มสีิง่แวดลอ้มทีเ่ป็น
ระเบยีบ สบายตา 

มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่
ความปลอดภยัทาง
กายภาพและปราศจาก
การรบกวน 

มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่
การมปีฏสิมัพนัธ์ ความ
ผอ่นคลาย การจดั
กจิกรรมสร้างเสรมิ
สุขภาพส าหรบัผูป่้วย
และเจ้าหน้าที ่

มคีวามโดดเด่น เชน่มี
สิง่แวดลอ้มเอื้อตอ่การ
เรยีนรู้และพฒันาทกัษะ
ของส าหรบับคุลากร 
ผูป่้วย ผูร้บับรกิารอื่นๆ 
และประชาชนทัว่ไป
อยา่งได้ผล 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็น
แบบอยา่งในการเรยีนรู้
ใหแ้ก่องค์กรอืน่ๆ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

45 การพิทกัษ์
สิง่แวดล้อม

มคีวามพยายามในการ
แก้ไขปัญหาในระบบ
บ าบดัน ้าเสยีและก าจดั
ขยะซึง่อาจจะมี
โครงสร้างไมเ่หมาะสม
กบั รพ. 

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

มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีและ
การก าจดัขยะทีม่ ี
ประสทิธภิาพ, ค่าน ้าทิง้
ทีผ่า่นการบ าบดัเป็นไป
ตามมาตรฐานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การลดปรมิาณของเสยี
และลดการใชว้สัดุที่
ท าลายสิง่แวดลอ้ม, การ
รว่มมอืกบัชมุชนในการ
พทิกัษ์และปรบัปรุง
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการพทิกัษ์
สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งค์กร
เป็นแบบอยา่งในดา้นนี้ 
หรอืได้รบัการรบัรอง 
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 ระบบการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ (IC.1) 
ระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือขององค์กร ได้รบัการออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบัการสนับสนุนทรพัยากรเพยีงพอ และมีการ
ประสานงานท่ีดี. 
46 การออกแบบระบบ
ป้องกนัและควบคมุ
การตดิเชื้อ

มกีารก าหนดเป้า 
ประสงค์ วตัถุประสงค์ 
กลยทุธ์ ทีเ่หมาะสมกบั 
รพ. 

มมีาตรการป้องกนั
ครอบคลมุการตดิเชือ้ที่
พบบ่อยและมสีิง่อ านวย
ความสะดวกเพยีงพอ 

การป้องกนัและควบคุม
ครอบคลมุการตดิเชือ้ที่
มคีวามส าคญัทาง
ระบาดวทิยาตามบรบิท
ของ รพ., ครอบคลมุทกุ
พื้นที,่ มกีารใชข้อ้มลู
ความรู้ทีท่นัสมยั 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
บูรณาการระหวา่งงาน 
IC กบั CQI และ
ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง, มี
การประสานการป้องกนั
ไปถงึบ้านของผูป่้วย 
และการสง่ตอ่ระหวา่ง 
รพ.,  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุงาน IC อยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลให้
องค์กรเป็นตวัอยา่งทีด่ ี
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
ดูแลและ ICN) 

ผูร้บัผดิชอบมคีวามรู้
และคุณสมบตัเิหมาะสม 

มทีรพัยากรทีเ่พยีงพอ, 
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุน, บุคลากร
ได้รบัการอบรมความรู้
อยา่งตอ่เนื่อง 

มคีวามโดดเด่น เชน่การ
ใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั
แก่ครอบครวั/ชมุชน   

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการจดัการ
ทรพัยากรด้าน IC อยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลใหม้ี
ทรพัยากร ระบบ และ
ความรู้เพยีงพอ 

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) 
องค์กรสร้างความมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 
48 การป้องกนัการตดิ
เชือ้

มกีารก าหนดมาตรการ
ป้องกนัทีจ่ าเป็น, มี
โครงสร้างและสถานที่
เอื้อตอ่การป้องกนั 

มมีาตรการป้องกนัที่
ครอบคลมุ, บคุลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจ  

มกีารปฏบิตัติามมาตร 
การป้องกนัครบ ถ้วน, 
มกีารควบคุมสิง่แวด 
ลอ้ม, ลดความเสีย่งตอ่
การตดิเชือ้ในพื้นที่
ส าคญั, ลดความเสีย่ง
ต่อการตดิเชือ้ทีส่ าคญั 

มคีวามโดดเด่น เชน่น า 
HFE มาปรบัปรุงเพือ่ให้
มกีารปฏบิตัติาม
มาตรการไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์, มกีารประเมนิ
และปรบัปรงุการปฏบิตัิ
ตามมาตรการทีก่ าหนด 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ
เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัิ
ตามมาตรการป้องกนั 
ส่งผลใหอ้ตัราการตดิ
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 และควบคุมการระบาด (IC.3) 
องค์กรใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝ้าระวงัและติดตามก ากบั เพื่อค้นหาและควบคมุการติดเช้ือ และจดัการกบัสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของการ
ติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

49 การเฝ้าระวงัการ
ตดิเชือ้และตดิตาม
ก ากบั

มกีารออกแบบระบบเฝ้า
ระวงัทีเ่หมาะสมกบั
องค์กร (รพ.ขนาดเลก็
เน้นทีก่ระบวนการและ 
OPD) 

มกีารด าเนินการเฝ้า
ระวงัโดยผูม้คีวามรู้
เหมาะสม ง่ายตอ่การ
ปฏบิตั ิผูเ้กีย่วขอ้งมี
ส่วนร่วม มกีารวเิคราะห์
และใหข้อ้มลูป้อนกลบั
อยา่งทนัการณ์ 

มกีารน าขอ้มลูจากการ
เฝ้าระวงัมาใชใ้นการ
วางแผน ค้นหาการ
ระบาด ใหค้วามรู้ 
ประเมนิผลและปรบัปรงุ
ระบบงาน 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ความร่วมมอืกบัองคก์ร
ภายนอกในการเฝ้าระวงั
, การวเิคราะหข์อ้มลูที่
สะทอ้นจดุทีเ่ป็นปัญหา 

มกีารประเมนิและปรบั 
ปรุงประสทิธภิาพของ
การเฝ้าระวงัอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งค์กร
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 

 
50 การควบคมุการ
ระบาดของการตดิเชือ้

มศีกัยภาพในการบ่งชี้
การเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอื
การระบาดของการตดิ

การบง่ชีก้ารเพิม่หรอื
การระบาดเป็นไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ, มกีาร

ทมีผูร้บัผดิชอบ
ด าเนินการใชม้าตรการ
ควบคุมทีเ่หมาะสม

มกีารเรยีนรู้จากการ
ระบาดทีเ่กดิขีน้เพื่อ
น ามาปรบัปรุงระบบและ

มกีารควบคุมการระบาด
อยา่งมปีระสทิธภิาพ, 
บทเรยีนทีเ่กดิขึน้น ามา
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เชือ้ สนับสนุนทรพัยากรและ
ใหอ้ านาจทมีผูร้บัผดิ 
ชอบในการควบคุม 

อยา่งรอบด้านและทนั
การณ์ 

สร้างความตระหนกั สู่ระบบทีร่ดักุมและ
ความตระหนักใน
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) 
องค์กรจดัให้มีระบบบริหารเวชระเบียนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย. 
51 การวางแผนและ
ออกแบบระบบบรหิาร
เวชระเบยีน8

มกีารร่วมกนัก าหนด
เป้าหมายของการ
บนัทกึเวชระเบยีน, มี
แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั
การบนัทกึ การแก้ไข 
การจดัเก็บ และการ
เขา้ถงึเวชระเบยีนที่
เหมาะสม 

มกีารร่วมกนัออกแบบ
ระบบบรหิารเวช
ระเบยีน, มรีะบบ
ป้องกนัการสูญหายและ
รกัษาความปลอดภยั 
 

มกีารด าเนินการระบบ
บรหิารเวชระเบยีนทีม่ ี
ประสทิธภิาพ,  มกีาร
รกัษาความลบัทีด่ ี

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การสง่เสรมิใหผู้ป่้วยใช้
ประโยชน์จากบนัทกึเวช
ระเบยีนของตน, การ
ประมวลผลขอ้มลูจาก
เวชระเบยีนเพื่อประ 
โยชน์ในการวางแผน
และปรบัปรงุการดูแล
ผูป่้วย 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบบรหิาร
เวชระเบยีนอยา่งเป็น
ระบบ ท าใหร้ะบบ
บรหิารเวชระเบยีน
ตอบสนองความ
ต้องการขององคก์รและ
ผูป่้วย 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2) 
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข้อมูลเพียงพอส าหรบัการส่ือสาร การดูแลต่อเน่ือง การเรียนรู ้การวิจยั การประเมินผล และการใช้เป็นหลกัฐานทาง
กฎหมาย. 
52 ความสมบูรณ์ของ เวชระเบยีนมคีวาม เวชระเบยีนมคีวาม เวชระเบยีนมคีวาม เวชระเบยีนมคีวาม ผูป่้วยทกุรายมเีวช

                                              

8 ระบบบริหารเวชระเบียน ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของแบบบนัทกึต่างๆ, ระยะเวลาทีม่กีารเกบ็รกัษาเวชระเบยีน, ประสทิธิภาพของระบบการจดัเกบ็และคน้หาเวชระเบียน, 
ความปลอดภยัในการจดัเกบ็เวชระเบียน, คุณภาพในการใหร้หสั, การปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ 
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การบนัทกึ สมบูรณ์ไมถ่งึ 40% สมบูรณ์ 40-49% สมบูรณ์ไมน้่อยกวา่ 50-
79 % 

สมบูรณ์ไมน้่อยกวา่
80% 

ระเบยีนซึง่มขีอ้มลู
เพยีงพอส าหรบัการ
สื่อสาร การดูแลตอ่เนื่อง 
การเรยีนรู้ 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
สมบูรณ์ของการบนัทกึ
อยา่งน้อยปีละครัง้ 

มกีารทบทวนความ
สมบูรณ์ของการบนัทกึ
เวชระเบยีนตาม
แบบฟอร์มของ สปสช./
พรพ. อยา่งน้อย 3 ฉบบั
ต่อเดอืนส าหรบัแพทย์
แต่ละคน 

มกีารทบทวนคุณภาพ
ของการบนัทกึเวช
ระเบยีน, มกีารปรบัปรุง
ความสมบูรณ์และ
คุณภาพของการบนัทกึ 

มกีารทบทวนคุณภาพ
การดูแลผูป่้วยจากเวช
ระเบยีน และน าปัญหาที่
พบไปปรบัปรงุระบบ 
งาน (เชน่ การใช ้trigger 
เพื่อคดักรองเวช
ระเบยีนมาทบทวนหา 
AE และปรบัปรุง) 

ผูป้ระกอบวชิาชพีมเีจต
คตทิีด่ตีอ่การทบทวน
เวชระเบยีน ส่งผลให้
เวชระเบยีนมคีวาม
สมบูรณ์และคุณภาพสูง 

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) 
องค์กรสร้างความมัน่ใจในระบบการจดัการด้านยาท่ีปลอดภยั เหมาะสม และได้ผล พร้อมทัง้การมียาท่ีมีคุณภาพสูงพร้อมใช้ส าหรบัผู้ป่วย. 

54 การวางแผนและ
การจดัการ

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

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

นโยบายและเป้าหมาย
ของ PTC ไดร้บัการ
น าไปปฏบิตัอิยา่ง
เหมาะสม 
 
 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
PTC ท าหน้าทีค่รบทกุ 
function เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย, มรีะบบ
ส่งเสรมิการใชย้าที่
เหมาะสม, มนีโยบายที่
มุง่สร้างการมสี่วนร่วม
และเสรมิพลงัผูป่้วย 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบบรหิาร
จดัการดา้นยาอยา่งเป็น
ระบบ ใชน้วตกรรมและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ท าให้
องค์กรเป็นตวัอยา่งทีด่ ี
ในด้านนี้  

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., จดัเก็บยา
แบบ First Expire First 
Out (FEFO), มกีาร
จดัการกบัยาหมดอายุ
อยา่งเหมาะสม, มแีผน
จดัซือ้เวชภณัฑใ์นแต่ละ
ปี 

มแีนวทางการส ารองยา
ในระดบั รพ.และระดบั
หน่วยงาน, ระบบส ารอง
ยา/เวชภณัฑฉุ์กเฉนิและ
การทดแทน, ระบบจ่าย
ยาเมือ่หอ้งยาปิด, มกีาร
ตรวจสอบบรเิวณทีเ่ก็บ
ยาอยา่งสม ่าเสมอ, มี
การคดัเลอืกผูข้ายและ
ตรวจรบัยาทีม่ ัน่ใจวา่จะ
ได้ยาทีม่คีุณภาพ 

ระบบจดัซื้อและส ารอง
ยาสร้างความมัน่ใจใน
ความเพยีงพอ 
คุณภาพ/ความคงตวั 
ความปลอดภยั และ
ความพรอ้มใช ้
 

 

มคีวามโดดเด่น เชน่ ใช้
ขอ้มลูความคลาด 
เคลือ่นทางยากบัการ
จดัซือ้เวชภณัฑ,์ ระบบ
การตดิตามยาคนืเมือ่
พบวา่ยามปัีญหา, การ
จดัการกบัยาทีส่ง่คนื
หอังยา 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการเก็บส ารอง
ยาอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหย้ามคีุณภาพ 
เพยีงพอ พรอ้มใช ้ใน
ทกุเวลา ทกุสถานการณ์ 
ทกุสถานที ่

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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6.2 การใช้ยา (MMS.2) 

องค์กรสร้างความมัน่ใจว่ามีการสัง่ใช้ยาและการให้ยาท่ีปลอดภยั ถกูต้อง เหมาะสม และได้ผล. 

56 การสัง่ใชย้าและ
ถ่ายทอดค าสัง่

มกีารวเิคราะหปั์ญหาที่
มโีอกาสเกดิจากการสัง่
ใชย้าและการถ่ายทอด
ค าสัง่จากขอ้มลูทีม่อียู่
ในระบบ 
 

มกีารก าหนดมาตรการ
ป้องกนัปัญหาจากการ
สัง่ใชย้าและถ่ายทอด
ค าสัง่ (ดู SPA), 
ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูยาทีจ่ าเป็น
ได้,  

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

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT ในการสัง่ยา
การถ่ายทอด และการ
สื่อสารเกีย่วกบัค าสัง่ยา, 
การจดัท าและใช้
ประโยชน์จาก drug 
profile, ระบบทบทวน
เพื่อใหเ้กดิการใชย้า
อยา่งเหมาะสม, ระบบ 
drug reconciliation ที่
ครอบคลมุและมี
ประสทิธภิาพ  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการสัง่
ใชแ้ละถ่ายทอดค าสัง่
อยา่งเป็นระบบ ส่งผล
ใหอ้งค์กรเป็นตวัอยา่ง
ในการสัง่ใชย้าทีถู่กตอ้ง
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
ตามแนวทางเบื้องต้นใน
การคดักรองปัญหา, มี
การใหข้อ้มลูการเตรยีม
ยาทีถู่กต้องใหก้บั
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

การทบทวนค าสัง่ใชย้า
สามารถตรวจพบปัญหา
ส าคญัทีพ่บบอ่ย, มกีาร
น าขอ้มลู pre- 
dispensing error ทีพ่บ
บ่อยมาปรบัระบบงาน, 
มกีารสง่มอบยาพร้อม
ขอ้มลูค าแนะน าที่
เหมาะสม 

 

การทบทวนค าสัง่ใชย้า
สามารถตรวจพบปัญหา
ทีไ่มพ่บบ่อยได้, มี
ระบบงานและสิง่แวด 
ลอ้มทีเ่อื้อตอ่การเตรยีม/
จดัจา่ยยาอยา่งถกูต้อง, 
มรีะบบตรวจสอบก่อน
ส่งมอบ, มรีะบบรบั
ขอ้มลู dispensing error 
จากหอผูป่้วย 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT เพื่อสือ่สาร
กบัผูส้ ัง่ใช,้ ระบบ
ทบทวนเพื่อใหเ้กดิการ
ใชย้าอยา่งเหมาะสม, 
ระบบตดิตาม 
dispensing error ผูป่้วย
นอก 

  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
ทบทวนค าสัง่/เตรยีม/
จดัจา่ยยาอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งค์กร
เป็นตวัอยา่งในด้านนี้ มี
ความคลาดเคลือ่นและ
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 มกีารวเิคราะหโ์อกาส มกีารก าหนดมาตรการ มกีารปฏบิตัติาม มคีวามโดดเด่น เชน่ มกีารประเมนิและ
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ตดิตามผล เกดิความคลาดเคลือ่น
และเหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงค์เนื่องจากการ 
เตรยีมและบรหิารยา 
 

ป้องกนัความคลาด 
เคลือ่นและเหตุการณ์ไม่
พงึประสงค์เนื่องจาการ
เตรยีมและการบรหิาร
ยา, การใหข้อ้มลูและ
ฝึกอบรม, สิง่แวดลอ้มที่
เอื้อ 

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

  

การใช ้IT ในการบรหิาร
ยา, การ empower ให้
ผูป่้วย/ครอบครวัมสี่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 

 

ปรบัปรงุระบบการ
เตรยีมและบรหิารยา
อยา่งเป็นระบบ ส่งผล
ใหอ้งค์กรเป็นผูน้ าใน
ด้านนี้ ความคลาด
เคลือ่นและเหตุการณ์ไม่
พงึประสงคอ์ยูใ่นระดบั
ต ่ามาก  

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 - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉยัโรค และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง (DIN) 
ก. ห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ / พยาธิวิทยาคลินิก 
59 การวางแผน 
ทรพัยากร และการ
จดัการหอ้งปฏบิตักิาร
ทางการแพทย์ 

มบีุคลากร สถานที ่
เครื่องมอือุ ปกรณ์ 
เพยีงพอส าหรบัการตรวจ 
lab ขัน้พืน้ฐาน 

มบีุคลากร สถานที ่
เครื่องมอือุ ปกรณ์ 
เพยีงพอส าหบัการตรวจ 
lab ทีจ่ าเป็นตลอดเวลา 

มบีุคลากร สถานที ่
เครื่องมอือุ ปกรณ์ 
เหมาะสมกบับริการของ
องคก์ร 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ระบบบ ารุงรกัษาเชงิ
ป้องกนั การสอบเทยีบ 
และการใชผ้ลการสอบ
เทยีบอย่างเหมาะสม 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็นผูน้ า
ในด้านนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

60 การจดับรกิาร
ปฏบิตักิารทางการ
แพทย์ 

มบีรกิาร lab ขัน้พื้นฐาน
ทีจ่ าเป็น 

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

มรีะบบป้องกนัการ
รายงานผลผดิพลาด 
การรายงานค่าวกิฤต ิ
การรกัษาความลบั การ
สื่อสารทีด่กีบัหน่วยส่ง
ตรวจ 

มรีะบบการตดิตาม
ความน่าเชือ่ถอืของการ
แปลผล, มกีารทบทวน
ความเหมาะสม และ
คุ้มค่า ในการส่งตรวจ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิาร
หอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทยอ์ยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งค์กร
เป็นผูน้ าในด้านนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

61 ระบบคณุภาพ
หอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทย์ 

มแีนวทางปฏบิตัใินการ
เก็บสิง่ส่งตรวจ 
ปฏบิตักิารตรวจ และ
การควบคุมคุณภาพที่
จ าเป็น 

มรีะบบควบคุมคุณภาพ
ภายใน (เครือ่งมอื 
น ้ายา และผลการตรวจ) 
และมกีารตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม 

มรีะบบการทดสอบ
ความช านาญ 
(proficiency test) และมี
การตอบสนองอยา่ง
เหมาะสม, มกีาร
ปรบัปรงุตามขอ้เสนอ 
แนะส าคญัทีไ่ด้รบัจาก
องค์กรวชิาชพี หรอืพี่
เลีย้งในเครอืขา่ย 

มรีะบบบรหิารคุณภาพ
ทีค่รอบคลมุและมี
ประสทิธภิาพ, มกีาร
พฒันาคณุภาพร่วมกบั
วชิาชพีอื่น, ไดร้บัการ
รบัรองจากองค์กร
ภายนอกครอบคลมุการ
ตรวจส าคญับางส่วน 

ได้รบัการรบัรองจาก
องค์กรภายนอก
ครอบคลมุการตรวจ
ส าคญัส่วนใหญ ่

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ข. บริการโลหิตวิทยา 
62 (ก) บรกิารโลหติ
วทิยาใน รพ.ทีไ่มม่ ี
คลงัเลือด

มแีนวทางปฏบิตัทิ ี่
ชดัเจนส าหรบัผูป่้วยที่
จ าเป็นตอ้งใชเ้ลอืด 
รวมทัง้การระบุแหลง่ที่
จะขอรบัเลอืดในกรณี
ต่างๆ 

มรีะบบการขอเลอืด 
ขนส่งเลอืด หรอืสง่
ผูป่้วยไปรบัเลอืด ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ,  
มกีารเฝ้าระวงัปฏกิริยิา
จากการใหเ้ลอืด และมี
การน าบทเรยีนมา
ทบทวนเพื่อใหเ้กดิการ
ปฏบิตัทิ ีร่ดักุมในการให้
เลอืด 
 

มกีารตดิตามผลการ
ด าเนินการ และแสดงให้
เหน็วา่สามารถใหเ้ลอืด
แก่ผูป่้วยไดอ้ยา่ง
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

มแีนวทางปฏบิตัทิ ี่
ชดัเจนส าหรบัการรบั
บรจิาคโลหติ และการ
ใหบ้รกิารโลหติ 

มกีารน ามาตรฐานการ
บรกิารโลหติของ
สภากาชาดไทยมา
ประเมนิและปรบัปรงุใน
ส่วนขาด 

สามารถปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบรกิาร
โลหติของสภากาชาด
ไทยในหวัขอ้ทีจ่ าเป็น
กบับรบิทได้ครบถ้วน 

มคีวามโดดเด่น เชน่
สามารถเป็นทีพ่ึง่ในด้าน
การใหบ้รกิารโลหติ
ใหแ้ก่ รพ.ในเขต
ใกลเ้คยีงได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ  
 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิารโลหติ
วทิยาอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็นผูน้ า
ในด้านนี้ 

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 ่
เครื่องมอือุ ปกรณ์ 
เพยีงพอส าหรบับริการ
รงัสวีทิยา ขัน้พืน้ฐาน 

มบีุคลากร สถานที ่
เครื่องมอือุ ปกรณ์ 
เพยีงพอส าหรบับริการ
รงัสวีทิยาทีจ่ าเป็น
ตลอดเวลา  

มบีุคลากร สถานที ่
เครื่องมอือุ ปกรณ์ 
เหมาะสมกบับริการของ
องคก์ร, สถานที ่
เครื่องมอือุปกรณ์ 
เป็นไปตามมาตรฐาน, มี
ระบบบ ารุงรกัษาเชงิ
ป้องกนัทีเ่หมาะสม 

สถานที ่เครือ่งมอื
อุปกรณ์ ไดร้บัการ
ตรวจสอบและรบัรอง
จากหน่วยงานที่
รบัผดิชอบตามที่
กฎหมายก าหนด 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบรหิาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็นผูน้ า
ในด้านนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

64 การบรกิารรงัสี
วทิยา

มบีรกิารรงัสวีทิยาขัน้
พื้นฐานทีจ่ าเป็น, มี
ระบบในการเตรยีม
ผูป่้วย, มแีนวทางปฏบิตัิ
ทีจ่ าเป็น 

มบีรกิารรงัสวีทิยาที่
จ าเป็นตลอดเวลา 
สามารถส่งตรวจ
ภายนอกเมือ่จ าเป็น, 
ผูเ้กีย่วขอ้งได้รบัผลใน
เวลาทีก่ าหนด 

บรกิารรงัสวีทิยา ให้
ภาพวนิจิฉยัทีม่คีุณภาพ
และการวนิจิฉยัโรคที่
ถูกตอ้ง น่าเชือ่ถอื โดย
มอีนัตรายตอ่ผูป่้วยและ
เจ้าหน้าทีน้่อยทีสุ่ด, 
ผูป่้วยได้รบัค าอธบิาย
ผลการตรวจตามความ
เหมาะสม 

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

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบบรกิาร
รงัสวีทิยา สง่ผลให้
องค์กรเป็นผูน้ าในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

65 ระบบคณุภาพและ
ความปลอดภยับรกิาร
รงัสวีทิยา

มแีนวทางปฏบิตัใินการ
ถ่ายภาพรงัส ี

มกีารควบคุมคุณภาพ
ของกระบวนการ
ถ่ายภาพและลา้งฟิลม์ 
และมกีารตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม 

มกีารควบคุมคุณภาพ
ของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
ตรวจทางรงัส ี/ medical 
imaging อื่นๆ, มรีะบบ
ป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี
สารทบึรงัส ีและการเฝ้า

มรีะบบบรหิารคุณภาพ
ทีค่รอบคลมุและมี
ประสทิธภิาพ, มกีาร
พฒันาคณุภาพร่วมกบั
วชิาชพีอื่น 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุระบบคุณภาพ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็เน
ผูน้ าในด้านนี้ 



Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10) 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 34 

ระวงัผูป่้วยทีม่คีวาม
เสีย่งสงู, มกีารทบทวน
อุบตักิารณ์และการหา
โอกาสพฒันา 

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) 
องค์กรสร้างความมัน่ใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวงัเพ่ือค้นหาการเกิดโรคและภยัสุขภาพท่ีผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการสอบสวน
ควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพรร่ะบาดได้ 

66 นโยบาย แผน การ
ตดิตามประเมนิผล 
บุคลากร ทรพัยากร 
การสรา้งความรู้

มนีโยบายและแผนที่
ชดัเจน สอดคลอ้งกบั
ปัญหาในพื้นที ่

มงีบประมาณ 
เทคโนโลย ีทรพัยากร
และบุคลากรทีเ่หมาะสม 

มกีารสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจ ความตระหนกั 
ในด้านแนวคดิ นโยบาย 
แผน และแนวทาง
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการเฝ้า
ระวงัโรคและภยัสขุภาพ
ส าหรบับคุลากรทกุ
ระดบั 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ระบบในการก ากบัดูแล 
ตดิตามประเมนิผล, 
บุคลากรทกุระดบัให้
ความร่วมมอื   

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนการ
บรหิารและทรพัยากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

67 การเกบ็และ
วเิคราะหข์้อมลูการเฝ้า
ระวงั

มรีะบบรายงานโรคที่
ต้องเฝ้าระวงัตามที ่สธ.
ก าหนด 

มกีารวเิคราะหโ์รคและ
ภยัสุขภาพส าคญัใน
พื้นทีแ่ละจดัระบบเฝ้า
ระวงัอยา่งเหมาะสม 

มกีารบนัทกึและจดัเก็บ
ขอ้มลูทีม่คีุณภาพ, ใช้
วธิกีารทางระบาดวทิยา
ในการวเิคราะหอ์ยา่ง
สม ่าเสมอ, มกีาร
คาดการณ์แนวโน้มและ
วางแผนป้องกนั 

มคีวามโดดเด่น เชน่
สามารถตรวจพบการ
ระบาดของโรคและภยั
สุขภาพทีไ่มอ่ยูใ่น
ขอบเขตการเฝ้าระวงั
ตามปกต ิ

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
เฝ้าระวงัอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนระบบที่
มปีระสทิธภิาพ 

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) 35 

68 การตอบสนองต่อ
การระบาด และการ
เผยแพรข่้อมลู

มมีาตรการป้องกนัการ
ระบาด, มกีารประสาน
กบั SRRT, มชีอ่งทาง
รบัรายงานทีเ่หมาะสม 

มแีผนตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉนิและเตรยีมพร้อม
รองรบั, มกีารสอบสวน
ผูป่้วยเฉพาะรายและ
การระบาดอยา่ง
ทนัทว่งท ี

มกีารสบืคน้และควบคุม
การระบาดอยา่ง
ทนัทว่งท,ี เผยแพร่
ขอ้มลูใหผู้เ้กีย่วขอ้ง, 
ตอบสนองตอ่การระบาด
อยา่งเหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่มี
ความร่วมมอืจาก
ผูเ้กีย่วขอ้งใน รพ.และ
เครอืขา่ยนอก รพ. ใน
การเฝ้าระวงัและควบคุม
การระบาดอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

มกีารควบคุมการระบาด
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
บทเรยีนทีเ่กดิขึน้น ามา
สู่ระบบทีร่ดักุมและ
ความตระหนักใน
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) 
ทีมผู้ให้บริการรว่มมือกบัชุมชน จดัให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนท่ีรบัผิดชอบ. 

69 การจดับรกิารสรา้ง
เสรมิสขุภาพส าหรบั
ชมุชน

เรยีนรู้ชมุชน ศกัยภาพ
และความต้องการของ
ชมุชน 

จดับรกิารสุขภาพเพือ่
ตอบสนองความ
ต้องการของชมุชน 

วางแผนและออกแบบ
บรกิารสรา้งเสรมิ
สุขภาพร่วมกบัชมุชน 

มคีวามโดดเด่น เชน่มี
ระบบเกือ้หนุนการสร้าง
บรกิารสุขภาพเต็มพืน้ที่
ทีร่บัผดิชอบ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการจดับรกิาร
ส าหรบัชมุชนอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหช้มุชน
ทกุแหง่ในพืน้ทีส่ามารถ
เขา้ถงึบรกิารสร้างเสรมิ
สุขภาพทีจ่ าเป็นได ้

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 างานร่วมกบัชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพฒันาความสามารถของชุมชนในการปรบัปรุงสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน. 
70 การเสรมิพลงั
ชมุชน

สร้างเครอืขา่ยระหวา่ง 
รพ.กบัชมุชน 

ร่วมมอืกบัชมุชน 
ส่งเสรมิพฤตกิรรมและ
ทกัษะสุขภาพส่วน
บุคคลซึง่มคีวามส าคญั
ต่อสุขภาพของแต่ละคน 

สนับสนุนการพฒันา
ความสามารถของ
ชมุชนเพื่อแก้ปัญหา
สุขภาพของชมุชน โดย
ชมุชนเป็นผูร้บัผดิชอบ
หลกั 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ชีแ้นะและสนับสนุน
นโยบายสาธารณะ, 
สร้างเครอืขา่ยการ
เรยีนรู้ระหวา่งชมุชน, 
การสง่เสรมิใหม้ี

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการท างานกบั
ชมุชนอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็นผูน้ า
ในด้านนี้ ชมุชนมคีวาม
เขม้แขง็ เป็นแบบอยา่ง
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สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพและทางสงัคม
ทีเ่อื้อต่อการมสีุขภาพด ี

ของการพึง่ตนเองใน
การจดัการกบัปัญหา
สุขภาพในพืน้ที ่

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 การเขา้ถึงและเขา้รบับริการ (ACN) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าผู้รบับริการสามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็นได้ง่าย, กระบวนการรบัผู้ป่วยเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ / ความต้องการ
ของผู้ป่วย ทนัเวลา มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้ระบบและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล. 
71 การเขา้ถงึบรกิารที่
จ าเป็นและบรกิาร
เรง่ด่วน

มกีารวเิคราะหอ์ปุสรรค
ต่อการเขา้ถงึบรกิารที่
จ าเป็นและเร่งด่วน 
(ด้านภายภาพ ภาษา 
วฒันธรรม อื่นๆ) 

มกีารปรบัปรงุเพื่อลด
อุปสรรคต่อการเขา้ถงึ
บรกิารทีส่ าคญั  

มกีารใชข้อ้มลูปัญหา
สุขภาพของชมุชนที่
รบัผดิชอบเพื่อการจดั
หรอืขยายบรกิาร 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การใช ้IT เพื่อใหผู้ป่้วย
เชา้ถงึบรกิาร, การ
เขา้ถงึของกลุม่
ผูด้้อยโอกาส หรอืผูป่้วย
ฉุกเฉนิ, การใช ้lean 
เพื่อลดขัน้ตอน  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อใหป้ระชาชนใน
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
ผู้ป่วย

มกีารวเิคราะหผ์ูป่้วยที่
ต้องได้รบัการดูแล
ฉุกเฉนิ/เร่งด่วน, มี
แนวทางในการบง่ชี้
ผูป่้วย การประเมนิ
เบื้องตน้ การชว่ยเหลอื
ฉุกเฉนิ การรบัเขา้
หน่วยบรกิารวกิฤต ิการ
ส่งตอ่ 

มกีารบง่ชีผู้ป่้วยและ
ระบบ triage ทีด่,ี มกีาร
ชว่ยเหลอืเบื้องต้นและ
ส่งตอ่อยา่งเหมาะสม, 
การรบัเขา้หน่วยบรกิาร
วกิฤตเิป็นไปตามเกณฑ ์

กระบวนการรบัผูป่้วย
เหมาะกบัปัญหาของ
ผูป่้วย ทนัเวลา มกีาร
ประสานงานทีด่ ี

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ระบบประสานงานใน
การสง่ตอ่ผูป่้วยวกิฤตทิี่
มปีระสทิธภิาพ, การใช ้
lean เพื่อปรบัปรงุ
กระบวนการรบัผูป่้วย, 
การบรหิารเตยีงใน
หน่วยวกิฤตอิยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการรบั
ผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ 
ท าใหผ้ลลพัธ์การดูแล
ผูป่้วยดขี ึน้ 

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 การใหข้้อมลูและ 
informed consent

มแีนวทางการใหข้อ้มลู
และการขอความ
ยนิยอม 

มกีารใหข้อ้มลูจนเป็นที่
เขา้ใจ ส าหรบักรณีที่
ก าหนดไวว้า่ต้องใส่ใจ
เป็นพเิศษ 

ผูป่้วยและครอบครวั
ได้รบัขอ้มลูทีจ่ าเป็น
อยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย 
และใหค้วามยนิยอม
ด้วยความเขา้ใจ, มกีาร
บนัทกึทีเ่หมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ระบบทีด่ใีนการใหข้อ้มลู
ทีม่คีวามอ่อนไหว 
(sensitive) 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการให้
ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 
ก่อใหเ้กดิความมัน่ใจ 
ความร่วมมอื และการ
ปฏบิตัทิ ีถู่กต้องในผูป่้วย
ส่วนใหญ ่

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) 
ผู้ป่วยทุกรายได้รบัการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม. 
74 การประเมนิผู้ป่วย มกีารก าหนดแนว

ทางการประเมนิผูป่้วย
และบนัทกึขอ้มลู 

ผูป่้วยได้รบัการประเมนิ
ในทกุระบบทีเ่กีย่วขอ้ง, 
มกีารระบุปัญหาและ
ความต้องการทีเ่ร่งด่วน
และส าคญั  

ผูป่้วยได้รบัการประเมนิ
เมือ่แรกรบัครบถ้วนเป็น
องค์รวม, มกีารใช ้CPG 
ในกลุม่โรคส าคญั, มกีาร
ประเมนิซ า้ในชว่งเวลาที่
เหมาะสม, บนัทกึผล
การประเมนิในเวลาที่
ก าหนด 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ความร่วมมอืและ
ประสานระหวา่งวชิาชพี
ในการประเมนิผูป่้วย, 
การประเมนิส าหรบั
ผูป่้วยกลุม่เฉพาะ, การ
ใช ้CPG ในการประเมนิ
อยา่งกวา้งขวาง 

มกีารปรบัปรงุ
กระบวนการประเมนิ
ผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ 
ท าใหผ้ลลพัธ์การดูแล
ผูป่้วยดขี ึน้ 

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 พื้นฐาน 

มกีารจดัท าแนวทางการ
ตรวจ investigate ที่
จ าเป็นตามขอ้มลู
วชิาการ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในกรณีทีอ่าจ
เป็นปัญหา 

ผูป่้วยได้รบัการตรวจ 
investigate ทีจ่ าเป็นใน
เวลาทีเ่หมาะสม, มี
ระบบสื่อสารและบนัทกึ
ผลการตรวจ, มกีาร
รกัษาความลบัอยา่ง
เหมาะสม, มกีารอธบิาย
ผลการตรวจทีผ่ดิปกต ิ

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การประสานกบัหน่วย
ตรวจ investigate
ภายนอกทีม่ ี
ประสทิธภิาพ, การใช ้IT 
ในการสือ่สารและบนัทกึ
ผลการตรวจ 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
ตรวจ investigate อยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลใหไ้ด้
การวนิจิฉยัโรคที่
แมน่ย า 

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) 39 

76 การวนิิจฉัยโรค การวนิจิฉยัโรคส่วน
ใหญ่เป็นไปตามอาการ
ส าคญัทีน่ าผูป่้วยมา รพ. 

การวนิจิฉยัโรค
ครอบคลมุปัญหาทาง
ร่างกายทีส่ าคญัทกุ
ระบบ 
 

การวนิจิฉยัโรค
ครอบคลมุปัญหาของ
ผูป่้วยอยา่งครบถ้วน, มี
การบนัทกึในเวลาที่
ก าหนด, มบีนัทกึการ
เปลีย่นแปลงการ
วนิิจฉยัโรคเมือ่มขีอ้มลู
เพิม่เตมิ 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ขอ้มลูสนับสนุนการ
วนิิจฉยัโรคชดัเจน, มี
ความสอดคลอ้งในการ
วนิิจฉยัโรคของวชิาชพี
ต่างๆ, มกีารใช ้CPG 
เพื่อปรบัปรุงการ
วนิิจฉยัโรค, มกีาร
วนิิจฉยัโรคเพือ่การ
สร้างเสรมิสขุภาพ 

มกีารทบทวนความ
เหมาะสมและครบถ้วน
ในการวนิิจฉยัโรคพรอ้ม
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 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย (PLN.1) 
ทีมผู้ให้บริการจดัท าแผนการดูแลผู้ป่วยท่ีมีการประสานกนัอย่างดีและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน สอดคล้องกบัปัญหา / ความต้องการด้านสขุภาพของ
ผู้ป่วย. 

77 การวางแผนการ
ดูแลผู้ป่วย

มแีผนการดูแลทีแ่ฝงอยู่
ในค าสัง่การรกัษาหรอื
บนัทกึต่างๆ 

มแีผนการดูแลผูป่้วยที่
ชดัเจน เริม่มเีป้าหมาย
ของแต่ละวชิาชพี 

มแีผนการดูแลที่
เหมาะสมกบัปัญหาของ
ผูป่้วย โดยการประสาน 
งานหรอืวางแผนร่วมกนั
ระหวา่งวชิาชพี มี
เป้าหมายการดูแล
ร่วมกนัทีช่ดัเจน, มกีาร
ใชข้อ้มลูวชิาการในกลุม่
โรคส าคญั 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
แผนครอบคลมุเป็นองค์
รวม, ผูป่้วยและ
ครอบครวัมสี่วนร่วมใน
การวางแผนและก าหนด
เป้าหมาย, การวางแผน
มพีื้นฐานขอ้มลูวชิาการ
เป็นส่วนใหญ ่

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
วางแผนการดูแลผูป่้วย
อยา่งเป็นระบบ ท าให้
แผนมคีวามถกูต้อง
สมบูรณ์ และผลลพัธ์
การดูแลผูป่้วยเป็นไป
ตามเป้าหมายในแผน 

 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 การวางแผนจ าหน่าย (PLN.2) 

มีการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รบัการดูแลอย่างเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการ หลงัจาก
จ าหน่ายจากโรงพยาบาล.  

78 การวางแผน
จ าหน่าย

การวางแผนจ าหน่าย
เน้นการใหสุ้ขศกึษา
ทัว่ๆ ไปตามแบบแผนที่
ก าหนดไว ้

การวางแผนจ าหน่ายท า
ได้ดใีนกลุม่ทีม่กีาร
จดัท าแนวทางไวแ้ลว้ 
เชน่ CareMap 

มกีารระบุปัญหา/ความ
ต้องการทีจ่ะเกดิขึน้หลงั
จ าหน่ายอยา่งชดัเจน, มี
การเตรยีมความพร้อม
เพื่อใหผู้ป่้วยและ
ครอบครวัสามารถ
จดัการกบัปัญหา/ความ
ต้องการดงักลา่ว 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ค านงึถงึมติติ่างๆ อยา่ง
รอบด้าน, ทมีสหสาขา
วชิาชพีร่วมกนัวางแผน, 
ผูป่้วยและครอบครวัมี
ส่วนร่วม  

มกีารประเมนิและปรบั 
ปรุงกระบวนการวาง 
แผนจ าหน่ายอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหผู้ป่้วย
ได้รบัการดูแลและชว่ย
ตนเองได้ รวมถงึการ
ประสานใหช้มุชนมสี่วน
ร่วมในการดูแลผูป่้วยที่
ด้อยโอกาสหรอืขาด
ผูดู้แล 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III-4 การดแูลผ ูป่้วย  (PCD) 
4.1 การดูแลทัว่ไป (PCD.1) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดูแลอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

79 การดูแลทัว่ไป มกีารจดัท าแนวทาง
ปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั
ได้ส าหรบักระบวนการ
ดูแลทีส่ าคญั รวมทัง้การ
ก าหนดความรบัผดิชอบ
ของบคุลากรระดบัตา่งๆ 

มกีารตดิตามเพือ่ให้
มัน่ใจวา่การดูแลต่างๆ 
เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไว,้ มกีารสื่อสาร
แลกเปลีย่นขอ้มลูและ
ประสานการดูแลผูป่้วย
ทีด่ ี

ผูป่้วยได้รบัการดูแลการ
ดูแลอยา่งทนัทว่งท ี
ปลอดภยั เหมาะสม 
ตามมาตรฐานวชิาชพี
และแผนการดูแลที่
จดัท าไว ้

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ผูป่้วยได้รบัการดูแล
อยา่งเป็นองค์รวม, 
ผูป่้วยและครอบครวัมี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดการดูแล และ
แก้ไขปัญหา 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุกระบวนการ
ดูแลผูป่้วยอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหผู้ป่้วย
ได้รบัการดูแลทีเ่กนิ
ความคาดหวงั 

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 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการท่ีมีความเส่ียงสูง (PCD.2) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูงและให้บริการท่ีมีความเส่ียงสูงอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ. 

80 การดูแลและ
บรกิารทีม่คีวามเสีย่ง
สงู

มกีารระบุผูป่้วยทีม่ ี
ความเสีย่งสูงและบรกิาร
ทีม่คีวามเสีย่งสงูของ 
รพ. และจดัท าแนว
ทางการดูแลทีจ่ าเป็น
ส าหรบัผูป่้วยดงักลา่ว  

มกีารดูแลตามแนวทาง
ทีก่ าหนดไว,้ ผูป่้วย
ได้รบัการส่งต่อในเวลา
ทีเ่หมาะสม, มคีวาม
พร้อมในด้านเครือ่งมอื
อุปกรณ์ และบุคลากรที่
ได้รบัการฝึกอบรม 

การท าหตัถการทีม่ ี
ความเสีย่งกระท าใน
สิง่แวดลอ้มทีม่คีวาม
พร้อม (สถานที ่คน 
เครื่องมอื), มกีารเฝ้า
ระวงัการเปลีย่นแปลง
อยา่งเหมาะสมกบัความ
รุนแรงของการเจ็บป่วย 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
ระบบงานทีด่แีละการ
ประสานงานทดีกีบั
องค์กรอื่น ทัง้ในด้าน
การขอปรกึษาและการ
ส่งตอ่, มรีะบบทีด่ใีน
การตอบสนองเมือ่
ผูป่้วยมอีาการทรุดลง 
(ตามแนวทางใน 
SIMPLE) 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดูแลทีม่ ี
ความเสีย่งสูงอยา่งเป็น
ระบบ ท าใหผ้ลลพัธ์การ
เกดิเหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงค์และ
ภาวะแทรกซ้อนอยูใ่น
ระดบัทีต่ ่ามาก 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะท่ีส าคญั อย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

81 การระงบัความรู้สกึ มเีครื่องมอืพื้นฐานที่
สามารถใหบ้รกิารระงบั
ความรู้สกึได,้ บุคลากร
ได้รบัการฝึกอบรม/
ฟ้ืนฟูทกัษะเพยีงพอ 
 

ผูุ  ป่วยไดร้บัการเตรียม
ความพร้อม,  มกีาร
ประเมนิและวางแผน
เพื่อใหก้ารระงบั
ความรู้สกึอยา่ง
ปลอดภยัโดยผูป่้วยมี
ส่วนร่วมในการเลอืกวธิี
ใหย้าระงบัความรู้สกึ 
การทบทวน 

กระบวนการระงบั
ความรู้สกึเป็นไปอยา่ง
ราบรื่นและปลอดภยั
ตามมาตรฐานวชิาชพี 
โดยบคุคลทีเ่หมาะสม มี
การตอบสนองตอ่ภาวะ
ฉุกเฉนิอยา่งทนัทว่งท ี 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ระบบตดิตามภาวะไม่
พงึประสงค,์ ความ 
สามารถในการดูแลผู ้
ป่วยซบัซ้อนหรอืรนุแรง
ได้อยา่งปลอดภยั, 
ระบบการดูแล deep 
sedation ทัว่ทัง้องค์กร 
นวตกรรม  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิารระงบั
ความรู้สกึอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลให ้ASA 
mortality rate ดกีวา่
ค่าเฉลีย่ 

82 การผ่าตดั สถานที ่เครือ่งมอื สถานที ่เครือ่งมอื กระบวนการผา่ตดั มคีวามโดดเด่น เชน่ มกีารประเมนิและ
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ระบบงานและบคุลากร 
เอื้อตอ่การผา่ตดัที่
จ าเป็นตามบรบิทของ 
รพ. 

ระบบงาน และบคุลากร 
เอื้อตอ่การผา่ตดัอยา่ง
ปลอดภยั, ผูุ  ป่วยไดร้บั
การเตรียมความพร้อม, มี
การประเมนิและ
วางแผนอยา่งเหมาะสม 

เป็นไปอยา่งราบรื่นและ
ปลอดภยั, มกีารใช ้
surgical checklist เพื่อ
ความปลอดภยัในการ
ผา่ตดัผูป่้วย 

ระบบตดิตามภาวะไม่
พงึประสงค,์ ความ 
สามารถในการดูแล
ผูป่้วยซบัซอ้นหรอื
รุนแรงไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ปรบัปรงุบรกิารผา่ตดั
อยา่งเป็นระบบ ส่งผล
ใหอ้งค์กรเป็นผูน้ าใน
การใหบ้รกิารด้านนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

83 อาหารและโภชน
บ าบดั

ผูป่้วยต้องรบัผดิชอบ
เรื่องอาหารด้วยตนเอง 

ผูป่้วยได้รบัอาหารที่
เหมาะสม เพยีงพอกบั
ความต้องการพืน้ฐาน, 
การผลติอาหารเป็นไป
ตามหลกัสุขาภบิาล
อาหาร ป้องกนัความ
เสีย่งจากการปนเป้ือน 
การเน่าเสยี และการ
แพร่กระจายของเชือ้โรค 

มบีรกิารอาหารเฉพาะ
โรค, มกีารประเมนิ
ภาวะโภชนาการและ
ใหบ้รกิารโภชนบ าบดัที่
เพยีงพอและปลอดภยั
เมือ่มขีอ้บ่งชี ้

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
การคดักรองปัญหา
โภชนาการในผูป่้วยทกุ
ราย, ใหค้วามรู้ทางดา้น
วชิาการอาหาร 
โภชนาการและโภชน
บ าบดัแก่ผูป่้วยและ
ครอบครวัเพื่อใหม้ ี
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิารอาหาร
และโภชนบ าบดัอยา่ง
เป็นระบบ ผลลพัธ์การ
ใชโ้ภชนบ าบดัในการ
ดูแลอยูใ่นระดบัดมีาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

84 การดูแลผู้ป่วย
ระยะสดุทา้ย

มแีนวทางส าหรบัการ
ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
การจดัการเมือ่ผูป่้วย
เสยีชวีติ 

บุคลากรไดร้บัการ
ฝึกอบรม มคีวาม
ตระหนกัในความ
ต้องการของผูป่้วย และ
น าแนวทางไปปฏบิตั ิ

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและ
ครอบครวัได้รบัการ
ตอบสนองความต้อง 
การดา้นต่างๆ อยา่ง
รอบด้าน (ดู SPA)  

มคีวามโดดเด่น เชน่
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยได้รบั
การดูแลอยา่งสมศก้ดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย,์ 
ผูป่้วยเขา้ถงึ palliative 
care & pain 
management 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหอ้งค์กร
เป็นผูน้ าในด้านนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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85 การบ าบดัอาการ
เจบ็ปวด

มแีนวทางในการ
ประเมนิและบ าบดั
อาการเจ็บปวด 

เริม่ทดลองระบบการ
ประเมนิและบ าบดั
อาการเจ็บปวดในบาง
หน่วยงาน 

มรีะบบการประเมนิและ
บ าบดัอาการเจ็บปวด
ครอบคลมุทกุหน่วยงาน 

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
ผูป่้วยมสี่วนร่วมในการ
ควบคุมการบ าบดั, มี
บรกิารใหแ้ก่ผูป่้วยทีอ่ยู่
นอก รพ. 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการบ าบดั
อาการเจ็บปวดอยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลให้
องค์กรเป็นผูน้ าในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

86 การฟ้ืนฟูสภาพ มกีารใหบ้รกิารฟ้ืนฟู
สภาพพื้นฐานตาม
บรบิทของ รพ.  

มกีารประเมนิและวาง
แผนการฟ้ืนฟูสภาพ
อยา่งเหมาะสม มกีาร
สื่อสารเป้าหมายและ
แผนระหวา่งทมี 

ผูป่้วยได้รบัการฟ้ืนฟู
สภาพอยา่งเหมาะสม
กบัสภาวะของผูป่้วย, 
ผูป่้วยและญาตมิสี่วน
ร่วมในการวางแผน, มี
การวดัผลในเวลาที่
เหมาะสม,  

มคีวามโดดเด่น เชน่ 
การดูแลอยา่งเป็นองค์
รวม ครบทกุมติ,ิ การ
เสรมิพลงัใหผู้ป่้วย
ตระหนกัในคุณค่าของ
ตน, การตดิตามผลหลงั
สิ้นสดุโปรแกรม, 
ครอบครวัมสี่วนร่วม, 
ความร่วมมอืกบั
เครอืขา่ยและชมุชน  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุบรกิารฟ้ืนฟู
สภาพอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหผู้ป่้วยมี
คุณภาพชวีติทีด่ ีและ 
องค์กรเป็นผูน้ าในดา้นนี้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

87 การดูแลผู้ป่วยไต
วายระยะสดุทา้ย

มทีรพัยากรและ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
ฝึกอบรมเพื่อใหก้ารดูแล
ผูป่้วยไตวายระยะ
สุดทา้ยแบบทีม่กีาร
ด าเนินการอยู ่

ผูป่้วยไดร้บัการเตรียม
ความพร้อม, มกีาร
ด าเนินการตาม
มาตรฐานเพื่อใหไ้ด้รบั
การดูแลรกัษาอยา่ง
ปลอดภยั 

ในกรณีของการรกัษา
โดยการฟอกเลอืดด้วย
เครื่องไตเทยีมตอ้งผา่น
การตรวจรบัรองของ
สมาคมโรคไตฯ, มกีาร 
monitor ผลการดูแล
ผูป่้วยและระบบงาน
อยา่งเหมาะสม 

มคีวามโดดเด่น เชน่ มี
บรกิารทีห่ลากหลาย
ตามปัญหาและความ
พร้อมของผูป่้วย, การ 
monitor ผูป่้วยทกุ 
parameter 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดูแลผูป่้วย
ไตวายระยะสดุทา้ย
อยา่งเป็นระบบ ส่งผล
ใหผู้ป่้วยมคีุณภาพชวีติ
ทีด่ ีและองค์กรเป็นผูน้ า
ในด้านนี้ 

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) 44 

III-5 การใหข้อ้มลูและเสริมพลงัแก่ผ ูป่้วย/ครอบครวั (IMP) 

ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาวะสุขภาพแก่ผู้ป่วย / ครอบครวั และกิจกรรมท่ีวางแผนไว้เพ่ือเสริมพลงัผู้ป่วย / ครอบครวัให้มี
ความสามารถและรบัผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทัง้เช่ือมโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกขัน้ตอนของการดูแล. 
88 การใหข้้อมลูและ
เสรมิพลงั

ผูป่้วยได้รบัขอ้มลู
พื้นฐานเกยีวกบัการ
เจ็บป่วยของตน 

มกีารประเมนิความ
ต้องการและวางแผน
กจิกรรมการเรยีนรู้
ส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย 

ผูป่้วยและครอบครวัมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการดูแลตนเอง, 
ได้รบัขอ้มลูและการ
พฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นใน
การดูแลตนเอง 

มคีวามโดดเด่น เชน่ นว
ตกรรมในการจดั
กจิกรรมเสรมิทกัษะ, 
การใหค้วามชว่ยเหลอื
ด้านจติใจ, เชือ่มโยงการ
สร้างเสรมิสขุภาพเขา้ใน
ทกุขัน้ตอนของการดูแล 

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการใหข้อ้มลู
และเสรมิพลงัอยา่งเป็น
ระบบ สง่ผลใหผู้ป่้วย
ประสบความส าเร็จใน
การดูแลตนเองและมี
ส่วนในการชว่ยเหลอื
แนะน าผูอ้ ื่น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III-6 การดแูลต่อเน่ือง (COC) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความรว่มมือและประสานงานเพ่ือให้มีการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองท่ีให้ผลดี. 
89 การดูแลต่อเนื่อง มรีะบบนัดหมายผูป่้วย

กลบัมารบัการรกัษา
ต่อเนื่องและมรีะบบ
ตดิตาม 

มรีะบบชว่ยเหลอืเมือ่
ผูป่้วยมปัีญหากอ่นวนั
นัดหมาย หรอืระบบ
ชว่ยเหลอืโดยทีผู่ป่้วย
ไมต่้องมา รพ., มกีาร
ก าหนดกลุม่ผูป่้วย
ส าคญัทีต่้องดูแล
ต่อเนื่อง 

มกีารประสานขอ้มลูกบั
หน่วยบรกิารในพื้นที ่
ทมีเยีย่มบ้าน/ทมีเชงิรุก 
และแผนกผูป่้วยนอก 
เพื่อการดูแลต่อเนื่องทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

มคีวามโดดเด่น เชน่น า
ขอ้มลูปัญหาการดูแล
ต่อเนื่องมาวเิคราะหแ์ละ
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ
, มรีะบบสะทอ้นขอ้มลู
แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง, การสร้าง
ความร่วมมอืและพฒันา
ศกัยภาพใหห้น่วยงาน
ต่างๆ  

มกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุการดูแล
ต่อเนื่องอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลใหอ้งค์กรเป็นผูน้ า
ในด้านนี้ มกีารดูแลใน
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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สรุปผลคะแนนตาม Scoring  

หวัข้อ คะแนน

01 ผู น ำระดบัสงูชี้น ำองคก์ร (พนัธกจิ วสิยัทศัน์ ค่ำนยิม)

02 กำรส่งเสรมิผลกำรด ำเนนิงำนทีด่ ี(สิง่แวดล อมทีเ่อื้อต่อกำรพฒันำ วฒันธรรมควำมปลอดภยั)

03 กำรสือ่สำร เสรมิพลงั จูงใจ เน นทีก่ำรปฏบิตัิ

04 ระบบก ำกบัดแูลกจิกำร กำรประเมนิผู น ำ/ระบบกำรน ำ

05 ควำมรบัผดิชอบต่อสำธำรณะและกำรด ำเนนิงำนอย่ำงมจีรยิธรรม

06 กระบวนกำรจดัท ำกลย ทธ์และกำรวเิครำะหข์ อมลู

07 วตัถ ประสงคเ์ชงิกลย ทธ์ทีต่อบสนองควำมท ำทำยและครอบคล ม HP

08 กำรถ่ำยทอดกลย ทธ์สู่กำรปฏบิตั ิ

09 กำรวำงแผนและจดัสรรทรพัยำกร

10 กำรคำดกำรณ์ กำรวดัผล และตดิตำมควำมก ำวหน ำ

11 กำรรบัฟัง/เรยีนรู ควำมต องกำรและควำมคำดหวงัของผู รบับรกิำรแต่ละกล ่ม

12 กำรสร ำงควำมสมัพนัธ์ ช่องทำงกำรตดิต่อ กำรจดักำรค ำร องเรยีน

13 กำรประเมนิควำมพงึพอใจ กำรรบัข อมลูป อนกลบั กำรน ำมำปรบัปร ง

14 กำรค  มครองสทิธผิู ป่วยโดยทัว่ไป

15 กำรค  มครองสทิธผิู ป่วยทีม่คีวำมต องกำรเฉพำะ (เดก็ ผู พกิำร ผู สงูอำย  กำรแยก/ผกูยดึ)

16 ระบบกำรวดัผลกำรด ำเนนิงำน

17 กำรวเิครำะหข์ อมลูและกำรทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน

18 กำรจดักำรสำรสนเทศ

19 กำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ

20 กำรจดักำรควำมรู 

21 ควำมผกูพนัและควำมพงึพอใจ

22 ระบบค่ำตอบแทนและแรงจูงใจ

23 ระบบพฒันำและเรยีนรู ส ำหรบับ คลำกรและผู น ำ

24 กำรบรหิำรและจดัระบบบ คลำกร

25 ส ขภำพของบ คลำกร

26 กำรก ำหนดงำนทีเ่ป็น core competency ขององคก์ร และกำรออกแบบระบบงำนโดยรวม

27 ควำมพร อมส ำหรบัภำวะฉ กเฉนิและภยัพบิตัต่ิำงๆ

28 กำรจดักำรและปรบัปร งกระบวนกำรท ำงำน

I-1 การน า

I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ์

I-3 การมุ่งเน้นผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน

I- 4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้

I-5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล

I-6 การจดัการกระบวนการ
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หวัข อ คะแนน

29 กำรสนบัสน นจำกผู น ำ กำรเชื่อมโยงและประสำนงำน

30 กำรท ำงำนเป็นทมี

31 กำรประเมนิตนเอง

32 ระบบบรหิำรควำมเสีย่งและควำมปลอดภยั

33 กำรทบทวนกำรให บรกิำรและกำรดแูลผู ป่วย (ทีแ่นะน ำไว ในบนัไดขัน้ที ่1 สู่ HA )

34 กำรพฒันำค ณภำพกำรดแูลผู ป่วยในลกัษณะบรูณำกำร

35 ระบบบรหิำรกำรพยำบำล

36 ปฏบิตักิำรทำงกำรพยำบำล

37 องคก์รแพทย์

38 โครงสร ำงอำคำรและสิง่แวดล อมทำงกำยภำพ

39 กำรก ำกบัดแูลและบรหิำรควำมเสีย่งด ำนสิง่แวดล อม

40 กำรจดักำรกบัวสัด และของเสยีอนัตรำยอย่ำงปลอดภยั

41 กำรจดัท ำแผนฝึกซ อม ตรวจสอบระบบ เพือ่ป องกนัอคัคภียั

42 เครือ่งมอื

43 ระบบสำธำรณูปโภค

44 สิง่แวดล อมเพือ่กำรสร ำงเสรมิส ขภำพ

45 กำรพทิกัษ์สิง่แวดล อม

46 กำรออกแบบระบบป องกนัและควบค มกำรตดิเชื้อ

47 กำรจดักำรและทรพัยำกร

48 กำรป องกนักำรตดิเชื้อ

49 กำรเฝ ำระวงักำรตดิเชื้อและตดิตำมก ำกบั

50 กำรควบค มกำรระบำดของกำรตดิเชื้อ

51 กำรวำงแผนและออกแบบระบบบรหิำรเวชระเบยีน

52 ควำมสมบรูณ์ของกำรบนัทกึ

53 กำรทบทวนเวชระเบยีน

54 กำรวำงแผนและกำรจดักำร

55 กำรเกบ็ส ำรองยำ

56 กำรสัง่ใช ยำและถ่ำยทอดค ำสัง่

57 กำรทบทวนค ำสัง่เตรยีมและจดัจ่ำย/ส่งมอบยำ

58 กำรบรหิำรยำและตดิตำมผล

II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ

II-2 การก ากบัดแูลด้านวิชาชีพ

II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย

II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ

II-5 ระบบเวชระเบียน

II-6 ระบบการจดัการด้านยา
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หวัข อ คะแนน

59 กำรวำงแผนทรพัยำกร และกำรจดักำรห องปฏบิตักิำรทำงกำรแพทย์

60 กำรจดับรกิำรปฏบิตักิำรทำงกำรแพทย์

61 ระบบค ณภำพห องปฏบิตักิำรทำงกำรแพทย์

62 (ก) บรกิำรโลหติวทิยำในโรงพยำบำลทีไ่มม่คีลงัเลอืด

62 (ข) บรกิำรโลหติวทิยำในโรงพยำบำลทีม่คีลงัเลอืด

63 กำรวำงแผนทรพัยำกร และกำรจดักำรบรกิำรรงัสวีทืยำ

64 กำรบรกิำรรงัสวีทิยำ

65 ระบบค ณภำพและควำมปลอดภยับรกิำรรงัสวีทิยำ

66 นโยบำย แผน กำรตดิตำมประเมนิผล บ คลำกร ทรพัยำกร กำรสร ำงควำมรู 

67 กำรเกบ็และวเิครำะหข์ อมลูกำรเฝ ำระวงั

68 กำรตอบสนองต่อกำรระบำด และกำรเผยแพรข่ อมลู

69 กำรจดับรกิำรสร ำงเสรมิส ขภำพส ำหรบัช มชน

70 กำรเสรมิพลงัช มชน

71 กำรเข ำถงึบรกิำรทีจ่ ำเป็นและบรกิำรเรง่ด่วน

72 กระบวนกำรรบัผู ป่วย

73 กำรให ข อมลูและ informed consent

74 กำรประเมนิผู ป่วย

75 กำรตรวจ investigate ทีจ่ ำเป็น

76 กำรวนิจิฉยัโรค

77 กำรวำงแผนกำรดแูลผู ป่วย

78 กำรวำงแผนจ ำหน่ำย

79 กำรดแูลทัว่ไป

80 กำรดแูลและบรกิำรทีม่คีวำมเสีย่งสงู

81 กำรระงบัควำมรู สกึ

82 กำรผำ่ตดั

83 อำหำรและโภชนบ ำบดั

84 กำรดแูลผู ป่วยระยะส ดท ำย

85 กำรบ ำบดัอำกำรเจบ็ปวด

86 กำรฟ้ืนฟูสภำพ

87 กำรดแูลผู ป่วยไตวำยระยะส ดท ำย

III-4 การดแูลผูป่้วย

II-7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการท่ีเก่ียวข้อง

II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ

II-9 การท างานกบัชมุชน

III-1 การเข้าถงึและเข้ารบับริการ

III- 2 การประเมินผูป่้วย

III-3 การวางแผน
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88 กำรให ข อมลูและเสรมิพลงั

89 กำรดแูลต่อเนื่อง

III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย/ครอบครวั

III-6 การดแูลต่อเน่ือง

 

 

 


