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การประเมิ นตามมาตรฐาน HA ในระดับภาพรวมของแต่ละบท (version 4.2 ตุลาคม 2558)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
1 (เริ่ มต้น)
I-1 การนําองค์กร

มีการทบทวนภารกิจและ
เป้ าหมายของ รพ., ผูน้ ําใช้
เวลากับการตามแก้ปัญหา
ต่างๆ เป็ นส่วนใหญ่
1

I-2 การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ แผนยังมีลกั ษณะแยกส่วน
ขาดการวิเคราะห์อย่าง
มีจุดร่วม

1

I-3 การมุ่งเน้ นผูป้ ่ วย/
ผูร้ บั ผลงาน

ตัง้ รับ ตอบสนองข้อร้อง
เรียนทีส่ าํ คัญเป็ นเรือ่ งๆ

2 (กําลังพัฒนา)
ให้นโยบายสนับสนุนการ
พัฒนา, Top down, QA

1.5

2

มีการประมวลแผนเป็ นหนึ่ง
เดียว มีกระบวนการจัดทํา
ตามขัน้ ตอนทีด่ ี แต่ยงั มี
ข้อด้อยสําคัญในด้านต่างๆ1

1.5

2

ระบบจัดการข้อร้องเรียนมี
ประสิทธิภาพ มีการ
วิเคราะห์แนวโน้มและนําไป
ปรับปรุง

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

สร้างความร่วมมือและ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนา
ชีน้ ํา สือ่ สารและติดตามการ
พัฒนา สร้างแรงจูงใจ

เน้นการเรียนรู้ เสริมพลัง,
มีการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบ
การนํา

ใช้วสิ ยั ทัศน์และค่านิยม
นําองค์กรให้มขี ดี สมรรถนะ
สูง (high performing)
เป็ นองค์กรทีย่ งยื
ั่ น
(sustainable)

2.5

3

แผนสอดคล้องกับบริบท
ปราศจากข้อด้อยสําคัญ
บุคลากรรับรู้ มีระบบ
รายงานและติดตาม
ความก้าวหน้าและการบรรลุ
เป้ าหมาย
2.5

3

มีระบบรับรู/้ เรียนรูค้ วาม
ต้องการของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั
ผลงานทีด่ ี และนําไปใช้
ประโยชน์ (ออกแบบ/
ปรับปรุงระบบงาน), ผูป้ ่ วย
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอย่าง
เหมาะสมในทุกขัน้ ตอนของ
การดูแล

3.5

4

4.5

5

องค์กรมีความยืดหยุน่ และ
มีเป้ าหมายทีท่ า้ ทาย
การทบทวนนํามาสูจ่ ุดเน้น เปลีย่ นแปลงได้รวดเร็วเมือ่
การพัฒนาทีช่ ดั เจนและรับรู้ จําเป็ น
ทัวกั
่ น, มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผน
3.5

4

ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานมีสว่ น
ร่วมในการออกแบบ
ระบบงาน, มีการประเมิน
และปรับปรุงการรับรูแ้ ละนํา
ข้อมูลไปใช้เพือ่ การมุง่ เน้น
ผูป้ ่ วย

4.5

5

มีสงิ่ แวดล้อมและพฤติกรรม
ทีใ่ ห้ความอบอุ่น เอือ้ ต่อการ
เยียวยา, การตอบสนอง
ความต้องการมีความลึกซึง้
และมีความเฉพาะสําหรับ
แต่ละกลุม่

ตัวอย่างข้อด้อยสําคัญ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ทไ่ี ม่สอดคล้องกับความท้าทาย ไม่มเี ป้ าหมายทีช่ ดั เจน ไม่มตี วั ชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนการบรรลุเป้ าหมาย กระบวนการจัดทําแผนทีข่ าดการมีสว่ นร่วม
หรือขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีจ่ าํ เป็ น
1
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1 (เริ่ มต้น)
I-4.2ข. การจัดการความรู้ เริม่ ต้นการรวบรวมและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายใน
ขององค์กร
องค์กร

1

I-5 การมุ่งเน้ นทรัพยากร
บุคคล

มีระบบบริหารงานบุคคล
ตามมาตรฐานทัวไป
่

1

I-5.2ค.สุขภาพบุคลากร

ให้การดูแลเมือ่ เกิดการ
เจ็บป่ วยอย่างเหมาะสม

1

2 (กําลังพัฒนา)
มีการรวบรวมและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ

1.5

2

2

มีระบบป้ องกันโรคและ
อันตรายจากการทํางานใน
เชิงรุก

1.5
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2

4 (ก้าวหน้ า)

มีการแสวงหาความรูท้ ่ี
จําเป็ น (ทัง้ explicit & tacit),
ข้อมูลมีความพร้อมใช้, นํา
ความรูม้ าออกแบบระบบงาน
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูป้ ่ วย

การจัดการความรูส้ ง่ เสริม
ให้เกิดนวตกรรมใน
ระบบงาน และนําความรูท้ ่ี
เกีย่ วข้องมาใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์,
มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบการจัดการความรู้

2.5

บุคลากรได้รบั การพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะตามหน้าที่
รับผิดชอบและปั ญหาที่
เกิดขึน้ , เริม่ ต้นวางระบบ
ประเมินผลงานและระบบ
แรงจูงใจ

1.5

3 (เห็นผล)

3

มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้
เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละ
มีจาํ นวนเพียงพอใน
หน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง,
บุคลากรมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการพัฒนา มีขวัญ
กําลังใจ และสร้างผลงานทีด่ ี

2.5

3

บุคลากรดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างเหมาะสม

2.5

3

3.5

4

บุคลากรมีความผูกพันและ
อุทศิ ตนให้กบั องค์กร
ใฝ่ เรียนรู้ สร้างนวตกรรม,
มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบทรัพยากรบุคคล

3.5

4

บุคลากรส่วนใหญ่ม ี
พฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี
มีสภาวะสุขภาพดี, มีการ
ประเมินและปรับปรุงระบบ
การดูแลสุขภาพบุคลากร

3.5

4

5 (ยังยื
่ น)
การจัดการความรูส้ ง่ เสริม
ให้เกิดวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
เลิศ

4.5

5

ประยุกต์ใช้แนวคิด
spirituality ในการทํางาน
กับผูป้ ่ วยและเพื่อนร่วมงาน

4.5

5

บุคลากรเป็ นแบบอย่าง หรือ
เป็ นผูน้ ําในด้านการสร้าง
สุขภาพ

4.5

5

2
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I-6 การจัดการ
กระบวนการ

1 (เริ่ มต้น)

2 (กําลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

ใช้ 3P หรือPDSA ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
และงานประจํา, มีกจิ กรรม
หัวหน้าพาทําคุณภาพ
อยูใ่ นงานประจํา

ใช้ 3P หรือ PDSA ในการ
บริหารหน่วยงานเพือ่ บรรลุ
เป้ าหมาย รวมทัง้ การ
ติดตามกํากับงานประจําวัน,
เข้าถึงหัวใจของกิจกรรม
หัวหน้าพาทําคุณภาพ
(มุง่ เน้นผูร้ บั ผลงาน, พัฒนา
ต่อเนื่อง)

ใช้ 3P หรือ PDSA ในการ
บริหารและติดตามกํากับ
ระบบงานหรือกระบวนการ
หลัก (กระบวนการทีส่ ร้าง
คุณค่า) และประเด็น
เชิงกลยุทธ์

1

II-1.1 ค. การทํางานเป็ น
ทีม

มีความเป็ นทีมในหน่วยงาน
ในงานประจํา และการ
พัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน, มีแนวทางใน
การขอคําปรึกษาและการ
ดูแลผูป้ ่ วยทีซ่ บั ซ้อนร่วมกัน
ระหว่างสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง

II-1.1 ง. การประเมิ น
ตนเอง

หาโอกาสพัฒนาจากความ
เสีย่ งทีเ่ กิดขึน้

1

1.5

2

มีความเป็ นทีมในระบบงาน
ทีมคร่อมสายงาน และทีม
นําระดับต่างๆ ร่วมกัน
ทบทวนปั ญหา และพัฒนา
ระบบงานต่างๆ

1.5

2

หาโอกาสพัฒนาจากการ
วิเคราะห์กระบวนการ
ทํางานอย่างเป็ นระบบ, มี
กิจกรรมทบทวนคุณภาพ
อย่างสมํ่าเสมอ
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2.5

3

4 (ก้าวหน้ า)

มีการประเมินและปรับปรุง การพัฒนาส่งผลให้เกิด
สัมฤทธิผลของการจัดการ คุณค่าต่อผูร้ บั บริการ
กระบวนการของทีมต่างๆ, เพิม่ ขึน้ ชัดเจน
การพัฒนามีความชัดเจนใน
เรือ่ งการบูรณาการ
(เชื่อมโยง) และนวตกรรม

3.5

4

ทีมระบบงาน ทีมคร่อมสาย มีการติดตามประเมินและ
งาน และทีมนําระดับต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ทําหน้าทีด่ แู ลภาพรวม
ทีมระบบงานต่างๆ
ติดตามความก้าวหน้า
เชื่อมโยงกับทีมนําสูงสุดและ
ทีมทีเ่ กีย่ วข้อง
2.5

3

5 (ยังยื
่ น)

3.5

ใช้วธิ กี ารประเมินตนเองที่
หลากหลาย ด้วยความเข้าใจ
ได้แก่ การประเมินจุดแข็ง
จุดอ่อนในงานทีท่ าํ , การ
ติดตามตัวชีว้ ดั , การใช้
service profile เพือ่
วิเคราะห์งานและการบรรลุ
เป้ าหมาย, การทบทวน
คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย, การ
ทบทวนเวชระเบียนเพือ่

4

4.5

5

มีวฒ
ั นธรรมของการทํางาน
เป็ นทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็ นแบบอย่างทีด่ ี

4.5

5

ใช้การวิจยั ประเมินผล, มี
มีวฒ
ั นธรรมของการ
การใช้ตวั เทียบเพือ่ ยกระดับ ประเมินตนเอง
เป้ าหมาย เช่น ตัวเทียบใน
ระดับกลุม่ หรือระดับชาติ /
ความต้องการของผูป้ ่ วย /
เป้ าหมายขององค์กร

3
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1 (เริ่ มต้น)

2 (กําลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

เรียนรู้ AE, การตามรอยทาง
คลินิก, การประเมินตนเอง
ตามมาตรฐาน, การเยีย่ ม
หน่วยงานเพือ่ ซักซ้อมความ
เข้าใจ
1

1.5

2

2.5

II-1.2ก. การบริ หารความ
เสี่ยง

ตอบสนองปั ญหา/เหตุการณ์ มีระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์,
เฉพาะรายเหมาะสม
มีการทํา RCA และวาง
ระบบป้ องกันทีร่ ดั กุม, มี
กิจกรรมสร้างความตื่นตัวใน
งานประจํา

II-1.2 กิ จกรรมทบทวน
คุณภาพ (ที่แนะนําไว้ใน
บันไดขัน้ ที่ 1 สู่ HA)

มีการทบทวนเป็ นครัง้ คราว

1

1

II-2.1ก. การบริ หาร
การพยาบาล

มีการบริหารการพยาบาล
โดยการมีสว่ นร่วม
มีแนวทางหรือมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านทีจ่ าํ เป็ น

1.5

2

3

3.5

วิเคราะห์ความเสีย่ งรอบ
ด้าน (ทัง้ ทีเ่ คยเกิดและทีม่ ี
โอกาสเกิด), ระบบงานได้รบั
การออกแบบอย่างรัดกุมและ
นําไปปฏิบตั ิ

2.5

3

2

มีการจัดอัตรากําลังทางการ
พยาบาลทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของผูป้ ่ วย
และหน้าทีร่ บั ผิดชอบ, มี
ระบบประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาลในประเด็น
ทีส่ าํ คัญ
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2.5

3

4.5

บูรณาการระบบงานและ
ระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารความเสีย่ ง, มี
การประเมินและปรับปรุง
ระบบบริหารความเสีย่ ง

3.5

4

3.5

มีระบบการนิเทศงาน/กํากับ
ดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ, มีการ
ใช้กระบวนการพยาบาล
อย่างเหมาะสม ในการดูแล
ผูป้ ่ วยร่วมกับวิชาชีพที่
เกีย่ วข้อง, ปั ญหาและความ
เสีย่ งของผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจ
พบทันการณ์และตอบสนอง

4

5

วัฒนธรรมความปลอดภัย
เด่นชัด

4.5

มีการทบทวนทีบ่ รู ณาการ
เข้าเป็ นกิจกรรมประจําของ
หน่วยงาน, มีความไวในการ
ตรวจพบปั ญหาของผูป้ ่ วย,
มีการติดตามการปฏิบตั แิ ละ
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้

มีการทบทวนและปรับปรุงที่ กิจกรรมทบทวนครอบคลุม
สอดคล้องกับบริบทของ
โอกาสเกิดปั ญหาสําคัญ,
หน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ
นํามาสูก่ ารปรับปรุง
ระบบงาน

1.5

4

5

มีวฒ
ั นธรรมของการ
ทบทวนคุณภาพการดูแล
ผูป้ ่ วย รวมทัง้ การมีระบบ
concurrent monitoring ใน
รูปแบบต่างๆ

4.5

5

มีมนี วตกรรมหรือใช้ model ระบบบริหารการพยาบาลมี
เกือ้ หนุนให้ผปู้ ่ วยได้รบั การ ขีดสมรรถนะสูง
เป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ดูแลทางการพยาบาลใน
ลักษณะ holistic / humanized,
มีการเรียนรูร้ ว่ มกับสหสาขา
วิชาชีพเพือ่ นําปั ญหาหรือ
เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์
มาปรับปรุงระบบงาน พัฒนา
4
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อย่างเหมาะสม, มีการพัฒนา วิชาชีพและพัฒนาบุคลากร,
คุณภาพตามจุดเน้นของ
มีการประเมินและปรับปรุง
องค์กรร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง
ระบบบริหารการพยาบาล
1

II-2.2 การกํากับดูแล
วิ ชาชีพ ด้านการแพทย์

มีการพบปะกันในกลุม่
แพทย์อย่างสมํ่าเสมอและมี
กิจกรรมร่วมกันเพือ่ แสดง
จุดยืนและธํารงไว้ซง่ึ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ

II-3.1 ก. สิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพและความ
ปลอดภัย

อาคารสถานทีไ่ ด้รบั การ
ดูแลความสะอาดและเป็ น
ระเบียบ, สถานทีอ่ าจมี
ข้อจํากัดซึง่ ไม่อาจแก้ไขได้
ในเวลาอันสัน้

1

1

II-3.1 ข.-ง.วัสดุ/ของเสีย
อันตราย ภาวะฉุกเฉิ น
อัคคีภยั

โครงสร้างอาคารสถานทีไ่ ม่
มีความเสีย่ งด้านอัคคีภยั ที่
ชัดเจน, มีการจัดทําแผน
ป้ องกันและรองรับเมือ่ เกิด

1.5

2

2.5

มีการจัดตัง้ องค์กรแพทย์
และกําหนดประเด็นสําคัญที่
จําเป็ นต้องมีการพัฒนาและ
ประสานเพือ่ นําไปปฏิบตั ิ

1.5

2

2.5

2

2.5

มีการอบรมและฝึกซ้อมแผน
, มีการติดตัง้ เครือ่ งมือและ
วางระบบเกีย่ วกับอัคคีภยั
อย่างเหมาะสมกับประเภท
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3

โครงสร้างอาคารสถานที่
เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด, เอือ้ ต่อการทํางาน
และให้บริการได้อย่าง
ปลอดภัย สะดวกสบาย,
พืน้ ทีใ่ ช้สอยเพียงพอ, แสง
สว่างและอุณหภูมเิ หมาะสม,
มีระบบระบายอากาศทีด่ ,ี
อาคารสถานทีไ่ ด้รบั การ
บํารุงรักษาอย่างดี

มีการปรับปรุงเพือ่ ลดความ
เสีย่ งทางโครงสร้าง
กายภาพทีเ่ ห็นชัดเจน

1.5

3

3.5

มีกลไกกํากับดูแลและ
ส่งเสริมให้เกิดบริการทาง
การแพทย์ทด่ี ี มีมาตรฐาน
และจริยธรรม, แพทย์แต่ละ
คนประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วย
ของตนอย่างสมํ่าเสมอและ
นําไปปรับปรุง

3

การซ้อมแผนอัคคีภยั และ
ภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุก
สภาวการณ์และผูเ้ กีย่ วข้อง
ทัง้ ในและนอก รพ. นําผลไป

4

มีบทบาทเด่นชัดในการเป็ น
ผูน้ ําและชีท้ ศิ ทางเรือ่ ง
คุณภาพและความปลอดภัย
ในการดูแลผูป้ ่ วย, มีการ
ประเมินและปรับปรุงระบบ
กํากับดูแลมาตรฐานและ
จริยธรรม

3.5

4

4.5

5

องค์กรแพทย์เป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ใี นการส่งเสริมให้ รพ.มี
บริการทางการแพทย์ทม่ี ี
คุณภาพและน่าไว้วางใจ

4.5

5

เป็ นสถานทีท่ ใ่ี ห้ความอบอุ่น สถานทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยา
เป็ นมิตร, มีการออกแบบ
โครงสร้างสําหรับผูป้ ่ วย
เฉพาะกลุม่ โรค

3.5

4

มีการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบการ
จัดการวัสดุ/ ของเสีย
อันตราย ภาวะฉุกเฉิน และ

4.5

5

มีการจัดการและการเตรียม
ความพร้อมเป็ นแบบอย่างที่
ดี
5
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1 (เริ่ มต้น)
อัคคีภยั หรือภาวะฉุกเฉิน
อื่นๆ

1

II-3.2 ก.-ข. เครื่องมือและ
ระบบสาธารณูปโภค

มีระบบการจัดการ การ
ตรวจสอบความเพียงพอ
ดูแลความพร้อมใช้ของ
เครือ่ งมือและวัสดุอุปกรณ์
ในแต่ละหน่วยงาน

1

II-3.3 สิ่ งแวดล้อมเพื่อการ มีความพยายามในการ
แก้ไขปั ญหาในระบบบําบัด
สร้างเสริ มสุขภาพและ
นํ้าเสียและกําจัดขยะซึง่
พิ ทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
อาจจะมีโครงสร้างไม่
เหมาะสมกับ รพ.

1

2 (กําลังพัฒนา)
วัสดุทต่ี ดิ ไฟในแต่ละพืน้ ที,่
มีการวางระบบเกีย่ วกับการ
จัดการกับวัสดุ/ของเสีย
อันตรายอย่างเหมาะสม

1.5

2

มีการกําหนดระดับขัน้ ตํ่า
ของเครือ่ งมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในแต่ละหน่วยงาน
สํารวจและวางแผนจัดหา

1.5

2

มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อความ
ปลอดภัยทางกายภาพและ
ปราศจากการรบกวน,
ระบบบําบัดนํ้าเสียมีขนาด
เหมาะสมกับ รพ., มี
กระบวนการทีช่ ดั เจนในการ
บําบัดนํ้าเสียและกําจัดขยะ
โดยผูม้ คี วามรู้
1.5
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2

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

ปรับปรุงแผนและการเตรียม อัคคีภยั
ความพร้อม, มีการ
ตรวจสอบปั จจัยเสีย่ งต่อ
อัคคีภยั วัสดุและของเสีย
อันตรายอย่างสมํ่าเสมอ และ
ปรับปรุงเพื่อลดปั จจัยเสีย่ ง
2.5

3

มีเครือ่ งมือและระบบ
สาธารณูปโภคเพียงพอ
พร้อมใช้สาํ หรับการดูแล
ผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัยทัง้
ในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน, มีระบบบํารุงรักษา
เชิงป้ องกัน ทดสอบ
ตรวจสอบ และ Calibrate
ทีเ่ หมาะสม
2.5

3

มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมี
ปฏิสมั พันธ์และความผ่อน
คลาย, มีระบบบําบัดนํ้าเสีย
และการกําจัดขยะทีม่ ี
ประสิทธิภาพ, ค่านํ้าทิง้ ที่
ผ่านการบําบัดเป็ นไปตาม
มาตรฐาน

2.5

3

3.5

4

มีระบบการจัดการและ
สํารองเครือ่ งมือเพือ่ ให้เกิด
ความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ, มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ปรับปรุง
ระบบและการจัดหาทดแทน

3.5

4

4.5

5

ให้คาํ ปรึกษาการบํารุงรักษา
แก่ รพ. ในเครือข่ายหรือ
หน่วยงานใกล้เคียง
ภายนอกได้

4.5

5

เป็ นแบบอย่างในการเรียนรู้
มีสงิ่ แวดล้อมเอือ้ ต่อการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะของ ให้แก่องค์กรอื่นๆ
ผูร้ บั บริการอย่างได้ผล, รพ.
พยายามลดปริมาณของเสีย
และลดการใช้วสั ดุทท่ี าํ ลาย
สิง่ แวดล้อม, รพ.ร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ใน
การพิทกั ษ์และปรับปรุง
สิง่ แวดล้อม
3.5

4

4.5

5

6

2 HAOverallScoring2010 Ver4.2_151009
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II-4 การป้ องกันและ
ควบคุมการติ ดเชื้อ

มีผรู้ บั ผิดชอบงาน IC
ชัดเจน, เริม่ มีแนวทาง
ปฏิบตั ทิ จ่ี าํ เป็ น

1

II-5 ระบบเวชระเบียน

มีแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การบันทึก การแก้ไข การ
จัดเก็บ และการเข้าถึงเวช
ระเบียนทีเ่ หมาะสม

1

2 (กําลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

ผูร้ บั ผิดชอบมีความรูแ้ ละ
คุณสมบัตเิ หมาะสม,
มีมาตรการป้ องกัน
ครอบคลุมการติดเชือ้ ทีพ่ บ
บ่อยและมีสงิ่ อํานวยความ
สะดวกเพียงพอ

การป้ องกันและควบคุม
ครอบคลุมการติดเชือ้
ทีส่ าํ คัญตามบริบทของ รพ.,
มาตรการทีก่ าํ หนดได้รบั การ
ปฏิบตั ,ิ ระบบเฝ้ าระวัง
มีประสิทธิภาพ

มีบรู ณาการระหว่างงาน IC
กับ CQI และระบบงานที่
เกีย่ วข้องต่างๆ ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ, การป้ องกัน
และควบคุมครอบคลุมการ
ติดเชือ้ ทีม่ คี วามสําคัญทาง
ระบาดวิทยาทัง้ หมด
รวมทัง้ ทีบ่ า้ นของผูป้ ่ วย
และการส่งต่อระหว่าง รพ.,
มีการประเมิน/ปรับปรุง
ระบบ IC

มีระบบป้ องกันและควบคุม
การติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นแบบอย่าง,
อัตราการติดเชือ้ สําคัญอยู่
ในระดับตํ่า

1.5

2

ระบบบริหารเวชระเบียนมี
ประสิทธิภาพ, มีการ
ทบทวนความสมบูรณ์ของ
การบันทึกเวชระเบียนตาม
แบบฟอร์มของ สปสช./
สรพ. หรือเทียบเท่า
ตามเกณฑ์2 และแพทย์รบั รู้
คะแนนความสมบูรณ์ทต่ี น
รับผิดชอบ
1.5

2

2.5

3

3.5

เวชระเบียนมีความสมบูรณ์
ไม่น้อยกว่า 50%, มีการ
ประมวลผลข้อมูลจากเวช
ระเบียนเพือ่ ประโยชน์ในการ
วางแผนและการปรับปรุง
ดูแลผูป้ ่ วย,

2.5

3

4

มีการทบทวนคุณภาพการ
ดูแลผูป้ ่ วยจากเวชระเบียน
และนําปั ญหาทีพ่ บไป
ปรับปรุงระบบงาน (เช่น
การใช้ trigger เพือ่ คัดกรอง
เวชระเบียนมาทบทวนหา
AE และปรับปรุง)

3.5

4

4.5

5

ผูป้ ่ วยทุกรายมีเวชระเบียน
ซึง่ มีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับ
การสือ่ สาร การดูแล
ต่อเนื่อง การเรียนรู้ การ
วิจยั การประเมินผล และ
การใช้เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมาย

4.5

5

สําหรับโรงพยาบาลขนาดตํา่ กว่า 100 เตียง ควรทบทวนเวชระเบียนของแพทย์ทกุ คน คนละ 5-10 ฉบับ ทุกช่วงเวลา 3 เดือน สําหรับโรงพยาบาลตัง้ แต่ 100 เตียงขึน้ ไป
ให้โรงพยาบาลทบทวนทุก 3 เดือน และกําหนดตัวอย่างตามความเหมาะสม โดยพยายามให้ครอบคลุมแพทย์แต่ละคนให้มากที่สดุ
2
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II-6 ระบบจัดการด้านยา

มีการค้นหาและทบทวน
กรณีเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาหรือเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์จากยา (ME/ADE)

มีการออกแบบหรือปรับปรุง
ระบบเพือ่ ป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนและเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์จากยา
(ME/ADE) ทีส่ าํ คัญ

มาตรการป้ องกัน ME/ADE
ได้รบั การปฏิบตั ,ิ มีระบบเฝ้ า
ระวัง ME/ADE ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ, ผูป้ ่ วยได้รบั
คําแนะนําทีเ่ หมาะสมและมี
ระบบติดตามการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วย, มีระบบบริหาร
เวชภัณฑ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ให้มยี าทีม่ คี ุณภาพและ
เพียงพอ

มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบจัดการด้านยา, มีการ
นํานวตกรรมต่างๆ มาใช้
เพือ่ ความปลอดภัยในการ
ใช้ยา, มีระบบส่งเสริมความ
เหมาะสมในการใช้ยา, มี
การสร้างการมีสว่ นร่วมกับ
ผูป้ ่ วยและเสริมพลังเพือ่ ให้
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาตามแผนการ
รักษา

เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องระบบ
จัดการด้านยา, มีผลลัพธ์ท่ี
แสดงให้เห็นว่าผูป้ ่ วยได้รบั
ยาอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

II-7ก. ห้องปฏิ บตั ิ การทาง
การแพทย์

มีบริการ lab ขัน้ พืน้ ฐานที่
จําเป็ น, มีแนวทางปฏิบตั ใิ น
การเก็บสิง่ ส่งตรวจ
ปฏิบตั กิ ารตรวจ และการ
ควบคุมคุณภาพทีจ่ าํ เป็ น

1

1

1.5

2

2.5

มีบริการ lab ทีจ่ าํ เป็ น
ตลอดเวลา สามารถส่งตรวจ
ภายนอกเมือ่ จําเป็ น, มี
ระบบควบคุมคุณภาพ
ภายใน (เครือ่ งมือ นํ้ายา
และผลการตรวจ) และมีการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม,
ผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ผลในเวลา
ทีก่ าํ หนด

1.5
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2

3

3.5

มีระบบการทดสอบความ
ชํานาญ (proficiency test)
และมีการตอบสนองอย่าง
เหมาะสม, มีการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะสําคัญ ที่
ได้รบั จากองค์กรวิชาชีพ
(สําหรับ รพ. 60 เตียงขึน้ ไป)
หรือพีเ่ ลีย้ งในเครือข่าย
(สําหรับ รพ.เล็กกว่า 60
เตียง), มีระบบป้ องกันการ
รายงานผลผิดพลาดและการ
รายงานค่าวิกฤติ

2.5

3

4

มีระบบบริหารคุณภาพที่
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ, มีการ
ทบทวนความเหมาะสม
และคุม้ ค่า ในการส่งตรวจ,
มีระบบการติดตามความ
น่าเชื่อถือของการแปลผล,
มีการพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกับวิชาชีพอื่น

3.5

4

4.5

5

เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องระบบ
บริหารคุณภาพด้าน
ห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์ เช่น ได้รบั การ
รับรองจากองค์กรภายนอก
ทีใ่ ห้การรับรองมาตรฐาน
ทางห้องปฏิบตั กิ าร

4.5

5
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II-7.2 ข. คลังเลือด
(ไม่มคี ลังเลือดของ รพ.)

1 (เริ่ มต้น)

2 (กําลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

มีแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
สําหรับผูป้ ่ วยทีจ่ าํ เป็ นต้อง
ใช้เลือด รวมทัง้ การระบุ
แหล่งทีจ่ ะขอรับเลือดใน
กรณีต่างๆ

มีระบบการขอเลือด ขนส่ง
เลือด หรือส่งผูป้ ่ วยไปรับ
เลือด ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ,
มีการเฝ้ าระวังปฏิกริ ยิ าจาก
การให้เลือด และมีการนํา
บทเรียนมาทบทวนเพื่อให้
เกิดการปฏิบตั ทิ ร่ี ดั กุม
ปลอดภัยในการให้เลือด

มีการติดตามผลการ
ดําเนินการ และแสดงให้เห็น
ว่าสามารถให้เลือดแก่ผปู้ ่ วย
ได้อย่างปลอดภัย ทันเวลา

1

1.5

2

II-7.2 ข. คลังเลือด
(มีคลังเลือดของ รพ.)

มีแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
สําหรับการรับบริจาคโลหิต
และการให้บริการโลหิต

II-7.2 ค. บริ การรังสีวิทยา
และ Medical Imaging
อื่น ๆ

มีบริการรังสีวทิ ยาทีจ่ าํ เป็ น, สถานที่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์
มีระบบในการเตรียมผูป้ ่ วย, เป็ นไปตามมาตรฐานและ
มีแนวทางปฏิบตั ทิ จ่ี าํ เป็ น
ได้รบั การตรวจสอบ,
มีระบบป้ องกันอันตราย
จากรังสี สารทึบรังสี และ
การเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง

1

1

มีการนํามาตรฐานการ
บริการโลหิตของ
สภากาชาดไทยมาประเมิน
และปรับปรุงในส่วนขาด

1.5

1.5

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 9 ตุลาคม 2558

2

2

2.5

3

4 (ก้าวหน้ า)

3.5

สามารถปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบริการโลหิต
ของสภากาชาดไทยในหัวข้อ
ทีจ่ าํ เป็ นกับบริบทได้
ครบถ้วน
2.5

3

บริการรังสีวทิ ยา ให้ภาพ
วินิจฉัยทีม่ คี ุณภาพและการ
วินิจฉัยโรคทีถ่ กู ต้อง
น่าเชื่อถือ โดยมีอนั ตราย
ต่อผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่
น้อยทีส่ ดุ , ผูป้ ่ วยได้รบั
คําอธิบายผลการตรวจ
ตามความเหมาะสม
2.5

3

4

สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ในด้าน
การให้บริการโลหิตให้แก่
รพ.ในเขตใกล้เคียงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3.5

4

มีระบบบริหารคุณภาพที่
ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ, มีการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับ
วิชาชีพอื่น, มีการทบทวน
ความเหมาะสมในการ
ส่งตรวจ, มีระบบการ
ติดตามความน่าเชื่อถือ
ของการแปลผล
3.5

4

5 (ยังยื
่ น)

4.5

5

เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องระบบ
การให้บริการโลหิต

4.5

5

เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี อง
บริการรังสีวทิ ยา

4.5

5
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1 (เริ่ มต้น)
II-8 ระบบเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุขภาพ

มีระบบรายงานโรคทีต่ อ้ ง
เฝ้ าระวังตามที่ สธ.กําหนด

II-9 การทํางานกับชุมชน

เรียนรูช้ ุมชนและความ
ต้องการของชุมชน, สร้าง
เครือข่ายระหว่าง รพ.กับ
ชุมชน

1

1

2 (กําลังพัฒนา)
มีการวิเคราะห์โรคและภัย
สุขภาพสําคัญในพืน้ ทีแ่ ละ
จัดระบบเฝ้ าระวังอย่าง
เหมาะสม

1.5

1.5

III-1 การเข้าถึงและเข้ารับ มีระบบการประเมินเบือ้ งต้น
ให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน
บริ การ
และส่งต่ออย่างเหมาะสม,
มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการระบุ
และทวนสอบตัวผูป้ ่ วยก่อน
การให้บริการในขัน้ ตอน
ต่างๆ

1

2

จัดบริการสุขภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน

2

มีการลดอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงบริการในด้าน
กายภาพ ภาษา วัฒนธรรม
และอื่นๆ เพื่อให้ผปู้ ่ วย
เข้าถึงบริการทีจ่ าํ เป็ นได้
ง่าย

1.5
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2

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

มีการติดตามสถานการณ์
และแนวโน้ม, เผยแพร่ขอ้ มูล
ให้ผเู้ กีย่ วข้อง, ตอบสนองต่อ
การระบาด(หรือ cluster
ของการเจ็บป่ วย) อย่าง
เหมาะสม

มีความร่วมมือจาก
ผูเ้ กีย่ วข้องใน รพ.และ
เครือข่ายนอก รพ. ในการ
เฝ้ าระวังและควบคุมการ
ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องระบบ
เฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ

2.5

3

3.5

วางแผนและออกแบบบริการ
สร้างเสริมสุขภาพร่วมกับ
ชุมชน, สนับสนุ นการพัฒนา
ความสามารถของชุมชนเพือ่
แก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน
2.5

3

3.5

กระบวนการรับผูป้ ่ วยเหมาะ
สมกับปั ญหาของผูป้ ่ วย
ทันเวลา มีการประสานงานที่
ดี, ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั
ข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นอย่างชัดเจน
เข้าใจง่าย และให้ความ
ยินยอมด้วยความเข้าใจ

2.5

3

4

ชีแ้ นะและสนับสนุนให้เกิด
นโยบายสาธารณะ, สร้าง
เครือข่ายการเรียนรูร้ ะหว่าง
ชุมชน, มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบการทํางาน
กับชุมชน
4

มีการประเมินและปรับปรุง
การเข้าถึงและกระบวนการ
รับผูป้ ่ วยในเชิงรุก (เช่น
ปรับปรุงการเข้าถึงของกลุม่
ทีไ่ ม่รบั รูค้ วามต้องการของ
ตนเอง ผูด้ อ้ ยโอกาส
การดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
การให้ขอ้ มูล การรอคิว
ผ่าตัดหรือตรวจรักษา
บางอย่าง), มีการประเมิน
และปรับปรุงระบบส่งต่อ

3.5

4

4.5

5

ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็ น
แบบอย่างของการพึง่ ตนเอง
ในการจัดการกับปั ญหา
สุขภาพในพืน้ ที่

4.5

5

มีผลลัพธ์ทแ่ี สดงให้เห็นว่า
ประชาชนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงบริการทีจ่ าํ เป็ นต่างๆ
อย่างเหมาะสมกับ
health need

4.5

5
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1 (เริ่ มต้น)

2 (กําลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

III-2 การประเมิ นผูป้ ่ วย

มีการกําหนดแนวทางการ
ประเมินผูป้ ่ วยและบันทึก
ข้อมูล, มีแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
เหมาะสมสําหรับการดูแล
และส่งต่อผูป้ ่ วยทีเ่ กิน
ความสามารถของ รพ.,
การประเมินและการ
วินิจฉัยโรคเน้นตามอาการ
สําคัญและประเมินทาง
ร่างกาย

ผูป้ ่ วยกลุม่ เสีย่ งและมีภาวะ
เสีย่ งได้รบั การประเมิน /
บ่งชีป้ ั ญหาและความ
ต้องการอย่างเหมาะสม,
ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การ
วินิจฉัยโรคทีเ่ หมาะสมใน
เวลาเร็วทีส่ ดุ และบันทึกใน
เวชระเบียน

ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมิน
ความต้องการและปั ญหา
สุขภาพเมือ่ แรกรับครบถ้วน
(ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม) และเหมาะสม
(ตาม CPG/evidence),
มีการบันทึกข้อมูลการ
ประเมินและการวินิจฉัยโรค
ทีส่ มบูรณ์พร้อมข้อมูล
สนับสนุนการวินิจฉัยโรค,
มีการประเมินซํ้าอย่าง
เหมาะสมกับระดับความ
รุนแรงของปั ญหาและความ
ต้องการของผูป้ ่ วย

มีความร่วมมือและประสาน
ระหว่างวิชาชีพในการ
ประเมินผูป้ ่ วย, มีการ
ทบทวนความถูกต้อง
ครบถ้วนในการประเมิน
ผูป้ ่ วยและการวินิจฉัยโรค
พร้อมทัง้ นํามาปรับปรุง

การประเมินผูป้ ่ วยและการ
วินิจฉัยโรคมีความถูกต้อง
ทันเวลา ทําให้ผลลัพธ์การ
ดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ
ทีน่ ่าพอใจ

III-3.1 การวางแผน
ดูแลผูป้ ่ วย

มีแผนการดูแลทีแ่ ฝงอยูใ่ น
คําสังการรั
่
กษาหรือบันทึก
ต่างๆ

1

1

III-3.2 การวางแผน
จําหน่ าย

มีการวางแผนจําหน่ายใน
กลุม่ ผูป้ ่ วยที่ รพ.กําหนด

1.5

2

มีแผนการดูแลผูป้ ่ วยที่
ชัดเจน เริม่ มีเป้ าหมายของ
แต่ละวิชาชีพ

1.5

2

มีการประเมินข้อบ่งชีท้ ่ี
จะต้องวางแผนจําหน่าย,
มีการเตรียมความพร้อม
เพือ่ ตอบสนองปั ญหาและ
ความต้องการของผูป้ ่ วยได้
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2.5

3

มีแผนการดูแลทีเ่ หมาะสม
กับปั ญหาของผูป้ ่ วยทีพ่ บ
จากการประเมิน โดยการ
ประสานงานหรือวางแผน
ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ และ
มีเป้ าหมายร่วมกันทีช่ ดั เจน
2.5

3

มีการค้นหา/ระบุ ปั ญหา/
ความต้องการทีจ่ ะเกิดขึน้
หลังจําหน่ายอย่างชัดเจน
(รวมทัง้ ข้อจํากัดต่างๆ),
มีการเตรียมความพร้อม

3.5

4

แผนครอบคลุมเป็ นองค์รวม
ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีสว่ น
ร่วมในการวางแผนและ
กําหนดเป้ าหมาย, มีการ
ประเมินและปรับปรุงระบบ
การวางแผนดูแลผูป้ ่ วย
3.5

4

การเตรียมจําหน่ายคํานึงถึง
มิตติ ่างๆ อย่างรอบด้าน,
ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีสว่ น
ร่วมในการวางแผน
(ตามความเหมาะสม),

4.5

5

แผนการดูแลมีความ
สมบูรณ์ ทําให้ผลลัพธ์การ
ดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับทีน่ ่า
พึงพอใจ

4.5

5

มีระบบประสานให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วยที่
ต้องพึง่ ทรัพยากรจากชุมชน
ในระยะยาว ผูป้ ่ วยทีด่ อ้ ย
โอกาสหรือขาดผูด้ แู ลมี
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1 (เริ่ มต้น)

2 (กําลังพัฒนา)
บางส่วน

1

III-4.1 การดูแลทัวไป
่

มีการจัดทําแนวทางปฏิบตั ิ
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับได้สาํ หรับ
กระบวนการดูแลทีส่ าํ คัญ
รวมทัง้ การกําหนดความ
รับผิดชอบของบุคลากร
ระดับต่างๆ
1

III-4.2 การดูแลที่มีความ
เสี่ยงสูง

มีการระบุผปู้ ่ วยทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูงและบริการทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูงของ รพ. และจัดทํา
แนวทางการดูแลทีจ่ าํ เป็ น
สําหรับผูป้ ่ วยดังกล่าว

1

III-4.3 ค. อาหารและ
โภชนบําบัด

ผูป้ ่ วยต้องรับผิดชอบเรือ่ ง
อาหารด้วยตนเอง

1.5

2

2

2

มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบการวางแผนจําหน่าย

3

3.5

3

2.5

3

4

5 (ยังยื
่ น)
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี

4.5

5

ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่าง
ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลทีเ่ กิน
เป็ นองค์รวม โดยเฉพาะการ ความคาดหวัง
ตอบสนองปั ญหาทางด้าน
อารมณ์และจิตสังคม, ผูป้ ่ วย
และครอบครัวมีสว่ นร่วม
ในการกําหนดการดูแล และ
แก้ไขปั ญหา

ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่าง
ทันท่วงที ปลอดภัย
เหมาะสม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและแผนการดูแลที่
จัดทําไว้

3.5

มีการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วและเหมาะสมเมือ่
ผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลงหรือ
เข้าสูภ่ าวะวิกฤติ

ผูป้ ่ วยได้รบั อาหารที่
เหมาะสม เพียงพอกับความ
ต้องการพืน้ ฐาน, การผลิต
อาหารเป็ นไปตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ป้ องกัน
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เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยและครอบครัว
สามารถจัดการกับปั ญหา/
ความต้องการดังกล่าว
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

2.5

มีการเฝ้ าระวังการ
เปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสม
กับความรุนแรงของการ
เจ็บป่ วย,ผูป้ ่ วยได้รบั การ
ส่งต่อในเวลาทีเ่ หมาะสม,
เครือ่ งมืออุปกรณ์มคี วาม
พร้อมใช้ และบุคลากรที่
ได้รบั การฝึกอบรม
1.5

4 (ก้าวหน้ า)

2.5

มีการติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
การดูแลต่างๆ เป็ นไปตาม
แนวทางทีก่ าํ หนดไว้,
มีการสือ่ สารแลกเปลีย่ น
ข้อมูลและประสานการดูแล
ผูป้ ่ วยทีด่ ี
1.5

3 (เห็นผล)

4

มีระบบงานทีด่ แี ละการ
ประสานงานทีดกี บั องค์กร
อื่น ทัง้ ในด้านการขอ
ปรึกษาและการส่งต่อ, มี
การประเมินและปรับปรุง
ระบบการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง
3.5

มีบริการอาหารเฉพาะโรค, มี
การคัดกรองปั ญหา
โภชนาการในผูป้ ่ วยทุกราย,
มีการประเมินภาวะ
โภชนาการและให้บริการ

4

มีการให้ความรูท้ างด้าน
วิชาการอาหาร โภชนาการ
และโภชนบําบัดแก่ผปู้ ่ วย
และครอบครัวเพือ่ ให้ม ี
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์, มี

4.5

5

ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง มีเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์และ
ภาวะแทรกซ้อนในระดับที่
ตํ่ามาก

4.5

5

มีการจัดระบบทีเ่ ป็ น
แบบอย่างได้, ผลลัพธ์การ
ใช้โภชนบําบัดในการดูแล
อยูใ่ นระดับดีมาก
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1 (เริ่ มต้น)

2 (กําลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

ความเสีย่ งจากการปนเปื้ อน โภชนบําบัดทีเ่ พียงพอและ
การเน่าเสีย และการแพร่
ปลอดภัยเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้
กระจายของเชือ้ โรค
1

III-5 การให้ข้อมูลและ
เสริ มพลังแก่ผ้ปู ่ วย

ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลพืน้ ฐาน
เกียวกับการเจ็บป่ วยของ
ตน

1

III-6 การดูแลต่อเนื่ อง

มีระบบนัดหมายผูป้ ่ วย
กลับมารับการรักษา
ต่อเนื่องและมีระบบติดตาม

1

1.5

2

มีการประเมินและวางแผน
กิจกรรมการเรียนรูส้ าํ หรับ
ผูป้ ่ วยแต่ละราย

1.5

2

มีระบบช่วยเหลือเมือ่ ผูป้ ่ วย
มีปัญหาก่อนวันนัดหมาย
หรือระบบช่วยเหลือโดยที่
ผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งมา รพ., มีการ
กําหนดกลุม่ ผูป้ ่ วยสําคัญที่
ต้องดูแลต่อเนื่อง
1.5
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2

2.5

3

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

การประเมินและปรับปรุง
ระบบบริการอาการและ
โภชนาการ
3.5

4

4.5

5

ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั
มีการประเมินและปรับปรุง ผูป้ ่ วยประสบความสําเร็จใน
ข้อมูลและการพัฒนาทักษะที่ ระบบการให้ขอ้ มูลและเสริม การดูแลตนเองและมีสว่ นใน
จําเป็ นในการดูแลตนเอง
พลัง, ผูป้ ่ วยและครอบครัวมี การช่วยเหลือแนะนําผูอ้ ่นื
ความมันใจ
่ สามารถดูแล
ตนเองตามแผนการดูแลที่
ร่วมกันกําหนด
2.5

3

มีการประสานข้อมูลกับ
หน่วยบริการในพืน้ ที่ ทีม
เยีย่ มบ้าน/ทีมเชิงรุก และ
แผนกผูป้ ่ วยนอก เพือ่ การ
ดูแลต่อเนื่องทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
2.5

3

3.5

4

นําข้อมูลปั ญหาการดูแล
ต่อเนื่องมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ, มี
ระบบสะท้อนข้อมูลแก่
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

3.5

4

4.5

5

มีการสร้างความร่วมมือและ
พัฒนาศักยภาพให้กบั
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ การ
ดูแลต่อเนื่องในลักษณะ
seamless และผูป้ ่ วย
สามารถดูแลตนเองได้
4.5

5
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