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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
ส าหรับตอนที ่I-III หลกัทีใ่ชก้บัมาตรฐานทกุขอ้ เริม่มกีารน ามาตรฐานไปปฏบิัต ิเชน่ มกีารก าหนด

โครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง วางแผน วางแนวทางปฏบิัต ิ

(ใชเ้ป็นแนวทางการประเมนิระดบั Score 1 กบั

มาตรฐานในสว่นนี่ทกุขอ้)

แนวทางปฏบิัตทิีก่ าหนดมคีวามเหมาะสมกบับรบิท 

เริม่มกีารน าแนวทางไปสูก่ารปฏบิัต ิความ

ครอบคลมุอาจจะยังไมส่มบรูณ์ (ใชเ้ป็นแนว

ทางการประเมนิระดบั Score 2 กบัมาตรฐานใน

สว่นนี้ทกุขอ้)

มกีารปฏบิัตติามแนวทางทีก่ าหนดอยา่งครอบคลมุและ

ไดผ้ล บรรลเุป้าหมายของมาตรฐาน

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการส าคญั มกีาร

เชือ่มโยงกบักระบวนการ/ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นแบบอยา่งทีด่ ีมกีารใชน้วตกรรมทีส่ง่ผลดี

1 I-1.1ก(1)(2)(3) การชีน้ าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสงู ผูน้ าระดบัสงูชีน้ าองคก์รดว้ยวสิยัทัศน ์พันธกจิ คา่นยิม 

จรยิธรรม (ก าหนด สือ่สาร เป็นแบบอยา่ง)

หัวหนา้หน่วยงานมคีวามเขา้ใจ น าไปปฏบิัต ิและ

ถา่ยทอดใหบ้คุลากรในหน่วยงาน (ม ีpassion ใน

วสิยัทัศนแ์ละใชค้า่นยิมของ รพ.และของ HA เป็น

หลกัในการตดัสนิใจ)

ก าลงัคนรับรูก้ารเป็นแบบอยา่งและความพยายามของ

ผูน้ าในเรือ่งคา่นยิม

ก าลงัคนสว่นใหญบ่อกไดว้า่ตนมบีทบาทอยา่งไรใน

การปฏบิัตติามการชีน้ า 

เห็นการเปลีย่นแปลงเขา้ใกลว้สิยัทัศนเ์ป็นล าดบั

2 I-1.1ข การสือ่สาร สรา้งความผกูพันโดยผูน้ า มกีารก าหนดจดุเนน้ (เชน่ นโยบายทีมุ่่งเนน้ การตดัสนิใจ

ส าคญั) และชอ่งทางการสือ่สารทีช่ดัเจน (รวมทัง้การ

สือ่สารสองทางและการสือ่สารทีไ่มเ่ป็นทางการ)

มกีารประเมนิความเขา้ใจ ความมั่นใจ แรงจงูใจตอ่

ทศิทางและจดุเนน้ขององคก์ร

มกีารน าผลการประเมนิมาปรับปรุง

ระบบการสือ่สารไดผ้ลด ีมปีระสทิธภิาพ

ก าลงัคนเขา้ใจประเด็นทีผู่น้ าตอ้งการสือ่สาร ใหค้วาม

ร่วมมอื และมแีรงจงูใจในการสรา้งผลงานทีด่ี

performance ในประเด็นทีเ่ป็นจดุเนน้มแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้

3 I-1.1ค(1)(2) การสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนา ผูน้ าระดบัสงูก าหนดจดุเนน้ส าหรับการปฏบิัตทิีช่ดัเจน 

(มุ่งทีก่ารสรา้งคณุคา่และบรรลพัุนธกจิ)

สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาและความส าเร็จ เป็น

องคก์รทีค่ลอ่งตวั 

มกีจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู/้การพัฒนาคณุภาพ/

วฒันธรรมความปลอดภัย/การมุ่งเนน้ผูรั้บบรกิาร

มกีารประเมนิวฒันธรรมการเรยีนรู/้คณุภาพ/ความ

ปลอดภัย/มุ่งเนน้ผูรั้บบรกิาร

มกีารน าผลการประเมนิมาปรับปรุง

มกีารปฏบิัตติามจดุเนน้และประสบความส าเร็จตาม

พันธกจิ

วฒันธรรมการเรยีนรู/้คณุภาพ/ความปลอดภัย/มุ่งเนน้

ผูรั้บบรกิาร อยู่ในระดบัดี

4 I-1.2ก(1)(2) ระบบก ากบัดแูลกจิการ การประเมนิผูน้ า/ระบบการน า มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบจากภายนอกที่

เป็นอสิระ,

มรีะบบรายงานตอ่ผูก้ ากบัดแูลกจิการ

มกีารประเมนิผูน้ า ระบบการน า/ระบบก ากบัดแูล,

มกีารพัฒนาผูน้ าและระบบการน าตามผลการประเมนิ

มรีะบบก ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพในทกุองคป์ระกอบ 

(การควบคมุก ากบัและการก าหนดทศิทาง)

5 I-1.2ก(3) ระบบก ากบัดแูลทางคลนิกิ มกีารสรุปรายงานคณุภาพและความปลอดภัยในการดแูล

ผูป่้วยใหค้ณะกรรมการทีอ่งคก์รก าหนดอยา่งนอ้ยปีละ 2 

ครัง้ รวมทัง้แผนปฏบิัตกิารในรอบเวลาตอ่ไป,

มกีารตอบสนองและตดิตามจากคณะกรรมการ

มกีารด าเนนิการตามองคป์ระกอบส าคญัครบถว้น,

คณะกรรมการก ากบัดแูลมอีงคป์ระกอบเหมาะสมที่

สามารถสรา้งหลกัประกนัผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วยทีม่ี

คณุภาพสงูได,้

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบก ากบัดแูลทางคลนิกิ

อยา่งตอ่เนื่อง

มกีารตอบสนองตอ่ความทา้ทายดา้นคลนิกิทีส่ าคญั

อยา่งเหมาะสมดว้ยกลไกการก ากบัดแูลทางคลนิกิ

6 I-1.2ข(1)(2)(3),ค(1) การปฏบิัตติามกฎหมาย ความรับผดิชอบตอ่สาธารณะ

และการด าเนนิงานอยา่งมจีรยิธรรม

มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง/ประเด็นส าคญัทีต่อ้งปฏบิัต,ิ

มกีารเตรยีมการเชงิรุก/ก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม และ

น าไปปฏบิัต,ิ

มกีลไกเพือ่การรับรูแ้ละจัดการกบั ethical dilemma

มกีารประเมนิการปฏบิัตแิละตอบสนองอยา่งเหมาะสม,

มกีารน า ethical dilemma มาเรยีนรูร้่วมกนั และมกีาร

พัฒนาระบบงานตา่งๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ตา่งๆ เพือ่ลด dilemma

ปฏบิัตไิดส้งูกวา่มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด,

เป็นแบบอยา่งของการอนุรักษ์ทรัพยากร/สิง่แวดลอ้ม 

การป้องกนัผลกระทบดา้นลบ และการก ากบัดแูล

จรยิธรรม

7 I-2.1ก(1)(2)(3)(4)(5) กระบวนการจัดท ากลยทุธแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู มกีระบวนการวางแผนกลยทุธท์ีช่ดัเจนตามขัน้ตอนที่

ก าหนดไว,้

มกีารก าหนด strategic advantage & strategic 

challenge ทีช่ดัเจนง

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีจ่ าเป็น,

มกีารประมวลแผนกลยทุธข์ององคก์รเป็นหนึง่เดยีว 

(ตอบสนองและเชือ่มโยงความตอ้งการของตน้สงักดั 

องคก์ร หน่วยยอ่ย), 

มกีารก าหนดขอ้ไดเ้ปรยีบและความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์

(strategic advantages & strategic challenges) ที่

ชดัเจน

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งครอบคลมุ รวมทัง้การ

เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และใชข้อ้มลูเชงิ

ปรมิาณทีส่ามารถหาได,้

มกีารพจิารณาและปรับปรุงเพือ่ลด potential blind 

spot ในการจัดท ากลยทุธ์

มกีารพจิารณาโอกาสเชงิกลยทุธ ์(strategic 

opportunities), ความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลง

แบบพลกิโฉม, ความคลอ่งตวัขององคก์ร ในการ

จัดท ากลยทุธ,์

มกีารใชว้ธิกีารตา่งๆ ในการคาคการณ์ พยากรณ์

ทางเลอืก ฉากทัศน ์เพือ่พจิารณาความเป็นไปไดต้า่งๆ

 ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

8 I-2.1ข(1)(2)(3) วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีต่อบสนองความทา้ทาย 

ครอบคลมุคณุภาพ ความปลอดภัย การสรา้งเสรมิ

สขุภาพ

มคีวามสอดคลอ้งระหวา่งความทา้ทายเชงิกลยทุธก์บั

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ,์

มกีารก าหนดคา่เป้าหมายและกรอบเวลาทีจ่ะบรรล,ุ

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธค์รอบคลมุคณุภาพ ความปลอดภัย

 การสรา้งเสรมิสขุภาพ

มกีารปรับคา่เป้าหมายใหท้า้ทายตามผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้,

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธใ์ชป้ระโยชนจ์ากสมรรถนะ

หลกัขององคก์ร ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์และ

โอกาสเชงิกลยทุธ,์

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธส์ะทอ้นสมดลุระหวา่งความ

ตอ้งการดา้นตา่งๆ ขององคก์ร

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธต์อบสนองตอ่ปัญหาสขุภาพ

ของสงัคม/ชมุชนทีรั่บผดิชอบ

วตัถปุระสงคค์รอบคลมุประเด็นส าคญัทีจ่ะสรา้งความ

เขม้แข็ง ความส าเร็จและความยั่งยนืใหก้บัการ

ด าเนนิงานขององคก์ร (ตอบโจทยอ์นาคตขององคก์ร)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
9 I-2.2ก(1)(2)(3)(4) การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การถา่ยทอดสูก่ารปฏบิัต ิ

และการจัดสรรทรัพยากร

มกีารจัดท าแผนปฏบิัตกิารและถา่ยทอดสูก่ารปฏบิัต,ิ

มกีารจัดสรรทรัพยากรทีส่อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร

และวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์

มแีผนปฏบิัตกิาร/โครงการระยะสัน้และระยะยาว,

มกีารถา่ยทอดแผนปฏบิัตกิารไปสูผู่ส้ง่มอบและ

พันธมติรทีร่่วมขบัเคลือ่น,

มกีารประเมนิความตระหนักในบทบาทและการมสีว่น

ร่วมตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ,์

มทีรัพยากรเพยีงพอทีจ่ะน าแผนไปปฏบิัตใิหบ้รรลผุล,

มแีผนงานรเิริม่ดา้นก าลงัคนและระบบงานเพือ่

สนับสนุนวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ,์

มคีวามกา้วหนา้ของการปฏบิัตติามแผนเป็นสว่นใหญ่

มกีารปฏบิัตติามแผนปฏบิัตกิารในลกัษณะบรูณาการ,

สามารถบรรลคุา่เป้าหมายทีท่า้ทายได ้

10 I-2.2ก(5), ข การก าหนดตวัชีว้ดัและใชใ้นการตดิตามความกา้วหนา้ มกีารก าหนดตวัชีว้ดัส าคญัเพือ่ตดิตามความกา้วหนา้และ

ความส าเร็จของการน าแผนสูก่ารปฏบิัต ิ

ตวัชีว้ดัครอบคลมุประเด็นส าคญัและม ีalignment ทัง้

องคก์ร,

มกีารตดิตามตวัชีว้ดัอยา่งสม า่เสมอ และวเิคราะห์

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยทมีผูรั้บผดิชอบ

การตดิตามประเมนิความกา้วหนา้ท าใหส้ามารถ

ปรับเปลีย่นแผนปฏบิัตกิารไดอ้ยา่งทันเวลา

11 I-3.1ก(1)(2) การรับฟัง/เรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของ

ผูรั้บบรกิารแตล่ะกลุม่

มกีารรับฟัง/เรยีนรูค้วามตอ้งการของผูป่้วย/ผูรั้บผลงานอืน่

ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมกบัแตล่ะกลุม่

มนีวตกรรมในการรับรูแ้ละชอ่งทางการรับรูท้ี่

หลากหลาย,

มกีารรับฟังขอ้มลูป้อนกลบัทันทหีลงัเขา้รับบรกิาร

มกีารวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูป่้วยแตล่ะกลุม่และ

น าขอ้มลูไปวางแผน/ปรับปรุงบรกิาร,

มกีารปรับปรุงวธิกีารรับฟัง/เรยีนรู ้

มกีารรับฟังเสยีงจากกลุม่ทีน่่าจะเป็นผูป่้วย/ผูรั้บ

ผลงานในอนาคต,

มคีวามเขา้ใจความตอ้งการของผูป่้วย/ผูรั้บผลงานที่

ลกึซึง้และน าไปใชใ้นการสรา้งความผกูพันได ้

12 I-3.1ข(1) การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพัน มกีารประเมนิความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจ ของผูป่้วย

ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบักลุม่ตา่งๆ และน ามาก าหนด

โอกาสพัฒนา

มกีารประเมนิความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจ ความ

ผกูพัน ของผูป่้วย/ผูรั้บผลงานอืน่ ดว้ยวธิกีารที่

เหมาะสมกบักลุม่ตา่งๆ,

มกีารปรับปรุงวธิกีารประเมนิความพงึพอใจฯ

มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมนิและ

วเิคราะห ์ท าใหเ้พิม่ความความครอบคลมุและความ

ลกึซึง้ในการประเมนิ

13 I-3.2ก(1)(2)(3) การใชข้อ้มลูเพือ่ก าหนดบรกิารและการอ านวยความ

สะดวก

มกีารน าขอ้มลูความตอ้งการ/ความคาดหวงัของผูป่้วย/

ผูรั้บผลงานอืน่ มาก าหนดคณุลกัษณะบรกิาร เพือ่ใหเ้ป็น

องคก์รทีมุ่่งเนน้ผูป่้วย/ผูรั้บผลงานมากขึน้,

มกีารอ านวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มลูขา่วสาร การ

เขา้รับบรกิาร และการรับความชว่ยเหลอื

มกีารน าคณุลกัษณะบรกิารทีก่ าหนดไปด าเนนิการและ

ตดิตามประเมนิผล,

มกีารก าหนดกลุม่ผูป่้วย/ผูรั้บบรกิารทีจ่ะให ้

ความส าคญัในการจัดบรกิารสขุภาพ

มรีะบบและการประสานงานทีด่กีบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยทางดา้นสงัคม

14 I-3.2ข(1)(2) การสรา้งความสมัพันธแ์ละจัดการค ารอ้งเรยีน มแีนวทางในการสรา้งความสมัพันธก์บัผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน

อืน่ในแตล่ะสถานการณ์ทีช่ดัเจน,

มกีารจัดการกบัค ารอ้งเรยีนอยา่งไดผ้ลและทันทว่งที

มกีารรวบรวมและวเิคราะหค์ ารอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นการ

ปรับปรุงท่ัวทัง้องคก์ร

มคีวามส าเร็จในการจัดการความสมัพันธก์บัผูป่้วย/

ครอบครัวเมือ่เกดิ AE,

การจัดการค ารอ้งเรยีนเชือ่มโยงไปถงึการปรับระบบที ่

root cause หรอืปัจจัยองคก์ร ท าใหเ้รยีกความ

เชือ่มั่นกลบัคนืมาและป้องกนัการเกดิซ ้า

15 I-3.3 การคุม้ครองสทิธผิูป่้วย ผูป่้วยไดรั้บการคุม้ครองตามค าประกาศสทิธผิูป่้วย 

ผูป้ฏบิัตงิานมคีวามตระหนัก ผูป่้วยไดรั้บขอ้มลู,

ผูป่้วยไดรั้บการคุม้ครองสทิธใินทกุกจิกรรมการดแูล 

ปกป้องจากการถกูท ารา้ย เคารพความเป็นสว่นตวั,

มกีารคุม้ครองสทิธผิูป่้วยเด็ก ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุผูท้ีต่อ้ง

แยกหรอืผกูยดึ

ผูป่้วยไดรั้บการดแูลดว้ยความเคารพศกัดิศ์รขีองความ

เป็นมนุษย ์คา่นยิม และความเชือ่สว่นบคุคล,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการคุม้ครองสทิธผิูป่้วย

องคก์รสรา้งหลกัประกนัวา่ผูป่้วยทีม่ปัีญหาและความ

รุนแรงเหมอืนกนัจะไดรั้บการดแูลในลกัษณะเดยีวกนั,

ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดรั้บการคุม้ครองสทิธใินการเสยีชึ

วติอยา่งสงบและเป็นไปตามหนังสอืแสดงความจ านง

16 I-4.1 ก การวดัผลการด าเนนิงาน มกีารวดัผลเพือ่ตดิตามงานประจ าและการบรรลเุป้าหมาย

ของหน่วยงาน/ระบบงาน/กลยทุธ์

มคีวามสอดคลอ้งของตวัชีว้ดัในทกุระดบั

มกีารใชเ้สยีงของผูป่้วยเพือ่สรา้งวฒันธรรมทีมุ่่งคนเป็น

ศนูยก์ลาง

มกีารใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสมใน

สถานพยาบาลกลุม่เดยีวกนั

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบการวดัผลการ

ด าเนนิการตามความเหมาะสม

มกีารใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบในระดบัชาต/ิ

นานาชาต/ิขา้มธรุกจิ

17 I-4.1ข ค การวเิคราะหข์อ้มลู การทบทวนผลการด าเนนิการ 

และน าไปใชป้รับปรุง

มกีารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเพือ่ประเมนิความกา้วหนา้

และความส าเร็จ (ใชก้ารวเิคราะหง์า่ยๆ เชน่ trend, 

comparison ระหวา่งกลุม่หรอืหน่วยงานภายใน)

มกีารใชข้อ้มลูเพือ่ก าหนดล าดบัความส าคญัของการ

พัฒนาและถา่ยทอดสูก่ารปฏบิัต ิ

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีใ่ชเ้ทคนคิกา้วหนา้มากขึน้ 

แสดงความสมัพันธเ์ชงิเหตแุละผลของปัจจัยตา่งๆ ท า

ใหไ้ดค้วามรูใ้หม่

มกีารประเมนิความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการขององคก์รและสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป

มกีารถา่ยทอดสูก่ารปฏบิัตท่ัิวทัง้องคก์ร

การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนนิการน ามาสูก่าร

ปรับปรุงระบบงาน/นโยบายส าคญั การสรา้งนวตกรรม

18 I-4.2ก คณุภาพของขอ้มลูและสารสนเทศ มขีอ้มลูและสารสนเทศทีจ่ าเป็นพืน้ฐานเพือ่การใหบ้รกิาร 

การบรหิาร และการพัฒนาคณุภาพ

มกีารตรวจสอบขอ้มลูและท าใหม้ั่นใจในคณุภาพของ

ขอ้มลูและสารสนเทศ

มกีารประเมนิการตอบสนองความตอ้งการใชข้อ้มลู

ครอบคลมุผูใ้ชท้กุสว่น, คณุภาพของขอ้มลูและ

สารสนเทศ

มกีารปรับปรุงตามผลการประเมนิ

ขอ้มลูและสารสนเทศอยู่ในรูปแบบทีง่า่ยตอ่การใช ้

งานและทันเหตกุารณ์

มขีอ้มลูและสารสนเทศทีม่คีณุภาพ สนับสนุนการ

บรรลวุสิยัทัศนข์ององคก์ร (หรอืตอบสนองความ

ตอ้งการขัน้กา้วหนา้ขององคก์ร)

19 I-4.2ข การจัดการระบบสารสนเทศ มคีูม่อืและการก ากบัใหป้ฏบิัตใินเรือ่งตอ่ไปนี้ของระบบ

สารสนเทศ (hardware & software): ความเชือ่ถอืได ้

ความมั่นคงปลอดภัย การรักษาความลบั การเขา้ถงึขอ้มลู 

cyber security การสง่ขอ้มลูผูป่้วยโดยใชส้ือ่สงัคม

ออนไลน์

มกีารประเมนิและปรับปรุงการจัดการระบบสารสนเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นคะแนน 3

มรีะบบทีเ่ป็นแบบอยา่ง น า good practice หรอื

มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งมาปฏบิัตอิยา่งไดผ้ลและท่ัวถงึ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
20 I-4.2ค ความรูข้ององคก์ร มกีารใช ้tacit & explicit knowledge ในการปฏบิัตงิาน

และดแูลผูป่้วย

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรุปความรูเ้ชงิปฏบิัตไิว ้

ถา่ยทอด

มกีารประมวลขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ เพือ่สรา้งความรู ้

ใหม่

มกีารขยายผล good practice ในเชงิรุกอยา่งเป็นระบบ

มกีารใชค้วามรูเ้พือ่สรา้งนวตกรรมและวางแผนกลยทุธ์

การเรยีนรูฝั้งลกึในการปฏบิัตงิานขององคก์ร

21 I-5.1ก ขดีความสามารถและความเพยีงพอของก าลงัคน มกีารวางแผน สรรหา วา่จา้ง บรรจ ุปฐมนเิทศ ธ ารงรักษา

ก าลงัคน เพือ่ใหม้ขีดีความสามารถและอตัราก าลงั

เพยีงพอส าหรับท าหนา้ทีต่ามพันธกจิ

มกีารจัดการก าลงัคนทีเ่หมาะสมในหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่ง

มกีารจัดระบบงานทีด่เีพือ่สนับสนุนการมุ่งเนน้ผูป่้วย 

มกีารเตรยีมก าลงัคนใหพ้รอ้มรับการเปลีย่นแปลง

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบการบรหิารขดี

ความสามารถและอตัราก าลงั

เป็น role model ในการจัดระบบงานเพือ่ใหง้าน

บรรลผุล ใชป้ระโยชนจ์ากสมรรถนะหลกัขององคก์ร 

และมุ่งคนเป็นศนูยก์ลาง

22 I-5.1ข ค(1)(3)(4) สขุภาพและความปลอดภัยของก าลงัคน มขีอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัความเสีย่งดา้นสขุภาพและความ

ปลอดภัยของก าลงัคน 

มกีารจัดโปรแกรมสขุภาพและความปลอดภัยของก าลงัคน

ครบถว้นทกุองคป์ระกอบ

มกีารประเมนิและปรับปรุงโปรแกรมสขุภาพและความ

ปลอดภัยของก าลงัคน

23 I-5.1 ค(2) การสรา้งเสรมิสขุภาพของก าลงัคน ก าลงัคนมสีว่นร่วม เรยีนรู ้ตดัสนิใจ และปฏบิัต ิในการ

ดแูลสขุภาพของตน

ก าลงัคนเป็นแบบอยา่งในดา้นพฤตกิรรมสขุภาพ หรอื

มสีว่นในการกระตุน้การสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชน

วถิปีฏบิัตขิององคก์รเป็นแบบอยา่งในการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ

24 I-5.2ก ความผกูพันและผลการปฏบิัตงิาน ระบบการจัดการผล

การปฏบิัตงิานของก าลงัคน

ใชปั้จจัยพืน้ฐานเพือ่สรา้งความผกูพัน เชน่ ความสมัพันธ ์

ความร่วมมอื การสือ่สาร โอกาส การเสรมิพลงั การ 

feedback  

มรีะบบประเมนิผลงานเพือ่บรหิารคา่ตอบแทนและสรา้ง

แรงจงูใจทีเ่ป็นธรรม

มกีารสรา้งความผกูพันของก าลงัคนทีม่คีวามเฉพาะใน

แตล่ะกลุม่ เพือ่ใหม้ผีลงานทีด่ี

ใช ้PMS เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารเพือ่ใหเ้ขา้ใจ

เป้าหมายและความคาดหวงัขององคก์รร่วมกนั

แสดงใหเ้ห็นความสมัพันธข์องระดบักจิกรรมสรา้ง

ความผกูพันและ PMS กบัระดบัความผกูพันและระดบั

ผลงานทีด่ขี ึน้

25 I-5.2ข การพัฒนาก าลงัคนและผูน้ า มกีารจัดการเรยีนรูแ้ละพัฒนาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ขององคก์รและของก าลงัคน ครอบคลมุประเด็นทีร่ะบใุน

มาตรฐานทัง้หมด การปฏบิัตหินา้ทีท่ีไ่ดรั้บผดิชอบ และ

การจัดการกบัปัญหาทีเ่คยเกดิขึน้

มกีารจัดสิง่อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้

มกีารสรา้งแรงจงูใจใหพั้ฒนาตนเอง

มกีารจัดการเรือ่งความกา้วหนา้ในอาชพีการงานและ

แผนสรา้งผูน้ าเพือ่สบืทอดการด าเนนิงาน

มกีารประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบ

การเรยีนรูแ้ละพัฒนา

การประเมนิระบบการเรยีนรู ้น าความผกูพัน ผลการ

ปฏบิัตงิานของก าลงัคนและองคก์ร มาพจิารณาดว้ย

26 I-6.1ก ข, I-6.2ก การออกแบบบรกิารและกระบวนการท างาน การ

จัดการและปรับปรุงกระบวนการท างาน ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

มกีารใช ้3P ในทกุสว่นขององคก์ร (หน่วยงาน ระบบงาน 

กระบวนการดแูลผูป่้วย กระบวนการสนับสนุน)

มกีารพัฒนาคณุภาพตามโอกาสทีพ่บ

มกีารควบคมุตน้ทนุโดยรวมของการปฏบิัตกิาร

มกีารระบ ุprocess requirement ทีช่ดัเจน น าไปใช ้

ในการออกแบบกระบวนการและก าหนดตวัวดั

มกีารปรับปรุงเพือ่ลดความสญูเปลา่ในกระบวนการที่

ไมก่อ่ใหเ้กดิคณุคา่

มกีารน า priority for improvement ทีไ่ดรั้บการชีน้ า

จากองคก์ร [I-4.1ค] ไปปฏบิัตอิยา่งกวา้งขวาง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพัฒนาคร่อมสายงานหรอืสห

สาขาวชิาชพี

แสดงใหเ้ห็นผลลพัธข์องการปรับปรุงกระบวนการตา่งๆ

 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งกา้วกระโดด

27 I-6.1ค การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน มกีารจัดการหว่งโซอ่ปุทานส าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่

มคีวามส าคญัสงู ครบตามมาตรฐาน (เลอืกผูส้ง่มอบ ท า

ขอ้ก าหนด ประเมนิผลผูส้ง่มอบ ใหข้อ้มลูป้อนกลบั 

จัดการกบัผูส้ง่มอบทีผ่ลงานไมต่รงขอ้ก าหนด)

มกีารประเมนิและปรับปรุงการจัดการหว่งโซอ่ปุทาน

28 I-6.1ง การจัดการนวตกรรม สง่เสรมิใหม้กีารน าแนวคดิและวธิกีารใหม่ๆ  มาใชแ้กปั้ญหา สง่เสรมิใหน้ าโอกาสเชงิกลยทุธ ์[I-2.1ก(2)]มา

พัฒนานวตกรรม สนับสนุนทรัพยากรทีจ่ าเป็น

มกีารสง่เสรมิใหเ้กดินวตกรรมทัง้องคก์รอยา่งเป็นระบบ

29 I-6.1จ การจัดการดา้นการเรยีนการสอนทางคลนิกิ มขีอ้ตกลงและผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน มทีรัพยากรที่

เหมาะสม และมกีารก ากบัดแูลทีเ่พยีงพอ

มกีารสรา้งเจตคตทิีด่ใีนเรือ่งคณุภาพและความ

ปลอดภัยแกนั่กศกึษา/ผูรั้บการฝึก

มกีารตดิตามประเมนิผลโปรแกรมการเรยีนการสอน

ทางคลนิกิ ทัง้ในมติดิา้นการเรยีนรูแ้ละคณุภาพ/ความ

ปลอดภัยของการใหบ้รกิาร

30 I-6.2ข ความพรอ้มส าหรับภาวะฉุกเฉนิและภัยพบิัตติา่งๆ มกีารเตรยีมความพรอ้ม (ของระบบงาน สถานที ่อปุกรณ์) 

และฝึกซอ้มเพือ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย และ

พรอ้มรับภัยพบิัตหิรอืภาวะฉุกเฉนิ รวมทัง้ความพรอ้มใช ้

ของระบบสารสนเทศ

มกีารประเมนิการเตรยีมความพรอ้มและปรับปรุง มรีะบบบรหิารความตอ่เนื่องของกจิการ  (Business 

Continuity Management System) ภายใตภ้าวะวกิฤติ

31 II-1.1ก

(1)(2)(3)(4)(10)

ระบบบรหิารงานคณุภาพ การประสานงานและบรูณา

การ การท างานเป็นทมี

มกีารใช ้PDSA ในการบรหิารงานคณุภาพในหน่วยงาน/

ระบบงาน/กระบวนการหลกั,

การบรหิารงานคณุภาพ ความปลอดภัย และความเสีย่ง 

เป็นสว่นหนึง่ของแผนกลยทุธข์ององคก์ร

ผูน้ าสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาคณุภาพ,

มกีารจัดโครงสรา้งงานคณุภาพทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร,

มกีารใช ้3C-PDSA ในการบรหิารงานคณุภาพใน

หน่วยงาน/ระบบงาน/กระบวนการหลกั,

ผูน้ าทบทวนและตดิตามความกา้วหนา้ของการพัฒนา

คณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง,

มกีารประสานและบรูณาการแผนงาน/กจิกรรมทัง้หมด

เกีย่วกบัคณุภาพ ความปลอดภัย และความเสีย่ง

มวีฒันธรรมการเรยีนรู ้วฒันธรรมคณุภาพ

32 II-1.1ก(5)(8)(9) การประเมนิตนเองและจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ มกีารประเมนิตนเองเพือ่หาโอกาสพัฒนาในทกุระดบั,

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพและน าแผนไปปฏบิัต ิ

องคก์รเขา้ร่วมโปรแกรมตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบ,

แผนพัฒนาคณุภาพครอบคลมุการพัฒนาทัง้องคก์ร,

มกีารประเมนิความกา้วหนา้และความส าเร็จตาม

เป้าหมายของหน่วยงาน/ระบบงาน/กระบวนการ

ส าคญั/แผนการพัฒนาคณุภาพ,

มกีารน าผลการประเมนิตนเองมาเรยีนรูร้่วมกนั

มกีารใชก้ารวจัิยหรอืเครือ่งมอืขัน้กา้วหนา้ในการ

ประเมนิระบบงานส าคญั,

มวีฒันธรรมการประเมนิตนเอง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
33 II-1.1ข(1) การทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูลผูป่้วย มกีารทบทวนทีค่รอบคลมุโอกาสเกดิปัญหาส าคญั และ

น ามาสูก่ารปรับปรุงระบบงาน

มกีารทบทวนทีบ่รูณาการเขา้เป็นกจิกรรมประจ าของ

หน่วยงาน

มกีารตดิตามการปฏบิัตแิละผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้

มวีฒันธรรมของการทบทวนคณุภาพการดแูลผูป่้วย 

รวมทัง้การมรีะบบ concurrent monitoring

34 II-1.1ข(2)(3)(4) การพัฒนาคณุภาพการดแูลผูป่้วย การพัฒนาคณุภาพทางคลนิกิครอบคลมุกลุม่ผูป่้วยส าคญั

ในแตล่ะสาขา, 

มกีาร monitor KPI อยา่งเหมาะสม

ผสมผสานแนวคดิและวธิกีารทีห่ลากหลายในการ

พัฒนาคณุภาพทางคลนิกิ,

ผลลพัธท์างคลนิกิมแีนวโนม้ทีข่ ึน้

น ากระบวนการวจัิย (เชน่ R2R) มาใชใ้นการพัฒนา

คณุภาพทางคลนิกิ,

มกีารพัฒนาคณุภาพทางคลนิกิทีม่ผีลกระทบสงู

35 II-1.2ก(1)(6) ระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภัย มนีโยบาย ขอบเขต วตัถปุระสงค ์แผน คูม่อื หนา้ที่

รับผดิชอบ ทรัพยากร ทีช่ดัเจน

มกีารประเมนิและปรับปรุงประสทิธผิลของระบบ

บรหิารความเสีย่งและความปลอดภัย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงวฒันธรรมความปลอดภัย

ผลการประเมนิวฒันธรรมความปลอดภัยอยู่ในระดบั

กา้วหนา้

36 II-1.2ก(2)(3)(5) กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ม ีrisk profile ในภาพรวมของทัง้ รพ.,

มกีารใช ้risk register เพือ่การจัดการความเสีย่งส าคญั

ของ รพ.

มกีารตดิตามและทบทวนความเสีย่งตา่งๆ อยา่ง

เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง น ามาสูก่ารปรับปรุง

มาตรการป้องกนัอยา่งสม า่เสมอ

มกีารใชแ้นวคดิการออกแบบมาตรการป้องกนัทีไ่ดผ้ล 

(เชน่ HFE, design thinking),

มกีาร update คูม่อืการปฏบิัตงิานและสือ่สารให ้

ผูเ้กีย่วขอ้งในเวลาทีเ่หมาะสม

37 II-1.2ก(4) การเรยีนรูจ้ากอบุัตกิารณ์ มรีะบบรายงานอบุัตกิารณ์ และการท า RCA ตามเกณฑท์ี่

องคก์รก าหนด

มกีารรับรูอ้บุัตกิารณ์/เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงคทั์ง้จาก

การรายงาน การทบทวนเวชระเบยีน และอืน่ๆ,

มกีารท า RCA ทัง้ในกรณีทีม่คีวามรุนแรงและเหตุ

เกอืบพลาดทีพ่บบอ่ย น ามาสูก่ารปรับปรุงทีปั่จจัย

องคก์ร,

มกีารเชือ่มโยงผลการท า RCA กบัการทบทวน

มาตรการป้องกนั (ใน risk register)

แสดงใหเ้ห็นการเปลีย่นแปลงกระบวนการท างานทีม่ี

ผลกระทบสงู อนัเป็นผลจากการทบทวนอบุัตกิารณ์

38 II-2.1ก ระบบบรหิารการพยาบาล มโีครงสรา้งและกลไกในเรือ่งมาตรฐาน/จรยิธรรมวชิาชพี 

การนเิทศและก ากบัดแูล การสง่เสรมิการพัฒนาคณุภาพ/

ความปลอดภัย การจัดการก าลงัคน,

มโีครงสรา้งและกลไกในการสง่เสรมิการตดัสนิใจทาง

คลนิกิ การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม การจัดการความรู ้

 การวจัิย,

มกีารประสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง

 และสนับสนุนเป้าหมายขององคก์ร,

มกีารประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารและก ากบั

ดแูลวชิาชพีพยาบาลและน าไปปรับปรุง

มกีารบรหิารการพยาบาลโดยการมสีว่นร่วม มรีะบบ

ก ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพ ใชห้ลกัการเป็นโคช้ใน

การนเิทศงาน,

39 II-2.1ข ปฏบิัตกิารทางการพยาบาล พยาบาลใชม้าตรฐานวชิาชพี กระบวนการพยาบาล และ

บันทกึทีเ่หมาะสมในการดแูลผูป่้วย

พยาบาลมกีารเรยีนรูร้่วมกบัสหสาขาวชิาชพีเพือ่

ปรับปรุงระบบงานและพัฒนาวชิาชพี,

มกีารประเมนิการบรรลเุป้าหมายของปฏบิัตกิาร

พยาบาลและน าผลไปปรับปรุง

พยาบาลใหบ้รกิารพยาบาลทีม่คีณุภาพสงูและเป็น

องคร์วม

40 II-2.2 องคก์รแพทย์ มโีครงสรา้งและกลไกในเรือ่งมาตรฐาน/จรยิธรรมวชิาชพี 

การก ากบัดแูล การสง่เสรมิการพัฒนาคณุภาพ/ความ

ปลอดภัย การก าหนดสทิธดิแูลผูป่้วย การศกึษาตอ่เนื่อง 

เวชระเบยีน การจัดท าขอ้ตกลงและแนวปฏบิัต ิ

มโีครงสรา้งและกลไกในการสง่เสรมิการตดัสนิใจทาง

คลนิกิ การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม,

มกีารประสานความร่วมมอืกบั PCT/คณะกรรมการที่

เกีย่วขอ้ง/ผูบ้รหิาร และสนับสนุนเป้าหมายขององคก์ร,

มกีารประเมนิประสทิธภิาพของการก ากบัดแูลวชิาชีพ่

แพทยแ์ละน าไปปรับปรุง

องคก์รแพทยเ์ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการสง่เสรมิและ

ก ากบัดแูลให ้รพ.มบีรกิารทางการแพทยท์ีม่คีณุภาพ

และน่าไวว้างใจ

41 II-3.1ก,ข ความปลอดภัยและสวสัดภิาพของโครงสรา้งและ

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ การจัดการกบัวสัดแุละของ

เสยีอนัตราย

โครงสรา้งอาคารสถานทีเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด,

มกีารตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวลดอ้มเพือ่คน้หา

ความเสีย่งและการปฏบิัตทิีไ่มป่ลอดภัย,

มแีนวทางทีรั่ดกมุในการจัดการกบัวสัดแุละของเสยี

อนัตราย,

บคุลากรไดรั้บการฝึกอบรมเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัย

 การจัดการวสัดแุละของเสยีอนัตราย

มกีารออกแบบและจัดพืน้ทีใ่ชส้อยเอือ้ตอ่ความ

ปลอดภัย ความเป็นสว่นตวั ประสทิธภิาพในการท างาน,

มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มเชงิรุก ท า

แผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม และน าไป

ปฏบิัต,ิ

มกีารก ากบัดแูล ตดิตาม และปรับปรุงระบบบรหิาร

อาคารสถานที ่การจัดการวสัดแุละของเสยีอนัตราย

เป็นแบบอยา่งของการจัดการสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัย

42 II-3.1ค,ง การจัดการกบัภาวะฉุกเฉนิ และการป้องกนัอคัคภัีย มกีารวเิคราะหเ์พือ่ระบภุาวะฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิ,

มกีารท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉนิและอคัคภัีย พรอ้มอปุกรณ์

เครือ่งมอืทีจ่ าเป็น,

มกีารอบรมและซอ้มแผน

การซอ้มแผนรองรับภาวะฉุกเฉนิและอคัคภัีย

ครอบคลมุทกุสภาวการณ์และผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและ

นอก รพ.,

มกีารปรับปรุงแผนและเตรยีมความพรอ้มจากการ

ประเมนิผลการฝึกซอ้ม

43 II-3.2ก,ข ระบบการบรหิารเครือ่งมอืและสาธารณูปโภค มแีผนบรหิารเครือ่งมอืและระบบสาธารณูปโภค ระบบการ

จัดการ ตรวจสอบความเพยีงพอ ดแูลความพรอ้มใช,้

มรีะบบบ ารุงรักษาเชงิป้องกนั ตรวจสอบ ทดสอบ และ 

calibrate ทีเ่หมาะสม,

มคีวามมั่นใจในการท างานของระบบไฟฟ้าและแกส๊

ทางการแพทยส์ ารองในพืน้ทีจ่ าเป็น

มกีารตดิตามและรวบรวมขอ้มลูของระบบบรหิาร

เครือ่งมอืและสาธารณูปโภค น าขอ้มลูไปใชว้างแผน

ปรับปรุงหรอืจัดหาทดแทนในระยะยาว,

มกีารจัดระบบบรกิารเครือ่งมอืทีด่แีละมศีกัยภาพใน

การซอ่มบ ารุง,

มรีะบบในการใชเ้ครือ่งมอืทีซ่ับซอ้นอยา่งปลอดภัย

มเีครือ่งมอืเพยีงพอส าหรับดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่ง

ปลอดภัย ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉนิ,

มรีะบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นส าหรับการดแูลผูป่้วย

อยา่งปลอดภัย พรอ้มใชง้านตลอดเวลา

44 II-3.3ก สิง่แวดลอ้มเพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ มสี ิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การมปีฏสิมัพันธ ์ความผอ่นคลาย 

การจัดกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ เป็นระเบยีบ สบายตา 

ปราศจากการรบกวน

มกีารใชส้นุทรยีศาสตรใ์นการจัดสิง่แวดลอ้มเพือ่การ

เยยีวยา,

สง่เสรมิการเขา้ถงึ/การบรโิภค อาหาร/ผลติภัณฑส์รา้ง

เสรมิสขุภาพทีเ่หมาะสม,

สง่เสรมิการใชว้สัดคุรุภัณฑท์ีไ่มม่อีนัตรายตอ่สขุภาพ

เป็นแบบอยา่งของสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเยยีวยา

และการเรยีนรู ้

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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45 II-3.3ข การพทัิกษ์สิง่แวดลอ้ม ระบบบ าบัดน ้าเสยีและการก าจัดขยะมคีวามเหมาะสมกบั 

รพ.,

มกีระบวนการทีช่ดัเจน เหมาะสม ถกูสขุลกัษณะ 

ด าเนนิการโดยผูม้คีวามรู ้(ทัง้ในดา้นการบ าบัดน ้าเสยี การ

ก าจัดขยะท่ัวไปและขยะตดิเชือ้),

มกีารตดิตามและตอบสนองตอ่คา่น ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบัด

อยา่งเหมาะสม

คา่น ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบัดเป็นไปตามมาตรฐานอยา่ง

ตอ่เนื่อง (โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีร่ะบบรับภาระมาก

ทีส่ดุ),

มกีารลดปรมิาณของเสยีและลดการใชว้สัดทุีท่ าลาย

สิง่แวลดอ้ม,

มกีารตรวจสอบการก าจัดขยะตดิเชือ้ของผูรั้บชว่ง,

มกีารประเมนิและฟังเสยีงสะทอ้นในการก าจัดของเสยี

ของ รพ.ทีม่ผีลกระทบตอ่ชมุชน

มคีวามร่วมมอืกบัชมุชนในการพทัิกษ์และปรับปรุง

สิง่แวดลอ้ม, 

เป็นแบบอยา่งของการพทัิกษ์สิง่แวดลอ้ม

46 II-4.1ก ระบบป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ (Infection 

Prevention & Control-IPC)

มกีรรมการและผูรั้บผดิชอบชดัเจน,

มเีป้าหมายและกลยทุธท์ีเ่หมาะสมกบั รพ.,

IPC ครอบคลมุการตดิเชือ้ทีม่คีวามส าคญัทางระบาด

วทิยาตามบรบิทของรพ. ครอบคลมุทกุพืน้ที,่

ออกแบบระบบบนพืน้ฐานความรูว้ชิาการ,

มทีรัพยากร และสิง่อ านวยความสะดวกสนับสนุนเพยีงพอ,

ก าลงัคนไดรั้บการอบรมความรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง

ระบบ IT สนับสนุนการท างานของ IPC,

มคีวามร่วมมอืและการประสานงานทีด่ท่ัีวทัง้องคก์ร,

มกีารใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแกค่รอบครัวและชมุชน,

มกีารประเมนิและปรับปรุง IPC

IPC ประสานกลมกลนืกบั QMS & PS,

IPC พรอ้มรับมอืกบัปัญหาการตดิเชือ้ใหม่ๆ  และภาวะ

ฉุกเฉนิจากการตดิเชือ้

47 II-4.1ข การเฝ้าระวงัและควบคมุการตดิเชือ้ มกีารเฝ้าระวงั HAI ระหวา่งทีผู่ป่้วยนอน รพ. (prospective

 surveillance),

มกีารใหข้อ้มลูผลการเฝ้าระวงัแกผู่ใ้หก้ารดแูลผูป่้วย 

เพือ่ใหค้วามรูแ้กบ่คุลากร และใชข้อ้มลูเพือ่บง่ชีก้ารระบาด,

การเฝ้าระวงัครอบคลมุชว่งเวลาหลงัจากจ าหน่าย

ผูป่้วยในบาง HAI รวมทัง้ตดิตามแบบแผนการดือ้ยา

ของเชือ้จลุชพี,

มกีารวนิจิฉัยการตดิเชือ้จากบรกิารสขุภาพในผูป่้วยที่

ไมไ่ดอ้ยู่ในกลุม่ prospective surveillance และน า

ขอ้มลูมาประมวลผลร่วมดว้ย,

มกีารประเมนิประสทิธภิาพของการเฝ้าระวงั,

มกีารใชผ้ลของการเฝ้าระวงัเพือ่ปรับปรุง IPC

มกีารจัดการและควบคมุการระบาด โดยร่วมมอืกบั

หน่วยงานทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

มกีารเฝ้าระวงัและสรุปผลในลกัษณะ real time,

มกีารควบคมุการระบาดทีม่ปีระสทิธภิาพ

48 II-4.2ก การป้องกนัการตดิเชือ้ท่ัวไป มกีารจัดท าแนวทางปฏบิัตเิพือ่ลดความเสีย่งจากการตดิ

เชือ้ การควบคมุสิง่แวดลอ้มเพือ่ลดการแพร่กระจายเชือ้

และการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ครอบคลมุกระบวนการ

และพืน้ทีต่า่งๆ,

มกีารฝึกอบรมและสง่เสรมิใหป้ฏบิัตติามแนวทางทีก่ าหนด

ไว,้

มกีารระบปุระเด็นทีเ่ป็นความเสีย่งในพืน้ทีต่า่งๆ

มกีารประเมนิ compliance ของการปฏบิัตติาม

แนวทางทีก่ าหนดไวท้ีส่ าคญั และน ามาปรับปรุงการ

ปฏบิัต ิ

มรีะบบทีน่่าไวว้างใจในเรือ่ง standard precaution, 

isolation precaution, การท าใหป้ราศจากเชือ้, การ

ลดการแพร่กระจายเชือ้ และการปกป้องผูม้คีวาม

ตา้นทานต า่

49 II-4.2ข การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุม่เฉพาะ มกีารด าเนนิการตามแนวปฏบิัตเิพือ่ลดความเสีย่งตอ่การ

ตดิเชือ้ทีส่ าคญัขององคก์ร,

มกีารดแูลเจา้หนา้ทีท่ีส่มัผัสเลอืด/สารคดัหลั่ง หรอืตดิเชือ้

จากการท างานอยา่งเหมาะสม

มกีารด าเนนิการอยา่งรัดกมุในการดแูลผูป่้วยทีม่ภีมู ิ

ตา้นทานต า่ การตดิเชือ้ทีด่ ือ้ยา,

มกีารประเมนิและปรับปรุงมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้

ในกลุม่เฉพาะ

มกีารด าเนนิการอยา่งรัดกมุในการดแูลผูป่้วยตดิเชือ้

อบุัตใิหม่,

อตัราการตดิเชือ้ส าคญัขององคก์รมแีนวโนม้ลดลง

หรอือยู่ในระดบัต า่

50 II-5.1 ก/ข ระบบบรหิารเวชระเบยีน มกีารร่วมกนัก าหนดเป้าหมายของการบันทกึเวชระเบยีน,

มแีนวทางปฏบิัตเิกีย่วกบัการบันทกึเวชระเบยีนทีรั่ดกมุ,

มรีะบบการรักษาความปลอดภัยและความลบั

มกีารประมวลผลขอ้มลูจากเวชระเบยีนเพือ่ประ โยชน์

ในการวางแผนและปรับปรุงการดแูลผูป่้วย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบบรหิารเวชระเบยีน,

มกีระบวนการใหผู้ป่้วยเขา้ถงึขอ้มลูในเวชระเบยีนของ

ตนได ้

ระบบเวชระเบยีนสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร ผูป่้วย และหน่วยงานภายนอกไดด้ี

51 II-5.2 การทบทวนเวชระเบยีนผูป่้วยและความสมบรูณ์ของ

การบันทกึ

มกีารทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพือ่ประเมนิความ

สมบรูณ์ ความถกูตอ้ง และการบันทกึในเวลาทีก่ าหนด

มกีารออกแบบบันทกึเวชระเบยีนทีเ่อือ้ตอ่การบันทกึ

ร่วมกนั (เชน่ รายการปัญหา แผนการดแูล) และแยก

พืน้ทีก่ารบันทกึเป็นสดัสว่น,

มกีารปรับปรุงความสมบรูณ์และความถกูตอ้งของการ

บันทกึเวชระเบยีน,

เวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอส าหรับการสือ่สารและ

การดแูลตอ่เนื่อง

มกีารปรับปรุงคณุภาพของการบันทกึจากการรับฟัง

เสยีงสะทอ้นของทมีตา่งวชิาชพี,

มกีารบันทกึเหตผุลของการตดัสนิใจ,

เวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอส าหรับการเรยีนรู ้การวจัิย

 การประเมนิคณุภาพ และการใชเ้ป็นหลกัฐานทาง

กฎหมาย

52 II-6.1 ก การก ากบัดแูลการจัดการดา้นยา มกีารจัดตัง้ PTC จากสหสาขาวชิาชพี มหีนา้ทีช่ดัเจน 

ครอบคลมุ,

มกีารก าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิัตเิพือ่ป้องกนั ME, 

ADE, และการใช ้HAD,

เริม่ด าเนนิการแผนงานใชย้าสมเหตผุลและแผนงานดแูล

การใชย้าตา้นจลุชพี

PTC ตดิตามตวัชีว้ดัทีต่รงประเด็นกบัเป้าหมายของ

ระบบยา ประเมนิและปรับปรุงระบบจัดการดา้นยา,

มกีารตดิตามการปฏบิัตติามนโยบายและระเบยีบ

ปฏบิัตทิีก่ าหนดไว,้

มกีารตดิตามตวัชีว้ดัตามแผนงานใชย้าสมเหตผุลฯ ที่

เป็นประเด็นส าคญัของ รพ. และตอบสนองอยา่ง

เหมาะสม

การก ากบัดแูลส าหรับการจัดการดา้นยามปีระสทิธภิาพ

 ใหค้วามมั่นใจในความปลอดภัย ความสมเหตสุมผล 

และประสทิธผิลในการใชย้า

53 II-6.1 ข/ค สิง่แวดลอ้มสนับสนุน การจัดหาและเก็บรักษายา ผูป้ระกอบวชิาชพีไดรั้บการอบรมเพิม่ความรูเ้กีย่วกบัระบบ

ยาทกุปี,

ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยแตล่ะ

รายและขอ้มลูยาทีจ่ าเป็น,

มสี ิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสมในการท างาน

เกีย่วกบัยา,

มกีารปฏบิัตติามแนวทางจัดหาและเก็บรักษายาทีอ่งคก์ร

ก าหนด

มกีารประเมนิความรูเ้กีย่วกบัระบบยาของผูเ้กีย่วขอ้ง

และน าไปก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรม,

มรีะบบคอมพวิเตอรส์นับสนุนการเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะ

ของผูป่้วยและขอ้มลูยาตามทีผู่เ้กีย่วขอ้งตอ้งการ,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการเก็บรักษายาเพือ่ให ้

มั่นใจในความเหมาะสมและปลอดภัย

มรีะบบคอมพวิเตอรส์นับสนุนการตดัสนิใจเกีย่วกบั

ระบบยา,

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่งการเก็บรักษา

ยา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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54 II-6.2 ก การสั่งใชย้าและการถา่ยทอดค าสั่ง มกีารปฏบิัตติามแนวทางการสั่งใชย้าและถา่ยทอดค าสั่งที่

องคก์รก าหนด,

มกีารท า med reconcile ในขัน้การรับเป็นผูป่้วยใน

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการสั่งใชย้าและ

ถา่ยทอดค าสั่ง,

มกีารท า med reconcile ในทกุขัน้ตอนของการดแูล

ผูป่้วย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่งการสั่งใชย้า 

การถา่ยทอดค าสั่ง และการท า med reconcile ท าให ้

มั่นใจในความปลอดภัย ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม 

และประสทิธผิล

55 II-6.2 ข การทบทวนค าสั่ง เตรยีม เขยีนฉลาก จัดจา่ย และสง่

มอบยา

มกีารปฏบิัตติามแนวทางทีอ่งคก์รก าหนด (การทบทวน

ค าสั่งใชย้า การตรวจสอบซ ้า การเขยีนฉลาก การสง่มอบ

ยา),

มกีารทบทวนค าสั่งใชย้าทกุรายการ,

มกีารสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป่้วยในเวลาทีทั่นความ

ตอ้งการ

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการเตรยีม จัดจา่ย 

และสง่มอบยา,

แผนกเภสชักรรมเป็นผูเ้ตรยีมยาส าหรับผูป่้วยเฉพาะ

รายหรอืยาทีไ่มม่จี าหน่ายในทอ้งตลาด,

มฉีลากยาทีค่รบถว้นตดิจนถงึจดุทีใ่หย้าแกผู่ป่้วย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่งการทบทวน

ค าสั่ง การเตรยีมการเขยีนฉลาก การจัดจา่ย และการ

สง่มอบยา ท าใหม้ั่นใจในความปลอดภัย ความถกูตอ้ง

 ความเหมาะสม และความทันเวลา

56 II-6.2 ค การบรหิารยาและตติตามผล มกีารปฏบิัตติามแนวทางทีอ่งคก์รก าหนด (การบรหิารยา 

การใหข้อ้มลู การตดิตามผล การจัดการกบัยาทีผู่ป่้วยน ามา)

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการบรหิารยาและ

ตดิตามผล

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่งการบรหิารยา

และตดิตามผล,

มกีารน า digital technology มาใชเ้พือ่ลดความเพือ่

ลดความคลาดเคลือ่นในการตรวจสอบและบันทกึ

57 II-7.1 บรกิารรังสวีทิยา/ภาพการแพทย์ มกีารวางแผน ทรัพยากร และการจัดการตามขอ้ก าหนด,

มบีรกิารรังสวีทิยาทีจ่ าเป็นตลอดเวลา,

ใหภ้าพวนิจิฉัยทีม่คีณุภาพโดยมอีนัตรายตอ่ผูป่้วยและ

เจา้หนา้ทีน่อ้ยทีส่ดุ,

มรีะบบบรหิารคณุภาพและความปลอดภัยตามขอ้ก าหนด

การแปลผลภาพรังสที าโดยรังสแีพทย,์

มกีารทบทวนความเหมาะสมและคุม้คา่ของการสง่

ตรวจ ความน่าเชือ่ถอืของการแปลผล,

มกีารตดิตามคณุภาพของบรกิารรังสวีนิจิฉัยทีส่ง่ผูป่้วย

ไปรับการตรวจภายนอก,

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบบรหิารคณุภาพและ

ความปลอดภัยอยา่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการจัดบรกิารรังสี

วทิยา

58 II-7.2 บรกิารหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทย/์พยาธวิทิยาคลนิกิ มกีารวางแผน ทรัพยากร และการจัดการตามขอ้ก าหนด,

มบีรกิาร lab ทีจ่ าเป็นตลอดเวลา,

มรีะบบป้องกนัการรายงานผลผดิพลาด การรางานคา่วกิฤติ

 การรักษาความลบั การสือ่สารทีด่กีบัหน่วยสง่ตรวจ,

มรีะบบบรหิารคณุภาพและความปลอดภัยตามขอ้ก าหนด

มกีารตดิตามความสามารถของหอ้งปฏบิัตกิารทีรั่บ

ตรวจตอ่ รวมทัง้ประเมนิผูใ้หค้ าปรกึษาหรอืขอ้คดิเห็น

ส าหรับการทดสอบบางอยา่ง,

มกีารประเมนิและปรับปรุงตามขอ้แนะน าขององคก์รที่

 สรพ.มขีอ้ตกลง,

มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบบรหิารคณุภาพและ

ความปลอดภัยอยา่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการจัดบรกิาร

หอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทย์

59 II-7.4 ธนาคารเลอืดและงานบรกิารโลหติ (ส าหรับ รพ.ทีไ่มม่ธีนาคารเลอืด) มรีะบบการขอเลอืด 

ขนสง่เลอืด หรอืสง่ผูป่้วยไปรับเลอืดทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สามารถใหเ้ลอืดแกผู่ป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภัย ทันเวลา,

(ส าหรับ รพ.ทีม่ธีนาคารเลอืด) สามารถปฏบิัตติาม

มาตรฐานการใหบ้รกิารโลหติของสภากาชาดในหัวขอ้ที่

จ าเป็นกบับรบิทไดค้รบถว้น

สามารถเป็นทีพ่ ึง่ในดา้นการใหบ้รกิารโลหติใหแ้ก ่รพ.

ในเขตใกลเ้คยีงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการงานบรกิาร

โลหติอยา่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการใหบ้รกิารโลหติ

60 II-7.3/7.5 พยาธวิทิยากายวภิาค และบรกิารตรวจวนิจิฉัยอืน่ๆ มกีารน ามาตรฐานพยาธวิทิยากายวภิาคมาเป็นแนวทางใน

การปฏบิัตงิาน,

การตรวจวนิจิฉัยทีก่ระท ากบัผูป่้วยโดยตรง ใหค้วามมั่นใจ

ในความปลอดภัยและผลลพัธท์ีม่คีณุภาพ

มกีารประเมนิและปรับปรุงตามขอ้แนะน าของราช

วทิยาลยัพยาธแิพทยแ์หง่ประเทศไทย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการใหบ้รกิาร

พยาธวิทิยากายวภิาคและบรกิารตรวจวนิจิฉัยอืน่ๆ

61 II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภัยสขุภาพ มนีโยบาย แผน ผูรั้บผดิชอบ งบประมาณและทรัพยากร 

สรา้งความรูใ้นการเฝ้าระวงัโรคและภัยสขุภาพ,

มกีารบันทกึและจัดเก็บขอ้มลูทีม่คีณุภาพ,

มกีารใชว้ธิกีารทางระบาดวทิยาในการวเิคราะหข์อ้มลู

อยา่งสม า่เสมอ,

มกีารสบืคน้และควบคมุการระบาดอยา่งทันทว่งที

มกีารเชือ่มโยงขอ้มลูจากสว่นงานตา่งๆ ในการเฝ้าระวงั,

มกีารตอบสนองตอ่การระบาดของโรคและภัยสขุภาพ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยความร่วมมอืของผูเ้กีย่วขอ้ง

และเครอืขา่ยนอก รพ.,

มกีารตดิตามประเมนิผลและปรับปรุงกระบวนการเฝ้า

ระวงัโรคและภัยสขุภาพ

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการเฝ้าระวงัโรค

และภัยสขุภาพ

62 II-9 การท างานกบัชมุชน องคก์รร่วมกบัชมุชนจัดบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพที่

ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน,

องคก์รสนับสนุความสามารถของชมุชนในการแกปั้ญหา

สขุภาพของชมุชน สง่เสรมิการพัฒนาพฤตกิรรมและ

ทักษะสขุภาพของบคุคลและครอบครัว

องคก์รสง่เสรมิการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ทาง

สงัคม ทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพด ีชีแ้นะนโยบาย

สาธารณะเพือ่สขุภาพ,

มกีารประเมนิและปรับปรุงบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพใน

ชมุชนและการเสรมิพลงัชมุชน

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการท างานกบั

ชมุชน

63 III-1(1-2) การเขา้ถงึบรกิาร มบีรกิารทีจ่ าเป็นตามปัญหาสขุภาพของชมุชน,

มกีารลดอปุสรรคคอ่การเขา้ถงึบรกิาร,

มกีารประสานงานทีด่ใีนการรับผูป่้วยสง่ตอ่,

มกีารใชท้างเลอืกตา่งๆ เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิาร,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการจัดบรกิาร,ตอบสนอง

ความตอ้งการของชมุชน การเขา้ถงึบรกิาร และ

ระยะเวลารอคอย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการจัดบรกิาร

ตอบสนองความตอ้งการของชมุชนและการเขา้ถงึ

บรกิาร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
64 III-1(3-8) กระบวนการรับผูป่้วย การใหข้อ้มลู และ informed 

consent

มกีารคดัแยกผูป่้วย (triage) อยา่งเหมาะสม

มกีระบวนการรับผูป่้วยทีเ่หมาะสมกบัปัญหา/ความ

ตอ้งการของผูป่้วยอยา่งทันเวลา ตามเกณฑท์ีอ่งคก์ร

ก าหนด มกีารประสานงานทีด่,ี

มกีารใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมและเขา้ใจงา่ย,

มกีารขอ บันทกึ และจัดเก็บ informed consent,

มกีารก าหนดบรกิารหรอืกจิกรรมทีจ่ะตอ้งขอ informed 

consent เป็นการเฉพาะเพิม่จากการยนิยอมรับการรักษา

ท่ัวไป,

มกีารปฏบิัตติามแนวทางเกีย่วกบัการบง่ชีผู้ป่้วยทีอ่งคก์ร

ก าหนด

มกีารประสานงานในการสง่ตอ่ผูป่้วยวกิฤตทิีม่ ี

ประสทิธภิาพ,

มกีารน าขอ้มลูสถานพยาบาลทีรั่บผูป่้วยตอ่มาปรับปรุง

กระบวนการดแูลและพัฒนาศกัยภาพ (ตามความ

เหมาะสม),

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการรับผูป่้วย การให ้

ขอ้มลู การขอ informed consent และการบง่ชีผู้ป่้วย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการรับผูป่้วย การ

ใหข้อ้มลู การขอ informed consent และการบง่ชี้

ผูป่้วย

65 III-2 ก/ข การประเมนิผูป่้วยและการสง่ตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโรค มกีารประเมนิแรกรับและบันทกึตามเกณฑท์ีอ่งคก์รก าหนด,

มกีารใช ้CPG สิง่แวดลอ้ม และวธิกีารทีเ่หมาะสมในการ

ประเมนิ,

มกีารอธบิายผลการประเมนิใหผู้ป่้วย/ครอบครัว ดว้ย

ภาษาทีช่ดัเจนเขา้ใจงา่ย,

มกีารประเมนิซ ้าในเวลาทีเ่หมาะสม,

ผูป่้วยไดรั้บการตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโรคทีจ่ าเป็น

มกีารประสานการประเมนิเพือ่ลดความซ ้าซอ้น,

มคีวามร่วมมอืในการวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงผลการ

ประเมนิในผูป่้วยทีซ่ับซอ้น,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการประเมนิผูป่้วยและการ

สง่ตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโรค

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการประเมนิผูป่้วย

และการสง่ตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโรค

66 III-2 ค การวนิจิฉัยโรค มกีารบันทกึการวนิจิฉัยโรคและการเปลีย่นแปลงการ

วนิจิฉัยโรคตามเกณฑท์ีอ่งคก์รก าหนด

มกีารทบทวนความถกูตอ้ง เหมาะสม ทันเวลา ของ

การวนิจิฉัยโรค การมขีอ้มลูสนับสนุนการวนิจิฉัยโรค 

และความสอดคลอ้งของการวนิจิฉัยโรคโดยแตล่ะ

วชิาชพี,

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความผดิพลาดในการ

วนิจิฉัยโรคและน ามาปรับปรุง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการวนิจิฉัยโรค

67 III-3.1 การวางแผนการดแูลผูป่้วย มแีผนการดแูลผูป่้วยทีส่อดคลอ้งกบัปัญหา/ความตอ้งการ

ดา้นสขุภาพของผูป่้วยแตล่ะราย,

มกีารใชห้ลกัฐานวชิาการหรอื CPG มาใชใ้นการวางแผน,

มกีารทบทวนและปรับแผนการดแูลตามสถาวะของผูป่้วย

มกีารเชือ่มโยงและประสานกนัระหวา่งวชิาชพีและ

หน่วยงานตา่งๆ ในการวางแผนการดแูลผูป่้วย,

ผูป่้วย/ครอบครัว มโีอกาสร่วมตดัสนิใจและวางแผน

มกีารบันทกึแผนการดแูลผูป่้วยระหวา่งวชิาชพีที่

ชดัเจน งา่ยตอ่การใชร้่วมกนั ระบเุป้าหมายและบรกิาร

ทีจ่ะให ้

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการวางแผนการ

ดแูลผูป่้วย

68 III-3.2 การวางแผนจ าหน่าย มกีารประเมนิและระบปัุญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยทีจ่ะ

เกดิขึน้หลงัจ าหน่าย,

มกีารวางแผนจ าหน่ายเพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถดแูลตนเอง

และจัดการกบัปัญหาไดห้ลงัจ าหน่าย,

มกีารประเมนิความตอ้งการของผูป่้วยซ ้าเป็นระยะ

การวางแผนจ าหน่ายครอบคลมุผูป่้วยทกุรายทีม่ขีอ้

บง่ชี ้ และสอดคลอ้งกบัปัญหาของผูป่้วย,

แพทย ์พยาบาล วชิาชีพ่ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูป่้วย/ครอบครัว

 มสีว่นร่วมในการวางแผนจ าหน่าย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจ าหน่าย

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการวางแผน

จ าหน่าย

69 III-4.1 การดแูลท่ัวไป มกีารก าหนดความรับผดิชอบในการดแูลผูป่้วยใหผู้ม้ ี

คณุสมบัตเิหมาะสม,

มกีารใชห้ลกัปฏบิัตซิ ึง่เป็นทีย่อมรับของวชิาชพีในการดแูล

 ตอบสนองปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยอยา่งทันทว่งที

 ปลอดภัย เหมาะสม,

มสี ิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การดแูลทีม่คีณุภาพ

มกีารประเมนิและตอบสนองความคาดหวงัของ

ครอบครัวในการมสีว่นร่วมดแูลผูป่้วยอยา่งเป็นองคร์วม,

มกีารสือ่สารและประสานงานทีด่เีพือ่ความตอ่เนื่องใน

การดแูล,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วยท่ัวไป

มสี ิง่แวดลอ้มและกระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีน

การดแูลผูป่้วย

70 III-4.2 การดแูลผูป่้วยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู มกีารระบกุลุม่ผูป่้วย/บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู และจัดท า

แนวทางการดแูล ฝึกอบรมเพือ่น าแนวทางไปปฏบิัต,ิ

หัตถการทีม่คีวามเสีย่งสงู ท าในสถานทีเ่หมาะสม มคีวาม

พรอ้มดา้นเครือ่งมอืและผูช้ว่ย,

มกีารเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสมกบัความ

รุนแรงของการเจ็บป่วย

มทีมีผูเ้ชีย่วชาญมาชว่ยทมีผูใ้หบ้รกิารเมือ่ผูป่้วยมี

อาการทรุดลงหรอืเปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ

(rapid response team),

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย/

บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการดแูลผูป่้วย/

ใหบ้รกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู

71 III-4.3 ก การระงับความรูส้กึ มกีารประเมนิผูป่้วยและวางแผนระงับความรูส้กึ,

ผูป่้วย/ครอบครัวไดรั้บขอ้มลูทีจ่ าเป็น และมสีว่นร่วม,

ผูป่้วยไดรั้บการเตรยีมพรอ้มดา้นร่างกายและจติใจ,

กระบวนการระงับความรูส้กึ การใชเ้ครือ่งมอื/วสัด/ุยา 

เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี

มกีารประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง

เพือ่การระงับความรูส้กึในผูป่้วยทีซ่ับซอ้น,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการระงับความรูส้กึ

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการระงับความรูส้กึ

72 III-4.3 ข การผา่ตดั มกีารประเมนิและวางแผนการผา่ตดัอยา่งเหมาะสม,

มกีารใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นแกผู่ป่้วย/ครอบครัว,

ผูป่้วยไดรั้บการเตรยีมความพรอ้มทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ,

มกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการป้องกนัการผา่ตดัผดิคน 

ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิหัตถการ

สถานที ่เครือ่งมอื ระบบงาน และบคุลากร เอือ้ตอ่การ

ผา่ตดัอยา่งปลอดภัย

มคีวามสามารถและการประสานงานกบัวชิาชพีที่

เกีย่วขอ้งเพือ่การดแูลผูป่้วยซับซอ้นหรอืรุนแรงได ้

อยา่งปลอดภัย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย

ผา่ตดัอยา่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการดแูลผูป่้วย

ผา่ตดั

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
73 III-4.3 ค อาหารและโภชนบ าบัด มรีะบบบรกิารอาหารทีด่ ีผูป่้วยไดรั้บอาหารทีเ่หมาะสม,

ผูป่้วยทีม่ปัีญหา/ความเสีย่ง ไดรั้บการประเมนิภาวะโภชน

การ ใหโ้ภชนบ าบัดทีเ่หมาะสม,

มกีารใหค้วามรูด้า้นอาหารแกผู่ป่้วยและครอบครัว,

มกีารปฏบิัตติามหลกัสขุาภบิาลอาหาร

มกีารคดักรองปัญหาโภชนการในผูป่้วยทกุราย,

มกีารใหค้วามรูด้า้นอาหาร โภชนาการ และโภชน

บ าบัดแกผู่ป่้วย/ครอบครัวเพือ่ใหม้พีฤตกิรรมทีพ่งึ

ประสงค,์

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการเกีย่วกบับรกิาร

อาหารและโภชนบ าบัดอยา่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการจัดบรกิาร

อาหารและโภชนบ าบัด

74 III-4.3 ง การดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย บคุลากรมคีวามตระหนักในความตอ้งการของผูป่้วยระยะ

ทา้ย,

ผูป่้วยไดรั้บการประเมนิและตอบสนองความตอ้งการทัง้

ดา้นร่างกายและจติใจ,

มกีารดแูลผูป่้วยทีก่ าลงัจะเสยีชวีติอยา่งเหมาะสม

มกีารดแูลประคบัประคองส าหรับผูป่้วยระยะทา้ยอยา่ง

สมศกัดิศ์ร,ี

มรีะบบสนับสนุนใหผู้ป่้วยหนังสอืแสดงเจตจ านงใน

การดแูลระยะทา้ยและปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหนังสอื

แสดงเจตจ านง,

มกีารจัดสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การจากไปอยา่งสงบ,

มกีารตอบสนองตอ่ความตอ้งการดา้นสงัคมและจติ

วญิญาณอยา่งเหมาะสม โดยการมสีว่นร่วมของ

ครอบครัว

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการดแูลผูป่้วย

ระยะทา้ย

75 III-4.3 จ การจัดการความปวด ผูป่้วยไดรั้บการคดักรองความปวดและประเมนิความปวด

อยา่งครอบคลมุ,

ผูป่้วยไดรั้บแจง้เกีย่วกบัโอกาสทีจ่ะเกดิความปวดลว่งหนา้,

ผูป่้วยมสีว่นร่วมในการเลอืกวธิกีารจัดการความปวด,

ผูป่้วยทีม่คีวามปวดไดรั้บการดแูลและเฝ้าระวงัอยา่ง

เหมาะสม

ผูป่้วยมสีว่นร่วมในการควบคมุการบ าบัด,

มรีะบบทีช่ว่ยใหผู้ป่้วยทีม่ไิดน้อน รพ.สามารถเขา้ถงึ

ยาบ าบัดความปวดทีจ่ าเป็น,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการจัดการความปวดอยา่ง

ตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการจัดการความ

ปวด

76 III-4.3 ฉ การฟ้ืนฟสูภาพ มกีารประเมนิและวางแผนการฟ้ืนฟสูภาพแกผู่ป่้วยอยา่ง

เหมาะสม,

ผูป้วยไดรั้บการฟ้ืนฟสูภาพอยา่งเหมาะสมกบัสภาวะของ

ผูป่้วย,

มกีารก าหนดเป้าหมายและตดิตามประเมนิผลการฟ้ืนฟู

สภาพผูป่้วยแตล่ะราย,

บรกิารฟ้ืนฟสูภาพเป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบยีบ และ

ขอ้บังคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

การฟ้ืนฟสูภาพครอบคลมุเป็นองคร์วม (ร่างกาย จติใจ

 สงัคม จติวญิญาณ),

มกีารประสานงานระหวา่งการฟ้ืนฟสูภาพใน รพ.ที่

ตอ่เนื่องทีบ่า้น,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการฟ้ืนฟสูภาพ

อยา่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการจัดบรกิาร

ฟ้ืนฟสูภาพ

77 III-4.3 ช การดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง มกีารดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รังตามแนวปฏบิัตทิีไ่ดม้าตรฐาน,

กรณีทีม่กีารใหบ้รกิารฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม หน่วย

บรกิารนัน้ไดรั้บรองจาก ตรต.,

มกีาร monitor ผูป่้วยอยา่งเหมาะสม

มบีรกิารทีห่ลากหลายตามปัญหาและความพรอ้มของ

ผูป่้วย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงการดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง

อยา่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการดแูลผูป่้วยโรค

ไตเรือ้รัง

78 III-5 การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั มกีารประเมนิปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยเพือ่วางแผน

กจิกรรมการเรยีนรู,้

ผูป่้วยไดรั้บขอ้มลูทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัสภาวะสขุภาพและการ

ดแูลตนเอง,

มกีารประเมนิการรับรูแ้ละความเขา้ใจ,

ทมีใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นอารมณ์ จติใจ ค าปรกึษาที่

เหมาะสม และมกีารตดิตามปัญหาอปุสรรคในการดแูล

ตนเอง,

มกีารจัดกจิกรรมเสรมิทักษะทีจ่ าเป็นใหผู้ป่้วย/ครอบครัว

การประเมนิเพือ่วางแผนครอบคลมุขดีความสามารถ 

ภาวะดา้นอารมณ์และจติใจ ความพรอ้มในการเรยีนรู ้

และดแูลตนเอง,

ผูป่้วยไดรั้บขอ้มลูเพือ่การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม,

มกีารประเมนิความสามารถในการน าความรูแ้ละทักษะ

ทีไ่ดรั้บไปปฏบิัต,ิ

ผูป่้วย/ครอบครัวมสีว่นร่วมในการก าหนดแผนการดแูล

ตนเอง,

มกีารใชน้วตกรรมในการจัดกจิกรรมเสรมิทักษะ,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการใหข้อ้มลูและ

เสรมิพลงัอยา่งตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการใหข้อ้มลูและ

เสรมิพลงั

79 III-6 การดแูลตอ่เนื่อง มกีารสง่ตอ่ทีทั่นเวลาและปลอดภัย มกีารดแูลและสือ่สาร

ขณะสง่ตอ่ทีเ่หมาะสม,

มรีะบบนัดหมาย ระบบชว่ยเหลอืและใหค้ าปรกึษาตาม

ความเหมาะสม,

มกีารสือ่สารขอ้มลูผูป่้วยใหห้น่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

การดแูลตอ่เนื่อง

มกีารสรา้งความร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยงาน

ตา่งๆ เพือ่ความตอ่เนื่องในการตดิตามดแูลผูป่้วย และ

บรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพเขา้ใน

กระบวนการดแูลผูป่้วย,

มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการดแูลตอ่เนื่อง

มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการดแูลตอ่เนื่อง

IV ผลลพัธท์ีก่ าหนดใหร้ายงานใน SAR ตอนที ่IV มกีารออกแบบการวดัผล  (ใชเ้ป็นแนวทางการ

ประเมนิผลลพัธร์ะดบั Score 1 กบัมาตรฐานใน

สว่นนี้ทกุขอ้)

มกีารตดิตามตวัวดัทีส่ าคญั ตรงประเด็น (ใชเ้ป็น

แนวทางการประเมนิผลลพัธร์ะดบั Score 2 กบั

มาตรฐานในสว่นนี้ทกุขอ้)

มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

80 IV-1 (1), III ผลการดแูลผูป่้วยโดยรวม (การเสยีชวีติ การสง่ตอ่ 

การกลบัมารักษาหรอืการนอน รพ.ซ ้า) ทีส่ะทอ้น

คณุภาพการดแูลรักษา

มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

81 IV-1 (1), III-1 ผลดา้นการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

82 IV-1 (1), III-5/6 ผลดา้นความตอ่เนื่องในการดแูล มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการใหค้ะแนน

Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
83 IV-1 (1), III-2/3/4 ผลดา้นกระบวนการและผลลพัธใ์นการดแูลผูป่้วยโรค

ส าคญั

มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

84 IV-1 (1), III-2/3/4 ผลดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพในการ

ดแูลผูป่้วย

มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

85 IV-1 (1), III-4.3ก/ข ผลดา้นความปลอดภัยในการดแูลผูป่้วยผา่ตดั (S) มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

86 IV-1 (1), II-4 ผลดา้นความปลอดภัยในการควบคมุและป้องกนัการ

ตดิเชือ้ (I)

มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

87 IV-1 (1), II-6, II-7.4 ผลระบบบรหิารจัดการดา้นยา และดา้นความปลอดภัย

ในการใชย้า/เลอืด (M)

มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

88 IV-1 (1), III ผลดา้นความปลอดภัยในกระบวนการดแูลผูป่้วย (P) มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

89 IV-1 (1), II-7.2 ผลดา้นความปลอดภัยในการใช ้line/tube/catheter 

และตวัวดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหอ้งปฏบิัตกิาร (L)

มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

90 IV-1 (1), III-4.2 (5) ผลดา้นความปลอดภัยในการดแูลภาวะฉุกเฉนิ (E) มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

91 IV-1(2) ผลดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพของผูรั้บบรกิาร มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

92 IV-1(2), II-8, II-9 ผลดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพในชมุชน มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

93 IV-2, I-3 ผลดา้นความพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจ/ความผกูพัน ของ

ผูป่้วย/ผูรั้บผลงานอืน่/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

94 IV-3, I-5 ผลดา้นก าลงัคน มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

95 IV-4, I-I, I-2 ผลดา้นการน า มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

96 IV-5 (1), (2), II, I-

6.2

ผลดา้นประสทิธผิลของกระบวนการท างานส าคญั (IM,

 BCM, supply chain, RM, ENV)

มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile

97 IV-6, I-2 ผลลพัธด์า้นการเงนิ มกีารวดัทีต่รงประเด็น และครอบคลมุประเด็นส าคญัเป็น

สว่นใหญ ่โดยมกีารใชป้ระโยชนจ์ากการตดิตามตวัวดั

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัทีด่กีวา่คา่เฉลีย่ หรอื

มแีนวโนม้ดขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง

ตวัวดัส าคญัอยู่ในระดบั top quartile
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