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ค ำชี้แจงประกอบกำรใช้ HA Scoring 2011 

แนวคิด 

 HA Scoring 2011 เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรประเมิน maturity ของกำรพัฒนำในโรงพยำบำล ซึ่งจดัท ำขึ้น
บนพื้นฐำนแนวคิดที่ปรบัเปลี่ยนไปดังนี้ 

1) กำรเยี่ยมส ำรวจคือกำรทบทวนโดยมิตรจำกภำยนอก (external peer review) เพื่อรับรู้ maturity ของ
กำรพัฒนำ และกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

2) ผู้เยี่ยมส ำรวจมีหน้ำที่ในกำร 
a. รับรู้บริบทและผลงำนกำรพัฒนำของโรงพยำบำล 
b. สร้ำงกระบวนกำรเรียนรูจ้ำกผลงำนของโรงพยำบำล 
c. ร่วมกับโรงพยำบำลในกำรจัดท ำประเด็นในแผนกำรพัฒนำ (Issues for Improvement-IFI) ท่ี

เหมำะสมและสมบูรณ ์
3) โรงพยำบำลมีหน้ำที่ในกำร 

a. ใช้ HA Scoring 2011 ในกำรประเมินตนเองและจัดท ำร่ำงประเด็นในแผนกำรพัฒนำเพื่อ
ยกระดับ maturity 

b. พำผู้เยี่ยมส ำรวจตำมรอยระบบงำนต่ำงๆ ของโรงพยำบำล 
4) กำรผ่ำนกำรรับรองจะมีระดับต่ำงๆ ซึ่งรับรู้กันเป็นกำรภำยใน และมีผลต่อควำมเข้มข้นของกำรติดตำม

ดังนี้ 
a. ระดับพอผ่ำน เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่ำง 2.5 -3.0 
b. ระดับดี เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่ำง 3.0-3.5 
c. ระดับดีมำก เมื่อ mode ของ score อยูระหว่ำง 3.5-4.0 
d. ระดับดีเยี่ยม เมื่อ mode ของ score มำกกว่ำ 4.0 

แนวทำงกำรใช้ HA Scoring 2011 ส ำหรับโรงพยำบำล 

1) ศึกษำเป้ำหมำยและแนวทำงปฏิบัติส ำหรบัมำตรฐำนแตล่ะประเด็นจำก SPA 

2) ทีมงำนท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกับมำตรฐำนเรื่องนั้นร่วมกันประเมิน maturity ของกำรพัฒนำตำม 
Scoring Guideline  หำกมีควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน ให้ระบุจดุแข็งและโอกำสพัฒนำในมุมมองของแต่
ละคนออกมำให้มำกท่ีสุด น ำโอกำสพัฒนำไปด ำเนินกำรแลว้จึงกลับมำรว่มกันประเมินใหม่ 

3) เมื่อมีควำมเห็นร่วมกันเกี่ยวกับระดบั maturity ท่ีท ำได้ ให้จัดท ำแผนกำรพัฒนำ (IFI) เพื่อยกระดับ 
maturity สู่ score 3 หรือ 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณ ี 

4) ส่ง score และ IFI พร้อมเอกสำรสรุปท่ีจะเสนอคณะอนุกรรมกำรรับรองคุณภำพ มำยัง สรพ.เพื่อขอรับ
กำรเยี่ยมส ำรวจ 
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5) จัดเตรียมเอกสำรส ำหรบักำร verify กำรปฏิบัติหรือผลกำรประเมินต่ำงๆ ไว้ที่โรงพยำบำลอย่ำงเป็น
หมวดหมู ่

แนวทำงกำรก ำหนดระดับคะแนน 

1) พิจำรณำตำมระดบั maturity ของกำรพัฒนำ 

a. คะแนน 1 เป็นช่วงเริ่มต้นกำรพัฒนำ อำจจะมีลักษณะตั้งรบั เน้นที่กำรวิเครำะห์ กำรตั้งทีม กำร
จัดหำทรัพยำกร กำรก ำหนดแนวทำง 

b. คะแนน 2 เป็นช่วงของกำรวำงระบบงำนและเริ่มน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

c. คะแนน 3 เป็นช่วงของกำรปฏิบัติตำมแนวทำงท่ีออกแบบไว้จนเห็น early result ถือว่ำเป็นระดบั
ท่ีคำดหวังโดยเฉลี่ย เป็นระดบัท่ีหวังผล (effective) 

d. คะแนน 4 เป็นช่วงของกำรมีควำมโดดเด่นในกระบวนกำรบำงอย่ำง ซึ่งอำจจะเป็นนวตกรรม กำร
เชื่อมโยง หรือวิธีกำรท่ีได้ผลดีต่ำงๆ ตัวอย่ำงท่ีแนะน ำไว้เปน็เพียงแนวทำงซึ่งไม่จ ำเป็นต้องท ำได้
ครบถ้วน และอำจจะมีเรื่องอื่นๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ 

e. คะแนน 5 เป็นระดบัท่ีแสดงถึงกระบวนกำรประเมินและปรบัปรุงอย่ำงเป็นระบบ (systematic 
evaluation & improvement) ส่งผลให้มีผลลัพธ์ท่ีเป็นเลิศ เป็นผู้น ำในด้ำนนั้นๆ 

2) พิจำรณำตำมระดบัควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินกำร 

a. อำจจะน ำข้อก ำหนดในมำตรฐำนแต่ละประเด็นมำพจิำรณำวำ่ประเด็นใดท่ีท ำได้ง่ำยท่ีสุด และยำก
ขึ้นเป็นล ำดับขั้น  โดยพยำยำมให้สอดคล้องกับแนวทำงในข้อ 1) 

b. อำจจะพจิำรณำระดบัควำมยำกง่ำยตำมศักยภำพของโรงพยำบำล 

3) พิจำรณำตำมล ำดบัขั้นตอนท่ีโรงพยำบำลต้องด ำเนินกำรก่อนหลัง 

a. อำจพิจำรณำว่ำในควำมเป็นจริง มี sequence ของกำรด ำเนินกำรวำงระบบงำนอย่ำงไรบ้ำง เช่น 
เริ่มจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบระบบ กำรฝึกอบรม กำรน ำสู่กำรปฏิบัติ เป็นต้น 

4) พยำยำมให้มีกำรพิจำรณำในภำพรวม ให้มีรำยละเอียดเท่ำท่ีจ ำเป็น ไม่ต้องคัดลอกมำจำกมำตรฐำน
ท้ังหมด 

แนวทำงกำรรวมคะแนนในกำรประเมิน 

 โรงพยำบำลท่ีมี performance เกินกว่ำระดับ 1 ขึ้นมำ สำมำรถน ำส่วนของคะแนนตั้งแต่ระดับ 2-5 มำ
รวมกันได้โดยไม่ต้องให้ระดับขั้นที่ต่ ำกว่ำสมบูรณ์  เชน่ ถ้ำท ำ 2 ได้สมบูรณ์ 3 ได้ครึ่งหนึ่ง และ 4 ได้ครึ่งหนึ่ง  ก็
สำมำรถน ำครึ่งหนึ่งของ 4 มำรวมกับครึ่งหนึ่งของ 3 เท่ำกับว่ำได้คะแนนเป็น 3 
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ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร 

I-1 การน า (LED) 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (LED.1) 
ผู้น าระดับสูงชี้น าองค์กร สื่อสารและส่งเสริมผลการด าเนินงานที่ดี ให้ความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้รับบริการ. 

 01 ผู้น าระดับสูงชี้น า
องค์กร (พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม)

มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม 

มีการสื่อสาร ถ่ายทอด
ไปยังบุคลากร 

บุคลากรมีความเข้าใจ, 
การปฏิบัติของผู้น า
สะท้อนค่านิยม 

มีความโดดเด่น เช่น 
ผู้น าใช้นวตกรรมทาง 
การบริหาร, การเรียนรู้
ค่านิยมขององค์กรผ่าน
ผลงานของทีม 

การชี้น าส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็น
ชัดเจนตามวิสัยทัศน์
และค่านิยม 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 02 การส่งเสริมผลการ
ด าเนินงานที่ดี 
(สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนา วัฒนธรรม
ความปลอดภัย)

ก าหนดนโยบาย, 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ, 
มีแผนหรือแนวทางการ
ท างาน 

มีกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ 
ท่ีเหมาะสมกับองค์กร 
(ดูแนวทางใน SPA) 

ผู้น าใช้ผลการส ารวจ
บรรยากาศการพัฒนา
และวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยเพื่อปรบัปรุง, 
น าผลการพัฒนามา
สร้างการเรียนรู ้

ผู้น า proactive ในการ
ติดตามและสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนา การ
สร้างนวตกรรม และ
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย 

ความตื่นตัวในการ
พัฒนา การสรา้งนวต 
กรรม การเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับสูงมาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 03 การสื่อสาร เสริม
พลัง จูงใจ เน้นที่การ
ปฏิบัติ

มีแนวทางการสื่อสารที่
ชัดเจน (ช่องทาง 
เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย 
ความถี่), มีการก าหนด
ขอบเขตการให้อ านาจ
ตัดสินใจท่ีชัดเจน 

มีการสื่อสารและเสริม
พลังตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว้, มีกลไกการ
สื่อสารสองทาง 

มีการก าหนดจุดเน้น
ของการพัฒนาที่ชัดเจน, 
มีการสื่อสาร เสริมพลัง 
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้
เกิดการน าจุดเนน้ไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง  

มีความโดดเด่น เช่น  
ผู้น าติดตามการปฏิบัติ
ตามจุดเน้น, ผู้น าจดุ
ประกายให้เกิดพลังใน
การท างาน (Zapp) 

มีการประเมินความ
เข้าใจ ความมั่นใจ แรง 
จูงใจต่อทิศทางและ
จุดเน้นขององค์กร และ
น ามาปรบัปรุง ส่งผลให้
บุคลากรโดยรวมสรา้ง
ผลงานที่ดี สอดคล้อง
กับทิศทางขององค์กร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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1.2 การก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (LED.2) 
องค์กรแสดงถึงระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมั่นใจว่ามีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมี
ส่วนสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน. 
04 ระบบก ากับดูแล
กิจการ การประเมิน
ผู้น า/ระบบการน า

มีระบบการควบคุม
ภายใน, มีโครงสร้างการ
ก ากับดูแล 
(governance) 

มีระบบการตรวจสอบ
จากภายนอก, มีระบบ
รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
กิจการ 

มีระบบการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี, มีระบบ 
ประเมินผู้น าและระบบ
การน า 

มีการพัฒนาผู้น าและ
ปรับปรุงระบบการน า
ตามผลการประเมิน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความไว้วางใจต่อการ
ท างานของผู้บริหาร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 05 ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะและการ
ด าเนินงานอย่างมี
จริยธรรม

มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ผลกระทบด้านลบ 
ความกังวลของ
สาธารณะ การใช ้
ทรัพยากร กฎหมายที่
เก่ียวข้อง และปัญหา
จริยธรรมท่ีส าคัญ1 

มีแนวทาง กระบวนการ
หรือมาตรการรองรับใน
ประเดน็ทีส่ าคัญ, มี
ระบบติตดามก ากับและ
ด าเนินการเมื่อมีการฝ่า
ผืนหลักจริยธรรม 

มีการเตรียมการเชิงรุก
หรือก าหนดกระบวน/
มาตรการท่ีเหมาะสมกับ
ประเดน็ที่วิเคราะห์ไว้
อย่างครบถ้วน 

มีการก าหนดและ
ติดตามตัวชี้วัดส าคัญ 
และตอบสนองอย่าง
เหมาะสม, มีการน า
ประเดน็จริยธรรมที่ยาก 
ล าบากในการตัดสินใจ
มาเรียนรู้ร่วมกัน 

ปฏิบัติสูงกว่ามาตรฐาน
ท่ีกฎหมายก าหนด, เป็น
แบบอย่างของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และการ
ป้องกันผลกระทบด้าน
ลบ  

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพชุมชน (ประเมินใน II-9) 

                                            
1 เช่น การรับ/ส่งต่อ การยุติการรกัษา การรับผลประโยชนจ์ากการส่ังตรวจหรือการใช้ยา การคิดค่าบริการ ประชาสัมพันธ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ การรักษาผูม้ีบุตรยาก การ
ผ่าตัดแปลงเพศ 
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I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (STM) 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (STM.1) 
องค์กรก าหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองกับความท้าทายขององค์กร และสร้างความเข้มแข็งให้กับการด าเนินงานของ
องค์กร. 

 06 กระบวนการจัดท า
กลยุทธ์และการ
วิเคราะห์ข้อมูล

มีการจัดท าแผน แต่ยังมี
ลักษณะแยกส่วน ขาด
การวิเคราะห์ท่ีเชื่อมโยง
กับภาพรวม 

มีการประมวลแผนเป็น
หนึ่งเดียว, มีกระบวน 
การจัดท าตามขั้นตอนที่
ดี 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญอย่างครอบคลุม 

มีความโดดเด่น เช่น มี
กระบวนการท่ีช่วยให้
องค์กรทราบจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนส าคัญท่ีอาจถูก
มองข้าม 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้เกิดความมั่นใจ
ว่าแผนจะน าไปสู่ความ
เป็นผู้น าในอนาคต 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

07 วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ที่ตอบสนองความ
ท้าทายและครอบคลุม 
HP

วัตถุประสงค์ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วย
เหนือ/เจ้าของกิจการ 

วัตถุประสงค์ตอบสนอง
ความต้องการของทุก
ฝ่ายอย่างสมดุล, ระบุ
กรอบเวลาที่จะบรรล ุ

มีความสอดคล้องกัน
ระหว่างความท้าทาย 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั, 
วัตถุประสงค์มีส่วนต่อ
ผลลัพธ์สุขภาพท่ีดีขึ้น
และครอบคลุมการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

มีความโดดเด่น เช่น มี
การก าหนดเป้าหมายใน
ระดับท่ีท้าทาย, มีการใช้
ข้อได้เปรียบขององค์กร,
วัตถุประสงค์ตอบสนอง
ต่อปัญหาสุขภาพของ
สังคม  

วัตถุประสงค์ครอบคลุม
ประเดน็ส าคัญท่ีจะสรา้ง
ความเข้มแข็ง 
ความส าเรจ็และความ
ยั่งยืนให้กับการ
ด าเนินงานขององค์กร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพือ่น าไปปฏิบัติ (STM.2) 
องค์กรถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุเป้าประสงค์. 

08 การถ่ายทอดกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติ

มีการจัดท าแผนปฏบิัติ
การเพื่อถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ

มีกลไกสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปฏิบัติงาน สรา้ง
ความตระหนักใน
บทบาทของแต่ละคน 

มีการติดตามการรับรู้
และการน าแผนไป
ปฏิบัติ, มีการ
ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อมี
ความจ าเป็น 

มีความโดดเด่น เช่น 
ผู้น าใช้นวตกรรมการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัต ิ

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างครบถ้วน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

09 การวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากร

วิเคราะห์ทรัพยากรท่ี
จ าเป็น และจัดท าแผน
จัดสรรทรัพยากร 

จัดสรรทรัพยากร
สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กรและวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ประเมินความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร, สร้างความ
มั่นใจวา่มีทรัพยากร
การเงิน บุคลากร และ
ทรัพยากรอ่ืนๆเพียงพอ 

มีแผนงานริเริ่ม 
(initiative) เก่ียวกับ
ทรัพยากรบุคคลและ
ระบบงานเพื่อปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ 

มีนวตกรรมในการได้มา
ซี่งทรัพยากรเพื่อปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ได้
ส าเร็จ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

10 การคาดการณ์ การ
วัดผล และติดตาม
ความก้าวหน้า 

มีการจัดท าตัวชี้วดั
ส าคัญ (KPI) เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏบิัติตามแผน 

มีการคาดการณ์
เป้าหมายตาม KPI 
ในช่วงเวลาต่างๆ จาก
เป้าประสงค์และผลงาน
ท่ีผ่านมา 

มีการใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบท่ีเหมาะสม
ในการคาดการณ์เป้า 
หมายตาม KPI, มีการ
ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างผลงาน
จริงกับผลงานที่คาดไว้  

มีการใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบท่ีท้าทายใน
การคาดการณ์เป้าหมาย
ตาม KPI, มีนวตกรรม
ในการวัดผล 

มีการใช้ benchmarking 
เพื่อเปรียบเทียบผลงาน 
ท่ีส าคัญส่วนใหญ่, 
ส่งผลให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีท้าทาย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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I-3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน (PCF) 
3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน (PCF.1) 
องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญของผู้ป่วย / ผู้รับผลงานของตน เพื่อให้ม่ันใจว่าบริการที่จัดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าว. 
11 การรับฟัง/เรียนรู้
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม

มีการส ารวจความ
ต้องการและความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

มีช่องทางการรับรู้ที่
หลากหลาย (ดู SPA) 
เหมาะสมกับผู้รับผลงาน
แต่ละกลุ่ม 

ใช้ความเห็นและเสียง
สะท้อนเพื่อเป็นองค์กร
ท่ีมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับ
ผลงานมากขึ้น 

มีความโดดเด่น เช่น 
การใช้ IT, การรับฟัง
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่
ผู้ใช้บริการโดยตรง 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการรับ
ฟัง/เรียนรู้ ส่งผลให้
มั่นใจได้วา่บริการที่จดั
เกินความคาดหวังของ
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับผลงาน (PCF.2)  
องค์กรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ.  มีการประเมินและน า
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วย / ผู้รับผลงานมาใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน. 
12 การสร้างความ 
สัมพันธ์ ช่องทางการ
ติดต่อ การจัดการค า
ร้องเรียน 

มีการตอบสนองข้อ
ร้องเรียนในเชิงรับ 

มีการสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีกับผู้รับผลงาน, การ
ตอบสนองข้อร้องเรียนมี
ความรวดเรว็และ
ครอบคลุมมากขึ้น 

มีช่องทางการติดต่อท่ี
เหมาะสมส าหรบัค้นหา
ข้อมูลข่าวสาร ขอรับ
บริการ และเสนอข้อ
ร้องเรียน, มีการ
วิเคราะห์แนวโน้มของ
ข้อร้องเรียนและน าไป
ปรับปรุงท่ัวทั้งองค์กร 

มีความโดดเด่น เช่น มี
ช่องทางติดต่อท่ี
หลากหลาย, การ
ตอบสนองข้อร้องเรียน
ในเชิงสร้างสรรค์, การ
ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
คุณภาพบริการแก่
สาธารณะ2 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ช่องทางการติดต่อกับ
ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้
ผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นศรัทธาและ
ผูกพันกับองค์กร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                            
2 การเผยแพร่ข้อมูลตวัชีว้ัดคุณภาพ เช่น ความส าเร็จของการรักษา ระยะเวลารอคอย อตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเพื่อชว่ยตัดสินใจเข้ารับ
การรักษา 
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13 การประเมินความ
พึงพอใจ การรับข้อมูล
ป้อนกลับ การน ามา
ปรับปรุง

มีการประเมินความพึง
พอใจอยา่งน้อยปีละครั้ง 

มีการประเมินความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจ
และรบัข้อมูลป้อนกลบั
อย่างสม่ าเสมอ น ามา
วิเคราะห์จ าแนกตาม
กลุ่มต่างๆ 

มีการน าข้อมูลป้อนกลับ 
ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจมาใช้
ประโยชน์ในการ 
พัฒนา 

มีระบบท่ี proactive ใน
การติดตามข้อมูลป้อน 
กลับ, มีการปรับปรุง
วิธีการประเมินความพึง
พอใจ 

เห็นผลการปรับปรุงเพื่อ
มุ่งเน้นผู้ป่วยชัดเจน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

3.3 สิทธิผู้ป่วย (PCF.3) 
องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย.  
14 การคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วยโดยทั่วไป

ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ี
ในลักษณะท่ีเข้าใจง่าย 

มีการสร้างความตระ 
หนักเรื่องสิทธิผู้ป่วย
ให้แก่บุคลากร, 
วิเคราะห์จุดท่ีผู้ป่วย
อาจจะไม่ได้รับการ
คุ้มครองและวางแนว 
ทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

มีกระบวนการท าให้
บุคลากรมีเจตคติท่ีดีใน
เรื่องสิทธิผู้ป่วย, มีการ
เรียนรู้การคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วยจากเหตุการณ์จริง
ท่ีเกิดขึ้น และน ามา
ปรับปรุงระบบงาน 

มีความโดดเด่น เช่น มี
การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย
ในทุกขั้นตอนของการ
ดูแล 

ผู้ป่วยได้รับการเคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ค่านิยมและ
ความเชื่อส่วนบุคคล 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

15 การคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วยท่ีมีความ
ต้องการเฉพาะ (เด็ก 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การ
แยก/ผูกยึด)


การจัดสถานที่ สิ่งแวด 
ล้อม เครื่องมือ 
เหมาะสม ปลอดภัย 

มีการออกแบบ
กระบวนการท่ีดี และ
เตรียมบุคลากรท่ี
เหมาะสม 

ผู้ป่วยท่ีมีความต้องการ
เฉพาะได้รับการ
คุ้มครองสิทธิอย่าง
เหมาะสม 

มีความโดดเด่น เช่น ให้
การดูแลครอบคลุมไป
ถึงครอบครัวหรือ
ประเดน็อื่นท่ีไม่ใช่เรื่อง
สุขภาพโดยตรง 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการคุ้มครอง
สิทธิผู้ป่วยท่ีมีความ
ต้องการเฉพาะอย่าง
เป็นระบบ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ (MAK) 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลงานขององค์กร  (MAK.1) 
องค์กรจัดให้มีการวัด วิเคราะห์ ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนของ
องค์กร. 
16 ระบบการวัดผล
การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดสว่นใหญ่มาจาก
งานประจ าหรืองาน
นโยบาย 

ตัวชี้วัดมาจากการ
วิเคราะห์บรบิทของ
ตนเอง ในแต่ละสว่นงาน 
หรือแต่ละระดบั 

มีการวัดผลงานที่ตรง
ประเดน็ในทุกระดับ 
และทุกส่วนขององค์กร  

ตัวชี้วัดตาม critical 
success factor ของท้ัง
องค์กรสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน, มีการ
ประเมินและปรับปรุง
ระบบวัดผลงาน 

มีการวัดผลงานเปรียบ 
เทียบกับองค์กรอื่น, 
ระบบวัดผลงานสนับ 
สนุนการตัดสนิใจ การ
สร้างนวตกรรม และ
บรรลุกลยุทธ์ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

17 การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการทบทวนผล
การด าเนินงาน 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีง่ายๆ เช่น 
วิเคราะห์แนวโน้ม 
จ าแนกกลุ่มย่อย 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้
ได้สารสนเทศท่ีมี
ความหมาย ทั้งในระดับ
ผู้ใช้และในระดับองค์กร 

การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานของ
องค์กร น ามาสู่การ
ก าหนดล าดบัความ 
ส าคัญเพื่อการปรับปรุง 
และถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัต ิ

การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานท าให้
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ น ามาสู่การ
ปรับปรุงระบบงาน/
นโยบายส าคญั 

การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานน ามาสู่
การสร้างนวตกรรม การ
ปรับปรุงความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (MAK.2)  
องค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จ าเป็น มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน ส าหรับบุคลากร / ผู้ป่วย  / 
ผู้รับผลงาน.  องค์กรสร้างและจัดการสินทรัพย์ความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร. 
18 การจัดการ
สารสนเทศ

มีการส ารวจความ
ต้องการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศของ
ผู้เก่ียวข้อง 

มีข้อมูลและสารสนเทศ
ท่ีจ าเป็น มีคุณภาพ 
พร้อมใช้งานส าหรบั
บุคลากรได้บางส่วน 

มีข้อมูลและสารสนเทศ
ท่ีจ าเป็น มีคุณภาพ 
(ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทัน
การณ์) พร้อมใช้งาน
ส าหรับบุคลากรส่วน
ใหญ่ ท้ังในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน 

มีความโดดเด่น เช่นมี
ข้อมูลและสารสนเทศ
ส าหรับผูป้่วย/ผูร้ับ
ผลงาน, สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปได้ในเวลาที่เหมาะสม 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็น
ตัวอย่างในการจัดการ
เพื่อให้มีสารสนเทศท่ี
จ าเป็นพร้อมใช้ส าหรบั
ทุกฝ่าย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

19 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ที่จ าเป็น
เบื้องต้น 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง
เพื่อขยายตัวของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
เพื่อให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
มีความเชื่อถือได้ ปลอด 
ภัย ใช้งานง่ายและ
พร้อมใช้งานอย่างต่อ 
เนื่อง, เร่ิมมีบูรณาการ
ของซอฟท์แวร์ระบบ 
งานครอบคลุมความ
ต้องการในด้านบริหาร 
บริการ และการเรียนรู ้

มีความโดดเด่น เช่น 
การใช้ IT ท่ีก้าวหน้า
ทันสมัย, การบูรณาการ
ของซอฟท์แวร์
ระบบงานที่ดี, เริ่มน า
ข้อก าหนดของระบบ
บริหารความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
(ISMS) มาปฏบิัต ิ

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการ IT 
อย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้มีระบบบริหารความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
(Information Security 
Management System)   
ท่ีได้มาตรฐาน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

20 การจัดการความรู้ เริ่มต้นการรวบรวมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กร 

 

มีการรวบรวมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

มีการแสวงหาความรู้ที่
จ าเป็น (ท้ัง explicit & 
tacit), ข้อมูลมีความ
พร้อมใช้, น าความรู้มา
ออกแบบระบบงานเพื่อ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปว่ย 

มีความโดดเด่น เช่น 
KM ส่งเสริมให้เกิดนวต 
กรรมในระบบงาน และ
น าความรู้ที่เก่ียวข้องมา
ใช้ในการวางแผนกล
ยุทธ์ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็น
ตัวอย่างในด้านนี้ และ
เกิดวิธีการปฏบิัติท่ีเป็น
เลิศ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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I-5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (HRF)  
5.1 ความผูกพันของบุคลากร 
องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพื่อบรรลุความส าเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล.  บุคลากรและผู้น า
ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สร้างผลงานที่ดี. 

21 ความผูกพันและ
ความพึงพอใจ

มีกิจกรรมพื้นฐานเพื่อ
สร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจ (รวมทั้ง
บริการ สิทธปิระโยชน์) 

มีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรด้วย
วิธีการท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

มีการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากร,
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร
แต่ละกลุ่ม 

มีการปรับปรุงความ
ผูกพันของบุคลากรตาม
ผลการประเมิน 

บุคลากรมีความผูกพัน
และอุทิศตนให้กับ
องค์กร ใฝ่เรียนรู้ 
สร้างนวตกรรม สร้าง
ผลงานที่ดี 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

22 ระบบค่าตอบแทน
และแรงจูงใจ

มีกิจกรรมพื้นฐานเพื่อ
สร้างความร่วมมือและ
แรงจูงใจ 

มีระบบประเมนิผลงาน
เพื่อการบริหารค่าตอบ 
แทนท่ีเป็นธรรม 

เริ่มน าระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
(Performance 
Management System) 
มาสู่การปฏบิัต ิ

มีความโดดเด่น เช่น ใช้ 
PMS เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารเพื่อให้เข้าใจ
เป้าหมายและความ
คาดหวังขององค์กร
ร่วมกัน, มีการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร3เพื่อให้บุคลากร
มีผลงานทีด่ี 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบ
ค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ ส่งผลให้
บุคลากรมีแรงจูงใจท่ีจะ
สร้างผลงานท่ีดีเพื่อ
บรรลุความส าเรจ็ของ
ตนและองค์กร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                            
3 เช่น ความรว่มมือระหว่างหนว่ยงาน/ต่างสาขา  การให้อ านาจตัดสินใจ ความคิดริเริม่ นวตกรรม การใช้ประโยชนจ์ากความคิดเห็นที่หลากหลายของบคุลากร 
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23 ระบบพัฒนาและ
เรียนรูส้ าหรับบุคลากร
และผู้น า

การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้
สามารถปฏบิัติงาน
ประจ าตามหน้าท่ี
รับผิดชอบได ้

เพิ่มการฝึกอบรมเพื่อ
ปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนได้
ด้วยความมั่นใจ, น า
ปัญหาท่ีเคยเกิดมา
ก าหนด training need 

เพิ่มการฝึกอบรมเพื่อ
รองรับกลยุทธ์ของ
องค์กร, ส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ  

มีความโดดเด่น เช่น 
การเรียนรู้ที่สมดุล4, 
การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้, 
การสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาตนเอง, การ
จัดการเรื่องความ 
ก้าวหน้าในอาชีพการ
งาน, แผนสรา้งผู้น าเพื่อ
สืบทอดการด าเนินงาน 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการพัฒนาและ
เรียนรู้ส าหรบับุคลากร
อย่างเป็นระบบ ท าให้
บุคลากรมีความพร้อม
รับความต้องการใน
อนาคต  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ.  องค์กรจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศ
ที่สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย. 
24 การบริหารและ
จัดระบบบุคลากร 

มีการก าหนดขีด
ความสามารถและ
อัตราก าลังท่ีต้องการ, มี
การก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่งและมอบหมาย
หน้าที่ตามความรู้
ความสามารถ   

มีการจัดท าแผนเพื่อให้
ได้มาซึ่งบุคลากรท่ี
ต้องการ, มีมาตรการลด
ผลกระทบจากการท่ี
บุคลากรไม่เพียงพอ, มี
กระบวนการท่ีมี
ประสิทธิผลในการสรร
หา ว่าจา้ง บรรจ ุ

มีบุคลากรท่ีมีความรู้
เหมาะสมกับหน้าที่และ
มีจ านวนเพียงพอใน
หน่วยงานที่มีความ
เส่ียงสูง, มีการจัดระบบ
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสู่ความส าเร็จ
ขององค์กร 

มีความโดดเด่น เช่น มี
บุคลากรเพียงพอในทุก
หน่วยงาน, มีการ
เตรียมบุคลากรให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและ
มั่นใจวา่สามารถ
ด าเนินการได้ต่อเนื่อง 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหารและ
จัดระบบบุคลากร ส่งผล
ให้องค์กรเป็นตัวอย่างท่ี
ดี รวมท้ังมีการใช้
แนวคิดองค์กรที่มีชีวิต 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
                                            
4 ดูรายละเอียดใน SPA 
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25 สุขภาพของ
บุคลากร

ให้การดูแลเมื่อเกิดการ
เจ็บปว่ยอย่างเหมาะสม 

 

มีระบบป้องกันโรคและ
อันตรายจากการท างาน
ในเชิงรุก 

บุคลากรดูแลสุขภาพ
ตนเองอย่างเหมาะสม 

 

มีความโดดเด่น เช่น 
บุคลากรส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มี
สภาวะสุขภาพดี 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแล
สุขภาพของบุคลากร
อย่างเป็นระบบ ท าให้
องค์กรเป็นตัวอย่างท่ีดี 
บุคลากรเป็นผู้น าในการ
สร้างสุขภาพ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

I-6 การจัดการกระบวนการ (PCM)  
6.1 การออกแบบระบบงาน 
องค์กรก าหนดงานที่เป็นความเช่ียวชาญพิเศษ (สมรรถนะหลัก) ของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการส าคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ป่วย 
/ ผู้รับผลงานอ่ืนๆ, พร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน, และบรรลุความส าเร็จขององค์กร. 
 
26 การก าหนดงานที่
เป็น core 
competency ของ
องค์กร และการ
ออกแบบระบบงาน
โดยรวม


มีการก าหนด core 
competency ของ
องค์กรซึ่งสัมพันธ์กับ
พันธกิจและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร 

มีการก าหนดระบบงาน
และกระบวนการส าคัญ
ซึ่งสัมพันธ์กับ core 
competency ของ
องค์กร 

มีการออกแบบ
ระบบงานโดยรวมเพื่อ
ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้รับ
ผลงาน, มีการพัฒนา 
core competency 

มีการสร้างนวตกรรม
ให้แก่ระบบงานโดยใช้
ทรัพยากรภายนอก
อย่างเหมาะสม5, มีการ
ทบทวนและปรับปรุง 
core competency 

มี core competency 
โดดเดน่เป็นที่
เทียบเคียงขององค์กร
อื่น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

                                            
5 เช่น การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้น มากขึ้น เร็วขึ้น 
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27 ความพร้อมส าหรับ
ภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติต่างๆ

มีการวิเคราะห์ภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉินท่ีมี
โอกาสเกิดขึ้น 

มีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมของ
ระบบงานและสถานท่ี
เพื่อรองรับภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน 

มีการซักซ้อมความ
เข้าใจหรือซ้อมปฏบิัติ
อย่างสม่ าเสมอ 
ครอบคลุมภาวะฉุกเฉิน
และภัยพบิัติท่ีส าคัญ 

มีความโดดเด่น เช่น 
การปรับปรุงแผนให้
เหมาะสมและมีความ
พร้อมตลอดเวลา 

มีระบบบริหารความ
ต่อเนื่องของธุรกิจ  
(Business Continuity 
Management System) 
ภายใต้ภาวะวิกฤติ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
องค์กรน ากระบวนการท างานส าคัญไปปฏิบัติ บริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการดังกลา่ว เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แกผู่้ป่วย / ผู้รับผลงานอ่ืน และ
เพื่อบรรลุความส าเร็จขององค์กร. 

28 การจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน

ใช้ 3P หรือPDSA ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
และงานประจ า 

ใช้ 3P หรือ PDSA ใน
การบริหารหน่วยงาน
เพื่อบรรลุเปา้หมาย 
รวมท้ังการติดตาม
ก ากับงานประจ าวัน 

ใช้ 3P หรือ PDSA กับ
ระบบงานหรือ
กระบวนการหลัก 
(กระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่า) และประเด็น
เชิงกลยุทธ์ 

มีความโดดเด่น เช่น มี
ความชัดเจนในเรื่อง
การบูรณาการ 
(เชื่อมโยง) และนวต 
กรรม, การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขยายผล 

มีการประเมินและปรับ 
ปรุงการจัดการกระบวน 
การ ส่งผลให้เกิดคุณค่า
ต่อผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 
ความแปรปรวนลดลง 
ผลลัพธ์สุขภาพดีขึ้น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ตอนที่ II ระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล 

II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ) 
1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1) 
มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ. 

29 การสนับสนุนจาก
ผู้น า การเชื่อมโยงและ
ประสานงาน

มีโครงสร้างองค์กรเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพท่ี
เหมาะสมกับองค์กร, มี
การก าหนด operating 
definition ของ “ความ
เสี่ยง” และคุณภาพ” 

มีการก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพของผู้บริหาร
และผู้ปฏบิัติงานทุก
ระดับชัดเจน, ผู้น าให้
การสนับสนุนการพัฒนา 

RM/patient safety, 
QA, CQI เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนกลยุทธ์ ซึ่งมี
การบูรณาการและ
ประสานในทุกขั้นตอน 

ผู้น าติดตามก ากับความ
พยายามในการพัฒนา
คุณภาพ 

ผู้น าส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมของการ
มุ่งเน้นผู้รับผลงาน การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และการเรียนรู ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

30 การท างานเป็นทีม มีความเป็นทีมใน
หน่วยงาน ในงาน
ประจ า และการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน, 
มีแนวทางในการขอ
ค าปรึกษาและการดูแล
ผู้ป่วยซับซ้อนรว่มกัน
ระหว่างสาขาท่ี
เก่ียวข้อง 

มีความเป็นทีมใน
ระบบงาน/ทีมคร่อม
สายงาน/ทีมน าระดับ
ต่างๆ  

ทีมระบบงาน/คร่อมสาย
งาน/ทีมน าระดบัต่างๆ 
ท าหน้าท่ีดูแลภาพรวม 
ติดตามความก้าวหน้า 
เชื่อม โยงกับทีมน า
สูงสุดและทีมท่ีเก่ียวข้อง 
(effective function of 
team) 

มีความโดดเด่น เช่น 
ทีมมี maturity สูง, การ
ใช้ข้อมูลและการวิจัย
เพื่อการเรียนรู้ 

มีการติดตามประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพของทีมระบบงาน
ต่างๆ ส่งผลให้มี
วัฒนธรรมของการ
ท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธภิาพ เปน็
แบบอย่างท่ีดี 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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31 การประเมินตนเอง หาโอกาสพัฒนาจาก
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 

หาโอกาสพัฒนาจาก
การวิเคราะห์
กระบวนการท างาน
อย่างเป็นระบบ6  

ใช้วิธีการประเมินตนเอง
ท่ีหลากหลาย7 ด้วย
ความเข้าใจ 

มีความโดดเด่น เช่น ใช้
การวิจัยประเมินผล, 
การเรียนรู้ใคร่ครวญ
จากผลการพัฒนา, การ
ตามรอยด้วยความ
เข้าใจ 

มีวัฒนธรรมของการ
ประเมินตนเอง 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2) 
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ. 

32 ระบบบริหารความ
เสี่ยงและความ
ปลอดภัย

ตอบสนองปัญหา/
เหตุการณ์เฉพาะราย
อย่างเหมาะสม 

มีระบบรายงาน
อุบัติการณ์, มีวิเคราะห์
สาเหตุและปรับปรุง, มี
กิจกรรมสร้างความ
ตื่นตัวในงานประจ า 

วิเคราะห์ความเสี่ยงรอบ
ด้าน (ท้ังท่ีเคยเกิดและท่ี
มีโอกาสเกิด), 
ระบบงานได้รับการ
ออกแบบอย่างรัดกุม
และน าไปปฏบิัติ 

บูรณาการระบบงานและ
ระบบข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารความ
เสี่ยง 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
ความเสี่ยง, มีวัฒนธรรม
ความปลอดภัยเด่นชัด 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

33 การทบทวนการ
ให้บริการและการดูแล
ผู้ป่วย (ที่แนะน าไว้ใน
บันไดขั้นท่ี 1 สู่ HA)

มีการทบทวนเป็นครั้ง
คราว   

  

มีการทบทวนท่ี
สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน 

มีการทบทวนท่ี
ครอบคลุมโอกาสเกิด
ปัญหาส าคัญ, น ามาสู่
การปรับปรุงระบบงาน 

มีการทบทวนท่ีบูรณา
การเข้าเป็นกิจกรรม
ประจ าของหน่วยงาน, มี
การติดตามการปฏิบัติ
และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น 

มีวัฒนธรรมของการ
ทบทวนคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการมี
ระบบ concurrent 
monitoring  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

                                            
6 เช่น การใช้ service profileเพื่อวิเคราะห์งานและการบรรลุเป้าหมาย 
7 การประเมินจุดแขง็จุดอ่อนในงานที่ท า, การติดตามตวัชีว้ัด, การทบทวนคุณภาพการดูแลผู้ป่วย, การทบทวนเวชระเบยีนเพื่อเรียนรู้ AE, การตามรอยทางคลินิก, การ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน, การเยี่ยมหน่วยงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
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34 การพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยใน
ลักษณะบูรณาการ

เริ่มต้นใช้เครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพทาง
คลินิก เช่น indicator, 
CPG 

ใช้เครื่องมือท่ี
หลากหลายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลกลุ่ม
ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มตาม
หลัก 3P  

การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิกครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ป่วยส าคัญในแต่ละ
สาขา, มีการ monitor 
KPI อย่างเหมาะสม 

ผสมผสานงานวิจัยกับ
การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิก หรือ R2R, 
ผสมผสานทุกแนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิก, ผลลัพธ์ทาง
คลินิกมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพทาง
คลินิกอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้ผลลัพธ์ทาง
คลินิกอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดี
เลิศ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II-2 การก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (PFG) 
2.1 การพยาบาล (PFG.1/NUR) 
มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิดชอบต่อการจัดบริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร 
35 ระบบบริหารการ
พยาบาล 

มีโครงสร้างการบริหาร
การพยาบาลท่ีชัดเจน, 
ผู้น าทีมการพยาบาลมี
คุณสมบัติเหมาะสม, มี
แนวทางหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีจ าเป็น 

มีการจัดอัตราก าลัง
ทางการพยาบาลท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ป่วยและ
หน้าที่รับผิดชอบ, มี
ระบบประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาลใน
ประเดน็ที่ส าคัญ 

มีการบริหารการ
พยาบาลโดยการมีสว่น
ร่วม, มีระบบก ากับดูแล
ท่ีมีประสิทธิภาพ, ใช้
หลักการเป็นโค้ชในการ
นิเทศงาน, มีการ
ประสานความรว่มมือท่ี
ดีกับกรรมการ/
ระบบงานท่ีเก่ียวข้อง 

มีความโดดเด่น เช่น 
การใช้นวตกรรม
ทางการบริหาร, การ
ประเมินการบรรลุ
เป้าหมายของระบบ
บริการพยาบาล 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหารการ
พยาบาลอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้ได้บริการ
พยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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36 ปฏิบัติการทางการ
พยาบาล

ให้การดูแลทางการ
พยาบาลขั้นพื้นฐานท่ีดี 

ให้การดูแลตามแผนการ
พยาบาลท่ีสอดคล้องกับ
ผลการประเมินผู้ป่วย 
และสนับสนุนแผนการ
รักษาของแพทย์ 

ใช้กระบวนการพยาบาล
เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่าง 
เหมาะสม, ปัญหาและ
ความเสี่ยงของผู้ป่วย
ได้รับการตรวจพบทัน
การณ์และตอบสนอง
อย่างเหมาะสม, มี
บันทึกทางการพยาบาล
ท่ีมีคุณภาพ 

มีความโดดเด่น เช่น ใช้
ความรู้วิชาการท่ี
ทันสมัย, มีการเรียนรู้
ร่วมกับสหสาขาวิชาชพี
เพื่อปรับปรุงระบบงาน
และพัฒนาวิชาชพี, การ
ดูแลเปน็องค์รวม 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการ
พยาบาลอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้ได้บริการ
พยาบาลท่ีปลอดภัย มี
คุณภาพสูง เป็นองค์
รวม มีหัวใจของความ
เป็นมนุษย์ สอดคล้อง
กับปัญหา วิถีชีวิต และ
บริบททางสังคม 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

2.2 แพทย์ (PFG.2/MED) 
มีการจัดต้ังองค์กรแพทย์ รับผิดชอบต่อการส่งเสริมและก ากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เพื่อบรรลุพันธกิจของ
องค์กร. 

37 องค์กรแพทย์ มีการพบปะกันในกลุ่ม
แพทย์อย่างสม่ าเสมอ
และมีกิจกรรมรว่มกัน
เพื่อเพื่อแสดงจุดยืนและ
ธ ารงไว้ซึ่งมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ 

มีการจัดตั้งองค์กร
แพทย์ (เหมาะสมกับ
องค์กร) และก าหนด
ประเดน็ส าคัญท่ี
จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
และประสานเพื่อน าไป
ปฏิบัต ิ

มีกลไกก ากับดูแลและ
ส่งเสริมให้เกิดบริการ
ทางการแพทย์ท่ีดี มี
มาตรฐานและจริยธรรม, 
แพทย์แต่ละคนมี
การศึกษาต่อเนื่องตาม
เกณฑ์  

มีความโดดเด่น เช่น มี
บทบาทเด่นชัดในการ
เป็นผู้น าและชี้ทิศทาง
เรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแล
ผู้ป่วย, แพทย์ประเมิน
คุณภาพการดูแลผู้ปว่ย
ของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการก ากับดูแล
มาตรฐานและจริยธรรม
อย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรแพทย์เป็น
แบบอย่างท่ีดีในการ
ส่งเสริมให้ รพ.มีบริการ
ทางการแพทย์ท่ีมี
คุณภาพและนา่ไว้วางใจ 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV) 
3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1) 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอ้ือต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน.  องค์กรสร้างความม่ันใจว่าผู้อยู่ใน
พื้นที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของเสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ. 

38 โครงสร้างอาคาร
และสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ

อาคารสถานท่ีได้รับการ
ดแูลความสะอาดและ
เป็นระเบียบ, สถานที่
อาจมีข้อจ ากัดซึ่งไม่อาจ
แก้ไขได้ในเวลาอันสั้น 

มีการปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ยงทาง
โครงสร้างกายภาพท่ี
เห็นชัดเจน 

โครงสร้างอาคารสถานที่
เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด, มีความปลอด 
ภัย สะดวก สบาย, 
พื้นท่ีใช้สอยเพียงพอ, 
แสงสว่างและอุณหภูมิ
เหมาะสม, มีระบบ
ระบายอากาศท่ีดี, ได้รบั
การบ ารุงรักษาอย่างด ี

มีความโดดเด่น เช่น 
เป็นสถานท่ีท่ีให้ความ
อบอุ่น เป็นมิตร, มีการ
ออกแบบโครงสร้าง
ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะ
กลุ่มโรค 

เป็นแบบอย่างของ
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการ
เยียวยาและความผาสุก
ของผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี 
และผู้มาเยือน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

39 การก ากับดูแลและ
บริหารความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม

มีผู้ได้รับมอบหมายให้
ก ากับดูแลระบบงาน
บริหารอาคารสถานท่ี
และการรักษาความ
ปลอดภัย 

มีการตรวจสอบอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อค้นหาความเสี่ยง
และการปฏิบัติท่ีไม่
ปลอดภัยด้าน
สิ่งแวดล้อมตาม
ก าหนดเวลา 
 

มีการประเมินความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมใน
เชิงรุก, จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงดา้น
สิ่งแวดล้อมและน าไป
ปฏิบัติ, บุคลากรได้รบั
การฝึกอบรม 

มีความโดดเด่น เช่น 
การท าให้เจ้าหน้าที่มี
ส่วนร่วมในการก ากับ
ดูแลและบริหาร
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 

มีการติดตามและ
ปรับปรุงระบบงาน 
ส่งผลให้องค์กรเป็น
แบบอย่างของ
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย 
เจ้าหน้าท่ี และผู้มา
เยือน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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40 การจัดการกับวัสดุ
และของเสียอันตราย
อย่างปลอดภัย

มีการระบุวสัดุและของ
เสียอันตรายที่มีใน
องค์กร และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมใน
การเลือก สัมผัส จัดเก็บ 
เคลื่อนย้าย ใช้ ก าจดั 

มีการฝึกอบรมและ
เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

 

มีการปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้
อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมอันตรายใน
ทุกด้าน 

มีความโดดเด่น เช่น 
การสร้างนวตกรรมใน
การก าจัดของเสียและ
วัสดุอันตรายที่มี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็น
แบบอย่างท่ีดี มั่นใจว่า
จะไม่เกิดอันตรายจาก
วัสดุและของเสีย
อันตราย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

41 การจัดท าแผน 
ฝึกซ้อม ตรวจสอบ
ระบบ เพื่อป้องกัน
อัคคีภัย

โครงสร้างอาคารสถานที่
ไม่มีความเสี่ยงด้าน
อัคคีภัยท่ีชัดเจน,  มีการ
จัดท าแผนป้องกันและ
รองรับเมื่อเกิดอัคคีภัย 
หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ 

 

มีการอบรมและฝึกซ้อม
แผน, มีการติดตั้ง
เครื่องมือและวางระบบ
เก่ียวกับอัคคีภัยอย่าง
เหมาะสมกับประเภท
วัสดุที่ติดไฟในแตล่ะ
พื้นท่ี 

การซ้อมแผนอัคคีภัย
และภาวะฉุกเฉิน
ครอบคลุมทุก
สภาวการณ์และ
ผู้เก่ียวข้องทั้งในและ
นอก รพ., มีการ
ตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงต่อ
อัคคีภัย และปรบัปรุง
เพื่อป้องกัน 

มีการปรับปรุงแผนและ
การเตรียมความพร้อม
จากการประเมินผลการ
ฝึกซ้อม 

การจัดการและการ
เตรียมความพร้อมเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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3.2 เคร่ืองมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 
องค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีเคร่ืองมือที่จ าเป็น พร้อมใช้งานท าหน้าที่ได้เป็นปกติ  และมีระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นอยู่ตลอดเวลา. 

42 เครื่องมือ มีระบบการจัดการ การ
ตรวจสอบความ
เพียงพอ ดูแลความ
พร้อมใช้ของเครื่องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ในแต่
ละหน่วยงาน 

 

 

มีการก าหนดระดับขั้น
ต่ าของเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ในแตล่ะ
หน่วยงาน ส ารวจและ
วางแผนจัดหาที่จ าเป็น
พร้อมใช้ ท าหน้าที่ได้
เป็นปกติตลอดเวลา 

มีเครื่องมือเพียงพอ
ส าหรับการดแูลผู้ป่วย
ได้อย่างปลอดภัยท้ังใน
ภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน, มีระบบ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ทดสอบ ตรวจสอบ และ 
calibrate ท่ีเหมาะสม 

มีความโดดเด่น เช่น 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การจัดหาทดแทน, การ
จัดบริการเครื่องมือบาง
ประเภทในลักษณะรวม
ศูนย์, การมีศักยภาพใน
การซ่อมบ ารุง 

 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการเครื่องมืออย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้มี
เครื่องมือเพียงพอและ
พร้อมใช้ในทุกสถาน 
การณ์ อีกท้ังสามารถให้
ค าปรึกษาการบ ารุง 
รักษาแก ่รพ. ใน
เครือข่าย/หน่วยงาน
ใกล้เคียงภายนอกได้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

43 ระบบ
สาธารณูปโภค 
 


มีการจัดแผนผัง
ต าแหน่งท่ีตั้งต่างๆ ของ
ระบบ, มีแนวทางปฏิบัติ
ฉุกเฉินเมื่อระบบ
สาธารณปูโภคมีปัญหา 

มีการจัดท าแผนบริหาร
ระบบสาธารณูปโภค
เพื่อการใช้งานท่ีได้ผล 
ปลอดภัย และเชื่อถือได้
, มีการตรวจสอบ 
ทดสอบ และบ ารุงรักษา 
อย่างเหมาะสมตามเวลา
ท่ีก าหนด, มีระบบไฟฟ้า
ส ารองให้แก่จุดบริการที่
จ าเป็นท้ังหมด 

มีการน าแผนบริหาร
ระบบสาธารณูปโภคไป
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน, มี
ความมั่นใจในการ
ท างานของระบบไฟฟ้า
ส ารอง การลดปริมาณ
เชื้อโรคหรือการ
ปนเปื้อนในระบบปรบั
อากาศ ระบบน้ า 

มีการติดตามและรวบ
รวบข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบสาธารณูปโภค 
และใช้วางแผนปรบัปรุง
หรือสร้างทดแทน 

มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
จ าเป็นส าหรับให้การ
ดูแลผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย มี
ประสิทธภิาพสูง และ
พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม (ENV.3) 
องค์กรแสดงความมุ่งม่ันในการที่จะท าให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อสุขภาพ เอ้ือต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพทิักษ์
สิ่งแวดล้อม. 
44 สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ

มีสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
ระเบียบ สบายตา 

มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
ความปลอดภัยทาง
กายภาพและปราศจาก
การรบกวน 

มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ ความ
ผ่อนคลาย การจัด
กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับผู้ปว่ย
และเจ้าหน้าท่ี 

มีความโดดเด่น เช่นมี
สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ของส าหรับบุคลากร 
ผู้ป่วย ผู้รับบริการอื่นๆ 
และประชาชนทั่วไป
อย่างได้ผล 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็น
แบบอย่างในการเรียนรู้
ให้แก่องค์กรอื่นๆ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

45 การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

มีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาในระบบ
บ าบดัน้ าเสียและก าจัด
ขยะซึ่งอาจจะมี
โครงสร้างไม่เหมาะสม
กับ รพ. 

ระบบบ าบัดน้ าเสียมี
ขนาดเหมาะสมกับ รพ., 
มีกระบวนการท่ีชัดเจน
ในการบ าบัดน้ าเสียและ
ก าจัดขยะโดยผู้มีความรู้ 

มีระบบบ าบัดน้ าเสียและ
การก าจัดขยะท่ีมี
ประสิทธภิาพ, ค่าน้ าท้ิง
ท่ีผ่านการบ าบัดเปน็ไป
ตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีความโดดเด่น เช่น 
การลดปริมาณของเสีย
และลดการใชว้ัสดุที่
ท าลายสิ่งแวดล้อม, การ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
พิทักษ์และปรบัปรุง
สิ่งแวดล้อม 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็นแบบอย่างในด้านนี้ 
หรือได้รับการรับรอง 
ISO14000 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
4.1 ระบบการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ (IC.1) 
ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือขององค์กร ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการ
ประสานงานที่ดี. 
46 การออกแบบระบบ
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ

มีการก าหนดเป้า 
ประสงค์ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ ท่ีเหมาะสมกับ 
รพ. 

มีมาตรการป้องกัน
ครอบคลุมการติดเชื้อท่ี
พบบ่อยและมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ 

การป้องกันและควบคุม
ครอบคลุมการติดเชื้อท่ี
มีความส าคัญทาง
ระบาดวิทยาตามบริบท
ของ รพ., ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี, มีการใช้ข้อมูล
ความรู้ที่ทันสมัย 

มีความโดดเด่น เช่น 
บูรณาการระหวา่งงาน 
IC กับ CQI และ
ระบบงานท่ีเก่ียวข้อง, มี
การประสานการป้องกัน
ไปถึงบ้านของผู้ป่วย 
และการส่งต่อระหว่าง 
รพ.,  

มีการประเมินและ
ปรับปรุงงาน IC อย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้
องค์กรเป็นตัวอย่างท่ีดี 
อัตราการติดเชื้อส าคัญ
อยู่ในระดบัต่ า 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

47 การจัดการและ
ทรัพยากร 

มีผู้รับผิดชอบงาน IC 
ชัดเจน (ท้ังคณะผู้ก ากับ
ดูแลและ ICN) 

ผู้รับผิดชอบมีความรู้
และคุณสมบัติเหมาะสม 

มีทรัพยากรท่ีเพียงพอ, 
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุน, บุคลากร
ได้รับการอบรมความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

มีความโดดเด่น เช่นการ
ให้ข้อมูลและเสริมพลัง
แก่ครอบครัว/ชุมชน   

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการ
ทรัพยากรด้าน IC อย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้มี
ทรัพยากร ระบบ และ
ความรู้เพียงพอ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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4.2 การป้องกันการติดเช้ือ (IC.2) 
องค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 
48 การป้องกันการติด
เชื้อ

มีการก าหนดมาตรการ
ป้องกันที่จ าเป็น, มี
โครงสร้างและสถานท่ี
เอ้ือต่อการป้องกัน 

มีมาตรการป้องกันท่ี
ครอบคลุม, บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ  

มีการปฏิบัติตามมาตร 
การป้องกันครบ ถ้วน, 
มีการควบคุมสิ่งแวด 
ล้อม, ลดความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อในพื้นที่
ส าคัญ, ลดความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อท่ีส าคัญ 

มีความโดดเด่น เช่นน า 
HFE มาปรับปรุงเพื่อให้
มีการปฏิบัติตาม
มาตรการได้อย่าง
สมบูรณ์, มีการประเมนิ
และปรับปรุงการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีก าหนด 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกัน 
ส่งผลให้อัตราการติด
เชื้ออยู่ในระดับท่ีต่ ามาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

4.3 การเฝ้าระวัง ติดตามก ากับ และควบคุมการระบาด (IC.3) 
องค์กรใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและติดตามก ากับ เพื่อค้นหาและควบคุมการติดเช้ือ และจัดการกบัสถานการณ์ที่มีการระบาดของการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล. 

49 การเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อและติดตาม
ก ากับ

มีการออกแบบระบบเฝ้า
ระวังท่ีเหมาะสมกับ
องค์กร (รพ.ขนาดเล็ก
เน้นท่ีกระบวนการและ 
OPD) 

มีการด าเนินการเฝ้า
ระวังโดยผู้มีความรู้
เหมาะสม ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ ผู้เก่ียวข้องมี
ส่วนร่วม มีการวิเคราะห์
และให้ข้อมูลป้อนกลับ
อย่างทันการณ์ 

มีการน าข้อมูลจากการ
เฝ้าระวังมาใช้ในการ
วางแผน ค้นหาการ
ระบาด ให้ความรู ้
ประเมินผลและปรับปรุง
ระบบงาน 

มีความโดดเด่น เช่น 
ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกในการเฝ้าระวัง
, การวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
สะท้อนจุดที่เป็นปัญหา 

มีการประเมินและปรับ 
ปรุงประสิทธภิาพของ
การเฝ้าระวังอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็นแบบอย่างในด้านนี้ 
การเฝ้าระวังมีประสิทธิ 
ภาพ อัตราการติดเชื้อท่ี
ส าคัญมีแนวโน้มลดลง 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
50 การควบคุมการ
ระบาดของการติดเชื้อ

มีศักยภาพในการบ่งชี้
การเพิ่มท่ีผิดปกติหรือ
การระบาดของการติด

การบ่งชีก้ารเพิ่มหรือ
การระบาดเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ, มีการ

ทีมผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการใช้มาตรการ
ควบคุมท่ีเหมาะสม

มีการเรียนรู้จากการ
ระบาดที่เกิดขี้นเพื่อ
น ามาปรบัปรุงระบบและ

มีการควบคุมการระบาด
อย่างมีประสิทธิภาพ, 
บทเรียนท่ีเกิดขึ้นน ามา
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เชื้อ สนับสนุนทรัพยากรและ
ให้อ านาจทีมผู้รับผิด 
ชอบในการควบคุม 

อย่างรอบด้านและทัน
การณ ์

สร้างความตระหนัก สู่ระบบท่ีรัดกุมและ
ความตระหนักใน
บุคลากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS 

5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 
องค์กรจัดให้มีระบบบริหารเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย. 
51 การวางแผนและ
ออกแบบระบบบริหาร
เวชระเบียน8



มีการร่วมกันก าหนด
เป้าหมายของการ
บันทึกเวชระเบียน, มี
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การบันทึก การแก้ไข 
การจัดเก็บ และการ
เข้าถึงเวชระเบียนที่
เหมาะสม 

มีการร่วมกันออกแบบ
ระบบบริหารเวช
ระเบียน, มีระบบ
ป้องกันการสูญหายและ
รักษาความปลอดภัย 
 

มีการด าเนินการระบบ
บริหารเวชระเบียนท่ีมี
ประสิทธภิาพ,  มีการ
รักษาความลับท่ีด ี

มีความโดดเด่น เช่น 
การส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้
ประโยชนจ์ากบันทึกเวช
ระเบียนของตน, การ
ประมวลผลข้อมูลจาก
เวชระเบียนเพื่อประ 
โยชน์ในการวางแผน
และปรับปรุงการดูแล
ผู้ป่วย 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
เวชระเบียนอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ระบบ
บริหารเวชระเบียน
ตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรและ
ผู้ป่วย 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2) 
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอส าหรับการส่ือสาร การดูแลต่อเน่ือง การเรียนรู้ การวิจัย การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทาง
กฎหมาย. 
52 ความสมบูรณ์ของ เวชระเบียนมีความ เวชระเบียนมีความ เวชระเบียนมีความ เวชระเบียนมีความ ผู้ป่วยทุกรายมีเวช

                                            
8 ระบบบริหารเวชระเบยีน ได้แก่ ความเหมาะสมของแบบบันทกึต่างๆ, ระยะเวลาทีม่ีการเก็บรักษาเวชระเบยีน, ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและค้นหาเวชระเบียน, 
ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน, คุณภาพในการให้รหัส, การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
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การบันทึก สมบูรณ์ไม่ถึง 40% สมบูรณ์ 40-49% สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 50-
79 % 

สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า
80% 

ระเบียนซึ่งมีข้อมูล
เพียงพอส าหรับการ
สื่อสาร การดแูลต่อเนื่อง 
การเรียนรู้ การวจิัย การ
ประเมินผล และการใช้
เป็นหลักฐานทาง
กฎหมาย 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

53 การทบทวนเวช
ระเบียน

มีการทบทวนความ
สมบูรณ์ของการบันทึก
อย่างน้อยปีละครั้ง 

มีการทบทวนความ
สมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนตาม
แบบฟอร์มของ สปสช./
พรพ. อย่างน้อย 3 ฉบับ
ต่อเดือนส าหรับแพทย์
แต่ละคน 

มีการทบทวนคุณภาพ
ของการบันทึกเวช
ระเบียน, มีการปรบัปรุง
ความสมบูรณ์และ
คุณภาพของการบันทึก 

มีการทบทวนคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยจากเวช
ระเบียน และน าปัญหาท่ี
พบไปปรบัปรุงระบบ 
งาน (เช่น การใช้ trigger 
เพื่อคัดกรองเวช
ระเบียนมาทบทวนหา 
AE และปรบัปรุง) 

ผู้ประกอบวิชาชีพมีเจต
คติท่ีดีต่อการทบทวน
เวชระเบียน ส่งผลให้
เวชระเบียนมีความ
สมบูรณ์และคุณภาพสูง 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS) 
6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและส ารองยา (MMS.1) 
องค์กรสร้างความม่ันใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทั้งการมียาที่มีคุณภาพสูงพร้อมใช้ส าหรับผู้ป่วย. 

54 การวางแผนและ
การจัดการ

มีการจัดตั้ง PTC หรือ
มอบหมายให้มีการท า
หน้าที่ของ PTC, มีการ
จัดท าบัญชียา รพ., มี
การวิเคราะห์ปัญหาการ
ใช้ยาที่รุนแรง, มีการ
ระบุยาที่มีความเสี่ยงสูง
หรือต้องมีความ
ระมัดระวังในการใชสู้ง 

PCT ก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายที่ชัดเจน, 
มีการทบทวนบัญชียา
อย่างน้อยปีละครั้ง, มี
มาตรการป้องกันปัญหา
การใช้ยาที่รุนแรง 
รวมท้ังการจัดการกับ
ปัญหายาขาดแคลนและ
ยาที่จ าเป็นเร่งดว่น 

นโยบายและเปา้หมาย
ของ PTC ได้รับการ
น าไปปฏบิัติอย่าง
เหมาะสม 
 
 

มีความโดดเด่น เช่น 
PTC ท าหน้าท่ีครบทุก 
function เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย, มีระบบ
ส่งเสริมการใช้ยาท่ี
เหมาะสม, มีนโยบายที่
มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม
และเสริมพลังผู้ป่วย 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการด้านยาอย่างเป็น
ระบบ ใช้นวตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้
องค์กรเป็นตัวอย่างท่ีดี
ในด้านนี้  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

55 การเก็บส ารองยา มีแนวทางการส ารองยา
ในระดับ รพ., จัดเก็บยา
แบบ First Expire First 
Out (FEFO), มีการ
จัดการกับยาหมดอายุ
อย่างเหมาะสม, มีแผน
จัดซื้อเวชภัณฑใ์นแตล่ะ
ปี 

มีแนวทางการส ารองยา
ในระดับ รพ.และระดับ
หน่วยงาน, ระบบส ารอง
ยา/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินและ
การทดแทน, ระบบจา่ย
ยาเมื่อห้องยาปิด, มีการ
ตรวจสอบบริเวณท่ีเก็บ
ยาอย่างสม่ าเสมอ, มี
การคัดเลือกผู้ขายและ
ตรวจรบัยาที่มั่นใจว่าจะ
ได้ยาที่มีคุณภาพ 

ระบบจัดซื้อและส ารอง
ยาสร้างความมั่นใจใน
ความเพียงพอ 
คุณภาพ/ความคงตัว 
ความปลอดภัย และ
ความพร้อมใช ้
 

 

มีความโดดเด่น เช่น ใช้
ข้อมูลความคลาด 
เคลื่อนทางยากับการ
จัดซื้อเวชภัณฑ,์ ระบบ
การติดตามยาคืนเมื่อ
พบว่ายามปีัญหา, การ
จัดการกับยาที่ส่งคืน
หัองยา 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการเก็บส ารอง
ยาอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้ยามีคุณภาพ 
เพียงพอ พร้อมใช้ ใน
ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ 
ทุกสถานท่ี 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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6.2 การใช้ยา (MMS.2) 

องค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีการส่ังใช้ยาและการให้ยาที่ปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และไดผ้ล. 

56 การสั่งใช้ยาและ
ถ่ายทอดค าสั่ง

มีการวิเคราะห์ปัญหาที่
มีโอกาสเกิดจากการสั่ง
ใช้ยาและการถ่ายทอด
ค าสั่งจากข้อมูลที่มีอยู่
ในระบบ 
 

มีการก าหนดมาตรการ
ป้องกันปัญหาจากการ
สั่งใช้ยาและถ่ายทอด
ค าสั่ง (ดู SPA), 
ผู้เก่ียวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าเป็น
ได้,  

ผู้เก่ียวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเฉพาะของ
ผู้ป่วยท่ีจ าเป็นได้
ครบถ้วน, มีแนวทางใน
การสั่งใช้ยาที่ รพ.
เลือกสรร, เริ่มมีระบบ 
drug reconciliation ใน
หน่วยงานจ านวนหนึ่ง 

มีความโดดเด่น เช่น 
การใช้ IT ในการสั่งยา
การถ่ายทอด และการ
สื่อสารเกี่ยวกับค าสั่งยา, 
การจัดท าและใช้
ประโยชนจ์าก drug 
profile, ระบบทบทวน
เพื่อให้เกิดการใช้ยา
อย่างเหมาะสม, ระบบ 
drug reconciliation ท่ี
ครอบคลุมและมี
ประสิทธภิาพ  

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการสั่ง
ใช้และถ่ายทอดค าสั่ง
อย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรเป็นตัวอย่าง
ในการสั่งใช้ยาที่ถูกต้อง
เหมาะสม  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

57 การทบทวนค าสั่ง 
เตรียมและจัดจ่าย/ส่ง
มอบยา

มีการทบทวนค าสั่งใช้ยา
ตามแนวทางเบื้องต้นใน
การคัดกรองปัญหา, มี
การให้ข้อมูลการเตรียม
ยาที่ถูกต้องให้กับ
ผู้เก่ียวข้อง 

 

การทบทวนค าสั่งใช้ยา
สามารถตรวจพบปัญหา
ส าคัญท่ีพบบ่อย, มีการ
น าข้อมูล pre- 
dispensing error ท่ีพบ
บ่อยมาปรับระบบงาน, 
มีการส่งมอบยาพร้อม
ข้อมูลค าแนะน าท่ี
เหมาะสม 

 

การทบทวนค าสั่งใช้ยา
สามารถตรวจพบปัญหา
ท่ีไม่พบบ่อยได้, มี
ระบบงานและสิ่งแวด 
ล้อมท่ีเอ้ือต่อการเตรียม/
จัดจา่ยยาอย่างถูกต้อง, 
มีระบบตรวจสอบก่อน
ส่งมอบ, มีระบบรบั
ข้อมูล dispensing error 
จากหอผู้ป่วย 

มีความโดดเด่น เช่น 
การใช้ IT เพื่อสื่อสาร
กับผู้สั่งใช้, ระบบ
ทบทวนเพื่อให้เกิดการ
ใช้ยาอย่างเหมาะสม, 
ระบบติดตาม 
dispensing error ผู้ป่วย
นอก 

  

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทบทวนค าสั่ง/เตรียม/
จัดจา่ยยาอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็นตัวอย่างในด้านนี้ มี
ความคลาดเคลื่อนและ
ความไม่เหมาะสมใน
ระดับต่ ามาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

58 การบริหารยาและ มีการวิเคราะห์โอกาส มีการก าหนดมาตรการ มีการปฏิบัติตาม มีความโดดเด่น เช่น มีการประเมินและ
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ติดตามผล เกิดความคลาดเคลื่อน
และเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์เนื่องจากการ 
เตรียมและบริหารยา 
 

ป้องกันความคลาด 
เคลื่อนและเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์เนื่องจาการ
เตรียมและการบริหาร
ยา, การให้ข้อมูลและ
ฝึกอบรม, สิ่งแวดล้อมท่ี
เอ้ือ 

มาตรการท่ีก าหนดไว้, 
ระบบ double check ท่ี
เหมาะสม, ระบบบันทึก
และติดตามผลการให้ยา
, ระบบรายงานเมื่อเกิด
ปัญหา 

  

การใช้ IT ในการบริหาร
ยา, การ empower ให้
ผู้ป่วย/ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 

 

ปรับปรุงระบบการ
เตรียมและบริหารยา
อย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรเป็นผู้น าใน
ด้านนี้ ความคลาด
เคลื่อนและเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์อยู่ในระดบั
ต่ ามาก  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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II - 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการที่เกี่ยวข้อง (DIN) 
ก. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ / พยาธิวิทยาคลินิก 
59 การวางแผน 
ทรัพยากร และการ
จัดการห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 

มีบุคลากร สถานที่ 
เครื่องมืออ  ปกรณ์ 
เพียงพอส าหรับการตรวจ 
lab ขั้นพื้นฐาน 

มีบุคลากร สถานที่ 
เครื่องมืออ  ปกรณ์ 
เพียงพอส าหับการตรวจ 
lab ที่จ าเป็นตลอดเวลา 

มีบุคลากร สถานท่ี 
เครื่องมืออ  ปกรณ์ 
เหมาะสมกบับริการของ
องค์กร 

มีความโดดเด่น เช่น มี
ระบบบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน การสอบเทียบ 
และการใช้ผลการสอบ
เทียบอย่างเหมาะสม 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็นผู้น า
ในด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

60 การจัดบริการ
ปฏิบัติการทางการ
แพทย์ 

มีบริการ lab ขั้นพื้นฐาน
ท่ีจ าเป็น 

มีบริการ lab ท่ีจ าเป็น
ตลอดเวลา สามารถส่ง
ตรวจภายนอกเมื่อ
จ าเป็น, ผู้เก่ียวข้อง
ได้รับผลในเวลาที่
ก าหนด 

มีระบบป้องกันการ
รายงานผลผิดพลาด 
การรายงานค่าวิกฤติ 
การรักษาความลับ การ
สื่อสารที่ดีกับหน่วยส่ง
ตรวจ 

มีระบบการติดตาม
ความน่าเชื่อถือของการ
แปลผล, มีการทบทวน
ความเหมาะสม และ
คุ้มค่า ในการส่งตรวจ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์อย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็นผู้น าในด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

61 ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 

มีแนวทางปฏิบัติในการ
เก็บสิ่งส่งตรวจ 
ปฏิบัติการตรวจ และ
การควบคุมคุณภาพท่ี
จ าเป็น 

มีระบบควบคุมคุณภาพ
ภายใน (เครื่องมือ 
น้ ายา และผลการตรวจ) 
และมีการตอบสนอง
อย่างเหมาะสม 

มีระบบการทดสอบ
ความช านาญ 
(proficiency test) และมี
การตอบสนองอย่าง
เหมาะสม, มีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอ 
แนะส าคัญท่ีได้รับจาก
องค์กรวิชาชีพ หรือพี่
เลี้ยงในเครือข่าย 

มีระบบบริหารคุณภาพ
ท่ีครอบคลุมและมี
ประสิทธภิาพ, มีการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับ
วิชาชีพอื่น, ไดร้ับการ
รับรองจากองค์กร
ภายนอกครอบคลุมการ
ตรวจส าคัญบางส่วน 

ได้รับการรับรองจาก
องค์กรภายนอก
ครอบคลุมการตรวจ
ส าคัญส่วนใหญ่ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ข. บริการโลหิตวิทยา 
62 (ก) บริการโลหิต
วิทยาใน รพ.ที่ไม่มี
คลังเลือด

มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนส าหรับผู้ปว่ยท่ี
จ าเป็นต้องใช้เลือด 
รวมท้ังการระบุแหล่งท่ี
จะขอรับเลือดในกรณี
ต่างๆ 

มีระบบการขอเลือด 
ขนส่งเลือด หรือส่ง
ผู้ป่วยไปรับเลือด ที่มี
ประสิทธภิาพ,  
มีการเฝ้าระวังปฏิกิริยา
จากการให้เลือด และมี
การน าบทเรียนมา
ทบทวนเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติท่ีรัดกุมในการให้
เลือด 
 

มีการติดตามผลการ
ด าเนินการ และแสดงให้
เห็นว่าสามารถให้เลือด
แกผู่้ป่วยได้อย่าง
ปลอดภัย ทันเวลา 

  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

62 (ข) บริการโลหิต
วิทยาใน รพ.ที่มีคลัง
เลือด

มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนส าหรับการรบั
บริจาคโลหิต และการ
ให้บริการโลหิต 

มีการน ามาตรฐานการ
บริการโลหิตของ
สภากาชาดไทยมา
ประเมินและปรับปรุงใน
ส่วนขาด 

สามารถปฏบิัติตาม
มาตรฐานการบริการ
โลหิตของสภากาชาด
ไทยในหัวข้อท่ีจ าเป็น
กับบริบทได้ครบถ้วน 

มีความโดดเด่น เช่น
สามารถเป็นท่ีพึ่งในดา้น
การให้บริการโลหิต
ให้แก่ รพ.ในเขต
ใกล้เคียงได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  
 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการโลหิต
วิทยาอยา่งเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็นผู้น า
ในด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ค. บริการรังสีวิทยา และ Medical Imaging อ่ืนๆ 
63 การวางแผน 
ทรัพยากร และการ
จัดการบริการรังสี
วิทยา 

มีบุคลากร สถานที่ 
เครื่องมืออ  ปกรณ์ 
เพียงพอส าหรับบริการ
รังสีวิทยา ขั้นพื้นฐาน 

มีบุคลากร สถานที่ 
เครื่องมืออ  ปกรณ์ 
เพียงพอส าหรับบริการ
รังสีวิทยาทีจ่ าเป็น
ตลอดเวลา  

มีบุคลากร สถานที่ 
เครื่องมืออ  ปกรณ์ 
เหมาะสมกบับริการของ
องค์กร, สถานท่ี 
เครื่องมืออุปกรณ์ 
เป็นไปตามมาตรฐาน, มี
ระบบบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันที่เหมาะสม 

สถานท่ี เครื่องมือ
อุปกรณ์ ได้รับการ
ตรวจสอบและรับรอง
จากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็นผู้น า
ในด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

64 การบริการรังสี
วิทยา

มีบริการรังสีวิทยาขั้น
พื้นฐานท่ีจ าเป็น, มี
ระบบในการเตรียม
ผู้ป่วย, มีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีจ าเป็น 

มีบริการรังสีวิทยาที่
จ าเป็นตลอดเวลา 
สามารถส่งตรวจ
ภายนอกเมื่อจ าเป็น, 
ผู้เก่ียวข้องได้รับผลใน
เวลาที่ก าหนด 

บริการรังสีวิทยา ให้
ภาพวินจิฉัยท่ีมีคุณภาพ
และการวนิิจฉัยโรคท่ี
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดย
มีอันตรายต่อผู้ป่วยและ
เจ้าหน้าท่ีน้อยท่ีสุด, 
ผู้ป่วยได้รับค าอธิบาย
ผลการตรวจตามความ
เหมาะสม 

มีความโดดเด่น เช่น 
การทบทวนความเหมาะ 
สมในการส่งตรวจ, 
ระบบติดตามความ
น่าเชื่อถือของการแปล
ผล, การทบทวนความ
เหมาะสมและคุ้มค่าใน
การส่งตรวจ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบบริการ
รังสีวิทยา ส่งผลให้
องค์กรเป็นผู้น าในด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

65 ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัยบริการ
รังสีวิทยา

มีแนวทางปฏิบัติในการ
ถ่ายภาพรังส ี

มีการควบคุมคุณภาพ
ของกระบวนการ
ถ่ายภาพและล้างฟลิ์ม 
และมีการตอบสนอง
อย่างเหมาะสม 

มีการควบคุมคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจทางรังสี / medical 
imaging อื่นๆ, มีระบบ
ป้องกันอันตรายจากรังสี 
สารทึบรังสี และการเฝ้า

มีระบบบริหารคุณภาพ
ท่ีครอบคลุมและมี
ประสิทธภิาพ, มีการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับ
วิชาชีพอื่น 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบคุณภาพ 
ส่งผลให้องค์กรเป็เน
ผู้น าในด้านนี ้
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ระวังผู้ป่วยท่ีมีความ
เสี่ยงสูง, มกีารทบทวน
อุบัติการณ์และการหา
โอกาสพัฒนา 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II – 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) 
8. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) 
องค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวังเพื่อค้นหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการสอบสวน
ควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้ 

66 นโยบาย แผน การ
ติดตามประเมินผล 
บุคลากร ทรัพยากร 
การสร้างความรู้

มีนโยบายและแผนท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับ
ปัญหาในพื้นที่ 

มีงบประมาณ 
เทคโนโลยี ทรัพยากร
และบุคลากรท่ีเหมาะสม 

มีการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนัก 
ในด้านแนวคิด นโยบาย 
แผน และแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ
ส าหรับบุคลากรทุก
ระดับ 

มีความโดดเด่น เช่น 
ระบบในการก ากับดูแล 
ติดตามประเมินผล, 
บุคลากรทุกระดับให้
ความร่วมมือ   

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการ
บริหารและทรัพยากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

67 การเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้า
ระวัง

มีระบบรายงานโรคท่ี
ต้องเฝ้าระวังตามท่ี สธ.
ก าหนด 

มีการวิเคราะห์โรคและ
ภัยสุขภาพส าคัญใน
พื้นท่ีและจดัระบบเฝ้า
ระวังอย่างเหมาะสม 

มีการบันทึกและจดัเก็บ
ข้อมูลที่มีคุณภาพ, ใช้
วิธีการทางระบาดวิทยา
ในการวิเคราะห์อย่าง
สม่ าเสมอ, มีการ
คาดการณ์แนวโน้มและ
วางแผนป้องกัน 

มีความโดดเด่น เช่น
สามารถตรวจพบการ
ระบาดของโรคและภัย
สุขภาพท่ีไม่อยู่ใน
ขอบเขตการเฝ้าระวัง
ตามปกติ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
เฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็น
แบบอย่างท่ีดีในระบบท่ี
มีประสิทธิภาพ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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68 การตอบสนองต่อ
การระบาด และการ
เผยแพร่ข้อมูล

มีมาตรการป้องกันการ
ระบาด, มีการประสาน
กับ SRRT, มีช่องทาง
รับรายงานท่ีเหมาะสม 

มีแผนตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินและเตรียมพร้อม
รองรับ, มีการสอบสวน
ผู้ป่วยเฉพาะรายและ
การระบาดอย่าง
ทันท่วงที 

มีการสืบค้นและควบคุม
การระบาดอย่าง
ทันท่วงที, เผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้เก่ียวข้อง, 
ตอบสนองต่อการระบาด
อย่างเหมาะสม 

มีความโดดเด่น เช่นมี
ความร่วมมือจาก
ผู้เก่ียวข้องใน รพ.และ
เครือข่ายนอก รพ. ใน
การเฝ้าระวังและควบคุม
การระบาดอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

มีการควบคุมการระบาด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
บทเรียนท่ีเกิดขึ้นน ามา
สู่ระบบท่ีรัดกุมและ
ความตระหนักใน
บุคลากร 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

II – 9 การท างานกับชุมชน (COM) 
9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับชุมชน (COM.1) 
ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกับชุมชน จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนที่รับผิดชอบ. 

69 การจัดบริการสร้าง
เสริมสุขภาพส าหรับ
ชุมชน

เรียนรู้ชุมชน ศักยภาพ
และความต้องการของ
ชุมชน 

จัดบริการสุขภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

วางแผนและออกแบบ
บริการสรา้งเสริม
สุขภาพรว่มกับชุมชน 

มีความโดดเด่น เช่นมี
ระบบเก้ือหนุนการสร้าง
บริการสุขภาพเต็มพื้นที่
ท่ีรับผิดชอบ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดบริการ
ส าหรับชุมชนอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ชุมชน
ทุกแห่งในพื้นที่สามารถ
เข้าถึงบริการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีจ าเป็นได้ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

9.2 การเสริมพลังชุมชน (COM.2) 
ทีมผู้ให้บริการท างานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน. 
70 การเสริมพลัง
ชุมชน

สร้างเครือข่ายระหว่าง 
รพ.กับชุมชน 

ร่วมมือกับชุมชน 
ส่งเสริมพฤติกรรมและ
ทักษะสุขภาพสว่น
บุคคลซึ่งมีความส าคัญ
ต่อสุขภาพของแต่ละคน 

สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถของ
ชุมชนเพื่อแก้ปัญหา
สุขภาพของชุมชน โดย
ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มีความโดดเด่น เช่น 
ชี้แนะและสนับสนุน
นโยบายสาธารณะ, 
สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ระหวา่งชุมชน, 
การส่งเสริมให้มี

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการท างานกับ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็นผู้น า
ในด้านนี้ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง เป็นแบบอย่าง
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สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

ของการพึ่งตนเองใน
การจัดการกับปัญหา
สุขภาพในพื้นท่ี 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย 

III – 1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความม่ันใจว่าผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็นได้ง่าย, กระบวนการรับผู้ป่วยเหมาะกับปัญหาสุขภาพ / ความต้องการ
ของผู้ป่วย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล. 
71 การเข้าถึงบริการท่ี
จ าเป็นและบริการ
เร่งด่วน

มีการวิเคราะห์อุปสรรค
ต่อการเข้าถึงบริการท่ี
จ าเป็นและเร่งด่วน 
(ด้านภายภาพ ภาษา 
วัฒนธรรม อื่นๆ) 

มีการปรับปรุงเพื่อลด
อุปสรรคต่อการเข้าถึง
บริการท่ีส าคัญ  

มีการใช้ข้อมูลปัญหา
สุขภาพของชุมชนท่ี
รับผิดชอบเพื่อการจัด
หรือขยายบริการ 

มีความโดดเด่น เช่น 
การใช้ IT เพื่อให้ผู้ป่วย
เช้าถึงบริการ, การ
เข้าถึงของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน, การใช้ lean 
เพื่อลดขั้นตอน  

มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนสามารถเขา้ถึง
บริการท่ีจ าเป็นตา่งๆ 
อย่างเหมาะสมกับ 
health need  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

72 กระบวนการรับ
ผู้ป่วย

มีการวิเคราะห์ผู้ป่วยท่ี
ต้องได้รับการดูแล
ฉุกเฉิน/เร่งด่วน, มี
แนวทางในการบ่งชี้
ผู้ป่วย การประเมนิ
เบื้องต้น การช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน การรับเข้า
หน่วยบริการวิกฤติ การ
ส่งต่อ 

มีการบ่งชี้ผู้ป่วยและ
ระบบ triage ท่ีดี, มีการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและ
ส่งต่ออย่างเหมาะสม, 
การรับเข้าหน่วยบริการ
วิกฤติเป็นไปตามเกณฑ์ 

กระบวนการรบัผู้ป่วย
เหมาะกับปัญหาของ
ผู้ป่วย ทันเวลา มีการ
ประสานงานท่ีด ี

มีความโดดเด่น เช่น 
ระบบประสานงานใน
การส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติท่ี
มีประสิทธิภาพ, การใช้ 
lean เพื่อปรับปรุง
กระบวนการรบัผู้ป่วย, 
การบริหารเตียงใน
หน่วยวิกฤติอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการรับ
ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 
ท าให้ผลลัพธ์การดูแล
ผู้ป่วยดีขึ้น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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73 การให้ข้อมูลและ 
informed consent

มีแนวทางการให้ข้อมูล
และการขอความ
ยินยอม 

มีการให้ข้อมูลจนเป็นที่
เข้าใจ ส าหรับกรณีท่ี
ก าหนดไว้ว่าต้องใส่ใจ
เป็นพิเศษ 

ผู้ป่วยและครอบครัว
ได้รับข้อมูลที่จ าเปน็
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
และให้ความยนิยอม
ด้วยความเข้าใจ, มีการ
บันทึกท่ีเหมาะสม 

มีความโดดเด่น เช่น มี
ระบบท่ีดีในการให้ข้อมูล
ท่ีมีความอ่อนไหว 
(sensitive) 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการให้
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ก่อให้เกิดความมั่นใจ 
ความร่วมมือ และการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องในผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III - 2 การประเมินผู้ป่วย (ASM) 
ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม. 
74 การประเมินผู้ป่วย มีการก าหนดแนว

ทางการประเมินผู้ป่วย
และบันทึกข้อมูล 

ผู้ป่วยได้รับการประเมิน
ในทุกระบบท่ีเก่ียวข้อง, 
มีการระบุปัญหาและ
ความต้องการท่ีเร่งด่วน
และส าคัญ  

ผู้ป่วยได้รับการประเมิน
เมื่อแรกรับครบถ้วนเป็น
องค์รวม, มีการใช้ CPG 
ในกลุ่มโรคส าคัญ, มีการ
ประเมินซ้ าในชว่งเวลาที่
เหมาะสม, บันทึกผล
การประเมินในเวลาที่
ก าหนด 

มีความโดดเด่น เช่น มี
ความร่วมมือและ
ประสานระหวา่งวิชาชีพ
ในการประเมนิผู้ป่วย, 
การประเมินส าหรับ
ผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ, การ
ใช้ CPG ในการประเมิน
อย่างกว้างขวาง 

มีการปรับปรุง
กระบวนการประเมิน
ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 
ท าใหผ้ลลัพธ์การดูแล
ผู้ป่วยดีขึ้น 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

75 การตรวจ 
investigate ที่จ าเป็น

มีบริการตรวจ 
investigate พื้นฐาน 

มีการจัดท าแนวทางการ
ตรวจ investigate ท่ี
จ าเป็นตามข้อมูล
วิชาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีท่ีอาจ
เป็นปัญหา 

ผู้ป่วยได้รับการตรวจ 
investigate ท่ีจ าเป็นใน
เวลาที่เหมาะสม, มี
ระบบสื่อสารและบันทึก
ผลการตรวจ, มีการ
รักษาความลับอย่าง
เหมาะสม, มีการอธบิาย
ผลการตรวจท่ีผิดปกติ 

มีความโดดเด่น เช่น 
การประสานกับหน่วย
ตรวจ investigate
ภายนอกท่ีมี
ประสิทธภิาพ, การใช้ IT 
ในการสื่อสารและบันทึก
ผลการตรวจ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจ investigate อย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้ได้
การวินิจฉัยโรคท่ี
แม่นย า 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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76 การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรคสว่น
ใหญ่เป็นไปตามอาการ
ส าคัญท่ีน าผู้ป่วยมา รพ. 

การวินิจฉัยโรค
ครอบคลุมปัญหาทาง
ร่างกายที่ส าคัญทุก
ระบบ 
 

การวินิจฉัยโรค
ครอบคลุมปัญหาของ
ผู้ป่วยอย่างครบถ้วน, มี
การบันทึกในเวลาที่
ก าหนด, มบีันทึกการ
เปลี่ยนแปลงการ
วินิจฉัยโรคเมื่อมีข้อมูล
เพิ่มเติม 

มีความโดดเด่น เช่น มี
ข้อมูลสนับสนุนการ
วินิจฉัยโรคชัดเจน, มี
ความสอดคล้องในการ
วินิจฉัยโรคของวิชาชีพ
ต่างๆ, มีการใช้ CPG 
เพื่อปรับปรุงการ
วินิจฉัยโรค, มีการ
วินิจฉัยโรคเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

มีการทบทวนความ
เหมาะสมและครบถ้วน
ในการวินจิฉัยโรคพร้อม
ท้ังน ามาปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III-3 การวางแผน (PLN) 
3.1 การวางแผนการดูแลผูป่้วย (PLN.1) 
ทีมผู้ให้บริการจัดท าแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา / ความต้องการด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วย. 

77 การวางแผนการ
ดูแลผู้ป่วย

มีแผนการดูแลท่ีแฝงอยู่
ในค าสั่งการรักษาหรือ
บันทึกต่างๆ 

มีแผนการดูแลผู้ป่วยท่ี
ชัดเจน เริ่มมีเป้าหมาย
ของแต่ละวิชาชีพ 

มีแผนการดูแลท่ี
เหมาะสมกับปัญหาของ
ผู้ป่วย โดยการประสาน 
งานหรือวางแผนร่วมกัน
ระหว่างวิชาชีพ มี
เป้าหมายการดูแล
ร่วมกันที่ชัดเจน, มีการ
ใช้ข้อมูลวิชาการในกลุ่ม
โรคส าคัญ 

มีความโดดเด่น เช่น 
แผนครอบคลุมเป็นองค์
รวม, ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีส่วนรว่มใน
การวางแผนและก าหนด
เป้าหมาย, การวางแผน
มีพื้นฐานข้อมูลวิชาการ
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนการดูแลผู้ปว่ย
อย่างเป็นระบบ ท าให้
แผนมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และผลลัพธ์
การดูแลผู้ป่วยเป็นไป
ตามเป้าหมายในแผน 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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3.2 การวางแผนจ าหน่าย (PLN.2) 

มีการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ หลังจาก
จ าหน่ายจากโรงพยาบาล.  

78 การวางแผน
จ าหน่าย

การวางแผนจ าหน่าย
เน้นการให้สุขศึกษา
ท่ัวๆ ไปตามแบบแผนท่ี
ก าหนดไว้ 

การวางแผนจ าหน่ายท า
ได้ดีในกลุ่มท่ีมีการ
จัดท าแนวทางไว้แลว้ 
เช่น CareMap 

มีการระบุปัญหา/ความ
ต้องการท่ีจะเกิดขึ้นหลัง
จ าหน่ายอย่างชัดเจน, มี
การเตรียมความพร้อม
เพื่อให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวสามารถ
จัดการกับปัญหา/ความ
ต้องการดังกล่าว 

มีความโดดเด่น เช่น 
ค านึงถึงมิติต่างๆ อย่าง
รอบด้าน, ทีมสหสาขา
วิชาชีพร่วมกันวางแผน, 
ผู้ป่วยและครอบครัวมี
ส่วนร่วม  

มีการประเมินและปรับ 
ปรุงกระบวนการวาง 
แผนจ าหน่ายอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลและช่วย
ตนเองได้ รวมถึงการ
ประสานให้ชุมชนมสี่วน
ร่วมในการดแูลผู้ป่วยท่ี
ด้อยโอกาสหรือขาด
ผู้ดูแล 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III-4 การดูแลผู้ป่วย  (PCD) 
4.1 การดูแลทั่วไป (PCD.1) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความม่ันใจว่าจะให้การดูแลอย่างทนัท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

79 การดูแลทั่วไป มีการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ได้ส าหรับกระบวนการ
ดูแลท่ีส าคัญ รวมท้ังการ
ก าหนดความรับผิดชอบ
ของบุคลากรระดับต่างๆ 

มีการติดตามเพื่อให้
มั่นใจวา่การดูแลต่างๆ 
เป็นไปตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว้, มีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสานการดูแลผู้ป่วย
ท่ีดี 

ผู้ป่วยได้รับการดแูลการ
ดูแลอย่างทันท่วงที 
ปลอดภัย เหมาะสม 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และแผนการดแูลท่ี
จัดท าไว ้

มีความโดดเด่น เช่น 
ผู้ป่วยได้รับการดแูล
อย่างเป็นองค์รวม, 
ผู้ป่วยและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดการดูแล และ
แก้ไขปัญหา 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลท่ีเกิน
ความคาดหวัง 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเส่ียงสูง (PCD.2) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความม่ันใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูงและให้บริการที่มีความเส่ียงสูงอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ. 

80 การดูแลและ
บริการท่ีมีความเสี่ยง
สูง

มีการระบุผู้ป่วยท่ีมี
ความเสี่ยงสูงและบริการ
ท่ีมีความเสี่ยงสูงของ 
รพ. และจดัท าแนว
ทางการดูแลท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู้ป่วยดังกล่าว  

มีการดูแลตามแนวทาง
ท่ีก าหนดไว้, ผู้ป่วย
ได้รับการส่งต่อในเวลา
ท่ีเหมาะสม, มีความ
พร้อมในด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์ และบุคลากรท่ี
ได้รับการฝึกอบรม 

การท าหัตถการท่ีมี
ความเสี่ยงกระท าใน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความ
พร้อม (สถานที่ คน 
เครื่องมือ), มีการเฝ้า
ระวังการเปลี่ยนแปลง
อย่างเหมาะสมกับความ
รุนแรงของการเจ็บป่วย 

มีความโดดเด่น เช่น มี
ระบบงานท่ีดีและการ
ประสานงานทีดีกับ
องค์กรอื่น ทั้งในด้าน
การขอปรึกษาและการ
ส่งต่อ, มีระบบท่ีดีใน
การตอบสนองเมื่อ
ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง 
(ตามแนวทางใน 
SIMPLE) 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแลท่ีมี
ความเสี่ยงสูงอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ผลลัพธ์การ
เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์และ
ภาวะแทรกซ้อนอยูใ่น
ระดับท่ีต่ ามาก 

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความม่ันใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะที่ส าคัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

81 การระงับความรู้สึก มีเครื่องมือพื้นฐานที่
สามารถให้บริการระงับ
ความรู้สึกได้, บุคลากร
ได้รับการฝึกอบรม/
ฟื้นฟูทักษะเพียงพอ 
 

ผู  ป่วยได้รับการเตรียม
ความพร้อม,  มีการ
ประเมินและวางแผน
เพื่อให้การระงับ
ความรู้สึกอย่าง
ปลอดภัยโดยผู้ป่วยมี
ส่วนร่วมในการเลือกวิธี
ให้ยาระงับความรูส้ึก 
การทบทวน 

กระบวนการระงับ
ความรู้สึกเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและปลอดภัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยบุคคลท่ีเหมาะสม มี
การตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที  

มีความโดดเด่น เช่น 
ระบบติดตามภาวะไม่
พึงประสงค์, ความ 
สามารถในการดูแลผู้ 
ป่วยซับซ้อนหรือรุนแรง
ได้อย่างปลอดภัย, 
ระบบการดูแล deep 
sedation ท่ัวทั้งองค์กร 
นวตกรรม  

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการระงบั
ความรู้สึกอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ ASA 
mortality rate ดีกว่า
ค่าเฉลี่ย 

82 การผ่าตัด สถานท่ี เครื่องมือ สถานท่ี เครื่องมือ กระบวนการผ่าตัด มีความโดดเด่น เช่น มีการประเมินและ
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ระบบงานและบุคลากร 
เอ้ือต่อการผ่าตัดที่
จ าเป็นตามบรบิทของ 
รพ. 

ระบบงาน และบุคลากร 
เอ้ือต่อการผ่าตัดอย่าง
ปลอดภัย, ผู  ป่วยได้รับ
การเตรียมความพร้อม, มี
การประเมินและ
วางแผนอย่างเหมาะสม 

เป็นไปอย่างราบรื่นและ
ปลอดภัย, มีการใช ้
surgical checklist เพื่อ
ความปลอดภัยในการ
ผ่าตัดผู้ป่วย 

ระบบติดตามภาวะไม่
พึงประสงค์, ความ 
สามารถในการดูแล
ผู้ป่วยซับซ้อนหรือ
รุนแรงได้อย่างปลอดภัย 

ปรับปรุงบริการผ่าตัด
อย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้องค์กรเป็นผู้น าใน
การให้บริการด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

83 อาหารและโภชน
บ าบัด

ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบ
เรื่องอาหารด้วยตนเอง 

ผู้ป่วยได้รับอาหารท่ี
เหมาะสม เพียงพอกับ
ความต้องการพื้นฐาน, 
การผลิตอาหารเป็นไป
ตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร ป้องกันความ
เสี่ยงจากการปนเปื้อน 
การเน่าเสีย และการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค 

มีบริการอาหารเฉพาะ
โรค, มีการประเมิน
ภาวะโภชนาการและ
ให้บริการโภชนบ าบัดที่
เพียงพอและปลอดภัย
เมื่อมีข้อบ่งชี้ 

มีความโดดเด่น เช่น มี
การคัดกรองปัญหา
โภชนาการในผู้ป่วยทุก
ราย, ให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการอาหาร 
โภชนาการและโภชน
บ าบดัแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวเพื่อให้มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการอาหาร
และโภชนบ าบดัอย่าง
เป็นระบบ ผลลัพธ์การ
ใช้โภชนบ าบัดในการ
ดูแลอยู่ในระดบัดีมาก 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

84 การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย

มีแนวทางส าหรับการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
การจัดการเมื่อผู้ป่วย
เสียชีวิต 

บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม มีความ
ตระหนักในความ
ต้องการของผู้ป่วย และ
น าแนวทางไปปฏบิัต ิ

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ
ครอบครัวได้รับการ
ตอบสนองความต้อง 
การด้านต่างๆ อย่าง
รอบด้าน (ดู SPA)  

มีความโดดเด่น เช่น
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับ
การดูแลอย่างสมศ้กดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์, 
ผู้ป่วยเข้าถึง palliative 
care & pain 
management 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแลผู้ปว่ย
ระยะสดุท้ายอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้องค์กร
เป็นผู้น าในด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
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85 การบ าบัดอาการ
เจ็บปวด

มีแนวทางในการ
ประเมินและบ าบดั
อาการเจ็บปวด 

เริ่มทดลองระบบการ
ประเมินและบ าบดั
อาการเจ็บปวดในบาง
หน่วยงาน 

มีระบบการประเมนิและ
บ าบดัอาการเจ็บปวด
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

มีความโดดเด่น เช่น 
ผู้ป่วยมีส่วนรว่มในการ
ควบคุมการบ าบดั, มี
บริการให้แก่ผู้ป่วยท่ีอยู่
นอก รพ. 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการบ าบดั
อาการเจ็บปวดอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้
องค์กรเป็นผู้น าในด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

86 การฟื้นฟูสภาพ มีการให้บริการฟื้นฟู
สภาพพื้นฐานตาม
บริบทของ รพ.  

มีการประเมินและวาง
แผนการฟื้นฟูสภาพ
อย่างเหมาะสม มีการ
สื่อสารเป้าหมายและ
แผนระหว่างทีม 

ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟู
สภาพอย่างเหมาะสม
กับสภาวะของผู้ป่วย, 
ผู้ป่วยและญาติมีสว่น
ร่วมในการวางแผน, มี
การวัดผลในเวลาที่
เหมาะสม,  

มีความโดดเด่น เช่น 
การดูแลอย่างเป็นองค์
รวม ครบทุกมิติ, การ
เสริมพลังให้ผู้ป่วย
ตระหนักในคุณค่าของ
ตน, การติดตามผลหลัง
สิ้นสุดโปรแกรม, 
ครอบครัวมีส่วนรว่ม, 
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายและชุมชน  

มีการประเมินและ
ปรับปรุงบริการฟื้นฟู
สภาพอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ 
องค์กรเป็นผู้น าในด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

87 การดูแลผู้ป่วยไต
วายระยะสุดท้าย

มีทรัพยากรและ
บุคลากรท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อให้การดูแล
ผู้ป่วยไตวายระยะ
สุดท้ายแบบท่ีมีการ
ด าเนินการอยู ่

ผูป้่วยได้รับการเตรียม
ความพร้อม, มีการ
ด าเนินการตาม
มาตรฐานเพื่อให้ได้รับ
การดูแลรักษาอย่าง
ปลอดภัย 

ในกรณีของการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมต้องผ่าน
การตรวจรบัรองของ
สมาคมโรคไตฯ, มีการ 
monitor ผลการดูแล
ผู้ป่วยและระบบงาน
อย่างเหมาะสม 

มีความโดดเด่น เช่น มี
บริการที่หลากหลาย
ตามปัญหาและความ
พร้อมของผู้ป่วย, การ 
monitor ผู้ป่วยทุก 
parameter 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแลผู้ปว่ย
ไตวายระยะสดุท้าย
อย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี และองค์กรเป็นผู้น า
ในด้านนี ้

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 



Scoring Guideline 2011 (Effective 01/10/10) 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 43 

III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว (IMP) 

ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก่ผู้ป่วย / ครอบครัว และกิจกรรมที่วางแผนไว้เพื่อเสริมพลังผู้ป่วย / ครอบครัวให้มี
ความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกขั้นตอนของการดูแล. 
88 การให้ข้อมูลและ
เสริมพลัง

ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
พื้นฐานเกียวกับการ
เจ็บปว่ยของตน 

มีการประเมินความ
ต้องการและวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย 

ผู้ป่วยและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการดูแลตนเอง, 
ได้รับข้อมูลและการ
พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นใน
การดูแลตนเอง 

มีความโดดเด่น เช่น นว
ตกรรมในการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ, 
การให้ความช่วยเหลือ
ด้านจิตใจ, เชื่อมโยงการ
สร้างเสริมสุขภาพเข้าใน
ทุกขั้นตอนของการดูแล 

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการให้ข้อมูล
และเสริมพลังอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ผู้ป่วย
ประสบความส าเร็จใน
การดูแลตนเองและมี
ส่วนในการช่วยเหลือ
แนะน าผู้อ่ืน 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

III-6 การดูแลต่อเนื่อง (COC) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติดตามและดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองที่ให้ผลดี. 
89 การดูแลต่อเนื่อง มีระบบนัดหมายผู้ป่วย

กลับมารับการรักษา
ต่อเนื่องและมีระบบ
ติดตาม 

มีระบบช่วยเหลือเมื่อ
ผู้ป่วยมีปัญหาก่อนวัน
นัดหมาย หรือระบบ
ช่วยเหลือโดยท่ีผู้ป่วย
ไม่ต้องมา รพ., มีการ
ก าหนดกลุ่มผู้ป่วย
ส าคัญท่ีต้องดูแล
ต่อเนื่อง 

มีการประสานข้อมูลกับ
หน่วยบริการในพื้นที่ 
ทีมเยี่ยมบ้าน/ทีมเชิงรุก 
และแผนกผู้ป่วยนอก 
เพื่อการดูแลต่อเนื่องท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

มีความโดดเด่น เช่นน า
ข้อมูลปัญหาการดูแล
ต่อเนื่องมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
, มีระบบสะท้อนข้อมูล
แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง, การสร้าง
ความร่วมมือและพัฒนา
ศักยภาพให้หน่วยงาน
ต่างๆ  

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการดูแล
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้องค์กรเป็นผู้น า
ในด้านนี้ มีการดูแลใน
ลักษณะ seamless  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 


