
2 HAOverallScoring2010 Ver4.2_151009 
 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 9 ตุลาคม 2558 
1 

การประเมินตามมาตรฐาน HA ในระดบัภาพรวมของแต่ละบท (version 4.2 ตลุาคม 2558) 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
 

 1 (เริ่มต้น) 2 (กาํลงัพฒันา) 3 (เหน็ผล) 4 (ก้าวหน้า) 5 (ยัง่ยืน) 

I-1 การนําองคก์ร มกีารทบทวนภารกจิและ

เป้าหมายของ รพ., ผูน้ําใช้

เวลากบัการตามแกป้ัญหา

ต่างๆ เป็นสว่นใหญ่ 

ใหน้โยบายสนบัสนุนการ

พฒันา, Top down, QA 

สรา้งความรว่มมอืและ

สิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันา 

ชีน้ํา สือ่สารและตดิตามการ

พฒันา สรา้งแรงจงูใจ 

เน้นการเรยีนรู ้เสรมิพลงั,  

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

ประสทิธผิลของระบบ 

การนํา  

ใชว้สิยัทศัน์และคา่นิยม  

นําองคก์รใหม้ขีดีสมรรถนะ

สงู (high performing)  

เป็นองคก์รทีย่ ัง่ยนื 

(sustainable) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ ์ แผนยงัมลีกัษณะแยกสว่น 

ขาดการวเิคราะหอ์ยา่ง 

มจีุดรว่ม 

มกีารประมวลแผนเป็นหนึ่ง

เดยีว มกีระบวนการจดัทาํ

ตามขัน้ตอนทีด่ ีแต่ยงัมี

ขอ้ดอ้ยสาํคญัในดา้นต่างๆ1 

แผนสอดคลอ้งกบับรบิท  

ปราศจากขอ้ดอ้ยสาํคญั

บุคลากรรบัรู ้มรีะบบ

รายงานและตดิตาม

ความกา้วหน้าและการบรรลุ

เป้าหมาย 

มเีป้าหมายทีท่า้ทาย  

การทบทวนนํามาสูจุ่ดเน้น

การพฒันาทีช่ดัเจนและรบัรู้

ทัว่กนั, มกีารประเมนิและ

ปรบัปรงุกระบวนการ

วางแผน 

องคก์รมคีวามยดืหยุน่และ

เปลีย่นแปลงไดร้วดเรว็เมือ่

จาํเป็น 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

I-3  การมุ่งเน้นผูป้่วย/

ผูร้บัผลงาน 

ตัง้รบั ตอบสนองขอ้รอ้ง 

เรยีนทีส่าํคญัเป็นเรือ่งๆ 

ระบบจดัการขอ้รอ้งเรยีนมี

ประสทิธภิาพ มกีาร

วเิคราะหแ์นวโน้มและนําไป

ปรบัปรงุ 

มรีะบบรบัรู/้เรยีนรูค้วาม

ตอ้งการของผูป้่วย/ผูร้บั

ผลงานทีด่ ีและนําไปใช้

ประโยชน์ (ออกแบบ/

ปรบัปรงุระบบงาน), ผูป้่วย

ไดร้บัการคุม้ครองสทิธอิยา่ง

เหมาะสมในทุกขัน้ตอนของ 

การดแูล 

ผูป้่วย/ผูร้บัผลงานมสีว่น

รว่มในการออกแบบ

ระบบงาน, มกีารประเมนิ

และปรบัปรงุการรบัรูแ้ละนํา

ขอ้มลูไปใชเ้พือ่การมุง่เน้น

ผูป้่วย 

 

มสีิง่แวดลอ้มและพฤตกิรรม

ทีใ่หค้วามอบอุ่น เอือ้ต่อการ

เยยีวยา, การตอบสนอง

ความตอ้งการมคีวามลกึซึง้

และมคีวามเฉพาะสาํหรบั

แต่ละกลุม่ 

                                                 
1 ตวัอยา่งขอ้ดอ้ยสาํคญั ไดแ้ก่ แผนกลยทุธท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัความทา้ทาย ไมม่เีป้าหมายทีช่ดัเจน ไมม่ตีวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นการบรรลุเป้าหมาย กระบวนการจดัทาํแผนทีข่าดการมสีว่นรว่ม

หรอืขาดการวเิคราะหข์อ้มลูทีจ่าํเป็น  
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I-4.2ข. การจดัการความรู้

ขององคก์ร 

เริม่ตน้การรวบรวมและ

แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายใน

องคก์ร  

 

มกีารรวบรวมและ

แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายใน

องคก์รอยา่งต่อเนื่อง 

สมํ่าเสมอ 

มกีารแสวงหาความรูท้ี่

จาํเป็น (ทัง้ explicit & tacit), 

ขอ้มลูมคีวามพรอ้มใช,้ นํา

ความรูม้าออกแบบระบบงาน

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อ

ผูป้่วย 

 

การจดัการความรูส้ง่เสรมิ

ใหเ้กดินวตกรรมใน

ระบบงาน และนําความรูท้ี่

เกีย่วขอ้งมาใชใ้นการ

วางแผนกลยุทธ,์  

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบการจดัการความรู ้

 

การจดัการความรูส้ง่เสรมิ

ใหเ้กดิวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็น

เลศิ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

I-5  การมุ่งเน้นทรพัยากร

บคุคล 

มรีะบบบรหิารงานบุคคล

ตามมาตรฐานทัว่ไป 

บุคลากรไดร้บัการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะตามหน้าที่

รบัผดิชอบและปัญหาที่

เกดิขึน้, เริม่ตน้วางระบบ

ประเมนิผลงานและระบบ

แรงจงูใจ 

มบีุคลากรทีม่คีวามรู้

เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ 

มจีาํนวนเพยีงพอใน

หน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งสงู, 

บุคลากรมสีว่นรว่มใน

กระบวนการพฒันา มขีวญั

กาํลงัใจ และสรา้งผลงานทีด่ ี

 

 

บุคลากรมคีวามผกูพนัและ

อุทศิตนใหก้บัองคก์ร  

ใฝ่เรยีนรู ้สรา้งนวตกรรม,  

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบทรพัยากรบุคคล   

ประยกุตใ์ชแ้นวคดิ 

spirituality ในการทาํงาน

กบัผูป้่วยและเพื่อนรว่มงาน 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

I-5.2ค.สขุภาพบคุลากร ใหก้ารดแูลเมือ่เกดิการ

เจบ็ป่วยอยา่งเหมาะสม 

มรีะบบป้องกนัโรคและ

อนัตรายจากการทาํงานใน

เชงิรกุ 

บุคลากรดแูลสขุภาพตนเอง

อยา่งเหมาะสม 

บุคลากรสว่นใหญ่มี

พฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ี 

มสีภาวะสขุภาพด,ี มกีาร

ประเมนิและปรบัปรงุระบบ

การดแูลสขุภาพบุคลากร 

 

 

บุคลากรเป็นแบบอยา่ง หรอื

เป็นผูน้ําในดา้นการสรา้ง

สขุภาพ  

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
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I-6  การจดัการ

กระบวนการ 

ใช ้3P หรอืPDSA ใน

โครงการพฒันาคุณภาพ

และงานประจาํ, มกีจิกรรม

หวัหน้าพาทาํคุณภาพ 

อยูใ่นงานประจาํ 

ใช ้3P หรอื PDSA ในการ

บรหิารหน่วยงานเพือ่บรรลุ

เป้าหมาย รวมทัง้การ

ตดิตามกาํกบังานประจาํวนั,

เขา้ถงึหวัใจของกจิกรรม

หวัหน้าพาทาํคุณภาพ 

(มุง่เน้นผูร้บัผลงาน, พฒันา

ต่อเนื่อง)   

ใช ้3P หรอื PDSA ในการ

บรหิารและตดิตามกาํกบั

ระบบงานหรอืกระบวนการ

หลกั (กระบวนการทีส่รา้ง

คุณคา่) และประเดน็ 

เชงิกลยุทธ ์ 

 

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

สมัฤทธผิลของการจดัการ

กระบวนการของทมีต่างๆ, 

การพฒันามคีวามชดัเจนใน

เรือ่งการบรูณาการ 

(เชื่อมโยง) และนวตกรรม 

การพฒันาสง่ผลใหเ้กดิ

คุณคา่ต่อผูร้บับรกิาร

เพิม่ขึน้ชดัเจน 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-1.1 ค. การทาํงานเป็น

ทีม 

มคีวามเป็นทมีในหน่วยงาน 

ในงานประจาํ และการ

พฒันาคุณภาพของ

หน่วยงาน, มแีนวทางใน

การขอคาํปรกึษาและการ

ดแูลผูป้่วยทีซ่บัซอ้นรว่มกนั

ระหวา่งสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  

มคีวามเป็นทมีในระบบงาน 

ทมีครอ่มสายงาน และทมี 

นําระดบัต่างๆ รว่มกนั

ทบทวนปัญหา และพฒันา

ระบบงานต่างๆ 

 

 

ทมีระบบงาน ทมีครอ่มสาย

งาน และทมีนําระดบัต่างๆ 

ทาํหน้าทีด่แูลภาพรวม 

ตดิตามความกา้วหน้า 

เชื่อมโยงกบัทมีนําสงูสดุและ

ทมีทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

มกีารตดิตามประเมนิและ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพของ

ทมีระบบงานต่างๆ  

มวีฒันธรรมของการทาํงาน

เป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เป็นแบบอยา่งทีด่ ี

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-1.1 ง. การประเมิน

ตนเอง 

หาโอกาสพฒันาจากความ

เสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

หาโอกาสพฒันาจากการ

วเิคราะหก์ระบวนการ

ทาํงานอยา่งเป็นระบบ, มี

กจิกรรมทบทวนคุณภาพ

อยา่งสมํ่าเสมอ  

 

 

 

ใชว้ธิกีารประเมนิตนเองที่

หลากหลาย ดว้ยความเขา้ใจ 

ไดแ้ก่ การประเมนิจุดแขง็

จุดอ่อนในงานทีท่าํ, การ

ตดิตามตวัชีว้ดั, การใช ้

service profile เพือ่

วเิคราะหง์านและการบรรลุ

เป้าหมาย, การทบทวน

คุณภาพการดแูลผูป้่วย, การ

ทบทวนเวชระเบยีนเพือ่

ใชก้ารวจิยัประเมนิผล, มี

การใชต้วัเทยีบเพือ่ยกระดบั

เป้าหมาย เชน่ ตวัเทยีบใน

ระดบักลุม่หรอืระดบัชาต ิ/ 

ความตอ้งการของผูป้่วย / 

เป้าหมายขององคก์ร 

มวีฒันธรรมของการ

ประเมนิตนเอง 
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เรยีนรู ้AE, การตามรอยทาง

คลนิิก, การประเมนิตนเอง

ตามมาตรฐาน, การเยีย่ม

หน่วยงานเพือ่ซกัซอ้มความ

เขา้ใจ 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-1.2ก. การบริหารความ

เสี่ยง 

ตอบสนองปัญหา/เหตุการณ์

เฉพาะรายเหมาะสม 

มรีะบบรายงานอุบตักิารณ์, 

มกีารทาํ RCA และวาง

ระบบป้องกนัทีร่ดักุม, มี

กจิกรรมสรา้งความตื่นตวัใน

งานประจาํ  

วเิคราะหค์วามเสีย่งรอบ 

ดา้น (ทัง้ทีเ่คยเกดิและทีม่ ี

โอกาสเกดิ), ระบบงานไดร้บั

การออกแบบอยา่งรดักุมและ

นําไปปฏบิตั ิ

บรูณาการระบบงานและ

ระบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารความเสีย่ง, มี

การประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบบรหิารความเสีย่ง 

วฒันธรรมความปลอดภยั

เดน่ชดั 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-1.2 กิจกรรมทบทวน

คณุภาพ (ที่แนะนําไว้ใน

บนัไดขัน้ที่ 1 สู่ HA) 

มกีารทบทวนเป็นครัง้คราว  มกีารทบทวนและปรบัปรงุที่

สอดคลอ้งกบับรบิทของ

หน่วยงานอยา่งสมํ่าเสมอ  

กจิกรรมทบทวนครอบคลุม

โอกาสเกดิปัญหาสาํคญั, 

นํามาสูก่ารปรบัปรงุ

ระบบงาน 

มกีารทบทวนทีบ่รูณาการ

เขา้เป็นกจิกรรมประจาํของ

หน่วยงาน, มคีวามไวในการ

ตรวจพบปัญหาของผูป้่วย, 

มกีารตดิตามการปฏบิตัแิละ

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

มวีฒันธรรมของการ

ทบทวนคุณภาพการดแูล

ผูป้่วย รวมทัง้การมรีะบบ 

concurrent monitoring ใน

รปูแบบต่างๆ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-2.1ก. การบริหาร 

การพยาบาล 

มกีารบรหิารการพยาบาล

โดยการมสีว่นรว่ม 

มแีนวทางหรอืมาตรฐาน

การปฏบิตังิานทีจ่าํเป็น 

 

 

มกีารจดัอตัรากาํลงัทางการ

พยาบาลทีส่อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูป้่วย

และหน้าทีร่บัผดิชอบ, มี

ระบบประกนัคุณภาพ

ทางการพยาบาลในประเดน็

ทีส่าํคญั 

มรีะบบการนิเทศงาน/กาํกบั

ดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพ, มกีาร

ใชก้ระบวนการพยาบาล

อยา่งเหมาะสม ในการดแูล

ผูป้่วยรว่มกบัวชิาชพีที่

เกีย่วขอ้ง, ปัญหาและความ

เสีย่งของผูป้่วยไดร้บัการตรวจ

พบทนัการณ์และตอบสนอง

มมีนีวตกรรมหรอืใช ้model 

เกือ้หนุนใหผู้ป้่วยไดร้บัการ

ดแูลทางการพยาบาลใน

ลกัษณะ holistic / humanized, 

มกีารเรยีนรูร้ว่มกบัสหสาขา

วชิาชพีเพือ่นําปัญหาหรอื

เหตุการณ์ทีไ่มพ่งึประสงค์

มาปรบัปรงุระบบงาน พฒันา

ระบบบรหิารการพยาบาลมี

ขดีสมรรถนะสงู  

เป็นแบบอยา่งทีด่ ี
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อยา่งเหมาะสม, มกีารพฒันา

คุณภาพตามจุดเน้นของ

องคก์รรว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง 

วชิาชพีและพฒันาบุคลากร, 

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบบรหิารการพยาบาล  
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-2.2 การกาํกบัดแูล

วิชาชีพ ด้านการแพทย ์ 

มกีารพบปะกนัในกลุม่

แพทยอ์ยา่งสมํ่าเสมอและมี

กจิกรรมรว่มกนัเพือ่แสดง

จุดยนืและธาํรงไวซ้ึง่

มาตรฐานแหง่วชิาชพี 

มกีารจดัตัง้องคก์รแพทย์

และกาํหนดประเดน็สาํคญัที่

จาํเป็นตอ้งมกีารพฒันาและ

ประสานเพือ่นําไปปฏบิตั ิ

มกีลไกกาํกบัดแูลและ

สง่เสรมิใหเ้กดิบรกิารทาง

การแพทยท์ีด่ ีมมีาตรฐาน

และจรยิธรรม, แพทยแ์ต่ละ

คนประเมนิผลการดแูลผูป้่วย

ของตนอยา่งสมํ่าเสมอและ

นําไปปรบัปรงุ 

มบีทบาทเดน่ชดัในการเป็น

ผูน้ําและชีท้ศิทางเรือ่ง

คุณภาพและความปลอดภยั

ในการดแูลผูป้่วย, มกีาร

ประเมนิและปรบัปรงุระบบ

กาํกบัดแูลมาตรฐานและ

จรยิธรรม 

องคก์รแพทยเ์ป็นแบบอยา่ง

ทีด่ใีนการสง่เสรมิให ้รพ.มี

บรกิารทางการแพทยท์ีม่ ี

คณุภาพและน่าไวว้างใจ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-3.1 ก. สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพและความ

ปลอดภยั 

อาคารสถานทีไ่ดร้บัการ

ดแูลความสะอาดและเป็น

ระเบยีบ, สถานทีอ่าจมี

ขอ้จาํกดัซึง่ไมอ่าจแกไ้ขได้

ในเวลาอนัสัน้ 

มกีารปรบัปรงุเพือ่ลดความ

เสีย่งทางโครงสรา้ง

กายภาพทีเ่หน็ชดัเจน 

โครงสรา้งอาคารสถานที่

เป็นไปตามทีก่ฎหมาย

กาํหนด, เอือ้ต่อการทาํงาน

และใหบ้รกิารไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั สะดวกสบาย, 

พืน้ทีใ่ชส้อยเพยีงพอ, แสง

สวา่งและอุณหภมูเิหมาะสม, 

มรีะบบระบายอากาศทีด่,ี 

อาคารสถานทีไ่ดร้บัการ

บาํรงุรกัษาอยา่งด ี

เป็นสถานทีท่ีใ่หค้วามอบอุ่น 

เป็นมติร, มกีารออกแบบ

โครงสรา้งสาํหรบัผูป้่วย

เฉพาะกลุม่โรค 

สถานทีเ่อือ้ต่อการเยยีวยา 

 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-3.1 ข.-ง.วสัด/ุของเสีย

อนัตราย ภาวะฉุกเฉิน 

อคัคีภยั  

โครงสรา้งอาคารสถานทีไ่ม่

มคีวามเสีย่งดา้นอคัคภียัที่

ชดัเจน,  มกีารจดัทาํแผน

ป้องกนัและรองรบัเมือ่เกดิ

มกีารอบรมและฝึกซอ้มแผน

, มกีารตดิตัง้เครือ่งมอืและ

วางระบบเกีย่วกบัอคัคภียั

อยา่งเหมาะสมกบัประเภท

การซอ้มแผนอคัคภียัและ

ภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุก

สภาวการณ์และผูเ้กีย่วขอ้ง

ทัง้ในและนอก รพ. นําผลไป

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพของระบบการ

จดัการวสัดุ/ ของเสยี

อนัตราย ภาวะฉุกเฉิน และ

มกีารจดัการและการเตรยีม

ความพรอ้มเป็นแบบอยา่งที่

ด ี
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อคัคภียั หรอืภาวะฉุกเฉิน

อื่นๆ 

 

วสัดุทีต่ดิไฟในแต่ละพืน้ที,่ 

มกีารวางระบบเกีย่วกบัการ

จดัการกบัวสัดุ/ของเสยี

อนัตรายอยา่งเหมาะสม 

ปรบัปรงุแผนและการเตรยีม

ความพรอ้ม, มกีาร

ตรวจสอบปัจจยัเสีย่งต่อ

อคัคภียั วสัดุและของเสยี

อนัตรายอยา่งสมํ่าเสมอ และ

ปรบัปรงุเพื่อลดปัจจยัเสีย่ง 

อคัคภียั 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-3.2 ก.-ข. เครื่องมือและ

ระบบสาธารณูปโภค 

มรีะบบการจดัการ การ

ตรวจสอบความเพยีงพอ 

ดแูลความพรอ้มใชข้อง

เครือ่งมอืและวสัดุอุปกรณ์

ในแต่ละหน่วยงาน 

 

มกีารกาํหนดระดบัขัน้ตํ่า

ของเครือ่งมอืและวสัดุ

อุปกรณ์ในแต่ละหน่วยงาน 

สาํรวจและวางแผนจดัหา 

มเีครือ่งมอืและระบบ

สาธารณูปโภคเพยีงพอ  

พรอ้มใชส้าํหรบัการดแูล

ผูป้่วยไดอ้ยา่งปลอดภยัทัง้

ในภาวะปกตแิละภาวะ

ฉุกเฉิน, มรีะบบบาํรงุรกัษา

เชงิป้องกนั ทดสอบ 

ตรวจสอบ และ Calibrate  

ทีเ่หมาะสม 

มรีะบบการจดัการและ

สาํรองเครือ่งมอืเพือ่ใหเ้กดิ

ความเพยีงพอและมี

ประสทิธภิาพ, มกีาร

วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ปรบัปรงุ

ระบบและการจดัหาทดแทน 

 

 

ใหค้าํปรกึษาการบาํรงุรกัษา

แก่ รพ. ในเครอืขา่ยหรอื

หน่วยงานใกลเ้คยีง

ภายนอกได ้

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

สร้างเสริมสขุภาพและ

พิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 

มคีวามพยายามในการ

แกไ้ขปัญหาในระบบบาํบดั

นํ้าเสยีและกาํจดัขยะซึง่

อาจจะมโีครงสรา้งไม่

เหมาะสมกบั รพ. 

มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อความ

ปลอดภยัทางกายภาพและ

ปราศจากการรบกวน,  

ระบบบาํบดันํ้าเสยีมขีนาด

เหมาะสมกบั รพ., มี

กระบวนการทีช่ดัเจนในการ

บาํบดันํ้าเสยีและกาํจดัขยะ

โดยผูม้คีวามรู ้

มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมี

ปฏสิมัพนัธแ์ละความผอ่น

คลาย, มรีะบบบาํบดันํ้าเสยี

และการกาํจดัขยะทีม่ ี

ประสทิธภิาพ, คา่นํ้าทิง้ที่

ผา่นการบาํบดัเป็นไปตาม

มาตรฐาน 

มสีิง่แวดลอ้มเอือ้ต่อการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะของ

ผูร้บับรกิารอยา่งไดผ้ล, รพ.

พยายามลดปรมิาณของเสยี

และลดการใชว้สัดุทีท่าํลาย

สิง่แวดลอ้ม, รพ.รว่มมอืกบั

ชุมชนและองคก์รอื่นๆ ใน

การพทิกัษ์และปรบัปรงุ

สิง่แวดลอ้ม  

เป็นแบบอยา่งในการเรยีนรู้

ใหแ้ก่องคก์รอื่นๆ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
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II-4 การป้องกนัและ

ควบคมุการติดเชื้อ 

มผีูร้บัผดิชอบงาน IC 

ชดัเจน, เริม่มแีนวทาง

ปฏบิตัทิีจ่าํเป็น 

ผูร้บัผดิชอบมคีวามรูแ้ละ

คุณสมบตัเิหมาะสม,  

มมีาตรการป้องกนั

ครอบคลุมการตดิเชือ้ทีพ่บ

บอ่ยและมสีิง่อาํนวยความ

สะดวกเพยีงพอ 

การป้องกนัและควบคุม

ครอบคลุมการตดิเชือ้ 

ทีส่าํคญัตามบรบิทของ รพ., 

มาตรการทีก่าํหนดไดร้บัการ

ปฏบิตั,ิ ระบบเฝ้าระวงั 

มปีระสทิธภิาพ 

 

มบีรูณาการระหวา่งงาน IC 

กบั CQI และระบบงานที่

เกีย่วขอ้งต่างๆ ชดัเจนมี

ประสทิธภิาพ, การป้องกนั

และควบคุมครอบคลุมการ

ตดิเชือ้ทีม่คีวามสาํคญัทาง

ระบาดวทิยาทัง้หมด 

รวมทัง้ทีบ่า้นของผูป้่วย 

และการสง่ต่อระหวา่ง รพ., 

มกีารประเมนิ/ปรบัปรงุ

ระบบ IC  
 

มรีะบบป้องกนัและควบคุม

การตดิเชือ้ทีเ่ป็นแบบอยา่ง, 

อตัราการตดิเชือ้สาํคญัอยู่

ในระดบัตํ่า 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-5 ระบบเวชระเบียน   มแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั

การบนัทกึ การแกไ้ข การ

จดัเกบ็ และการเขา้ถงึเวช

ระเบยีนทีเ่หมาะสม 

ระบบบรหิารเวชระเบยีนมี

ประสทิธภิาพ, มกีาร

ทบทวนความสมบรูณ์ของ

การบนัทกึเวชระเบยีนตาม

แบบฟอรม์ของ สปสช./

สรพ. หรอืเทยีบเทา่  

ตามเกณฑ์2 และแพทยร์บัรู้

คะแนนความสมบรูณ์ทีต่น

รบัผดิชอบ 

 

 

เวชระเบยีนมคีวามสมบรูณ์

ไมน่้อยกวา่ 50%, มกีาร

ประมวลผลขอ้มลูจากเวช

ระเบยีนเพือ่ประโยชน์ในการ

วางแผนและการปรบัปรงุ

ดแูลผูป้่วย,  

มกีารทบทวนคุณภาพการ

ดแูลผูป้่วยจากเวชระเบยีน 

และนําปัญหาทีพ่บไป

ปรบัปรงุระบบงาน (เชน่ 

การใช ้trigger เพือ่คดักรอง

เวชระเบยีนมาทบทวนหา 

AE และปรบัปรุง)  

 

 

ผูป้่วยทุกรายมเีวชระเบยีน

ซึง่มขีอ้มลูเพยีงพอสาํหรบั

การสือ่สาร การดแูล

ต่อเนื่อง การเรยีนรู ้การ

วจิยั การประเมนิผล และ

การใชเ้ป็นหลกัฐานทาง

กฎหมาย 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

                                                 
2 สาํหรบัโรงพยาบาลขนาดตํา่กว่า 100 เตียง ควรทบทวนเวชระเบียนของแพทยท์กุคน คนละ 5-10 ฉบบั  ทกุช่วงเวลา 3 เดือน  สาํหรบัโรงพยาบาลตัง้แต่ 100 เตียงขึน้ไป  

ให้โรงพยาบาลทบทวนทกุ 3 เดือน และกาํหนดตวัอย่างตามความเหมาะสม โดยพยายามให้ครอบคลุมแพทยแ์ต่ละคนให้มากที่สดุ 



2 HAOverallScoring2010 Ver4.2_151009 
 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 9 ตุลาคม 2558 
8 

 1 (เริ่มต้น) 2 (กาํลงัพฒันา) 3 (เหน็ผล) 4 (ก้าวหน้า) 5 (ยัง่ยืน) 

II-6 ระบบจดัการด้านยา มกีารคน้หาและทบทวน

กรณีเกดิความคลาดเคลื่อน

ทางยาหรอืเหตุการณ์ไมพ่งึ

ประสงคจ์ากยา (ME/ADE) 

มกีารออกแบบหรอืปรบัปรงุ

ระบบเพือ่ป้องกนัความ

คลาดเคลื่อนและเหตุการณ์

ไมพ่งึประสงคจ์ากยา 

(ME/ADE) ทีส่าํคญั 

มาตรการป้องกนั ME/ADE 

ไดร้บัการปฏบิตั,ิ มรีะบบเฝ้า

ระวงั ME/ADE ทีม่ี

ประสทิธภิาพ, ผูป้่วยไดร้บั

คาํแนะนําทีเ่หมาะสมและมี

ระบบตดิตามการใชย้าของ

ผูป้่วย, มรีะบบบรหิาร

เวชภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพ

เพือ่ใหม้ยีาทีม่คีุณภาพและ

เพยีงพอ 

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบจดัการดา้นยา, มกีาร

นํานวตกรรมต่างๆ มาใช้

เพือ่ความปลอดภยัในการ

ใชย้า, มรีะบบสง่เสรมิความ 

เหมาะสมในการใชย้า, มี

การสรา้งการมสีว่นรว่มกบั

ผูป้่วยและเสรมิพลงัเพือ่ให้

ผูป้่วยไดร้บัยาตามแผนการ

รกัษา 

 

เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองระบบ

จดัการดา้นยา, มผีลลพัธท์ี่

แสดงใหเ้หน็วา่ผูป้่วยไดร้บั

ยาอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง 

ปลอดภยั 

 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-7ก. ห้องปฏิบตัิการทาง

การแพทย ์

มบีรกิาร lab ขัน้พืน้ฐานที่

จาํเป็น, มแีนวทางปฏบิตัใิน

การเกบ็สิง่สง่ตรวจ 

ปฏบิตักิารตรวจ และการ

ควบคุมคุณภาพทีจ่าํเป็น 

มบีรกิาร lab ทีจ่าํเป็น

ตลอดเวลา สามารถสง่ตรวจ

ภายนอกเมือ่จาํเป็น, มี

ระบบควบคุมคุณภาพ

ภายใน (เครือ่งมอื นํ้ายา 

และผลการตรวจ) และมกีาร

ตอบสนองอยา่งเหมาะสม, 

ผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัผลในเวลา

ทีก่าํหนด  

 

มรีะบบการทดสอบความ

ชาํนาญ (proficiency test) 

และมกีารตอบสนองอยา่ง

เหมาะสม, มกีารปรบัปรงุ

ตามขอ้เสนอแนะสาํคญั ที่

ไดร้บัจากองคก์รวชิาชพี 

(สาํหรบั รพ. 60 เตยีงขึน้ไป) 

หรอืพีเ่ลีย้งในเครอืขา่ย 

(สาํหรบั รพ.เลก็กวา่ 60 

เตยีง), มรีะบบป้องกนัการ

รายงานผลผดิพลาดและการ

รายงานคา่วกิฤต ิ

 

 

มรีะบบบรหิารคุณภาพที่

ครอบคลุมและมี

ประสทิธภิาพ, มกีาร

ทบทวนความเหมาะสม  

และคุม้คา่ ในการสง่ตรวจ, 

มรีะบบการตดิตามความ

น่าเชื่อถอืของการแปลผล, 

มกีารพฒันาคุณภาพ

รว่มกบัวชิาชพีอื่น 

เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองระบบ

บรหิารคุณภาพดา้น

หอ้งปฏบิตักิารทาง

การแพทย ์เชน่ ไดร้บัการ

รบัรองจากองคก์รภายนอก

ทีใ่หก้ารรบัรองมาตรฐาน

ทางหอ้งปฏบิตักิาร 

 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
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II-7.2 ข. คลงัเลือด 

(ไมม่คีลงัเลอืดของ รพ.) 

มแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน

สาํหรบัผูป้่วยทีจ่าํเป็นตอ้ง

ใชเ้ลอืด รวมทัง้การระบุ

แหลง่ทีจ่ะขอรบัเลอืดใน

กรณีต่างๆ 

มรีะบบการขอเลอืด ขนสง่

เลอืด หรอืสง่ผูป้่วยไปรบั

เลอืด ทีม่ปีระสทิธภิาพ,  

มกีารเฝ้าระวงัปฏกิริยิาจาก

การใหเ้ลอืด และมกีารนํา

บทเรยีนมาทบทวนเพื่อให้

เกดิการปฏบิตัทิีร่ดักุม

ปลอดภยัในการใหเ้ลอืด 

 

มกีารตดิตามผลการ

ดาํเนินการ และแสดงใหเ้หน็

วา่สามารถใหเ้ลอืดแก่ผูป้่วย

ไดอ้ยา่งปลอดภยั ทนัเวลา 

  

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-7.2 ข. คลงัเลือด 

(มคีลงัเลอืดของ รพ.) 

มแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน

สาํหรบัการรบับรจิาคโลหติ 

และการใหบ้รกิารโลหติ 

มกีารนํามาตรฐานการ

บรกิารโลหติของ

สภากาชาดไทยมาประเมนิ

และปรบัปรงุในสว่นขาด 

สามารถปฏบิตัติาม

มาตรฐานการบรกิารโลหติ

ของสภากาชาดไทยในหวัขอ้

ทีจ่าํเป็นกบับรบิทได้

ครบถว้น 

 

สามารถเป็นทีพ่ึง่ในดา้น

การใหบ้รกิารโลหติใหแ้ก่ 

รพ.ในเขตใกลเ้คยีงไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ  

เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองระบบ

การใหบ้รกิารโลหติ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-7.2 ค. บริการรงัสีวิทยา 

และ Medical Imaging  

อื่น ๆ 

มบีรกิารรงัสวีทิยาทีจ่าํเป็น, 

มรีะบบในการเตรยีมผูป้่วย, 

มแีนวทางปฏบิตัทิีจ่าํเป็น 

สถานที ่เครือ่งมอื อุปกรณ์ 

เป็นไปตามมาตรฐานและ

ไดร้บัการตรวจสอบ,  

มรีะบบป้องกนัอนัตราย 

จากรงัส ีสารทบึรงัส ีและ

การเฝ้าระวงัผูป้่วยทีม่ ี

ความเสีย่งสงู 

บรกิารรงัสวีทิยา ใหภ้าพ

วนิิจฉยัทีม่คีุณภาพและการ

วนิิจฉยัโรคทีถ่กูตอ้ง  

น่าเชื่อถอื โดยมอีนัตราย 

ต่อผูป้่วยและเจา้หน้าที ่

น้อยทีส่ดุ, ผูป้่วยไดร้บั

คาํอธบิายผลการตรวจ 

ตามความเหมาะสม 

มรีะบบบรหิารคุณภาพที่

ครอบคลุมและ 

มปีระสทิธภิาพ, มกีาร

พฒันาคุณภาพรว่มกบั

วชิาชพีอื่น, มกีารทบทวน

ความเหมาะสมในการ 

สง่ตรวจ, มรีะบบการ

ตดิตามความน่าเชื่อถอื 

ของการแปลผล 

เป็นแบบอยา่งทีด่ขีอง

บรกิารรงัสวีทิยา 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
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II-8 ระบบเฝ้าระวงัโรค

และภยัสขุภาพ 

มรีะบบรายงานโรคทีต่อ้ง

เฝ้าระวงัตามที ่สธ.กาํหนด 

มกีารวเิคราะหโ์รคและภยั

สขุภาพสาํคญัในพืน้ทีแ่ละ

จดัระบบเฝ้าระวงัอยา่ง

เหมาะสม 

มกีารตดิตามสถานการณ์

และแนวโน้ม, เผยแพรข่อ้มลู

ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง, ตอบสนองต่อ

การระบาด(หรอื cluster 

ของการเจบ็ป่วย) อยา่ง

เหมาะสม 

มคีวามรว่มมอืจาก

ผูเ้กีย่วขอ้งใน รพ.และ

เครอืขา่ยนอก รพ. ในการ

เฝ้าระวงัและควบคุมการ

ระบาดอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองระบบ

เฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

II-9 การทาํงานกบัชมุชน เรยีนรูชุ้มชนและความ

ตอ้งการของชุมชน, สรา้ง

เครอืขา่ยระหวา่ง รพ.กบั

ชุมชน 

 

 

จดับรกิารสขุภาพเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชน 

วางแผนและออกแบบบรกิาร

สรา้งเสรมิสขุภาพรว่มกบั

ชุมชน, สนบัสนุนการพฒันา

ความสามารถของชุมชนเพือ่

แกป้ัญหาสขุภาพของชุมชน 

ชีแ้นะและสนบัสนุนใหเ้กดิ

นโยบายสาธารณะ, สรา้ง

เครอืขา่ยการเรยีนรูร้ะหวา่ง

ชุมชน, มกีารประเมนิและ

ปรบัปรงุระบบการทาํงาน

กบัชุมชน 

ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ เป็น

แบบอยา่งของการพึง่ตนเอง

ในการจดัการกบัปัญหา

สขุภาพในพืน้ที ่

 

 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบั

บริการ 

มรีะบบการประเมนิเบือ้งตน้

ใหก้ารชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 

และสง่ต่ออยา่งเหมาะสม,  

มแีนวทางปฏบิตัใินการระบุ 

และทวนสอบตวัผูป้่วยก่อน

การใหบ้รกิารในขัน้ตอน

ต่างๆ 

มกีารลดอุปสรรคต่อการ

เขา้ถงึบรกิารในดา้น

กายภาพ ภาษา วฒันธรรม 

และอื่นๆ เพื่อใหผู้ป้่วย

เขา้ถงึบรกิารทีจ่าํเป็นได้

งา่ย 

กระบวนการรบัผูป้่วยเหมาะ 

สมกบัปัญหาของผูป้่วย 

ทนัเวลา มกีารประสานงานที่

ด,ี ผูป้่วยและครอบครวัไดร้บั

ขอ้มลูทีจ่าํเป็นอยา่งชดัเจน 

เขา้ใจงา่ย และใหค้วาม

ยนิยอมดว้ยความเขา้ใจ 

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

การเขา้ถงึและกระบวนการ

รบัผูป้่วยในเชงิรกุ (เชน่ 

ปรบัปรงุการเขา้ถงึของกลุม่

ทีไ่มร่บัรูค้วามตอ้งการของ

ตนเอง ผูด้อ้ยโอกาส  

การดแูลผูป้่วยฉุกเฉิน 

การใหข้อ้มลู การรอควิ

ผา่ตดัหรอืตรวจรกัษา

บางอยา่ง), มกีารประเมนิ

และปรบัปรงุระบบสง่ต่อ 

 

มผีลลพัธท์ีแ่สดงใหเ้หน็วา่ 

ประชาชนในชุมชนสามารถ

เขา้ถงึบรกิารทีจ่าํเป็นต่างๆ 

อยา่งเหมาะสมกบั  

 health need  

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
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III-2 การประเมินผูป้่วย มกีารกาํหนดแนวทางการ

ประเมนิผูป้่วยและบนัทกึ

ขอ้มลู, มแีนวทางปฏบิตัทิี่

เหมาะสมสาํหรบัการดแูล

และสง่ต่อผูป้่วยทีเ่กนิ

ความสามารถของ รพ.,  

การประเมนิและการ

วนิิจฉยัโรคเน้นตามอาการ

สาํคญัและประเมนิทาง

รา่งกาย 

ผูป้่วยกลุม่เสีย่งและมภีาวะ

เสีย่งไดร้บัการประเมนิ / 

บง่ชีป้ัญหาและความ

ตอ้งการอยา่งเหมาะสม, 

ผูป้่วยทุกรายไดร้บัการ

วนิิจฉยัโรคทีเ่หมาะสมใน

เวลาเรว็ทีส่ดุและบนัทกึใน

เวชระเบยีน 
 

ผูป้่วยไดร้บัการประเมนิ

ความตอ้งการและปัญหา

สขุภาพเมือ่แรกรบัครบถว้น 

(ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ 

สงัคม) และเหมาะสม  

(ตาม CPG/evidence),  

มกีารบนัทกึขอ้มลูการ

ประเมนิและการวนิิจฉยัโรค

ทีส่มบรูณ์พรอ้มขอ้มลู

สนบัสนุนการวนิิจฉยัโรค,  

มกีารประเมนิซํ้าอยา่ง

เหมาะสมกบัระดบัความ

รนุแรงของปัญหาและความ

ตอ้งการของผูป้่วย 

มคีวามรว่มมอืและประสาน

ระหวา่งวชิาชพีในการ

ประเมนิผูป้่วย, มกีาร

ทบทวนความถูกตอ้ง

ครบถว้นในการประเมนิ

ผูป้่วยและการวนิิจฉยัโรค

พรอ้มทัง้นํามาปรบัปรงุ 

การประเมนิผูป้่วยและการ

วนิิจฉยัโรคมคีวามถกูตอ้ง 

ทนัเวลา ทาํใหผ้ลลพัธก์าร

ดแูลผูป้่วยอยูใ่นระดบั 

ทีน่่าพอใจ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

III-3.1 การวางแผน 

ดแูลผูป้่วย 

มแีผนการดแูลทีแ่ฝงอยูใ่น

คาํสัง่การรกัษาหรอืบนัทกึ

ต่างๆ 

มแีผนการดแูลผูป้่วยที่

ชดัเจน เริม่มเีป้าหมายของ

แต่ละวชิาชพี 

มแีผนการดแูลทีเ่หมาะสม

กบัปัญหาของผูป้่วยทีพ่บ

จากการประเมนิ โดยการ

ประสานงานหรอืวางแผน

รว่มกนัระหวา่งวชิาชพี และ

มเีป้าหมายรว่มกนัทีช่ดัเจน 

แผนครอบคลุมเป็นองคร์วม  

ผูป้่วยและครอบครวัมสีว่น

รว่มในการวางแผนและ

กาํหนดเป้าหมาย, มกีาร

ประเมนิและปรบัปรงุระบบ

การวางแผนดแูลผูป้่วย 

แผนการดแูลมคีวาม

สมบรูณ์ ทาํใหผ้ลลพัธก์าร

ดแูลผูป้่วยอยูใ่นระดบัทีน่่า

พงึพอใจ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

III-3.2 การวางแผน

จาํหน่าย 

มกีารวางแผนจาํหน่ายใน

กลุม่ผูป้่วยที ่รพ.กาํหนด 

มกีารประเมนิขอ้บง่ชีท้ี่

จะตอ้งวางแผนจาํหน่าย,  

มกีารเตรยีมความพรอ้ม

เพือ่ตอบสนองปัญหาและ

ความตอ้งการของผูป้่วยได้

มกีารคน้หา/ระบุ ปัญหา/

ความตอ้งการทีจ่ะเกดิขึน้

หลงัจาํหน่ายอยา่งชดัเจน 

(รวมทัง้ขอ้จาํกดัต่างๆ),  

มกีารเตรยีมความพรอ้ม

การเตรยีมจาํหน่ายคาํนึงถงึ

มติติ่างๆ อยา่งรอบดา้น,  

ผูป้่วยและครอบครวัมสีว่น

รว่มในการวางแผน  

(ตามความเหมาะสม),  

มรีะบบประสานใหชุ้มชนมี

สว่นรว่มในการดแูลผูป้่วยที่

ตอ้งพึง่ทรพัยากรจากชุมชน

ในระยะยาว  ผูป้่วยทีด่อ้ย

โอกาสหรอืขาดผูด้แูลมี
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บางสว่น เพือ่ใหผู้ป้่วยและครอบครวั

สามารถจดัการกบัปัญหา/

ความตอ้งการดงักลา่ว  

โดยทมีสหสาขาวชิาชพี 

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบการวางแผนจาํหน่าย 

คุณภาพชวีติทีด่ ี

 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

III-4.1 การดแูลทัว่ไป มกีารจดัทาํแนวทางปฏบิตัิ

ซึง่เป็นทีย่อมรบัไดส้าํหรบั

กระบวนการดแูลทีส่าํคญั 

รวมทัง้การกาํหนดความ

รบัผดิชอบของบุคลากร

ระดบัต่างๆ 

มกีารตดิตามเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่

การดแูลต่างๆ เป็นไปตาม

แนวทางทีก่าํหนดไว,้ 

มกีารสือ่สารแลกเปลีย่น

ขอ้มลูและประสานการดแูล

ผูป้่วยทีด่ ี

ผูป้่วยไดร้บัการดแูลอยา่ง

ทนัทว่งท ีปลอดภยั 

เหมาะสม ตามมาตรฐาน

วชิาชพีและแผนการดแูลที่

จดัทาํไว ้

ผูป้่วยไดร้บัการดแูลอยา่ง

เป็นองคร์วม โดยเฉพาะการ

ตอบสนองปัญหาทางดา้น

อารมณ์และจติสงัคม, ผูป้่วย 

และครอบครวัมสีว่นรว่ม 

ในการกาํหนดการดแูล และ

แกไ้ขปัญหา 

ผูป้่วยไดร้บัการดแูลทีเ่กนิ

ความคาดหวงั 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

III-4.2 การดแูลที่มีความ

เสี่ยงสงู 

มกีารระบุผูป้่วยทีม่คีวาม

เสีย่งสงูและบรกิารทีม่คีวาม

เสีย่งสงูของ รพ. และจดัทาํ

แนวทางการดแูลทีจ่าํเป็น

สาํหรบัผูป้่วยดงักลา่ว  

มกีารเฝ้าระวงัการ

เปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสม

กบัความรนุแรงของการ

เจบ็ป่วย,ผูป้่วยไดร้บัการ 

สง่ต่อในเวลาทีเ่หมาะสม,  

เครือ่งมอือุปกรณ์มคีวาม

พรอ้มใช ้และบุคลากรที่

ไดร้บัการฝึกอบรม 

มกีารตอบสนองอยา่ง

รวดเรว็และเหมาะสมเมือ่

ผูป้่วยมอีาการทรดุลงหรอื

เขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ 

มรีะบบงานทีด่แีละการ

ประสานงานทดีกีบัองคก์ร

อื่น ทัง้ในดา้นการขอ

ปรกึษาและการสง่ต่อ, มี

การประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบการดแูลผูป้่วยทีม่ ี

ความเสีย่งสงู 

ผลลพัธก์ารดแูลผูป้่วยทีม่ ี

ความเสีย่งสงู มเีหตุการณ์

ไมพ่งึประสงคแ์ละ

ภาวะแทรกซอ้นในระดบัที่

ตํ่ามาก 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

III-4.3 ค. อาหารและ 

โภชนบาํบดั 

ผูป้่วยตอ้งรบัผดิชอบเรือ่ง

อาหารดว้ยตนเอง 

ผูป้่วยไดร้บัอาหารที่

เหมาะสม เพยีงพอกบัความ

ตอ้งการพืน้ฐาน, การผลติ

อาหารเป็นไปตามหลกั

สขุาภบิาลอาหาร ป้องกนั

มบีรกิารอาหารเฉพาะโรค, มี

การคดักรองปัญหา

โภชนาการในผูป้่วยทุกราย, 

มกีารประเมนิภาวะ

โภชนาการและใหบ้รกิาร

มกีารใหค้วามรูท้างดา้น

วชิาการอาหาร โภชนาการ

และโภชนบาํบดัแก่ผูป้่วย

และครอบครวัเพือ่ใหม้ี

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค,์ มี

มกีารจดัระบบทีเ่ป็น

แบบอยา่งได,้ ผลลพัธก์าร

ใชโ้ภชนบาํบดัในการดแูล

อยูใ่นระดบัดมีาก 



2 HAOverallScoring2010 Ver4.2_151009 
 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 9 ตุลาคม 2558 
13

 1 (เริ่มต้น) 2 (กาํลงัพฒันา) 3 (เหน็ผล) 4 (ก้าวหน้า) 5 (ยัง่ยืน) 

ความเสีย่งจากการปนเปื้อน 

การเน่าเสยี และการแพร ่

กระจายของเชือ้โรค 

โภชนบาํบดัทีเ่พยีงพอและ

ปลอดภยัเมือ่มขีอ้บง่ชี ้

การประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบบรกิารอาการและ

โภชนาการ 

 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

III-5 การให้ข้อมลูและ 

เสริมพลงัแก่ผู้ป่วย 

ผูป้่วยไดร้บัขอ้มลูพืน้ฐาน

เกยีวกบัการเจบ็ป่วยของ

ตน 

มกีารประเมนิและวางแผน

กจิกรรมการเรยีนรูส้าํหรบั

ผูป้่วยแต่ละราย 

ผูป้่วยและครอบครวัไดร้บั

ขอ้มลูและการพฒันาทกัษะที่

จาํเป็นในการดแูลตนเอง 

มกีารประเมนิและปรบัปรงุ

ระบบการใหข้อ้มลูและเสรมิ

พลงั, ผูป้่วยและครอบครวัมี

ความมัน่ใจ สามารถดแูล

ตนเองตามแผนการดแูลที่

รว่มกนักาํหนด 

 

ผูป้่วยประสบความสาํเรจ็ใน

การดแูลตนเองและมสีว่นใน

การชว่ยเหลอืแนะนําผูอ้ื่น 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

III-6 การดแูลต่อเนื่อง มรีะบบนดัหมายผูป้่วย

กลบัมารบัการรกัษา

ต่อเนื่องและมรีะบบตดิตาม 

 

มรีะบบชว่ยเหลอืเมือ่ผูป้่วย

มปีัญหาก่อนวนันดัหมาย 

หรอืระบบชว่ยเหลอืโดยที่

ผูป้่วยไมต่อ้งมา รพ., มกีาร

กาํหนดกลุม่ผูป้่วยสาํคญัที่

ตอ้งดแูลต่อเนื่อง 

มกีารประสานขอ้มลูกบั

หน่วยบรกิารในพืน้ที ่ทมี

เยีย่มบา้น/ทมีเชงิรกุ และ

แผนกผูป้่วยนอก เพือ่การ

ดแูลต่อเนื่องทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

 

นําขอ้มลูปัญหาการดแูล

ต่อเนื่องมาวเิคราะหแ์ละ

ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ, มี

ระบบสะทอ้นขอ้มลูแก่

หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

มกีารสรา้งความรว่มมอืและ

พฒันาศกัยภาพใหก้บั

หน่วยงานต่างๆ เพือ่การ

ดแูลต่อเนื่องในลกัษณะ 

seamless และผูป้่วย

สามารถดแูลตนเองได ้

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

 


