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การประเมินตามมาตรฐาน HA ในระดับภาพรวมของแต่ละบท (version 4.1 พฤศจิกายน 2552)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
1 (เริ่มต้น)
I-1. การนาองค์กร

มีการทบทวนภารกิจและ
เป้ าหมายของ รพ., ผู้นาใช้
เวลากับการตามแก้ปัญหา
ต่างๆ เป็ นส่วนใหญ่

I-2. การบริหารเชิงกล
ยุทธ์

แผนยังมีลกั ษณะแยกส่วน
ขาดการวิเคราะห์อย่างมีจุด
ร่วม

1

1

I-3. การมุ่งเน้ นผู้ป่วย/ผู้รบั ตัง้ รับ ตอบสนองข้อร้อง
เรียนทีส่ าคัญเป็ นเรื่องๆ
ผลงาน

2 (กาลังพัฒนา)
ให้นโยบายสนับสนุนการ
พัฒนา, Top down, QA

1.5

2

มีการประมวลแผนเป็ นหนึ่ง
เดียว มีกระบวนการจัดทา
ตามขันตอนที
้
ด่ ี แต่ ยงั มี
ข้อด้อยสาคัญในด้านต่างๆ1

1.5

2

ระบบจัดการข้อร้องเรียนมี
ประสิทธิภาพ มีการ
วิเคราะห์แนวโน้มและนาไป
ปรับปรุง

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

สร้างความร่วมมือและ
สิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ชีน้ า สื่อสารและติดตามการ
พัฒนา สร้างแรงจูงใจ

เน้นการเรียนรู้ เสริมพลัง, มี
การประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการ
นา

ใช้วสิ ยั ทัศน์และค่านิยม นา
องค์กรให้มขี ดี สมรรถนะสูง
(high performing) เป็ น
องค์กรทีย่ ั ่งยืน
(sustainable)

2.5

3

3.5

แผนสอดคล้องกับบริบท
ปราศจากข้อด้อยสาคัญ
บุคลากรรับรู้ มีระบบ
รายงานและติดตาม
ความก้าวหน้าและการบรรลุ
เป้ าหมาย
2.5

3

3.5

มีระบบรับรู้/เรียนรู้ความ
ต้องการของผูป้ ่ วย/ผู้รบั
ผลงานทีด่ ี และนาไปใช้
ประโยชน์ (ออกแบบ/
ปรับปรุงระบบงาน), ผู้ป่วย
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอย่าง
เหมาะสมในทุกขันตอนของ
้

4

4.5

5

มีเป้ าหมายทีท่ า้ ทาย
องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
การทบทวนนามาสู่จุดเน้น เปลีย่ นแปลงได้รวดเร็วเมื่อ
การพัฒนาทีช่ ดั เจนและรับรู้ จาเป็ น
ทั ่วกัน, มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผน
4

ผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงานมีส่วน
ร่วมในการออกแบบ
ระบบงาน, มีการประเมิน
และปรับปรุงการรับรู้และนา
ข้อมูลไปใช้เพื่อการมุ่งเน้น
ผู้ป่วย

4.5

5

มีสงิ่ แวดล้อมและพฤติกรรม
ทีใ่ ห้ความอบอุ่น เอือ้ ต่อการ
เยียวยา, การตอบสนอง
ความต้องการมีความลึกซึง้
และมีความเฉพาะสาหรับ
แต่ละกลุ่ม

ตัวอย่างข้อด้อยสาคัญ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ทไี่ ม่สอดคล้องกับความท้าทาย ไม่มเี ป้ าหมายทีช่ ดั เจน ไม่มตี วั ชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนการบรรลุเป้ าหมาย กระบวนการจัดทาแผนทีข่ าดการมีส่วนร่วม
หรือขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ น
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1 (เริ่มต้น)

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

การดูแล
1

1.5

2

2.5

3

3.5

I-4.1 การวัดและวิเคราะห์ ตัวชีว้ ดั ส่วนใหญ่มาจากงาน ตัวชีว้ ดั มาจากการวิเคราะห์ มีการวัดผลงานทีต่ รง
ประจาหรืองานนโยบาย
บริบทของตนเอง
ประเด็นในทุกระดับ มีการ
วิเคราะห์และนาไปใช้
ประโยชน์ (กาหนดลาดับ
ความสาคัญเพื่อการ
ปรับปรุง และถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบตั ิ)

1

I-4.2ข. การจัดการความรู้ เริ่มต้นการรวบรวมและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายใน
องค์กร

1

I-5. ทรัพยากรบุคคล

มีระบบบริหารงานบุคคล
ตามมาตรฐานทั ่วไป

1.5

2

2.5

มีการรวบรวมและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ

1.5

2

มีการแสวงหาความรู้ที่
จาเป็ น (ทัง้ explicit &
tacit), ข้อมูลมีความพร้อม
ใช้, นาความรู้มาออกแบบ
ระบบงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย
2.5

บุคลากรได้รบั การพัฒนา
ความรู้และทักษะตามหน้าที่
รับผิดชอบและปั ญหาที่
เกิดขึน้ , เริ่มต้นวางระบบ
ประเมินผลงานและระบบ
แรงจูงใจ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 13 พฤศจิกายน 2552

3

3

มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้
เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละมี
จานวนเพียงพอใน
หน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง,
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา มีขวัญ

4

ตัวชีว้ ดั ตาม critical
success factor ของทัง้
องค์กรสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน, มีบูรณา
การของการวัดเพื่อให้ได้
ข้อมูลครอบคลุมทังองค์
้ กร,
มีการวัดผลงานเปรียบ
เทียบกับองค์กรอื่น, มีการ
ประเมินและปรับปรุง
ระบบวัดผลงาน

3.5

4

4.5

5

ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการ
ติดตามและวิเคราะห์เพื่อ
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4.5

5

การจัดการความรู้ส่งเสริมให้ การจัดการความรู้ส่งเสริมให้
เกิดนวตกรรมในระบบงาน เกิดวิธกี ารปฏิบตั ิทเี่ ป็ นเลิศ
และนาความรู้ทเี่ กีย่ วข้องมา
ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์, มี
การประเมินและปรับปรุง
ระบบการจัดการความรู้
3.5

4

บุคลากรมีความผูกพันและ
อุทศิ ตนให้กบั องค์กร ใฝ่
เรียนรู้ สร้างนวตกรรม, มี
การประเมินและปรับปรุง
ระบบทรัพยากรบุคคล

4.5

5

ประยุกต์ใช้แนวคิด
spirituality ในการทางาน
กับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน

2
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1 (เริ่มต้น)

I-5.2ค.สุขภาพบุคลากร

I-6. การจัดการ
กระบวนการ

II-1.1ค. การประเมิน
ตนเอง

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

กาลังใจ และสร้างผลงานทีด่ ี
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
ให้การดูแลเมื่อเกิดการ
มีระบบป้ องกันโรคและ
บุคลากรดูแลสุขภาพตนเอง บุคลากรส่วนใหญ่มี
บุคลากรเป็ นแบบอย่าง หรือ
เจ็บป่ วยอย่างเหมาะสม
อันตรายจากการทางานใน อย่างเหมาะสม
พฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี มี
เป็ นผู้นาในด้านการสร้าง
เชิงรุก
สภาวะสุขภาพดี, มีการ
สุขภาพ
ประเมินและปรับปรุงระบบ
การดูแลสุขภาพบุคลากร
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
ใช้ 3P หรือPDSA ใน
ใช้ 3P หรือ PDSA ในการ ใช้ 3P หรือ PDSA ในการ มีการประเมินและปรับปรุง การพัฒนาส่งผลให้เกิด
โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริหารหน่วยงานเพื่อบรรลุ บริหารและติดตามกากับ
สัมฤทธิผลของการจัดการ คุณค่าต่อผู้รบั บริการเพิม่ ขึน้
และงานประจา, มีกจิ กรรม เป้ าหมาย รวมทังการ
้
ระบบงานหรือกระบวนการ กระบวนการของทีมต่างๆ, ชัดเจน
หัวหน้าพาทาคุณภาพอยู่ใน ติดตามกากับงานประจาวัน, หลัก (กระบวนการทีส่ ร้าง การพัฒนามีความชัดเจนใน
งานประจา
เข้าถึงหัวใจของกิจกรรม
คุณค่า) และประเด็นเชิงกล เรื่องการบูรณาการ
หัวหน้าพาทาคุณภาพ
ยุทธ์
(เชื่อมโยง) และนวตกรรม
(มุ่งเน้นผู้รบั ผลงาน, พัฒนา
ต่อเนื่อง)

1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
หาโอกาสพัฒนาจากความ หาโอกาสพัฒนาจากการ
ใช้วธิ ีการประเมินตนเองที่ ใช้การวิจยั ประเมินผล, มี
มีวฒ
ั นธรรมของการประเมิน
เสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
วิเคราะห์กระบวนการ
หลากหลาย ด้วยความ
การใช้ตวั เทียบเพื่อยกระดับ ตนเอง
ทางานอย่างเป็ นระบบ, มี
เข้าใจ ได้แก่ การประเมินจุด เป้ าหมาย เช่น ตัวเทียบใน
กิจกรรมทบทวนคุณภาพ
แข็งจุดอ่อนในงานทีท่ า,
ระดับกลุ่มหรือระดับชาติ /
อย่างสม่าเสมอ
การติดตามตัวชีว้ ดั , การใช้ ความต้องการของผู้ป่วย /
service profile เพื่อ
เป้ าหมายขององค์กร
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1 (เริ่มต้น)

II-1.1. การทางานเป็ นทีม

II-1.2ก. การบริหารความ
เสี่ยง

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

วิเคราะห์งานและการบรรลุ
เป้ าหมาย, การทบทวน
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย,
การทบทวนเวชระเบียนเพื่อ
เรียนรู้ AE, การตามรอย
ทางคลินิก, การประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน, การ
เยีย่ มหน่วยงานเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจ
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีความเป็ นทีมในหน่วยงาน มีความเป็ นทีมในระบบงาน ทีมระบบงาน ทีมคร่อมสาย มีการติดตามประเมินและ
มีวฒ
ั นธรรมของการทางาน
ในงานประจา และการ
ทีมคร่อมสายงาน และทีม
งาน และทีมนาระดับต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพของ เป็ นทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพของ
นาระดับต่างๆ ร่วมกัน
ทาหน้าทีด่ แู ลภาพรวม
ทีมระบบงานต่างๆ
เป็ นแบบอย่างทีด่ ี
หน่วยงาน, มีแนวทางใน
ทบทวนปั ญหา และพัฒนา ติดตามความก้าวหน้า
การขอคาปรึกษาและการ
ระบบงานต่างๆ
เชื่อมโยงกับทีมนาสูงสุดและ
ดูแลผู้ป่วยทีซ่ บั ซ้อนร่วมกัน
ทีมทีเ่ กีย่ วข้อง
ระหว่างสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
ตอบสนองปั ญหา/เหตุการณ์ มีระบบรายงานอุบตั ิการณ์, วิเคราะห์ความเสีย่ งรอบ
บูรณาการระบบงานและ
วัฒนธรรมความปลอดภัย
เฉพาะรายเหมาะสม
มีการทา RCA และวาง
ด้าน (ทังที
้ เ่ คยเกิดและทีม่ ี ระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ เด่นชัด
ระบบป้ องกันทีร่ ดั กุม, มี
โอกาสเกิด), ระบบงาน
การบริหารความเสีย่ ง, มี
กิจกรรมสร้างความตื่นตัวใน ได้รบั การออกแบบอย่าง
การประเมินและปรับปรุง
งานประจา
รัดกุมและนาไปปฏิบตั ิ
ระบบบริหารความเสีย่ ง
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
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1 (เริ่มต้น)
II-1.2ข. คุณภาพทาง
คลินิก

II-1.2. กิ จกรรมทบทวน
คุณภาพ (ที่แนะนาไว้ใน
บันไดขันที
้ ่ 1 สู่ HA)

II-2.1ก. การบริหารการ
พยาบาล

เริ่มต้นใช้เครื่องมือพัฒนา
คุณภาพทางคลินิก เช่น
indicator, CPG

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

ใช้เครื่องมือทีห่ ลากหลาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล
กลุ่มผู้ป่วยแต่ละกลุ่มตาม
หลัก 3P

การพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิกครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วย
สาคัญในแต่ละสาขา, มีการ
monitor อย่างเหมาะสม, มี
การติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มของภาวะแทรก
ซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ เพื่อนามาปรับปรุง
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

ใช้การตามรอยผู้ป่วย
ผลลัพธ์ทางคลินิกอยู่ใน
(patient tracer) เพื่อ
เกณฑ์ดถี ึงดีเลิศ
ประเมินและปรับปรุงรอยต่อ
ของการดูแล, สามารถสรุป
ผลลัพธ์จากเครื่องมือ
คุณภาพทางคลินิกต่างๆ มา
เป็ นภาพรวมของการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานตอนที่ III ได้,
ผสมผสานงานวิจยั กับการ
พัฒนาคุณภาพทางคลินิก
หรือ R2R, มีการประเมิน
และปรับปรุงการพัฒนา
คุณภาพทางคลินิก, ผลลัพธ์
ทางคลินิกมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการทบทวนเป็ นครัง้ คราว มีการทบทวนและปรับปรุงที่ กิจกรรมทบทวนครอบคลุม มีการทบทวนทีบ่ ูรณาการ มีวฒ
ั นธรรมของการทบทวน
สอดคล้องกับบริบทของ
โอกาสเกิดปั ญหาสาคัญ,
เข้าเป็ นกิจกรรมประจาของ คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
หน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
นามาสู่การปรับปรุง
หน่วยงาน, มีความไวในการ รวมทังการมี
้
ระบบ
ระบบงาน
ตรวจพบปั ญหาของผู้ป่วย, concurrent monitoring ใน
มีการติดตามการปฏิบตั ิและ รูปแบบต่างๆ
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการบริหารการพยาบาล
มีการจัดอัตรากาลังทางการ มีระบบการนิเทศงาน/กากับ มีมนี วตกรรมหรือใช้ model ระบบบริหารการพยาบาลมี
โดยการมีส่วนร่วม
พยาบาลทีส่ อดคล้องกับ
ดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ, มีการ เกือ้ หนุนให้ผู้ป่วยได้รบั การ ขีดสมรรถนะสูง เป็ น
มีแนวทางหรือมาตรฐานการ ความต้องการของผู้ป่วยและ ใช้กระบวนการพยาบาล
ดูแลทางการพยาบาลใน
แบบอย่างทีด่ ี
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1 (เริ่มต้น)

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

ปฏิบตั ิงานทีจ่ าเป็ น

II-2.2 องค์กรแพทย์

II-3.1 ก. สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและความ
ปลอดภัย

หน้าทีร่ บั ผิดชอบ, มีระบบ อย่างเหมาะสม ในการดูแล ลักษณะ holistic /
ประกันคุณภาพทางการ
ผู้ป่วยร่วมกับวิชาชีพที่
humanized, มีการเรียนรู้
พยาบาลในประเด็นทีส่ าคัญ เกีย่ วข้อง, ปั ญหาและความ ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อ
เสีย่ งของผู้ป่วยได้รบั การ
นาปั ญหาหรือเหตุการณ์ที่
ตรวจพบทันการณ์และ
ไม่พงึ ประสงค์มาปรับปรุง
ตอบสนองอย่างเหมาะสม, ระบบงาน พัฒนาวิชาชีพ
มีการพัฒนาคุณภาพตาม
และพัฒนาบุคลากร, มีการ
จุดเน้นขององค์กรร่วมกับ
ประเมินและปรับปรุงระบบ
ผู้เกีย่ วข้อง
บริหารการพยาบาล
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการพบปะกันในกลุ่ม
มีการจัดตัง้ องค์กรแพทย์
มีกลไกกากับดูแลและ
มีบทบาทเด่นชัดในการเป็ น องค์กรแพทย์เป็ นแบบอย่าง
แพทย์อย่างสม่าเสมอและมี และกาหนดประเด็นสาคัญที่ ส่งเสริมให้เกิดบริการทาง
ผู้นาและชีท้ ศิ ทางเรื่อง
ทีด่ ใี นการส่งเสริมให้ รพ.มี
กิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดง
จาเป็ นต้องมีการพัฒนาและ การแพทย์ทดี่ ี มีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย บริการทางการแพทย์ทมี่ ี
จุดยืนและธารงไว้ซงึ่
ประสานเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
และจริยธรรม, แพทย์แต่ละ ในการดูแลผู้ป่วย, มีการ
คุณภาพและน่าไว้วางใจ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
คนประเมินผลการดูแล
ประเมินและปรับปรุงระบบ
ผู้ป่วยของตนอย่าง
กากับดูแลมาตรฐานและ
สม่าเสมอและนาไปปรับปรุง จริยธรรม
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
อาคารสถานทีไ่ ด้รบั การดูแล มีการปรับปรุงเพื่อลดความ โครงสร้างอาคารสถานที่
เป็ นสถานทีท่ ใี่ ห้ความอบอุ่น สถานทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยา
ความสะอาดและเป็ น
เสีย่ งทางโครงสร้างกายภาพ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
เป็ นมิตร, มีการออกแบบ
ระเบียบ, สถานทีอ่ าจมี
ทีเ่ ห็นชัดเจน
กาหนด, เอือ้ ต่อการทางาน โครงสร้างสาหรับผู้ป่วย
ข้อจากัดซึง่ ไม่อาจแก้ไขได้
และให้บริการได้อย่าง
เฉพาะกลุม่ โรค
ในเวลาอันสัน้
ปลอดภัย สะดวกสบาย,
พืน้ ทีใ่ ช้สอยเพียงพอ, แสง
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1 (เริ่มต้น)

II-3.1 ข.-ง.วัสดุ/ของเสีย
อันตราย ภาวะฉุกเฉิ น
อัคคีภยั

II-3.2 เครือ่ งมือ

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

สว่างและอุณหภูมเิ หมาะสม,
มีระบบระบายอากาศทีด่ ,ี
อาคารสถานทีไ่ ด้รบั การ
บารุงรักษาอย่างดี
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
โครงสร้างอาคารสถานทีไ่ ม่ มีการอบรมและฝึ กซ้อมแผน การซ้อมแผนอัคคีภยั และ
มีการประเมินและปรับปรุง มีการจัดการและการเตรียม
มีความเสีย่ งด้านอัคคีภยั ที่ , มีการติดตังเครื
้ ่องมือและ ภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุก ประสิทธิภาพของระบบการ ความพร้อมเป็ นแบบอย่างที่
ชัดเจน, มีการจัดทาแผน
วางระบบเกีย่ วกับอัคคีภยั
สภาวการณ์และผู้เกีย่ วข้อง จัดการวัสดุ/ ของเสีย
ดี
ป้ องกันและรองรับเมื่อเกิด อย่างเหมาะสมกับประเภท ทังในและนอก
้
รพ. นาผลไป อันตราย ภาวะฉุกเฉิน และ
อัคคีภยั หรือภาวะฉุกเฉิน วัสดุทตี่ ิดไฟในแต่ละพืน้ ที,่ ปรับปรุงแผนและการเตรียม อัคคีภยั
อื่นๆ
มีการวางระบบเกีย่ วกับการ ความพร้อม, มีการ
จัดการกับวัสดุ/ของเสีย
ตรวจสอบปัจจัยเสีย่ งต่อ
อันตรายอย่างเหมาะสม
อัคคีภยั วัสดุและของเสีย
อันตรายอย่างสม่าเสมอ
และปรับปรุงเพื่อลดปั จจัย
เสีย่ ง

1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีระบบการจัดการ การ
มีการกาหนดระดับขันต
้ ่า
มีเครื่องมือและระบบ
มีระบบการจัดการและ
ให้คาปรึกษาการบารุงรักษา
ตรวจสอบความเพียงพอ
ของเครื่องมือและวัสดุ
สาธารณูปโภคเพียงพอ
สารองเครื่องมือเพื่อให้เกิด แก่ รพ. ในเครือข่ายหรือ
ดูแลความพร้อมใช้ของ
อุปกรณ์ในแต่ละหน่วยงาน พร้อมใช้สาหรับการดูแล
ความเพียงพอและมี
หน่วยงานใกล้เคียง
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ สารวจและวางแผนจัดหา
ผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยทัง้ ประสิทธิภาพ, มีการ
ภายนอกได้
ในแต่ละหน่วยงาน
ในภาวะปกติและภาวะ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุง
ฉุกเฉิน, มีระบบบารุงรักษา ระบบและการจัดหาทดแทน
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1 (เริ่มต้น)

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

เชิงป้ องกัน ทดสอบ
ตรวจสอบ และ calibrate ที่
เหมาะสม.
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
II-3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการ มีความพยายามในการ
มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อความ มีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมี มีสงิ่ แวดล้อมเอือ้ ต่อการ
เป็ นแบบอย่างในการเรียนรู้
แก้ไขปั ญหาในระบบบาบัด ปลอดภัยทางกายภาพและ ปฏิสมั พันธ์และความผ่อน เรียนรู้และพัฒนาทักษะของ ให้แก่องค์กรอื่นๆ
สร้างเสริมสุขภาพและ
น้าเสียและกาจัดขยะซึง่
ปราศจากการรบกวน,
คลาย, มีระบบบาบัดน้าเสีย ผู้รบั บริการอย่างได้ผล, รพ.
พิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
อาจจะมีโครงสร้างไม่
ระบบบาบัดน้าเสียมีขนาด และการกาจัดขยะทีม่ ี
พยายามลดปริมาณของเสีย
เหมาะสมกับ รพ.
เหมาะสมกับ รพ., มี
ประสิทธิภาพ, ค่าน้าทิง้ ที่
และลดการใช้วสั ดุทที่ าลาย
กระบวนการทีช่ ดั เจนในการ ผ่านการบาบัดเป็ นไปตาม สิง่ แวดล้อม, รพ.ร่วมมือกับ
บาบัดน้าเสียและกาจัดขยะ มาตรฐาน
ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ใน
โดยผู้มคี วามรู้
การพิทกั ษ์และปรับปรุง
สิง่ แวดล้อม
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
II-4 การป้ องกันและ
มีผู้รบั ผิดชอบงาน IC
ผู้รบั ผิดชอบมีความรู้และ
การป้ องกันและควบคุม
มีบูรณาการระหว่างงาน IC มีระบบป้ องกันและควบคุม
ชัดเจน, เริ่มมีแนวทาง
คุณสมบัติเหมาะสม, มี
ครอบคลุมการติดเชือ้ ที่
กับ CQI และระบบงานที่
การติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นแบบอย่าง,
ควบคุมการติ ดเชือ้
ปฏิบตั ิทจี่ าเป็ น
มาตรการป้ องกันครอบคลุม สาคัญตามบริบทของ รพ., เกีย่ วข้องต่างๆ ชัดเจนมี
อัตราการติดเชือ้ สาคัญอยู่ใน
การติดเชือ้ ทีพ่ บบ่อยและมี มาตรการทีก่ าหนดได้รบั
ประสิทธิภาพ, การป้ องกัน ระดับต่า
สิง่ อานวยความสะดวก
การปฏิบตั ิ, ระบบเฝ้ าระวังมี และควบคุมครอบคลุมการ
เพียงพอ
ประสิทธิภาพ
ติดเชือ้ ทีม่ คี วามสาคัญทาง
ระบาดวิทยาทังหมด
้
รวมทัง้
ทีบ่ ้านของผู้ป่วย และการส่ง
ต่อระหว่าง รพ., มีการ
ประเมิน/ปรับปรุงระบบ IC
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
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1 (เริ่มต้น)
II-5 ระบบเวชระเบียน

II-6 ระบบจัดการด้านยา

II-7ก. ห้องปฏิ บตั ิ การทาง

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

มีแนวทางปฏิบตั ิเกีย่ วกับ
การบันทึก การแก้ไข การ
จัดเก็บ และการเข้าถึงเวช
ระเบียนทีเ่ หมาะสม

ระบบบริหารเวชระเบียนมี เวชระเบียนมีความสมบูรณ์ มีการทบทวนคุณภาพการ ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียน
ประสิทธิภาพ, มีการ
ไม่น้อยกว่า 50%, มีการ
ดูแลผู้ป่วยจากเวชระเบียน ซึง่ มีขอ้ มูลเพียงพอสาหรับ
ทบทวนความสมบูรณ์ของ ประมวลผลข้อมูลจากเวช
และนาปั ญหาทีพ่ บไป
การสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง
การบันทึกเวชระเบียนตาม ระเบียนเพื่อประโยชน์ใน
ปรับปรุงระบบงาน (เช่น
การเรียนรู้ การวิจยั การ
แบบฟอร์มของ สปสช./
การวางแผนและการ
การใช้ trigger เพื่อคัดกรอง ประเมินผล และการใช้เป็ น
พรพ. หรือเทียบเท่า ตาม
ปรับปรุงดูแลผู้ป่วย,
เวชระเบียนมาทบทวนหา หลักฐานทางกฎหมาย
2
AE และปรับปรุง)
เกณฑ์ และแพทย์รบั รู้
คะแนนความสมบูรณ์ทตี่ น
รับผิดชอบ
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการค้นหาและทบทวน
มีการออกแบบหรือปรับปรุง มาตรการป้ องกัน ME/ADE มีการประเมินและปรับปรุง เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องระบบ
กรณีเกิดความคลาดเคลื่อน ระบบเพื่อป้ องกันความ
ได้รบั การปฏิบตั ิ, มีระบบ
ระบบจัดการด้านยา, มีการ จัดการด้านยา, มีผลลัพธ์ที่
ทางยาหรือเหตุการณ์ไม่พงึ คลาดเคลื่อนและเหตุการณ์ เฝ้ าระวัง ME/ADE ทีม่ ี
นานวตกรรมต่างๆ มาใช้
แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยได้รบั
ประสงค์จากยา (ME/ADE) ไม่พงึ ประสงค์จากยา
ประสิทธิภาพ, ผูป้ ่ วยได้รบั
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ ยาอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
(ME/ADE) ทีส่ าคัญ
คาแนะนาทีเ่ หมาะสมและมี ยา, มีระบบส่งเสริมความ
ปลอดภัย
ระบบติดตามการใช้ยาของ เหมาะสมในการใช้ยา, มี
ผู้ป่วย, มีระบบบริหาร
การสร้างการมีส่วนร่วมกับ
เวชภัณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ ผู้ป่วยและเสริมพลังเพื่อให้
เพื่อให้มยี าทีม่ คี ุณภาพและ ผู้ป่วยได้รบั ยาตามแผนการ
เพียงพอ
รักษา
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีบริการ lab ขันพื
้ น้ ฐานที่ มีบริการ lab ทีจ่ าเป็ น
มีระบบการทดสอบความ
มีระบบบริหารคุณภาพที่
เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องระบบ

สาหรับโรงพยาบาลขนาดต่ากว่า 100 เตียง ควรทบทวนเวชระเบียนของแพทย์ทุกคน คนละ 5-10 ฉบับ ทุกช่วงเวลา 3 เดือน สาหรับโรงพยาบาลตังแต่
้ 100 เตียงขึน้ ไป ให้
โรงพยาบาลทบทวนทุก 3 เดือน และกาหนดตัวอย่างตามความเหมาะสม โดยพยายามให้ครอบคลุมแพทย์แต่ละคนให้มากทีส่ ุด
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 13 พฤศจิกายน 2552
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การแพทย์

II-7ข. คลังเลือด
(ไม่มคี ลังเลือดของ รพ.)

II-7ข. คลังเลือด
(มีคลังเลือดของ รพ.)

1 (เริ่มต้น)

2 (กาลังพัฒนา)

จาเป็ น, มีแนวทางปฏิบตั ิใน
การเก็บสิง่ ส่งตรวจ
ปฏิบตั ิการตรวจ และการ
ควบคุมคุณภาพทีจ่ าเป็ น

ตลอดเวลา สามารถส่งตรวจ
ภายนอกเมื่อจาเป็ น, มี
ระบบควบคุมคุณภาพ
ภายใน (เครื่องมือ น้ายา
และผลการตรวจ) และมีการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม,
ผู้เกีย่ วข้องได้รบั ผลในเวลา
ทีก่ าหนด

1
มีแนวทางปฏิบตั ิทชี่ ดั เจน
สาหรับผู้ป่วยทีจ่ าเป็ นต้อง
ใช้เลือด รวมทังการระบุ
้
แหล่งทีจ่ ะขอรับเลือดใน
กรณีต่างๆ

1
มีแนวทางปฏิบตั ิทชี่ ดั เจน
สาหรับการรับบริจาคโลหิต
และการให้บริการโลหิต

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

ชานาญ (proficiency test) ครอบคลุมและมี
บริหารคุณภาพด้าน
และมีการตอบสนองอย่าง
ประสิทธิภาพ, มีการ
ห้องปฏิบตั ิการทาง
เหมาะสม, มีการปรับปรุง
ทบทวนความเหมาะสม และ การแพทย์ เช่น ได้รบั การ
ตามข้อเสนอแนะสาคัญ ที่ คุม้ ค่า ในการส่งตรวจ, มี
รับรองจากองค์กรภายนอก
ได้รบั จากองค์กรวิชาชีพ
ระบบการติดตามความ
ทีใ่ ห้การรับรองมาตรฐาน
(สาหรับ รพ. 60 เตียงขึน้
น่าเชื่อถือของการแปลผล, ทางห้องปฏิบตั ิการ
ไป) หรือพีเ่ ลีย้ งในเครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพร่วมกับ
(สาหรับ รพ.เล็กกว่า 60
วิชาชีพอื่น
เตียง), มีระบบป้ องกันการ
รายงานผลผิดพลาดและการ
รายงานค่าวิกฤติ
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีระบบการขอเลือด ขนส่ง มีการติดตามผลการ
เลือด หรือส่งผู้ป่วยไปรับ
ดาเนินการ และแสดงให้เห็น
เลือด ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ,
ว่าสามารถให้เลือดแก่ผู้ป่วย
มีการเฝ้ าระวังปฏิกริ ิยาจาก ได้อย่างปลอดภัย ทันเวลา
การให้เลือด และมีการนา
บทเรียนมาทบทวนเพื่อให้
เกิดการปฏิบตั ิทรี่ ดั กุม
ปลอดภัยในการให้เลือด
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการนามาตรฐานการ
สามารถปฏิบตั ติ าม
สามารถเป็ นทีพ่ งึ่ ในด้านการ เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องระบบ
บริการโลหิตของสภากาชาด มาตรฐานการบริการโลหิต ให้บริการโลหิตให้แก่ รพ.ใน การให้บริการโลหิต
ไทยมาประเมินและปรับปรุง ของสภากาชาดไทยใน
เขตใกล้เคียงได้อย่างมี
ในส่วนขาด
หัวข้อทีจ่ าเป็ นกับบริบทได้ ประสิทธิภาพ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 13 พฤศจิกายน 2552
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1 (เริ่มต้น)
II-7ค. บริการรังสีวิทยา

II-8 ระบบเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุขภาพ

II-9 การทางานกับชุมชน

2 (กาลังพัฒนา)

1
1.5
2
มีบริการรังสีวทิ ยาทีจ่ าเป็ น, สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
มีระบบในการเตรียมผู้ป่วย, เป็ นไปตามมาตรฐานและ
มีแนวทางปฏิบตั ิทจี่ าเป็ น
ได้รบั การตรวจสอบ, มี
ระบบป้ องกันอันตรายจาก
รังสี สารทึบรังสี และการ
เฝ้ าระวังผู้ป่วยทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง
1
1.5
2
มีระบบรายงานโรคทีต่ ้อง
มีการวิเคราะห์โรคและภัย
เฝ้ าระวังตามที่ สธ.กาหนด สุขภาพสาคัญในพืน้ ทีแ่ ละ
จัดระบบเฝ้ าระวังอย่าง
เหมาะสม

1
1.5
2
เรียนรู้ชุมชนและความ
จัดบริการสุขภาพเพื่อ
ต้องการของชุมชน, สร้าง
ตอบสนองความต้องการ
เครือข่ายระหว่าง รพ.กับ
ของชุมชน
ชุมชน

1

1.5

2

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 13 พฤศจิกายน 2552

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

ครบถ้วน
2.5
3
3.5
4
4.5
5
บริการรังสีวทิ ยา ให้ภาพ
มีระบบบริหารคุณภาพที่
เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี อง
วินิจฉัยทีม่ คี ุณภาพและการ ครอบคลุมและมี
บริการรังสีวทิ ยา
วินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้อง น่า
ประสิทธิภาพ, มีการพัฒนา
เชื่อถือ โดยมีอนั ตรายต่อ
คุณภาพร่วมกับวิชาชีพอื่น,
ผู้ป่วยและเจ้าหน้าทีน่ ้อย
มีการทบทวนความ
ทีส่ ุด, ผู้ป่วยได้รบั คาอธิบาย เหมาะสมในการส่งตรวจ,
ผลการตรวจตามความ
มีระบบการติดตามความ
เหมาะสม
น่าเชื่อถือของการแปลผล
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการติดตามสถานการณ์
มีความร่วมมือจาก
เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องระบบ
และแนวโน้ม, เผยแพร่
ผู้เกีย่ วข้องใน รพ.และ
เฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
ข้อมูลให้ผู้เกีย่ วข้อง,
เครือข่ายนอก รพ. ในการ
ตอบสนองต่อการระบาด
เฝ้ าระวังและควบคุมการ
(หรือ cluster ของการ
ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ็บป่ วย) อย่างเหมาะสม
2.5
3
3.5
4
4.5
5
วางแผนและออกแบบ
ชีแ้ นะและสนับสนุ นให้เกิด ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็ น
บริการสร้างเสริมสุขภาพ
นโยบายสาธารณะ, สร้าง
แบบอย่างของการพึง่ ตนเอง
ร่วมกับชุมชน, สนับสนุน
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง ในการจัดการกับปั ญหา
การพัฒนาความสามารถ
ชุมชน, มีการประเมินและ
สุขภาพในพืน้ ที่
ของชุมชนเพื่อแก้ปัญหา
ปรับปรุงระบบการทางาน
สุขภาพของชุมชน
กับชุมชน
2.5
3
3.5
4
4.5
5
11
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1 (เริ่มต้น)
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับ มีระบบการประเมินเบื้องต้น
ให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน
บริการ
และส่งต่ออย่างเหมาะสม, มี
แนวทางปฏิบตั ิในการระบุ
และทวนสอบตัวผู้ป่วยก่อน
การให้บริการในขันตอน
้
ต่างๆ

III-2 การประเมินผู้ป่วย

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

มีการลดอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงบริการในด้าน
กายภาพ ภาษา วัฒนธรรม
และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วย
เข้าถึงบริการทีจ่ าเป็ นได้ง่าย

กระบวนการรับผูป้ ่ วยเหมาะ
สมกับปั ญหาของผูป้ ่ วย
ทันเวลา มีการประสานงาน
ทีด่ ,ี ผู้ป่วยและครอบครัว
ได้รบั ข้อมูลทีจ่ าเป็ นอย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย และให้
ความยินยอมด้วยความ
เข้าใจ

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

มีการประเมินและปรับปรุง มีผลลัพธ์ทแี่ สดงให้เห็นว่า
การเข้าถึงและกระบวนการ ประชาชนในชุมชนสามารถ
รับผูป้ ่ วยในเชิงรุก (เช่น
เข้าถึงบริการทีจ่ าเป็ นต่างๆ
ปรับปรุงการเข้าถึงของกลุ่ม อย่างเหมาะสมกับ health
ทีไ่ ม่รบั รู้ความต้องการของ need
ตนเอง ผู้ดอ้ ยโอกาส การ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การให้
ข้อมูล การรอคิวผ่าตัดหรือ
ตรวจรักษาบางอย่าง), มี
การประเมินและปรับปรุง
ระบบส่งต่อ
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการกาหนดแนวทางการ ผู้ป่วยกลุ่มเสีย่ งและมีภาวะ ผู้ป่วยได้รบั การประเมิน
มีความร่วมมือและประสาน การประเมินผู้ป่วยและการ
ประเมินผู้ป่วยและบันทึก
เสีย่ งได้รบั การประเมิน /
ความต้องการและปั ญหา
ระหว่างวิชาชีพในการ
วินิจฉัยโรคมีความถูกต้อง
ข้อมูล, มีแนวทางปฏิบตั ิที่ บ่งชีป้ ั ญหาและความ
สุขภาพเมื่อแรกรับครบถ้วน ประเมินผู้ป่วย, มีการ
ทันเวลา ทาให้ผลลัพธ์การ
เหมาะสมสาหรับการดูแล
ต้องการอย่างเหมาะสม,
(ทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ
ทบทวนความถูกต้อง
ดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับทีน่ ่า
และส่งต่อผู้ป่วยทีเ่ กิน
ผู้ป่วยทุกรายได้รบั การ
สังคม) และเหมาะสม (ตาม ครบถ้วนในการประเมิน
พอใจ
ความสามารถของ รพ., การ วินิจฉัยโรคทีเ่ หมาะสมใน
CPG/evidence), มีการ
ผู้ป่วยและการวินิจฉัยโรค
ประเมินและการวินิจฉัยโรค เวลาเร็วทีส่ ุดและบันทึกใน บันทึกข้อมูลการประเมิน
พร้อมทังน
้ ามาปรับปรุง
เน้นตามอาการสาคัญและ
เวชระเบียน
และการวินิจฉัยโรคที่
ประเมินทางร่างกาย
สมบูรณ์พร้อมข้อมูล
สนับสนุ นการวินิจฉัยโรค, มี
การประเมินซา้ อย่าง
เหมาะสมกับระดับความ
รุนแรงของปั ญหาและความ
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1 (เริ่มต้น)

III-3.1 การวางแผนดูแล
ผู้ป่วย

III-3.2 การวางแผน
จาหน่ าย

III-4.1 การดูแลทั ่วไป

1
มีแผนการดูแลทีแ่ ฝงอยู่ใน
คาสั ่งการรักษาหรือบันทึก
ต่างๆ

1
มีการวางแผนจาหน่ายใน
กลุ่มผู้ป่วยที่ รพ.กาหนด

1
มีการจัดทาแนวทางปฏิบตั ิ
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับได้สาหรับ
กระบวนการดูแลทีส่ าคัญ
รวมทังการก
้
าหนดความ
รับผิดชอบของบุคลากร
ระดับต่างๆ

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

ต้องการของผูป้ ่ วย
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีแผนการดูแลผู้ป่วยที่
มีแผนการดูแลทีเ่ หมาะสม แผนครอบคลุมเป็ นองค์รวม แผนการดูแลมีความ
ชัดเจน เริ่มมีเป้ าหมายของ กับปั ญหาของผูป้ ่ วยทีพ่ บ
ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วน สมบูรณ์ ทาให้ผลลัพธ์การ
แต่ละวิชาชีพ
จากการประเมิน โดยการ
ร่วมในการวางแผนและ
ดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับทีน่ ่า
ประสานงานหรือวางแผน
กาหนดเป้ าหมาย, มีการ
พึงพอใจ
ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ และ ประเมินและปรับปรุงระบบ
มีเป้ าหมายร่วมกันทีช่ ดั เจน การวางแผนดูแลผู้ป่วย
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการประเมินข้อบ่งชีท้ ี่
มีการค้นหา/ระบุ ปั ญหา/
การเตรียมจาหน่ายคานึงถึง มีระบบประสานให้ชุมชนมี
จะต้องวางแผนจาหน่าย, มี ความต้องการทีจ่ ะเกิดขึน้
มิติต่างๆ อย่างรอบด้าน,
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่
การเตรียมความพร้อมเพื่อ หลังจาหน่ายอย่างชัดเจน
ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วน ต้องพึง่ ทรัพยากรจากชุมชน
ตอบสนองปั ญหาและความ (รวมทังข้
้ อจากัดต่างๆ), มี ร่วมในการวางแผน (ตาม
ในระยะยาว ผู้ป่วยทีด่ อ้ ย
ต้องการของผูป้ ่ วยได้
การเตรียมความพร้อม
ความเหมาะสม), มีการ
โอกาสหรือขาดผู้ดแู ลมี
บางส่วน
เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัว ประเมินและปรับปรุงระบบ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
สามารถจัดการกับปั ญหา/ การวางแผนจาหน่าย
ความต้องการดังกล่าว โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีการติดตามเพื่อให้ม ั ่นใจว่า ผู้ป่วยได้รบั การดูแลอย่าง
ผู้ป่วยได้รบั การดูแลอย่าง
ผู้ป่วยได้รบั การดูแลทีเ่ กิน
การดูแลต่างๆ เป็ นไปตาม ทันท่วงที ปลอดภัย
เป็ นองค์รวม โดยเฉพาะการ ความคาดหวัง
แนวทางทีก่ าหนดไว้,
เหมาะสม ตามมาตรฐาน
ตอบสนองปั ญหาทางด้าน
มีการสื่อสารแลกเปลีย่ น
วิชาชีพและแผนการดูแลที่ อารมณ์และจิตสังคม, ผู้ป่วย
ข้อมูลและประสานการดูแล จัดทาไว้
และครอบครัวมีส่วนร่วมใน
ผู้ป่วยทีด่ ี
การกาหนดการดูแล และ
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1 (เริ่มต้น)

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

แก้ไขปั ญหา
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
III-4.2 การดูแลที่มีความ มีการระบุผู้ป่วยทีม่ คี วาม
มีการเฝ้ าระวังการ
มีการตอบสนองอย่าง
มีระบบงานทีด่ แี ละการ
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยทีม่ ี
เสีย่ งสูงและบริการทีม่ คี วาม เปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสม รวดเร็วและเหมาะสมเมื่อ
ประสานงานทีดกี บั องค์กร ความเสีย่ งสูง มีเหตุการณ์
เสี่ยงสูง
เสีย่ งสูงของ รพ. และจัดทา กับความรุนแรงของการ
ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรือ อื่น ทังในด้
้ านการขอปรึกษา ไม่พงึ ประสงค์และ
แนวทางการดูแลทีจ่ าเป็ น
เจ็บป่ วย, ผู้ป่วยได้รบั การ เข้าสู่ภาวะวิกฤติ
และการส่งต่อ, มีการ
ภาวะแทรกซ้อนในระดับที่
สาหรับผู้ป่วยดังกล่าว
ส่งต่อในเวลาทีเ่ หมาะสม, มี
ประเมินและปรับปรุงระบบ ต่ามาก
ความพร้อมในด้านเครื่องมือ
การดูแลผู้ป่วยทีม่ คี วาม
อุปกรณ์ และบุคลากรที่
เสีย่ งสูง
ได้รบั การฝึ กอบรม
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
III-4.3 ค. อาหารและโภชน ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบเรื่อง ผู้ป่วยได้รบั อาหารที่
มีบริการอาหารเฉพาะโรค, มีการให้ความรู้ทางด้าน
มีการจัดระบบทีเ่ ป็ น
อาหารด้วยตนเอง
เหมาะสม เพียงพอกับความ มีการคัดกรองปั ญหา
วิชาการอาหาร โภชนาการ แบบอย่างได้, ผลลัพธ์การ
บาบัด
ต้องการพืน้ ฐาน, การผลิต โภชนาการในผู้ป่วยทุกราย, และโภชนบาบัดแก่ผู้ป่วย
ใช้โภชนบาบัดในการดูแล
อาหารเป็ นไปตามหลัก
มีการประเมินภาวะ
และครอบครัวเพื่อให้มี
อยู่ในระดับดีมาก
สุขาภิบาลอาหาร ป้ องกัน
โภชนาการและให้บริการ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์, มี
ความเสีย่ งจากการปนเปื้ อน โภชนบาบัดทีเ่ พียงพอและ การประเมินและปรับปรุง
การเน่าเสีย และการแพร่
ปลอดภัยเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
ระบบบริการอาการและ
กระจายของเชือ้ โรค
โภชนาการ
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
III-5 การให้ข้อมูลและ
ผู้ป่วยได้รบั ข้อมูลพืน้ ฐาน
มีการประเมินและวางแผน ผู้ป่วยและครอบครัวได้รบั
มีการประเมินและปรับปรุง ผู้ป่วยประสบความสาเร็จใน
เกียวกับการเจ็บป่ วยของตน กิจกรรมการเรียนรู้สาหรับ ข้อมูลและการพัฒนาทักษะ ระบบการให้ขอ้ มูลและเสริม การดูแลตนเองและมีส่วนใน
เสริมพลัง
ผู้ป่วยแต่ละราย
ทีจ่ าเป็ นในการดูแลตนเอง พลัง, ผู้ป่วยและครอบครัวมี การช่วยเหลือแนะนาผู้อ่นื
ความมั ่นใจ สามารถดูแล
ตนเองตามแผนการดูแลที่
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 13 พฤศจิกายน 2552

14

HAOverallScoring2010_Ver4.1

1 (เริ่มต้น)

III-6 การดูแลต่อเนื่ อง

2 (กาลังพัฒนา)

3 (เห็นผล)

4 (ก้าวหน้ า)

5 (ยังยื
่ น)

ร่วมกันกาหนด
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
มีระบบนัดหมายผู้ป่วย
มีระบบช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วย มีการประสานข้อมูลกับ
นาข้อมูลปั ญหาการดูแล
มีการสร้างความร่วมมือและ
กลับมารับการรักษาต่อเนื่อง มีปัญหาก่อนวันนัดหมาย
หน่วยบริการในพืน้ ที่ ทีม
ต่อเนื่องมาวิเคราะห์และ
พัฒนาศักยภาพให้กบั
และมีระบบติดตาม
หรือระบบช่วยเหลือโดยที่ เยีย่ มบ้าน/ทีมเชิงรุก และ
ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ, มี หน่วยงานต่างๆ เพื่อการ
ผู้ป่วยไม่ต้องมา รพ., มีการ แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อการ ระบบสะท้อนข้อมูลแก่
ดูแลต่อเนื่องในลักษณะ
กาหนดกลุ่มผู้ป่วยสาคัญที่ ดูแลต่อเนื่องทีม่ ี
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง seamless และผู้ป่วย
ต้องดูแลต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพ
สามารถดูแลตนเองได้
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
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