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I-1 การนําองคกร 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ: สัมฤทธิผล ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองคกร นําดวยวิสัยทัศน 

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม       
ความเชื่อมั่นในผูนําระดบัสูงและการกํากับดแูล       
ความรับผดิชอบดานการเงิน       
การปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ       
การปฏิบตัติามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ       

บริบท: 
วิสัยทัศน:  
คานิยม:  

กระบวนการ: 
วิสัยทัศนและคานิยม: 
การเปล่ียนแปลงที่เปนผลจากวิสัยทัศนขององคกร: 

•   
บทบาทของผูนําในการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอสิแ่วดลอมและการพัฒนาและบทเรียนที่เกิดขึน้: 

•  
บทบาทของผูนําในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภยัและบทเรียนที่เกิดข้ึน: 

•  
การสื่อสารและจุดเนนขององคกร 
จุดเนนขององคกร และวิธีการสื่อสาร เสริมพลัง จูงใจใหนําจุดเนนดังกลาวไปสูการปฏิบตั:ิ 

•  
การกํากับดแูลกจิการ 
การปรับปรุงระบบงานที่เปนขอเสนอแนะจากระบบกํากบัดแูลกิจการ: 

•  
การปรับปรุงระบบการนํา และ managerial competency ของผูนําที่เปนผลจากการทบทวน: 

•  
พฤติกรรมที่ปฏบิัตติามกฎหมายและมีจริยธรรม 
บทเรียนในการตอบสนองตอการคาดการณความเสี่ยง/ความหวงกังวลของสาธารณะ: 

•  
บทเรียนในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

•  
บทเรียนในการปฏิบตัติามขอบงัคับและกฎหมาย: 

•  



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  2 

Version 2.1 17 มิถุนายน 2554 

บทเรียนในการกํากับดแูลเรื่องจริยธรรม: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

1. ผูนําระดับสูงชี้นําองคกร  •  
2. การสงเสริมผลการดําเนินงานที่ดี  •  
3. การสื่อสาร ใหอํานาจตัดสินใจ จูงใจ เนน

ท่ีการปฏิบัติ 
 •  

4. ระบบกํากับดูแลกิจการ การประเมินผูนํา/
ระบบการนํา 

 •  

5. ความรับผิดชอบตอสาธารณะและการ
ดําเนินงานอยางมีจริยธรรม 

 •  
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I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
การบรรลุผลตามกลยุทธและแผนปฏิบตัิการ       
       

 

บริบท: 
ความทาทายเชิงกลยุทธ:  
ขอไดเปรยีบเชิงกลยุทธ:  
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ:  

กระบวนการ: 
กระบวนการจัดทํากลยุทธ: 
บทเรียนเกี่ยวกบักระบวนการจัดทํากลยุทธ: 

•   
บทเรียนเกี่ยวกบัการวิเคราะหขอมูลและปจจัยสําคญัที่มีผลตอการกําหนดกลยทุธ: 

•  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ความทาทาย ว้ัตถุประสงค เปาหมายและกรอบเวลา ตัวชี้วัดที่ใชตดิตาม 
    

 
การถายทอดกลยุทธสูการปฏบิตั ิ
บทเรียนในการนําประเด็นที่ทาทาย/ยาก ไปสูการปฏิบตั:ิ 

•  
บทเรียนในการสรางความยั่งยนืของการพัฒนา: 

•  
บทเรียนในการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏบิัตติามกลยุทธ: 

•  
บทเรียนในการจัดการทรัพยากรอื่นๆ เพ่ือปฏิบตัติามกลยุทธ: 

•  
บทเรียนในการตดิตามความกาวหนา: 

•  
การคาดการณและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
บทเรียนในการตอบสนองตอผลการดําเนินการที่ไมเปนไปตามที่คาดการณ: 

•  
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ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

6. กระบวนการจัดทํากลยุทธและการ
วิเคราะหขอมูล 

 •  

7. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตอบสนอง
ความทาทายและครอบคลุม HP 

 •  

8. การถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ  •  
9. การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร  •  
10. การคาดการณ การวัดผล และติดตาม

ความกาวหนา 
 •  
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I-3 การมุงเนนผูปวย/ผูรับผลงาน 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ: ความพึงพอใจ  

ขอมูล/ตัวชี้วัด1 เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ความพึงพอใจโดยรวมของผูปวยนอก       
ความพึงพอใจโดยรวมของผูปวยใน       
อัตราขอรองเรียนไดรับการตอบสนองในเวลาที่กําหนด       
จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิผูปวย       

บริบท: 
สวนการตลาดทีส่ําคญั: 
กลุมผูรับบริการที่สําคัญ (ระบุความตองการสําคัญของผูรับบรกิารแตละกลุมในวงเล็บ): 
ผูรับผลงานอื่นๆ (และความตองการสําคัญ): 
ผูมีสวนไดสวนเสีย: 
กลุมผูปวยที่มีความสําคญั: 

กระบวนการ: 
ความรูเกี่ยวกับผูปวย/ผูรบัผลงาน 
วิธีการรับฟงขอคิดเห็นและความตองการ: 

•  
วิธีการสรางความสัมพันธกับผูปวย/ผูรับผลงาน: 

•  
การสรางความสัมพันธกับผูปวย/ผูรับผลงาน 
การสรางความสัมพันธกับผูปวย/ผูรับผลงาน:  

•  
ชองทางการคนหาขอมูล:  

•  
ชองทางการเขารับบริการ:  

•  
ชองทางการรองเรียน: 

•  
ผลการวิเคราะหลักษณะของคํารองเรียนและแนวโนม: 

•  
ขอมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับคํารองเรียน:  

                                            
1 ระบุตัวชี้วดัเกี่ยวกับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับผลงานกลุมตางๆ จําแนกเปนผูปวยนอก ผูปวยใน และตาม
ความตองการที่สําคญัของผูรบัผลงาน 
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•  
การประเมินความพึงพอใจ 
ความครอบคลุมในการรับ prompt actionable feedback:  

•  
การเปล่ียนแปลงและนวตกรรมที่แสดงวาองคกรมีการมุงเนนผูปวย / ผูรับผลงานมากขึ้น: 

•  
สิทธิผูปวย 
บทเรียนในการสรางความตระหนักใหแกบุคลากร:  

•  
บทเรียนในการคุมครองสิทธิผูปวยที่เปนประเด็นสําคญัของ รพ.:  

•  
บทเรียนในการคุมครองสิทธิผูปวยระยะสดุทาย:  

•  
บทเรียนในการคุมครองสิทธิผูปวยที่ชวยเหลือตนเองไมได (เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ):  

•  
บทเรียนในการคุมครองสิทธิผูปวยที่ตองแยกหรือผูกยดึ:  

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคญั: 
การปรับปรุงการรับฟง สรางความสัมพันธ ติดตอ ประเมินความพึงพอใจ ติดตามขอมูลปอนกลับ 

•  
การปรับปรุงเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิผูปวย 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
11. การรับฟง/เรียนรูความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการแตละกลุม 
 •  

12. การสรางความสัมพันธ ชองทางการ
ติดตอ การจัดการคํารองเรียน 

 •  

13. การประเมินความพึงพอใจ การรับขอมูล
ปอนกลับ การนํามาปรับปรุง 

 •  

14. การคุมครองสิทธิผูปวยโดยทั่วไป  •  
15. การคุมครองสิทธิผูปวยที่มีความตองการ

เฉพาะ (เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ การแยก/
ผูกยึด) 

 •  
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I-4 การวัด วเิคราะห performance ขององคกร และการจัดการความรู 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ:  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
Information systems down time (%)       
Information systems response time (sec)       
IT user satisfaction       
# knowledge asset created       
บริบท: 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ: 
กระบวนการ: 
การวัดผลงาน 
กลุมตัวชี้วัดทีมี่ alignment ทั่วทั้งองคกร:  
•  
ตัวอยางการตัดสินใจ/นวตกรรมที่เปนผลจากการติดตามตัวชีว้ัด: 

•  
ขอมูล performance ขององคกรที่มีการเปรียบเทียบกับองคกรภายนอก: 

•  
การวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุง performance ขององคกร 
ประเด็นสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล performance ขององคกรในรอบปที่ผานมา:  

•  
ลําดับความสําคัญเพ่ือการปรับปรุง performance ขององคกร: 

•  
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
IT module ที่มีใชงานอยูในปจจุบัน: 

•  
IT module ที่กําลังพัฒนาหรือมีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต: 

•  
ความพรอมใชงานตอเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน: 

•  
การจัดการความรูขององคกร 
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู: 

•  
การนําความรูมาออกแบบระบบงาน/สรางนวตกรรม: 
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•  
คุณภาพของขอมูล สารสนเทศ ความรู 
บทเรียนในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ: 
•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

การปรับปรุงระบบการวัด performance ขององคกร: 

•  
การปรับปรุงการจัดการความรู 

•  
การปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
16. ระบบการวัดผลการดําเนินงาน  •  
17. การวิเคราะหขอมูล และการทบทวนผล

การดําเนินงาน 
 •  

18. การจัดการสารสนเทศ  •  
19. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  •  
20. การจัดการความรู  •  
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I-5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ความพึงพอใจของบุคลากร       
ความผูกพันของบุคลากร       
ชม.การฝกอบรมเฉล่ีย/FTE       
รอยละของหนวยงานที่มีบุคลากรเพียงพอกับภาระงาน       
อัตราการคงอยู/ลาออกของบุคลากร       
รอยละของบุคลากรที่มีคา BMI นอยกวา 25       
จํานวนบุคลากรที่ไดรับอบุัติเหตสุัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง       
จํานวนบุคลากรที่ติดเชือ้วัณโรครายใหม       

บริบท: 
 

กระบวนการ: 
การเพิ่มคุณคาบุคลากร 
บทเรียนในการสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหบคุลากรที่มีผลงานที่ดี: 

•  
บทเรียนในการใช performance management system: 

•  
การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 
learning need ที่สําคัญของบุคลากรกลุมตางๆ และวิธีการพัฒนา/เรียนรูที่จัดให: 

กลุมบุคลากร Learning need ที่สําคัญ วิธีการพัฒนา/เรียนรู 
   

 
บทเรียนในการกําหนด leaning need (รวมทั้งการเชื่อมโยงกับขอมูลผลการดแูลผูปวย):  

•  
การปรับระบบการพัฒนาและเรียนรูสําหรบับุคลากรใหมีความสมดุลยิ่งขึ้น (จุดใดที่ไดรบัความสําคัญมากขึ้น):  

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู:  

•  
ความผูกพันของบุคลากร 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน/ความพึงพอใจของบุคลากร และผลการศึกษา:  

•  
บทเรียนในการปรับปรุงระบบงานเพื่อสรางความผูกพันกับบุคลากร: 
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•  
ขีดความสามารถและความเพียงพอ 
ผลการประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอ และการตอบสนอง:  

•  
บทเรียนในการบริหารและจัดระบบบุคลากรเพื่อใหงานขององคกรประสบความสําเร็จ: 

•  
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความตองการและการตอบสนอง: 

•  
บรรยากาศการทํางาน 
นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน:  

•  
สุขภาพบุคลากร 
บทเรียนเกี่ยวกบัการสรางเสริมสุขภาพของบคุลากร:  

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการปองกันและจัดการกับความเสี่ยงตอสุขภาพ:  

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการดแูลความเจ็บปวยจากการทํางาน:  

•  
ความครอบคลุมของการใหภูมคิุมกันโรค:  

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

21. ความผูกพันและความพึงพอใจ  •  
22. ระบบคาตอบแทนและแรงจูง  •  
23. ระบบพัฒนาและเรียนรูสําหรับบุคลากร

และผูนํา 
 •  

24. การบริหารและจัดระบบบุคลากร  •  
25. สุขภาพของบุคลากร  •  
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I-6 การจัดการกระบวนการ 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ: คุณคาแกผูปวย/ผูรบัผลงาน ความสําเร็จขององคกร การเรียนรู 

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       

บริบท: 
Core competency ขององคกร: 
กระบวนการ: 
Core competency: 
การพัฒนาหรือเพ่ิมพูน core competency ขององคกร: 

•   
การออกแบบระบบงานโดยรวม และสรางนวตกรรมใหกับระบบงานโดยใชทรัพยากรจากภายนอก: 

•  
ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (ยกเวนอัคคีภยั ซ่ึงจะตอบใน II-3) 
ภัยพิบตัแิละภาวะฉุกเฉินที่ รพ.มีโอกาสเผชญิ: 

•  
บทเรียนที่ไดรับจากการฝกซอมครั้งลาสุด และการปรับปรุงที่เกิดข้ึน: 

•  
การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
บทเรียนจากการใช 3P หรือPDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจํา: 

•  
บทเรียนจากการใช 3P หรือ PDSA ในการบริหารหนวยงานเพื่อบรรลุเปาหมาย และการติดตามกํากบังานประจําวัน: 

•  
บทเรียนจากการใช 3P หรือ PDSA กับประเดน็เชิงกลยุทธ หรือการปรับเปล่ียนวิธีการจัดบรกิารสุขภาพที่สําคัญ: 

•  
การเชื่อมโยง นวตกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู: 

•  
การพัฒนาคุณภาพที่มีการขยายผลไปใชทั่วทัง้ รพ.: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสาํคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
26. การกําหนดงานที่เปนความเชี่ยวชาญ

พิเศษขององคกรและการออกแบบ
 •  
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ระบบงานโดยรวม 
27. ความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินและภัย

พิบัติตางๆ 
 •  

28. การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน 

 •  
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II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภยั และคุณภาพ 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง       
จํานวนความเสี่ยงที่ไดรบัรายงาน (ทั้งหมด/รุนแรง)       
สัดสวนของการรายงานเหตุการณ near miss       
รอยละของอบุตักิารณที่ไดรบัการแกไขอยางเปนระบบ       
อัตราการปฏบิัตติาม guideline ใน patient safety goals       
จํานวน AE ที่พบจากการใช trigger tools       

บริบท: 
ความเสี่ยงสําคญั: 
กระบวนการ: 
การสนับสนุนจากผูนําและการเชื่อมโยง 
บทเรียนเกี่ยวกบัการสนับสนุนและตดิตามการพัฒนาคุณภาพโดยผูนําระดับสงู: 

•   
บทเรียนในการเชื่อมโยงระบบบริการความปลอดภยั ความเสี่ยง คุณภาพ รวมทั้งแผนกลยุทธ: 

•  
การทํางานเปนทีม 
บทเรียนเกี่ยวกบัการกํากับดแูลทิศทางของการพัฒนาโดยทีมนําทางคลินิก/ทีมนําของระบบงาน: 

•  
การประเมินตนเอง 
บทเรียนจากการใชเคร่ืองมือประเมินตนเองตางๆ: 

•  
ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 
การบูรณาการระบบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง: 

•  
บทเรียนในการรับรูรายงานอบุตัิการณ/การสงเสริมรายงานที่สมบูรณ: 

•  
ตัวอยางบทเรียนการวิเคราะห RCA / การกําหนดมาตรการปองกันความเสี่ยงที่รัดกุม / การใช human factor engineering: 

•  
ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองที่เกิดขึ้น: 

•  
คุณภาพการดแูลผูปวย 
บทเรียนในการสงเสริมใหมีกิจกรรมทบทวนคุณภาพในงานประจํา: 
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•  
บทเรียนในการใชเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดแูลผูปวยที่หลากหลาย: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภยั: 

•  
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ: 

•  
การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

29. การสนับสนุนจากผูนํา การเชื่อมโยงและ
ประสานงาน 

 •  

30. การทํางานเปนทีม  •  
31. การประเมินตนเอง  •  
32. ระบบบริหารความเสี่ยงและความ

ปลอดภัย 
 •  

33. การทบทวนการใหบริการและการดูแล
ผูปวย (ที่แนะนําไวในบันไดข้ันที่ 1 สู 
HA) 

 •  

34. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยใน
ลักษณะบูรณาการ 

 •  
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II-2.1 การกํากับดูแลวิชาชีพดานการพยาบาล 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ: คุณภาพชีวิต ปลอดภัย ประสิทธิภาพ มาตรฐานและจริยธรรม  

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ประสิทธิภาพของการบริหารการพยาบาล       
การใชกระบวนการพยาบาล       
ความปลอดภยั       
การบรรเทาจากความทุกขทรมาน       
การไดรบัขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ       
ความสามารถในการดแูลตนเอง       
การเสริมพลัง       
ความพึงพอใจของผูปวยตอบรกิารพยาบาล       

บริบท: 
จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล: 

กระบวนการ: 
การบริหารการพยาบาล 
บทเรียนเกี่ยวกบัการจัดทีมผูบริหาร: 

•   
บทเรียนเกี่ยวกบัการจัดอตัรากาํลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือขาดแคลนบุคลากร: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการกํากับดแูลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการนิเทศ กํากับดแูลปฏบิตัิการทางการพยาบาล: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภยั: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการสงเสริมการใชกระบวนการพยาบาล: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการควบคุมดแูลบุคลากรที่อยูระหวางการฝกอบรมหรือมคีุณวุฒิต่ํากวาเกณฑ: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการจัดการความรูและการสงเสริมการวิจัย: 

•  
ปฏิบตัิการพยาบาล 
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชกระบวนการพยาบาล: 

•  
ผลการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ: 

•  
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชขอมูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ: 

•  
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการดแูลที่เปนองครวม สอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคม: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 
การพัฒนาการบริหารการพยาบาล: 

•  
การพัฒนาปฏิบตัิการพยาบาล: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
35. ระบบบริหารการพยาบาล  •  
36. ปฏิบัติการทางการพยาบาล  •  
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II-2.2 การกํากับดูแลวิชาชีพดานการแพทย 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ: คุณภาพชีวิต ปลอดภัย ประสิทธิภาพ มาตรฐานและจริยธรรม 

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       

บริบท: 
จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล: 

กระบวนการ: 
บทเรียนเกี่ยวกบับทบาทหนาทีแ่ละวิธีการทํางานขององคกรแพทย 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการตรวจสอบและประเมินคุณสมบตัิของแพทย 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการกําหนดสทิธิการดูแลรักษาผูปวยของแพทยแตละคน 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการศึกษาตอเน่ืองของแพทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการกํากับดแูลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการกํากับดแูลการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดแูลผูปวย 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการกํากับดแูลคุณภาพเวชระเบียน 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการกําหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดแูลผูปวย 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการควบคุมดแูลการปฏิบตัิงานของแพทยทีอ่ยูระหวางการฝกอบรม แพทยเวรที่ไมใชแพทยประจํา 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
37. องคกรแพทย  •  
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II-3 ส่ิงแวดลอมในการดูแลผูปวย 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ: ปลอดภยั ประสิทธิภาพ เรียนรู เยียวยา 

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
       

บริบท: 
: 

กระบวนการ: 
ความปลอดภยัและสวัสดิภาพ 
ผลการตรวจสอบและการปรบัปรุงโครงสรางอาคารสถานที่ใหเปนไปตามกฏหมาย เอือ้ตอความปลอดภยั/ประสิทธิภาพ 

•  
ระบบบริหารอาคารสถานทีแ่ละการรักษาความปลอดภยั 

•  
การตรวจสอบความเสี่ยง/การปฏิบตัิที่ไมปลอดภัย (ความถี่ สิ่งที่พบ การปรับปรุง) 

•  
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญและการปองกัน 

•  
การใหความรูและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม  

วันที่ เน้ือหา จํานวนผูเขารวม 
   

 
วัสดแุละของเสยีอันตราย 
วัสดแุละของเสยีอันตรายที่สําคญั มาตรการปองกัน บทเรียนการจัดการเมื่อเกิดอุบตัิการณ 

•  
การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน 
ภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพิบตัิที่มีโอกาสประสบ ผลกระทบ/ความตองการบริการ บทเรียนการนําแผนไปปฏบิตั ิ

•  
ความปลอดภยัจากอัคคีภยั 
ประเด็นสําคญัของแผนปองกันและระงับอคัคีภยั ผลการสํารวจความพรอม บทเรียนจากการซอมแผน การปรับปรุง 

•  
เครื่องมือ 
ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา 
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•  
การบริหารจัดการเพื่อใหมีเครื่องมือท่ีจําเปนพรอมใช 

•  
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารเคร่ืองมือ 

•  
ระบบสาธารณูปโภค 
การวิเคราะหความตองการ การตรวจสอบความพรอมของแหลงสํารองและการปนเปอน การปรับปรุง 

•  
ระบบไฟฟาสํารอง (ความครอบคลุม ระยะเวลาที่สํารองได สมรรถนะของระบบ) 

•  
แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

•  
สิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
บทเรียนเกี่ยวกบัการกําหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดแูลผูปวย 

•  
การพิทักษสิ่งแวดกลอม 
บทเรียนเกี่ยวกบัการกําหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดแูลผูปวย 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
38. โครงสรางและสิง่แวดลอมทางกายภาพ  •  
39. การกํากับดแูลและบริหารความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม 
 •  

40. การจัดการกับวัสดแุละของเสียอันตราย  •  
41. การจัดทําแผน ฝกซอม ตรวจสอบระบบ 

เพ่ือปองกันอคัคภีัย 
 •  

42. เครื่องมือ  •  
43. ระบบสาธารณูปโภค  •  
44. สิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ  •  
45. การพิทักษสิ่งแวดลอม  •  
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II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ: ปลอดภยั ประสิทธิภาพ 

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อัตราการตดิเชือ้ VAP/1000 vent day       
อัตราการตดิเชือ้ CAUTI/1000 cath day       
อัตราการตดิเชือ้ SSI (ระบุหัตถการ)       
ปริมาณการใช alcohol hand rub/1000 pt. day       
MRSA incidence       
อัตราการลางมือถูกตองตามขัน้ตอน       
อัตราการลางมือตามหลัก My 5 moments       
อัตราการใช PPE เหมาะสม       

บริบท: 
จํานวนเตียง จํานวนผูรับบริการ:  
บริการที่มีความเสี่ยงตอการตดิเชื้อ:  
ความรุนแรงของผูปวย:  
โอกาสรบัผูปวยตดิเชื้อจากสถานพยาบาลอื่น:  
การตดิเชื้อสําคญัที่มีโอกาสแพรกระจายในสถานพยาบาล: 
จํานวน ICN และการศึกษาอบรม: 

กระบวนการ: 
การออกแบบระบบ 
วัตถุประสงคและกลยุทธของงาน IC 

•  
การตดิเชื้อที่เปนจุดเนนของการปองกันและควบคุม 

•  
บทเรียนการนํา scientific evidence มาใชในงาน IC 

•  
บทเรียนในการขยายพ้ืนที่งาน IC .ใหครอบคลุมพ้ืนที่ตางๆ 

•  
บทเรียนในการเชื่อมประสานระบบงาน IC กับระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภยั 

•  
บทเรียนจากการติดตามการปฏบิัตติามมาตรการปองกันการติดเชื้อที่สําคญั 

•  
การจัดการและทรัพยากร 
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การตดัสินใจที่สําคัญของคณะกรรมการ IC รวมทั่งการตอบสนองตอการประเมนิผลระบบ IC 

•  
จุดเนนในการทํางานของ ICN ในแตละป ใน 3 ปที่ผานมา 

•  
บทเรียนในการปรับปรุงทรัพยากรที่จําเปนสําหรับระบบ IC 

•  
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชในระบบ IC 

•  
บทเรียนในการฝกอบรมบคุลากรเกี่ยวกับงาน IC 

•  
บทเรียนในการใหขอมูลและเสริมพลังแกครอบครัว/ชุมชนเกี่ยวกับ IC 

•  
การปองกันการตดิเชื้อ 
ผลการติดตามประเมินการปฏิบตัติามมาตรการที่สําคัญและการปรับปรุงที่เกิดขึน้ 

•  
บทเรียนในการปรับปรุงและควบคุมสิ่งแวดลอม 

•  
บทเรียนในการลดความเสี่ยงตอการติดเชือ้ในพ้ืนที่ตางๆ  

•  
การปรับเปล่ียนตางๆ ที่เกิดข้ึนเพ่ือลดอตัราการตดิเชื้อที่สําคญั 

•  
บทเรียนในการดแูลผูปวยทีต่ดิเชื้อซ่ึงตดิตอไดทางโลหิต ผูปวยที่มีภูมติานทานต่ํา การติดเชือ้ที่ดือ้ยาและเชื้ออุบตัิใหม 

•  
การเฝาระวังและตดิตามกํากับ 
แนวทางการเฝาระวังแบบ active prospective surveillance และวิธีการเพ่ือใหไดขอมูลที่ครอบคลุม 

•  
บทเรียนในการรับรูการตดิเชือ้ที่ไมไดมี active prospective surveillance 

•  
แนวโนมการใชยาตานจุลชีพที่สําคญั แนวโนมการดือ้ยา และการตอบสนองที่เกิดข้ึน 

•  
สรุปความรูเกี่ยวกับสถานการณการตดิเชือ้ท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล และการปรับปรุงระบบงานที่เกิดข้ึน 

•  
บทเรียนในการทํางานรวมกับสวนราชการ องคกรอื่น และชุมชน 

•  
การควบคุมการระบาด 
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บทเรียนในการควบคุมการเพิ่มที่ผิดปกติหรอืการระบาดของการตดิเชื้อในรอบ 3 ปที่ผานมา 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
46. การออกแบบระบบปองกันและควบคุมการ

ตดิเชื้อ 
 •  

47. การจัดการและทรัพยากร   •  
48. การปองกันการตดิเชื้อ  •  
49. การเฝาระวังการติดเชือ้และตดิตามกํากบั  •  
50. การควบคุมการระบาดของการตดิเชื้อ  •  
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II-5 ระบบเวชระเบียน 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ: ความถูกตอง สมบูรณ ทันเวลา มีเน้ือหาทีจํ่าเปน (สําหรับการสื่อสาร 
การดูแลตอเน่ือง การประเมินคุณภาพ) 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อัตราความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยนอก       
อัตราความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยใน       
อัตราความสมบูรณของ Nursing Record       
อัตราความสมบูรณของการบันทึกรหัส ICD       
อัตราการไมลงการวินิจฉัยโรคในคอมพิวเตอร       
อัตราการคนหาเวชระเบียนไมพบใน....นาที       
บริบท: 
ปริมาณผูปวยนอก/ผูปวยใน: 
กระบวนการ: 
การวางแผนและออกแบบระบบ 
บทเรียนเก่ียวกับการประเมินสวนขาดของการออกแบบบันทึกเวชระเบียน: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการประเมินความซ้ําซอน/การไมไดใชประโยชนของการบันทึก: 

•  
บทเรียนจากการประเมินตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกบัการบันทึกเวชระเบียน: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการประมวลผลจากเวชระเบียนและการนําขอมูลที่ประมวลไดไปใช: 

•  
การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน: 

•  
การรักษาความปลอดภัยและความลับ 
บทเรียนเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของเวชระเบียน: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการรักษาความลับของเวชระเบียน: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการใหผูปวยเขาถึงขอมูลของตนในเวชระเบียน: 

•  
เวชระเบียนผูปวย 
บทเรียนเก่ียวกับการทบทวนและปรับปรุงความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียน 
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•  
บทเรียนเก่ียวกับการทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียน: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
51. การวางแผนและออกแบบระบบบริหารเวช

ระเบียน 
 •  

52. ความสมบูรณของการบันทึก  •  
53. การทบทวนเวชระเบียน  •  
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II-6 ระบบการจัดการดานยา 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ: ถูกตอง ปลอดภัย ไดผล ทันเวลา adherence 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อัตรา prescribing error       
อัตรา pre-dispensing error       
อัตรา dispensing error       
อัตรา admin error       
อัตรา ADE       
อัตราความเหมาะสมในการสั่งใชยาที่ทํา DUE       
บริบท: 
: 
กระบวนการ: 
การวางแผนและการจัดการ 
ผลการประเมินการทําหนาที่ของ PTC การบรรลุเปาประสงคของระบบยา ประสิทธิภาพของการจัดการระบบยา 

และการปรับปรุง:  

•  
การปรับปรุงบัญชียาคร้ังสุดทาย นโยบายสําคัญ จํานวนยาในบัญชี 

•  
ตัวอยาง HAD/มาตรการปองกัน/ADE ในยากลุมน้ี 

•  
ขอมูลอุบัติการณเกี่ยวกับยา/การปรับปรุงระบบในชวง 2 ปที่ผานมา: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการตอบสนองเมื่อเกิด ME/ADE: 

•  
จุดเนนในการเพิ่มพูนความรูใหผูประกอบวิชาชีพในชวง 2 ปที่ผานมา: 

•  
การเก็บสํารองยา 
บทเรียนเก่ียวกับการเก็บสํารองยา: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการเก็บสํารองยาฉุกเฉิน: 

•  
วิธีการจายยาเมื่อหองยาปดและมาตรการความปลอดภัยที่สําคัญ: 
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•  
บทเรียนเก่ียวกับการจัดการยาที่สงคืนมาหองยา: 

•  
การสั่งใชยาและถายทอดคําสั่ง 
บทเรียนเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลเฉพาะของผูปวย: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลยาที่จําเปน: 

•  
ผลการติดตามการปฏิบัตืตามนโยบายเพ่ือปองกัน ME/ADE 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการทํา med reconcile: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการทบทวนคําส่ังใชยา: 

•  
การเตรียม การจัดจาย และการใหยา 
บทเรียนเก่ียวกับการเตรียมยาในหอผูปวย 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการติดฉลากยา การสงมอบยาหรือการกระจายยา: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการบริหารยาและการใช MAR: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการใหความรู การมีสวนรวมของผูปวย/ครอบครัว: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการติดตามผลการใชยา: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการจัดการกับยาที่ผูปวยนําติดตัวมา: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
54. การวางแผนและการจัดการ  •  
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55. การเก็บสํารองยา  •  
56. การสั่งใชยาและการถายทอดคําสั่ง  •  
57. การทบทวนคําสั่ง เตรียม จัดจาย/สงมอบยา  •  
58. การบริหารยาและติตตามผล  •  
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II-7.1 A บริการหองปฏิบัติการทางการแพทย 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ: ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ปลอดภัย 

ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ระยะเวลาการออกผล lab ผูปวยนอก       
ระยะเวลาการออกผล lab ฉุกเฉิน       
อัตราการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ       
อัตราการรายงานคาวิกฤติในเวลาที่กําหนด       
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ       
จํานวนคร้ังที่คา EQA ตํ่ากวาเกณฑ       
บริบท: 
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การสงตรวจภายนอก): 
จํานวนผูทําการตรวจทางหองปฏิบัติการ (ปริญญา/ตํ่ากวาปริญญา): 
กระบวนการ: 
การเพิ่มขีดความสามารถของการตรวจ lab (ในชวง 1-2 ปที่ผานมา/แผนที่จะเพ่ิม):  

•  
โครงสรางกายภาพที่เอื้อตอคุณภาพและความปลอดภัย: 

•  
ระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ: 

•  
การสอบเทียบและการใชผลการสอบเทียบ: 

•  
การตรวจภายนอก (ชนิด หนวยตรวจ การประเมิน): 

•  
การสื่อสารกับแพทย/พยาบาลผูสงตรวจ (วธิีการสื่อสาร การใชประโยชน): 

•  
การรักษาความลับของการรายงานผล: 

•  
คุณภาพการรายงานคาวิกฤติ: 

•  
การจัดการกับส่ิงสงตรวจ: 

•  
การทดสอบความชํานาญ/EQC/EQA (ความครอบคลุม ผลการทดสอบ การปรับปรุง): 
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•  
การปรับปรุงแกไขเนื่องจากอุบัติการณสําคัญ: 

•  
การประเมิน/รับรองจากองคกรภายนอก (องคกร บริการ วันท่ี ผล): 

•  
ขอแนะนําขององคกรภายนอก/การตอบสนอง: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

59. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
หองปฏบิัติการทางการแพทย 

 •  

60. การจัดบริการปฏิบตัิการทางการแพทย  •  
61. ระบบคณุภาพหองปฏิบตัิการทางการแพทย  •  
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II-7.1 B บริการโลหิตวิทยา 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ: ถูกตอง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความตองการ 

ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อัตราการใชสวนประกอบของเลือด       
จํานวนความผิดพลาดของการจายเลือด       
จํานวนปฏิกิริยาจากการใหเลือด       
จํานวนผูปวยที่ตองสงตอเน่ืองจากไมมีเลือด       
จํานวนผูปวยที่ติดเชื้อจากการใหเลือด       
อัตราการคืนเลือดที่จองไว       
บริบท: 
ขอบเขตบริการ: 
การเตรียมสวนประกอบของเลือดที่ทําได: 
กระบวนการ: 
ระบบตรวจสอบและทบทวนการใชโลหิต/ผูกํากับดูแล: 

•  
ระดับขั้นตํ่าของการสํารองเลือดและสวนประกอบของเลือด และผลการปฏิบัติ: 

•  
ระบบการแจงผลการติดเชื้อแกผูบริจาคโลหิต/จํานวนผูติดเชื้อในรอบปท่ีผานมา: 

•  
มาตรฐานการตรวจรองรอยการติดเชื้อ (disease marker): 

•  
ระบบคัดแยก กักกัน ชี้บงเลือดที่ไมผานการตรวจและเลือดที่ติดเชื้อ: 

•  
ระบบหวงโซความเย็นของการเก็บรักษาและขนสง: 

•  
ประเด็นที่ยังไมสามารถดําเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศูนยบริการโลหิตแหงชาติได: 

•  
การเขารวมระบบประกันคุณภาพจากภายนอก: 

•  
การรับรองคุณภาพที่ไดรับ: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 
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•  
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

62. บริการโลหิตวิทยา  •  
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II-7C บริการรังสีวิทยา 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ: คุณภาพฟลม ปลอดภัย ถูกตอง รวดเร็ว 

ขอมูล/ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ระยะเวลาการรอฟลมผูปวยนอก       
ระยะเวลาการรอฟลมฉุกเฉิน       
ระยะเวลาการนัดตรวจพิเศษ       
อัตราการถายภาพรังสีซํ้า       
จํานวนผูปวยที่แพสารทึบรังสี/แพรุนแรง       
อัตราการสงตรวจพิเศษที่ใหผลบวก       
บริบท: 
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การสงตรวจภายนอก): 
การตรวจพิเศษ/การทํา intervention ทางรังสี: 
จํานวนผูถายภาพรังสี (ปริญญา/ตํ่ากวาปริญญา): 
จํานวนรังสีแพทย: 
เทคโนโลยีสําคัญ: 
กระบวนการ: 
การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีโดยหนวยงานภายนอก (องคกร วันที่ตรวจ ผล): 

•  
ผลการตรวจวดัปริมาณรังสี: 

•  
ระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ: 

•  
การสอบเทียบและการใชผลการสอบเทียบ: 

•  
ความครอบคลมุของภาพรงัสีที่รังสีแพทยอานและแปลผล: 

•  
ระบบการรายงาน/การบันทึก/การคนหาผลการตรวจ: 

•  
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการทางรังสีเทคนิค 

•  
การสื่อสารกับผูสงตรวจ (วธิกีารสื่อสาร การใชประโยชน): 

•  
การปรับปรุงแกไขเน่ืองจากอุบัติการณสําคัญ: 
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•  
ขอแนะนําขององคกรภายนอก/การตอบสนเอง: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

63. การวางแผนทรัพยากรและการจัดการรังสี
วิทยา 

 •  

64. การจัดบริการรังสีวิทยา  •  
65. ระบบคณุภาพและความปลอดภัยบริการรังสี

วิทยา 
 •  
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II-8 การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ: ครบถวน ทันเวลา ครอบคลุม ประสิทธิภาพ  

ขอมูล/ตัวชี้วัด  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
การประเมินผลงานดานระบาดวิทยาโดย สคร.       
ความครบถวนของการรายงาน รง.506       
ความทันเวลาของการรายงาน รง.506       
ความครบถวนของการสอบสวนเฉพาะราย       
ความทันเวลาของการสอบสวนเฉพาะราย       
คุณภาพของการสอบสวนโรค       
บริบท: 
โรคและภยัสุขภาพสําคัญในพื้นที่: โรค 
โรคและภยัสุขภาพสําคัญทีอ่ยูในแผนเฝาระวัง: โรคตดิตอที่ตองเฝาระวัง  
กระบวนการ: 
การบริหารจัดการและทรัพยากร: 

•  
การเก็บและวิเคราะหขอมูลเฝาระวัง: 
วิธีการ/การมีสวนรวมของบุคลากรเพื่อใหสามารถพบการเพิ่มที่ผิดปกติหรอืการระบาดของโรค: 

•   
การพัฒนาขีดความสามารถ/ความพรอมเพ่ือรองรับหากมีการระบาดของโรคหรือการเพิ่มข้ึนของภยัสุขภาพ: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัความถูกตองครบถวนของขอมูล ความเปนปจจุบันของสถานการณโรคสําคญัที่เฝาระวัง: 

•  
บทเรียนจากการเฝาระวังการระบาดของโรคและภัยสุขภาพใน 1-2 ปที่ผานมา:  

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการใชประโยชนจากขอมูลเฝาระวัง: 

•  
การตอบสนองตอการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ: 
การประเมินความทันตอสถานการณในการสอบสวนโรคสําคญั: 

•  
การประเมินความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผูปวยรายใหม: 

•   
การเผยแพรขอมูลขาวสารและเตอืนภยั: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 
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•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
66. นโยบาย แผน การตดิตามประเมินผล 

บุคลากร ทรัพยากร การสรางความรู 
 •  

67. การเก็บและวิเคราะหขอมูลการเฝาระวัง  •  
68. การตอบสนองตอการระบาด และการ

เผยแพรขอมูล 
 •  
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II-9 การทํางานกับชุมชน 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
พฤติกรรมและทักษะสุขภาพ       
       
       
       
       
       
บริบท: 
ชุมชนที่รับผิดชอบ ความตองการ ศักยภาพ กลุมเปาหมายสําคัญ: 
กระบวนการ: 
การจัดบริการสุขภาพแกชุมชน: 
•  
การจัดบริการสุขภาพแกชุมชนโดยรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ: 

•  
ภาพรวมของการทํางานรวมกับชุมชน: การสงเสริมการมีสวนรวม การสรางเครือขาย: 

•  
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: 

•  
การสงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ เพ่ือแกปญหาที่สําคัญของชุมชน: 

•  
การสงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคล: 

•  
แนวโนมการเปลียนแปลงพฤติกรรมและทักษะสุขภาพ:: 

•  
การสงเสริมส่ิงแวดลอมที่เอือ้ตอการมีสุขภาพดี: 

•  
การสงเสริมบริการชวยเหลือทางสังคมและการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
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69. การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับ
ชุมชน 

 •  

70. การเสริมพลังชุมชน  •  
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III-1 การเขาถึงและเขารับบริการ 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ระยะเวลารอคอยที่ OPD       
ระยะเวลารอคอยที่ ER       
ระยะเวลาตอบสนองตอการเรียกใช EMS       
       
       
       
บริบท: 
กลุมผูปวยที่มีปญหาในการเขาถึง: 
กระบวนการ: 
ตัวอยางโรคที่สะทอนคุณภาพของการเขาถึงและการเขารับบริการ (ระบุรายละเอียดใน clinical tracer highlight): 
•  
การปรับปรุงการเขาถึงในชวง 1-2 ปที่ผานมา: 

•  
บทเรียนจากการทบทวนความรวดเร็วในการดูแลผูปวยฉุกเฉิน: 

•  
บทเรียนในการดูแลเบื้องตนและสงตอ สําหรับผูปวยที่ไมสามารถใหการรักษาได: 

•  
บทเรียนในการรับผูปวยเขาในหนวยบริการวิกฤติหรือหนวยบริการพิเศษ: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการใหขอมูลและการขอ informed consent: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

71. การเขาถึงบริการที่จําเปนและบริการเรงดวน  •  
72. กระบวนการรับผูปวย  •  
73. การใหขอมูลและ informed consent  •  
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III-2 การประเมินผูปวย 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ: ถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย  

ขอมูล/ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
       
       
       
บริบท: 
กลุมผูปวยที่มีโอกาสเกิดปญหาในการประเมิน: 
กระบวนการ: 
การประเมินผูปวย 
ตัวอยางโรคที่สะทอนคุณภาพของการประเมินผูปวย (ดูรายละเอียดใน clinical tracer highlight): 

•  
บทเรียนในการเชื่อมโยงและประสานการประเมิน: 

•  
การพัฒนาใหสามารถประเมินปญหาของผูปวยอยางรอบดาน: 

•  
บทเรียนในการใชขอมูลวิชาการเพื่อชี้นําการประเมินอยางเหมาะสม (ตัวอยางโรคที่ใช CPG ในการประเมินและ

ประโยชนท่ีเกิดขึ้น): 

•  
บทเรียนในการประเมินความทันเวลาของการประเมินซํ้า: 

•  
บทเรียนในการอธิบายผลการประเมินใหแกผูปวยและครอบครัว: 

•  
การตรวจ investigation 
บทเรียนในการประเมินวาผูปวยไดรับการตรวจ investigation ที่จําเปน ในเวลาที่เหมาะสม: 

•  
บทเรียนในเร่ืองการสื่อสาร การบันทึก การสืบคน ผลการตรวจ: 

•  
การวินิจฉัยโรค 
บทเรียนในการทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลองของการวินิจฉัยโรค: 
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•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

74. การประเมินผูปวย  •  
75. การตรวจ investigate ที่จําเปน  •  
76. การวินิจฉัยโรค  •  
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III-3 การวางแผน 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
       
       
       
บริบท: 
ตัวอยางโรคที่คุณภาพการวางแผนดูแลมีความสําคัญ: 
ตัวอยางโรคที่คุณภาพการวางแผนจําหนายมีความสําคัญ: 
กระบวนการ: 
การวางแผนการดูแลผูปวย 
บทเรียนในการเชื่อมโยงและประสานแผนการดูแลผูปวย: 

•  
บทเรียนในการใชขอมูลวิชาการเพื่อชี้นําการวางแผนการดูแลอยางเหมาะสม (ตัวอยางโรคที่ใช CPG ในการ

ประเมินและประโยชนที่เกิดขึ้น): 

•  
บทเรียนในการใหผูปวย/ครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผน: 

•  
บทเรียนในการประเมินแผนการดูแลผูปวย (ความครอบคลุมปญหา ความชัดเจนของเปาหมาย): 

•  
บทเรียนในการใชประโยชนจากแผนการดูแลผูปวย การทบทวนและปรับแผน: 

•  
การวางแผนจําหนาย 
โรคที่มีการวางแผนจําหนายลวงหนา หรือใช CareMap เพ่ือการวางแผนจําหนาย: 

•  
บทเรียนในการประเมินปญหาของผูปวยที่จะเกิดขึ้นหลังจําหนาย เพ่ือประโยชนในการวางแผนจําหนาย: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการมีสวนรวมในการวางแผนจําหนาย (วิชาชีพ ผูปวย ครอบครัว): 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการเตรียมผูปวยและครอบครัวใหมีศักยภาพและความมั่นใจในการดูแลตนเองหลังจําหนาย: 
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•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

77. การวางแผนการดแูลผูปวย  •  
78. การวางแผนจําหนาย  •  
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III-4 การดูแลผูปวย 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
จํานวนผูปวยที่พลัดตกหกลมทั้งหมด       
จํานวนผูปวยที่พลัดตกหกลมและบาดเจ็บ       
จํานวนผูปวยที่เกิดแผลกดทบัตัง้แตระดบั 2 ข้ึนไป       
จํานวนผูปวยที่ตองทํา CPR นอก ICU       
       
บริบท: 
:  
กระบวนการ: 
การดแูลทั่วไป 
บทเรียนเกี่ยวกบัการมอบความรับผดิชอบใหผูที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการจัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภยั สะดวกสบาย เปนสวนตัว เอื้อตอการดแูลที่มคีุณภาพ: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการปองกันอบุัติเหตุ การบาดเจ็บ ใหแกผูปวย: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการจัดการกับภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการตอบสนองความตองการดานอารมณและจิตสังคม: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานการดแูลผูปวยภายในทีม: 

•  
การดแูลและบรกิารที่มีความเสี่ยงสูง 
บทเรียนเกี่ยวกบัการดแูลผูปวยในสถานการณที่มีความเสี่ยงสงู: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการทําหัตถการที่มีความเสี่ยง: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอาการผูปวย เพ่ือแกไขหรือปรบัเปลี่ยนแผนการรักษา: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบั rapid response system เมื่อผูปวยมอีาการทรุดลง: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการตดิตาม วิเคราะหแนวโนมของเหตุการณไมพึงประสงค เพ่ือนํามาปรับปรุง: 



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  44 

Version 2.1 17 มิถุนายน 2554 

•  
 
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
79. การดแูลทั่วไป  •  
80. การดแูลและบรกิารที่มีความเสี่ยงสูง  •  
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III-4.3 ก. การระงับความรูสึก 
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ: ความปลอดภัย 

ขอมูล/ตัวชีว้ัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการใสทอชวยหายใจลําบาก       
อัตราการใสทอชวยหายใจซ้ําภายใน 48 ชม.       
จํานวนผูเสียชีวิตภายใน 24 ชม.หลังการดมยา       
จํานวนการคลื่นไสอาเจียนที่ตองไดรับยา       
จํานวนการเขา ICU ภายใน 24 ชม. (unplanned)       
จํานวน cardiac arrest ระหวางหรือภายใน 48 
ชม.หลังการดมยา (โดยไมมีสาเหตุจากการผาตดั) 

      

       
บริบท: 
กลุมผูปวยใชบรกิารระงับความรูสึก ที่มีความเสี่ยงสูง: 
กระบวนการ: 
บทเรียนในการประเมินความเสี่ยง การวางแผน การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพ่ือการระงับความรูสกึที่ปลอดภัย : 

•  
บทเรียนในการเตรียมความพรอมผูปวย และใหผูปวยมสีวนรวม: 

•  
บทเรียนในการใชกระบวนการระงับความรูสึกที่ราบรื่น ปลอดภยั : 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการฝกอบรม/ฟนฟูทักษะของบุคลที่ทําหนาที่ระงับความรูสึก : 

•  
บทเรียนในการเฝาตดิตามผูปวยระหวางระงับความรูสึกและพักฟน: 

•  
บทเรียนและขอจํากัดในการปฏบิัตติามคําแนะนําของราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย (เครื่องมือ วัสดุ ยา): 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการดแูลการใช deep sedation  

•  
บทเรียนในการตดิตามเหตุการณไมพึงประสงคและการปรับปรุงที่เกิดข้ึน: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
81. การระงับความรูสึก  •  



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-4.3 ข. การผาตัด 
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ: ความปลอดภัย 

ขอมูล/ตัวชีว้ัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการไดรับ prophylactic antibiotic ถูกตอง       
       
       
บริบท: 
กลุมผูปวยผาตดัที่มีความเสีย่งสูง: 
กระบวนการ: 
บทเรียนในการประเมินผูปวย การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการผาตดั การปรึกษาผูเช่ียวชาญ: 

•  
บทเรียนในอธบิายขอมูลใหผูปวย/ครอบครัว และการใหผูปวยมสีวนรวมตัดสินใจ: 

•  
บทเรียนในการเตรียมความพรอมผูปวยกอนผาตดั: 

•  
บทเรียนในการปองกันการผาตดัผดิคน ผิดขาง ผิดตาํแหนง: 

•  
บทเรียนในการจัดสิ่งแวดลอมและระบบงานของหองผาตดั (ดู SPA): 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการใชประโยชนจากบันทึกการผาตดั: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการดแูลหลังผาตดั และการตดิตามภาวะแทรกซอนหลังผาตดั: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการเฝาระวังการตดิเชื้อแผลผาตดั: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
82. การผาตดั  •  

 



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-4.3 ค. อาหารและโภชนาการ 
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการคดักรองภาวะโภชนาการ       
       
       
บริบท: 
กลุมผูปวยที่การดแูลทางโภชนการมีความสําคญัตอการฟนตัว: 
กระบวนการ: 
บทเรียนเกี่ยวกบัระบบบริการอาหารเพื่อความพึงพอใจของผูปวย (เมนู เวลา การสั่ง การตรวงสอบ การตดิตาม): 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการจัดอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการคดักรองภาวะโภชนาการ การประเมินอยางละเอียดเมือ่มีขอบงชี:้ 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการวางแผนและการดูแลทางโภชนาการ/โภชนบําบดัในกลุมผูปวยสําคญั: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการใหความรูดานโภชนาการและโภชนบําบดัแกผูปวยและครอบครัว: 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัสุขาภบิาลอาหารในการผลิต จัดเก็บ สงมอบ จัดการของภาชนะและเศษอาหาร: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
83. อาหารและโภชนบําบดั  •  

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-4.3 ง/จ การดูแลผูปวยระยะสุดทาย/การบําบัดอาการเจ็บปวด 
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       
       
       
บริบท: 
กลุมผูปวยระยะสุดทายที่ รพ.ใหการดแูล: 
กลุมเปาหมายในการบําบดัอาการเจ็บปวด: 
กระบวนการ: 
การดแูลผูปวยระยะสดุทาย 
บทเรียนเกี่ยวกบัการสรางความตระหนักในความตองการของผูปวยระยะสดุทาย 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการประเมิน/รับรูความตองการของผูปวยระยะสุดทาย  

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการตอบสนองความตองการของผูปวยอยางรอบดาน (รางกาย จิตสังคม อารมณ จิตวิญญาณ) 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการใหผูปวยและครอบครัวมสีวนรวมในการตัดสินใจ 

•  
การบําบดัอาการเจ็บปวด 
บทเรียนเกี่ยวกบัการประเมินอาการเจ็บปวด 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดในโรงพยาบาล 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดซึ่งผูปวยรักษาตัวที่บาน 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
84. การดแูลผูปวยระยะสดุทาย  •  
85. การบําบดัอาการเจ็บปวด  •  

 



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-4.3 ฉ. การฟนฟูสภาพ 
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       
       
       
บริบท: 
กลุมผูปวยที่การฟนฟูสภาพมีความสําคญัตอการฟนตัว: 
กระบวนการ: 
บทเรียนเกี่ยวกบัการเขาถึง การขยายความครอบคลุมในการใหบริการฟนฟูสภาพ 

•  
บทเรียนในการประเมินและวางแผนการใหบริการฟนฟูสภาพ 

•  
บทเรียนในการใหบริการฟนฟูสภาพ 

•  
บทเรียนเกี่ยวกบัการชวยเหลือผูพิการและฟนฟูสภาพผูปวยในชุมชน 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
86. การฟนฟูสภาพ  •  

 



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-4.3 ช. การดูแลผูปวยไตรายระยะสุดทาย 
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       
       
       
บริบท: 
: 
กระบวนการ: 
 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 
87. การดแูลผูปวยไตวายระยะสุดทาย  •  



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
บริบท: 
ตัวอยางโรคที่คุณภาพการใหขอมูลและเสริมพลังมีความสําคัญ:  
ลักษณะประชากร/ผูรับบริการท่ีมีผลตอการใหขอมูลและเสริมพลัง:  
กระบวนการ: 
บทเรียนเก่ียวกับการวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการใหขอมูลที่จําเปน การสรางการเรียนรู เพ่ือการดูแลตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดานอารมณ จิตใจ และคําปรึกษา: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการรวมกันกําหนดแผนการดูแลผูปวยโดยทีมผูใหบริการกับผูปวย/ครอบครัว: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมพลัง/เสริมทักษะใหแกผูปวย/ครอบครัว ใหมีความสามารถในการดูแลตนเอง: 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการประเมินผลกระบวนการเรียนรูและเสริมพลัง: 

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

88. การใหขอมูลและเสริมพลัง  •  

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-6 การดูแลตอเน่ือง 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       

บริบท: 
ระดับการใหบริการ: 
ลักษณะหนวยบริการในเครือขาย: 
ตัวอยางโรคที่การดูแลตอเน่ืองมีความสําคัญตอประสิทธิผลในการรักษาและคุณภาพชีวิตของผูปวย: 

กระบวนการ: 
บทเรียนเก่ียวกับระบบนัดหมายเพื่อการรักษาตอเน่ือง 

•  
บทเรียนเก่ียวกับระบบชวยเหลือและใหคําปรึกษาหลังจําหนาย 

•  
บทเรียนเก่ียวกับความรวมมอืกับชุมชนและองคกรอื่นๆ เพ่ือความตอเน่ืองในการติดตามดูแลผูปวย 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพกับการดูแลตอเน่ืองหลังจําหนาย 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการสื่อสารขอมูลของผูปวยแกหนวยบริการที่เกี่ยวของเพ่ือการดูแลตอเน่ือง 

•  
บทเรียนเก่ียวกับการทบทวนการบันทึกเวชระเบียนเพ่ือการดูแลตอเน่ือง 
•  
บทเรียนในการติดตามผลการดูแลตอเน่ืองและนําผลการติดตามมาใชวางแผน/ปรับปรุงบริการ 

•  
บทเรียนในการติดตามการสงตอผูปวยไปรับบริการในระดับที่สูงขึ้น  
•  
บทเรียนเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพแกหนวยบริการที่ใหการดูแลตอเน่ือง  

•  
ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

89. การดูแลตอเน่ือง  •  



รายงานการประเมนิตนเอง (SA2011) รพ. 
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โรงพยาบาล  

สาขา  

สภาวะทางคลินิก  

วนัที่จัดทาํขอมูล  

 

 

1. บริบท 

2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

3. เปาหมายการพฒันา 

4. กระบวนการเพือ่ใหไดคุณภาพ 

5. ผลการพัฒนา 

6. แผนการพฒันาตอเนือ่ง 

 


