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คาํแนะนําการใช้รายงานการประเมินตนเอง 

 รายงานประเมนิตนเองฉบบั 2020 มกีารปรบัเพมิบางประเดน็เพอืใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล เรอืง มาตรฐานสําคญัจําเป็นต่อความปลอดภยั ทีถูกกําหนดในระเบยีบคณะ

กรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล ว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการประเมนิการพฒันาและการ

รบัรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 ทมีีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาสถานพยาบาลทจีะผ่านการ

รบัรองคณุภาพขนั 3 และขนักา้วหน้า ตอ้งไดค้ะแนนประเมนิจากการเยยีมตามทรีะเบยีบกาํหนดและตอ้งปฏบิตัไิดต้าม

มาตรฐานสาํคญัจาํเป็นต่อความปลอดภยัทคีณะกรรมการกาํหนดทกุขอ้ โดยมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นทุกขอ้เป็นมาตรฐาน

ทถีูกเลอืกมาจาก โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัท ี4 ซงึจะบูรณการในรายงานการประเมนิตนเองไวใ้น SAR 

2020 โดยสถานพยาบาลทีจะขอการรบัรองต้องแสดงการดําเนินงานและการพฒันาตามประเดน็มาตรฐาน

สาํคญัจาํเป็นทีคณะกรรมการกาํหนดครบทุกข้อในรายงานการประเมินตนเอง ซึงได้มีการทาํสญัลกัษณ์ให้

เหน็เป็นตวัหนังสือสีแดง จาํนวน 9 ประเดน็ หากสถานพยาบาลดาํเนินการประเดน็ดงักล่าวไม่ครบถ้วน ตาม

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสถานพยาบาลทีจะผ่านการรบัรองคณุภาพทีระเบยีบกาํหนด สถาบนัจะไม่สามารถ

พิจารณาจดักระบวนการประเมินรบัรองในขนัตอนการเยียมสาํรวจต่อไปได ้

 รายงานการประเมนิตนเองสาํหรบัมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบดว้ย 5 สว่นคอื i) ผลลพัธ์ของบทนนั, ii) 

บรบิท, iii) กระบวนการ, iv) ผลการพฒันาทโีดดเดน่และภาคภูมใิจ, v) แผนการพฒันา 

i) ผลลพัธข์องบทนัน 

 ใหร้ะบุผลลพัธ์ของการดาํเนินงานทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการในหมวดนนัๆ โดยใชป้ระเดน็สาํคญัทรีะบุไวเ้ป็น

แนวทางพจิารณา ซงึ รพ.สามารถเพมิเตมิไดต้ามทเีหน็สมควร ในกรณีทีมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นอยู่ในหมวดใด จะ

มีตวัอย่างผลลพัธก์ารดาํเนินการให้พิจารณาเลือกตอบให้สอดคล้องกบับริบทรพ. 

 ตวัชวีดัต่างๆ ควรระบุหน่วยของตวัชวีดัใหช้ดัเจน ถา้มกีารเปลยีนแปลงผลลพัธอ์ยา่งมนียัยะสาํคญั ควร

อธบิายไวใ้นสว่น iii) กระบวนการดว้ย กรณีเป็นตวัชีวดัทีเป็นมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ให้อธิบายแนวทางปฏิบติั 

การดาํเนินทบทวน และแผนการดาํเนินการทีชดัเจนในข้อมาตรฐานทีระบไุว้ในส่วน iii) 

ii) บริบท 

 เป็นการระบุขอ้มลูสาํคญัทมีผีลต่อการออกแบบ การปฏบิตั ิและการประเมนิผลความสาํเรจ็ ซงึทมีสามารถ

ระบุขอ้มูลสาํคญัเพมิเตมิจากหวัขอ้ทใีหแ้นวทางไวไ้ด ้

iii) กระบวนการ 

 ควรเขยีนสรุปประเดน็สาํคญัอยา่งยอ่ๆ  bullet ละไม่เกนิ 3-4 บรรทดั โดยยดึหลกัการเขยีนตามแนวคดิ 3P 

(Purpose-Process-Performance) ดงัตวัอยา่งต่อไปน ี

 (Good practice): เพอืบรรลเุป้าหมาย.... รพ.ไดป้ฏบิตัติามระบบงานทมีมีาตรการต่อไปนี (1)… (2)…. (3)… 

ทาํใหเ้กดิผลลพัธ.์..... 

 (Improvement): เพอืปรบัปรงุกระบวนการ.... โดยมเีป้าหมาย..... ทมีงานได้ดาํเนินการปรบัปรุง (1)… (2)…. 

(3)… ทาํใหเ้กดิผลลพัธ.์..... 

 (Effort): เพอืแกปั้ญหา..... ทมีงานไดใ้ชแ้นวคดิ...... โดยดาํเนินการต่อไปนี..... ทาํใหเ้กดิบทเรยีน....... 

 (Plan): เพอืตอบสนองต่อโอกาสพฒันาเรอืง..... รพ.ไดว้างแผนไวด้งันี....... 
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       สถานพยาบาลไม่จาํเป็นตอ้งเขยีนครบ bullet ทงั 4 อนัขา้งบน แต่ใหเ้ขยีนใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์จรงิทเีกดิขนึ 

ในช่วงทผีา่นมา 

 กรณี bullet ทเีป็นมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นต่อความปลอดภยั ใหส้รปุประเดน็สนัๆ ไม่เกนิ 3-4 บรรทดั โดยยดึ

หลกัการเขยีนตามแนวคดิ 3P (Purpose-Process-Performance) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี เป็นตน้ 

 (Essential Standard) ...เพอืป้องกนัเหตุการณ์ไม่พงึประสงคเ์รอืง......ทมีไดก้ารดาํเนินการ...... ส่งผลให.้..... 

 (Essential Standard) …เพอืลดอบุตักิารณ์ไม่พงึประสงคเ์รอืง....ทมีไดด้าํเนินการทบทวนพบว่า....และได้

พฒันาหรอืปรบัระบบดงันี.... 

iv) ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

 ใหร้ะบุเฉพาะชอืของการปฏบิตั ิกระบวนการ ระบบงาน ผลการพฒันา นวตักรรม ทโีดดเดน่และภาคภมูใิจ 

โดยรายละเอยีดต่างๆ ควรอยูใ่นหวัขอ้ iii) กระบวนการอยูแ่ลว้ 

v) คะแนนและแผนการพฒันา 

 ในแต่ละหมวดจะมหีวัขอ้สาํหรบัการประเมนิคะแนนตาม scoring guideline ซงึเป็นการประเมนิเพอืหาโอกาส

พฒันา 

 Score ใหร้ะบุคะแนนการประเมนิตนเองตงัแต่ 1-5 ซงึอาจจะมคีะแนนในระดบั 0.5 ดว้ยกไ็ด ้

 DALI Gap เป็นตวัช่วยสาํหรบัการวเิคราะหห์าโอกาสพฒันาอกีมุมมองหนึงวา่ รพ.มจีุดอ่อนในขนัตอนใดใน

มาตรฐานเรอืงนนั ถา้เหน็วา่ม ีgap ใหร้ะบุเฉพาะอกัษรย่อทเีหน็วา่เป็น gap ซงึอาจจะมมีากกวา่หนึงตวักไ็ด ้

D = gap ในการออกแบบ (design gap) อาจสอดคลอ้งกบัคะแนน 1 ถา้ม ีgap การออกแบบในภาพรวม 

A = gap ในการนําไปปฏบิตั ิ(action gap) มกัสอดคลอ้งกบัคะแนน 2 

L = gap ในการประเมนิและเรยีนรู ้(learning gap) มกัสอดคลอ้งกบัคะแนน 3 

I = gap ในการปรบัปรงุ (improvement gap) มกัสอดคลอ้งกบัคะแนน 3 

 ประเดน็ทจีะพฒันา เป็นการระบุประเดน็สาํคญัทพีบจากการวเิคราะหแ์ละทบทวน (และควรสอดคลอ้งกบั 

gap) ต่อไปนี 

 การปฏบิตัติามมาตรฐาน 

o Gap ทพีบจากการปฏบิตัติามมาตรฐานทไีม่สมบรูณ์ 

o Gap ทพีบจากการวเิคราะห ์DALI 

o การยกระดบั maturity ของการปฏบิตัติามมาตรฐานทปีระเมนิโดยอาศยั scoring guideline 

o ผลการประเมนิดว้ยเครอืงมอืและวธิกีารอนืๆ 

 บรบิทขององคก์ร 

o โจทยข์ององคก์ร (ความทา้ทาย ความเสยีง ปัญหา) 

o กลยทุธ/์เป้าหมายทอีงคก์รกาํหนด 

 

*รายละเอียดเพิมเติม มาตรฐานสาํคญัจาํเป็นต่อความปลอดภยั ตามประกาศคณะกรรมการสถาบนัรบัรองคณุภาพ

สถานพยาบาล จาํนวน 9 ขอ้ ซงึสมัพนัธ์กบัมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ และ เป้าหมายความปลอดภยั

ของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสขุ โดยเป็นกลุม่ Patient Safety Goals จาํนวน 8 รายการ Personnel Safety Goals 1 

รายการ ดงันี 
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มาตรฐานสาํคญัจาํเป็นต่อความ

ปลอดภยั 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ  

ฉบบัท ี4 

มขีอ้มลูตอบใน SAR แลว้ 

(ใหเ้ชค็  ก่อนสง่สรพ.) 

การผา่ตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิตาํแหน่ง  

ผดิหตัถการ  

มาตรฐาน III-4.3  การดแูลเฉพาะ ข.การผา่ตดั 

(4) 

 

การตดิเชอืทสีาํคญัในสถานพยาบาล

ตามบรบิทขององคก์รในกลุม่ SSI, 

VAP, CAUTI, CABSI  

มาตรฐาน II-4.2 การปฏบิตัเิพอืป้องกนัการตดิ

เชอื ข.การป้องกนัการตดิเชอืในกลุ่มเฉพาะ (1) 

 

บุคลากรตดิเชอืจากการปฏบิตัหิน้าท ี

ซงึตรงกบัมาตรฐาน  

มาตรฐาน II-4.2 การปฏบิตัเิพอืป้องกนัการตดิ

เชอื ข.การป้องกนัการตดิเชอืในกลุ่มเฉพาะ (3) 

 

การเกดิ medication error และ 

adverse drug event  

มาตรฐาน II-6.1 การกาํกบัดแูลและสงิแวดลอ้ม

สนบัสนุน ก.การกาํกบัดแูลการจดัการดา้นยา (3) 

 

การใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู่ ผดิชนิด มาตรฐาน II-7.4 ธนาคารเลอืดและงานบรกิาร

โลหติ 

 

การระบุตวัผูป่้วยผดิพลาด มาตรฐาน III-1 การเขา้ถงึและการเขา้รบับรกิาร 

(8) 

 

ความคลาดเคลอืนในการวนิิจฉัยโรค   มาตรฐาน III-2 การประเมนิผูป่้วย ค.การ

วนิิจฉยัโรค (4) 

 

การรายงานผลการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร/พยาธวิทิยา

คลาดเคลอืน 

มาตรฐาน II-7.2 บรกิารหอ้งปฏบิตักิารทาง

การแพทย/์พยาธวิทิยาคลนิิก ข.การใหบ้รกิาร (3)  

II-7.3 พยาธวิทิยากายวภิาค และ II-7.5 บรกิาร

ตรวจวนิิจฉยัอนืๆ 

 

การคดัแยกทหีอ้งฉุกเฉินคลาดเคลอืน มาตรฐาน III-1 การเขา้ถงึบรกิาร (3)  

 

 โดยสถานพยาบาลตอ้งดาํเนินการในเรอืงมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นต่อความปลอดภยั ดงันี  

1. มแีนวทางปฏบิตัเิพอืป้องกนัความไม่ปลอดภยัต่อผูป่้วย ตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นต่อความปลอดภยัทกีาํหนด 

2. แสดงจาํนวนอบุตักิารณ์ทเีกดิขนึแต่ละปี ตามมาตรฐานสาํคญัจําเป็นต่อความปลอดภยัทกีาํหนด ในแบบประเมนิ

ตนเองเพอืขอรบัการรบัรองคณุภาพ 

3. กรณเีกดิอุบตักิารณ์ตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นต่อความปลอดภยัทกีาํหนด ซงึสง่ผลกระทบถงึตวัผูป่้วย (ความ

รนุแรงระดบั E ขนึไป) ใหส้ถานพยาบาลทบทวนวเิคราะหห์าสาเหตุรากของปัญหา  

4. จดัทาํแผนควบคมุป้องกนัความเสยีงทสีมัพนัธก์บัมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นต่อความปลอดภยั และมผีลการ

ดาํเนินงานตามแผนแสดงแกผู่เ้ยยีมสาํรวจ 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัท ี4 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  4 

SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

 

หมายเหต:ุ ส่วนทีเกยีวข้องกบัมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นต่อความปลอดภยัใน SAR 2020 จะเป็นตวัหนังสือสีแดง 

และอบุติัการณ์ระดบั E ขึนไปรายละเอียดดงัตาราง 
 

ระดับผลกระทบของอุบัติการณ 
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I-1 การนํา 

i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-4 (2) (3) (4) (5) (6)] 

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: การสอืสารและการสรา้งความผกูพนักบักาํลงัคนและผูร้บัผลงาน การกาํกบัดแูลกจิการ 

ความรบัผดิชอบดา้นการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม ความ

เชอืมนัของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการสนบัสนุนชมุชน 

ข้อมลู/ตวัชีวดั  เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

ii. บริบท 

วสิยัทศัน์:       

พนัธกจิ:       

คา่นิยม:       

ระบบกาํกบัดแูลองคก์ร:       

iii. กระบวนการ 

I-1.1 ก. วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม และจรยิธรรม: 

(1) ผูนํ้าชนํีาองคก์ร: 

 การเปลยีนแปลงทเีป็นผลจากวสิยัทศัน์ขององคก์ร: 

 ผูนํ้าเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัติามคา่นิยม: 

(2)(3) ผูนํ้าสง่เสรมิการปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัจรยิธรรม: 

  

I-1.1 ข. การสอืสาร 

(1) ผูนํ้าสอืสารและสรา้งความผกูพนั: 

 กบักาํลงัคน (สอืสารการตดัสนิใจทสีาํคญั/ความจาํเป็นในการเปลยีนแปลง, สรา้งแรงจงูใจ): 

 กบัผูร้บับรกิาร: 

I-1.1 ค. ผลการดาํเนินงานขององค์กร 

(1) ผูนํ้าสรา้งสงิแวดลอ้มททีาํใหอ้งคก์ระประสบความสาํเรจ็: 

 การบรรลุพนัธกจิ: 

 การเป็นองคก์รทคีล่องตวั: 

 การมวีฒันธรรมความปลอดภยั: 

 การเรยีนรู:้ 

 การพฒันาและสรา้งนวตักรรม: 

 การสรา้งความผกูพนักบัผูร้บับรกิาร: 

(2) ผูนํ้ากาํหนดจุดเน้นทกีารปฏบิตั ิ(focus on action): 
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I-1.2 ก. การกาํกบัดแูลองคก์ร 

(1) ระบบกาํกบัดแูลองคก์ร: 

 การปรบัปรงุระบบงานทเีป็นขอ้เสนอแนะจากระบบกาํกบัดแูลองคก์ร: 

(2) การประเมนิและปรบัปรงุผูนํ้าและระบบการนํา: 

 การปรบัปรงุระบบการนําและ managerial competency ของผูนํ้าทเีป็นผลจากการทบทวน: 

(3) ระบบกาํกบัดแูลทางคลนิิก: 

  

I-1.2 ข. การปฏบิตัติามกฎหมายและพฤตกิรรมทมีจีรยิธรรม 

(1) การปฏบิตัติามกฎหมายและความหว่งกงัวลของสาธารณะ: 

 การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ: 

 การตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสยีง/ผลกระทบเชงิลบ/ความหว่งกงัวลของสาธารณะ: 

 การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าและรกัษาสงิแวดลอ้ม: 

(2) การกาํกบัดแูลเรอืงจรยิธรรม: 

  

(3) ประเดน็ทางจรยิธรรมทยีากลาํบากในการตดัสนิใจ: 

  

I-1.2 ค. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(1) ความรบัผดิชอบต่อความผาสกุของสงัคม (ดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ): 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

1. การชนํีาองคก์รโดยผูนํ้าระดบัสงู    

2. การสอืสาร สรา้งความผกูพนัโดย

ผูนํ้า 

   

3. การสรา้งสงิแวดลอ้มทเีออืต่อการ

พฒันา 

   

4. ระบบกาํกบัดแูลกจิการ การ

ประเมนิผูนํ้า/ระบบการนํา 

   

5. ระบบกาํกบัดแูลทางคลนิิก    

6. การปฏบิตัติามกฎหมาย ความ

รบัผดิชอบต่อสาธารณะและการ

ดาํเนินงานอยา่งมจีรยิธรรม 

   

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัท ี4 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  7 

SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

I-2 กลยทุธ ์

i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-4(1)] 

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: การบรรลผุลตามกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

ข้อมลู/ตวัชีวดั  เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

ii. บริบท 

ปัญหาและความตอ้งการดา้นสขุภาพทสีาํคญั:       

โอกาสเชงิกลยทุธ:์       

ความทา้ทายเชงิกลยทุธ:์       

ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ:์       

สมรรถนะหลกัขององคก์ร:       

ปัจจยัความสาํเรจ็ทสีาํคญั:       

iii. กระบวนการ 

I-2.1 ก. กระบวนการจดัทาํกลยทุธ:์ 

(1) กระบวนการจดัทาํกลยทุธ์: 

   

(2) การกาํหนดโอกาสเชงิกลยทุธ ์การเลอืกโอกาสพฒันา และการสง่เสรมินวตักรรมในโอกาสทเีลอืกดาํเนนิการ: 

  

(3) การวเิคราะหข์อ้มูลและปัจจยัสาํคญัทมีผีลต่อการกาํหนดกลยทุธ์: 

  

(4) การกาํหนดสมรรถนะหลกัขององคก์ร: 

  

(5) การตดัสนิใจเรอืงระบบงาน กระบวนการใดททีาํเอง กระบวนการใดทจีะใหผู้ส้ง่มอบหรอืพนัธมติรทาํ: 

  

I-2.1 ข. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

(1)(2)(3) กลยทุธ์ในดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั การสรา้งเสรมิสขุภาพ: 

  

 

ความทา้ทาย วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและกรอบเวลา ตวัชวีดัทใีชต้ดิตาม 
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I-2.2 ก. การจดัทาํแผนปฏบิตักิารและถา่ยทอดสู่การปฏบิตั ิ

(1) การจดัทาํแผนปฏบิตักิารระยะสนั และระยะยาว: 

  

(2) การถา่ยทอดประเดน็ททีา้ทาย/ยาก ไปสูก่ารปฏบิตั ิทงัในองคก์ร และรว่มกบัผูส้ง่มอบ/พนัธมติร: 

  

(3) การจดัสรรทรพัยากรดา้นการเงนิและอนืๆ เพอืปฏบิตัติามกลยทุธ:์ 

  

(4) การจดัทาํแผนและจดัการกาํลงัคนเพอืปฏบิตัติามกลยทุธ:์ 

  

(5) การกาํหนดตวัชวีดัและใชใ้นการตดิตามความกา้วหน้า: 

  

I-2.2 ข. การปรบัเปลยีนแผนปฏบิตักิาร 

การตอบสนองต่อผลการดาํเนินการทไีม่เป็นไปตามทคีาดการณ์: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

7. กระบวนการจดัทาํกลยทุธแ์ละ

การวเิคราะหข์อ้มลู 

   

8. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ี

ตอบสนองความทา้ทาย 

ครอบคลมุคณุภาพ ความ

ปลอดภยั การสรา้งเสรมิสขุภาพ 

   

9. การจดัทาํแผนปฏบิตักิาร การ

ถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั ิและการ

จดัสรรทรพัยากร 

   

10. การกาํหนดตวัชวีดัและใชใ้นการ

ตดิตามความกา้วหน้า 

   



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัท ี4 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  9 

SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

I-3 ผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน 

i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-2] 

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจ คณุคา่ การคงอยู ่การแนะนํา การสรา้งความสมัพนัธ ์

ข้อมลู/ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

สว่นการตลาดทสีาํคญั: 

กลุม่ผูป่้วย/ผูร้บับรกิารทสีาํคญั (ระบุความตอ้งการสาํคญัของผูร้บับรกิารแต่ละกลุม่ในวงเลบ็): 

ผูร้บัผลงานอนืๆ (และความตอ้งการสาํคญั): 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี: 

iii. กระบวนการ 

I-3.1 ก. การรบัฟังผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 

(1) การรบัฟังเสยีงจากผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอนืในปัจจบุนั ดว้ยวธิทีเีหมาะสมกบักลุ่มต่างๆ เพอืใหไ้ดข้อ้มลูทใีชป้ระโยชน์

ได:้ 

 การรบัฟังความตอ้งการและความคาดหวงั: 

 การรบัฟังขอ้มลูป้อนกลบัหลงัเขา้รบับรกิาร (Feedback): 

(2) การรบัฟังเสยีงจากผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอนืในอนาคต: 

  

I-3.1 ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 

(1) วธิกีารประเมนิทเีหมาะสมกบักลุม่ต่างๆ:  

  

I-3.2 ก. การใชข้อ้มลูเพอืกาํหนดบรกิารและการอาํนวยความสะดวก 

(1) การนําขอ้มลูความตอ้งการ/ความคาดหวงัมากาํหนดคณุลกัษณะของบรกิาร:  

  

(2) ช่องทางการคน้หาขอ้มลู การเขา้รบับรกิาร และการรบัการช่วยเหลอื ทจีดัใหผู้ป่้วย/ผูร้บัผลงาน: 

  

(3) การกาํหนดกลุ่มผูป่้วยทจีะใหค้วามสาํคญั: 

  

I-3.2 ข. ความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอนื 

(1) การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน เพอืตอบสนองความคาดหวงัและเพมิความผกูพนั:  

  

(2) การจดัการคาํรอ้งเรยีน ผลการวเิคราะหล์กัษณะของคาํรอ้งเรยีนและแนวโน้ม และการนําไปปรบัปรุง: 
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I-3.3 สทิธผิูป่้วย 

ข(1) การสรา้งความตระหนักใหแ้กบ่คุลากร:  

  

ก(1) ข(2)-(6) การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทเีป็นประเดน็สาํคญัของ รพ.:  

  

ข(7) การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทเีขา้ร่วมงานวจิยัทางคลนิิก:  

  

ค การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทมีคีวามตอ้งการเฉพาะ:  

 ผูป่้วยระยะสดุทา้ย 

 ผูป่้วยเดก็ 

 ผูส้งูอาย ุ

 ผูพ้กิาร 

 ผูป่้วยทตีอ้งแยกหรอืผกูยดึ 

 อนืๆ 

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

11. การรบัฟัง/เรยีนรูค้วามตอ้งการ

และความคาดหวงัของ

ผูร้บับรกิารแต่ละกลุม่ 

   

12. การประเมนิความพงึพอใจและ

ความผกูพนั  

   

13. การใชข้อ้มลูเพอืกาํหนดบรกิาร

และการอาํนวยความสะดวก 

   

14. การสรา้งความสมัพนัธแ์ละ

จดัการคาํรอ้งเรยีน 

   

15. การคุม้ครองสทิธผิูป่้วย    
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I-4 การวดั วิเคราะห์ และจดัการความรู้ 

i. ผลลพัธ์ 

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: alignment & integration, การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู, คณุภาพของขอ้มลูและ

สารสนเทศ, ความมนัคงปลอดภยัและพรอ้มใชข้องระบบสารสนเทศ, การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูท้ดี ี

ข้อมลู/ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ:์ 

กลุม่ผูป่้วย/ผูร้บับรกิารทสีาํคญั: 

แหลง่ขอ้มูลเปรยีบเทยีบ: 

เทคโนโลยสีารสนเทศทสีาํคญั: 

iii. กระบวนการ 

I-4.1 ก. การวดัผลการดาํเนินการ (performance) ขององคก์ร 

(1) การเลอืก รวบรวม เชอืมโยงตวัชวีดั, การม ีalignment ทวัทงัองคก์ร, การใชป้ระโยชน์เพอืตดิตามการปฏบิตังิาน

ประจําวนัและความกา้วหน้าตามกลยทุธ ์(ยกตวัอยา่งการตดัสนิใจทเีป็นผลจากการตดิตามตวัชวีดั): 

  

(2) การเลอืกและใชข้อ้มูล performance ขององคก์รทมีกีารเปรยีบเทยีบกบัองคก์รภายนอก: 

  

(3) การใชข้อ้มลูเสยีงของผูป่้วยเพอืสรา้งวฒันธรรมทมีุง่เน้นคนเป็นศนูยก์ลาง (ยกตวัอยา่ง): 

  

(4) การปรบัปรงุระบบวดัผลดาํเนินการขององคก์ร: 

  

I-4.1 ข. การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการดาํเนินการ (performance) ขององคก์ร 

(1) ประเดน็สาํคญัทไีดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มลูผลการดาํเนินการขององคก์ร (ความสาํเรจ็/ความกา้วหน้า) ในรอบปีที

ผา่นมา:  

  

I-4.1 ค. การใชข้อ้มลูเพอืปรบัปรุงผลการดาํเนินการ (performance) ขององคก์ร 

(1) ลาํดบัความสาํคญัเพอืการปรบัปรงุผลการดาํเนินการขององคก์รทเีกดิจากการทบทวน [เชอืมโยงกบั II-1.1ก(7)]: 

  

I-4.2 ก. ขอ้มลูและสารสนเทศ 

(1) การทาํใหม้นัใจในคุณภาพของขอ้มูลและสารสนเทศ (accuracy, validity, integrity, reliability, current): 
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(2) การทาํใหม้นัใจในความพรอ้มใชข้องขอ้มลูและสารสนเทศ, ระบบทมีใีชง้านในปัจจบุนั, ระบบทกีาํลงัพฒันาหรอืมี

แผนจะพฒันา: 

  

I-4.2 ข. การจดัการระบบสารสนเทศ 

(1)(2) การทาํใหม้นัใจในความเชอืถอืไดข้องระบบสารสนเทศ ความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลู/สารสนเทศ: 

  

(3) การสง่ขอ้มลูผูป่้วยทางสอืสงัคมออนไลน์ โดยยงัคงรกัษาความลบัของผูป่้วย: 

  

I-4.2 ค. ความรูข้ององคก์ร 

(1) การสรา้งและจดัการความรู:้ 

  

(2) การระบุ good practice และขยายผล: 

  

(3) การทาํใหก้ารเรยีนรูฝั้งลกึในวถิกีารปฏบิตังิานขององคก์ร: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

16. การวดัผลการดาํเนินงาน    

17. การวเิคราะหข์อ้มลู การทบทวน

ผลการดาํเนินงาน และนําไปใช้

ปรบัปรุง 

   

18. คณุภาพของขอ้มลูและ

สารสนเทศ 

   

19. การจดัการระบบสารสนเทศ    

20. ความรูข้ององคก์ร    
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I-5 กาํลงัคน 

i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-3] 

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ขดีความสามารถ อตัรากาํลงั การรกัษาไว ้ทกัษะทเีหมาะสม บรรยากาศการทาํงาน 

สขุอนามยั ความปลอดภยั สทิธปิระโยชน์ บรกิาร ความพงึพอใจ ความผกูพนั การพฒันากาํลงัคนและผูนํ้า 

ข้อมลู/ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

กาํลงัคนประเภทต่างๆ ขององคก์ร:  

สมรรถนะหลกัขององคก์ร:  

ปัจจยัทมีผีลต่อความผกูพนัของกาํลงัคน:  

ความเสยีงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของกาํลงัคน:  

iii. กระบวนการ 

I-5.1 ก. ขดีความสามารถและความเพยีงพอของกาํลงัคน 

(1) ผลการประเมนิขดีความสามารถและความเพยีงพอของกาํลงัคน และการตอบสนอง:  

  

(2) การสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ และรกัษากาํลงัคน: 

  

(3) การวเิคราะหก์ารเปลยีนแปลงความตอ้งการและการเตรยีมกาํลงัคนใหพ้รอ้มรบั: 

  

(4) การจดัระบบการทาํงานและบรหิารกาํลงัคนเพอืใหง้านขององคก์รประสบความสาํเรจ็: 

  

I-5.1 ข. บรรยากาศการทาํงานของกาํลงัคน 

(2) นโยบาย บรกิาร สทิธปิระโยชน์:  

  

I-5.1 ค. สุขภาพและความปลอดภยัของกาํลงัคน 

(1) การป้องกนัและจดัการกบัความเสยีงต่อสุขภาพ (สงิแวดลอ้ม ภาระงาน การหยบิยก อนัตรายจากการปฏบิตังิาน 

ความรนุแรง) การปฏบิตัติามกฎหมาย และการใหภู้มคิุม้กนั:  

  

(2) การสรา้งเสรมิสขุภาพของกาํลงัคน:  

  

(3) การประเมนิสขุภาพเมอืแรกเขา้และการตรวจเป็นระยะ:  
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(4) การดแูลกาํลงัคนทเีจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็จากการทาํงาน:  

  

I-5.2 ก.ความผกูพนัและผลการปฏบิตังิานของกาํลงัคน 

(1) การสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพอืใหบุ้คลากรทมีผีลงานทดี:ี 

  

(2)(3) การประเมนิและปรบัปรงุความผูกพนัของกาํลงัคน: 

  

(4) ระบบการจดัการผลการปฏบิตังิาน: 

  

I-5.2 ข. การพฒันากาํลงัคนและผูนํ้า 

(1) Learning need ทสีาํคญัของกาํลงัคนกลุม่ต่างๆ และวธิกีารพฒันา/เรยีนรูท้จีดัให:้ 

กลุม่กาํลงัคนและผูนํ้า Learning need ทสีาํคญั วธิกีารพฒันา/เรยีนรู ้

   

(2) การประเมนิผลการพฒันาและเรยีนรู:้  

  

(3) การจดัการเรอืงความกา้วหน้าในอาชพีการงานและแผนการสรา้งผูนํ้าเพอืสบืทอดการดาํเนินงาน:  

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

21. ขดีความสามารถและความ

เพยีงพอ 

   

22. สขุภาพและความปลอดภยัของ

กาํลงัคน 

   

23. การสรา้งเสรมิสขุภาพของ

กาํลงัคน 

   

24. ความผกูพนัและระบบการจดัการ

ผลการปฏบิตังิาน 

   

25. การพฒันากาํลงัคนและผูนํ้า    
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I-6 การปฏิบติัการ 

i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-5 ในสว่นทมีไิดร้ายงานไวใ้นหมวดอนืๆ] 

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ผลติภาพ รอบเวลา ประสทิธผิล ประสทิธภิาพของกระบวนการสาํคญั, ประสทิธผิลของ

ระบบความปลอดภยัขององคก์ร, การเตรยีมพรอ้มรบัภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉิน, ผลดา้นหว่งโซ่อปุทาน 

ข้อมลู/ตวัชีวดั  เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

ii. บริบท 

ขอ้กําหนดของบรกิารสุขภาพสาํคญั:  

ผูส้ง่มอบและพนัธมติรสาํคญั:  

โอกาสเชงิกลยทุธ:์  

การเป็นสถาบนัสมทบในการจดัการเรยีนการสอน:  

ภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินทมีโีอกาสเผชญิ:  

iii. กระบวนการ 

I-6.1 ก. การออกแบบบรกิารและกระบวนการ 

(1) การระบุขอ้กาํหนดของบรกิารสขุภาพทสีาํคญั: 

  

(2) การระบุกระบวนการทํางานทสีาํคญั และขอ้กาํหนดของกระบวนการ: 

  

(3) การออกแบบบรกิารและกระบวนการทาํงานโดยใชแ้นวคดิต่างๆ: 

 หลกัฐานทางวชิาการ แนวทางปฏบิตัขิองวชิาชพี: 

 เทคโนโลย:ี 

 ความรูข้ององคก์ร: 

 คณุคา่ในมุมมองของผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอนื: 

 ความคล่องตวั: 

 ความปลอดภยั: 

 มติคิณุภาพอนืๆ: 

 (4) การควบคมุเอกสาร: 

  

I-6.1 ข. การจดัการและปรบัปรุงกระบวนการ 

(1)(2)(3) การทาํใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกระบวนการ การใชต้วัชวีดั การปรบัปรงุกระบวนการ 

 บทเรยีนจากการใช ้ P หรอื PDSA ในโครงการพฒันาคณุภาพและงานประจาํ: 

 บทเรยีนจากการใช ้ P หรอื PDSA ในการบรหิารหน่วยงานเพอืบรรลเุป้าหมาย และการตดิตามกาํกบังาน

ประจาํวนั: 

 บทเรยีนจากการใช ้ P หรอื PDSA กบัประเดน็เชงิกลยทุธ์ หรอืการปรบัเปลยีนวธิกีารจดับรกิารสขุภาพทสีาํคญั: 
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I-6.1 ค. การจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

  

I-6.1 ง. การจดัการนวตักรรม 

  

I-6.1 จ. การจดัการการเรยีนการสอนทางคลนิิก 

  

I-6.2 ก. ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 

(1) การควบคมุตน้ทุนโดยรวม การลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบและทดสอบ การปรบัปรุงประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล: 

  

I-6.2 ข. การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉนิ (ยกเวน้อคัคภียั ซงึจะตอบใน II-3) 

(1) การทาํใหส้ภาพแวดลอ้มของการปฏฺบตักิารทปีลอดภยั การป้องกนัอุบตัเิหตุ การตรวจสอบ การวเิคราะห ์การฟืนฟู: 

  

(2) การเตรยีมพรอ้มต่อภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉิน: 

 บทเรยีนทไีดร้บัจากการฝึกซอ้มครงัลา่สดุ และการปรบัปรุงทเีกดิขนึ: 

 ความพรอ้มใชต้่อเนืองของระบบสารสนเทศ: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

26. การออกแบบบรกิารและ

กระบวนการทาํงาน การจดัการ

และปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน 

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

   

27. การจดัการหว่งโซ่อุปทาน    

28. การจดัการนวตักรรม    

29. การจดัการดา้นการเรยีนการสอน

ทางคลนิิก 

   

30. ความพรอ้มสาํหรบัภาวะฉุกเฉิน

และภยัพบิตัติ่างๆ 
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II-1 การบริหารความเสียง ความปลอดภยั และคณุภาพ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: บรรยากาศทสีง่เสรมิการพฒันาคณุภาพ ระดบัความกา้วหน้าของการพฒันาคณุภาพ 

วฒันธรรมความปลอดภยั ประสทิธภิาพของระบบบรหิารความเสยีงและกระบวนการบรหิารความเสยีง (risk register) 

ข้อมลู/ตวัชีวดั  เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

        

       

ii. บริบท 

โครงสรา้งการบรหิารงานคุณภาพและความปลอดภยั:  

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์เีกยีวขอ้งกบัคณุภาพและความปลอดภยั:  

จุดเน้นหรอืเขม็มุ่งขององคก์รดา้นคณุภาพและความปลอดภยั:  

เป้าหมายความปลอดภยั:  

โรคทมีคีวามเสยีงสงู:  

หตัถการทมีคีวามเสยีงสงู:  

iii. กระบวนการ 

II-1.1 ก. ระบบบรหิารงานคุณภาพ 

(1) การนําระบบบรหิารงานคณุภาพตามแนวคดิ 3C-PDSA มาใช:้ 

   

(2) บทบาทของผูนํ้าในการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั: 

   

(3) การประสานงานและบรูณาการ QM/PS/RM และการทาํใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์: 

   

(4) การทาํงานเป็นทมี 

   

(5) การประเมนิตนเอง: 

  

(8) การทาํแผนพฒันาคณุภาพ: 

  

(9) การดาํเนินการตามแผน และการตดิตามประเมนิผล: 

  

(10) การประเมนิตนเอง การทาํแผนพฒันาคณุภาพ การดาํเนินการตามแผน: 

  

II-1.1 ข. คุณภาพการดแูลผูป่้วย 

(1) การทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูลผูป่้วย: 
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(2)(3) การกาํหนดเป้าหมายและการตดิตามตวัชวีดัการดแูลผูป่้วย: 

  

(4) การพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย: 

  

II-1.2 ก. ระบบบรหิารความเสยีง 

(1) องคป์ระกอบสาํคญัและโครงหลกัของการบรหิารความเสยีง (PDSA ของระบบบรหิารความเสยีง): 

  

(2)(3) แผนการบรหิารความเสยีง ระเบยีบปฏบิตั ิกระบวนการบรหิารความเสยีง การประเมนิความเสยีง และ risk 

register: 

  

(4) การรายงาน การเรยีนรูป้รบัปรุง จากอบุตักิารณ์ (incident) และเหตุเกอืบพลาด (near miss): 

  

(5) การจดัการเพอืบรรลเุป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วย (PSG): 

  

(6) การประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสยีงและการตอบสนองทเีกดิขนึ: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

31. ระบบบรหิารงานคณุภาพ การ

ประสานงานและบรูณาการ การ

ทาํงานเป็นทมี  

   

32. การประเมนิตนเองและจดัทาํ

แผนพฒันาคุณภาพ 

   

33. การทบทวนการใหบ้รกิารและ

การดแูลผูป่้วย 

   

34. การพฒันาคณุภาพการดแูล

ผูป่้วย 

   

35. ระบบบรหิารความเสยีงและ

ความปลอดภยั 

   

36. กระบวนการบรหิารความเสยีง    

37. การเรยีนรูจ้ากอบุตักิารณ์    
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II-2.1 การกาํกบัดแูลวิชาชีพด้านการพยาบาล 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ประสทิธภิาพประสทิธผิลของการกาํกบัดแูลวชิาชพี ผลลพัธข์องปฏบิตักิารพยาบาลทมีี

ต่อผูป่้วย (เช่น ความปลอดภยั ความสามารถในการดแูลตนเอง ฯลฯ)  

ข้อมลู/ตวัชีวดั  เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

ลกัษณะผูป่้วยสาํคญั:  

กลุม่ผูป่้วยทมีคีวามเสยีงสงู:  

จาํนวนกาํลงัคนดา้นการพยาบาลเทยีบกบัภาระงาน:  

สาขาทมีพียาบาลเชยีวชาญ:  

iii. กระบวนการ 

II-2.1 ก. การบรหิารการพยาบาล 

(1) การจดัทมีผูบ้รหิาร: 

   

(2) การจดัอตัรากาํลงั โดยเฉพาะอยา่งยงิในหน่วยงานทมีคีวามเสยีงสงู หรอืขาดแคลนบุคลากร: 

  

(3) โครงสรา้งและกลไกกาํกบัดแูลการกาํกบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมวชิาชพี: 

 การกาํกบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมวชิาชพี: 

 การนิเทศ กาํกบัดแูลปฏบิตักิารพยาบาล: 

 การสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั: 

 การสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสม: 

 การควบคมุดแูลบุคลากรทอียูร่ะหวา่งการฝึกอบรมหรอืมคีณุวฒุติํากว่าเกณฑ:์ 

 การจดัการความรูแ้ละสง่เสรมิการวจิยั: 

(4) การประสานความรว่มมอืกบัคณะกรรมการต่างๆ: 

  

(5) การเชอืมโยงการจดัการความเสยีง ความปลอดภยั และคณุภาพ กบัภาพรวมขององคก์ร: 

  

 (6) การประเมนิการบรรลเุป้าหมายของปฏบิตักิารพยาบาล: 

  

II-2.1 ข. ปฏบิตักิารพยาบาล 

(1) สทิธผิูป่้วยและจรยิธรรมวชิาชพี: 
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(2) การใชข้อ้มลูวชิาการและมาตรฐานวชิาชพี: 

  

(3) การใชก้ระบวนการพยาบาล การดแูลทเีป็นองคร์วม สอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพ วถิชีวีติ และบรบิททางสงัคม: 

  

(4) บนัทกึทางการพยาบาล: 

  

(5) การประเมนิและปรบัปรงุปฏบิตักิารพยาบาล: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

38. ระบบบรหิารการพยาบาล    

39. ปฏบิตักิารทางการพยาบาล    
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II-2.2 การกาํกบัดแูลวิชาชีพแพทย์ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ประสทิธภิาพประสทิธผิลของการกาํกบัดแูลวชิาชพี การศกึษาต่อเนือง มาตรฐานและ

จรยิธรรม 

ข้อมลู/ตวัชีวดั  เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

ii. บริบท 

ลกัษณะผูป่้วยสาํคญั:  

กลุม่ผูป่้วยทมีคีวามเสยีงสงู:  

iii. กระบวนการ 

(1)(2) บทบาทหน้าทแีละวธิกีารทาํงานขององคก์รแพทย ์

  

(5) การทาํหน้าทขีององคก์รแพทย ์

 การกาํหนดสทิธกิารดแูลรกัษาผูป่้วยของแพทยแ์ต่ละคน: 

 การศกึษาต่อเนืองของแพทยแ์ละการแลกเปลยีนเรยีนรู:้ 

 การควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของแพทยท์อียูร่ะหวา่งการฝึกอบรม แพทยเ์วรทไีม่ใช่แพทยป์ระจาํ: 

 การสง่เสรมิการปฏบิตัติามมาตรฐานและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี 

 การสง่เสรมิการทบทวนและพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย 

 การสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพเวชระเบยีน 

 การสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสม 

 การกาํหนดหรอืรบัรองนโยบายทเีกยีวกบัการดแูลผูป่้วย 

(6) การปฏบิตัติามขอ้ตกลงและแนวปฏบิตั:ิ 

  

(7) การประสานความรว่มมอืกบัคณะกรรมการต่างๆ: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

40. องคก์รแพทย ์    
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II-3 สิงแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ความพรอ้มใช ้ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั การพทิกัษส์งิแวดลอ้ม ความเออืต่อ

สขุภาพและการเรยีนรู ้

ข้อมลู/ตวัชีวดั  เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

ii. บริบท 

ลกัษณะสงิก่อสรา้ง:  

เครอืงมอืและเทคโนโลยสีาํคญั:  

iii. กระบวนการ 

II-3.1 ก. ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ 

(1) ผลการตรวจสอบและการปรบัปรงุโครงสรา้งอาคารสถานทใีหเ้ป็นไปตามกฏหมาย เออืต่อความปลอดภยั/

ประสทิธภิาพ 

  

(2) การกาํกบัดแูล ตดิตาม และปรบัปรงุระบบบรหิารอาคารสถานทแีละการรกัษาความปลอดภยั 

  

(3) การตรวจสอบความเสยีง/การปฏบิตัทิไีม่ปลอดภยั (ความถ ีสงิทพีบ การปรบัปรงุ) 

  

(4) ความเสยีงดา้นสงิแวดลอ้มทสีาํคญัและการป้องกนั 

  

(5) การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมดา้นสงิแวดลอ้ม  

วนัท ี เนือหา จาํนวนผูเ้ขา้รว่ม 

   

 

II-3.1 ข. วสัดแุละของเสยีอนัตราย 

(1) วสัดแุละของเสยีอนัตรายทสีาํคญั มาตรการป้องกนั การจดัการเมอืเกดิอุบตักิารณ์ 

  

II-3.1 ค. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 

(1) ภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัทิมีโีอกาสประสบ ผลกระทบและความตอ้งการบรกิารทเีพมิขนึ การนําแผนไปปฏบิตั ิ

  

(2) การจดัทาํแผนรองรบัภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตั ิและการนําแผนไปปฏบิตั ิ

  

 (3) การฝึกซอ้มแผน 
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II-3.1 ง. ความปลอดภยัจากอคัคภียั 

(1) แผนป้องกนัและควบคมุอคัคภียั  

  

(2) การสรา้งความตระหนัก การซอ้มแผนและปรบัปรงุ การประเมนิผลระบบ 

  

(3) การตรวจสอบ ทดสอบ บาํรุงรกัษาระบบและเครอืงมอืในการป้องกนัและควบคมุอคัคภียั 

  

II-3.2 ก. เครอืงมอื 

(1) ผลการประเมนิความเพยีงพอและแผนการจดัหา 

  

(2) การบรหิารจดัการเพอืใหม้เีครอืงมอืทจีาํเป็นพรอ้มใช ้

  

(3) ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกยีวกบัระบบบรหิารเครอืงมอื 

  

II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค 

(1) แผนบรหิารระบบสาธารณูปโภค 

  

(2) ระบบไฟฟ้าสาํรองและระบบสาํรองสาํหรบัแก๊สทใีชท้างการแพทย ์ 

 ความครอบคลุม ระยะเวลาทสีาํรองได ้สมรรถนะของระบบไฟฟ้าสาํรอง: 

 ระบบสาํรองสาํหรบัแก๊สทใีชท้างการแพทย:์ 

 การบาํรงุรกัษา ทดสอบ และตรวจสอบ: 

(3) การตดิตามขอ้มลูระบบสาธารณูปโภค เพอืวางแผนปรบัปรงุหรอืสรา้งทดแทน 

  

II-3.3 ก. สงิแวดลอ้มเพอืการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

(1) สภาพแวดลอ้มทเีออืต่อการมสีขุภาพด ี 

  

(2) สงิแวดลอ้มเพอืการเรยีนรู ้

  

(3)(4) การเขา้ถงึอาหาร/ผลติภณัฑเ์พอืการสรา้งเสรมิสขุภาพ การใชว้สัดคุรภุณัฑท์ไีม่มอีนัตรายต่อสขุภาพ 

  

II-3.3 ข. การพทิกัษ์สงิแวดกลอ้ม 

(1) ระบบบาํบดันําเสยี: 

  

(2) การลดปรมิาณของเสยี: 

  

(3) การกาํจดัขยะ: 

  

(4) การรว่มมอืกบัชมุชนในการปรบัปรงุและปกป้องสงิแวดลอ้ม: 
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iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

41. ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ

ของโครงสรา้งและสงิแวดลอ้ม

ทางกายภาพ การจดัการกบั

วสัดแุละของเสยีอนัตราย 

   

42. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉนิ และ

การป้องกนัอคัคภียั 

   

43. ระบบการบรหิารเครอืงมอืและ

สาธารณูปโภค 

   

44. สงิแวดลอ้มเพอืการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ 

   

45. การพทิกัษ์สงิแวดลอ้ม    
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II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเชือ 

i. ผลลพัธ์ 

เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพทีสาํคญั: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

ข้อมลู/ตวัชีวดั  เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

อบุตักิารณ์การตดิเชอืสาํคญัตามบรบิทองคก์ร เชน่ 

VAP, CAUTI, SSI, CLABSI เป็นตน้* 

      

อบุตักิารณ์เจา้หน้าทตีดิเชอืจากการทาํงาน*       

       

       

       

*ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มลูตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นซงึอาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร 

ii. บริบท 

จาํนวนเตยีง จาํนวนผูร้บับรกิาร:  

บรกิารทมีคีวามเสยีงต่อการตดิเชอืและลกัษณะของการตดิเชอื:  

การตดิเชอืสาํคญั:  

โอกาสรบัผูป่้วยตดิเชอืจากสถานพยาบาลอนื:  

การตดิเชอืดอืยา:  

จาํนวน ICN และการศกึษาอบรม:  

iii. กระบวนการ 

II-4.1 ก. ระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชอื 

(1) คณะกรรมการกาํกบัดแูล การตดัสนิใจทสีาํคญั 

  

(2) การวเิคราะหค์วามเสยีงเพอืกาํหนดการตดิเชอืทเีป็นจุดเน้นของการป้องกนัและควบคมุ 

  

(3)(4) การนําความรูท้างวชิาการมาใชใ้นการป้องกนัและควบคมุการตดิเชอื การกาํหนดนโยบายและเกณฑป์ฏบิตั ิ

  

(5)(6) การประสานงานระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชอื (IPC) ทวัทงัองคก์ร ความครอบคลุมพนืท ีการเชอืม

ประสานระบบงาน IPC กบัระบบงานพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั 

  

(7) การสนับสนุนทรพัยากร บุคลากร ระบบสารสนเทศ 

  

(8) การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแกบ่คุลากรและผูป่้วย 

  

(9)(10) พยาบาลควบคมุการตดิเชอื (ICN) กลไกการดาํเนินงานและประสานงาน 

  

II-4.1 ข. การเฝ้าระวงัและควบคุมการตดิเชอื 

(1) การเฝ้าระวงัแบบ active prospective surveillance หรอื targeted surveillance 
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(2) การวนิิจฉยัและยนืยนัการตดิเชอืทไีม่ไดท้าํ active prospective surveillance 

  

(3) การใชผ้ลของการเฝ้าระวงัเพอืใหข้อ้มลูแกผู่เ้กยีวขอ้ง และเพอืปรบัปรุงระบบงาน 

  

(4)(5) การบง่ชกีารระบาดและการควบคมุการระบาด (บทเรยีนในรอบ 3 ปีทผีา่นมา) 

  

II-4.2 ก. การป้องกนัการตดิเชอืทวัไป 

(1) มาตรการป้องกนัการตดิเชอืและทาํใหป้ราศจากเชอื 

 Hand hygiene: 

 Isolation precautions: 

 Standard precaution อนืๆ: 

 การทาํความสะอาด ทาํลายเชอื ทาํใหป้ราศจากเชอื: 

 การ reprocess กลอ้งส่องอวยัวะ: 

 การจดัการกบัวสัดหุมดอายแุละ single-use device reprocessing: 

(2) การปรบัปรงุและควบคมุสงิแวดลอ้มเพอืลดความเสยีงในการแพร่กระจายเชอืโรคและการปนเปือนในสงิแวดลอ้ม 

  

(3) การลดความเสยีงต่อการตดิเชอืในพนืทตี่างๆ  

  

II-4.2 ข. การป้องกนัการตดิเชอืในกลุ่มเฉพาะ 

(1) การดาํเนินการเพอืลดความเสยีงของการตดิเชอืทสีาํคญัขององคก์ร* 

 (สรปุการดาํเนนิงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 

  

(2) การดแูลผูป่้วยทตีดิเชอืซงึตดิต่อไดท้างโลหติ ผูป่้วยทมีภีูมติา้นทานตํา การตดิเชอืทดีอืยาและเชอือบุตัใิหม ่

  

(3) การดแูลเจา้หน้าททีสีมัผสัเลอืด/สารคดัหลงั หรอืเจบ็ป่วยจากการทาํงาน* 

 (สรปุการดาํเนนิงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

46. ระบบป้องกนัและควบคมุการ

ตดิเชอื 

   

47. การเฝ้าระวงัและควบคมุการตดิ

เชอื 

   

48. การป้องกนัการตดิเชอืทวัไป    

49. การป้องกนัการตดิเชอืในกลุ่ม    
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เฉพาะ 
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II-5 ระบบเวชระเบียน 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ความถูกต้อง สมบรูณ์ ทนัเวลา มเีนือหาทจีาํเป็น (สาํหรบัการสอืสาร การดแูลต่อเนือง 

การประเมนิคณุภาพ) ความปลอดภยั การรกัษาความลบั 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

ปรมิาณผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน:  

ขอบเขตการใช ้digital technology ในระบบเวชระเบยีน:  

iii. กระบวนการ 

II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 

(1) (2) การกาํหนดเป้าหมาย การออกแบบระบบเวชระเบยีน การประเมนิสว่นขาด/ความซําซอ้น/การไม่ไดใ้ช้

ประโยชน์: 

  

(3) การประเมนิการปฏบิตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตัเิกยีวกบัการบนัทกึเวชระเบยีน: 

  

(4) การประมวลผลจากเวชระเบยีนและการนําขอ้มลูทปีระมวลไดไ้ปใช:้ 

  

(5) การประเมนิประสทิธภิาพของระบบบรหิารเวชระเบยีน: 

  

II-5.1 ข. การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 

(1) การจดัเกบ็เวชระเบยีน ความปลอดภยั: 

  

(2) (3) การรกัษาความลบัของขอ้มลูในเวชระเบยีน: 

  

(4) การใหผู้ป่้วยเขา้ถงึขอ้มลูของตนในเวชระเบยีน: 

  

II-5.2 เวชระเบยีนผูป่้วย 

(1) การออกแบบและมาตรการเพอืใหบ้นัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอตามขอ้กาํหนด 

  

(2) การทบทวนและปรบัปรงุคณุภาพของการบนัทกึเวชระเบยีน (ความสมบูรณ์ ความถกูตอ้ง การบนัทกึในเวลาที

กาํหนด): 
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iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

50. ระบบบรหิารเวชระเบยีน    

51. การทบทวนและความสมบรูณ์

ของการบนัทกึ 
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II-6 ระบบการจดัการด้านยา 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ถกูต้อง ปลอดภยั ไดผ้ล ทนัเวลา adherence ประสทิธภิาพ 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

อบุตักิารณ์ Medication error : Prescribing*       

อบุตักิารณ์ Medication error : Transcribing*       

อบุตักิารณ์ Medication error : Pre-

dispensing* 

      

อบุตักิารณ์ Medication error : Dispensing*       

อบุตักิารณ์ Medication error : 

Administration* 

      

       

       

*ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มลูตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นซงึอาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร เช่นการเกบ็ขอ้มลู ME 

สามารถใช้รปูแบบตามทรีพ.เกบ็ปกตเิป็นตน้ 

ii. บริบท 

ยาทตีอ้งระมดัระวงัสงู:  

iii. กระบวนการ 

II-6.1 ก. การกาํกบัดแูลการจดัการดา้นยา 

(1) การทาํหน้าทขีอง PTC การบรรลุเป้าประสงคข์องระบบยา ประสทิธภิาพของการจดัการระบบยา:  

  

(2) การปรบัปรงุบญัชยีาครงัสุดทา้ย นโยบายสาํคญั จาํนวนยาในบญัช ี

  

(3) ผลการตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั ME/ADE การตอบสนองเมอืเกดิ ME/ADE* 

 (สรปุการดาํเนนิงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 

  

(4) ผลการตดิตามการใชย้าทมีคีวามเสยีงสงูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งู (HAD) 

  

(5) ผลการดาํเนินงานตามแผนงานใชย้าสมเหตุผล (rational drug use) และแผนงานดแูลการใชย้าตา้นจลุชพี  

(antimicrobial stewardship) : 

  

(6) การตดิตามตวัชวีดั การทบทวนวรรณกรรม การประเมนิและปรบัปรงุระบบจดัการดา้นยา: 

  

II-6.1 ข. สงิแวดลอ้มสนบัสนุน 

(1) การฝึกอบรมเพอืเพมิความรูค้วามสามารถ: 

  

(2) การเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยแต่ละราย: 
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(3) การเขา้ถงึขอ้มลูยาทจีาํเป็น: 

  

(4) ระบบคอมพวิเตอรส์นบัสนุนการตดัสนิใจเกยีวกบัการใชย้า การสง่สญัญาณเตอืน: 

  

(5) สงิแวดลอ้มทางกายภาพเกยีวกบัการใชย้า: 

  

II-6.1 ค. การจดัหาและเกบ็รกัษายา 

(1) การจดัหายา: 

  

(2) การเกบ็สาํรองยาอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั: 

  

(3) การจดัใหม้ยีา/เวชภณัฑฉุ์กเฉินในหน่วยดแูลผูป่้วย: 

  

(4) การจา่ยยาเมอืหอ้งยาปิด: 

  

(5) การจดัการกบัยาทสีง่คนืมาหอ้งยา: 

  

II-6.2 ก. การสงัใชแ้ละถ่ายทอดคาํสงั 

(1) การเขยีนคาํสงัใชย้าและถ่ายทอดคาํสงั เพอืการใชย้าทถีกูต้อง เหมาะสม ปลอดภยั: 

  

(2) medication reconciliation: 

  

(3) ถา้มกีารสงัจ่ายยาผ่านระบบคอมพวิเตอรใ์ช ้(Computerized Physician Order Entry; CPOE) ระบบมฐีานขอ้มลูที

เป็นปัจจุบนัทชีว่ยสนบัสนุนการตดัสนิใจ: 

  

II-6.2 ข. การเตรยีม เขยีนฉลาก จดัจ่าย และสง่มอบยา 

(1) การทบทวนคาํสงัใชย้า: 

  

(2) การจดัเตรยีมยา: 

  

(3) การตดิฉลากยา: 

  

(4) การสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป่้วย: 

  

(5) การสง่มอบยาใหแ้ก่ผูป่้วย: 

  

II-6.2 ค. การบรหิารยา 

(1) การบรหิารยา การใชแ้บบบนัทกึการใหย้า (Medication Administration Record; MAR) การตรวจสอบซาํ: 
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(2) การใหค้วามรู ้การมสีว่นร่วมของผูป่้วย/ครอบครวั: 

  

(3) การตดิตามผลการใชย้า: 

  

(4) การจดัการกบัยาทผีูป่้วยนําตดิตวัมา: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

52. การกาํกบัดแูลการจดัการดา้นยา    

53. สงิแวดลอ้มสนบัสนุน การจดัหา

และเกบ็รกัษายา 

   

54. การสงัใชย้าและการถ่ายทอด

คาํสงั 

   

55. การทบทวนคาํสงั เตรยีม เขยีน

ฉลากจดัจา่ย และสง่มอบยา 

   

56. การบรหิารยาและตติตามผล    
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II-7.1 บริการรงัสีวิทยา/ภาพการแพทย ์

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็คณุภาพ/ความเสียงทีสาํคญั: คณุภาพฟิลม์ ปลอดภยั ถกูตอ้ง รวดเรว็ 

ข้อมลู/ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การสง่ตรวจภายนอก): 

การตรวจพเิศษ/การทาํ intervention ทางรงัส:ี 

จาํนวนเจา้หน้าทรีงัสเีทคนิค/เจา้หน้าทถีา่ยภาพรงัส ี(ปรญิญา/ตํากวา่ปรญิญา): 

จาํนวนรงัสแีพทย:์ 

เทคโนโลยสีาํคญั: 

iii. กระบวนการ 

II-7.1 ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 

(1) การวางแผนและจดับรกิาร: 

  

(2) ทรพัยากรบุคคล: 

  

(3)(4) พนืทใีชส้อย เครอืงมอือุปกรณ์ การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย: 

  

(5) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางรงัสวีทิยา: 

  

(6) คณุภาพของบรกิารทสีง่ตรวจภายนอก: 

  

(7) การสอืสารกบัแพทยผ์ูส้ง่ตรวจ: 

  

II-7.1 ข. การใหบ้รกิารรงัสวีทิยา 

(1) คาํขอสง่ตรวจ: 

  

(2) การใหข้อ้มลูและเตรยีมผูป่้วย: 

  

(3) การใหบ้รกิารในเวลาทเีหมาะสม: 

  

(4) การดแูลระหวา่งไดร้บับรกิาร: 

  

 (5) กระบวนการถ่ายภาพรงัส:ี 
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(6) การแสดงขอ้มลูสาํคญับนภาพรงัส:ี 

  

 (7) การแปลผลภาพรงัส:ี 

  

II-7.1 ค. การบรหิารคณุภาพและความปลอดภยั 

(1) ความปลอดภยัของผูป่้วย: 

  

(2) การจดัการเพอืป้องกนัอนัตรายจากรงัส:ี 

  

(3) ระบบบรหิารคณุภาพ: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

57. บรกิารรงัสวีทิยา/ภาพการแพทย ์    
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II-7.2 บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทย/์พยาธิวิทยาคลินิก 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็คณุภาพ/ความเสียงทีสาํคญั: ถกูต้อง แม่นยาํ รวดเรว็ ปลอดภยั 

ข้อมลู/ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

อบุตักิารณ์การตรวจวเิคราะห์และรายงานผล

ตรวจวเิคราะห ์Lab คลาดเคลอืน (เชน่ ลา่ชา้/ 

ผดิสงิสง่ตรวจ/ ผดิวธิกีาร/ผลคลาดเคลอืน) 

ทงัหมด/ระดบั E ขนึไป* 

(..../0)      

       

       

       

       

*ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มูลตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นซงึอาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร 

ii. บริบท 

ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การสง่ตรวจภายนอก): 

จาํนวนผูท้ําการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (ปรญิญา/ตาํกวา่ปรญิญา): 

iii. กระบวนการ 

II-7.2 ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 

(1) การวางแผนและจดับรกิาร: 

  

(2)(4) พนืทใีชส้อย เครอืงมอืและอปุกรณ์: 

  

(3) ทรพัยากรบุคคล: 

  

(5)(6) การคดัเลอืกและตรวจสอบมาตรฐานงานบรกิารจากภายนอก เครอืงมอื วสัด ุนํายา หอ้งปฏบิตักิารทรีบัตรวจต่อ 

ผูใ้หค้าํปรกึษา: 

  

(7) การสอืสารกบัผูส้ง่ตรวจ: 

  

II-7.2 ข. การใหบ้รกิาร 

(1) การจดัการกบัสงิสง่ตรวจ: 

  

(2) กระบวนการตรวจวเิคราะห์: 

  

(3) การสง่มอบผลการตรวจวเิคราะห์ การรายงานคา่วกิฤต ิการรกัษาความลบั*: 

 (สรปุการดาํเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 

  

(4) การจดัการกบัสงิสง่ตรวจหลงัการตรวจวเิคราะห:์ 
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II-7.2 ค. การบรหิารคณุภาพและความปลอดภยั 

(1) ระบบบรหิารคณุภาพ: 

  

 

(2) การเขา้รว่มโปรแกรมทดสอบความชาํนาญระหวา่งหอ้งปฏบิตักิาร: 

  

(3) ระบบควบคมุคณุภาพ: 

  

(4) การเขา้สูก่ระบวนการรบัรองมาตรฐานซงึเป็นทยีอมรบั/การปฏบิตัติามขอ้แนะนําจากองคก์รทมีาประเมนิ: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

58. บรกิารหอ้งปฏบิตักิารทาง

การแพทย/์พยาธวิทิยาคลนิิก 
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II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็คณุภาพ/ความเสียงทีสาํคญั: ถกูต้อง ปลอดภยั เหมาะสม ทนัความตอ้งการ 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

*อุบตักิารณก์ารใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู่ ผดิชนิด 

ทงัหมด/ระดบั E* 

(…./0)      

       

       

       

       

*ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มูลตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ซงึอาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร 

ii. บริบท 

ขอบเขตบรกิาร: 

การเตรยีมสว่นประกอบของเลอืดททีาํได:้ 

iii. กระบวนการ 

* ระบบตรวจสอบและทบทวนการใชโ้ลหติ/ผูก้าํกบัดแูล: 

 (สรปุการดาํเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 

  

  

ระดบัขนัตําของการสาํรองเลอืดและสว่นประกอบของเลอืด และผลการปฏบิตั:ิ 

  

ระบบการแจง้ผลการตดิเชอืแกผู่บ้รจิาคโลหติ/จาํนวนผูต้ดิเชอืในรอบปีทผีา่นมา: 

  

มาตรฐานการตรวจรอ่งรอยการตดิเชอื (disease marker): 

  

ระบบคดัแยก กกักนั ชบี่งเลอืดทไีม่ผ่านการตรวจและเลอืดทตีดิเชอื: 

  

ระบบหว่งโซ่ความเยน็ของการเกบ็รกัษาและขนสง่: 

  

ประเดน็ทยีงัไม่สามารถดาํเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาตไิด:้ 

  

การเขา้รว่มระบบประกนัคณุภาพจากภายนอก: 

  

การรบัรองคณุภาพทไีดร้บั: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 
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v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

59. ธนาคารเลอืดและงานบรกิาร

โลหติ 
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II-7.3 พยาธิวิทยากายวิภาค & II-7.5 บริการตรวจวินิจฉัยอืนๆ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็คณุภาพ/ความเสียงทีสาํคญั: ถกูตอ้ง ปลอดภยั เหมาะสม ทนัความตอ้งการ 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

อบุตักิารณ์การตรวจวเิคราะห์และรายงานผล

ตรวจวเิคราะหท์างพยาธแิละการตรวจวนิิจฉยั

อนื คลาดเคลอืน (เชน่ ลา่ชา้/ ผดิสงิสง่ตรวจ/ 

ผดิวธิกีาร/ผลคลาดเคลอืน) ทงัหมด/ระดบั E 

ขนึไป* 

      

       

       

       

       

*ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มูลตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ซงึอาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร 

ii. บริบท 

การตรวจวนิิจฉยัทใีหบ้รกิาร: 

iii. กระบวนการ 

II-7.3 พยาธวิทิยากายวภิาค 

(1) การประเมนิ การเตรยีมผูป่้วย การใหข้อ้มลูและขอคาํยนิยอม: 

  

II-7.5 บรกิารตรวจวนิิจฉยัอนืๆ 

(1) การประเมนิ การเตรยีมผูป่้วย การใหข้อ้มลูและขอคาํยนิยอม: 

  

(2) การแปลผลการตรวจ และรายงานผล*: 

 (สรปุการดาํเนนิงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

60. พยาธวิทิยากายวภิาค และ

บรกิารตรวจวนิิจฉยัอนืๆ 
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II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็คณุภาพ/ความเสียงทีสาํคญั: ถกูต้อง ครบถว้น ทนัเวลา ครอบคลุม ประสทิธภิาพ  

ขอ้มลู/ตวัชีวดั  เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

ii. บริบท 

โรคและภยัสขุภาพสาํคญัในพนืท:ี โรค 

โรคและภยัสขุภาพสาํคญัทอียูใ่นแผนเฝ้าระวงั: โรคตดิต่อทตีอ้งเฝ้าระวงั  

iii. กระบวนการ 

II-8 ก. การบรหิารจดัการและทรพัยากร: 

(1) (2) นโยบาย แผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิาร: 

   

(3) (4) บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลย ีทรพัยากรอนืๆ: 

   

(5) การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ: 

   

II-8 ข. การเกบ็และวเิคราะห์ขอ้มลูเฝ้าระวงั: 

(1)(2) การเฝ้าระวงั บนัทกึ และจดัเกบ็ขอ้มลู: 

   

(3)(4) การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมาย คน้หาการเพมิผดิปกตหิรอืการระบาด: 

  

(5)(6) การตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มเพอืวางแผนป้องกนั: 

  

II-8 ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ: 

(1) แผนตอบสนอง การเตรยีมความพรอ้ม: 

  

(2) ทมี SRRT: 

  

(3) มาตรการป้องกนัทจีาํเป็น: 

  

(4) ช่องทางรบัรายงาน: 

   

(5) การสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย: 

   

(6) การสบืคน้และควบคมุการระบาด: 
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II-8 ง. การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารและเตือนภยั: 

(1) การจดัทาํรายงานและเผยแพรส่ถานการณ์โรคต่อสาธารณะ: 

  

(2) การรายงานโรคตามกฎหมาย: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

61. การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ    
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II-9 การทาํงานกบัชุมชน 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ความครอบคลุม ผลกระทบ  

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

ชมุชนทรีบัผดิชอบ ความตอ้งการ ศกัยภาพ กลุ่มเป้าหมายสาํคญั: 

iii. กระบวนการ 

II-9.1 การจดับรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพสาํหรบัชุมชน 

(1)(2) การกาํหนดชุมชน ประเมนิความตอ้งการและศกัยภาพ วางแผน ออกแบบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพสาํหรบั

ชมุชน: 

  

(3) การรว่มมอืกบัภาคทีเีกยีวขอ้ง จดับรกิารสขุภาพสาํหรบัชุมชน: 

  

(4) การประเมนิและปรบัปรงุ: 

  

II-9.2 การเสรมิพลงัชุมชน 

(1) ภาพรวมของการทาํงานรว่มกบัชมุชน การสง่เสรมิการมสีว่นร่วม การสรา้งเครอืขา่ย: 

  

(2) การสง่เสรมิความสามารถของกลุม่ต่างๆ เพอืแกปั้ญหาทสีาํคญัของชมุชน: 

  

(3) การสง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพสว่นบุคคล: 

  

(4) การสง่เสรมิสงิแวดลอ้มทางกายภาพและทางสงัคมทเีออืต่อการมสีขุภาพด ีการชแีนะและสนบัสนุนนโยบาย

สาธารณะ: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

62. การทาํงานกบัชุมชน    
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: การเขา้ถงึ ความครอบคลุม ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

  ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

อบุตักิารณ์การคดัแยกทหีอ้งฉุกเฉิน

คลาดเคลอืน* (under triage หรอื over triage) 

ทงัหมด/ ระดบั E ขนึไป* 

(…./0)      

อบุตักิารณ์การระบุตวัผูป่้วยผดิพลาดทงัหมด/

ระดบั E ขนึไป* 

(…./0)      

       

       

       

*ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มลูตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นซงึอาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร 

ii. บริบท 

กลุม่ผูป่้วยทมีปัีญหาในการเขา้ถงึ: 

iii. กระบวนการ 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการเข้าถึงและเข้ารบับริการ 

  

(1) การตอบสนองปัญหาและความตอ้งการบรกิารสขุภาพของชุมชน: 

 

(2) การประสานงานกบัหน่วยงานทสีง่ผูป่้วยมา: 

  

(3) การคดัแยก (triage) การดแูลผูป่้วยฉุกเฉินหรอืเร่งดว่นอย่างเหมาะสม*: 

 (สรปุการดาํเนนิงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 

  

  

(4) การดแูลเบอืงตน้และสง่ต่อ สาํหรบัผูป่้วยทไีม่สามารถใหก้ารรกัษาได:้ 

  

(5) การรบัผูป่้วยเขา้ในหน่วยบรกิารวกิฤตหิรอืหน่วยบรกิารพเิศษ: 

  

(6,7) การใหข้อ้มลูและการขอ informed consent: 

  

(8) การบง่ชผีูป่้วยอยา่งถกูตอ้ง 

 (สรปุการดาํเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 
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iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

63. การเขา้ถงึบรกิารทจีาํเป็นและ

บรกิารเรง่ดว่น 

   

64. กระบวนการรบัผูป่้วย การให้

ขอ้มลู และ informed consent 
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III-2 การประเมินผู้ป่วย 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ถกูต้อง เหมาะสม รวดเรว็ ปลอดภยั ประสทิธภิาพ 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

อบุตักิารณ์ Misdiagnosis or delay diagnosis 

จนเกดิความรนุแรงระดบั E ขนึไป* 

      

       

       

       

       

       

*ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มลูตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็นซงึอาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร 

ii. บริบท 

กลุม่ผูป่้วยทมีโีอกาสเกดิปัญหาในการประเมนิ: 

iii. กระบวนการ 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการประเมินผูป่้วยและการ

วินิจฉัยโรค 

  

III-2 ก.การประเมนิผูป่้วย 

(1) การประเมนิทคีรอบคลมุรอบดา้น การเชอืมโยงและประสานการประเมนิ การระบุปัญหาเรง่ด่วน: 

  

(2) ความสมบรูณ์ของการประเมนิแรกรบั (ประวตั ิตรวจรา่งกาย การรบัรูค้วามตอ้งการของตน ความชอบส่วนบุคคล 

จติใจ สงัคม เศรษฐกจิ: 

  

(3) ผูป้ระเมนิ วธิกีารประเมนิ สงิแวดลอ้ม ทรพัยากร การใชข้อ้มลูวชิาการเพอืชนํีาการประเมนิ (ยกตวัอยา่งโรคทใีช ้

CPG ในการประเมนิและประโยชน์ทเีกดิขนึ): 

  

(4)(5) การประเมนิในเวลาทเีหมาะสม การบนัทกึในเวชระเบยีน การใชป้ระโยชน์จากบนัทกึ การประเมนิซํา: 

  

(6) การอธบิายผลการประเมนิใหแ้ก่ผูป่้วยและครอบครวั: 

  

III-2 ข. การสง่ตรวจเพอืการวนิิจฉยัโรค 

(1)(2) ผูป่้วยไดร้บัการตรวจเพอืการวนิิจฉัยโรคทจีาํเป็น ในเวลาทเีหมาะสม ผลการตรวจมคีวามน่าเชอืถอื: 

  

(3) การสอืสาร การบนัทกึ การสบืคน้ ผลการตรวจ: 

  

(4) การอธบิายผลการตรวจเพอืการวนิจิฉยัโรคแกผู่ป่้วย: 
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III-2 ค. การวนิิจฉยัโรค 

(1)(2) การวนิิจฉยัโรคทถีกูต้อง การมขีอ้มลูเพยีงพอสนับสนุน การบนัทกึในเวลาทกีาํหนด การบนัทกึการเปลยีนแปลง

การวนิิจฉยัโรค: 

  

(3) การทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวนิิจฉัยโรค: 

  

(4) การกาํหนดเรอืงการลดขอ้ผดิพลาดในการวนิิจฉยัโรคเป็นเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วย*: 

 (สรปุการดาํเนนิงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

65. การประเมนิผูป่้วยและการส่ง

ตรวจเพอืการวนิิจฉยัโรค 

   

66. การวนิิจฉยัโรค    
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III-3 การวางแผน 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ความเหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ องคร์วม ต่อเนือง 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

ตวัอยา่งโรคทคีณุภาพการวางแผนดูแลมคีวามสาํคญั: 

ตวัอยา่งโรคทคีณุภาพการวางแผนจาํหน่ายมคีวามสาํคญั: 

iii. กระบวนการ 

III-3.1 การวางแผนการดแูลผูป่้วย 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการวางแผนการดแูลผู้ป่วย  

  

  

(1) การเชอืมโยงและประสานแผนการดแูลผูป่้วย: 

  

(2) แผนตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการอยา่งครบถว้น: 

  

(3) การใชข้อ้มลูวชิาการเพอืชนํีาการวางแผนการดแูลอยา่งเหมาะสม (ตวัอยา่งโรคทใีช ้CPG ในการประเมนิและ

ประโยชน์ทเีกดิขนึ): 

  

(4) การใหผู้ป่้วย/ครอบครวัมสีว่นรว่มในการวางแผน: 

  

(5) แผนการดแูลผูป่้วยระบุเป้าหมายทตีอ้งการบรรลุ และบรกิารทจีะให:้ 

  

(6) การสอืสาร ประสานงาน เพอืนําแผนไปปฏบิตั ิเขา้ใจบทบาทของผูเ้กยีวขอ้ง: 

  

(7) การทบทวนและปรบัแผนตามสภาวะหรอือาการของผูป่้วย: 

  

 

III-3.2 การวางแผนจาํหน่าย 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการวางแผนจาํหน่าย  
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(1) การกาํหนดแนวทาง ขอ้บ่งช ีและโรคทเีป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญัสาํหรบัการวางแผนจาํหน่าย (โรคทวีางแผน

จาํหน่ายลว่งหน้า หรอืใช ้CareMap เพอืการวางแผนจาํหน่าย): 

  

(2) การพจิารณาความจาํเป็นในการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วยแต่ละราย: 

  

(3) การมสีว่นร่วมในการวางแผนจาํหน่าย (แพทย ์พยาบาล วชิาชพีทเีกยีวขอ้ง ผูป่้วย ครอบครวั): 

  

(4) การประเมนิปัญหาของผูป่้วยทจีะเกดิขนึหลงัจําหน่าย เพอืประโยชน์ในการวางแผนจาํหน่าย: 

  

(5) การเตรยีมผูป่้วยและครอบครวัใหม้ศีกัยภาพและความมนัใจในการดแูลตนเองหลงัจาํหน่าย เชอืมโยงกบัแผนการ

ดแูลระหวา่งอยูใ่น รพ.: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

67. การวางแผนการดแูลผูป่้วย    

68. การวางแผนจาํหน่าย    
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III-4 การดแูลผู้ป่วย 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ถกูต้อง เหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ คนเป็นศนูยก์ลาง 

ต่อเนือง 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

: กลุม่ผูป่้วย (ตามบรบิทโรงพยาบาล/หน่วยงาน) 

: 

iii. กระบวนการ 

III-4.1 การดแูลทวัไป 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการดแูลทวัไป 

  

 

(1) การมอบความรบัผดิชอบใหผู้ท้มีคีณุสมบตัเิหมาะสม การดแูลตามหลกัปฏบิตัซิงึเป็นทยีอมรบั: 

  

(2) การจดัสงิแวดลอ้มทเีออืต่อการดแูลทมีคีณุภาพ ปลอดภยั คาํนึงถงึศกัดศิร ีเป็นสว่นตวั สะดวกสบาย ป้องกนั

อนัตราย/สงิรบกวน: 

  

(3) การจดัการกบัภาวะแทรกซ้อน ภาวะวกิฤต ิหรอืภาวะฉุกเฉิน: 

  

(4) การตอบสนองความตอ้งการของครอบครวัในการมสี่วนรว่มดแูลผูป่้วย: 

  

(5) การแลกเปลยีนขอ้มลูและประสานการดแูลผูป่้วยภายในทมีเพอืความต่อเนืองในการดแูล: 

  

III-4.2 การดแูลและบรกิารทมีคีวามเสยีงสงู 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการดแูลและบริการทีมีความเสียง

สงู  

  

 

(1) การวเิคราะหแ์ละจดัทาํแนวทางการดแูลผูป่้วยและบรกิารทมีคีวามเสยีงสงู: 

  

(2) การฝึกอบรมการดแูลผูป่้วยในสถานการณ์ทมีคีวามเสยีงสงู และการนํามาปฏบิตั:ิ 
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(3) การทาํหตัถการทมีคีวามเสยีง: 

  

(4) การเฝ้าระวงัการเปลยีนแปลงอาการผูป่้วย เพอืแกไ้ขหรอืปรบัเปลยีนแผนการรกัษา: 

  

(5) การตอบสนองและความชว่ยเหลอืเมอืผูป่้วยมอีาการทรุดลงหรอืเปลยีนแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ(rapid response 

system): 

  

(6) การตดิตาม วเิคราะหแ์นวโน้มของเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์เพอืนํามาปรบัปรงุ: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

69. การดแูลทวัไป    

70. การดแูลและบรกิารทมีคีวาม

เสยีงสงู 
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III-4.3 ก. การระงบัความรู้สึก 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล  

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

       

       

ii. บริบท 

กลุม่ผูป่้วยใชบ้รกิารระงบัความรูส้กึ ทมีคีวามเสยีงสงู: 

iii. กระบวนการ 

ตวัอย่างผู้ป่วยทีเสียงสงู การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพและความปลอดภยัของการระงบั

ความรู้สึก  

  

 

(1) การประเมนิความเสยีง การวางแผน การปรกึษาผูเ้ชยีวชาญ เพอืการระงบัความรูส้กึทปีลอดภยั : 

  

(2) การเตรยีมความพรอ้มผูป่้วย การใหข้อ้มลู และการใหผู้ป่้วยมสีว่นรว่มตดัสนิใจ: 

  

(3) การใชก้ระบวนการระงบัความรูส้กึทรีาบรนื ปลอดภยั โดยบุคลากรทมีคีณุวฒุ ิรวมถงึการฝึกอบรม/ฟืนฟูทกัษะของ

บุคลากรททีาํหน้าทรีะงบัความรูส้กึ : 

  

(4) การเฝ้าตดิตามผูป่้วยระหว่างระงบัความรูส้กึและพกัฟืน การแกไ้ขภาวะฉุกเฉิน การจาํหน่ายจากบรเิวณรอฟืน: 

  

(5) การปฏบิตัติามคาํแนะนําของราชวทิยาลยัวสิญัญแีพทย ์(เครอืงมอื วสัด ุยา): 

  

การดแูลการใช ้deep sedation  

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

71. การระงบัความรูส้กึ    
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III-4.3 ข. การผ่าตดั 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

ข้อมลู/ตวัชีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

อบุตัการณก์ารผา่ตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิ

ตาํแหน่ง ผดิหตัถการ ทงัหมด/ระดบัความ

รนุแรงระดบั E ขนึไป* 

(...../0)      

       

       

       

       

*ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มูลตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ซงึอาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร 

ii. บริบท 

กลุม่ผูป่้วยผ่าตดัทมีคีวามเสยีงสงู: 

iii. กระบวนการ 

ตวัอย่างผู้ป่วยทีเสียงสงู การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพและความปลอดภยัของการผ่าตดั  

  

 

(1) การประเมนิผูป่้วย การประเมนิความเสยีง การวางแผนการผา่ตดั การปรกึษาผูเ้ชยีวชาญ: 

  

(2) การอธบิายขอ้มูลใหผู้ป่้วย/ครอบครวั และการใหผู้ป่้วยมสีว่นรว่มตดัสนิใจ: 

  

(3) การเตรยีมความพรอ้มผูป่้วยก่อนผา่ตดั: 

  

(4) การป้องกนัการผา่ตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิตาํแหน่ง ผดิหตัถการ*: 

 (สรปุการดาํเนนิงานตามแนวทางมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น) 

  

(5) การจดัสงิแวดลอ้มและระบบงานของหอ้งผา่ตดัใหม้คีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั (ด ูSPA): 

  

(6) บนัทกึการผา่ตดั การใชป้ระโยชน์เพอืการสอืสารและความต่อเนืองในการดแูล: 

  

(7) การดแูลหลงัผ่าตดั และการตดิตามภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั: 

  

(8) การเฝ้าระวงัการตดิเชอืแผลผ่าตดั: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 
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v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

72. การผา่ตดั    
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III-4.3 ค. อาหารและโภชนบาํบดั 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: ถกูต้อง เหมาะสม ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ต่อเนือง 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

ii. บริบท 

กลุม่ผูป่้วยทกีารดแูลทางโภชนการมคีวามสาํคญัต่อการฟืนตวั: 

iii. กระบวนการ 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการดแูลทางโภชนาการ  

  

 

(1) การจดัอาหารทมีคีณุคา่ทางโภชนาการพนืฐาน ระบบบรกิารอาหาร การป้องกนัความเสยีง: 

  

(2) การคดักรองภาวะโภชนาการ การประเมนิอยา่งละเอยีดเมอืมขีอ้บ่งช ีการวางแผนและการดแูลทางโภชนาการ/     

โภชนบาํบดัในกลุ่มผูป่้วยสาํคญั: 

  

(3) การใหค้วามรูด้า้นโภชนาการและโภชนบาํบดัแกผู่ป่้วยและครอบครวั: 

  

(4) บทเรยีนเกยีวกบัสขุาภบิาลอาหารในการผลติ จดัเกบ็ สง่มอบ จดัการของภาชนะและเศษอาหาร: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

73. อาหารและโภชนบาํบดั    
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III-4.3 ง/จ การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย/การจดัการความปวด 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

ii. บริบท 

กลุม่ผูป่้วยระยะสดุทา้ยท ีรพ.ใหก้ารดแูล: 

กลุม่เป้าหมายในการจดัการความปวด: 

iii. กระบวนการ 

III-4.3 ง. การดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

(1) การสรา้งความตระหนกัแกบุ่คลากรในความตอ้งการของผูป่้วยระยะสุดทา้ย: 

  

(2) บทเรยีนเกยีวกบัการประเมนิ/รบัรูค้วามตอ้งการของผูป่้วยระยะสดุทา้ย:  

  

(3) การตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยอยา่งรอบดา้น (รา่งกาย จติสงัคม อารมณ์ จติวญิญาณ) และการใหผู้ป่้วย/

ครอบครวัมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ: 

  

III-4.3 จ. การจดัการความปวด 

(1) การคดักรองและการประเมนิความปวด: 

  

(2) การแจง้โอกาสทจีะเกดิความปวด และการใหผู้ป่้วยมสีว่นร่วมในการเลอืกวธิจีดัการความปวด: 

  

(3) การจดัการความปวด การเฝ้าระวงัผลขา้งเคยีง และการจดัการความปวดในผูป่้วยซงึรกัษาตวัทบีา้น: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

74. การดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย    

75. การจดัการความปวด    



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัท ี4 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  56 

SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

III-4.3 ฉ. การฟืนฟสูภาพ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: เหมาะสม ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ต่อเนอืง 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

ii. บริบท 

กลุม่ผูป่้วยทกีารฟืนฟูสภาพมคีวามสาํคญัต่อการฟืนตวั: 

iii. กระบวนการ 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการฟืนฟสูภาพ  

  

 

(1) การประเมนิและวางแผนฟืนฟูสภาพ: 

  

(2) การใหบ้รกิารฟืนฟูสภาพในสถานพยาบาล การชว่ยเหลอืผูพ้กิารและฟืนฟูสภาพผูป่้วยในชุมชน: 

  

(3) การปฏบิตัติามมาตรฐาน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

76. การฟืนฟูสภาพ    
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III-4.3 ช. การดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือรงั 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล องคร์วม ต่อเนือง 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

ii. บริบท 

: (ตามบรบิทหน่วยงาน) 

iii. กระบวนการ 

(1) การปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัทิไีดม้าตรฐาน: 

  

(2) การปฏบิตัติามขอ้แนะนําของคณะอนุกรรมการตรวจรบัรองมาตรฐานการรกัษาโดยการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไต

เทยีม: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

77. การดแูลผูป่้วยโรคไตเรอืรงั    
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III-5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผู้ป่วย/ครอบครวั 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: เหมาะสม ประสทิธผิล ต่อเนือง 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

       

ii. บริบท 

ตวัอยา่งโรคทคีณุภาพการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัมคีวามสาํคญั:  

ลกัษณะประชากร/ผูร้บับรกิารทมีผีลต่อการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั:  

iii. กระบวนการ 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการให้ข้อมลูและเสริมพลงั  

  

 

(1) การประเมนิ การวางแผนและกําหนดกจิกรรมการเรยีนรู:้ 

  

(2) การใหข้อ้มลูทจีาํเป็น การสรา้งการเรยีนรู ้เพอืการดแูลตนเองและพฤตกิรรมสขุภาพทเีหมาะสม: 

  

(3) การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นอารมณ์ จติใจ และคาํปรกึษา: 

  

(4) การรว่มกนักาํหนดแผนการดแูลผูป่้วยโดยทมีผูใ้หบ้รกิารกบัผูป่้วย/ครอบครวั: 

  

(5) การจดักจิกรรมเสรมิพลงั/เสรมิทกัษะใหแ้กผู่ป่้วย/ครอบครวั ใหม้คีวามสามารถในการดแูลตนเอง: 

  

(6) การประเมนิผลกระบวนการเรยีนรูแ้ละเสรมิพลงั: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

78. การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั    
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III-6 การดแูลต่อเนือง 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็สาํคญัทีควรรายงาน: เหมาะสม ประสทิธผิล องคร์วม ต่อเนือง 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 

       

       

ii. บริบท 

ระดบัการใหบ้รกิาร: 

ลกัษณะหน่วยบรกิารในเครอืขา่ย: 

ตวัอยา่งโรคทกีารดแูลต่อเนืองมคีวามสาํคญัต่อประสทิธผิลในการรกัษาและคุณภาพชวีติของผูป่้วย: 

iii. กระบวนการ 

ตวัอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบติัทีทาํให้เกิดคณุภาพของการดแูลต่อเนือง  

  

(1) การระบุกลุม่ผูป่้วยสาํคญัทตีอ้งใชข้นัตอนจาํหน่ายและการสง่ต่อผูป่้วยเป็นกรณีพเิศษ: 

  

(2) การดแูลขณะสง่ต่อ บุคลากร การสอืสาร: 

  

(3) ยานพาหนะและอปุกรณ์ทางการแพทยท์ใีชใ้นการสง่ต่อ: 

  

(4) ระบบนัดหมายเพอืการรกัษาต่อเนือง ระบบช่วยเหลอืและใหค้าํปรกึษาหลงัจาํหน่าย: 

  

(5) ความรว่มมอืกบัชุมชนและองคก์รอนืๆ เพอืความต่อเนืองในการตดิตามดแูลผูป่้วย (รวมทงัการพฒันาศกัยภาพแก่

หน่วยบรกิารทใีหก้ารดแูลต่อเนือง) และบรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ: 

  

(6) การสอืสารขอ้มลูของผูป่้วยแก่หน่วยบรกิารทเีกยีวขอ้งเพอืการดแูลต่อเนือง: 

  

(7) การทบทวนการบนัทกึเวชระเบยีนเพอืการดแูลต่อเนือง: 

  

(8) การตดิตามผลการดแูลต่อเนืองและนําผลการตดิตามมาใชว้างแผน/ปรบัปรงุบรกิาร: 

  

iv. ผลการพฒันาทีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

79. การดแูลต่อเนือง    
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ตอนที IV ผลการดาํเนินการ 

นําเสนอขอ้มลูตวัชวีดัสาํคญัในตาราง อธบิายการเปลยีนแปลงของผลลพัธ ์(จากความพยายามในการพฒันา

หรอืจากสถานการณ์ทเีปลยีนแปลงไป) โดยอาจใช ้run chart หรอื control chart ทมีคีาํอธบิายประกอบ (annotation) 

ตามขอ้มลูปฏบิตังิานใหไ้ดม้ากทสีดุ 

กรณมีาตรฐานสาํคญัจําเป็นต่อความปลอดภยัตามประกาศทคีณะกรรมการกาํหนด จะมตีวัอยา่งผลการ

ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย ในขอ้  -90 และความปลอดภยัของบุคคลากรในดา้นกาํลงัคนขอ้   

ซงึโรงพยาบาลสามารถปรบัรายละเอยีดของการดาํเนินงานตามบรบิท 

IV-1 ผลด้านการดแูลสขุภาพ 

(1) ตวัชีวดัสาํคญัด้านการดแูลผูป่้วย  

80 ผลการดแูลผู้ป่วยโดยรวม (การเสียชีวิต การส่งต่อ การกลบัมารกัษาหรือการนอน รพ.ซาํ) ทีสะท้อน

คณุภาพการดแูลรกัษา 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

81 ผลด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

82 ผลด้านความต่อเนืองในการดแูล 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

83 ผลด้านกระบวนการและผลลพัธ์ในการดแูลผู้ป่วยโรคสาํคญั (สะทอ้นมติคิุณภาพ appropriateness และeffectiveness 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 
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84 ผลด้านการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดแูลผู้ป่วย 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

 

85 ผลด้านความปลอดภยัในการดแูลผู้ป่วยผ่าตดั (S) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

ผา่ตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิตาํแหน่ง ทสีง่ผล

กระทบกบัผูป่้วยความรนุแรงระดบั E ขนึไป* 

0      

       

       

*ตวัอยา่งผลดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ตอบตามบรบิทองคก์ร 

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

86 ผลด้านความปลอดภยัในการควบคมุและป้องกนัการติดเชือ (I) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

อตัราการตดิเชอืในรพ. (health care-

associated infections) ต่อ 1,000 วนันอน* 

      

อตัราการตดิเชอื VAP/1,000 Vent. Days*       

อตัราการตดิเชอื CAUTI/1,000 Cath. Days*        

อตัราการตดิเชอื CLABSI/1,000 Cath. Days*       

       

       

*ตวัอยา่งผลดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ตอบตามบรบิทองคก์ร 

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

87 ผลระบบบริหารจดัการด้านยา และด้านความปลอดภยัในการใช้ยา/เลือด (M) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

Medication error with harms (level E up)* 0      

อตัรา Prescribing error : OPD (ต่อ 1000       
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ใบสงัยา) / IPD (ต่อ 1000 /วนันอน)* 

อตัรา Transcribing error: OPD (ต่อ 1000 

ใบสงัยา) / IPD (ต่อ 1000 /วนันอน)* 

      

อตัรา Pre-dispensing error: : OPD (ต่อ 

1000 ใบสงัยา) / IPD (ต่อ 1000 /วนันอน)* 

      

อตัรา Dispensing : OPD (ต่อ 1000 ใบสงัยา) 

/ IPD (ต่อ 1000 /วนันอน)* 

      

อตัรา Administration: OPD (ตอ่ 1000 ใบสงั

ยา) / IPD (ต่อ 1000 /วนันอน)* 

      

จาํนวนการใหเ้ลอืด ผดิคน ผดิหมู่ ผดิชนิด* 0      

       

       

       

*ตวัอยา่งผลดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ตอบตามบรบิทองคก์ร 

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

88 ผลด้านความปลอดภยัในกระบวนการดแูลผู้ป่วย (P) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

รอ้ยละการวนิิจฉยัคลาดเคลอืน (diagnostic 

error)* 

      

รอ้ยละของการเกดิการระบตุวัผูป่้วยผดิพลาด*       

*ตวัอยา่งผลดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ตอบตามบรบิทองคก์ร 

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

 

89 ผลด้านความปลอดภยัในการใช้ line/tube/catheter และตวัชีวดัทีเกียวข้องกบัห้องปฏิบติัการ (L) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

รอ้ยละของการรายงานผล Lab หรอื Patho 

คลาดเคลอืน* 

      

       

*ตวัอยา่งผลดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ตอบตามบรบิทองคก์ร 

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 
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90 ผลด้านความปลอดภยัในการดแูลภาวะฉุกเฉิน (E) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

รอ้ยละของการคดัแยก undertriage ท ีER*       

รอ้ยละของการคดัแยก overtriage ท ีER*       

*ตวัอยา่งผลดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ตอบตามบรบิทองคก์ร 

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

(2) ตวัชีวดัสาํคญัด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

91 ผลด้านการสร้างเสริมสขุภาพของผูร้บับริการ  

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

92 ผลด้านการสร้างเสริมสขุภาพในชุมชน  

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 
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IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผูร้บัผลงานอืน (มิติคนเป็นศนูยก์ลาง) 

93 ผลด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผกูพนั ของผู้ป่วย/ผู้รบัผลงานอืน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

 

IV-3 ผลด้านกาํลงัคน 

94 ผลด้านกาํลงัคน (IV-3) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

รอ้ยละของบคุลากรทตีดิเชอืจากการทาํงาน* 0      

       

*ตวัอยา่งผลดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานสาํคญัจาํเป็น ตอบตามบรบิทองคก์ร 

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

IV-4 ผลด้านการนํา 

95 ผลด้านการนํา (IV-4) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทาํงานสาํคญั 

96 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทาํงานสาํคญั เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 

IV-6 ผลด้านการเงิน 

97 ผลลพัธ์ด้านการเงิน (IV-6) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 

       

       

กราฟพรอ้มคาํอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจไดด้ขีนึ) 
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รายงานประเมินตนเองของ CLT/PCT สามารถใช้แบบฟอรม์ ตาม Template Quality Report for CLT ทีเป็น 

ไฟล ์PowerPoint แทนรายละเอียดเอกสารดงันี 

รายงานการประเมินตนเองของ CLT/PCT       

พนัธกิจ/ความมุง่หมาย:  

ขอบเขตบริการ:  

ผู้รบับริการสาํคญัและความต้องการ: 

จดุเน้นของการจดับริการและการพฒันา: 

กลุ่มโรคสาํคญั (Key Clinical Population) 

โรค 
Disease 

เกณฑ ์

มคีวามเสียงสูง
High risk 

มีค่าใช้จา่ยสงู/
นอนโรงพยาบาล
นานHigh cost/ 

Long LOS 

มปีริมาณผู้ป่วย
มาก 

High volume 

มหีลกัฐานใหม่
หรือเทคโนโลยี

ใหมที่นํามาใช้ใน
การดแูลผูป่้วย 
New evidence/ 

technology 

การดแูลมีความ
ซบัซ้อน 

Complex Care 

      

หมายเหตุ:  

 เป็นการบอกภาพรวมวา่กลุ่มผูป่้วยทสีาํคญัของ CLT/PCT มอีะไรบา้ง เพอืเป็นฐานสาํหรบัพจิารณาต่อว่าจะ

ทบทวน/สรปุผลคณุภาพการดแูลผูป่้วยในกลุ่มใดบา้ง ในประเดน็ใดบา้ง 

 ระบุโรคสาํคญัใหม้ากทสีดุ ใหค้ะแนนนําหนักความสาํคญัของแต่ละโรคตามเกณฑต์่างๆ โดยใหนํ้าหนกัคะแนน 1-5 

 ความสาํคญัอาจจะมาจากเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึงหรอืหลายขอ้รว่มกนักไ็ด ้

ตวัชีวดัของกลุ่มโรคสาํคญัจาํแนกตามมิติคณุภาพ 

โรค 

Disease 

การ

เขา้ถึง

และเข้า

รบั

บริการ 

Access 

การดแูล

ต่อเนือง 

Continuity 

ความ

เหมาะสม 

Appropriate 

ประสิทธิผล 

Effective 

ประสิทธิภาพ 

Efficient 

ความ

ปลอดภยั 

Safe 

การดแูลที

ยดึคนเป็น

ศนูยก์ลาง 

People-

centered 

การสร้าง

เสริม

สขุภาพ

Health 

Promotion 

         

หมายเหตุ:  

 นําโรคทวีเิคราะหไ์วใ้นตารางแรกมาระบตุวัชวีดัตามมติต่ิางๆ (ไม่จาํเป็นตอ้งครบทุกมติ)ิ 

 ผลลพัธข์องตวัชวีดัทรีะบุจะมรีายละเอยีดในขอ้มลูรายโรค และนําไปสรุปรวมในรายงานประเมนิตนเองตอนท ีIV 

ความเสียงและมาตรการป้องกนั 

ความเสียง มาตรการป้องกนั โรค/กระบวนการ 
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Proxy Disease กบัคณุภาพของขนัตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล 

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตักรรม เพือให้เกิดคณุภาพ 

Access & entry 
  

Assessment 
  

Plan of care 
  

Discharge planning 
  

General Care 
  

Care of high risk 
  

Anes & procedure 
  

Nutrition 
  

Rehabilitation 
  

Information & empower 
  

Continuity of care 
  

ผลการดาํเนินการสาํคญัในภาพรวม: 

สรปุการพฒันา การสร้างนวตักรรม และการวิจยัสาํคญั: 

แผนการพฒันาในอนาคต: 
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Clinical Tracer / Clinical Quality Summary: การดแูลผู้ป่วย (โรค/หตัถการ)      

สรปุโดยใช ้PowerPoint ใหม้อีงคป์ระกอบต่อไปนี 

1. Purpose: แสดงเป้าหมายของการดแูลผูป่้วยและอาจแสดง Driver Diagram ทแีสดงองคป์ระกอบสาํคญัใน

การใหบ้รกิารทมีคีณุภาพ 

2. Process: (ก) แผนภมูแิสดง flow chart ของการดแูลผูป่้วยพรอ้มทงัประเดน็คณุภาพ/ความเสยีงทสีาํคญัใน

แต่ละขนัตอน (ข) ตารางแสดงการใช ้process management โดยระบุ process, precess requirement, 

process design, in-process measure (ถา้ม)ี 

3. Performance: อาจแสดงผลในรปูแบบของ run chart หรอื control chart พรอ้มคาํอธบิายประกอบทรีะบุ

ชดัเจนถงึช่วงเวลาทมีกีารเปลยีนแปลงผลหรอืมกีารปรบัปรงุ 

4. Improvement Summary: สรปุการพฒันาคณุภาพ การวจิยั นวตักรรม และผลลพัธท์เีกดิขนึ 

5. Plan: ระบุแผนการพฒันาในอนาคต 

 

หมายเหต ุ*  

กรณี รายงานประเมินตนเองของ CLT/PCT ให้ใช้แบบฟอรม์ powerpoint ในการนําเสนอ 


