Overall Scoring Enquiry Guide
คํานํา
Overall Scoring Enquiry Guide ฉบับนี้ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจัดทําขึน้
เพื่อชวยสรางความเขาใจในการประเมินตนเองของโรงพยาบาล ดวยการตั้งประเด็นคําถามใหทีมงาน
ของโรงพยาบาลพิจารณาเมื่อตอบวาระดับการปฏิบตั ิของตนอยูในระดับ 3 ขึ้นไป (คําถามจะอยูอยูใน
bullet) หากสามารถตอบคําถามไดก็จะเปนการสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัตใิ นระดับคะแนนนั้นจริง
หากไมสามารถตอบคําถามไดแสดงวาทีมงานอาจจะยังไมไดปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ สมควรศึกษาขอมูล
เพิ่มเติม (เชน จากมาตรฐานฉบับสมบูรณ) และนําประเด็นสําคัญไปดําเนินการกอน
คําถามที่เปนแนวทางการประเมินตนเองนี้ไมไดมีจุดมุงหมายใหโรงพยาบาลตองตอบเปนลาย
ลักษณอักษรในทุกหัวขอ แตมุงเนนการพูดคุยทําความเขาใจ อยางไรก็ตาม โรงพยาบาลอาจจะใชเปน
แนวทางในการระบุขอมูลสําคัญประกอบผลการประเมินตนเองไดเทาที่จําเปน
ความสําคัญของ Overall Scoring มิไดอยูที่ตวั คะแนน แตอยูที่การใชเปนเครื่องมือเพื่อทําความ
เขาใจความมุงหมายของมาตรฐาน และใชเปนเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางตอเนื่องดวยตนเอง
ผูนําและผูรับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาลควรตระหนักในความสําคัญนี้ กาวใหพนการใหคะแนน
ดวยอคติเพียงเพื่อทําใหตนเองพอใจวาไมตองทําอะไรเพิ่มเติมอีกแลว ทั้งนี้เนื่องจากเปาหมายของการ
พัฒนาคือความยั่งยืนขององคกรซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
มีนาคม 2552
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I-1. การนําองคกร
1. มีการทบทวนภารกิจและเปาหมายของ รพ., ผูนําใชเวลากับการตามแกปญหาตางๆ เปนสวน
ใหญ
2. ใหนโยบายสนับสนุนการพัฒนา, Top down, QA
3. สรางความรวมมือและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา ชี้นาํ สื่อสารและติดตามการพัฒนา สราง
แรงจูงใจ
• กลยุทธที่กอใหเกิดความรวมมือและความตื่นตัวในการพัฒนาองคกรที่ผูนําใชและมี
ผลกระทบสูงคืออะไร
• เนื้อหาและวิธกี ารที่ผูนําใชในการชี้นําการพัฒนาองคกรคืออะไร
• อะไรคือแรงจูงใจที่มีพลังทีผ่ ูนําใช
4. เนนการเรียนรู เสริมพลัง, มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการนํา
• ผูนําใชผลการพัฒนามาสรางกระบวนการเรียนรูในระดับทีมนําและระดับผูปฏิบตั ิงานอยางไร
มีการขยายผลหรือฝงความรูที่ไดเขาไปในระบบงานอยางไร ตัวอยางการเรียนรูสําคัญใน
องคกรคืออะไร
• เจาหนาที่ในระดับปฏิบตั ิไดรับการเสริมพลังอยางไร ตัวอยางการเสริมพลังที่สงผลตอ
คุณภาพการบริการคืออะไร
• ประเด็นสําคัญที่ทีมนําใชในการประเมินประสิทธิผลของระบบการนําคืออะไร ผลลัพธเปน
อยางไร มีการตอบสนองอยางไร
5. ใชวิสยั ทัศนและคานิยม นําองคกรใหมีผลงานที่ดี (high performing) เปนองคกรที่ยั่งยืน
(sustainable)
• ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวามีการนําวิสัยทัศนและคานิยมมาใชเปนหลักในการตัดสินใจและ
กําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคกรอยางกวางขวาง เปนเรื่องปกติ
• ตัวอยางผลการดําเนินงานที่โดดเดน ซึ่งเปนผลจากการใชวิสยั ทัศนและคานิยมอยาง
กวางขวาง

I-2. การบริหารเชิงกลยุทธ
1. แผนยังมีลักษณะแยกสวน ขาดการวิเคราะหอยางมีจุดรวม
2. มีการประมวลแผนเปนหนึ่งเดียว มีกระบวนการจัดทําตามขั้นตอนทีด่ ี แตยังมีขอดอยสําคัญใน
ดานตางๆ
3. แผนสอดคลองกับบริบท ปราศจากขอดอยสําคัญ บุคลากรรับรู มีระบบรายงานและติดตาม
ความกาวหนาและการบรรลุเปาหมาย
• บริบทและความทาทายของ รพ.คืออะไร แผนตอบสนองตอบริบทและความทาทายดังกลาว
เพียงใด ครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ ครบถวนหรือไม
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• มีการกําหนดเปาหมายของแผนชัดเจนหรือไม สามารถวัดไดหรือไม ตัวชีว้ ัดตรงประเด็นกับ
เปาหมายหรือไม
• ผูนําติดตามความกาวหนาของการปฏิบตั ิตามแผนอยางไร บอยเพียงใด ผลการติดตามเปน
อยางไร มีการตอบสนองอยางไร
4. มีเปาหมายที่ทาทาย การทบทวนนํามาสูจ ุดเนนการพัฒนาที่ชัดเจนและรับรูท ั่วกัน, มีการประเมิน
และปรับปรุงกระบวนการวางแผน
• เนื้อหาของแผนเปนเรื่องของงานประจําหรืองานพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสําคัญทีค่ าดหวังไว
คืออะไร
• เปาหมายที่ทา ทายคืออะไร เปนความทาทายในภาพรวมหรือเฉพาะบางขอ มีเปาหมายเชิง
ปริมาณที่ทาทายอยางไร
• จุดเนนการพัฒนาในขณะนีค้ ืออะไร มีที่มาอยางไร แตกตางจากปทผี่ านมาอยางไร เพราะ
อะไรจึงมีการเปลี่ยนแปลงจุดเนน
• มีการประเมินการรับรูแผน เปาหมาย และจุดเนนการพัฒนาอยางไร
• กระบวนการวางแผนแตกตางไปจากปที่ผานมาอยางไร เพราะอะไรจึงมีการปรับเปลี่ยน
5. องคกรมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วเมื่อจําเปน
• ขอใหยกตัวอยางความยืดหยุนและความรวดเร็วในการตอบสนองสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลง
ไป

I-3. การมุงเนนผูปวย/ผูรับผลงาน
1. ตั้งรับ ตอบสนองขอรอง เรียนที่สําคัญเปนเรื่องๆ
2. ระบบจัดการขอรองเรียนมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหแนวโนมและนําไปปรับปรุง
3. มีระบบรับรู/เรียนรูความตองการของผูปวย/ผูรับผลงานที่ดี และนําไปใชประโยชน (ออกแบบ/
ปรับปรุงระบบงาน), ผูปวยไดรับการคุมครองสิทธิอยางเหมาะสมในทุกขั้นตอนของการดูแล
• แหลงขอมูลและวิธีการที่ รพ.ใชในการรับรูความตองการของผูปวย/ผูรับผลงาน มีอะไรบาง
สามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายสําคัญไดดีเพียงใด สามารถรับรูความตองการไดลึกเพียงใด
มีความตอเนือ่ งพอที่จะรับรูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เพียงใด
• มีการสรุปความตองการของผูปวย/ผูรับผลงานและนําไปใชประโยชนในการออกแบบหรือ
ปรับปรุงระบบงานอยางไร ทั้งในภาพรวมของ รพ.และบริการเฉพาะสวน
• อะไรคือความตองการที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและความไววางใจของผูรับบริการใน
ระดับสูง รพ.ตอบสนองตอความตองการดังกลาวอยางไร
• ประเด็นสําคัญของการคุมครองสิทธิผูปว ยในแตละจุดหรือแตละขั้นตอนของการดูแลคืออะไร
รพ.สรางความมั่นใจในการคุมครองสิทธิดังกลาวอยางไร
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4. ผูปวย/ผูรับผลงานมีสวนรวมในการออกแบบระบบงาน, การตอบสนองมีความลึกซึง้ และมีความ
เฉพาะสําหรับแตละกลุม, มีการประเมินและปรับปรุงการรับรูและนําขอมูลไปใชเพื่อการมุงเนน
ผูปวย
• ขอใหยกตัวอยางการใหผูปวยมีสวนรวมในการออกแบบ/ปรับปรุงระบบงาน ผลลัพธที่เกิดขึ้น
มีความแตกตางจากการพัฒนาจากมุมมองของทีมผูใหบริการอยางไร
• ขอใหยกตัวอยางการตอบสนองความตองการที่มีความลึกซึ้งและมีความเฉพาะสําหรับผูร
บบริการแตละกลุม การตอบสนองดังกลาวมีที่มาอยางไร
• มีการปรับปรุงวิธีการรับรูค วามตองการของผูรับบริการอยางไร
• อะไรคือสิ่งที่สะทอนใหเห็นวามีการมุงเนนผูปวยมากขึน้ ในชวง 1-2 ปนี้
5. มีสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมที่ใหความอบอุน เอื้อตอการเยียวยา
• มีการนําแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเยียวยา (healing environment) มาสูการ
ปฏิบัติอยางไร เชน ภาพ แสง เสียง สวน ปฏิสัมพันธ
• พฤติกรรมการดูแลดวยหัวใจและความรักที่ใหความอบอุนใจแกผูรับบริการ มีการปฏิบัติ
อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเพียงใด

I-4.1 การวัดและวิเคราะห
1. ตัวชี้วัดสวนใหญมาจากงานประจําหรืองานนโยบาย
2. ตัวชี้วัดมาจากการวิเคราะหบริบทของตนเอง
• มีตัวชีว้ ัดใดบางที่สะทอนปญหาเฉพาะของ รพ.
3. มีการวัดผลงานที่ตรงประเด็นในทุกระดับ มีการวิเคราะหและนําไปใชประโยชน (กําหนดลําดับ
ความสําคัญเพื่อการปรับปรุง และถายทอดสูการปฏิบัติ)
• การวิเคราะห service profile ของแตละหนวยงาน ทําใหเห็นประเด็นคุณภาพของหนวยงาน
นั้นๆ ไดชัดเจน และมีการติดตามตัวชี้วัดตามประเด็นเหลานั้นครบถวนเพียงใด
• การวิเคราะหบทบาทหนาที่ของแตละระบบงาน ทําใหเห็นประเด็นคุณภาพของระบบงาน
นั้นๆ ไดชัดเจน และมีการติดตามตัวชี้วัดตามประเด็นเหลานั้นครบถวนเพียงใด
• การวิเคราะหความทาทายขององคกร ทําใหกําหนดแผนยุทธศาสตร วัตถุประสงค และ
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกันไดเพียงใด
• มีการติดตามตัวชี้วัด การวิเคราะหขอมูล และนําไปใชประโยชนในการกําหนดลําดับ
ความสําคัญเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา รวมถึงถายทอดสูการปฏิบตั ิอยางไร
4. ตัวชี้วัดตาม critical success factor ของทั้งองคกรสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน, มีบูรณาการ
ของการวัดเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมทั้งองคกร, มีการวัดผลงานเปรียบเทียบกับองคกรอื่น, มี
การประเมินและปรับปรุงระบบวัดผลงาน
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• Critical success factor เพือ่ การบรรลุเปาหมายของ รพ.คืออะไร อะไรคือตัวชี้วัดตามปจจัย
ดังกลาว ตัวชี้วัดดังกลาวมีความสอดคลองกันทั้งองคกรเพียงใด
• มีตัวชีว้ ัดใดบางที่ควรวัดครอบคลุมทั้งองคกร ทําอยางไรใหเกิดความครอบคลุมดังกลาว
• มีตัวชีว้ ัดใดทีม่ ีการวัดเปรียบเทียบกับองคกรอื่น
• ระบบการวัดผลในปนี้แตกตางจากปที่ผา นมาอยางไร เหตุใดจึงมีการปรับปรุง
5. ใชขอมูลที่ไดจากการติดตามและวิเคราะหเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู
• ทีมนําและทีมงานตางๆ นําขอมูลตัวชี้วัดที่ติดตามมาวิเคราะหและใชประโยชนอยางไร
• เกิดความรูในองคกรอะไรบาง ที่เปนผลจากการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานขององคกร

I-4.2ข. การจัดการความรู
1. เริ่มตนการรวบรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร
2. มีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
3. มีการแสวงหาความรูที่จําเปน (ทั้ง explicit & tacit), ขอมูลมีความพรอมใช, นําความรูมา
ออกแบบระบบงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูปวย
• มีการกําหนดความรูที่จําเปนเพื่อการบรรลุพันธกิจของ รพ.อยางไร อะไรคือ explicit & tacit
knowledge ทีจ่ ําเปน
• มีแนวทางในการแสวงหาความรูดังกลาวอยางไร ทําอยางไรใหขอมูลมีความพรอมใชสําหรับ
ผูตองการใช
• ขอใหยกตัวอยางการนําความรูดังกลาวมาออกแบบระบบงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูปวย
4. การจัดการความรูสงเสริมใหเกิดนวตกรรมในระบบงาน และนําความรูที่เกี่ยวของมาใชในการ
วางแผนกลยุทธ, มีการประเมินและปรับปรุงระบบการจัดการความรู
• มีนวตกรรมในระบบงานอะไรบาง นวตกรรมดังกลาวเปนผลมาจากการจัดการความรูอยางไร
• มีการนําความรูจากการจัดการความรูมาใชในการวางแผนกลยุทธอยางไร
• มีการปรับปรุงระบบการจัดการความรูอยางไรในรอบปท่ผี านมา
5. การจัดการความรูสงเสริมใหเกิดวิธีการปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศ
• อะไรคือ excellence practice ของ รพ., เปนผลมาจากการจัดการความรูอยางไร

I-5. ทรัพยากรบุคคล
1. มีระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานทั่วไป
2. บุคลากรไดรบั การพัฒนาความรูและทักษะตามหนาทีร่ ับผิดชอบและปญหาที่เกิดขึ้น, เริ่มตนวาง
ระบบประเมินผลงานและระบบแรงจูงใจ
3. มีบุคลากรที่มคี วามรูเหมาะสมกับหนาที่และมีจํานวนเพียงพอในหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูง,
บุคลากรมีสว นรวมในกระบวนการพัฒนา มีขวัญกําลังใจ และสรางผลงานที่ดี
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• หนวยงานที่มีความเสี่ยงสูงของ รพ.ไดแกอะไรบาง มีการกําหนดอัตรากําลังที่เหมาะสมไว
อยางไร สามารถจัดใหมีบุคลากรตามทีก่ ําหนดไวไดหรือไม
• มีการประเมินความรูและทักษะที่จําเปนในหนวยงานทีม่ ีความเสี่ยงสูงอยางไร สรางความ
มั่นใจอยางไรวาบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานในหนวยงานดังกลาวมีความรูและทักษะที่จาํ เปน
เพียงพอ
• มีการประเมินระดับขวัญกําลังใจของบุคลากรหรือไม อยางไร ผลเปนอยางไร
• บุคลากรมีแรงจูงใจในการสรางผลงานที่ดีเพียงใด ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพเปนอยางไร
4. บุคลากรมีความผูกพันและอุทิศตนใหกบั องคกร ใฝเรียนรู สรางนวตกรรม, มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล
• ผูนําทราบไดอยางไรวาบุคลากรมีความผูกพันและอุทศิ ตนใหกบั องคกรเพียงใด ใฝเรียนรู
และสรางนวตกรรมเพียงใด มีการประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรอยางไร ผลลัพธ
เปนอยางไร
• มีการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลอะไรบางในชวง 1-2 ปที่ผานมา การปรับปรุงดังกลาว
เปนผลมาจากอะไร
5. ประยุกตใชแนวคิด spirituality ในการทํางานกับผูปวยและเพื่อนรวมงาน
• แนวคิด spirituality ที่นํามาใชมีอะไรบาง กอใหเกิดผลอยางไรตอบรรยากาศในองคกรและ
การดูแลผูปวย

I-5.2ค.สุขภาพบุคลากร
1. ใหการดูแลเมื่อเกิดการเจ็บปวยอยางเหมาะสม
2. มีระบบปองกันโรคและอันตรายจากการทํางานในเชิงรุก
• โรคและอันตรายจากการทํางานที่มีการปองกันในเชิงรุกมีอะไรบาง มีการติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบที่วางไวอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
3. บุคลากรดูแลสุขภาพตนเองอยางเหมาะสม
• รพ.สงเสริมใหบุคลากรที่เจ็บปวยและกลุม เสี่ยง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมี
ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
4. บุคลากรสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสภาวะสุขภาพดี, มีการประเมินและปรับปรุงระบบ
การดูแลสุขภาพบุคลากร
• มีการประเมนพฤติกรรมสุขภาพและระดับสภาวะสุขภาพของบุคลากรอยางไร ผลลัพธเปน
อยางไร
• มีการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรอยางไร เปนผลมาจากอะไร
5. บุคลากรเปนแบบอยาง หรือเปนผูนําในดานการสรางสุขภาพ
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• บุคลากรมีบทบาทอยางไรในการเปนแบบอยางหรือเปนผูนําในการสรางสุขภาพ บทบาท
ดังกลาวไดรับการปฏิบัติโดยบุคลากรสวนใหญและในทุกโอกาสหรือไม

I-6. การจัดการกระบวนการ
1. ใช 3P หรือPDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจํา
2. ใช 3P หรือ PDSA ในการบริหารหนวยงานเพื่อบรรลุเปาหมาย รวมทั้งการติดตามกํากับงาน
ประจําวัน (จุดเนนของบันไดขั้นที่ 2 สู HA)
• มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
หนวยงานเพียงใด
• มีการกําหนดประเด็นคุณภาพสําคัญและจุดเนนของการพัฒนาที่ชัดเจนเพียงใด มีกิจกรรม
คุณภาพที่สอดคลองกับเปาหมายและจุดเนนเพียงใด
• การออกแบบระบบงานในจุดสําคัญมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงใด
• สมาชิกในหนวยงานมีความเขาใจและสามารถปฏิบัตติ ามระบบที่ออกแบบไวไดดีเพียงใด
• มีการควบคุมกํากับ การประเมินผล การติดตามและใชประโยชนจากตัวชี้วัดตางๆ อยางไร
• หนวยงานตางๆ มีระดับการใชแนวคิดการจัดการกระบวนการในระดับที่ใกลเคียงกันหรือ
แตกตางกันอยางไร
3. ใช 3P หรือ PDSA กับระบบงานหรือกระบวนการหลัก (กระบวนการที่สรางคุณคา) และประเด็น
เชิงกลยุทธ (จุดเนนของบันไดขั้นที่ 2 สู HA)
• ระบบงาน กระบวนการหลัก ประเด็นเชิงกลยุทธ ที่มีการใชหลัก process management
หรือ 3P หรือ PDSA มีอะไรบาง
• มีการกําหนดประเด็นคุณภาพสําคัญและจุดเนนของการพัฒนาที่ชัดเจนเพียงใด
• การออกแบบระบบงานในจุดสําคัญมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงใด
• มีการควบคุมกํากับ การประเมินผล การติดตาม และใชประโยชนจากตัวชี้วัดตางๆ อยางไร
4. มีการประเมินและปรับปรุงสัมฤทธิผลของการจัดการกระบวนการของทีมตางๆ, การพัฒนามี
ความชัดเจนในเรื่องการบูรณาการ (เชื่อมโยง) และนวตกรรม
• สัมฤทธิผล (หรือการบรรลุเปาหมาย) ของระบบงานและทีมงานตางๆ เปนอยางไร มีการใช
หลักการจัดการกระบวนการ หรือ 3P หรือ PDSA ใหเกิดคุณคาแกระบบงานและทีมงาน
อยางไร
• มีตัวอยางของการบูรณาการ (เชื่อมโยง) ระหวางระบบงานและทีมงานตางๆ อยางไร ใช
หลักการหรือวิธีการอะไรในการสงเสริมใหเกิดการบูรณาการ
• มีตัวอยางการใชนวตกรรมในระบบงานตางๆ อยางไร
5. การพัฒนาสงผลใหเกิดคุณคาตอผูรับบริการเพิ่มขึ้นชัดเจน
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• การใชหลัก 3P หรือ PDSA หรือการจัดการกระบวนการสงผลใหเกิดคุณคาตอผูรับบริการ
อยางไร

II-1.1ค. การประเมินตนเอง
1. หาโอกาสพัฒนาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• มีการทํากิจกรรมทบทวนคุณภาพ (ในบันไดขั้นที่ 1) เพื่อคนหาความเสี่ยงหรือเหตุการณที่มี
พึงประสงคและนํามาปรับปรุงระบบงานอยางตอเนื่องเพียงใด
2. หาโอกาสพัฒนาจากการวิเคราะหกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ
• หนวยงานและระบบงานตางๆ วิเคราะห process flowchart ของตนเพื่อคนหาความเสี่ยง
และโอกาสพัฒนาไดครอบคลุมเพียงใด
• มีการนําโอกาสพัฒนาที่วิเคราะหไดไปสูการปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด
3. ใชวธิ ีการประเมินตนเองที่หลากหลาย ดวยความเขาใจ
• มีการสงเสริมใหใชวธิ ีการประเมินตนเองที่หลากหลายตอไปนี้เพียงใด: การประเมินจุดแข็ง
จุดออนในงานที่ทํา, การติดตามตัวชี้วัด, การใช service profile เพือ่ วิเคราะหงานและการ
บรรลุเปาหมาย, การทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวย, การตามรอยทางคลินิก, การประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน, การเยี่ยมหนวยงานเพื่อซักซอมความเขาใจ
• ทีมงานเขาใจเปาหมายของการประเมินตนเองและใชประโยชนจากวิธีการประเมินตนเอง
ตางๆ อยางเต็มที่หรือไม
• มีการประสานหรือบูรณาการวิธกี ารประเมินตนเองตางๆ เขาดวยกันอยางไร
4. ใชการวิจัยประเมินผล, มีการใชตวั เทียบเพื่อยกระดับเปาหมาย เชน ตัวเทียบในระดับกลุมหรือ
ระดับชาติ / ความตองการของผูปวย / เปาหมายขององคกร
• รพ. นําการวิจัยมาประยุกตใชในการประเมินตนเอง / ประเมินการปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
อยางไร มีการดําเนินการอยางเรียบงายและกวางขวางเพียงใด
• รพ. ใชตัวเทียบเพื่อยกระดับเปาหมาย (benchmark) อะไรบาง เทียบกับอะไร ผลการใชตัว
เทียบทําใหเกิดการปรับปรุงอยางกาวกระโดดหรือไม อยางไร
5. มีวัฒนธรรมของการประเมินตนเอง
• ตัวอยางที่สะทอนใหเห็นวา รพ.มีวัฒนธรรมของการประเมินตนเองมีอะไรบาง

II-1.1ง. การทํางานเปนทีม
1. มีความเปนทีมในหนวยงาน ในงานประจํา และการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน, มีแนวทางใน
การขอคําปรึกษาและการดูแลผูปวยซับซอนรวมกันระหวางสาขาที่เกีย่ วของ
2. มีความเปนทีมในระบบงาน ทีมครอมสายงาน และทีม นําระดับตางๆ (team formation)
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3. ทีมระบบงาน ทีมครอมสายงาน และทีมนําระดับตางๆ ทําหนาที่ดูแลภาพรวม ติดตาม
ความกาวหนา เชื่อมโยงกับทีมนําสูงสุดและทีมที่เกีย่ วของ (effective function of team)
• ขอใหยกตัวอยางบทบาทหนาที่ของทีมระบบงาน (HR, IM, Env, IC, PTC, MSO, NSO,
HP) ทีมครอมสายงาน (PCT/CLT) และทีมนําระดับตางๆ
• ทีมใดบางที่สามารถทําหนาที่ดูแลภาพรวมและติดตามความกาวหนาไดดี อะไรคือ
ความสําเร็จทีเ่ กิดขึ้น
• ขอใหยกตัวอยางการเชื่อมโยงระหวางทีมนําระดับกลางกับทีมนําสูงสุดและทีมตางๆ ที่
เกี่ยวของ
4. มีการติดตามประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมระบบงานตางๆ
• ประเด็นที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของทีมระบบงานตางๆ มีอะไรบาง ผลการประเมิน
เปนอยางไร เรื่องอะไรที่เปนจุดออน ทีมใดที่เปนจุดออน มีการปรับปรุงอยางไร
5. มีวัฒนธรรมของการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ เปนแบบอยางทีด่ ี
• ขอใหยกตัวอยางแบบอยางของวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ

II-1.2ก. การบริหารความเสี่ยง
1. ตอบสนองปญหา/เหตุการณเฉพาะรายเหมาะสม
2. มีระบบรายงานอุบัติการณ, มีการทํา RCA และวางระบบปองกันที่รดั กุม, มีกิจกรรมสรางความ
ตื่นตัวในงานประจํา
• มีวิธีการสงเสริมใหมีการรายงานอุบัติการณอยางทันทวงทีและครอบคลุมอุบตั ิการณสําคัญให
มากที่สุดอยางไร มีการวางระบบและแรงจูงใจอยางไร
• ทีมงานไดเรียนรูคุณคาของการทํา RCA อยางไร ขอใหยกตัวอยาง RCAที่ทีมคิดวาทําให
เขาใจความหมายของ root cause ไดดีที่สุดมา 2-3 ตัวอยาง มีการนําไปใชวางระบบปองกัน
อยางไร มีการขยายผลความเขาใจจากกรณีดังกลาวอยางไร
• มีกิจกรรมสรางความตื่นตัวในเรื่องความเสี่ยงในงานปกติประจําอยางไร (เชน safety brief,
patient safety walkround)
• มีการนํากิจกรรมทบทวนคุณภาพที่เริ่มตนไวในบันไดขั้นที่ 1 สู HA มาปฏิบัติในงานปกติ
ประจําอยางไร เชน การทบทวนขางเตียง การทบทวนเวชระเบียนขณะผูปวยนอนรักษาตัว
การทบทวนการสงตอ ฯลฯ
3. วิเคราะหความเสี่ยงรอบดาน (ทั้งที่เคยเกิดและที่มีโอกาสเกิด), ระบบงานไดรับการออกแบบ
อยางรัดกุมและนําไปปฏิบตั ิ
• มีการรวบรวมสถิติเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในองคกรมา
จัดลําดับความสําคัญ และออกแบบระบบงานเพื่อปองกันความเสี่ยงไดครอบคลุมเพียงใด,
การออกแบบระบบมีความรัดกุมเพียงใด, มีการพิจารณาแนวคิดเรือ่ งการออกแบบเพื่อ
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แกปญหาขอจํากัดของ human factor อยางไร, มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อเรียนรู
เหตุการณที่ไมพึงประสงคทางคลินิกไดครอบคลุมเพียงใด
• มีการวิเคราะหโอกาสเกิดความเสี่ยงในขัน้ ตอนและจุดตางๆ ของการใหบริการอยางไร, มี
การออกแบบระบบงานเพื่อปองกันความเสี่ยงสอดคลองกับโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิด
ความเสี่ยงอยางไร
• สรางความมั่นใจอยางไรวาระบบที่ออกแบบไวไดรับการนําไปปฏิบตั ิอยางเหมาะสม, มีการ
ติดตามการปฏิบัตใิ นเรื่องทีส่ ําคัญอะไรบาง ผลลัพธเปนอยางไร
4. บูรณาการระบบงานและระบบขอมูลที่เกีย่ วของกับการบริหารความเสี่ยง, มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง
• มีการเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกับอุบัติการณและความเสี่ยงตางๆ อยางไร, มีการวิเคราะห
ขอมูลและรายงานผลอยางไร
• มีการนําขอมูลจากระบบบริการความเสีย่ งไปใชประโยชนในระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางไร
เชน การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบงานตางๆ ในภาพรวม
• มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการความเสี่ยงอยางไร นําไปสูการปรับปรุงอะไรบาง
5. วัฒนธรรมความปลอดภัยเดนชัด
• มีขอมูลอะไรที่แสดงใหเห็นวามีวัฒนธรรมความปลอดภัย ทั้งในดานเจตคติ ความเชื่อ
พฤติกรรม กระบวนการและผลลัพธ (ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ

II-1.2ข. คุณภาพทางคลินิก
1. เริ่มตนใชเครือ่ งมือพัฒนาคุณภาพทางคลินิก เชน indicator, CPG
2. ใชเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกลุมผูปวยแตละกลุมตามหลัก 3P
• มีการกําหนดกลุมผูปวยสําคัญในแตละสาขาที่จะพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยอยางไร มี
ความเชื่อมตอระหวางกิจกรรมทบทวนการดูแลผูปวย กับการกําหนดกลุมผูปวยสําคัญ
อยางไร สามารถนําปญหาที่พบจากการทบทวนการดูแลผูปวยมาดําเนินการพัฒนาไดมาก
นอยเพียงใด
• ในกลุมผูปวยสําคัญเหลานัน้ มีการวิเคราะหประเด็นสําคัญ เปาหมายการดูแล และตัวชี้วัดที่
ชัดเจนเพียงใด
• มีการใชเครื่องมือและแนวคิดตอไปนี้ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยแตละกลุมอยางไร:
standardized process/QA, holistic/humanized, evidence based, human factor
engineering, benchmarking, innovation
3. การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุมผูปวยสําคัญในแตละสาขา, มีการ monitor อยาง
เหมาะสม, มีการติดตามและวิเคราะหแนวโนมของภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงค
เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวย
10

• การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุมผูปวยสําคัญในแตละสาขาไดมากนอยเพียงใด
• มีการ monitor ผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอยางไร
• มีการติดตามและวิเคราะหแนวโนมของภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงคอยางไร
มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อคนหาเหตุการณไมพึงประสงคอยางไร ใชอะไรเปนเกณฑใน
การคัดเลือกเวชระเบียนมาทบทวนเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถคนพบเหตุการณไมพึงประสงค
ไดมากที่สุด
• มีการนําเหตุการณไมพึงประสงคที่พบมาสูการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยไดมากนอย
เพียงใด
4. ผสมผสานงานวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก หรือ R2R, มีการประเมินและปรับปรุงการ
พัฒนาคุณภาพทางคลินิก, ผลลัพธทางคลินิกมีแนวโนมที่ดีขึ้น
• มีการนําการวิจัยมาใชกับการพัฒนาคุณภาพทางคลินกิ อยางไร
• ผลการประเมินความพยายามในการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกเปนอยางไร นํามาสูการ
ปรับปรุงอะไรบาง
• ผลลัพธทางคลินิกที่มีแนวโนมที่ดีขึ้นมีอะไรบาง กลุมเปาหมายที่จะใหมีผลลัพธทางคลินิกที่
ดีขึ้นคืออะไร
5. ผลลัพธทางคลินิกอยูในเกณฑดีถึงดีเลิศ
• ผลลัพธทางคลินิกที่อยูในเกณฑดีถึงดีเลิศมีอะไรบาง

II-2.1ก. การบริหารการพยาบาล
1. มีการบริหารการพยาบาลโดยการมีสวนรวม มีแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จําเปน
2. มีการจัดอัตรากําลังทางการพยาบาลที่สอดคลองกับความตองการของผูปวยและหนาที่
รับผิดชอบ, มีระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาลในประเด็นที่สําคัญ
3. มีระบบการนิเทศงาน/กํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ, มีการใชกระบวนการพยาบาลอยางเหมาะสม
ในการดูแลผูป วยรวมกับวิชาชีพที่เกี่ยวของ, ปญหาและความเสี่ยงของผูปวยไดรบั การตรวจพบ
ทันการณและตอบสนองอยางเหมาะสม, มีการพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนขององคกรรวมกับ
ผูเกี่ยวของ
• ฝายการพยาบาลกําหนดประเด็นและเปาหมายในการนิเทศงานอยางไร ใชเทคนิคในการ
นิเทศอยางไรที่เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนาของบุคลากรทางการพยาบาล (เชน การเปน
โคช)
• จุดแข็งจุดออนในการใชกระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยของบุคลากรทางการ
พยาบาลคืออะไร, มีการเชื่อมโยงการใชกระบวนการพยาบาลกับการดูแลผูปวยของวิชาชีพ
อื่นอยางไร
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• มีการติตดามอยางไรวาปญหาและความเสี่ยงของผูปวยไดรับการตรวจพบอยางทันการณ
และตอบสนองอยางเหมาะสม
• ผลงานการพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนของฝายการพยาบาลมีอะไรบาง
• ผลงานการพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนขององคกรรวมกับผูเกี่ยวของมีอะไรบาง
4. มีการเรียนรูรวมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อนําปญหาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคมาปรับปรุง
ระบบงาน พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาบุคลากร, มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารการ
พยาบาล
• มีบทเรียนในนําปญหาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคมาปรับปรุงระบบงานรวมกับวิชาชีพ
อื่นๆ อยางไร ยกตัวอยางการปรับปรุงระบบทีเ่ กิดขึ้น
• มีบทเรียนในการนําปญหาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคมาพัฒนาวิชาชีพและพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาลอยางไร
• ประเด็นสําคัญในการประเมินระบบบริหารการพยาบาลมีอะไร ผลการประเมินเปนอยางไร
นํามาสูการปรับปรุงอะไรบาง
5. ระบบบริหารการพยาบาลมีนวตกรรมหรือใช model เกื้อหนุนใหผูปวยไดรับการดูแลทางการ
พยาบาลในลักษณะ holistic / humanized สอดคลองกับปญหา วิถชี วี ิต และบริบททางสังคมของ
ผูปวย อยางปลอดภัย
• ขอใหยกตัวอยางการใชนวตกรรมหรือ model การดูแลทางการพยาบาลในลักษณะ holistic /
humanized ที่สอดคลองกับปญหา วิถชี วี ิต และบริบททางสังคมของผูปวย

II-2.2 องคกรแพทย
1. มีการพบปะกันในกลุมแพทยอยางสม่ําเสมอและมีกิจกรรมรวมกันเพื่อเพื่อแสดงจุดยืนและธํารง
ไวซึ่งมาตรฐานแหงวิชาชีพ
2. มีการจัดตั้งองคกรแพทยและกําหนดประเด็นสําคัญที่จําเปนตองมีการพัฒนาและประสานเพื่อ
นําไปปฏิบตั ิ
• ประเด็นสําคัญที่ตองมีการพัฒนาในมุมมองขององคกรแพทยคืออะไร มีการนําไปดําเนินการ
อยางไร
3. มีกลไกกํากับดูแลและสงเสริมใหเกิดบริการทางการแพทยที่ดี มีมาตรฐานและจริยธรรม, แพทย
แตละคนประเมินผลการดูแลผูปวยของตนอยางสม่ําเสมอ
• มีแนวทางใหแพทยแตละคนประเมินผลการดูแลผูปวยของตนอยางไร มีแนวทางในการเลือก
ผูปวยมาทบทวนอยางไร มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูหรือสรุปบทเรียนอยางไร มีการนํามาสูการ
ปรับปรุงแนวทางการดูแลรวมกันอยางไร
• กลไกกํากับดูแลและสงเสริมใหเกิดบริการทางการแพทยที่มี มีมาตรฐานและจริยธรรมมี
อะไรบาง (เชน กิจกรรมทบทวนคุณภาพตางๆ การกําหนดแนวทางปฏิบัติ การสงเสริมการ
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ตัดสินใจทางคลินิกที่เหมาะสม การศึกษาตอเนื่อง การประชุมวิชาการ การกํากับดูแลแพทย
ที่อยูระหวางการฝกอบรมหรือแพทยเวรที่ไมใชแพทยประจํา การกํากับดูแลมาตรฐานและ
จริยธรรม คุณภาพเวชระเบียน)
4. มีบทบาทเดนชัดในการเปนผูนําและชี้ทศิ ทางเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย,
มีการประเมินและปรับปรุงระบบกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรม
• ขอตัวอยางประเด็นที่องคกรแพทยชี้ทศิ ทางเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแล
ผูปวย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• ประเด็นสําคัญในการประเมินระบบกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของบริการทาง
การแพทยคืออะไร ผลการประเมินเปนอยางไร มีการปรับปรุงอยางไร
5. องคกรแพทยเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมให รพ.มีบริการทางการแพทยที่มีคณ
ุ ภาพและนา
ไววางใจ
• ขอใหนําเสนอแบบอยางที่ดขี องการสงเสริมโดยองคกรแพทย

II-3.1 ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย
1. อาคารสถานที่ไดรับการดูแลความสะอาดและเปนระเบียบ, สถานทีอ่ าจมีขอจํากัดซึ่งไมอาจแกไข
ไดในเวลาอันสั้น
2. มีการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงทางโครงสรางกายภาพที่เห็นชัดเจน
3. โครงสรางอาคารสถานที่เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด, เอื้อตอการทํางานและใหบริการไดอยาง
ปลอดภัย สะดวกสบาย, พื้นที่ใชสอยเพียงพอ, แสงสวางและอุณหภูมิเหมาะสม, มีระบบระบาย
อากาศที่ดี, อาคารสถานที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดี
• มีการตรวจสอบสภาวะของสิ่งแวดลอมทางกายภาพและโครงสรางอาคารสถานที่ในประเด็น
เรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเพียงพอของพื้นทีใชสอย แสงสวาง อุณหภูมิ
ระบบระบายอากาศ รวมทั้งระดับเสียง อยางไร ผลลัพธเปนอยางไร มีการปรับปรุงอยางไร
• มีหลักประกันอยางไรวาอาคารสถานที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม มีความปลอดภัย
พรอมใชงาน ไมเสื่อมสภาพเร็วเกินควร, มีระบบรับเสียงสะทอนของผูใชอยางไร
4. เปนสถานทีท่ ใี่ หความอบอุน เปนมิตร, มีการออกแบบโครงสรางสําหรับผูปวยเฉพาะกลุมโรค
• มีการจัดสถานที่อยางไรที่ใหความรูสึกอบอุน เปนมิตร มีการประเมินการรับรูของ
ผูรับบริการอยางไร
5. สถานที่เอื้อตอการเยียวยา
• มีการนําแนวคิดเรื่องสถานที่ที่เอื้อตอการเยียวยา (healing environment) มาปรับปรุง
สถานที่อยางไร

III-3.1 ข.-ง.วัสดุ/ของเสียอันตราย ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย
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1. โครงสรางอาคารสถานที่ไมมีความเสี่ยงดานอัคคีภัยที่ชัดเจน, มีการจัดทําแผนปองกันและ
รองรับเมื่อเกิดอัคคีภัย หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
2. มีการอบรมและฝกซอมแผน, มีการติดตัง้ เครื่องมือและวางระบบเกีย่ วกับอัคคีภัยอยางเหมาะสม
กับประเภทวัสดุที่ติดไฟในแตละพื้นที่, มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการกับวัสดุ/ของเสีย
อันตรายอยางเหมาะสม
• ภาวะฉุกเฉินที่มีการวางแผนรองรับมีอะไรบาง ในรอบปที่ผานมามีการซอมแผนอัคคีภัยและ
ภาวะฉุกเฉินอะไรบาง กี่ครั้ง เมื่อใด
• การปรับปรุงการติดตั้งเครื่องมือและระบบเกี่ยวกับอัคคีภัยครั้งลาสุดกระทําเมื่อใด มีการ
ปรับปรุงอะไรบาง
• มีการเลือกใชอุปกรณดับเพลิงที่เหมาะสมกับแตละพื้นทีอ่ ยางไร
• รพ.มีวัสดุ/ของเสียอันตรายอะไรบาง มีการวางระบบจัดการอยางไร
3. การซอมแผนอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุกสภาวการณและผูเกี่ยวของทั้งในและนอก
รพ., มีการตรวจสอบปจจัยเสี่ยงตออัคคีภัย วัสดุและของเสียอันตรายอยางสม่ําเสมอ และ
ปรับปรุงเพื่อปองกัน
• มีการซอมแผนอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุกสภาวการณอยางไร มีใครเขารวม พบ
ประเด็นปญหาอะไรบาง
• ในรอบปที่ผานมามีการตรวจสอบอาคารสถานที่เมื่อไร พบปจจัยเสี่ยงอะไรบาง มีการ
ปรับปรุงเพื่อปองกันอยางไร
4. มีการปรับปรุงแผนและการเตรียมความพรอมจากการประเมินผลการฝกซอม
• จากการฝกซอมแผน นํามาสูการปรับปรุงแผนและการเตรียมความพรอมอะไรบาง
5. มีการจัดการและการเตรียมความพรอมเปนแบบอยางที่ดี
• ขอใหยกตัวอยางแบบอยางที่ดีของการจัดการและการเตรียมความพรอมในเรื่องของเสีย/วัสดุ
อันตราย ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

II-3.2 เครื่องมือ
1. มีระบบการจัดการ การตรวจสอบความเพียงพอ ดูแลความพรอมใชของเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณในแตละหนวยงาน
2. มีการกําหนดระดับขั้นต่ําของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในแตละหนวยงาน สํารวจและวางแผน
จัดหา
3. มีเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคเพียงพอสําหรับการดูแลผูปวยไดอยางปลอดภัยทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน ทดสอบ ตรวจสอบ และ calibrate ที่
เหมาะสม.
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4.
•
•

5.

• เครื่องมือที่จําเปนและเคยเปนปญหาไมพรอมในการดูแลผูปวยมีอะไรบาง มีการปรับปรุง
อยางไรเพื่อใหมั่นใจวาจะมีเครื่องมือพรอมใช
• ระบบน้ําประปาของโรงพยาบาลใชน้ําจากแหลงใด มีการติดตามประเมินคุณภาพน้ําอยางไร
ผลเปนอยางไร
• ระบบไฟฟาสํารองของโรงพยาบาลมีอยางไร ขนาดเทาไร ใชกับอะไรบาง
• มีการวางระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับเครื่องมืออยางไร ครอบคลุมเครื่องมืออะไรบาง
คาใชจายสําหรับการซอมเครื่องมือในแตละปมีมูลคาเทาไร ระยะเวลาที่ไมสามารถใชการ
เครื่องมือไดเนื่องจากสงซอมนานเทาไร
• มีการ calibrate เครื่องมืออะไรบาง ทําโดยหนวยงานใด มีการใชผลการ calibrate อยางไร
มีแผนที่จะ calibrate เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมในอนาคต
มีระบบการจัดการและสํารองเครื่องมือเพื่อใหเกิดความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ, มีการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบและการจัดหาทดแทน
มีระบบการจัดการและสํารองเครื่องมืออยางไร มีการรวมศูนยเครื่องมือบางประเภทหรือไม
อะไรบาง
มีระบบบันทึกขอมูลแสดงถึงความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ความพรอมใช/ไมพรอมใช หรือไม, ผล
การวิเคราะหขอมูลเปนอยางไร, นําไปใชปรับปรุงระบบการจัดการและสํารองเครื่องมือ รวมทั้ง
การจัดหาทดแทนอยางไร
ใหคําปรึกษาการบํารุงรักษาแก รพ. ในเครือขายหรือหนวยงานใกลเคียงภายนอกได
• มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาการบํารุงรักษาเครื่องมือแกใครบาง

III-3.3 สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและพิทักษสิ่งแวดลอม
1. มีความพยายามในการแกไขปญหาในระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะซึ่งอาจจะมีโครงสรางไม
เหมาะสมกับ รพ.
2. มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอความปลอดภัยทางกายภาพและปราศจากการรบกวน, ระบบบําบัดน้ําเสีย
มีขนาดเหมาะสมกับ รพ., มีกระบวนการที่ชัดเจนในการบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะโดยผูมี
ความรู
3. มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธและความผอนคลาย, มีระบบบําบัดน้ําเสียและการกําจัด
ขยะที่มีประสิทธิภาพ, คาน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดเปนไปตามมาตรฐาน
• มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการดวยกัน และระหวาง
ผูรับบริการกับผูใหบริการอยางไร เชน ที่นั่งรอที่ OPD, เคานเตอรที่มาติดตอ หอผูปวย
• มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการผอนคลายอยางไร
• มีการใชตวั ชีว้ ดั อะไรติดตามประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะ ผลลัพธ
เปนอยางไร มีการนํามาใชประโยชนอยางไร
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• มีการตรวจน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดบอยเพียงใด ผลลัพธในรอบปที่ผานมาเปนอยางไร
4. มีสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาทักษะของผูรับบริการอยางไดผล, รพ.พยายามลด
ปริมาณของเสียและลดการใชวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอม, รพ.รวมมือกับชุมชนและองคกรอื่นๆ ใน
การพิทักษและปรับปรุงสิ่งแวดลอม
• ตัวอยางการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาทักษะของผูรับบริการมีอะไรบาง มี
การประเมินผลการใชประโยชนอยางไร
• มีแนวทางในการลดปริมาณของเสียและลดการใชวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอมอยางไร
• มีความรวมมือกับชุมชนและองคกรอื่นๆ ในการพิทักษและปรับปรุงสิง่ แวดลอมอยางไร
5. เปนแบบอยางในการเรียนรูใหแกองคกรอื่นๆ
• ขอใหยกตัวอยางการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและพิทักษสิ่งแวดลอม

II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
1. มีผูรับผิดชอบงาน IC ชัดเจน, เริ่มมีแนวทางปฏิบัตทิ ี่จาํ เปน
2. ผูรบั ผิดชอบมีความรูและคุณสมบัติเหมาะสม, มีมาตรการปองกันครอบคลุมการติดเชื้อที่พบบอย
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
3. การปองกันและควบคุมครอบคลุมการติดเชื้อที่สําคัญตามบริบทของ รพ., มาตรการที่กําหนด
ไดรับการปฏิบัติ, ระบบเฝาระวังมีประสิทธิภาพ, อัตราการติดเชื้อที่สาํ คัญมีแนวโนมลดลง
• การติดเชื้อที่สาํ คัญตามบริบทของ รพ.มีอะไรบาง มีการกําหนดมาตรการปองกันและ
ควบคุมอยางไร, แนวโนมของอัตราการติดเชื้อในตําแหนงดังกลาวเปนอยางไร
• มีการสรางความมั่นใจอยางไรวามีการปฏิบัตติ ามมาตรการปองกันที่กําหนดไว มีการติดตาม
monitor การปฏิบัตติ ามมาตรการปองกันที่สําคัญอยางไร
• ระบบเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีจุดเนนที่ไหน สรางความมั่นใจอยางไรวาการเฝา
ระวังครอบคลุมโอกาสเกิดการติดเชื้อมากที่สดุ มีศึกษาเพื่อใหทราบอัตราการติดเชือ้ ที่
ใกลเคียงความเปนจริงที่สุดอยางไร
4. มีบูรณาการระหวางงาน IC กับ CQI และระบบงานที่เกีย่ วของตางๆ ชัดเจนมีประสิทธิภาพ, การ
ปองกันและควบคุมครอบคลุมเชื้อโรคที่มคี วามสําคัญทางระบาดวิทยาทั้งหมด รวมทั้งที่บานของ
ผูปวย และการสงตอระหวาง รพ., มีการประเมินและปรับปรุงระบบ IC
• มีการทําโครงการ CQI เกี่ยวกับการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลอะไรบาง มีการทดสอบแนวคิด
อะไร ผลลัพธเปนอยางไร โครงการ CQI นํามาสูการปรับปรุงระบบงาน IC อยางไร
• ขอใหยกตัวอยางความเชื่อมโยงระหวางงาน IC กับระบบงานอื่น เชน การพัฒนาบุคลากร
การบริหารความเสี่ยง การสงเสริมการใชยาที่เหมาะสม ระบบสารสนเทศ
• โรคติดเชื้อที่มคี วามสําคัญทางระบาดวิทยาใน รพ.มีอะไรบาง (ดูตัวอยางใน SPA) มี
มาตรการปองกันและควบคุมอยางไร
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• มาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อทีบ่ านของผูปวย และการสงตอระหวาง รพ.มี
อะไรบาง
• ประเด็นสําคัญในการประเมินผลระบบ IC คืออะไร ผลการประเมินเปนอยางไร นํามาสูการ
ปรับปรุงอะไร
5. มีระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่เปนแบบอยาง, อัตราการติดเชื้อสําคัญอยูในระดับต่ํา
• อัตราการติดเชื้อในปจจุบันและแนวโนมเปนอยางไร ผลการเทียบเคียงกับ รพ.ในระดับ
เดียวกันเปนอยางไร
• ขอใหยกแนวทางปฏิบัตทิ ี่สามารถเปนแบบอยางใหแก รพ.อื่น

II-5 ระบบเวชระเบียน
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึก การแกไข การจัดเก็บ และการเขาถึงเวชระเบียนที่เหมาะสม
2. มีการทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียนตามแบบฟอรมของ สปสช./พรพ. อยาง
นอย 3 ฉบับตอเดือนสําหรับแพทยแตละคน
• มีแนวทางอยางไรใหแพทยเจาของไขเปนผูทบทวนความสมบูรณในเวชระเบียนของตนเอง
• มีการประมวลผลการทบทวนความสมบูรณของเวชระเบียนอยางไร นําขอมูลไปใชหรือ
เผยแพรขอมูลอยางไร
• แนวโนมของความสมบูรณของเวชระเบียนมีการเปลีย่ นแปลงไปอยางไร
3. ระบบบริหารเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ, เวชระเบียนมีความสมบูรณไมนอยกวา 50%, มีการ
ประมวลผลขอมูลจากเวชระเบียนเพื่อประโยชนในการวางแผนและการปรับปรุงดูแลผูปวย
• ประเด็นประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียนที่ รพ.ใหความสําคัญคืออะไร (เชน ความ
รวดเร็วในการทําบัตร/การคนหาเวชระเบียน อัตราการหายของเวชระเบียน ระยะเวลาทีใ่ ชใน
การประมวลผล)
• คะแนนความสมบูรณของเวชระเบียนเปนอยางไร
• มีการประมวลผลขอมูลจากเวชระเบียนเพือ่ ประโยชนในการวางแผนและปรับปรุงการดูแล
ผูปวยอยางไร
4. มีการทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวยจากเวชระเบียน และนําปญหาทีพ่ บไปปรับปรุงระบบงาน
(เชน การใช trigger เพื่อคัดกรองเวชระเบียนมาทบทวนหา AE และปรับปรุง)
• ใชเกณฑอะไรในการเลือกเวชระเบียนมาใชทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวย, สรางความมั่นใจ
อยางไรวาเวชระเบียนที่นํามาทบทวนนัน้ ครอบคลุมโอกาสพบเหตุการณที่ไมพึงประสงคได
มากที่สุด
• ขอใหยกตัวอยางประเด็นปญหาที่พบจากการทบทวนเวชระเบียน และการปรับปรุงระบบงาน
ที่เกิดขึ้น (ทั้งการดูแลผูปวยและระบบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ)
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5. ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลตอเนื่อง การเรียนรู
การวิจัย การประเมินผล และการใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย
• มีการประเมินความเพียงพอของขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียนเพื่อเปาหมายการใชตางๆ
ขางตนอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร

II-6 ระบบจัดการดานยา
1. มีการคนหาและทบทวนกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณไมพึงประสงคจากยา
(ME/ADE)
2. มีการออกแบบหรือปรับปรุงระบบเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนและเหตุการณไมพึงประสงคจาก
ยา (ME/ADE) ที่สําคัญ
• ความคลาดเคลื่อนทางยา (ME) และเหตุการณไมพึงประสงคจากยา (ADE) ที่สําคัญของ
โรงพยาบาลมีอะไรบาง เกิดขึ้นกับยากลุมไหน มีขอมูลสนับสนุนหรือไม มีการวางแนวทาง
ปองกันอยางไร
3. มาตรการปองกัน ME/ADE ไดรับการปฏิบัติ, มีระบบเฝาระวัง ME/ADE ที่มีประสิทธิภาพ,
ผูปวยไดรับคําแนะนําที่เหมาะสมและมีระบบติดตามการใชยาของผูป วย, มีระบบบริหาร
เวชภัณฑที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อใหมียาที่มีคุณภาพและเพียงพอ
• สรางความมั่นใจอยางไรวามาตรการปองกัน (ME/ADE) ที่กําหนดไวเปนที่เขาใจของ
ผูเกี่ยวของและไดรับการนําไปปฏิบตั ิอยางครบถวน, มีการติดตามการปฏิบัตติ ามมาตรการที่
กําหนดไวอยางไร
• มีระบบรายงานและเฝาระวังเกี่ยวกับ ME/ADE อยางไร, มีแนวทางอยางไรเพื่อใหมีการ
รายงานที่ครอบคลุม ME/ADE มากที่สุด, มีการเฝาระวัง ADE ในยากลุมที่มีความเสี่ยงสูง
อยางไร, มีการใชประโยชนจากขอมูลที่ไดจากการเฝาระวังอยางไร
• การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชยามุงเนนที่ยากลุมใด ผลลัพธของการใหคําแนะนําเปน
อยางไร
• มีระบบติดตามการใชยาในยากลุมใดบาง ผลลัพธเปนอยางไร
• โอกาสที่จะเกิดปญหาเรื่องคุณภาพและความเพียงพอของเวชภัณฑมีอะไรบาง, มีแนวทางใน
การปองกันอยางไร
4. มีการประเมินและปรับปรุงระบบจัดการดานยา, มีการนํานวตกรรมตางๆ มาใชเพื่อความ
ปลอดภัยในการใชยา, มีระบบสงเสริมความเหมาะสมในการใชยา, มีการสรางการมีสวนรวมกับ
ผูปวยและเสริมพลังเพื่อใหผูปวยไดรับยาตามแผน
• ประเด็นสําคัญของระบบจัดการดานยาคืออะไร มีการประเมินอยางไร นําผลการประเมินไป
ใชปรับปรุงอยางไร
• มีการนํานวตกรมมาใชเพื่อความปลอดภัยในการใชยาอะไรบาง
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• มีแนวทางในการสงเสริมความเหมาะสมในการใชยาอยางไร ยาตัวใดที่เปนกลุมเปาหมาย มี
การติดตามผลอยางไร ผลการติดตามเปนอยางไร
• ผูปวยไดรับการเสริมพลังอยางไรเพื่อใหไดรับยาตามแผนการรักษาของแพทยอยางครบถวน
5. มีผลลัพธที่แสดงใหเห็นวาผูป วยไดรับยาอยางเหมาะสม ถูกตอง ปลอดภัย
• ขอใหนําเสนอผลลัพธเกี่ยวกับความเหมาะสม ถูกตอง ปลอดภัยในการใชยา
II-7ก. หองปฏิบัติการทางการแพทย
1. มีบริการ lab ขั้นพื้นฐานที่จาํ เปน, มีแนวทางปฏิบัตใิ นการเก็บสิ่งสงตรวจ ปฏิบัตกิ ารตรวจ และ
การควบคุมคุณภาพที่จําเปน
2. มีบริการ lab ที่จําเปนตลอดเวลา สามารถสงตรวจภายนอกเมื่อจําเปน, มีระบบควบคุมคุณภาพ
ภายใน (เครื่องมือ น้ํายา และผลการตรวจ) และมีการตอบสนองอยางเหมาะสม, ผูเกี่ยวของ
ไดรับผลในเวลาที่กําหนด
• บริการ lab ที่ตองสงตรวจภายนอกเมื่อจําเปนมีอะไรบาง
• บริการ lab ที่มีการพัฒนาใหตรวจเพิ่มขึน้ ในชวง 1-2 ปที่ผานมามีอะไรบาง
• มีบทเรียนจากระบบควบคุมคุณภาพภายในอยางไร (ระบบควบคุมทําใหพบปญหาอะไร
แกไขอยางไร)
3. มีระบบการทดสอบความชํานาญ (proficiency test) และมีการตอบสนองอยางเหมาะสม, มีการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะสําคัญ ที่ไดรับจากองคกรวิชาชีพ (สําหรับ รพ. 60 เตียงขึ้นไป) หรือพี่
เลี้ยงในเครือขาย (สําหรับ รพ.เล็กกวา 60 เตียง), มีระบบปองกันการรายงานผลผิดพลาดและ
การรายงานคาวิกฤติ
• มีการเขารวมระบบทดสอบความชํานาญในการตรวจ lab อะไรบาง มีบทเรียนในการ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองผลการทดสอบความชํานาญอยางไร
• องคกรวิชาชีพหรือพี่เลี้ยงในเครือขายเขาเยี่ยมบอยเพียงใด ใหขอเสนอแนะอะไร สามารถ
ปรับปรุงไดตามขอเสนอแนะเพียงใด
• มีแนวทางในการปองกันรายงานผลผิดพลาดและการรายงานคาวิกฤตอยางไร มีการติดตาม
ผลอยางไร
4. มีระบบบริหารคุณภาพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ, มีการทบทวนความเหมาะสม และคุมคา
ในการสงตรวจ, มีระบบการติดตามความนาเชื่อถือของการแปลผล, มีการพัฒนาคุณภาพรวมกับ
วิชาชีพอื่น
• มีการนํามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพของหองปฏิบัติการ (เชน ISO15189) มาใชได
ครบถวนเพียงใด
• ผลการทบทวนความเหมาะสมและคุมคาในการสงตรวจทางหองปฏิบัติการเปนอยางไร มี
การปรับปรุงและแนวโนมอยางไร
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• ผลการติดตามความนาเชื่อถือของการแปลผลเปนอยางไร
• มีการพัฒนาคุณภาพรวมกับวิชาชีพอื่นในเรื่องอะไรบาง
5. ไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกที่ใหการรับรองมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ
• ไดการรับรองจากใคร เมื่อใด ครอบคลุมการตรวจอะไรบาง

II-7ข. คลังเลือด
(ไมมีคลังเลือดของ รพ.)
1. มีแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจนสําหรับผูปวยทีจ่ ําเปนตองใชเลือด รวมทั้งการระบุแหลงที่จะขอรับเลือด
ในกรณีตางๆ
2. มีระบบการขอเลือด ขนสงเลือด หรือสงผูปวยไปรับเลือด ที่มีประสิทธิภาพ, มีการเฝาระวัง
ปฏิกิริยาจากการใหเลือด และมีการนําบทเรียนมาทบทวนเพื่อใหเกิดการปฏิบัตทิ ี่รัดกุมในการให
เลือด
• อะไรคือสิ่งที่บง บอกวาระบบการขอเลือด ขนสงเลือด หรือสงผูปวยไปรับเลือด เปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพ
• ผลการเฝาระวังปฏิกิริยาจากการใหเลือดเปนอยางไร มีการปรับปรุงการปฏิบัตใิ หรัดกุมขึ้น
อยางไร
3. มีการติดตามผลการดําเนินการ และแสดงใหเห็นวาสามารถใหเลือดแกผูปวยไดอยางปลอดภัย
ทันเวลา
• มีการติดตามผลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความทันเวลาในการใหเลือดแกผูปวยอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
II-7ข. คลังเลือด
(มีคลังเลือดของ รพ.)
1. มีแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจนสําหรับการรับบริจาคโลหิต และการใหบริการโลหิต
2. มีการนํามาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยมาประเมินและปรับปรุงในสวนขาด
• สวนขาดที่พบจากการประเมินตามมาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยมีอะไรบาง
มีการปรับปรุงอะไรบาง
3. สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยในหัวขอที่จําเปนกับบริบทได
ครบถวน
• มาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยที่ไมสามารถปฏิบัตติ ามไดมีอะไรบาง เปน
เพราะเหตุใด มีแนวทางปองกันปญหาจากการที่ไมสามารถปฏิบัตติ ามมาตรฐานดังกลาว
อยางไร
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4. สามารถเปนทีพ่ ึ่งในดานการใหบริการโลหิตใหแก รพ.ในเขตใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ
• รพ.มีบทบาทอะไรบางในการเปนที่พึ่งดานการใหบริการโลหิตแก รพ.ในเขตใกลเคียง
• อะไรคือตัวบงบอกถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานดังกลาว
5. เปนแบบอยางที่ดีของระบบการใหบริการโลหิต
• รพ.เปนแบบอยางที่ดีของระบบการใหบริการโลหิตในเรื่องใด มีการเปรียบเทียบกับ รพ.อื่น
อยางไร (ทั้งในดานกระบวนการและผลลัพธ)

II-7ค. บริการรังสีวิทยา
1. มีบริการรังสีวทิ ยาที่จําเปน, มีระบบในการเตรียมผูปว ย, มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่จําเปน
2. สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ เปนไปตามมาตรฐานและไดรับการตรวจสอบ, มีระบบปองกัน
อันตรายจากรังสี สารทึบรังสี และการเฝาระวังผูปว ยทีม่ ีความเสี่ยงสูง
• มีการตรวจสอบสถานที่ เครือ่ งมือ อุปกรณ ที่ใชในบริการรังสีวิทยาอยางไร จากหนวยงานใด
ตรวจครั้งสุดทายเมื่อไร
• มีระบบปองกันอันตรายจากรังสีและสารทึบรังสีอยางไร ในรอบปที่ผา นมามีผูปวยที่เกิด
ภาวะแทรกซอนเนื่องจากสารทึบรังสีบางหรือไม อยางไร จํานวนเทาใด ผลลัพธเปนอยางไร
• ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงที่มารับบริการรังสีวิทยาไดแกผปู วยกลุมใด มีระบบเฝาระวังอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
3. บริการรังสีวิทยา ใหภาพวินิจฉัยที่มีคุณภาพและการวินจิ ฉัยโรคที่ถูกตอง นา เชื่อถือ โดยมี
อันตรายตอผูป วยและเจาหนาที่นอยที่สุด, ผูปวยไดรับคําอธิบายผลการตรวจตามความเหมาะสม
• มีการประเมินคุณภาพของภาพถายทางรังสีอยางไร มีการประกันคุณภาพในกระบวนการ
ทางรังสีเทคนิคอยางไรบาง
• มีแนวทางอยางไรในการทีจ่ ะลดปริมาณรังสีที่ผูปวยและเจาหนาที่จะไดรับใหเหลือนอยที่สุด
รวมทั้งในผูปว ยหรือในตําแหนงที่ตองใหการระมัดระวังเปนพิเศษ, มีการลดการถายภาพรังสี
ซ้ําโดยไมจําเปนอยางไร
• มีการแปลผลการตรวจทางรังสีโดยใคร มีการบันทึกผลการอานภาพรังสีอยางไร มีการ
อธิบายผลการตรวจแกผูปว ยอยางไร
4. มีระบบบริหารคุณภาพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ, มีการพัฒนาคุณภาพรวมกับวิชาชีพอืน่ ,
มีการทบทวนความเหมาะสมในการสงตรวจ, มีระบบการติดตามความนาเชื่อถือของการแปลผล
• มีระบบบริหารคุณภาพของบริการรังสีวิทยาครอบคลุมประเด็นเหลานี้เพียงใด: การควบคุม
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการตรวจทางรังสี / medical imaging อื่นๆ และแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน, การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม, การ
ตอบสนองความตองการของผูปวยและแพทยเจาของไข, การปองกันและติดตามเฝาระวัง
ความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงจากการไดรับรังสี ความเสีย่ งในการใชยา, การทบทวน
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อุบัติการณและการหาโอกาสพัฒนา, การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่, การ
ทบทวนแผนงานบริหารคุณภาพประจําป
• มีการพัฒนาคุณภาพรวมกับวิชาชีพอื่นอยางไรบาง
• มีการกําหนดขอบงชี้ในการสงตรวจและทบทวนความเหมาะสมในการสงตรวจอยางไร
• มีการติดตามความนาเชื่อถือของการแปลผลอยางไร, มีระบบในการขอคําปรึกษาอยางไรเมื่อ
มีขอสงสัยหาก รพ.ไมมีรังสีแพทย
5. เปนแบบอยางที่ดีของบริการรังสีวิทยา
• รพ.เปนแบบอยางที่ดีของระบบการใหบริการรังสีวิทยาในเรื่องใด มีการเปรียบเทียบกับ รพ.
อื่นอยางไร (ทั้งในดานกระบวนการและผลลัพธ)

II-8 ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
1. มีระบบรายงานโรคที่ตองเฝาระวังตามที่ สธ.กําหนด
2. มีการวิเคราะหโรคและภัยสุขภาพสําคัญในพื้นที่และจัดระบบเฝาระวังอยางเหมาะสม
• โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญในพื้นที่มีอะไรบาง, มีการจัดระบบเฝาระวังอยางไรใหมั่นใจวา
สามารถตรวจพบการระบาดหรือเรียนรูลักษณะการระบาดของโรคดังกลาวไดอยางรวดเร็ว
3. มีการติดตามสถานการณและแนวโนม, เผยแพรขอมูลใหผูเกี่ยวของ, ตอบสนองตอการระบาด
อยางเหมาะสม
• ผลการติดตามสถานการณและแนวโนมของโรคและภัยสุขภาพที่สาํ คัญในพื้นที่ในขอ 2 เปน
อยางไร, มีการเผยแพรขอมูลใหแกผูเกี่ยวของอยางไร
• ในรอบ 2 ปทผี่ านมามีการระบาดของโรคและภัยสุขภาพอะไรบาง, มีการตอบสนองอยางไร,
ผลลัพธเปนอยางไร
4. มีความรวมมือจากผูเกี่ยวของใน รพ.และเครือขายนอก รพ. ในการเฝาระวังและควบคุมการ
ระบาดอยางมีประสิทธิภาพ
• มีความรวมมือกับผูเกี่ยวของอยางไรบาง, อะไรคือสิ่งที่บงบอกวาความรวมมือดังกลาว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. เปนแบบอยางที่ดีของระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
• รพ.เปนแบบอยางที่ดีของระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพในเรื่องใด มีการเปรียบเทียบ
กับ รพ.อื่นอยางไร (ทั้งในดานกระบวนการและผลลัพธ)
II-9 การทํางานกับชุมชน
1. เรียนรูชุมชนและความตองการของชุมชน, สรางเครือขายระหวาง รพ.กับชุมชน
2. จัดบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน
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• ความตองการดานบริการสุขภาพที่สําคัญของชุมชนคืออะไร, มีการจัดบริการเพื่อตอบสนอง
ความตองการดังกลาวอยางไร, บริการใดบางที่เปนบริการเชิงรุกเขาไปในชุมชน
3. วางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน, สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ของชุมชนเพือ่ แกปญหาสุขภาพของชุมชน
• มีบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนอะไรบาง, มีการวางแผนและออกแบบบริการรวมกัน
ชุมชนอยางไร, มีการจัดบริการรวมกับชุมชนอยางไร
• สนับสนุนใหชมุ ชนคนหาปญหาของชุมชนอยางไร, ปญหาสําคัญของชุมชนที่คนหาไดแก
อะไรบาง, สงเสริมความสามารถใหชุมชนแกปญหาดังกลาวอยางไร
4. ชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะ, สรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชน, มีการประเมิน
และปรับปรุงระบบการทํางานกับชุมชน
• นโยบายสาธารณะที่เปนประเด็นสําคัญสําหรับพื้นที่ไดแกอะไรบาง, มีการดําเนินการอยางไร
เพื่อชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะดังกลาว
• ชุมชนใดที่เปนตนแบบของการพัฒนา, เปนตนแบบในเรื่องใด, มีการสรางเครือขายการ
เรียนรูระหวางชุมชนอยางไร
• ผลการประเมินระบบการทํางานกับชุมชนเปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุงอะไรบาง
5. ชุมชนมีความเขมแข็ง เปนแบบอยางของการพึ่งตนเองในการจัดการกับปญหาสุขภาพในพื้นที่
• ชุมชนใดบางที่มีความเขมแข็งและเปนแบบอยางในการจัดการกับปญหาสุขภาพในพื้นที่,
ผลลัพธของการจัดการกับปญหาดังกลาวเปนอยางไร, รพ.มีบทบาทอยางไรในการสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน

III-1 การเขาถึงและเขารับบริการ
1. มีระบบการประเมินเบื้องตนใหการชวยเหลือฉุกเฉิน และสงตออยางเหมาะสม, มีแนวทางปฏิบตั ิ
ในการระบุ และทวนสอบตัวผูผูปว ย กอนการใหบริการในขั้นตอนตางๆ
2. มีการลดอุปสรรคตอการเขาถึงบริการในดานกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆ เพื่อใหผูปวย
เขาถึงบริการที่จําเปนไดงาย
3. กระบวนการรับผูปวยเหมาะกับปญหาของผูปวย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี, ผูปวยและ
ครอบครัวไดรบั ขอมูลที่จําเปนอยางชัดเจน เขาใจงาย และใหความยินยอมดวยความเขาใจ
• ผูปวยฉุกเฉินและเรงดวนทีพ่ บบอยไดแกอะไรบาง มีวิธีการอยางไรที่จะสรางความมั่นใจวา
ผูปวยดังกลาวไดรับไวดูแลอยางทันเวลาและมีการประสานงานที่ดี
• เปาหมายหลักของการใช informed consent ของ รพ.คืออะไร มีวิธกี ารอยางไรที่จะสราง
ความมั่นใจวาผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปนและเปนเที่เขาใจกอนที่จะลงนาม
ยินยอม
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4. มีการประเมินและปรับปรุงการเขาถึงและกระบวนการรับผูปวยอยางตอเนื่อง (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเขาถึงของกลุมผูดอยโอกาส การดูแลผูปวยฉุกเฉิน การใหขอมูล)
• กลุมผูดอยโอกาสและกลุมผูปวยที่จะมีปญ
 หาในการเขาถึงบริการมีกลุมใดบาง ผลการ
ประเมินการเขาถึงเปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุงการเขาถึงอะไรบาง
• การประเมินผลความเหมาะสมและความทันเวลาในการรับผูปวยฉุกเฉินเปนอยางไร นํามาสู
การปรับปรุงอะไรบาง
• การประเมินผลการรับรูขอมูลของผูปวยเปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุงอะไรบาง
5. มีผลลัพธที่แสดงใหเห็นวา ประชาชนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการทีจ่ ําเปนตางๆ อยาง
เหมาะสมกับ health need
• อะไรคือปญหาสุขภาพที่สําคัญของประชาชนในชุมชน มีขอมูลอะไรที่แสดงใหเห็นวา
ประชาชนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการทีจ่ ําเปนสําหรับปญหาสุขภาพดังกลาวไดอยาง
เหมาะสม และมีผลลัพธทางคลินิกที่ดี

III-2 การประเมินผูปวย
1. มีการกําหนดแนวทางการประเมินผูปวยและบันทึกขอมูล, มีแนวทางปฏิบัติทเี่ หมาะสมสําหรับ
การดูแลและสงตอผูปวยทีเ่ กินความสามารถของ รพ., การประเมินและการวินิจฉัยโรคเนนตาม
อาการสําคัญและประเมินทางรางกาย
2. ผูปวยไดรับการประเมินในทุกระบบที่เกีย่ วของ รวมทัง้ การประเมินทางดานจิตใจ อารมณ สังคม,
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคที่เหมาะสมในเวลาเร็วทีส่ ุดและบันทึกในเวชระเบียน
• กลุมผูปวยที่จําเปนตองไดรับการประเมิน ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม คือกลุมโรค
ใด
• มีการทบทวนการประเมินผูป วย รวมทั้งการทบทวนขอมูลที่บันทึกไวในเวชระเบียน เพื่อ
พิจารณาวาผูปวยไดรับการประเมินปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และเหมาะสม
หรือไม อยางไร
• มีการทบทวนการวินิจฉัยโรคเมื่อแรกรับวาเปนไปอยางเหมาะสมและบันทึกในเวลาที่กําหนด
ไวหรือไม อยางไร
3. ผูปว ยไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพเมื่อแรกรับครบถวน (ทั้งดานรางกาย
จิตใจ สังคม) และเหมาะสม (ตาม CPG/evidence), มีการบันทึกขอมูลการประเมินและการ
วินิจฉัยโรคทีส่ มบูรณพรอมขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค, มีการประเมินซ้ําอยางเหมาะสมกับ
ระดับความรุนแรงของปญหาและความตองการของผูปวย
• มีวิธีการอยางไรที่จะสรางความมั่นใจวาผูป วยไดรับการประเมินปญหาและความตองการ
อยางครบถวน (โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานจิตใจและสังคม)

24

• มีการใช CPG หรือขอมูลวิชาการมากําหนดแนวทางในการประเมินผูปวยโรคใดบาง มีการ
อํานวยความสะดวกใหใชแนวทางดังกลาวอยางไร มีการปฏิบัตติ ามแนวทางดังกลาวไดมาก
นอยเพียงใด มีแนวทางที่ครอบคลุมโรคสําคัญที่อาจเปนปญหาไดมากเพียงใด
• มีการกําหนดเวลาและรายละเอียดที่ตองบันทึกขอมูลการประเมินไวอยางไร ไดรับการปฏิบัติ
ไดดีเพียงใด
• โรคที่อาจมีปญหาความถูกตองในการวินจิ ฉัยมีอะไรบาง มีการดําเนินการปรับปรุงอยางไร
4. มีความรวมมือและประสานระหวางวิชาชีพในการประเมินผูปวย, มีการทบทวนความถูกตอง
ครบถวนในการประเมินผูปว ยและการวินจิ ฉัยโรคพรอมทั้งนํามาปรับปรุง
• ผูปวยที่มีความจําเปนตองมีการประสานระหวางวิชาชีพในการประเมินไดแกผูปวยกลุม
ใดบาง มีวิธีการในการประสานระหวางวิชาชีพอยางไร มีการใชประโยชนจากการบันทึก
รวมกันอยางไร
• มีการทบทวนความถูกตองครบถวนในการประเมินผูปว ยอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร มีการ
ปรับปรุงอยางไร
• การวินิจฉัยโรคที่มักจะเปนปญหาหรือไมชัดเจนมีอะไรบาง มีการทบทวนความถูกตองของ
การวินิจฉัยโรคอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร มีการปรับปรุงอยางไร
5. การประเมินผูป วยและการวินิจฉัยโรคมีความถูกตอง ทันเวลา ทําใหผลลัพธการดูแลผูปวยอยูใ น
ระดับที่นาพอใจ
• มีการประเมินผลลัพธของการดูแลผูปวยที่สัมพันธกับคุณภาพของการประเมินและการ
วินิจฉัยโรคอยางไร

III-3.1 การวางแผนดูแลผูปวย
1. มีแผนการดูแลที่แฝงอยูในคําสั่งการรักษาหรือบันทึกตางๆ
2. มีแผนการดูแลผูปวยที่ชัดเจน เริ่มมีเปาหมายของแตละวิชาชีพ
• แผนการดูแลผูปวยของแตละวิชาชีพมีความชัดเจนหรือไม, มีการระบุเปาหมายการดูแลไวใน
แผนของแตละวิชาชีพหรือไม
• มีการสื่อสารแผนการดูแลในระหวางทีมอยางไรเพื่อใหแผนนั้นนําสูการปฏิบัติ
3. มีแผนการดูแลที่เหมาะสมกับปญหาของผูปวยที่พบจากการประเมิน โดยการประสานงานหรือ
วางแผนรวมกันระหวางวิชาชีพ และมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน
• มีการทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางแผนดูแลผูปวยกับผลการประเมิน
ผูปวยหรือไม ผลการทบทวนเปนอยางไร
• มีการประสานแผนการดูแลที่แตละวิชาชีพจัดทําไวอยางไร
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• ผูปวยกลุมใดบางที่จําเปนตองมีการประสานงานหรือวางแผนรวมกันระหวางวิชาชีพ มี
กระบวนการในการประสานงานเพื่อวางแผนรวมกันอยางไร มีการกําหนดเปาหมายการดูแล
รวมกันที่ชัดเจนหรือไม
• แผนการดูแลผูปวยรูปแบบใดที่สงเสริมใหมีการเชื่อมโยงและประสานกันระหวางวิชาชีพ
แผนก และหนวยบริการตางๆ
4. แผนครอบคลุมเปนองครวม ผูปวยและครอบครัวมีสว นรวมในการวางแผนและกําหนดเปาหมาย
, มีการประเมินและปรับปรุงระบบการวางแผนดูแลผูปวย
• มีการทบทวนคุณภาพของแผนการดูแลผูปวยในแงความครอบคลุมปญหาของผูปวยอยาง
เปนองครวมหรือไม อยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
• ทีมเปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวมีสว นรวมในการวางแผนและกําหนดเปาหมายอยางไร
• ทีมมีการทบทวนการประเมินและการวางแผน รวมทั้งนําผลที่ไดจากการทบทวนมาปรับปรุง
ระบบการดูแลผูปวยอยางไร
5. แผนการดูแลมีความสมบูรณ ทําใหผลลัพธการดูแลผูป วยอยูในระดับที่นาพึงพอใจ
• มีการประเมินผลลัพธของการดูแลผูปว ยที่สัมพันธกับคุณภาพของแผนการดูแลผูปวย
อยางไร

III-3.2 การวางแผนจําหนาย
1. มีการวางแผนจําหนายในกลุมผูปวยที่ รพ.กําหนด
2. มีการประเมินขอบงชี้ที่จะตองวางแผนจําหนาย, มีการเตรียมความพรอมเพื่อตอบสนองปญหา
และความตองการของผูปวยไดบางสวน
• ทีมงานเขาใจคุณคาของการวางแผนจําหนายอยางไร, ขอบงชี้ที่จะตองวางแผนจําหนายมี
ความสัมพันธกับปญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากผูปวยไดรับการจําหนายอยางไร
• การเตรียมความพรอมใหแกผูปวยและครอบครัวทีท่ ําเปนประจํามีอะไรบาง
3. มีการคนหา/ระบุ ปญหา/ความตองการที่จะเกิดขึ้นหลังจําหนายอยางชัดเจน (รวมทั้งขอจํากัด
ตางๆ), มีการเตรียมความพรอมเพื่อใหผูปวยและครอบครัวสามารถจัดการกับปญหา/ความ
ตองการดังกลาว โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
• มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อดูคุณภาพของการวางแผนจําหนายหรือไม อยางไร ในประเด็น
ตอไปนี้
o การระบุปญหา/ความตองการที่จะเกิดขึ้นหลังจากผูปวยไดรับการจําหนาย และ
ขอจํากัดตางๆ ของผูปวย
o การเตรียมความพรอมเพื่อใหผูปวยและครอบครัวสามารถจัดการกับปญหา/ความ
ตองการดังกลาว
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• การเตรียมความพรอมใหผูปวยและครอบครัวนั้นไดผลดีเพียงใด สามารถแกปญหาหรือ
รองรับความตองการดานสุขภาพของผูปวยไดหรือไม ทีมสหสาขาวิชาชีพมีสวนรวมเพียงใด
4. การเตรียมจําหนายคํานึงถึงมิติตางๆ อยางรอบดาน, ผูปวยและครอบครัวมีสว นรวมในการ
วางแผน (ตามความเหมาะสม), มีการประเมินและปรับปรุงระบบการวางแผนจําหนาย
• มิติใหมๆ ที่ทมี งานไดเรียนรูจากการวางแผนจําหนายมีอะไรบาง
• ผูปว ยและครอบครัวมีสว นรวมในการวางแผนจําหนายอยางไร
• มีการประเมินระบบการวางแผนจําหนายอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร นําไปสูการปรับปรุง
อะไรบาง
5. ประสานใหชมุ ชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวยทีต่ องพึ่งทรัพยากรจากชุมชนในระยะยาว ผูปว ยที่
ดอยโอกาสหรือขาดผูดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวยทีบ่ านอยางไร ในกลุม ที่ตองพึ่งทรัพยากรจากชุมชน
ผูดอยโอกาส หรือผูที่ขาดผูดูแล คุณภาพชีวติ ของผูปว ยกลุมนี้เปนอยางไร
III-4.1 การดูแลทัว่ ไป
1. มีการจัดทําแนวทางปฏิบตั ซิ ึ่งเปนที่ยอมรับไดสําหรับกระบวนการดูแลที่สําคัญ รวมทั้งการ
กําหนดความรับผิดชอบของบุคลากรระดับตางๆ
2. มีการติดตามเพื่อใหมั่นใจวาการดูแลตางๆ เปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว, มีการสื่อสาร
แลกเปลีย่ นขอมูลและประสานการดูแลผูปวยที่ดี
• มีการสงเสริมการปฏิบตั ติ ามแนวทางการดูแลที่มีความสําคัญอยางไร มีการติดตาม
ประเมินผลอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
• สถานการณและประเด็นที่ตอ งมีการสื่อสารแลกเปลีย่ นขอมูล และประสานการดูแลระหวาง
วิชาชีพตางๆ คืออะไร มีขอมูลอะไรที่บงบอกวามีการสื่อสารและประสานงานที่ดี ราบรื่น มี
ประสิทธิภาพ
• ขอใหทบทวนตัวอยางผลลัพธที่ไมพึงประสงคซึ่งเกิดกับผูปวย วาเมือ่ เกิดเหตุดังกลาวมีการ
สื่อสารระหวางวิชาชีพอยางไร มีการตอบสนองอยางไร
3. ผูปวยไดรับการดูแลการดูแลอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
แผนการดูแลที่จัดทําไว
• มีการประเมินคุณภาพการดูแลผูปวยในประเด็นตอไปนีอ้ ยางไร ผลลัพธเปนอยาไงร
o ความทันทวงที
o ความปลอดภัย
o ความเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
o ความสอดคลองกับปญหาของผูปวยและแผนการดูแล
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• มีระบบการทบทวนตรวจสอบความเสี่ยง หรือโอกาสที่การดูแลรักษาไมเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ/แผนการดูแลที่กําหนดอยางไร มีการนําผลมาปรับปรุงอยางไร
4. ผูปวยไดรับการดูแลอยางเปนองครวม โดยเฉพาะการตอบสนองปญหาทางดานอารมณและจิต
สังคม, ผูปวย และครอบครัวมีสวนรวมในการกําหนดการดูแล และแกไขปญหา
• ปญหาดานอารมณและจิตสังคมที่พบบอยในการดูแลประจําวันคืออะไร มีวิธีการอยางไรให
ผูปวยไดรับการตอบสนองตอปญหาดังกลาว
• ทีมเปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวมีสว นรวมในการวางแผน และแกปญหาทางดาน
อารมณและจิตสังคมอยางไร
• มีขอมูลอะไรที่จะบงบอกวาผูปวยไดรับการดูแลอยางเปนองครวม เหมาะสมกับปญหาของ
ผูปวย
5. ผูปวยไดรับการดูแลที่เกินความคาดหวัง
• มีการประเมินผลลัพธการดูแลเปรียบเทียบกับระดับความคาดหวังของผูปวยและครอบครัว
อยางไร ผลลัพธเปนอยางไร

III-4.2 การดูแลที่มีความเสี่ยงสูง
1. มีการระบุผูปว ยที่มีความเสีย่ งสูงและบริการที่มีความเสีย่ งสูงของ รพ. และจัดทําแนวทางการดูแล
ที่จําเปนสําหรับผูปวยดังกลาว
2. มีการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บปวย, ผูปวยไดรับการ
สงตอในเวลาที่เหมาะสม, มีความพรอมในดานเครื่องมืออุปกรณ และบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกอบรม
• โรคหรือสภาวะของผูปวยทีม่ ีความรุนแรงหรือมีโอกาสเปลี่ยนแปลง และตองเฝาระวังอยาง
เหมาะสม มีอะไรบาง ผลลัพธของการเฝาระวังที่เปนอยูสามารถตรวจพบการเปลีย่ นแปลง
ไดทันทวงทีเพียงใด
• มีการจัดการสงตอผูปวยตอไปนี้อยางไร ผลลัพธเปนอยางไร สามารถสงตอไดในเวลาที่
เหมาะสมหรือไม มีการดูแลกอนและระหวางสงตอเหมาะสมหรือไม
o ผูปวยที่อยูใ นภาวะวิกฤติและตองสงตออยางรวดเร็ว
o ผูปวยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทรุดลงหลังจากที่รับไวสังเกตอาการหรือรับ
ไวดูแลในโรงพยาบาล
• การทบทวนการสงตอผูปวย กอใหเกิดการปรับปรุงอะไรบาง
• โรคและบริการที่มีความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลมีอะไรบาง มีการเตรียมการดานเครื่องมือ
และอุปกรณทจี่ ําเปนสําหรับการดูแลโรคดังกลาวอยางไร มีการฝกอบรมบุคลากรสําหรับดูแล
โรคดังกลาวอยางไร มีการจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลโรคดังกลาวอยางไร ผลลัพธ
ของการดูแลผูปวยดังกลาวเปนอยางไร
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3. มีการตอบสนองอยางรวดเร็วและเหมาะสมเมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเขาสูภาวะวิกฤติ
• มีการทบทวนผูปวยที่มีอาการทรุดลงหรือเขาสูภาวะวิกฤติอะไรบาง ผลการทบทวนทําให
เห็นจุดออนในระบบการดูแลอยางไร
• มีการกําหนดเกณฑ (early warning sign) ที่จะตองรายงานหรือขอความชวยเหลือจากผูมี
ความรูความสามารถอยางไร
• มีการจัดระบบเพื่อใหมีผูมีความรูความสามารถมาดูแลผูปวยอยางทันทวงทีอยางไร
4. มีระบบงานทีด่ ีและการประสานงานที่ดีกับองคกรอื่น ทั้งในดานการขอปรึกษาและการสงตอ, มี
การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลผูป วยที่มีความเสี่ยงสูง
• อะไรคือสิ่งที่บง บอกวาระบบการดูแลผูปว ยที่มีความเสีย่ งสูงของโรงพยาบาลเปนระบบที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
• อะไรคือสิ่งที่บง บอกวามีการประสานงานที่ดีกับองคกรอื่น ในการขอปรึกษาและการสงตอ
ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง
• ยกตัวอยางรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทบทวนระบบการขอ
คําปรึกษา หรือสงตอ นํามาสูการเรียนรูปรับปรุงการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง
5. ผลลัพธการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง มีเหตุการณไมพึงประสงคและภาวะแทรกซอนในระดับที่
ต่ํามาก
• มีการติดตามแนวโนม เหตุการณไมพึงประสงคและภาวะแทรกซอน ที่พบในการดูแลผูปวยที่
มีความเสี่ยงสูงอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร ผลเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นทีม่ ีลักษณะ
งานใกลเคียงกันเปนอยางไร
III-4.3 ค. อาหารและโภชนบําบัด
1. ผูปวยตองรับผิดชอบเรื่องอาหารดวยตนเอง
2. ผูปวยไดรับอาหารที่เหมาะสม เพียงพอกับความตองการพื้นฐาน, การผลิตอาหารเปนไปตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร ปองกันความเสี่ยงจากการปนเปอน การเนาเสีย และการแพรกระจายของ
เชื้อโรค
• มีการนําหลักสุขาภิบาลอาหาร (ของกรมอนามัย) มาเปนแนวทางปฏิบัตใิ นการผลิตอาหาร
อยางไร มีการประเมินอยางไร ผลการประเมินมีประเด็นอะไรที่ยังปฏิบัติไมได
3. มีบริการอาหารเฉพาะโรค, มีการคัดกรองปญหาโภชนาการในผูปวยทุกราย, มีการประเมินภาวะ
โภชนาการและใหบริการโภชนบําบัดที่เพียงพอและปลอดภัยเมื่อมีขอบงชี้
• ผูปวยทีต่ องไดรับอาหารเฉพาะโรคมีอะไรบาง มีแนวทางอยางไรในการจัดอาหารเฉพาะโรค
ใหแกผูปวย มีการประเมินความเหมาะสมของการไดรับอาหารเฉพาะโรคอยางไร
• มีการคัดกรองปญหาโภชนาการในผูปวยอยางไร พบปญหามากนอยเพียงใด ในผูปวยกลุม
ใดบาง
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• เมื่อผลการคัดกรองเขาขายสงสัยวาจะมีปญ
 หาโภชนาการ มีการประเมินโดยละเอียดอยางไร
มีการใหโภชนบําบัดที่เพียงพอและปลอดภัยอยางไร
4. มีการใหความรูทางดานวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดแกผูปวยและครอบครัว
เพื่อใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค, มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริการอาการและโภชนาการ
• การใหความรูด านอาหาร โภชนาการ และโภชนบําบัดแกผูปวยและครอบครัว สงผลใหเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูลักษณะทีพ่ ึงประสงคไดเพียงใด
• มีการประเมินระบบบริการอาหารและโภชนาการอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนอะไร
5. มีการจัดระบบที่เปนแบบอยางได, ผลลัพธการใชโภชนบําบัดในการดูแลอยูในระดับดีมาก
• รพ.เปนแบบอยางที่ดีของระบบบริการอาหารและโภชนบําบัดเรื่องใด มีการเปรียบเทียบกับ
รพ.อื่นอยางไร (ทั้งในดานกระบวนการและผลลัพธ)

III-5 การใหขอมูลและเสริมพลัง
1. ผูปวยไดรับขอมูลพื้นฐานเกียวกับการเจ็บปวยของตน
2. มีการประเมินและวางแผนกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูป วยแตละราย
3. ผูปว ยและครอบครัวไดรับขอมูลและการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการดูแลตนเอง
• มีแนวทางอยางไรเพื่อใหมั่นใจวาการใหขอมูลและการพัฒนาทักษะที่จําเปนนั้นสอดคลองกับ
ความตองการของผูปวย และเปนไปอยางไดผล
4. มีการประเมินและปรับปรุงระบบการใหขอมูลและเสริมพลัง, ผูปวยและครอบครัวมีความมั่นใจ
และมีความสามารถที่จะดูแลตนเองตามแผนการดูแลทีร่ วมกันกําหนด
• ประเด็นสําคัญในการประเมินระบบการใหขอมูลและเสริมพลังคืออะไร ผลการประเมินเปน
อยางไร นํามาสูการปรับปรุงอยางไร
• มีการสงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีสว นรวมในการวางแผนการดูแลสําหรับตนเองอยางไร
เนนในโรคใดบาง มีการสรางความมั่นใจใหผูปวยและครอบครัวอยางไร มีการติดตามและ
ปรับแผนรวมกันอยางไร
5. ผูปวยประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองและมีสวนในการชวยเหลือแนะนําผูอ่นื
• มีการจัดระบบเพื่อใหผูปวยมีสวนในการชวยเหลือแนะนําผูปวยอื่นๆ อยางไร (เชน self help
group, กลุม KM)

III-6 การดูแลตอเนื่อง
1. มีระบบนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษาตอเนื่องและมีระบบติดตาม
2. มีระบบชวยเหลือเมื่อผูปวยมีปญหากอนวันนัดหมาย หรือระบบชวยเหลือโดยที่ผูปวยไมตองมา
รพ., มีการกําหนดกลุมผูปวยสําคัญทีต่ องดูแลตอเนื่อง
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3. มีการประสานขอมูลกับหนวยบริการในพืน้ ที่ ทีมเยี่ยมบาน/ทีมเชิงรุก และแผนกผูปวยนอก เพื่อ
การดูแลตอเนือ่ งที่มีประสิทธิภาพ
• กลุมผูปวยสําคัญที่ตองดูแลตอเนื่องเขาไปในพื้นที่ไดแกอะไรบาง มีการประสานขอมูลกับ
หนวยบริการในพื้นที่อยางไร มีการจัดทีมเขาไปเยี่ยมบานในกลุมใดบาง
• การดูแลตอเนือ่ งครอบคลุมไดมากเพียงใด ผลลัพธเปนอยางไร
4. นําขอมูลปญหาการดูแลตอเนื่องมาวิเคราะหและปรับปรุงอยางเปนระบบ, มีระบบสะทอนขอมูล
แกหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการดูแลตอเนื่องเปนอยางไร มีการนํามาใชปรับปรุงอยางไร มี
การสื่อสารขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของอยางไร มีการตอบสนองจากหนวยงานดังกลาว
อยางไร
5. มีการสรางความรวมมือและพัฒนาศักยภาพใหกับหนวยงานตางๆ เพื่อการดูแลตอเนื่องใน
ลักษณะ seamless และผูป วยสามารถดูแลตนเองได
• มีการสรางความรวมมือและพัฒนาศักยภาพใหหนวยงานที่ตองรับดูแลตอเนื่องอยางไร
• อะไรคือสิ่งที่แสดงใหเห็นวามีระบบบริการแบบ seamless สําหรับกลุมผูปวยสําคัญที่ตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่อง และผูปวยสามารถดูแลตนเองได
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