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Overall Scoring Enquiry Guide  

คํานํา 

 
 Overall Scoring Enquiry Guide ฉบับน้ี สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาลจัดทําขึน้
เพ่ือชวยสรางความเขาใจในการประเมินตนเองของโรงพยาบาล  ดวยการตั้งประเด็นคําถามใหทีมงาน
ของโรงพยาบาลพิจารณาเมื่อตอบวาระดบัการปฏิบตัิของตนอยูในระดับ 3 ขึ้นไป  (คําถามจะอยูอยูใน 
bullet)  หากสามารถตอบคาํถามไดก็จะเปนการสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัตใินระดับคะแนนนั้นจริง  
หากไมสามารถตอบคําถามไดแสดงวาทีมงานอาจจะยังไมไดปฏิบัติในเร่ืองนั้นๆ สมควรศึกษาขอมูล
เพ่ิมเติม (เชน จากมาตรฐานฉบบัสมบูรณ) และนําประเด็นสําคัญไปดําเนินการกอน 
 คําถามที่เปนแนวทางการประเมินตนเองนี้ไมไดมีจุดมุงหมายใหโรงพยาบาลตองตอบเปนลาย
ลักษณอักษรในทุกหัวขอ แตมุงเนนการพูดคุยทําความเขาใจ  อยางไรก็ตาม โรงพยาบาลอาจจะใชเปน
แนวทางในการระบุขอมูลสําคัญประกอบผลการประเมินตนเองไดเทาที่จําเปน 
 ความสําคัญของ Overall Scoring มิไดอยูที่ตวัคะแนน แตอยูที่การใชเปนเครื่องมือเพ่ือทําความ
เขาใจความมุงหมายของมาตรฐาน และใชเปนเครื่องมือเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางตอเน่ืองดวยตนเอง   
ผูนําและผูรับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาลควรตระหนักในความสําคัญน้ี กาวใหพนการใหคะแนน
ดวยอคติเพียงเพ่ือทําใหตนเองพอใจวาไมตองทําอะไรเพิ่มเติมอีกแลว ทั้งน้ีเน่ืองจากเปาหมายของการ
พัฒนาคือความยั่งยืนขององคกรซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 
สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
มีนาคม 2552 
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I-1. การนําองคกร 

1. มีการทบทวนภารกิจและเปาหมายของ รพ., ผูนําใชเวลากับการตามแกปญหาตางๆ เปนสวน
ใหญ 

2. ใหนโยบายสนับสนุนการพฒันา, Top down, QA 
3. สรางความรวมมือและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา ชี้นํา สื่อสารและติดตามการพฒันา สราง

แรงจูงใจ 

• กลยุทธที่กอใหเกิดความรวมมือและความตื่นตวัในการพัฒนาองคกรที่ผูนําใชและมี
ผลกระทบสูงคืออะไร 

• เน้ือหาและวธิกีารที่ผูนําใชในการชี้นําการพัฒนาองคกรคืออะไร 

• อะไรคือแรงจูงใจที่มีพลังทีผู่นําใช 
4. เนนการเรียนรู เสริมพลัง, มีการประเมินประสิทธผิลของระบบการนาํ  

• ผูนําใชผลการพัฒนามาสรางกระบวนการเรียนรูในระดบัทีมนําและระดับผูปฏิบตัิงานอยางไร  
มีการขยายผลหรือฝงความรูที่ไดเขาไปในระบบงานอยางไร ตัวอยางการเรียนรูสําคัญใน
องคกรคืออะไร 

• เจาหนาที่ในระดับปฏิบตัิไดรับการเสริมพลังอยางไร ตัวอยางการเสริมพลังที่สงผลตอ
คุณภาพการบริการคืออะไร 

• ประเด็นสําคญัที่ทีมนําใชในการประเมินประสิทธผิลของระบบการนาํคืออะไร ผลลัพธเปน
อยางไร มีการตอบสนองอยางไร 

5. ใชวิสยัทัศนและคานิยม นําองคกรใหมีผลงานที่ดี (high performing) เปนองคกรที่ยั่งยืน 
(sustainable) 

• ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวามีการนําวิสัยทศันและคานิยมมาใชเปนหลักในการตัดสินใจและ
กําหนดพฤตกิรรมของสมาชิกในองคกรอยางกวางขวาง เปนเรื่องปกต ิ

• ตัวอยางผลการดําเนินงานที่โดดเดน ซ่ึงเปนผลจากการใชวิสยัทัศนและคานิยมอยาง
กวางขวาง 

 

I-2. การบรหิารเชิงกลยุทธ 

1. แผนยังมีลักษณะแยกสวน ขาดการวิเคราะหอยางมีจุดรวม 
2. มีการประมวลแผนเปนหนึ่งเดียว มีกระบวนการจัดทําตามขั้นตอนทีดี่ แตยังมีขอดอยสําคัญใน

ดานตางๆ 
3. แผนสอดคลองกับบริบท  ปราศจากขอดอยสําคัญ บุคลากรรับรู มีระบบรายงานและติดตาม

ความกาวหนาและการบรรลุเปาหมาย 

• บริบทและความทาทายของ รพ.คืออะไร  แผนตอบสนองตอบริบทและความทาทายดังกลาว
เพียงใด ครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ ครบถวนหรือไม  
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• มีการกําหนดเปาหมายของแผนชัดเจนหรือไม สามารถวัดไดหรือไม ตัวชีว้ัดตรงประเด็นกับ
เปาหมายหรือไม 

• ผูนําติดตามความกาวหนาของการปฏิบตัิตามแผนอยางไร บอยเพียงใด ผลการติดตามเปน
อยางไร มีการตอบสนองอยางไร 

4. มีเปาหมายที่ทาทาย การทบทวนนํามาสูจุดเนนการพัฒนาที่ชัดเจนและรับรูทั่วกนั, มีการประเมิน
และปรับปรุงกระบวนการวางแผน 

• เน้ือหาของแผนเปนเรื่องของงานประจําหรืองานพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงสําคัญทีค่าดหวังไว
คืออะไร 

• เปาหมายที่ทาทายคืออะไร เปนความทาทายในภาพรวมหรือเฉพาะบางขอ มีเปาหมายเชิง
ปริมาณที่ทาทายอยางไร 

• จุดเนนการพัฒนาในขณะนีค้ืออะไร มีที่มาอยางไร แตกตางจากปทีผ่านมาอยางไร เพราะ
อะไรจึงมีการเปลี่ยนแปลงจดุเนน 

• มีการประเมินการรับรูแผน เปาหมาย และจุดเนนการพัฒนาอยางไร 

• กระบวนการวางแผนแตกตางไปจากปที่ผานมาอยางไร เพราะอะไรจึงมีการปรับเปลี่ยน 
5. องคกรมีความยดืหยุนและเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วเม่ือจําเปน 

• ขอใหยกตวัอยางความยืดหยุนและความรวดเร็วในการตอบสนองสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไป 

 

I-3. การมุงเนนผูปวย/ผูรับผลงาน 

1. ตั้งรับ ตอบสนองขอรอง เรียนที่สําคัญเปนเรื่องๆ 
2. ระบบจัดการขอรองเรียนมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหแนวโนมและนําไปปรับปรงุ 
3. มีระบบรับรู/เรยีนรูความตองการของผูปวย/ผูรับผลงานที่ดี และนําไปใชประโยชน (ออกแบบ/

ปรับปรุงระบบงาน), ผูปวยไดรับการคุมครองสิทธิอยางเหมาะสมในทุกขั้นตอนของการดูแล 

• แหลงขอมูลและวธิีการที่ รพ.ใชในการรบัรูความตองการของผูปวย/ผูรับผลงาน มีอะไรบาง 
สามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายสําคัญไดดีเพียงใด สามารถรับรูความตองการไดลึกเพียงใด 
มีความตอเน่ืองพอที่จะรับรูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้เพียงใด 

• มีการสรุปความตองการของผูปวย/ผูรับผลงานและนําไปใชประโยชนในการออกแบบหรือ
ปรับปรุงระบบงานอยางไร ทั้งในภาพรวมของ รพ.และบริการเฉพาะสวน 

• อะไรคือความตองการที่มีผลกระทบตอความเชื่อม่ันและความไววางใจของผูรับบรกิารใน
ระดับสูง รพ.ตอบสนองตอความตองการดังกลาวอยางไร 

• ประเด็นสําคญัของการคุมครองสิทธิผูปวยในแตละจุดหรือแตละขั้นตอนของการดูแลคืออะไร 
รพ.สรางความมั่นใจในการคุมครองสิทธดัิงกลาวอยางไร 
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4. ผูปวย/ผูรับผลงานมีสวนรวมในการออกแบบระบบงาน, การตอบสนองมีความลึกซึง้และมีความ
เฉพาะสําหรับแตละกลุม, มีการประเมินและปรับปรุงการรับรูและนําขอมูลไปใชเพ่ือการมุงเนน
ผูปวย 

• ขอใหยกตวัอยางการใหผูปวยมีสวนรวมในการออกแบบ/ปรับปรุงระบบงาน ผลลพัธที่เกิดขึ้น
มีความแตกตางจากการพัฒนาจากมุมมองของทีมผูใหบริการอยางไร 

• ขอใหยกตวัอยางการตอบสนองความตองการที่มีความลึกซึ้งและมีความเฉพาะสาํหรับผูร
บบริการแตละกลุม การตอบสนองดังกลาวมีที่มาอยางไร 

• มีการปรับปรุงวิธีการรับรูความตองการของผูรับบริการอยางไร 

• อะไรคือสิ่งที่สะทอนใหเห็นวามีการมุงเนนผูปวยมากขึน้ในชวง 1-2 ปน้ี 
5. มีสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมที่ใหความอบอุน เอ้ือตอการเยียวยา 

• มีการนําแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเยียวยา (healing environment) มาสูการ
ปฏิบัติอยางไร เชน ภาพ แสง เสียง สวน ปฏิสัมพันธ 

• พฤติกรรมการดูแลดวยหัวใจและความรักที่ใหความอบอุนใจแกผูรับบริการ มีการปฏิบัติ
อยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอเพียงใด 

 

I-4.1 การวัดและวิเคราะห 

1. ตัวชี้วัดสวนใหญมาจากงานประจําหรืองานนโยบาย  
2. ตัวชี้วัดมาจากการวิเคราะหบริบทของตนเอง  

• มีตัวชีว้ัดใดบางที่สะทอนปญหาเฉพาะของ รพ. 
3. มีการวัดผลงานที่ตรงประเดน็ในทุกระดับ มีการวิเคราะหและนําไปใชประโยชน (กาํหนดลําดับ

ความสําคัญเพ่ือการปรับปรุง และถายทอดสูการปฏิบัติ) 

• การวิเคราะห service profile ของแตละหนวยงาน ทําใหเห็นประเด็นคุณภาพของหนวยงาน
น้ันๆ ไดชัดเจน และมีการตดิตามตัวชี้วัดตามประเด็นเหลานั้นครบถวนเพียงใด 

• การวิเคราะหบทบาทหนาที่ของแตละระบบงาน ทําใหเห็นประเด็นคณุภาพของระบบงาน
น้ันๆ ไดชัดเจน และมีการตดิตามตัวชี้วัดตามประเด็นเหลานั้นครบถวนเพียงใด 

• การวิเคราะหความทาทายขององคกร ทําใหกําหนดแผนยุทธศาสตร วัตถุประสงค และ
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกันไดเพียงใด 

• มีการติดตามตัวชี้วัด การวเิคราะหขอมูล และนําไปใชประโยชนในการกําหนดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา รวมถึงถายทอดสูการปฏิบตัิอยางไร 

4. ตัวชี้วัดตาม critical success factor ของทั้งองคกรสอดคลองไปในทิศทางเดียวกนั, มีบูรณาการ
ของการวัดเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมทั้งองคกร, มีการวัดผลงานเปรยีบเทียบกับองคกรอ่ืน, มี
การประเมินและปรับปรุงระบบวัดผลงาน 
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• Critical success factor เพ่ือการบรรลุเปาหมายของ รพ.คืออะไร อะไรคือตัวชี้วัดตามปจจัย
ดังกลาว  ตัวชี้วัดดังกลาวมีความสอดคลองกันทั้งองคกรเพียงใด 

• มีตัวชีว้ัดใดบางที่ควรวัดครอบคลุมทั้งองคกร ทําอยางไรใหเกิดความครอบคลุมดังกลาว 

• มีตัวชีว้ัดใดทีมี่การวัดเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน 

• ระบบการวัดผลในปน้ีแตกตางจากปที่ผานมาอยางไร เหตุใดจึงมีการปรับปรงุ 
5. ใชขอมูลที่ไดจากการติดตามและวิเคราะหเพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรู  

• ทีมนําและทีมงานตางๆ นําขอมูลตวัชี้วัดที่ติดตามมาวเิคราะหและใชประโยชนอยางไร 

• เกิดความรูในองคกรอะไรบาง ที่เปนผลจากการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานขององคกร 
 
I-4.2ข. การจัดการความรู 

1. เริ่มตนการรวบรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 
2. มีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 
3. มีการแสวงหาความรูที่จําเปน (ทั้ง explicit & tacit), ขอมูลมีความพรอมใช, นําความรูมา

ออกแบบระบบงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูปวย 

• มีการกําหนดความรูที่จําเปนเพ่ือการบรรลุพันธกิจของ รพ.อยางไร อะไรคือ explicit & tacit 
knowledge ทีจํ่าเปน 

• มีแนวทางในการแสวงหาความรูดังกลาวอยางไร  ทําอยางไรใหขอมูลมีความพรอมใชสําหรับ
ผูตองการใช 

• ขอใหยกตวัอยางการนําความรูดังกลาวมาออกแบบระบบงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูปวย 
4. การจัดการความรูสงเสริมใหเกิดนวตกรรมในระบบงาน และนําความรูที่เกี่ยวของมาใชในการ

วางแผนกลยทุธ, มีการประเมินและปรบัปรุงระบบการจัดการความรู 

• มีนวตกรรมในระบบงานอะไรบาง นวตกรรมดังกลาวเปนผลมาจากการจัดการความรูอยางไร 

• มีการนําความรูจากการจัดการความรูมาใชในการวางแผนกลยุทธอยางไร 

• มีการปรับปรุงระบบการจัดการความรูอยางไรในรอบปที่ผานมา 
5. การจัดการความรูสงเสริมใหเกิดวิธีการปฏิบัตทิี่เปนเลศิ 

• อะไรคือ excellence practice ของ รพ., เปนผลมาจากการจัดการความรูอยางไร 
 
I-5. ทรัพยากรบุคคล 

1. มีระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานทั่วไป 
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะตามหนาทีรั่บผิดชอบและปญหาที่เกิดขึ้น, เริ่มตนวาง

ระบบประเมินผลงานและระบบแรงจูงใจ 
3. มีบุคลากรที่มีความรูเหมาะสมกับหนาที่และมีจํานวนเพยีงพอในหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูง, 

บุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา มีขวัญกําลังใจ และสรางผลงานที่ดี 
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• หนวยงานที่มีความเสี่ยงสูงของ รพ.ไดแกอะไรบาง  มีการกําหนดอัตรากําลังที่เหมาะสมไว
อยางไร  สามารถจัดใหมีบุคลากรตามทีก่ําหนดไวไดหรือไม 

• มีการประเมินความรูและทกัษะที่จําเปนในหนวยงานทีมี่ความเสี่ยงสงูอยางไร  สรางความ
ม่ันใจอยางไรวาบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในหนวยงานดังกลาวมีความรูและทักษะที่จําเปน
เพียงพอ 

• มีการประเมินระดับขวัญกําลังใจของบุคลากรหรือไม อยางไร ผลเปนอยางไร 

• บุคลากรมีแรงจูงใจในการสรางผลงานที่ดีเพียงใด ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพเปนอยางไร 

4. บุคลากรมีความผูกพันและอุทิศตนใหกบัองคกร ใฝเรียนรู สรางนวตกรรม, มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบทรัพยากรบคุคล 

• ผูนําทราบไดอยางไรวาบุคลากรมีความผูกพันและอุทศิตนใหกบัองคกรเพียงใด ใฝเรียนรู
และสรางนวตกรรมเพียงใด มีการประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรอยางไร ผลลัพธ
เปนอยางไร 

• มีการปรับปรงุระบบทรัพยากรบุคคลอะไรบางในชวง 1-2 ปที่ผานมา การปรับปรุงดังกลาว
เปนผลมาจากอะไร 

5. ประยุกตใชแนวคิด spirituality ในการทาํงานกับผูปวยและเพ่ือนรวมงาน 

• แนวคิด spirituality ที่นํามาใชมีอะไรบาง กอใหเกิดผลอยางไรตอบรรยากาศในองคกรและ
การดูแลผูปวย 

 

I-5.2ค.สุขภาพบุคลากร 

1. ใหการดูแลเม่ือเกิดการเจ็บปวยอยางเหมาะสม 
2. มีระบบปองกนัโรคและอันตรายจากการทํางานในเชิงรุก 

• โรคและอันตรายจากการทํางานที่มีการปองกันในเชิงรุกมีอะไรบาง มีการติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบที่วางไวอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร 

3. บุคลากรดูแลสุขภาพตนเองอยางเหมาะสม 

• รพ.สงเสริมใหบุคลากรที่เจ็บปวยและกลุมเสี่ยง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพและมี
ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร 

4. บุคลากรสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสภาวะสุขภาพดี, มีการประเมินและปรบัปรุงระบบ
การดูแลสุขภาพบุคลากร 

• มีการประเมนพฤติกรรมสขุภาพและระดบัสภาวะสขุภาพของบุคลากรอยางไร ผลลัพธเปน
อยางไร 

• มีการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพบคุลากรอยางไร 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 สอดคลองกับบรบิทของ
หนวยงานเพยีงใด 

• มีการกําหนดประเด็นคุณภาพสําคัญและจุดเนนของการพัฒนาที่ชัดเจนเพียงใด มีกิจกรรม
คุณภาพที่สอดคลองกับเปาหมายและจุดเนนเพียงใด 

• การออกแบบระบบงานในจดุสําคัญมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงใด  

• สมาชิกในหนวยงานมีความเขาใจและสามารถปฏิบัตติามระบบที่ออกแบบไวไดดีเพียงใด 

• มีการควบคุมกํากับ การประเมินผล การติดตามและใชประโยชนจากตัวชี้วัดตางๆ อยางไร 

• หนวยงานตางๆ มีระดับการใชแนวคิดการจัดการกระบวนการในระดบัที่ใกลเคียงกนัหรือ
แตกตางกันอยางไร 

3. ใช 3P หรือ PDSA กับระบบงานหรือกระบวนการหลัก (กระบวนการที่สรางคุณคา) และประเด็น
เชิงกลยุทธ (จุดเนนของบันไดขั้นที่ 2 สู HA) 

• ระบบงาน กระบวนการหลกั ประเด็นเชิงกลยุทธ ที่มีการใชหลัก process management 
หรือ 3P หรือ PDSA มีอะไรบาง 

• มีการกําหนดประเด็นคุณภาพสําคัญและจุดเนนของการพัฒนาที่ชัดเจนเพียงใด  

• การออกแบบระบบงานในจดุสําคัญมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงใด  

• มีการควบคุมกํากับ การประเมินผล การติดตาม และใชประโยชนจากตัวชี้วัดตางๆ อยางไร 
4. มีการประเมินและปรับปรุงสมัฤทธิผลของการจัดการกระบวนการของทีมตางๆ, 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. การพัฒนาสงผลใหเกิดคุณคาตอผูรับบรกิารเพิ่มขึ้นชดัเจน 
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• การใชหลัก 3P หรือ PDSA หรือการจัดการกระบวนการสงผลใหเกิดคุณคาตอผูรับบริการ
อยางไร 

 

II-1.1ค. การประเมินตนเอง 

1. หาโอกาสพัฒนาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

• มีการทํากิจกรรมทบทวนคณุภาพ (ในบันไดขั้นที่ 1) เพ่ือคนหาความเสี่ยงหรือเหตุการณที่มี
พึงประสงคและนํามาปรับปรุงระบบงานอยางตอเน่ืองเพียงใด 

2. หาโอกาสพัฒนาจากการวิเคราะหกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ 

• หนวยงานและระบบงานตางๆ วิเคราะห process flowchart ของตนเพื่อคนหาความเสี่ยง
และโอกาสพัฒนาไดครอบคลุมเพียงใด 

• มีการนําโอกาสพัฒนาที่วิเคราะหไดไปสูการปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด 
3. ใชวธิีการประเมินตนเองที่หลากหลาย ดวยความเขาใจ 

• มีการสงเสริมใหใชวธิีการประเมินตนเองที่หลากหลายตอไปน้ีเพียงใด: การประเมนิจุดแข็ง
จุดออนในงานที่ทํา, การตดิตามตัวชี้วัด, การใช service profile เพ่ือวิเคราะหงานและการ
บรรลุเปาหมาย, การทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวย, การตามรอยทางคลินิก, การประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน, การเยี่ยมหนวยงานเพื่อซักซอมความเขาใจ 

• ทีมงานเขาใจเปาหมายของการประเมินตนเองและใชประโยชนจากวธิีการประเมินตนเอง
ตางๆ อยางเต็มที่หรือไม   

• มีการประสานหรือบูรณาการวิธกีารประเมินตนเองตางๆ เขาดวยกันอยางไร 
4. ใชการวิจัยประเมินผล, มีการใชตวัเทยีบเพื่อยกระดับเปาหมาย เชน ตัวเทียบในระดับกลุมหรือ

ระดับชาติ / ความตองการของผูปวย / เปาหมายขององคกร 

• รพ. นําการวิจัยมาประยุกตใชในการประเมินตนเอง / ประเมินการปฏบิัตติามมาตรฐาน
อยางไร มีการดําเนินการอยางเรียบงายและกวางขวางเพียงใด 

• รพ. ใชตัวเทียบเพ่ือยกระดบัเปาหมาย (benchmark) อะไรบาง  เทยีบกับอะไร ผลการใชตัว
เทียบทําใหเกดิการปรับปรุงอยางกาวกระโดดหรือไม อยางไร 

5. มีวัฒนธรรมของการประเมินตนเอง 

• ตัวอยางที่สะทอนใหเห็นวา รพ.มีวัฒนธรรมของการประเมินตนเองมีอะไรบาง 
 

II-1.1ง. การทํางานเปนทีม 

1. มีความเปนทมีในหนวยงาน ในงานประจํา และการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน, มีแนวทางใน
การขอคําปรึกษาและการดูแลผูปวยซบัซอนรวมกันระหวางสาขาที่เกีย่วของ  

2. มีความเปนทมีในระบบงาน ทีมครอมสายงาน และทีม นําระดับตางๆ (team formation) 
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3. ทีมระบบงาน ทีมครอมสายงาน และทีมนําระดับตางๆ ทําหนาที่ดูแลภาพรวม ติดตาม
ความกาวหนา เชื่อมโยงกับทีมนําสูงสุดและทีมที่เกีย่วของ (effective function of team) 

• ขอใหยกตวัอยางบทบาทหนาที่ของทีมระบบงาน (HR, IM, Env, IC, PTC, MSO, NSO, 
HP) ทีมครอมสายงาน (PCT/CLT) และทมีนําระดับตางๆ  

• ทีมใดบางที่สามารถทําหนาที่ดูแลภาพรวมและติดตามความกาวหนาไดดี อะไรคือ
ความสําเร็จทีเ่กิดขึ้น 

• ขอใหยกตวัอยางการเชื่อมโยงระหวางทมีนําระดับกลางกับทีมนําสูงสุดและทีมตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

4. มีการติดตามประเมินและปรับปรุงประสทิธิภาพของทมีระบบงานตางๆ  

• ประเด็นที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของทีมระบบงานตางๆ มีอะไรบาง  ผลการประเมิน
เปนอยางไร เรื่องอะไรที่เปนจุดออน ทีมใดที่เปนจุดออน มีการปรับปรุงอยางไร 

5. มีวัฒนธรรมของการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ เปนแบบอยางทีดี่ 

• ขอใหยกตวัอยางแบบอยางของวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 
 

II-1.2ก. การบริหารความเสี่ยง 

1. ตอบสนองปญหา/เหตุการณเฉพาะรายเหมาะสม 
2. มีระบบรายงานอุบัติการณ, มีการทํา RCA และวางระบบปองกันที่รัดกุม, มีกิจกรรมสรางความ

ตื่นตวัในงานประจํา  

• มีวิธีการสงเสริมใหมีการรายงานอุบัติการณอยางทันทวงทีและครอบคลุมอุบตัิการณสําคัญให
มากที่สุดอยางไร มีการวางระบบและแรงจูงใจอยางไร 

• ทีมงานไดเรียนรูคุณคาของการทํา RCA อยางไร ขอใหยกตัวอยาง RCAที่ทีมคิดวาทาํให
เขาใจความหมายของ root cause ไดดีที่สุดมา 2-3 ตวัอยาง มีการนําไปใชวางระบบปองกัน
อยางไร มีการขยายผลความเขาใจจากกรณีดังกลาวอยางไร   

• มีกิจกรรมสรางความตื่นตัวในเรื่องความเสี่ยงในงานปกติประจําอยางไร (เชน safety brief, 
patient safety walkround) 

• มีการนํากิจกรรมทบทวนคณุภาพที่เริ่มตนไวในบันไดขั้นที่ 1 สู HA มาปฏิบัติในงานปกติ
ประจําอยางไร เชน การทบทวนขางเตยีง การทบทวนเวชระเบียนขณะผูปวยนอนรักษาตวั 
การทบทวนการสงตอ ฯลฯ 

3. วิเคราะหความเสี่ยงรอบดาน (ทั้งที่เคยเกดิและที่มีโอกาสเกิด), ระบบงานไดรับการออกแบบ
อยางรัดกุมและนําไปปฏิบตั ิ

• มีการรวบรวมสถิติเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในองคกรมา
จัดลําดับความสําคัญ และออกแบบระบบงานเพื่อปองกันความเสี่ยงไดครอบคลมุเพียงใด, 
การออกแบบระบบมีความรัดกุมเพียงใด, มีการพิจารณาแนวคิดเรือ่งการออกแบบเพื่อ
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แกปญหาขอจํากัดของ human factor อยางไร, มีการทบทวนเวชระเบียนเพ่ือเรียนรู
เหตุการณที่ไมพึงประสงคทางคลินิกไดครอบคลุมเพียงใด 

• มีการวิเคราะหโอกาสเกิดความเสี่ยงในขัน้ตอนและจุดตางๆ ของการใหบริการอยางไร, มี
การออกแบบระบบงานเพื่อปองกันความเสี่ยงสอดคลองกับโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิด
ความเสี่ยงอยางไร 

• สรางความมั่นใจอยางไรวาระบบที่ออกแบบไวไดรับการนําไปปฏิบตัิอยางเหมาะสม, มีการ
ติดตามการปฏิบัตใินเรื่องทีส่ําคัญอะไรบาง ผลลัพธเปนอยางไร 

4. บูรณาการระบบงานและระบบขอมูลที่เกีย่วของกับการบริหารความเสี่ยง, มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง 

• มีการเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกับอุบัติการณและความเสี่ยงตางๆ อยางไร, มีการวิเคราะห
ขอมูลและรายงานผลอยางไร 

• มีการนําขอมูลจากระบบบริการความเสีย่งไปใชประโยชนในระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอยางไร 
เชน การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบงานตางๆ ในภาพรวม 

• มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบบรกิารความเสี่ยงอยางไร นําไปสูการปรับปรุงอะไรบาง 
5. วัฒนธรรมความปลอดภัยเดนชัด 

• มีขอมูลอะไรที่แสดงใหเห็นวามีวัฒนธรรมความปลอดภัย ทั้งในดานเจตคติ ความเชื่อ 
พฤติกรรม กระบวนการและผลลัพธ (ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

II-1.2ข. คุณภาพทางคลินิก 

1. เริ่มตนใชเครือ่งมือพัฒนาคุณภาพทางคลินิก เชน indicator, CPG 
2. ใชเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกลุมผูปวยแตละกลุมตามหลัก 3P  

• มีการกําหนดกลุมผูปวยสําคัญในแตละสาขาที่จะพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยอยางไร มี
ความเชื่อมตอระหวางกิจกรรมทบทวนการดูแลผูปวย กบัการกําหนดกลุมผูปวยสําคัญ
อยางไร  สามารถนําปญหาที่พบจากการทบทวนการดูแลผูปวยมาดาํเนินการพัฒนาไดมาก
นอยเพียงใด 

• ในกลุมผูปวยสําคัญเหลานัน้ มีการวิเคราะหประเด็นสาํคัญ เปาหมายการดูแล และตัวชี้วัดที่
ชัดเจนเพียงใด 

• มีการใชเครื่องมือและแนวคิดตอไปน้ีในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยแตละกลุมอยางไร: 
standardized process/QA, holistic/humanized, evidence based, human factor 
engineering, benchmarking, innovation 

3. การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุมผูปวยสําคัญในแตละสาขา, มีการ monitor อยาง
เหมาะสม, มีการติดตามและวเิคราะหแนวโนมของภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงค 
เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวย 
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• การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมกลุมผูปวยสําคัญในแตละสาขาไดมากนอยเพียงใด 

• มีการ monitor ผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอยางไร 

• มีการติดตามและวเิคราะหแนวโนมของภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงคอยางไร 
มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อคนหาเหตุการณไมพึงประสงคอยางไร ใชอะไรเปนเกณฑใน
การคัดเลือกเวชระเบียนมาทบทวนเพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถคนพบเหตุการณไมพึงประสงค
ไดมากที่สุด 

• มีการนําเหตุการณไมพึงประสงคที่พบมาสูการปรับปรุงกระบวนการดแูลผูปวยไดมากนอย
เพียงใด 

4. ผสมผสานงานวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก หรือ R2R, มีการประเมินและปรับปรุงการ
พัฒนาคุณภาพทางคลินิก, ผลลัพธทางคลินิกมีแนวโนมที่ดีขึ้น 

• มีการนําการวิจัยมาใชกับการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอยางไร 

• ผลการประเมนิความพยายามในการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกเปนอยางไร นํามาสูการ
ปรับปรุงอะไรบาง 

• ผลลัพธทางคลินิกที่มีแนวโนมที่ดีขึ้นมีอะไรบาง  กลุมเปาหมายที่จะใหมีผลลัพธทางคลินิกที่
ดีขึ้นคืออะไร 

5. ผลลัพธทางคลินิกอยูในเกณฑดีถึงดีเลิศ 

• ผลลัพธทางคลินิกที่อยูในเกณฑดีถึงดีเลศิมีอะไรบาง 
 

II-2.1ก. การบริหารการพยาบาล 

1. มีการบริหารการพยาบาลโดยการมีสวนรวม มีแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จําเปน 
2. มีการจัดอัตรากําลังทางการพยาบาลที่สอดคลองกับความตองการของผูปวยและหนาที่

รับผิดชอบ, มีระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาลในประเด็นที่สําคัญ 
3. มีระบบการนิเทศงาน/กํากับดูแลที่มีประสทิธิภาพ, มีการใชกระบวนการพยาบาลอยางเหมาะสม 

ในการดูแลผูปวยรวมกับวชิาชีพที่เกี่ยวของ, ปญหาและความเสี่ยงของผูปวยไดรับการตรวจพบ
ทันการณและตอบสนองอยางเหมาะสม, มีการพัฒนาคณุภาพตามจุดเนนขององคกรรวมกับ
ผูเกี่ยวของ 

• ฝายการพยาบาลกําหนดประเด็นและเปาหมายในการนิเทศงานอยางไร ใชเทคนคิในการ
นิเทศอยางไรที่เอ้ือตอการเรียนรูและการพัฒนาของบุคลากรทางการพยาบาล (เชน การเปน
โคช) 

• จุดแข็งจุดออนในการใชกระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยของบุคลากรทางการ
พยาบาลคืออะไร, มีการเชื่อมโยงการใชกระบวนการพยาบาลกับการดูแลผูปวยของวิชาชีพ
อ่ืนอยางไร 
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• มีการติตดามอยางไรวาปญหาและความเสี่ยงของผูปวยไดรับการตรวจพบอยางทนัการณ
และตอบสนองอยางเหมาะสม 

• ผลงานการพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนของฝายการพยาบาลมีอะไรบาง 

• ผลงานการพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนขององคกรรวมกับผูเกี่ยวของมีอะไรบาง 
4. มีการเรียนรูรวมกับสหสาขาวิชาชีพเพ่ือนําปญหาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคมาปรับปรุง

ระบบงาน พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาบุคลากร, มีการประเมินและปรบัปรุงระบบบรหิารการ
พยาบาล 

• มีบทเรียนในนําปญหาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคมาปรับปรุงระบบงานรวมกบัวิชาชีพ
อ่ืนๆ อยางไร  ยกตัวอยางการปรับปรุงระบบทีเ่กิดขึ้น 

• มีบทเรียนในการนําปญหาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคมาพัฒนาวิชาชีพและพฒันา
บุคลากรทางการพยาบาลอยางไร 

• ประเด็นสําคญัในการประเมินระบบบริหารการพยาบาลมีอะไร ผลการประเมินเปนอยางไร 
นํามาสูการปรับปรุงอะไรบาง 

5. ระบบบริหารการพยาบาลมีนวตกรรมหรือใช model เกื้อหนุนใหผูปวยไดรับการดูแลทางการ
พยาบาลในลกัษณะ holistic / humanized สอดคลองกับปญหา วิถชีวีิต และบรบิททางสังคมของ
ผูปวย อยางปลอดภัย  

• ขอใหยกตวัอยางการใชนวตกรรมหรือ model การดูแลทางการพยาบาลในลักษณะ holistic / 
humanized ที่สอดคลองกับปญหา วิถชีวีิต และบรบิททางสังคมของผูปวย 

 

II-2.2 องคกรแพทย 

1. มีการพบปะกนัในกลุมแพทยอยางสม่ําเสมอและมีกิจกรรมรวมกันเพ่ือเพ่ือแสดงจุดยืนและธํารง
ไวซ่ึงมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

2. มีการจัดตั้งองคกรแพทยและกําหนดประเด็นสําคัญที่จําเปนตองมีการพัฒนาและประสานเพื่อ
นําไปปฏิบตั ิ

• ประเด็นสําคญัที่ตองมีการพัฒนาในมุมมองขององคกรแพทยคืออะไร มีการนําไปดําเนินการ
อยางไร 

3. มีกลไกกํากับดูแลและสงเสริมใหเกิดบริการทางการแพทยที่ดี มีมาตรฐานและจริยธรรม, แพทย
แตละคนประเมินผลการดแูลผูปวยของตนอยางสม่ําเสมอ 

• มีแนวทางใหแพทยแตละคนประเมินผลการดูแลผูปวยของตนอยางไร มีแนวทางในการเลือก
ผูปวยมาทบทวนอยางไร มีการแลกเปลีย่นเรียนรูหรือสรุปบทเรียนอยางไร มีการนํามาสูการ
ปรับปรุงแนวทางการดูแลรวมกันอยางไร 

• กลไกกํากับดูแลและสงเสรมิใหเกิดบริการทางการแพทยที่มี มีมาตรฐานและจริยธรรมมี
อะไรบาง (เชน กิจกรรมทบทวนคุณภาพตางๆ การกําหนดแนวทางปฏิบัติ การสงเสริมการ
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ตัดสินใจทางคลินิกที่เหมาะสม การศึกษาตอเน่ือง การประชุมวชิาการ การกํากับดูแลแพทย
ที่อยูระหวางการฝกอบรมหรือแพทยเวรที่ไมใชแพทยประจํา การกํากับดูแลมาตรฐานและ
จริยธรรม คุณภาพเวชระเบยีน) 

4. มีบทบาทเดนชัดในการเปนผูนําและชี้ทศิทางเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย, 
มีการประเมินและปรับปรุงระบบกํากบัดูแลมาตรฐานและจริยธรรม  

• ขอตัวอยางประเด็นที่องคกรแพทยชี้ทศิทางเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแล
ผูปวย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

• ประเด็นสําคญัในการประเมินระบบกํากบัดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของบริการทาง
การแพทยคืออะไร ผลการประเมินเปนอยางไร มีการปรับปรุงอยางไร 

5. องคกรแพทยเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมให รพ.มีบริการทางการแพทยที่มีคณุภาพและนา
ไววางใจ 

• ขอใหนําเสนอแบบอยางที่ดีของการสงเสริมโดยองคกรแพทย 
 

II-3.1 ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย 

1. อาคารสถานที่ไดรับการดูแลความสะอาดและเปนระเบียบ, สถานทีอ่าจมีขอจํากัดซึ่งไมอาจแกไข
ไดในเวลาอันสั้น 

2. มีการปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยงทางโครงสรางกายภาพที่เห็นชัดเจน 
3. โครงสรางอาคารสถานที่เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด, เอ้ือตอการทํางานและใหบริการไดอยาง

ปลอดภัย สะดวกสบาย, พ้ืนที่ใชสอยเพยีงพอ, แสงสวางและอุณหภูมิเหมาะสม, มีระบบระบาย
อากาศที่ดี, อาคารสถานที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดี 

• มีการตรวจสอบสภาวะของสิ่งแวดลอมทางกายภาพและโครงสรางอาคารสถานที่ในประเด็น
เรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเพียงพอของพื้นทีใชสอย แสงสวาง อุณหภูมิ 
ระบบระบายอากาศ รวมทั้งระดับเสียง อยางไร ผลลัพธเปนอยางไร  มีการปรับปรุงอยางไร 

• มีหลักประกันอยางไรวาอาคารสถานที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม มีความปลอดภัย 
พรอมใชงาน ไมเสื่อมสภาพเร็วเกินควร, มีระบบรับเสยีงสะทอนของผูใชอยางไร  

4. เปนสถานทีท่ีใ่หความอบอุน เปนมิตร, มีการออกแบบโครงสรางสําหรับผูปวยเฉพาะกลุมโรค 

• มีการจัดสถานที่อยางไรที่ใหความรูสึกอบอุน เปนมิตร  มีการประเมินการรับรูของ
ผูรับบริการอยางไร 

5. สถานที่เอ้ือตอการเยียวยา 

• มีการนําแนวคิดเรื่องสถานที่ที่เอ้ือตอการเยียวยา (healing environment) มาปรับปรุง
สถานที่อยางไร  

 

III-3.1 ข.-ง.วัสดุ/ของเสียอันตราย ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย  
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1. โครงสรางอาคารสถานที่ไมมีความเสี่ยงดานอัคคีภัยที่ชัดเจน,  มีการจัดทําแผนปองกันและ
รองรับเม่ือเกิดอัคคีภัย หรือภาวะฉุกเฉนิอ่ืนๆ 

2. มีการอบรมและฝกซอมแผน, มีการติดตัง้เครื่องมือและวางระบบเกีย่วกับอัคคีภัยอยางเหมาะสม
กับประเภทวสัดุที่ติดไฟในแตละพ้ืนที่, มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการกับวัสดุ/ของเสีย
อันตรายอยางเหมาะสม 

• ภาวะฉุกเฉินที่มีการวางแผนรองรับมีอะไรบาง ในรอบปที่ผานมามีการซอมแผนอัคคภัียและ
ภาวะฉุกเฉินอะไรบาง กี่ครั้ง เม่ือใด 

• การปรับปรุงการติดตั้งเครื่องมือและระบบเกี่ยวกับอัคคภัียครั้งลาสุดกระทําเม่ือใด มีการ
ปรับปรุงอะไรบาง 

• มีการเลือกใชอุปกรณดับเพลิงที่เหมาะสมกับแตละพ้ืนทีอ่ยางไร 

• รพ.มีวัสดุ/ของเสียอันตรายอะไรบาง มีการวางระบบจดัการอยางไร 
3. การซอมแผนอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุกสภาวการณและผูเกี่ยวของทั้งในและนอก 

รพ., มีการตรวจสอบปจจัยเสี่ยงตออัคคีภัย วัสดุและของเสียอันตรายอยางสม่ําเสมอ และ
ปรับปรุงเพ่ือปองกัน 

• มีการซอมแผนอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุกสภาวการณอยางไร มีใครเขารวม  พบ
ประเด็นปญหาอะไรบาง 

• ในรอบปที่ผานมามีการตรวจสอบอาคารสถานที่เม่ือไร พบปจจัยเสี่ยงอะไรบาง มีการ
ปรับปรุงเพ่ือปองกันอยางไร 

4. มีการปรับปรงุแผนและการเตรียมความพรอมจากการประเมินผลการฝกซอม 

• จากการฝกซอมแผน นํามาสูการปรบัปรงุแผนและการเตรียมความพรอมอะไรบาง 
5. มีการจัดการและการเตรียมความพรอมเปนแบบอยางที่ดี 

• ขอใหยกตวัอยางแบบอยางที่ดีของการจัดการและการเตรียมความพรอมในเร่ืองของเสีย/วัสดุ
อันตราย ภาวะฉุกเฉิน อัคคภัีย 

 

II-3.2 เครื่องมือ 

1. มีระบบการจดัการ การตรวจสอบความเพียงพอ ดูแลความพรอมใชของเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณในแตละหนวยงาน 

2. มีการกําหนดระดับขั้นต่ําของเครื่องมือและวสัดุอุปกรณในแตละหนวยงาน สํารวจและวางแผน
จัดหา 

3. มีเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคเพียงพอสําหรับการดูแลผูปวยไดอยางปลอดภัยทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน ทดสอบ ตรวจสอบ และ calibrate ที่
เหมาะสม. 
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• เครื่องมือที่จําเปนและเคยเปนปญหาไมพรอมในการดูแลผูปวยมีอะไรบาง มีการปรับปรุง
อยางไรเพื่อใหม่ันใจวาจะมีเครื่องมือพรอมใช 

• ระบบนํ้าประปาของโรงพยาบาลใชนํ้าจากแหลงใด มีการติดตามประเมินคุณภาพน้ําอยางไร 
ผลเปนอยางไร 

• ระบบไฟฟาสาํรองของโรงพยาบาลมีอยางไร ขนาดเทาไร ใชกับอะไรบาง 

• มีการวางระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับเครื่องมืออยางไร ครอบคลุมเครื่องมืออะไรบาง 
คาใชจายสําหรับการซอมเครื่องมือในแตละปมีมูลคาเทาไร ระยะเวลาที่ไมสามารถใชการ
เครื่องมือไดเน่ืองจากสงซอมนานเทาไร 

• มีการ calibrate เครื่องมืออะไรบาง ทําโดยหนวยงานใด มีการใชผลการ calibrate อยางไร  
มีแผนที่จะ calibrate เครื่องมืออะไรเพ่ิมเติมในอนาคต 

4. มีระบบการจดัการและสํารองเครื่องมือเพ่ือใหเกิดความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ, มีการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือปรับปรุงระบบและการจัดหาทดแทน 

• มีระบบการจดัการและสํารองเครื่องมืออยางไร  มีการรวมศูนยเครื่องมือบางประเภทหรือไม 
อะไรบาง 

• มีระบบบันทึกขอมูลแสดงถึงความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ความพรอมใช/ไมพรอมใช หรือไม, ผล
การวิเคราะหขอมูลเปนอยางไร, นําไปใชปรับปรุงระบบการจัดการและสํารองเครื่องมือ รวมทั้ง
การจัดหาทดแทนอยางไร 

5. ใหคําปรึกษาการบํารุงรักษาแก รพ. ในเครือขายหรือหนวยงานใกลเคียงภายนอกได 

• มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาการบํารุงรักษาเครื่องมือแกใครบาง 
 

III-3.3 สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและพิทักษสิ่งแวดลอม 

1. มีความพยายามในการแกไขปญหาในระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะซึ่งอาจจะมีโครงสรางไม
เหมาะสมกับ รพ. 

2. มีสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอความปลอดภัยทางกายภาพและปราศจากการรบกวน, ระบบบําบัดน้ําเสีย
มีขนาดเหมาะสมกับ รพ., มีกระบวนการที่ชัดเจนในการบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะโดยผูมี
ความรู 

3. มีสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธและความผอนคลาย, มีระบบบําบัดน้ําเสียและการกําจัด
ขยะที่มีประสทิธิภาพ, คาน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดเปนไปตามมาตรฐาน 

• มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการดวยกัน และระหวาง
ผูรับบริการกบัผูใหบริการอยางไร เชน ที่น่ังรอที่ OPD, เคานเตอรที่มาติดตอ หอผูปวย 

• มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการผอนคลายอยางไร 

• มีการใชตวัชีว้ดัอะไรติดตามประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะ ผลลัพธ
เปนอยางไร มีการนํามาใชประโยชนอยางไร 
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• มีการตรวจน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดบอยเพียงใด ผลลัพธในรอบปที่ผานมาเปนอยางไร 
4. มีสิ่งแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาทักษะของผูรับบริการอยางไดผล, รพ.พยายามลด

ปริมาณของเสียและลดการใชวัสดทุี่ทําลายสิ่งแวดลอม, รพ.รวมมือกับชุมชนและองคกรอ่ืนๆ ใน
การพิทักษและปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

• ตัวอยางการจดัสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาทักษะของผูรับบริการมอีะไรบาง มี
การประเมินผลการใชประโยชนอยางไร 

• มีแนวทางในการลดปริมาณของเสียและลดการใชวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอมอยางไร 

• มีความรวมมือกับชุมชนและองคกรอ่ืนๆ ในการพิทักษและปรับปรุงสิง่แวดลอมอยางไร 
5. เปนแบบอยางในการเรียนรูใหแกองคกรอ่ืนๆ 

• ขอใหยกตวัอยางการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและพิทักษสิ่งแวดลอม 
 

II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

1. มีผูรับผิดชอบงาน IC ชัดเจน, เริ่มมีแนวทางปฏิบัตทิี่จําเปน 
2. ผูรับผิดชอบมคีวามรูและคณุสมบัติเหมาะสม, มีมาตรการปองกันครอบคลุมการติดเชื้อที่พบบอย

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 
3. การปองกันและควบคุมครอบคลุมการตดิเชื้อที่สําคัญตามบริบทของ รพ., มาตรการที่กําหนด

ไดรับการปฏบิัติ, ระบบเฝาระวังมีประสิทธิภาพ, อัตราการติดเชื้อที่สาํคัญมีแนวโนมลดลง 

• การติดเชื้อที่สาํคัญตามบรบิทของ รพ.มีอะไรบาง  มีการกําหนดมาตรการปองกันและ
ควบคุมอยางไร, แนวโนมของอัตราการติดเชื้อในตําแหนงดังกลาวเปนอยางไร 

• มีการสรางความมั่นใจอยางไรวามีการปฏบิัตติามมาตรการปองกันที่กําหนดไว มีการติดตาม 
monitor การปฏิบัตติามมาตรการปองกันที่สําคัญอยางไร 

• ระบบเฝาระวงัการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีจุดเนนที่ไหน สรางความมั่นใจอยางไรวาการเฝา
ระวังครอบคลมุโอกาสเกิดการติดเชื้อมากที่สดุ มีศึกษาเพื่อใหทราบอัตราการติดเชือ้ที่
ใกลเคยีงความเปนจริงที่สุดอยางไร 

4. มีบูรณาการระหวางงาน IC กับ CQI และระบบงานที่เกีย่วของตางๆ ชัดเจนมีประสทิธิภาพ, การ
ปองกันและควบคุมครอบคลุมเชื้อโรคที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยาทั้งหมด รวมทั้งที่บานของ
ผูปวย และการสงตอระหวาง รพ., มีการประเมินและปรับปรุงระบบ IC  

• มีการทําโครงการ CQI เกี่ยวกับการติดเชือ้ในโรงพยาบาลอะไรบาง มีการทดสอบแนวคิด
อะไร ผลลัพธเปนอยางไร  โครงการ CQI นํามาสูการปรับปรุงระบบงาน IC อยางไร 

• ขอใหยกตวัอยางความเชื่อมโยงระหวางงาน IC กับระบบงานอื่น เชน การพัฒนาบุคลากร 
การบริหารความเสี่ยง การสงเสริมการใชยาที่เหมาะสม ระบบสารสนเทศ 

• โรคติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยาใน รพ.มีอะไรบาง (ดูตัวอยางใน SPA) มี
มาตรการปองกันและควบคมุอยางไร 
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• มาตรการปองกันและควบคมุโรคติดเชื้อทีบ่านของผูปวย และการสงตอระหวาง รพ.มี
อะไรบาง 

• ประเด็นสําคญัในการประเมินผลระบบ IC คืออะไร ผลการประเมินเปนอยางไร นํามาสูการ
ปรับปรุงอะไร 

5. มีระบบปองกนัและควบคุมการติดเชื้อที่เปนแบบอยาง, อัตราการติดเชื้อสําคัญอยูในระดับต่ํา 

• อัตราการติดเชื้อในปจจุบันและแนวโนมเปนอยางไร ผลการเทียบเคยีงกับ รพ.ในระดับ
เดียวกนัเปนอยางไร 

• ขอใหยกแนวทางปฏิบัตทิี่สามารถเปนแบบอยางใหแก รพ.อ่ืน 
 

II-5 ระบบเวชระเบียน   

1. มีแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัการบันทึก การแกไข การจัดเก็บ และการเขาถึงเวชระเบยีนที่เหมาะสม 
2. มีการทบทวนความสมบูรณของการบันทกึเวชระเบียนตามแบบฟอรมของ สปสช./พรพ. อยาง

นอย 3 ฉบบัตอเดือนสําหรับแพทยแตละคน 

• มีแนวทางอยางไรใหแพทยเจาของไขเปนผูทบทวนความสมบูรณในเวชระเบียนของตนเอง 

• มีการประมวลผลการทบทวนความสมบูรณของเวชระเบียนอยางไร นําขอมูลไปใชหรือ
เผยแพรขอมูลอยางไร 

• แนวโนมของความสมบูรณของเวชระเบยีนมีการเปลีย่นแปลงไปอยางไร 
3. ระบบบริหารเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ, เวชระเบียนมีความสมบูรณไมนอยกวา 50%, มีการ

ประมวลผลขอมูลจากเวชระเบียนเพ่ือประโยชนในการวางแผนและการปรับปรงุดูแลผูปวย 

• ประเด็นประสทิธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียนที่ รพ.ใหความสําคัญคืออะไร (เชน ความ
รวดเร็วในการทําบัตร/การคนหาเวชระเบยีน อัตราการหายของเวชระเบียน ระยะเวลาทีใ่ชใน
การประมวลผล) 

• คะแนนความสมบูรณของเวชระเบียนเปนอยางไร 

• มีการประมวลผลขอมูลจากเวชระเบียนเพ่ือประโยชนในการวางแผนและปรับปรุงการดูแล
ผูปวยอยางไร 

4. มีการทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวยจากเวชระเบียน และนําปญหาทีพ่บไปปรับปรงุระบบงาน 
(เชน การใช trigger เพ่ือคัดกรองเวชระเบียนมาทบทวนหา AE และปรับปรุง)  

• ใชเกณฑอะไรในการเลือกเวชระเบียนมาใชทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวย, สรางความมั่นใจ
อยางไรวาเวชระเบียนที่นํามาทบทวนนัน้ครอบคลุมโอกาสพบเหตกุารณที่ไมพึงประสงคได
มากที่สุด 

• ขอใหยกตวัอยางประเด็นปญหาที่พบจากการทบทวนเวชระเบียน และการปรับปรงุระบบงาน
ที่เกิดขึ้น (ทั้งการดูแลผูปวยและระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ) 
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5. ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลตอเน่ือง การเรียนรู 
การวิจัย การประเมินผล และการใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย 

• มีการประเมินความเพียงพอของขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียนเพ่ือเปาหมายการใชตางๆ 
ขางตนอยางไร  ผลลัพธเปนอยางไร 

 

II-6 ระบบจัดการดานยา 

1. มีการคนหาและทบทวนกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณไมพึงประสงคจากยา 
(ME/ADE) 

2. มีการออกแบบหรือปรับปรุงระบบเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนและเหตุการณไมพึงประสงคจาก
ยา (ME/ADE) ที่สําคัญ 

• ความคลาดเคลื่อนทางยา (ME) และเหตกุารณไมพึงประสงคจากยา (ADE) ที่สําคัญของ
โรงพยาบาลมีอะไรบาง เกิดขึ้นกับยากลุมไหน มีขอมูลสนับสนุนหรือไม มีการวางแนวทาง
ปองกันอยางไร 

3. มาตรการปองกัน ME/ADE ไดรับการปฏบิัติ, มีระบบเฝาระวัง ME/ADE ที่มีประสิทธิภาพ, 
ผูปวยไดรับคาํแนะนําที่เหมาะสมและมีระบบติดตามการใชยาของผูปวย, มีระบบบริหาร
เวชภัณฑที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหมียาที่มีคุณภาพและเพียงพอ 

• สรางความมั่นใจอยางไรวามาตรการปองกัน (ME/ADE) ที่กําหนดไวเปนที่เขาใจของ
ผูเกี่ยวของและไดรับการนําไปปฏิบตัิอยางครบถวน, มีการติดตามการปฏิบัตติามมาตรการที่
กําหนดไวอยางไร 

• มีระบบรายงานและเฝาระวงัเกี่ยวกับ ME/ADE อยางไร, มีแนวทางอยางไรเพื่อใหมีการ
รายงานที่ครอบคลุม ME/ADE มากที่สุด, มีการเฝาระวงั ADE ในยากลุมที่มีความเสี่ยงสูง
อยางไร, มีการใชประโยชนจากขอมูลที่ไดจากการเฝาระวังอยางไร 

• การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชยามุงเนนที่ยากลุมใด ผลลัพธของการใหคําแนะนําเปน
อยางไร 

• มีระบบติดตามการใชยาในยากลุมใดบาง ผลลัพธเปนอยางไร 

• โอกาสที่จะเกิดปญหาเรื่องคุณภาพและความเพียงพอของเวชภัณฑมีอะไรบาง, มีแนวทางใน
การปองกันอยางไร 

4. มีการประเมินและปรับปรุงระบบจัดการดานยา, มีการนํานวตกรรมตางๆ มาใชเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใชยา, มีระบบสงเสริมความเหมาะสมในการใชยา, มีการสรางการมีสวนรวมกับ
ผูปวยและเสรมิพลังเพ่ือใหผูปวยไดรับยาตามแผน 

• ประเด็นสําคญัของระบบจัดการดานยาคืออะไร มีการประเมินอยางไร นําผลการประเมินไป
ใชปรับปรุงอยางไร 

• มีการนํานวตกรมมาใชเพ่ือความปลอดภยัในการใชยาอะไรบาง 
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• มีแนวทางในการสงเสริมความเหมาะสมในการใชยาอยางไร ยาตัวใดที่เปนกลุมเปาหมาย มี
การติดตามผลอยางไร ผลการติดตามเปนอยางไร 

• ผูปวยไดรับการเสริมพลังอยางไรเพื่อใหไดรับยาตามแผนการรักษาของแพทยอยางครบถวน 
5. มีผลลัพธที่แสดงใหเห็นวาผูปวยไดรับยาอยางเหมาะสม ถูกตอง ปลอดภัย  

• ขอใหนําเสนอผลลัพธเกี่ยวกับความเหมาะสม ถูกตอง ปลอดภัยในการใชยา 
 
II-7ก. หองปฏิบัติการทางการแพทย 

1. มีบริการ lab ขั้นพ้ืนฐานที่จําเปน, มีแนวทางปฏิบัตใินการเก็บสิ่งสงตรวจ ปฏบิัตกิารตรวจ และ
การควบคุมคณุภาพที่จําเปน 

2. มีบริการ lab ที่จําเปนตลอดเวลา สามารถสงตรวจภายนอกเมื่อจําเปน, มีระบบควบคุมคุณภาพ
ภายใน (เครื่องมือ นํ้ายา และผลการตรวจ) และมีการตอบสนองอยางเหมาะสม, ผูเกี่ยวของ
ไดรับผลในเวลาที่กําหนด  

• บริการ lab ที่ตองสงตรวจภายนอกเมื่อจําเปนมีอะไรบาง 

• บริการ lab ที่มีการพัฒนาใหตรวจเพิ่มขึน้ในชวง 1-2 ปที่ผานมามีอะไรบาง 

• มีบทเรียนจากระบบควบคมุคุณภาพภายในอยางไร (ระบบควบคุมทําใหพบปญหาอะไร 
แกไขอยางไร) 

3. มีระบบการทดสอบความชาํนาญ (proficiency test) และมีการตอบสนองอยางเหมาะสม, มีการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะสาํคัญ ที่ไดรับจากองคกรวิชาชีพ (สําหรับ รพ. 60 เตียงขึ้นไป) หรือพ่ี
เลี้ยงในเครือขาย (สําหรับ รพ.เล็กกวา 60 เตียง), มีระบบปองกันการรายงานผลผิดพลาดและ
การรายงานคาวิกฤต ิ

• มีการเขารวมระบบทดสอบความชํานาญในการตรวจ lab อะไรบาง มีบทเรียนในการ
ปรับปรุงเพ่ือตอบสนองผลการทดสอบความชํานาญอยางไร 

• องคกรวิชาชพีหรือพ่ีเลี้ยงในเครือขายเขาเยี่ยมบอยเพียงใด ใหขอเสนอแนะอะไร สามารถ
ปรับปรุงไดตามขอเสนอแนะเพียงใด 

• มีแนวทางในการปองกันรายงานผลผิดพลาดและการรายงานคาวิกฤตอยางไร มีการติดตาม
ผลอยางไร 

4. มีระบบบริหารคุณภาพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ, มีการทบทวนความเหมาะสม และคุมคา 
ในการสงตรวจ, มีระบบการติดตามความนาเชื่อถือของการแปลผล, มีการพัฒนาคุณภาพรวมกับ
วิชาชีพอ่ืน 

• มีการนํามาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพของหองปฏิบัติการ (เชน ISO15189) มาใชได
ครบถวนเพียงใด 

• ผลการทบทวนความเหมาะสมและคุมคาในการสงตรวจทางหองปฏิบัติการเปนอยางไร มี
การปรับปรุงและแนวโนมอยางไร 
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• ผลการติดตามความนาเชื่อถือของการแปลผลเปนอยางไร 

• มีการพัฒนาคุณภาพรวมกับวิชาชีพอ่ืนในเรื่องอะไรบาง 
5. ไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกที่ใหการรับรองมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ 

• ไดการรับรองจากใคร เม่ือใด ครอบคลุมการตรวจอะไรบาง 
 
 

II-7ข. คลังเลือด 

(ไมมีคลังเลือดของ รพ.) 
1. มีแนวทางปฏบิัติทีช่ัดเจนสาํหรับผูปวยทีจํ่าเปนตองใชเลือด รวมทั้งการระบุแหลงที่จะขอรับเลือด

ในกรณีตางๆ 
2. มีระบบการขอเลือด ขนสงเลือด หรือสงผูปวยไปรบัเลอืด ที่มีประสิทธิภาพ, มีการเฝาระวัง

ปฏิกิริยาจากการใหเลือด และมีการนําบทเรียนมาทบทวนเพื่อใหเกิดการปฏิบัตทิี่รัดกุมในการให
เลือด 

• อะไรคือสิ่งที่บงบอกวาระบบการขอเลือด ขนสงเลือด หรือสงผูปวยไปรับเลือด เปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพ 

• ผลการเฝาระวังปฏิกิริยาจากการใหเลือดเปนอยางไร มีการปรับปรงุการปฏิบัตใิหรัดกุมขึ้น
อยางไร 

3. มีการติดตามผลการดําเนินการ และแสดงใหเห็นวาสามารถใหเลือดแกผูปวยไดอยางปลอดภัย 
ทันเวลา 

• มีการติดตามผลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความทันเวลาในการใหเลือดแกผูปวยอยางไร 
ผลลพัธเปนอยางไร 

 
II-7ข. คลังเลอืด 
(มีคลังเลือดของ รพ.) 

1. มีแนวทางปฏบิัติทีช่ัดเจนสาํหรับการรับบริจาคโลหิต และการใหบรกิารโลหิต 
2. มีการนํามาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยมาประเมินและปรับปรุงในสวนขาด 

• สวนขาดที่พบจากการประเมินตามมาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยมีอะไรบาง 
มีการปรับปรงุอะไรบาง  

3. สามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยในหัวขอที่จําเปนกับบริบทได
ครบถวน 

• มาตรฐานการบริการโลหิตของสภากาชาดไทยที่ไมสามารถปฏิบัตติามไดมีอะไรบาง เปน
เพราะเหตใุด มีแนวทางปองกันปญหาจากการที่ไมสามารถปฏิบัตติามมาตรฐานดังกลาว
อยางไร 
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4. สามารถเปนทีพ่ึ่งในดานการใหบริการโลหติใหแก รพ.ในเขตใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

• รพ.มีบทบาทอะไรบางในการเปนที่พ่ึงดานการใหบริการโลหิตแก รพ.ในเขตใกลเคยีง 

• อะไรคือตัวบงบอกถึงประสทิธิภาพในการดําเนินงานดังกลาว 
5. เปนแบบอยางที่ดีของระบบการใหบริการโลหิต 

• รพ.เปนแบบอยางที่ดีของระบบการใหบรกิารโลหิตในเรื่องใด มีการเปรียบเทยีบกบั รพ.อ่ืน
อยางไร (ทั้งในดานกระบวนการและผลลพัธ) 

 

II-7ค. บริการรังสีวิทยา 

1. มีบริการรังสีวทิยาที่จําเปน, มีระบบในการเตรียมผูปวย, มีแนวทางปฏิบัตทิี่จําเปน 
2. สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ เปนไปตามมาตรฐานและไดรับการตรวจสอบ, มีระบบปองกัน

อันตรายจากรังสี สารทึบรังสี และการเฝาระวังผูปวยทีมี่ความเสี่ยงสงู 

• มีการตรวจสอบสถานที่ เครือ่งมือ อุปกรณ ที่ใชในบรกิารรังสีวิทยาอยางไร จากหนวยงานใด 
ตรวจครั้งสดุทายเม่ือไร 

• มีระบบปองกนัอันตรายจากรังสีและสารทึบรังสีอยางไร ในรอบปที่ผานมามีผูปวยที่เกิด
ภาวะแทรกซอนเน่ืองจากสารทึบรังสีบางหรือไม อยางไร จํานวนเทาใด ผลลัพธเปนอยางไร 

• ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงที่มารับบริการรังสวีิทยาไดแกผูปวยกลุมใด มีระบบเฝาระวงัอยางไร 
ผลลัพธเปนอยางไร 

3. บริการรังสีวิทยา ใหภาพวินิจฉัยที่มีคุณภาพและการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง นา เชื่อถือ โดยมี
อันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด, ผูปวยไดรับคําอธิบายผลการตรวจตามความเหมาะสม 

• มีการประเมินคุณภาพของภาพถายทางรังสีอยางไร มีการประกันคณุภาพในกระบวนการ
ทางรังสีเทคนคิอยางไรบาง 

• มีแนวทางอยางไรในการทีจ่ะลดปริมาณรังสีที่ผูปวยและเจาหนาที่จะไดรับใหเหลอืนอยที่สุด 
รวมทั้งในผูปวยหรอืในตําแหนงที่ตองใหการระมัดระวงัเปนพิเศษ, มีการลดการถายภาพรังสี
ซํ้าโดยไมจําเปนอยางไร 

• มีการแปลผลการตรวจทางรังสีโดยใคร มีการบันทึกผลการอานภาพรังสีอยางไร มีการ
อธิบายผลการตรวจแกผูปวยอยางไร   

4. มีระบบบริหารคุณภาพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ, มีการพัฒนาคุณภาพรวมกับวิชาชีพอ่ืน, 
มีการทบทวนความเหมาะสมในการสงตรวจ, มีระบบการติดตามความนาเชื่อถือของการแปลผล 

• มีระบบบริหารคุณภาพของบริการรังสีวิทยาครอบคลุมประเด็นเหลานี้เพียงใด: การควบคุม
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการตรวจทางรังสี / medical imaging อ่ืนๆ และแผนการ
บํารุงรักษาเชงิปองกัน, การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม, การ
ตอบสนองความตองการของผูปวยและแพทยเจาของไข, การปองกันและติดตามเฝาระวัง
ความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงจากการไดรับรังสี ความเสีย่งในการใชยา, การทบทวน
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อุบัติการณและการหาโอกาสพัฒนา, การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่, การ
ทบทวนแผนงานบริหารคุณภาพประจําป 

• มีการพัฒนาคุณภาพรวมกับวิชาชีพอ่ืนอยางไรบาง 

• มีการกําหนดขอบงชี้ในการสงตรวจและทบทวนความเหมาะสมในการสงตรวจอยางไร 

• มีการติดตามความนาเชื่อถอืของการแปลผลอยางไร, มีระบบในการขอคําปรึกษาอยางไรเม่ือ
มีขอสงสัยหาก รพ.ไมมีรังสีแพทย 

5. เปนแบบอยางที่ดีของบริการรังสีวิทยา 

• รพ.เปนแบบอยางที่ดีของระบบการใหบรกิารรังสีวิทยาในเรื่องใด มีการเปรียบเทียบกับ รพ.
อ่ืนอยางไร (ทั้งในดานกระบวนการและผลลัพธ) 

 

II-8 ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 

1. มีระบบรายงานโรคที่ตองเฝาระวังตามที่ สธ.กําหนด 
2. มีการวิเคราะหโรคและภัยสุขภาพสําคัญในพ้ืนที่และจัดระบบเฝาระวังอยางเหมาะสม 

• โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญในพ้ืนที่มีอะไรบาง, มีการจัดระบบเฝาระวงัอยางไรใหม่ันใจวา
สามารถตรวจพบการระบาดหรือเรียนรูลักษณะการระบาดของโรคดังกลาวไดอยางรวดเร็ว 

3. มีการติดตามสถานการณและแนวโนม, เผยแพรขอมูลใหผูเกี่ยวของ, ตอบสนองตอการระบาด
อยางเหมาะสม 

• ผลการติดตามสถานการณและแนวโนมของโรคและภยัสุขภาพที่สาํคัญในพื้นที่ในขอ 2 เปน
อยางไร, มีการเผยแพรขอมูลใหแกผูเกี่ยวของอยางไร 

• ในรอบ 2 ปทีผ่านมามีการระบาดของโรคและภัยสุขภาพอะไรบาง, มีการตอบสนองอยางไร, 
ผลลัพธเปนอยางไร 

4. มีความรวมมือจากผูเกี่ยวของใน รพ.และเครือขายนอก รพ. ในการเฝาระวังและควบคุมการ
ระบาดอยางมีประสิทธิภาพ 

• มีความรวมมือกับผูเกี่ยวของอยางไรบาง, อะไรคือสิ่งที่บงบอกวาความรวมมือดังกลาว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เปนแบบอยางที่ดีของระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 

• รพ.เปนแบบอยางที่ดีของระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพในเรื่องใด มีการเปรียบเทียบ
กับ รพ.อ่ืนอยางไร (ทั้งในดานกระบวนการและผลลัพธ) 

 
II-9 การทํางานกับชุมชน 

1. เรียนรูชุมชนและความตองการของชุมชน, สรางเครือขายระหวาง รพ.กับชุมชน 
2. จัดบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน 
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• ความตองการดานบริการสุขภาพที่สําคญัของชุมชนคอือะไร, มีการจัดบริการเพื่อตอบสนอง
ความตองการดังกลาวอยางไร, บริการใดบางที่เปนบรกิารเชิงรุกเขาไปในชุมชน 

3. วางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน, สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ของชุมชนเพ่ือแกปญหาสุขภาพของชุมชน 

• มีบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนอะไรบาง, มีการวางแผนและออกแบบบรกิารรวมกัน
ชุมชนอยางไร, มีการจัดบริการรวมกับชมุชนอยางไร 

• สนับสนุนใหชมุชนคนหาปญหาของชุมชนอยางไร, ปญหาสําคัญของชุมชนที่คนหาไดแก
อะไรบาง, สงเสริมความสามารถใหชุมชนแกปญหาดังกลาวอยางไร 

4. ชี้แนะและสนบัสนุนนโยบายสาธารณะ, สรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชน, มีการประเมิน
และปรับปรุงระบบการทํางานกับชุมชน 

• นโยบายสาธารณะที่เปนประเด็นสําคัญสาํหรับพ้ืนที่ไดแกอะไรบาง, มีการดําเนินการอยางไร
เพ่ือชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะดังกลาว 

• ชุมชนใดที่เปนตนแบบของการพัฒนา, เปนตนแบบในเรื่องใด, มีการสรางเครือขายการ
เรียนรูระหวางชุมชนอยางไร 

• ผลการประเมนิระบบการทาํงานกับชุมชนเปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุงอะไรบาง 
 
5. ชุมชนมีความเขมแข็ง เปนแบบอยางของการพึ่งตนเองในการจัดการกับปญหาสุขภาพในพื้นที่ 

• ชุมชนใดบางที่มีความเขมแข็งและเปนแบบอยางในการจัดการกับปญหาสุขภาพในพื้นที่, 
ผลลัพธของการจัดการกับปญหาดังกลาวเปนอยางไร, รพ.มีบทบาทอยางไรในการสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน  

 

III-1 การเขาถึงและเขารับบริการ 

1. มีระบบการประเมินเบื้องตนใหการชวยเหลือฉุกเฉิน และสงตออยางเหมาะสม, มีแนวทางปฏิบตัิ
ในการระบุ และทวนสอบตวัผูผูปวย กอนการใหบริการในขั้นตอนตางๆ 

2. มีการลดอุปสรรคตอการเขาถึงบริการในดานกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอ่ืนๆ เพ่ือใหผูปวย
เขาถึงบริการที่จําเปนไดงาย 

3. กระบวนการรบัผูปวยเหมาะกับปญหาของผูปวย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี, ผูปวยและ
ครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปนอยางชัดเจน เขาใจงาย และใหความยนิยอมดวยความเขาใจ 

• ผูปวยฉุกเฉินและเรงดวนทีพ่บบอยไดแกอะไรบาง มีวิธีการอยางไรที่จะสรางความมั่นใจวา
ผูปวยดังกลาวไดรับไวดูแลอยางทันเวลาและมีการประสานงานที่ดี 

• เปาหมายหลักของการใช informed consent ของ รพ.คืออะไร มีวิธกีารอยางไรที่จะสราง
ความมั่นใจวาผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปนและเปนเที่เขาใจกอนที่จะลงนาม
ยินยอม 
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4. มีการประเมินและปรับปรุงการเขาถึงและกระบวนการรับผูปวยอยางตอเน่ือง (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเขาถึงของกลุมผูดอยโอกาส การดูแลผูปวยฉุกเฉนิ การใหขอมูล) 

• กลุมผูดอยโอกาสและกลุมผูปวยที่จะมีปญหาในการเขาถึงบริการมีกลุมใดบาง ผลการ
ประเมินการเขาถึงเปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุงการเขาถึงอะไรบาง 

• การประเมินผลความเหมาะสมและความทันเวลาในการรับผูปวยฉุกเฉินเปนอยางไร นํามาสู
การปรับปรุงอะไรบาง 

• การประเมินผลการรับรูขอมูลของผูปวยเปนอยางไร นํามาสูการปรับปรุงอะไรบาง 
5. มีผลลัพธที่แสดงใหเห็นวา ประชาชนในชมุชนสามารถเขาถึงบริการทีจํ่าเปนตางๆ อยาง

เหมาะสมกับ health need 

• อะไรคือปญหาสุขภาพที่สําคัญของประชาชนในชุมชน มีขอมูลอะไรที่แสดงใหเห็นวา
ประชาชนในชมุชนสามารถเขาถึงบริการทีจํ่าเปนสําหรับปญหาสุขภาพดังกลาวไดอยาง
เหมาะสม และมีผลลัพธทางคลินิกที่ดี 

 

III-2 การประเมินผูปวย 

1. มีการกําหนดแนวทางการประเมินผูปวยและบันทึกขอมูล, มีแนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสมสําหรับ
การดูแลและสงตอผูปวยทีเ่กินความสามารถของ รพ., การประเมินและการวินิจฉยัโรคเนนตาม
อาการสําคัญและประเมินทางรางกาย 

2. ผูปวยไดรับการประเมินในทุกระบบที่เกีย่วของ รวมทัง้การประเมินทางดานจิตใจ อารมณ สังคม, 
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคที่เหมาะสมในเวลาเร็วทีสุ่ดและบันทึกในเวชระเบียน 

• กลุมผูปวยที่จําเปนตองไดรับการประเมิน ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม คือกลุมโรค
ใด  

• มีการทบทวนการประเมินผูปวย รวมทั้งการทบทวนขอมูลที่บันทึกไวในเวชระเบยีน เพ่ือ
พิจารณาวาผูปวยไดรับการประเมินปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และเหมาะสม
หรือไม อยางไร  

• มีการทบทวนการวินิจฉัยโรคเม่ือแรกรับวาเปนไปอยางเหมาะสมและบันทึกในเวลาที่กําหนด
ไวหรือไม อยางไร 

3. ผูปวยไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพเมื่อแรกรับครบถวน (ทั้งดานรางกาย 
จิตใจ สังคม) และเหมาะสม (ตาม CPG/evidence), มีการบันทึกขอมูลการประเมินและการ
วินิจฉัยโรคทีส่มบูรณพรอมขอมูลสนับสนุนการวินิจฉยัโรค, มีการประเมินซํ้าอยางเหมาะสมกับ
ระดับความรนุแรงของปญหาและความตองการของผูปวย 

• มีวิธีการอยางไรที่จะสรางความมั่นใจวาผูปวยไดรับการประเมินปญหาและความตองการ
อยางครบถวน (โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานจิตใจและสังคม) 
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• มีการใช CPG หรือขอมูลวิชาการมากําหนดแนวทางในการประเมินผูปวยโรคใดบาง มีการ
อํานวยความสะดวกใหใชแนวทางดังกลาวอยางไร มีการปฏิบัตติามแนวทางดังกลาวไดมาก
นอยเพียงใด มีแนวทางที่ครอบคลุมโรคสาํคัญที่อาจเปนปญหาไดมากเพียงใด 

• มีการกําหนดเวลาและรายละเอียดที่ตองบนัทึกขอมูลการประเมินไวอยางไร ไดรับการปฏิบัติ
ไดดีเพียงใด 

• โรคที่อาจมีปญหาความถูกตองในการวินิจฉัยมีอะไรบาง มีการดําเนินการปรับปรงุอยางไร 
4. มีความรวมมือและประสานระหวางวิชาชพีในการประเมินผูปวย, มีการทบทวนความถูกตอง

ครบถวนในการประเมินผูปวยและการวินิจฉัยโรคพรอมทั้งนํามาปรับปรุง 

• ผูปวยที่มีความจําเปนตองมีการประสานระหวางวิชาชีพในการประเมนิไดแกผูปวยกลุม
ใดบาง มีวิธีการในการประสานระหวางวชิาชีพอยางไร มีการใชประโยชนจากการบันทึก
รวมกันอยางไร 

• มีการทบทวนความถูกตองครบถวนในการประเมินผูปวยอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร มีการ
ปรับปรุงอยางไร 

• การวินิจฉัยโรคที่มักจะเปนปญหาหรือไมชัดเจนมีอะไรบาง มีการทบทวนความถูกตองของ
การวินิจฉัยโรคอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร มีการปรับปรุงอยางไร 

5. การประเมินผูปวยและการวนิิจฉัยโรคมีความถูกตอง ทนัเวลา ทําใหผลลัพธการดูแลผูปวยอยูใน
ระดับที่นาพอใจ 

• มีการประเมินผลลัพธของการดูแลผูปวยที่สัมพันธกับคุณภาพของการประเมินและการ
วินิจฉัยโรคอยางไร 

 

III-3.1 การวางแผนดูแลผูปวย 

1. มีแผนการดูแลที่แฝงอยูในคําสั่งการรักษาหรือบันทึกตางๆ 
2. มีแผนการดูแลผูปวยที่ชัดเจน เริ่มมีเปาหมายของแตละวชิาชีพ 

• แผนการดูแลผูปวยของแตละวชิาชีพมีความชัดเจนหรือไม, มีการระบุเปาหมายการดูแลไวใน
แผนของแตละวิชาชีพหรือไม 

• มีการสื่อสารแผนการดูแลในระหวางทีมอยางไรเพื่อใหแผนนั้นนําสูการปฏิบัติ  
3. มีแผนการดูแลที่เหมาะสมกับปญหาของผูปวยที่พบจากการประเมิน โดยการประสานงานหรือ

วางแผนรวมกนัระหวางวิชาชพี และมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน   

• มีการทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางแผนดูแลผูปวยกับผลการประเมิน
ผูปวยหรือไม ผลการทบทวนเปนอยางไร 

• มีการประสานแผนการดูแลที่แตละวชิาชพีจัดทําไวอยางไร 
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• ผูปวยกลุมใดบางที่จําเปนตองมีการประสานงานหรือวางแผนรวมกันระหวางวิชาชพี  มี
กระบวนการในการประสานงานเพื่อวางแผนรวมกันอยางไร มีการกําหนดเปาหมายการดูแล
รวมกันที่ชัดเจนหรือไม 

• แผนการดูแลผูปวยรูปแบบใดที่สงเสริมใหมีการเชื่อมโยงและประสานกันระหวางวชิาชีพ 
แผนก และหนวยบริการตางๆ 

4. แผนครอบคลมุเปนองครวม  ผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดเปาหมาย
, มีการประเมินและปรับปรงุระบบการวางแผนดูแลผูปวย 

• มีการทบทวนคุณภาพของแผนการดูแลผูปวยในแงความครอบคลุมปญหาของผูปวยอยาง
เปนองครวมหรือไม อยางไร ผลลัพธเปนอยางไร 

• ทีมเปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผนและกาํหนดเปาหมายอยางไร 

• ทีมมีการทบทวนการประเมนิและการวางแผน รวมทั้งนําผลที่ไดจากการทบทวนมาปรับปรุง
ระบบการดูแลผูปวยอยางไร  

5. แผนการดูแลมีความสมบูรณ ทําใหผลลพัธการดูแลผูปวยอยูในระดบัที่นาพึงพอใจ 

• มีการประเมินผลลัพธของการดูแลผูปวยที่สัมพันธกับคุณภาพของแผนการดูแลผูปวย
อยางไร 

  

III-3.2 การวางแผนจําหนาย 

1. มีการวางแผนจําหนายในกลุมผูปวยที่ รพ.กําหนด 
2. มีการประเมินขอบงชี้ที่จะตองวางแผนจําหนาย, มีการเตรียมความพรอมเพ่ือตอบสนองปญหา

และความตองการของผูปวยไดบางสวน 

• ทีมงานเขาใจคุณคาของการวางแผนจําหนายอยางไร, ขอบงชี้ที่จะตองวางแผนจําหนายมี
ความสัมพันธกับปญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากผูปวยไดรับการจําหนายอยางไร 

• การเตรียมความพรอมใหแกผูปวยและครอบครัวทีท่ําเปนประจํามีอะไรบาง 
3. มีการคนหา/ระบุ ปญหา/ความตองการที่จะเกิดขึ้นหลังจําหนายอยางชัดเจน (รวมทั้งขอจํากัด

ตางๆ), มีการเตรียมความพรอมเพ่ือใหผูปวยและครอบครัวสามารถจัดการกับปญหา/ความ
ตองการดังกลาว โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

• มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อดูคุณภาพของการวางแผนจําหนายหรือไม อยางไร ในประเด็น
ตอไปน้ี 

o การระบุปญหา/ความตองการที่จะเกิดขึ้นหลังจากผูปวยไดรับการจําหนาย และ
ขอจํากัดตางๆ ของผูปวย 

o การเตรียมความพรอมเพ่ือใหผูปวยและครอบครัวสามารถจัดการกับปญหา/ความ
ตองการดังกลาว 
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• การเตรียมความพรอมใหผูปวยและครอบครัวน้ันไดผลดีเพียงใด สามารถแกปญหาหรือ
รองรับความตองการดานสุขภาพของผูปวยไดหรือไม ทีมสหสาขาวิชาชีพมีสวนรวมเพียงใด 

4. การเตรียมจําหนายคํานึงถึงมิติตางๆ อยางรอบดาน,  ผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการ
วางแผน (ตามความเหมาะสม), มีการประเมินและปรบัปรุงระบบการวางแผนจําหนาย 

• มิติใหมๆ ที่ทมีงานไดเรียนรูจากการวางแผนจําหนายมีอะไรบาง 

• ผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผนจําหนายอยางไร 

• มีการประเมินระบบการวางแผนจําหนายอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร นําไปสูการปรับปรุง
อะไรบาง 

5. ประสานใหชมุชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวยทีต่องพ่ึงทรัพยากรจากชุมชนในระยะยาว  ผูปวยที่
ดอยโอกาสหรือขาดผูดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

• ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวยทีบ่านอยางไร ในกลุมที่ตองพ่ึงทรัพยากรจากชุมชน 
ผูดอยโอกาส หรือผูที่ขาดผูดูแล  คุณภาพชีวติของผูปวยกลุมน้ีเปนอยางไร 

 
III-4.1 การดูแลทัว่ไป 

1. มีการจัดทําแนวทางปฏิบตัซ่ึิงเปนที่ยอมรับไดสําหรับกระบวนการดแูลที่สําคัญ รวมทั้งการ
กําหนดความรับผิดชอบของบุคลากรระดบัตางๆ 

2. มีการติดตามเพื่อใหม่ันใจวาการดูแลตางๆ เปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว, มีการสื่อสาร
แลกเปลีย่นขอมูลและประสานการดูแลผูปวยที่ดี 

• มีการสงเสริมการปฏิบตัติามแนวทางการดูแลที่มีความสําคัญอยางไร มีการติดตาม
ประเมินผลอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร  

• สถานการณและประเด็นที่ตองมีการสื่อสารแลกเปลีย่นขอมูล และประสานการดูแลระหวาง
วิชาชีพตางๆ คืออะไร  มีขอมูลอะไรที่บงบอกวามีการสื่อสารและประสานงานที่ดี ราบรื่น มี
ประสิทธิภาพ 

• ขอใหทบทวนตัวอยางผลลพัธที่ไมพึงประสงคซ่ึงเกิดกับผูปวย วาเม่ือเกิดเหตุดังกลาวมีการ
สื่อสารระหวางวิชาชีพอยางไร มีการตอบสนองอยางไร  

3. ผูปวยไดรับการดูแลการดูแลอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวชิาชีพและ
แผนการดูแลที่จัดทําไว 

• มีการประเมินคุณภาพการดูแลผูปวยในประเด็นตอไปน้ีอยางไร ผลลัพธเปนอยาไงร 
o ความทันทวงที 
o ความปลอดภยั 
o ความเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
o ความสอดคลองกับปญหาของผูปวยและแผนการดูแล 
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• มีระบบการทบทวนตรวจสอบความเสี่ยง หรือโอกาสที่การดูแลรักษาไมเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ/แผนการดูแลที่กําหนดอยางไร  มีการนําผลมาปรับปรุงอยางไร   

4. ผูปวยไดรับการดูแลอยางเปนองครวม โดยเฉพาะการตอบสนองปญหาทางดานอารมณและจิต
สังคม, ผูปวย และครอบครวัมีสวนรวมในการกําหนดการดูแล และแกไขปญหา 

• ปญหาดานอารมณและจิตสงัคมที่พบบอยในการดูแลประจําวันคืออะไร  มีวิธีการอยางไรให 
ผูปวยไดรับการตอบสนองตอปญหาดังกลาว  

• ทีมเปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผน และแกปญหาทางดาน
อารมณและจิตสังคมอยางไร  

• มีขอมูลอะไรที่จะบงบอกวาผูปวยไดรับการดูแลอยางเปนองครวม เหมาะสมกับปญหาของ
ผูปวย 

5. ผูปวยไดรับการดูแลที่เกินความคาดหวัง 

• มีการประเมินผลลัพธการดูแลเปรียบเทียบกับระดับความคาดหวังของผูปวยและครอบครัว
อยางไร  ผลลัพธเปนอยางไร 

 

III-4.2 การดูแลที่มีความเสี่ยงสูง 

1. มีการระบุผูปวยที่มีความเสีย่งสูงและบริการที่มีความเสีย่งสูงของ รพ. และจัดทําแนวทางการดูแล
ที่จําเปนสําหรับผูปวยดังกลาว  

2. มีการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บปวย,  ผูปวยไดรับการ
สงตอในเวลาที่เหมาะสม, มีความพรอมในดานเครื่องมืออุปกรณ และบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกอบรม 

• โรคหรือสภาวะของผูปวยทีมี่ความรุนแรงหรือมีโอกาสเปลี่ยนแปลง และตองเฝาระวังอยาง
เหมาะสม มีอะไรบาง  ผลลพัธของการเฝาระวังที่เปนอยูสามารถตรวจพบการเปลีย่นแปลง
ไดทันทวงทเีพียงใด 

• มีการจัดการสงตอผูปวยตอไปน้ีอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร สามารถสงตอไดในเวลาที่
เหมาะสมหรือไม มีการดูแลกอนและระหวางสงตอเหมาะสมหรือไม 

o ผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤติและตองสงตออยางรวดเร็ว 
o ผูปวยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทรุดลงหลังจากที่รับไวสังเกตอาการหรือรับ

ไวดูแลในโรงพยาบาล 

• การทบทวนการสงตอผูปวย กอใหเกิดการปรับปรุงอะไรบาง 

• โรคและบริการที่มีความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลมีอะไรบาง มีการเตรยีมการดานเครื่องมือ
และอุปกรณทีจํ่าเปนสําหรับการดูแลโรคดังกลาวอยางไร มีการฝกอบรมบุคลากรสําหรับดูแล
โรคดังกลาวอยางไร มีการจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลโรคดังกลาวอยางไร  ผลลัพธ
ของการดูแลผูปวยดังกลาวเปนอยางไร 
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3. มีการตอบสนองอยางรวดเร็วและเหมาะสมเมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเขาสูภาวะวิกฤติ  

• มีการทบทวนผูปวยที่มีอาการทรุดลงหรือเขาสูภาวะวิกฤติอะไรบาง ผลการทบทวนทําให
เห็นจุดออนในระบบการดแูลอยางไร 

• มีการกําหนดเกณฑ (early warning sign) ที่จะตองรายงานหรือขอความชวยเหลือจากผูมี
ความรูความสามารถอยางไร 

• มีการจัดระบบเพื่อใหมีผูมีความรูความสามารถมาดูแลผูปวยอยางทนัทวงทีอยางไร  
4. มีระบบงานทีดี่และการประสานงานที่ดีกับองคกรอ่ืน ทั้งในดานการขอปรึกษาและการสงตอ, มี

การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง 

• อะไรคือสิ่งที่บงบอกวาระบบการดูแลผูปวยที่มีความเสีย่งสูงของโรงพยาบาลเปนระบบที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

• อะไรคือสิ่งที่บงบอกวามีการประสานงานที่ดีกับองคกรอ่ืน ในการขอปรึกษาและการสงตอ
ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง 

• ยกตัวอยางรปูธรรมของการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นจากกิจกรรมการทบทวนระบบการขอ
คําปรึกษา หรือสงตอ นํามาสูการเรียนรูปรับปรุงการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง 

5. ผลลัพธการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง มีเหตุการณไมพึงประสงคและภาวะแทรกซอนในระดับที่
ต่ํามาก 

• มีการติดตามแนวโนม เหตกุารณไมพึงประสงคและภาวะแทรกซอน ที่พบในการดแูลผูปวยที่
มีความเสี่ยงสงูอยางไร  ผลลัพธเปนอยางไร ผลเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นทีมี่ลักษณะ
งานใกลเคียงกันเปนอยางไร    

 
III-4.3 ค. อาหารและโภชนบําบัด 

1. ผูปวยตองรับผิดชอบเรื่องอาหารดวยตนเอง 
2. ผูปวยไดรับอาหารที่เหมาะสม เพียงพอกับความตองการพื้นฐาน, การผลิตอาหารเปนไปตาม

หลักสุขาภิบาลอาหาร ปองกันความเสี่ยงจากการปนเปอน การเนาเสีย และการแพรกระจายของ
เชื้อโรค 

• มีการนําหลักสุขาภิบาลอาหาร (ของกรมอนามัย) มาเปนแนวทางปฏิบัตใินการผลิตอาหาร
อยางไร มีการประเมินอยางไร ผลการประเมินมีประเด็นอะไรที่ยังปฏิบัติไมได 

3. มีบริการอาหารเฉพาะโรค, มีการคัดกรองปญหาโภชนาการในผูปวยทุกราย, มีการประเมินภาวะ
โภชนาการและใหบริการโภชนบําบัดที่เพียงพอและปลอดภัยเม่ือมีขอบงชี้ 

• ผูปวยทีต่องไดรับอาหารเฉพาะโรคมีอะไรบาง มีแนวทางอยางไรในการจัดอาหารเฉพาะโรค
ใหแกผูปวย มีการประเมินความเหมาะสมของการไดรับอาหารเฉพาะโรคอยางไร 

• มีการคัดกรองปญหาโภชนาการในผูปวยอยางไร พบปญหามากนอยเพียงใด ในผูปวยกลุม
ใดบาง 
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• เม่ือผลการคัดกรองเขาขายสงสัยวาจะมีปญหาโภชนาการ มีการประเมินโดยละเอียดอยางไร 
มีการใหโภชนบําบัดที่เพียงพอและปลอดภัยอยางไร 

4. มีการใหความรูทางดานวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดแกผูปวยและครอบครัว
เพ่ือใหมีพฤตกิรรมที่พึงประสงค, มีการประเมินและปรบัปรุงระบบบริการอาการและโภชนาการ 

• การใหความรูดานอาหาร โภชนาการ และโภชนบําบัดแกผูปวยและครอบครัว สงผลใหเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูลักษณะทีพึ่งประสงคไดเพียงใด 

• มีการประเมินระบบบริการอาหารและโภชนาการอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนอะไร 

5. มีการจัดระบบที่เปนแบบอยางได, ผลลัพธการใชโภชนบําบัดในการดูแลอยูในระดับดีมาก 

• รพ.เปนแบบอยางที่ดีของระบบบริการอาหารและโภชนบําบัดเรื่องใด มีการเปรียบเทียบกับ 
รพ.อ่ืนอยางไร (ทั้งในดานกระบวนการและผลลัพธ) 

 

III-5 การใหขอมูลและเสริมพลัง 

1. ผูปวยไดรับขอมูลพ้ืนฐานเกียวกับการเจบ็ปวยของตน 
2. มีการประเมินและวางแผนกจิกรรมการเรียนรูสําหรับผูปวยแตละราย 
3. ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูลและการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการดูแลตนเอง 

• มีแนวทางอยางไรเพื่อใหม่ันใจวาการใหขอมูลและการพัฒนาทักษะที่จําเปนน้ันสอดคลองกับ
ความตองการของผูปวย และเปนไปอยางไดผล 

4. มีการประเมินและปรับปรุงระบบการใหขอมูลและเสริมพลัง, ผูปวยและครอบครวัมีความมั่นใจ
และมีความสามารถที่จะดูแลตนเองตามแผนการดูแลทีร่วมกันกําหนด 

• ประเด็นสําคญัในการประเมินระบบการใหขอมูลและเสริมพลังคืออะไร ผลการประเมินเปน
อยางไร นํามาสูการปรับปรุงอยางไร 

• มีการสงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผนการดูแลสําหรับตนเองอยางไร  
เนนในโรคใดบาง มีการสรางความมั่นใจใหผูปวยและครอบครัวอยางไร มีการติดตามและ
ปรับแผนรวมกันอยางไร 

5. ผูปวยประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองและมีสวนในการชวยเหลอืแนะนําผูอ่ืน 

• มีการจัดระบบเพื่อใหผูปวยมีสวนในการชวยเหลือแนะนําผูปวยอ่ืนๆ อยางไร (เชน self help 
group, กลุม KM) 

 

III-6 การดูแลตอเนื่อง 

1. มีระบบนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษาตอเน่ืองและมีระบบติดตาม 
2. มีระบบชวยเหลือเม่ือผูปวยมีปญหากอนวันนัดหมาย หรือระบบชวยเหลือโดยที่ผูปวยไมตองมา 

รพ., มีการกําหนดกลุมผูปวยสําคัญทีต่องดูแลตอเน่ือง 
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3. มีการประสานขอมูลกับหนวยบริการในพืน้ที่ ทีมเยี่ยมบาน/ทีมเชิงรกุ และแผนกผูปวยนอก เพ่ือ
การดูแลตอเน่ืองที่มีประสิทธิภาพ 

• กลุมผูปวยสําคัญที่ตองดูแลตอเน่ืองเขาไปในพื้นที่ไดแกอะไรบาง มีการประสานขอมูลกับ
หนวยบริการในพื้นที่อยางไร มีการจัดทีมเขาไปเยี่ยมบานในกลุมใดบาง 

• การดูแลตอเน่ืองครอบคลุมไดมากเพียงใด ผลลัพธเปนอยางไร 
4. นําขอมูลปญหาการดูแลตอเน่ืองมาวิเคราะหและปรับปรุงอยางเปนระบบ, มีระบบสะทอนขอมูล

แกหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการดูแลตอเน่ืองเปนอยางไร มีการนํามาใชปรับปรุงอยางไร มี
การสื่อสารขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของอยางไร มีการตอบสนองจากหนวยงานดังกลาว
อยางไร 

5. มีการสรางความรวมมือและพัฒนาศักยภาพใหกับหนวยงานตางๆ เพ่ือการดูแลตอเน่ืองใน
ลักษณะ seamless และผูปวยสามารถดูแลตนเองได 

• มีการสรางความรวมมือและพัฒนาศักยภาพใหหนวยงานที่ตองรับดูแลตอเน่ืองอยางไร 

• อะไรคือสิ่งที่แสดงใหเห็นวามีระบบบริการแบบ seamless สําหรับกลุมผูปวยสําคญัที่ตอง
ไดรับการดูแลตอเน่ือง และผูปวยสามารถดูแลตนเองได 

 


