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Scoring Guideline HA Standard 2018 
      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 
  ส าหรับตอนท่ี 

I-III 
หลักท่ีใช้กับ
มาตรฐานทุกข้อ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการปฏิบตัิตามแนวทางที่
ก าหนดอย่างครอบคลุมและ
ได้ผล บรรลเุปูาหมายของ
มาตรฐาน 

มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการส าคญั มีการ
เชื่อมโยงกับกระบวนการ/
ระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นแบบอย่างท่ีด ีมีการใช้นวตก
รรมทีส่่งผลด ี

1 I-1.1ก
(1)(2)(3) 

การชี้น าองค์กรโดย
ผู้น าระดับสูง 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

ผู้น าระดับสูงช้ีน าองค์กรด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
จริยธรรม (ก าหนด สื่อสาร 
เป็นแบบอย่าง) 

หัวหน้าหน่วยงานมีความ
เข้าใจ น าไปปฏิบตัิ และ
ถ่ายทอดให้บุคลากรใน
หน่วยงาน (มี passion ใน
วิสัยทัศน์และใช้ค่านิยมของ 
รพ.และของ HA เป็นหลักใน
การตัดสินใจ) 
ก าลังคนรับรู้การเป็น
แบบอย่างและความพยายาม
ของผู้น าในเรื่องค่านิยม 

ก าลังคนส่วนใหญ่บอกได้ว่าตนมี
บทบาทอย่างไรในการปฏิบัติ
ตามการชี้น า  
เห็นการเปลี่ยนแปลงเข้าใกล้
วิสัยทัศน์เป็นล าดับ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

2 I-1.1ข การสื่อสาร สร้าง
ความผูกพันโดยผู้น า 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการก าหนดจุดเน้น (เช่น 
นโยบายที่มุ่งเน้น การตัดสินใจ
ส าคัญ) และช่องทางการ
สื่อสารที่ชัดเจน (รวมทั้งการ
สื่อสารสองทางและการสื่อสาร
ที่ไม่เป็นทางการ) 

มีการประเมินความเข้าใจ 
ความมั่นใจ แรงจูงใจต่อ
ทิศทางและจุดเน้นขององค์กร 
มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง  

ระบบการสื่อสารได้ผลด ีมี
ประสิทธิภาพ 
ก าลังคนเข้าใจประเด็นทีผู่้น า
ต้องการสื่อสาร ให้ความร่วมมือ 
และมีแรงจูงใจในการสรา้ง
ผลงานท่ีด ี
performance ในประเด็นที่เป็น
จุดเน้นมีแนวโนม้ที่ดีขึ้น 

3 I-1.1ค(1)(2) การสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนา 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

ผู้น าระดับสูงก าหนดจุดเน้น
ส าหรับการปฏิบตัิที่ชัดเจน 
(มุ่งท่ีการสร้างคณุค่าและ
บรรลุพนัธกิจ) 
สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาและความส าเร็จ เป็น
องค์กรที่คล่องตัว  
มีกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู/้
การพัฒนาคุณภาพ/วัฒนธรรม
ความปลอดภัย/การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการ 

มีการประเมินวัฒนธรรมการ
เรียนรู/้คณุภาพ/ความ
ปลอดภัย/มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

มีการปฏิบตัิตามจุดเน้นและ
ประสบความส าเรจ็ตามพันธกิจ 
วัฒนธรรมการเรียนรู้/คุณภาพ/
ความปลอดภัย/มุ่งเน้น
ผู้รับบริการ อยู่ในระดับด ี



3 
 

      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

4 I-1.2ก(1)(2) ระบบก ากับดูแล
กิจการ การประเมิน
ผู้น า/ระบบการน า 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบจากภายนอกท่ี
เป็นอิสระ, 
มีระบบรายงานต่อผู้ก ากับดูแล
กิจการ 

มีการประเมินผู้น า ระบบการ
น า/ระบบก ากับดูแล, 
มีการพัฒนาผู้น าและระบบ
การน าตามผลการประเมิน 

มีระบบก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพในทุกองค์ประกอบ 
(การควบคุมก ากับและการ
ก าหนดทิศทาง)  

5 I-1.2ก(3) ระบบก ากับดูแลทาง
คลินิก 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการสรุปรายงานคุณภาพ
และความปลอดภัยในการดูแล
ผู้ปุวยให้คณะกรรมการที่
องค์กรก าหนดอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ในรอบเวลาต่อไป, 
มีการตอบสนองและติดตาม
จากคณะกรรมการ 

มีการด าเนินการตาม
องค์ประกอบส าคญัครบถ้วน, 
คณะกรรมการก ากับดูแลมี
องค์ประกอบเหมาะสมท่ี
สามารถสรา้งหลักประกัน
ผลลัพธ์การดูแลผู้ปุวยที่มี
คุณภาพสูงได,้ 
มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบก ากับดูแลทางคลินิก
อย่างต่อเนื่อง  

มีการตอบสนองต่อความท้าทาย
ด้านคลินิกท่ีส าคัญอย่าง
เหมาะสมด้วยกลไกการก ากับ
ดูแลทางคลินิก 



4 
 

      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

6 I-1.2ข
(1)(2)(3),ค(1) 

การปฏิบัตติาม
กฎหมาย ความ
รับผิดชอบต่อ
สาธารณะและการ
ด าเนินงานอย่างมี
จริยธรรม 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/
ประเด็นส าคญัที่ต้องปฏิบัต,ิ 
มีการเตรียมการเชิงรุก/
ก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม 
และน าไปปฏิบตั,ิ 
มีกลไกเพื่อการรับรู้และจัดการ
กับ ethical dilemma 

มีการประเมินการปฏิบตัิและ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม, 
มีการน า ethical dilemma 
มาเรียนรู้ร่วมกัน และมีการ
พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการต่างๆ 
เพื่อลด dilemma 

ปฏิบัติได้สูงกว่ามาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนด, 
เป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม การ
ปูองกันผลกระทบด้านลบ และ
การก ากับดูแลจริยธรรม 

7 I-2.1ก
(1)(2)(3)(4)(5) 

กระบวนการจดัท า
กลยุทธ์และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ที่ชัดเจนตามขั้นตอนท่ีก าหนด
ไว,้ 
มีการก าหนด strategic 
advantage & strategic 
challenge ที่ชัดเจนง 
มีการวิเคราะห์ข้อมลูที่จ าเป็น, 
มีการประมวลแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรเป็นหนึ่งเดียว 
(ตอบสนองและเชื่อมโยงความ
ต้องการของต้นสังกัด องค์กร 
หน่วยย่อย),  
มีการก าหนดข้อได้เปรียบและ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(strategic advantages & 
strategic challenges) ที่

มีการวิเคราะห์ข้อมลูอย่าง
ครอบคลมุ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นใน
อนาคต และใช้ข้อมูลเชิง
ปริมาณที่สามารถหาได,้ 
มีการพิจารณาและปรับปรุง
เพื่อลด potential blind 
spot ในการจัดท ากลยุทธ์ 

มีการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ 
(strategic opportunities), 
ความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลง
แบบพลิกโฉม, ความคล่องตัว
ขององค์กร ในการจัดท ากลยุทธ์, 
มีการใช้วิธีการต่างๆ ในการคาค
การณ์ พยากรณ์ทางเลือก ฉาก
ทัศน์ เพื่อพิจารณาความเป็นไป
ได้ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

ชัดเจน 
8 I-2.1ข

(1)(2)(3) 
วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ที่ตอบสนอง
ความท้าทาย 
ครอบคลมุคุณภาพ 
ความปลอดภัย การ
สร้างเสริมสุขภาพ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีความสอดคล้องระหว่าง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์กับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, 
มีการก าหนดค่าเปูาหมายและ
กรอบเวลาที่จะบรรล,ุ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ครอบคลมุคุณภาพ ความ
ปลอดภัย การสร้างเสริม
สุขภาพ 

มีการปรับค่าเปูาหมายให้ท้า
ทายตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น, 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก
ขององค์กร ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกล
ยุทธ์, 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
สะท้อนสมดุลระหว่างความ
ต้องการด้านต่างๆ ขององค์กร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ของสังคม/ชุมชนที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค์ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญที่จะสร้างความเขม้แข็ง 
ความส าเร็จและความยั่งยืน
ให้กับการด าเนินงานขององค์กร 
(ตอบโจทย์อนาคตขององค์กร) 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

9 I-2.2ก
(1)(2)(3)(4) 

การจัดท า
แผนปฏิบัติการ การ
ถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ และการ
จัดสรรทรัพยากร 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการ
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัต,ิ 
มีการจัดสรรทรัพยากรที่
สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กรและวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

มีแผนปฏิบตัิการ/โครงการ
ระยะสั้นและระยะยาว, 
มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการ
ไปสูผู่้ส่งมอบและพันธมติรที่
ร่วมขับเคลื่อน, 
มีการประเมินความตระหนัก
ในบทบาทและการมสี่วนร่วม
ต่อการบรรลุวตัถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์, 
มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน า
แผนไปปฏิบัติให้บรรลผุล, 
มีแผนงานริเริ่มด้านก าลังคน
และระบบงานเพื่อสนับสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, 
มีความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนเป็นส่วนใหญ ่

มีการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติการ
ในลักษณะบรูณาการ, 
สามารถบรรลุค่าเปูาหมายที่ท้า
ทายได ้

10 I-2.2ก(5), ข การก าหนดตัวช้ีวัด
และใช้ในการ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดส าคัญ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของการน าแผนสู่
การปฏิบัต ิ

ตัวช้ีวัดครอบคลมุประเด็น
ส าคัญและม ีalignment ทั้ง
องค์กร, 
มีการตดิตามตัวช้ีวัดอย่าง
สม่ าเสมอ และวิเคราะห์ข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องโดยทีมผูร้ับผดิชอบ 

การติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าท าให้สามารถ
ปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติการได้
อย่างทันเวลา 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

11 I-3.1ก(1)(2) การรับฟัง/เรียนรู้
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการแตล่ะ
กลุ่ม 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการรับฟัง/เรียนรู้ความ
ต้องการของผู้ปุวย/ผู้รับ
ผลงานอ่ืนด้วยวิธีท่ีเหมาะสม
กับแต่ละกลุ่ม 

มีนวตกรรมในการรับรู้และ
ช่องทางการรับรู้ที่หลากหลาย, 
มีการรับฟังข้อมลูปูอนกลับ
ทันทีหลังเข้ารับบริการ 
มีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ปุวยแต่ละกลุ่มและน า
ข้อมูลไปวางแผน/ปรับปรุง
บริการ, 
มีการปรับปรุงวิธีการรับฟัง/
เรียนรู ้

มีการรับฟังเสียงจากกลุม่ที่น่าจะ
เป็นผู้ปุวย/ผูร้ับผลงานในอนาคต
, 
มีความเข้าใจความต้องการของ
ผู้ปุวย/ผู้รับผลงานท่ีลึกซึ้งและ
น าไปใช้ในการสรา้งความผูกพัน
ได ้

12 I-3.1ข(1) การประเมินความ
พึงพอใจและความ
ผูกพัน  

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการประเมินความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ของผู้ปุวย
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับกลุม่
ต่างๆ และน ามาก าหนดโอกาส
พัฒนา 

มีการประเมินความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน 
ของผู้ปุวย/ผูร้ับผลงานอื่น 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับกลุม่
ต่างๆ, 
มีการปรับปรุงวิธีการประเมิน
ความพึงพอใจฯ 

มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การประเมินและวิเคราะห ์ท าให้
เพิ่มความความครอบคลุมและ
ความลึกซึ้งในการประเมิน 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

13 I-3.2ก
(1)(2)(3) 

การใช้ข้อมูลเพื่อ
ก าหนดบริการและ
การอ านวยความ
สะดวก 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการน าข้อมลูความต้องการ/
ความคาดหวังของผู้ปุวย/ผูร้ับ
ผลงานอ่ืน มาก าหนด
คุณลักษณะบริการ เพื่อให้เป็น
องค์กรที่มุ่งเน้นผู้ปุวย/ผูร้ับ
ผลงานมากขึ้น, 
มีการอ านวยความสะดวกใน
การค้นหาข้อมลูข่าวสาร การ
เข้ารับบริการ และการรับ
ความช่วยเหลือ 

มีการน าคณุลักษณะบริการที่
ก าหนดไปด าเนินการและ
ติดตามประเมินผล, 
มีการก าหนดกลุ่มผู้ปุวย/
ผู้รับบริการที่จะใหค้วามส าคัญ
ในการจัดบริการสุขภาพ 

มีระบบและการประสานงานท่ีดี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้ปุวยทางด้าน
สังคม 

14 I-3.2ข(1)(2) การสร้าง
ความสัมพันธ์และ
จัดการค าร้องเรียน 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปุวย/ผู้รับ
ผลงานอ่ืนในแต่ละสถานการณ์
ที่ชัดเจน, 
มีการจัดการกับค าร้องเรียน
อย่างได้ผลและทันท่วงท ี

มีการรวบรวมและวิเคราะห์ค า
ร้องเรียนเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร 

มีความส าเร็จในการจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้ปุวย/
ครอบครัวเมื่อเกิด AE, 
การจัดการค าร้องเรียนเช่ือมโยง
ไปถึงการปรับระบบท่ี root 
cause หรือปัจจัยองค์กร ท าให้
เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา
และปูองกันการเกดิซ้ า 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

15 I-3.3 การคุ้มครองสิทธิ
ผู้ปุวย 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

ผู้ปุวยได้รับการคุ้มครองตาม
ค าประกาศสิทธิผู้ปุวย 
ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนัก 
ผู้ปุวยได้รับข้อมลู, 
ผู้ปุวยได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ในทุกกิจกรรมการดูแล 
ปกปูองจากการถูกท าร้าย 
เคารพความเป็นส่วนตัว, 
มีการคุ้มครองสิทธิผู้ปุวยเด็ก 
ผู้พิการ ผูสู้งอายุ ผู้ที่ต้องแยก
หรือผูกยดึ 

ผู้ปุวยได้รับการดูแลด้วยความ
เคารพศักดิศ์รีของความเป็น
มนุษย ์ค่านิยม และความเชื่อ
ส่วนบุคคล, 
มีการประเมินและปรับปรุง
การคุ้มครองสิทธิผู้ปุวย 

องค์กรสร้างหลักประกันว่า
ผู้ปุวยท่ีมีปัญหาและความรุนแรง
เหมือนกันจะไดร้ับการดูแลใน
ลักษณะเดียวกัน, 
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายไดร้ับการ
คุ้มครองสิทธิในการเสียชึวิตอ
ย่างสงบและเป็นไปตามหนังสือ
แสดงความจ านง 

16 I-4.1 ก การวัดผลการ
ด าเนินงาน 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดผลเพื่อติดตามงาน
ประจ าและการบรรลุ
เปูาหมายของหน่วยงาน/
ระบบงาน/กลยุทธ์ 
มีความสอดคล้องของตัวช้ีวัด
ในทุกระดับ 
มีการใช้เสียงของผู้ปุวยเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งคนเป็น
ศูนย์กลาง 

มีการใช้ข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบ
ที่เหมาะสมในสถานพยาบาล
กลุ่มเดียวกัน 
มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบการวดัผลการ
ด าเนินการตามความเหมาะสม 

มีการใช้ข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบใน
ระดับชาต/ินานาชาต/ิข้ามธรุกิจ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

17 I-4.1ข ค การวิเคราะห์ข้อมลู 
การทบทวนผลการ
ด าเนินการ และ
น าไปใช้ปรับปรุง 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เพื่อประเมินความก้าวหน้า
และความส าเร็จ (ใช้การ
วิเคราะห์ง่ายๆ เช่น trend, 
comparison ระหว่างกลุ่ม
หรือหน่วยงานภายใน) 
มีการใช้ข้อมูลเพื่อก าหนด
ล าดับความส าคญัของการ
พัฒนาและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัต ิ

มีการวิเคราะห์ข้อมลูที่ใช้
เทคนิคก้าวหน้ามากขึ้น แสดง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ของปัจจัยต่างๆ ท าให้ได้
ความรู้ใหม ่
มีการประเมินความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรและสิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค์กร 

การวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด าเนินการน ามาสู่การปรับปรุง
ระบบงาน/นโยบายส าคญั การ
สร้างนวตกรรม 

18 I-4.2ก คุณภาพของข้อมูล
และสารสนเทศ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีข้อมูลและสารสนเทศที่
จ าเป็นพื้นฐานเพื่อการ
ให้บริการ การบริหาร และ
การพัฒนาคุณภาพ 
มีการตรวจสอบข้อมลูและท า
ให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูล
และสารสนเทศ 

มีการประเมินการตอบสนอง
ความต้องการใช้ข้อมูล
ครอบคลมุผู้ใช้ทุกส่วน, 
คุณภาพของข้อมูลและ
สารสนเทศ 
มีการปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน 
ข้อมูลและสารสนเทศอยู่ใน
รูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
และทันเหตุการณ ์

มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ สนับสนุนการบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร (หรือ
ตอบสนองความต้องการขั้น
ก้าวหน้าขององค์กร) 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

19 I-4.2ข การจัดการระบบ
สารสนเทศ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีคู่มือและการก ากับให้ปฏิบัติ
ในเรื่องต่อไปนี้ของระบบ
สารสนเทศ (hardware & 
software): ความเชื่อถือได้ 
ความมั่นคงปลอดภัย การ
รักษาความลบั การเข้าถึง
ข้อมูล cybersecurity การส่ง
ข้อมูลผู้ปุวยโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน ์ 

มีการประเมินและปรับปรุง
การจัดการระบบสารสนเทศท่ี
ระบุไว้ในคะแนน 3 

มีระบบที่เป็นแบบอย่าง น า 
good practice หรือมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติอย่างได้ผล
และทั่วถึง 

20 I-4.2ค ความรู้ขององค์กร เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการใช้ tacit & explicit 
knowledge ในการ
ปฏิบัติงานและดูแลผู้ปุวย 
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
สรุปความรู้เชิงปฏิบตัิไว้
ถ่ายทอด 

มีการประมวลข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อสรา้งความรู้ใหม ่
มีการขยายผล good 
practice ในเชิงรุกอย่างเป็น
ระบบ 
มีการใช้ความรูเ้พื่อสร้างนวตก
รรมและวางแผนกลยุทธ์ 

การเรยีนรู้ฝังลึกในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

21 I-5.1ก ขีดความสามารถ
และความเพียงพอ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 

มีการวางแผน สรรหา ว่าจ้าง 
บรรจุ ปฐมนเิทศ ธ ารงรักษา
ก าลังคน เพื่อให้มีขีด
ความสามารถและอัตราก าลัง
เพียงพอส าหรับท าหน้าท่ีตาม
พันธกิจ 
มีการจัดการก าลังคนท่ี

มีการจัดระบบงานท่ีดเีพื่อ
สนับสนุนการมุ่งเน้นผู้ปุวย  
มีการเตรียมก าลังคนให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง 
มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบการบริหารขีด
ความสามารถและอัตราก าลัง 

เป็น role model ในการจัด
ระบบงานเพื่อให้งานบรรลผุล 
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก
ขององค์กร และมุ่งคนเป็น
ศูนย์กลาง 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

ส่วนน่ีทุกข้อ) Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

เหมาะสมในหน่วยงานท่ีมี
ความเสีย่ง 

22 I-5.1ข ค
(1)(3)(4) 

สุขภาพและความ
ปลอดภัยของ
ก าลังคน 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยของก าลังคน  
มีการจัดโปรแกรมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของก าลังคน
ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 

มีการประเมินและปรับปรุง
โปรแกรมสุขภาพและความ
ปลอดภัยของก าลังคน 

  

23 I-5.1 ค(2) การสร้างเสริม
สุขภาพของก าลังคน 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

ก าลังคนมีส่วนร่วม เรียนรู้ 
ตัดสินใจ และปฏิบตัิ ในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

ก าลังคนเป็นแบบอย่างในด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ หรือมีส่วน
ในการกระตุ้นการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน 

วิถีปฏิบัติขององค์กรเป็น
แบบอย่างในการสร้างเสรมิ
สุขภาพ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

24 I-5.2ก ความผูกพันและผล
การปฏิบัติงาน 
ระบบการจัดการผล
การปฏิบัติงาน 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

ใช้ปัจจัยพื้นฐานเพือ่สร้าง
ความผูกพัน เช่น 
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ 
การสื่อสาร โอกาส การเสรมิ
พลัง การ feed back   
มีระบบประเมินผลงานเพื่อ
บริหารคา่ตอบแทนและสร้าง
แรงจูงใจท่ีเป็นธรรม 

มีการสร้างความผูกพันของ
ก าลังคนท่ีมีความเฉพาะในแต่
ละกลุม่ เพื่อให้มีผลงานท่ีด ี
ใช้ PMS เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารเพื่อให้เข้าใจเปูาหมาย
และความคาดหวังขององค์กร
ร่วมกัน 

แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ระดับกิจกรรมสร้างความผูกพัน
และ PMS กับระดับความผูกพัน
และระดับผลงานท่ีดีขึ้น 

25 I-5.2ข การพัฒนาก าลังคน
และผู้น า 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรและของก าลังคน 
ครอบคลมุประเด็นท่ีระบุใน
มาตรฐานทั้งหมด การปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ได้รับผิดชอบ และการ
จัดการกับปญัหาที่เคยเกิดขึ้น 

มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู ้
มีการสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ตนเอง 
มีการจัดการเรื่อง
ความก้าวหน้าในอาชีพการ
งานและแผนสร้างผู้น าเพื่อสืบ
ทอดการด าเนินงาน 
มีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนรู้และพัฒนา 

การประเมินระบบการเรียนรู ้น า
ความผูกพัน ผลการปฏิบัติงาน
ของก าลังคนและองค์กร มา
พิจารณาด้วย 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

26 I-6.1ก ข, I-
6.2ก 

การออกแบบบริการ
และกระบวนการ
ท างาน การจัดการ
และปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการใช้ 3P ในทุกส่วนของ
องค์กร (หน่วยงาน ระบบงาน 
กระบวนการดูแลผู้ปุวย 
กระบวนการสนับสนุน) 
มีการพัฒนาคณุภาพตาม
โอกาสที่พบ 
มีการควบคุมต้นทุนโดยรวม
ของการปฏิบัติการ 

มีการระบ ุprocess 
requirement ที่ชัดเจน 
น าไปใช้ในการออกแบบ
กระบวนการและก าหนดตัววัด 
มีการปรับปรุงเพื่อลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการที่ไม่
ก่อให้เกิดคุณค่า 
มีการน า priority for 
improvement ที่ได้รับการ
ช้ีน าจากองค์กร [I-4.1ค] ไป
ปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
คร่อมสายงานหรือสหสาขา
วิชาชีพ 

แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการ
ปรับปรุงกระบวนการตา่งๆ ที่มี
การเปลีย่นแปลงอย่างก้าว
กระโดด 

27 I-6.1ค การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ส าหรับผลติภณัฑ์และบริการที่
มีความส าคัญสูง ครบตาม
มาตรฐาน (เลือกผูส้่งมอบ ท า
ข้อก าหนด ประเมินผลผูส้่ง
มอบ ให้ข้อมูลปูอนกลับ 
จัดการกับผู้ส่งมอบท่ีผลงานไม่
ตรงข้อก าหนด) 

มีการประเมินและปรับปรุง
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

28 I-6.1ง การจัดการนวตก
รรม 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

ส่งเสริมให้มีการน าแนวคิด
และวิธีการใหม่ๆ มาใช้
แก้ปัญหา 

ส่งเสริมให้น าโอกาสเชิงกล
ยุทธ์ [I-2.1ก(2)]มาพัฒนานว
ตกรรม สนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็น 

มีการส่งเสรมิให้เกิดนวตกรรม
ทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ 

29 I-6.1จ การจัดการด้านการ
เรียนการสอนทาง
คลินิก 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีข้อตกลงและผูร้ับผดิชอบท่ี
ชัดเจน มีทรัพยากรที่
เหมาะสม และมีการก ากับ
ดูแลที่เพียงพอ  

มีการสร้างเจตคติที่ดีในเรื่อง
คุณภาพและความปลอดภัยแก่
นักศึกษา/ผูร้ับการฝึก 
มีการตดิตามประเมินผล
โปรแกรมการเรียนการสอน
ทางคลินิก ทั้งในมิติด้านการ
เรียนรู้และคณุภาพ/ความ
ปลอดภัยของการให้บริการ 

  

30 I-6.2ข ความพร้อมส าหรับ
ภาวะฉุกเฉินและภยั
พิบัติต่างๆ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 

มีการเตรียมความพร้อม (ของ
ระบบงาน สถานท่ี อุปกรณ์) 
และฝึกซ้อมเพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
และพร้อมรับภยัพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งความ
พร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ 

มีการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและปรับปรุง 

มีระบบบริหารความต่อเนื่องของ
กิจการ  (Business Continuity 
Management System) 
ภายใต้ภาวะวิกฤต ิ
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

ส่วนน่ีทุกข้อ) Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

31 II-1.1ก
(1)(2)(3)(4)(1
0) 

ระบบบรหิารงาน
คุณภาพ การ
ประสานงานและ
บูรณาการ การ
ท างานเป็นทีม  

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการใช้ PDSA ในการ
บริหารงานคณุภาพใน
หน่วยงาน/ระบบงาน/
กระบวนการหลัก, 
การบริหารงานคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และความเสี่ยง เป็น
ส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร 
ผู้น าสนับสนุนความพยายาม
ในการพัฒนาคุณภาพ, 
มีการจัดโครงสร้างงาน
คุณภาพที่เหมาะสมกับองค์กร, 

มีการใช้ 3C-PDSA ในการ
บริหารงานคณุภาพใน
หน่วยงาน/ระบบงาน/
กระบวนการหลัก, 
ผู้น าทบทวนและติดตาม
ความก้าวหน้าของการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง, 
มีการประสานและบรูณาการ
แผนงาน/กิจกรรมทั้งหมด
เกี่ยวกับคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และความเสี่ยง 

มีวัฒนธรรมการเรียนรู ้
วัฒนธรรมคณุภาพ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

32 II-1.1ก
(5)(8)(9) 

การประเมินตนเอง
และจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการประเมินตนเองเพื่อหา
โอกาสพัฒนาในทุกระดบั, 
จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพและ
น าแผนไปปฏิบัต ิ

องค์กรเข้าร่วมโปรแกรม
ตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ, 
แผนพัฒนาคุณภาพครอบคลุม
การพัฒนาท้ังองค์กร, 
มีการประเมินความก้าวหน้า
และความส าเร็จตามเปูาหมาย
ของหน่วยงาน/ระบบงาน/
กระบวนการส าคญั/แผนการ
พัฒนาคุณภาพ, 
มีการน าผลการประเมินตนเอง
มาเรียนรู้ร่วมกัน 

มีการใช้การวิจัยหรือเครื่องมือ
ขั้นก้าวหน้าในการประเมิน
ระบบงานส าคัญ, 
มีวัฒนธรรมการประเมินตนเอง 

33 II-1.1ข(1) การทบทวนการ
ให้บริการและการ
ดูแลผูปุ้วย 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการทบทวนท่ีครอบคลุม
โอกาสเกดิปัญหาส าคญั และ
น ามาสู่การปรับปรุงระบบงาน 

มีการทบทวนท่ีบูรณาการเข้า
เป็นกิจกรรมประจ าของ
หน่วยงาน 
มีการตดิตามการปฏบิัติและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

มีวัฒนธรรมของการทบทวน
คุณภาพการดูแลผู้ปุวย รวมทั้ง
การมีระบบ concurrent 
monitoring  
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

34 II-1.1ข
(2)(3)(4) 

การพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวย 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก
ครอบคลมุกลุ่มผู้ปุวยส าคัญใน
แต่ละสาขา,  
มีการ monitor KPI อย่าง
เหมาะสม 

ผสมผสานแนวคิดและวิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนา
คุณภาพทางคลินิก, 
ผลลัพธ์ทางคลินิกมีแนวโนม้ที่
ขึ้น 

น ากระบวนการวิจยั (เช่น R2R) 
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทาง
คลินิก, 
มีการพัฒนาคณุภาพทางคลินิกท่ี
มีผลกระทบสูง 

35 II-1.2ก(1)(6) ระบบบรหิารความ
เสี่ยงและความ
ปลอดภัย 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีนโยบาย ขอบเขต 
วัตถุประสงค์ แผน คู่มือ 
หน้าท่ีรับผดิชอบ ทรัพยากร ที่
ชัดเจน 

มีการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบบริหาร
ความเสีย่งและความปลอดภัย, 
มีการประเมินและปรับปรุง
วัฒนธรรมความปลอดภัย 

ผลการประเมินวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับก้าวหน้า 
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      แนวทางการให้คะแนน 
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36 II-1.2ก(2)(3) กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ง 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มี risk profile ในภาพรวม
ของทั้ง รพ., 
มีการใช้ risk register เพื่อ
การจัดการความเสี่ยงส าคัญ
ของ รพ. 

มีการตดิตามและทบทวน
ความเสีย่งต่างๆ อย่าง
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง 
น ามาสู่การปรับปรุงมาตรการ
ปูองกันอย่างสม่ าเสมอ 

มีการใช้แนวคิดการออกแบบ
มาตรการปูองกันท่ีไดผ้ล (เช่น 
HFE, design thinking), 
มีการ update คู่มือการ
ปฏิบัติงานและสื่อสารให้
ผู้เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม 

37 II-1.2ก(4) การเรยีนรู้จาก
อุบัติการณ ์

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีระบบรายงานอุบัติการณ ์
และการท า RCA ตามเกณฑ์ที่
องค์กรก าหนด 

มีการรับรู้อุบัติการณ/์
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ทั้ง
จากการรายงาน การทบทวน
เวชระเบียน และอื่นๆ, 
มีการท า RCA ทั้งในกรณีที่มี
ความรุนแรงและเหตุเกือบ
พลาดที่พบบ่อย น ามาสู่การ
ปรับปรุงที่ปัจจัยองค์กร, 
มีการเชื่อมโยงผลการท า RCA 
กับการทบทวนมาตรการ
ปูองกัน (ใน risk register) 

แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการท างานท่ีมี
ผลกระทบสูง อันเป็นผลจากการ
ทบทวนอุบัติการณ ์ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
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38 II-2.1ก ระบบบรหิารการ
พยาบาล 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีโครงสร้างและกลไกในเรื่อง
มาตรฐาน/จรยิธรรมวิชาชีพ 
การนิเทศและก ากับดูแล การ
ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพ/
ความปลอดภัย การจัดการ
ก าลังคน, 

มีโครงสร้างและกลไกในการ
ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิก 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
การจัดการความรู้ การวิจัย, 
มีการประสานความร่วมมือกับ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
และสนบัสนุนเปาูหมายของ
องค์กร, 
มีการประเมินประสิทธิภาพ
ของการบริหารและก ากับดูแล
วิชาชีพพยาบาลและน าไป
ปรับปรุง 

มีการบรหิารการพยาบาลโดย
การมีส่วนร่วม มีระบบก ากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ ใช้
หลักการเป็นโค้ชในการนิเทศ
งาน, 

39 II-2.1ข ปฏิบัติการทางการ
พยาบาล 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

พยาบาลใช้มาตรฐานวิชาชีพ 
กระบวนการพยาบาล และ
บันทึกท่ีเหมาะสมในการดูแล
ผู้ปุวย 

พยาบาลมีการเรียนรู้
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อ
ปรับปรุงระบบงานและพัฒนา
วิชาชีพ, 
มีการประเมินการบรรลุ
เปูาหมายของปฏิบตัิการ
พยาบาลและน าผลไปปรับปรุง 

พยาบาลให้บริการพยาบาลที่มี
คุณภาพสูงและเป็นองค์รวม 
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      แนวทางการให้คะแนน 
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40 II-2.2 องค์กรแพทย์ เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีโครงสร้างและกลไกในเรื่อง
มาตรฐาน/จรยิธรรมวิชาชีพ 
การก ากับดูแล การส่งเสรมิ
การพัฒนาคุณภาพ/ความ
ปลอดภัย การก าหนดสิทธิ
ดูแลผูปุ้วย การศึกษาต่อเนื่อง 
เวชระเบียน การจัดท า
ข้อตกลงและแนวปฏิบัต ิ

มีโครงสร้างและกลไกในการ
ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิก 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม, 
มีการประสานความร่วมมือกับ 
PCT/คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง/ผู้บรหิาร และ
สนับสนุนเปูาหมายขององค์กร
, 
มีการประเมินประสิทธิภาพ
ของการก ากับดูแลวิชาช่ีพ
แพทย์และน าไปปรับปรุง 

องค์กรแพทย์เป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการส่งเสริมและก ากับดูแลให ้
รพ.มีบริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพและน่าไว้วางใจ 

41 II-3.1ก,ข ความปลอดภัยและ
สวัสดภิาพของ
โครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ การจัดการ
กับวัสดุและของเสีย
อันตราย 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

โครงสร้างอาคารสถานท่ี
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด, 
มีการตรวจสอบอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวลด้อมเพื่อค้นหา
ความเสีย่งและการปฏิบตัิที่ไม่
ปลอดภัย, 
มีแนวทางที่รัดกุมในการ
จัดการกับวัสดุและของเสีย
อันตราย, 
บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย การจัดการวัสดุและ
ของเสียอันตราย  

มีการออกแบบและจัดพื้นที่ใช้
สอยเอื้อต่อความปลอดภัย 
ความเป็นส่วนตัว 
ประสิทธิภาพในการท างาน, 
มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมเชิงรุก ท าแผน
บริหารความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม และน าไปปฏิบตั,ิ 
มีการก ากับดูแล ติดตาม และ
ปรับปรุงระบบบริหารอาคาร
สถานท่ี การจัดการวัสดุและ
ของเสียอันตราย 

เป็นแบบอย่างของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยั 
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42 II-3.1ค,ง การจัดการกับภาวะ
ฉุกเฉิน และการ
ปูองกันอัคคีภัย 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวิเคราะหเ์พื่อระบภุาวะ
ฉุกเฉินท่ีอาจเกิด, 
มีการท าแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและอัคคภีัย พร้อม
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีจ าเป็น, 
มีการอบรมและซ้อมแผน 

การซ้อมแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและอัคคภีัยครอบคลมุ
ทุกสภาวการณ์และผูเ้กี่ยวข้อง
ทั้งในและนอก รพ., 
มีการปรับปรุงแผนและเตรียม
ความพร้อมจากการ
ประเมินผลการฝึกซ้อม 

  

43 II-3.2ก,ข ระบบการบริหาร
เครื่องมือและ
สาธารณูปโภค 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีแผนบรหิารเครื่องมือและ
ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
การจัดการ ตรวจสอบความ
เพียงพอ ดูแลความพร้อมใช้, 
มีระบบบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน 
ตรวจสอบ ทดสอบ และ 
calibrate ที่เหมาะสม, 
มีความมั่นใจในการท างานของ
ระบบไฟฟูาและแกส๊ทางการ
แพทย์ส ารองในพื้นที่จ าเป็น 

มีการตดิตามและรวบรวม
ข้อมูลของระบบบรหิาร
เครื่องมือและสาธารณูปโภค 
น าข้อมูลไปใช้วางแผน
ปรับปรุงหรือจดัหาทดแทนใน
ระยะยาว, 
มีการจัดระบบบริการ
เครื่องมือท่ีดีและมีศักยภาพใน
การซ่อมบ ารุง, 
มีระบบในการใช้เครื่องมือท่ี
ซับซ้อนอย่างปลอดภยั 

มีเครื่องมือเพียงพอส าหรับดแูล
ผู้ปุวยได้อย่างปลอดภัย ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน, 
มีระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็น
ส าหรับการดูแลผู้ปุวยอย่าง
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

44 II-3.3ก สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์ ความผ่อนคลาย 
การจัดกิจกรรมสรา้งเสรมิ
สุขภาพ เป็นระเบียบ สบายตา 
ปราศจากการรบกวน 

มีการใช้สุนทรียศาสตร์ในการ
จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
, 
ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริโภค 
อาหาร/ผลติภณัฑส์ร้างเสริม
สุขภาพท่ีเหมาะสม, 
ส่งเสริมการใช้วัสดุครภุัณฑ์ท่ี
ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ 

เป็นแบบอย่างของสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเยยีวยาและการ
เรียนรู ้

45 II-3.3ข การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

ระบบบ าบดัน้ าเสียและการ
ก าจัดขยะมคีวามเหมาะสมกับ 
รพ., 
มีกระบวนการที่ชัดเจน 
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 
ด าเนินการโดยผู้มีความรู ้(ทั้ง
ในด้านการบ าบัดน้ าเสยี การ
ก าจัดขยะทั่วไปและขยะตดิ
เชื้อ), 
มีการตดิตามและตอบสนอง
ต่อค่าน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบดั
อย่างเหมาะสม 

ค่าน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบดั
เป็นไปตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง (โดยเฉพาะในช่วง
เวลาที่ระบบรับภาระมาก
ที่สุด), 
มีการลดปรมิาณของเสียและ
ลดการใช้วัสดุที่ท าลายสิ่งแวล
ด้อม, 
มีการตรวจสอบการก าจัดขยะ
ติดเชื้อของผู้รับช่วง, 
มีการประเมินและฟังเสียง
สะท้อนในการก าจดัของเสีย
ของ รพ.ท่ีมีผลกระทบต่อ
ชุมชน 

มีความร่วมมือกับชุมชนในการ
พิทักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม,  
เป็นแบบอย่างของการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

46 II-4.1ก ระบบปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ 
(Infection 
Prevention & 
Control-IPC) 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีกรรมการและผูร้ับผิดชอบ
ชัดเจน, 
มีเปูาหมายและกลยุทธ์ที่
เหมาะสมกับ รพ., 
IPC ครอบคลมุการติดเชื้อที่มี
ความส าคญัทางระบาดวิทยา
ตามบริบทของรพ. ครอบคลุม
ทุกพื้นที่, 
ออกแบบระบบบนพื้น
ฐานความรู้วิชาการ, 
มีทรัพยากร และสิ่งอ านวย
ความสะดวกสนับสนุน
เพียงพอ, 
ก าลังคนไดร้ับการอบรม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ระบบ IT สนับสนุนการท างาน
ของ IPC, 
มีความร่วมมือและการ
ประสานงานท่ีดีทั่วท้ังองค์กร, 
มีการให้ข้อมูลและเสริมพลัง
แก่ครอบครัวและชุมชน, 
มีการประเมินและปรับปรุง 
IPC 

IPC ประสานกลมกลืนกับ QMS 
& PS, 
IPC พร้อมรับมือกับปญัหาการ
ติดเชื้อใหม่ๆ และภาวะฉุกเฉิน
จากการตดิเช้ือ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

47 II-4.1ข การเฝาูระวังและ
ควบคุมการติดเชื้อ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการเฝูาระวัง HAI ระหว่างที่
ผู้ปุวยนอน รพ. (prospective 
surveillance), 
มีการให้ข้อมูลผลการเฝูาระวัง
แก่ผู้ให้การดูแลผูปุ้วย เพื่อให้
ความรู้แก่บุคลากร และใช้
ข้อมูลเพื่อบ่งช้ีการระบาด, 

การเฝาูระวังครอบคลุม
ช่วงเวลาหลังจากจ าหนา่ย
ผู้ปุวยในบาง HAI รวมทั้ง
ติดตามแบบแผนการดื้อยา
ของเชื้อจุลชีพ, 
มีการวินิจฉัยการตดิเช้ือจาก
บริการสุขภาพในผู้ปุวยทีไ่มไ่ด้
อยู่ในกลุ่ม prospective 
surveillance และน าข้อมูล
มาประมวลผลร่วมด้วย, 
มีการประเมินประสิทธิภาพ
ของการเฝูาระวัง, 
มีการใช้ผลของการเฝูาระวัง
เพื่อปรับปรุง IPC 
มีการจัดการและควบคุมการ
ระบาด โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

มีการเฝูาระวังและสรุปผลใน
ลักษณะ real time, 
มีการควบคุมการระบาดทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

48 II-4.2ก การปูองกันการติด
เชื้อทั่วไป 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการจัดท าแนวทางปฏบิัติเพื่อ
ลดความเสีย่งจากการตดิเช้ือ 
การควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
การแพร่กระจายเชื้อและการ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลมุกระบวนการและ
พื้นที่ต่างๆ, 
มีการฝึกอบรมและส่งเสรมิให้
ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด
ไว,้ 
มีการระบุประเด็นที่เป็นความ
เสี่ยงในพ้ืนท่ีต่างๆ 

มีการประเมิน compliance 
ของการปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ท่ีส าคัญ และน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

มีระบบที่น่าไว้วางใจในเรื่อง 
standard precaution, 
isolation precaution, การท า
ให้ปราศจากเชื้อ, การลดการ
แพร่กระจายเช้ือ และการ
ปกปูองผู้มีความตา้นทานต่ า 

49 II-4.2ข การปูองกันการติด
เชื้อในกลุ่มเฉพาะ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้ท่ีส าคัญขององค์กร, 
มีการดูแลเจ้าหน้าท่ีที่สัมผัส
เลือด/สารคัดหลั่ง หรือตดิเช้ือ
จากการท างานอย่างเหมาะสม 

มีการด าเนินการอย่างรัดกุมใน
การดูแลผู้ปุวยท่ีมภีูมติ้านทาน
ต่ า การตดิเช้ือท่ีดื้อยา, 
มีการประเมินและปรับปรุง
มาตรการปูองกันการตดิเช้ือใน
กลุ่มเฉพาะ 

มีการด าเนินการอย่างรัดกุมใน
การดูแลผู้ปุวยติดเชื้ออุบัติใหม,่ 
อัตราการติดเชื้อส าคัญของ
องค์กรมีแนวโน้มลดลงหรืออยู่
ในระดับต่ า 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

50 II-5.1 ก/ข ระบบบรหิารเวช
ระเบียน 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการร่วมกันก าหนดเปูาหมาย
ของการบันทึกเวชระเบียน, 
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บันทึกเวชระเบียนที่รดักุม, 
มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยและความลบั 

มีการประมวลผลข้อมูลจาก
เวชระเบียนเพื่อประ โยชน์ใน
การวางแผนและปรับปรุงการ
ดูแลผูปุ้วย, 
มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบบรหิารเวชระเบียน, 
มีกระบวนการให้ผู้ปุวยเข้าถึง
ข้อมูลในเวชระเบยีนของตนได ้

ระบบเวชระเบียนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้
ให้บริการ ผู้บริหาร ผู้ปุวย และ
หน่วยงานภายนอกได้ด ี

51 II-5.2 การทบทวนและ
ความสมบรูณ์ของ
การบันทึก 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการทบทวนเวชระเบียนเป็น
ระยะเพื่อประเมินความ
สมบูรณ ์ความถูกต้อง และ
การบันทึกในเวลาที่ก าหนด 

มีการออกแบบบันทึกเวช
ระเบียนทีเ่อื้อต่อการบันทึก
ร่วมกัน (เช่น รายการปญัหา 
แผนการดูแล) และแยกพื้นที่
การบันทึกเป็นสดัส่วน, 
มีการปรับปรุงความสมบรูณ์
และความถูกต้องของการ
บันทึกเวชระเบียน, 
เวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ
ส าหรับการสื่อสารและการ
ดูแลต่อเนื่อง 

มีการปรับปรุงคุณภาพของการ
บันทึกจากการรับฟังเสียง
สะท้อนของทีมต่างวิชาชีพ, 
มีการบันทึกเหตุผลของการ
ตัดสินใจ, 
เวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ
ส าหรับการเรียนรู้ การวิจัย การ
ประเมินคุณภาพ และการใช้เป็น
หลักฐานทางกฎหมาย 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

52 II-6.1 ก การก ากับดูแลการ
จัดการดา้นยา 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการจัดตั้ง PTC จากสหสาขา
วิชาชีพ มีหน้าที่ชัดเจน 
ครอบคลมุ, 
มีการก าหนดนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัตเิพื่อปูองกัน 
ME, ADE, และการใช้ HAD, 
เริ่มด าเนินการแผนงานใช้ยา
สมเหตุผลและแผนงานดูแล
การใช้ยาต้านจลุชีพ 

PTC ติดตามตัวช้ีวัดที่ตรง
ประเด็นกับเปูาหมายของ
ระบบยา ประเมินและ
ปรับปรุงระบบจัดการด้านยา, 
มีการตดิตามการปฏบิัติตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่
ก าหนดไว,้ 
มีการตดิตามตัวช้ีวัดตาม
แผนงานใช้ยาสมเหตุผลฯ ท่ี
เป็นประเด็นส าคัญของ รพ. 
และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

การก ากับดูแลส าหรับการ
จัดการดา้นยามีประสิทธิภาพ ให้
ความมั่นใจในความปลอดภยั 
ความสมเหตสุมผล และ
ประสิทธิผลในการใช้ยา 

53 II-6.1 ข/ค สิ่งแวดล้อม
สนับสนุน การจัดหา
และเก็บรักษายา 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

ผู้ประกอบวิชาชีพไดร้ับการ
อบรมเพิ่มความรู้เกีย่วกับ
ระบบยาทุกป,ี 
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเฉพาะของผู้ปุวยแต่ละ
รายและข้อมูลยาที่จ าเป็น, 
มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
เหมาะสมในการท างาน
เกี่ยวกับยา, 
มีการปฏิบตัิตามแนวทาง
จัดหาและเก็บรักษายาที่
องค์กรก าหนด 

มีการประเมินความรูเ้กี่ยวกับ
ระบบยาของผูเ้กี่ยวข้องและ
น าไปก าหนดเนื้อหาการ
ฝึกอบรม, 
มีระบบคอมพิวเตอรส์นับสนุน
การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของ
ผู้ปุวยและข้อมูลยาตามที่
ผู้เกี่ยวข้องต้องการ, 
มีการประเมินและปรับปรุง
การเก็บรักษายาเพื่อให้มั่นใจ
ในความเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

มีระบบคอมพิวเตอรส์นับสนุน
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบยา, 
มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างที่
ดีในเรื่องการเก็บรักษายา 
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54 II-6.2 ก การสั่งใช้ยาและการ
ถ่ายทอดค าสั่ง 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการปฏิบตัิตามแนวทางการ
สั่งใช้ยาและถ่ายทอดค าสั่งที่
องค์กรก าหนด, 
มีการท า med reconcile ใน
ขั้นการรับเป็นผู้ปุวยใน 

มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการสั่งใช้ยาและ
ถ่ายทอดค าสั่ง, 
มีการท า med reconcile ใน
ทุกขั้นตอนของการดูแลผู้ปุวย 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในเรื่องการสั่งใช้ยา การ
ถ่ายทอดค าสั่ง และการท า 
med reconcile ท าให้มั่นใจใน
ความปลอดภัย ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม และประสิทธิผล 

55 II-6.2 ข การทบทวนค าสั่ง 
เตรียม เขียนฉลาก 
จัดจ่าย และส่งมอบ
ยา 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการปฏิบตัิตามแนวทางที่
องค์กรก าหนด (การทบทวน
ค าสั่งใช้ยา การตรวจสอบซ้ า 
การเขียนฉลาก การส่งมอบ
ยา), 
มีการทบทวนค าสั่งใช้ยาทุก
รายการ, 
มีการส่งมอบยาให้หน่วยดูแล
ผู้ปุวยในเวลาที่ทันความ
ต้องการ 

มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการเตรยีม จัดจ่าย 
และส่งมอบยา, 
แผนกเภสัชกรรมเป็นผู้เตรียม
ยาส าหรับผู้ปุวยเฉพาะราย
หรือยาท่ีไม่มีจ าหน่ายใน
ท้องตลาด, 
มีฉลากยาที่ครบถ้วนติดจนถึง
จุดที่ให้ยาแก่ผู้ปุวย 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในเรื่องการทบทวนค าสั่ง การ
เตรียมการเขียนฉลาก การจัด
จ่าย และการส่งมอบยา ท าให้
มั่นใจในความปลอดภัย ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความทันเวลา 
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56 II-6.2 ค การบริหารยาและติ
ตตามผล 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการปฏิบตัิตามแนวทางที่
องค์กรก าหนด (การบรหิารยา 
การให้ข้อมูล การติดตามผล 
การจัดการกับยาที่ผู้ปุวย
น ามา) 

มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการบริหารยาและ
ติดตามผล 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในเรื่องการบรหิารยาและ
ติดตามผล, 
มีการน า digital technology 
มาใช้เพื่อลดความเพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนในการตรวจสอบ
และบันทึก 

57 II-7.1 บริการรังสีวิทยา/
ภาพการแพทย ์

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทกุข้อ) 

มีการวางแผน ทรัพยากร และ
การจัดการตามข้อก าหนด, 
มีบริการรังสีวิทยาที่จ าเป็น
ตลอดเวลา, 
ให้ภาพวินิจฉัยท่ีมีคณุภาพโดย
มีอันตรายต่อผู้ปุวยและ
เจ้าหน้าท่ีน้อยที่สดุ, 
มีระบบบริหารคุณภาพและ
ความปลอดภัยตามข้อก าหนด 

การแปลผลภาพรังสีท าโดย
รังสีแพทย,์ 
มีการทบทวนความเหมาะสม
และคุ้มค่าของการส่งตรวจ 
ความน่าเชื่อถือของการแปล
ผล, 
มีการตดิตามคุณภาพของ
บริการรังสีวินิจฉัยที่ส่งผู้ปุวย
ไปรับการตรวจภายนอก, 
มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบบรหิารคณุภาพและ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการจัดบริการรังสีวิทยา 
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58 II-7.2 บริการ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์/พยาธิ
วิทยาคลินิก 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวางแผน ทรัพยากร และ
การจัดการตามข้อก าหนด, 
มีบริการ lab ที่จ าเป็น
ตลอดเวลา, 
มีระบบปูองกันการรายงานผล
ผิดพลาด การรางานค่าวิกฤติ 
การรักษาความลับ การสื่อสาร
ที่ดีกับหน่วยส่งตรวจ, 
มีระบบบริหารคุณภาพและ
ความปลอดภัยตามข้อก าหนด 

มีการตดิตามความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการที่รับตรวจ
ต่อ รวมทั้งประเมินผู้ให้
ค าปรึกษาหรือข้อคิดเห็น
ส าหรับการทดสอบบางอย่าง, 
มีการประเมินและปรับปรุง
ตามข้อแนะน าขององค์กรที่ 
สรพ.มีข้อตกลง, 
มีการประเมินและปรับปรุง
ระบบบรหิารคณุภาพและ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการจัดบริการ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์

59 II-7.3 ธนาคารเลือดและ
งานบริการโลหิต 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

(ส าหรับ รพ.ที่ไม่มีธนาคาร
เลือด) มีระบบการขอเลือด 
ขนส่งเลือด หรือส่งผู้ปุวยไปรับ
เลือดที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถให้เลือดแก่ผู้ปุวยได้
อย่างปลอดภัย ทันเวลา, 
(ส าหรับ รพ.ท่ีมีธนาคารเลือด) 
สามารถปฏิบัตติามมาตรฐาน
การให้บริการโลหติของ
สภากาชาดในหัวข้อท่ีจ าเป็น
กับบริบทได้ครบถ้วน 

สามารถเป็นที่พ่ึงในด้านการ
ให้บริการโลหิตให้แก ่รพ.ใน
เขตใกล้เคยีงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ, 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการงานบริการโลหติ
อย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการให้บริการโลหิต 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

60 II-7.4/7.5 พยาธิวิทยากาย
วิภาค และบริการ
ตรวจวินิจฉัยอื่นๆ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการน ามาตรฐานพยาธิวิทยา
กายวิภาคมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน, 
การตรวจวินจิฉัยที่กระท ากับ
ผู้ปุวยโดยตรง ให้ความมั่นใจ
ในความปลอดภัยและผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ 

มีการประเมินและปรับปรุง
ตามข้อแนะน าของราช
วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการให้บริการพยาธิวิทยา
กายวิภาคและบริการตรวจ
วินิจฉัยอื่นๆ 

61 II-8 การเฝาูระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีนโยบาย แผน ผู้รบัผิดชอบ 
งบประมาณและทรัพยากร 
สร้างความรู้ในการเฝูาระวัง
โรคและภัยสุขภาพ, 
มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
ที่มีคุณภาพ, 
มีการใช้วิธีการทางระบาด
วิทยาในการวิเคราะห์ข้อมลู
อย่างสม่ าเสมอ, 
มีการสืบค้นและควบคุมการ
ระบาดอยา่งทันท่วงที 

มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วน
งานต่างๆ ในการเฝาูระวัง, 
มีการตอบสนองต่อการระบาด
ของโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องและ
เครือข่ายนอก รพ., 
มีการตดิตามประเมินผลและ
ปรับปรุงกระบวนการเฝูาระวัง
โรคและภัยสุขภาพ 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการเฝูาระวังโรคและภยั
สุขภาพ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
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62 II-9 การท างานกับชุมชน เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

องค์กรร่วมกับชุมชนจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพท่ีตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน, 
องค์กรสนับสนุความสามารถ
ของชุมชนในการแก้ปัญหา
สุขภาพของชุมชน ส่งเสรมิการ
พัฒนาพฤติกรรมและทักษะ
สุขภาพของบุคคลและ
ครอบครัว 

องค์กรส่งเสริมการสรา้ง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทาง
สังคม ท่ีเอื้อต่อการมสีุขภาพดี 
ช้ีแนะนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ, 
มีการประเมินและปรับปรุง
บริการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชนและการเสรมิพลังชุมชน 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการท างานกับชุมชน 

63 III-1(1-3) การเข้าถึงบริการ เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีบริการที่จ าเป็นตามปัญหา
สุขภาพของชุมชน, 
มีการลดอุปสรรคค่อการเข้าถึง
บริการ, 
มีการประสานงานท่ีดีในการ
รับผู้ปุวยส่งต่อ, 
มีการคัดแยกผู้ปุวย (triage) 
อย่างเหมาะสม 

มีการใช้ทางเลือกต่างๆ เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการ, 
มีการประเมินและปรับปรุง
การจัดบริการ,ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน การ
เข้าถึงบริการ และระยะเวลา
รอคอย 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการจัดบริการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและการ
เข้าถึงบริการ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
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64 III-1(4-8) กระบวนการรับ
ผู้ปุวย การให้ข้อมูล 
และ informed 
consent 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีกระบวนการรับผู้ปุวยท่ี
เหมาะสมกับปญัหา/ความ
ต้องการของผู้ปุวยอย่าง
ทันเวลา ตามเกณฑ์ที่องค์กร
ก าหนด มีการประสานงานท่ีด,ี 
มีการให้ข้อมูลทีเ่หมาะสมและ
เข้าใจง่าย, 
มีการขอ บันทึก และจดัเก็บ 
informed consent, 
มีการก าหนดบริการหรือ
กิจกรรมที่จะต้องขอ 
informed consent เป็นการ
เฉพาะเพิ่มจากการยินยอมรับ
การรักษาทั่วไป, 
มีการปฏิบตัิตามแนวทาง
เกี่ยวกับการบ่งช้ีผู้ปุวยท่ี
องค์กรก าหนด 

มีการประสานงานในการส่งต่อ
ผู้ปุวยวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ, 
มีการน าข้อมลูสถานพยาบาล
ที่รับผู้ปุวยต่อมาปรับปรุง
กระบวนการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพ (ตามความ
เหมาะสม), 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการรับผู้ปุวย การให้
ข้อมูล การขอ informed 
consent และการบ่งช้ีผู้ปุวย 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการรับผู้ปุวย การให้ข้อมูล 
การขอ informed consent 
และการบ่งช้ีผู้ปุวย 
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65 III-2 ก/ข การประเมินผู้ปุวย
และการส่งตรวจเพื่อ
การวินิจฉัยโรค 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการประเมินแรกรับและ
บันทึกตามเกณฑ์ที่องค์กร
ก าหนด, 
มีการใช้ CPG สิ่งแวดล้อม 
และวิธีการที่เหมาะสมในการ
ประเมิน, 
มีการอธิบายผลการประเมิน
ให้ผู้ปุวย/ครอบครัว ด้วย
ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย, 
มีการประเมินซ้ าในเวลาที่
เหมาะสม, 
ผู้ปุวยได้รับการตรวจเพื่อการ
วินิจฉัยโรคที่จ าเป็น 

มีการประสานการประเมิน
เพื่อลดความซ้ าซ้อน, 
มีความร่วมมือในการวิเคราะห์
และเชื่อมโยงผลการประเมิน
ในผู้ปุวยท่ีซับซ้อน, 
มีการประเมินและปรับปรุง
การประเมินผู้ปุวยและการส่ง
ตรวจเพื่อการวินจิฉัยโรค 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการประเมินผู้ปุวยและการ
ส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค 

66 III-2 ค การวินิจฉัยโรค เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการบันทึกการวินิจฉัยโรค
และการเปลีย่นแปลงการ
วินิจฉัยโรคตามเกณฑ์ที่องค์กร
ก าหนด 

มีการทบทวนความถูกต้อง 
เหมาะสม ทันเวลา ของการ
วินิจฉัยโรค การมีข้อมลู
สนับสนุนการวินิจฉัยโรค และ
ความสอดคล้องของการ
วินิจฉัยโรคโดยแต่ละวิชาชีพ, 
มีการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับ
ความผิดพลาดในการ
วินิจฉัยโรคและน ามาปรับปรุง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการวินิจฉัยโรค 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

67 III-3.1 การวางแผนการ
ดูแลผูปุ้วย 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีแผนการดูแลผู้ปุวยท่ี
สอดคล้องกับปญัหา/ความ
ต้องการด้านสุขภาพของผู้ปุวย
แต่ละราย, 
มีการใช้หลักฐานวิชาการหรือ 
CPG มาใช้ในการวางแผน, 
มีการทบทวนและปรับ
แผนการดูแลตามสถาวะของ
ผู้ปุวย 

มีการเชื่อมโยงและ
ประสานกันระหว่างวิชาชีพ
และหน่วยงานตา่งๆ ในการ
วางแผนการดูแลผู้ปุวย, 
ผู้ปุวย/ครอบครัว มโีอกาสร่วม
ตัดสินใจและวางแผน 
มีการบันทึกแผนการดูแล
ผู้ปุวยระหว่างวิชาชีพท่ีชัดเจน 
ง่ายต่อการใช้ร่วมกัน ระบุ
เปูาหมายและบริการที่จะให ้

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการวางแผนการดูแลผู้ปุวย 

68 III-3.2 การวางแผน
จ าหน่าย 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการประเมินและระบุปญัหา/
ความต้องการของผู้ปุวยท่ีจะ
เกิดขึ้นหลังจ าหนา่ย, 
มีการวางแผนจ าหน่ายเพื่อให้
ผู้ปุวยสามารถดูแลตนเองและ
จัดการกับปญัหาได้หลัง
จ าหน่าย, 
มีการประเมินความต้องการ
ของผู้ปุวยซ้ าเป็นระยะ 

การวางแผนจ าหน่าย
ครอบคลมุผู้ปุวยทุกรายที่มีข้อ
บ่งช้ี  และสอดคล้องกับปัญหา
ของผู้ปุวย, 
แพทย์ พยาบาล วิชาช่ีพท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้ปุวย/ครอบครัว มี
ส่วนร่วมในการวางแผน
จ าหน่าย, 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการวางแผนจ าหน่าย 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการวางแผนจ าหนา่ย 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

69 III-4.1 การดูแลทั่วไป เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการก าหนดความรบัผิดชอบ
ในการดูแลผู้ปุวยให้ผูม้ี
คุณสมบัติเหมาะสม, 
มีการใช้หลักปฏบิัติซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับของวิชาชีพในการดูแล 
ตอบสนองปัญหา/ความ
ต้องการของผู้ปุวยอย่าง
ทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม, 
มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแล
ที่มีคุณภาพ 

มีการประเมินและตอบสนอง
ความคาดหวังของครอบครัว
ในการมีส่วนร่วมดูแลผู้ปุวย
อย่างเป็นองค์รวม, 
มีการสื่อสารและประสานงาน
ที่ดีเพื่อความต่อเนื่องในการ
ดูแล, 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการดูแลผู้ปุวยท่ัวไป 

มีสิ่งแวดล้อมและกระบวนการที่
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดูแล
ผู้ปุวย 

70 III-4.2 การดูแลผู้ปุวยและ
บริการที่มีความเสี่ยง
สูง 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการระบุกลุม่ผู้ปุวย/บริการที่
มีความเสี่ยงสูง และจัดท าแนว
ทางการดูแล ฝึกอบรมเพื่อน า
แนวทางไปปฏิบัต,ิ 
หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง ท า
ในสถานท่ีเหมาะสม มีความ
พร้อมด้านเครื่องมือและผู้ช่วย, 
มีการเฝูาระวังการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
กับความรุนแรงของการ
เจ็บปุวย 

มีทีมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยทีมผู้
ให้บริการเมื่อผู้ปุวยมีอาการ
ทรุดลงหรือเปลีย่นแปลงเข้าสู่
ภาวะวิกฤต ิ(rapid response 
team), 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการดูแลผู้ปุวย/
บริการที่มีความเสี่ยงสูง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการดูแลผู้ปุวย/ให้บริการที่มี
ความเสีย่งสูง 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

71 III-4.3 ก การระงับความรูส้ึก เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการประเมินผู้ปุวยและ
วางแผนระงับความรู้สึก, 
ผู้ปุวย/ครอบครัวไดร้ับข้อมูลที่
จ าเป็น และมีส่วนร่วม, 
ผู้ปุวยได้รับการเตรียมพร้อม
ดา้นร่างกายและจติใจ, 
กระบวนการระงับความรู้สึก 
การใช้เครื่องมือ/วสัดุ/ยา 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีการประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อการระงับความรูส้ึกใน
ผู้ปุวยท่ีซับซ้อน, 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการระงับความรู้สึก 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างที่
ดีในการระงับความรูส้ึก 

72 III-4.3 ข การผ่าตัด เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการประเมินและวางแผนการ
ผ่าตัดอย่างเหมาะสม, 
มีการให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่
ผู้ปุวย/ครอบครัว, 
ผู้ปุวยได้รับการเตรียมความ
พร้อมท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจ, 
มีกระบวนการที่เหมาะสมใน
การปูองกันการผ่าตัดผิดคน 
ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง ผิด
หัตถการ 
สถานท่ี เครื่องมือ ระบบงาน 
และบุคลากร เอื้อต่อการผ่าตัด
อย่างปลอดภัย 

มีความสามารถและการ
ประสานงานกับวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลผู้ปุวย
ซับซ้อนหรือรุนแรงได้อย่าง
ปลอดภัย, 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการดูแลผู้ปุวยผ่าตัด
อย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการดูแลผู้ปุวยผ่าตดั 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

73 III-4.3 ค อาหารและโภชน
บ าบัด 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีระบบบริการอาหารที่ด ี
ผู้ปุวยได้รับอาหารที่เหมาะสม, 
ผู้ปุวยท่ีมีปัญหา/ความเสี่ยง 
ได้รับการประเมินภาวะโภชน
การ ให้โภชนบ าบัดที่
เหมาะสม, 
มีการให้ความรู้ด้านอาหารแก่
ผู้ปุวยและครอบครัว, 
มีการปฏิบตัิตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 

มีการคัดกรองปัญหาโภชนการ
ในผู้ปุวยทุกราย, 
มีการให้ความรู้ด้านอาหาร 
โภชนาการ และโภชนบ าบัด
แก่ผู้ปุวย/ครอบครัวเพื่อให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค,์ 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการเกี่ยวกับบริการ
อาหารและโภชนบ าบดัอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการจัดบริการอาหารและ
โภชนบ าบัด 

74 III-4.3 ง การดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

บุคลากรมีความตระหนักใน
ความต้องการของผู้ปุวยระยะ
ท้าย, 
ผู้ปุวยได้รับการประเมินและ
ตอบสนองความต้องการทั้ง
ด้านร่างกายและจติใจ, 
มีการดูแลผู้ปุวยที่ก าลังจะ
เสียชีวิตอย่างเหมาะสม 

มีการดูแลประคับประคอง
ส าหรับผู้ปุวยระยะท้ายอย่าง
สมศักดิศ์ร,ี 
มีระบบสนับสนุนใหผู้้ปุวย
หนังสือแสดงเจตจ านงในการ
ดูแลระยะท้ายและปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือแสดง
เจตจ านง, 
มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การจากไปอยา่งสงบ, 
มีการตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านสังคมและจิต
วิญญาณอย่างเหมาะสม โดย
การมีส่วนร่วมของครอบครัว 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

75 III-4.3 จ การจัดการความ
ปวด 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

ผู้ปุวยได้รับการคัดกรองความ
ปวดและประเมินความปวด
อย่างครอบคลุม, 
ผู้ปุวยได้รับแจ้งเกีย่วกับโอกาส
ที่จะเกิดความปวดล่วงหน้า, 
ผู้ปุวยมสี่วนร่วมในการเลือก
วิธีการจัดการความปวด, 
ผู้ปุวยท่ีมีความปวดได้รับการ
ดูแลและเฝูาระวังอย่าง
เหมาะสม 

ผู้ปุวยมสี่วนร่วมในการควบคุม
การบ าบัด, 
มีระบบที่ช่วยให้ผู้ปุวยที่มิได้
นอน รพ.สามารถเข้าถึงยา
บ าบัดความปวดที่จ าเป็น, 
มีการประเมินและปรับปรุง
การจัดการความปวดอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการจัดการความปวด 

76 III-4.3 ฉ การฟื้นฟูสภาพ เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการประเมินและวางแผนการ
ฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ปุวยอยา่ง
เหมาะสม, 
ผู้ปวยได้รับการฟื้นฟูสภาพ
อย่างเหมาะสมกับสภาวะของ
ผู้ปุวย, 
มีการก าหนดเปูาหมายและ
ติดตามประเมินผลการฟื้นฟู
สภาพผูปุ้วยแตล่ะราย, 
บริการฟื้นฟูสภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

การฟื้นฟูสภาพครอบคลมุเป็น
องค์รวม (ร่างกาย จิตใจ สังคม 
จิตวิญญาณ), 
มีการประสานงานระหว่างการ
ฟื้นฟูสภาพใน รพ.ที่ต่อเนื่องที่
บ้าน, 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการฟื้นฟูสภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการจัดบริการฟื้นฟูสภาพ 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

77 III-4.3 ช การดูแลผู้ปุวยโรคไต
เรื้อรัง 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
ตามแนวปฏิบตัิที่ไดม้าตรฐาน, 
กรณีที่มีการให้บริการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
หน่วยบริการนั้นไดร้ับรองจาก 
ตรต., 
มีการ monitor ผู้ปุวยอย่าง
เหมาะสม 

มีบริการที่หลากหลายตาม
ปัญหาและความพร้อมของ
ผู้ปุวย, 
มีการประเมินและปรับปรุง
การดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
อย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างที่
ดีในการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

78 III-5 การให้ข้อมูลและ
เสรมิพลัง 

เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการประเมินปญัหา/ความ
ต้องการของผู้ปุวยเพื่อวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู,้ 
ผู้ปุวยได้รับข้อมลูที่จ าเป็น
เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพและ
การดูแลตนเอง, 
มีการประเมินการรับรู้และ
ความเข้าใจ, 
ทีมให้ความช่วยเหลือด้าน
อารมณ์ จติใจ ค าปรึกษาที่
เหมาะสม และมีการตดิตาม
ปัญหาอุปสรรคในการดูแล
ตนเอง, 
มีการจัดกจิกรรมเสริมทักษะที่
จ าเป็นให้ผู้ปุวย/ครอบครัว 

การประเมินเพื่อวางแผน
ครอบคลมุขีดความสามารถ 
ภาวะด้านอารมณ์และจิตใจ 
ความพร้อมในการเรียนรู้และ
ดูแลตนเอง, 
ผู้ปุวยได้รับข้อมลูเพื่อการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม, 
มีการประเมินความสามารถใน
การน าความรู้และทักษะที่
ได้รับไปปฏบิัต,ิ 
ผู้ปุวย/ครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนการดูแล
ตนเอง, 
มีการใช้นวตกรรมในการจดั
กิจกรรมเสริมทักษะ, 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการให้ข้อมลูและ
เสรมิพลังอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการให้ข้อมูลและเสรมิพลัง 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

79 III-6 การดูแลต่อเนื่อง เริ่มมีการน ามาตรฐานไป
ปฏิบัต ิเช่น มีการก าหนด
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
วางแผน วางแนวทาง
ปฏิบัต ิ(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน่ีทุกข้อ) 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมี
ความเหมาะสมกับบริบท 
เริ่มมีการน าแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ความ
ครอบคลมุอาจจะยังไม่
สมบูรณ ์(ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินระดับ 
Score 2 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทกุข้อ) 

มีการส่งต่อที่ทันเวลาและ
ปลอดภัย มีการดูแลและ
สื่อสารขณะส่งต่อที่เหมาะสม, 
มีระบบนดัหมาย ระบบ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา
ตามความเหมาะสม, 
มีการสื่อสารข้อมลูผู้ปุวยให้
หน่วยบริการทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ
การดูแลต่อเนื่อง 

มีการสร้างความร่วมมือและ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อความต่อเนื่องใน
การติดตามดูแลผู้ปุวย และ
บูรณาการกิจกรรมสร้างเสรมิ
สุขภาพเข้าในกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วย, 
มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการดูแลต่อเนื่อง 

มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการดูแลต่อเนื่อง 

  IV ตามมาตรฐาน ตาม
มิติคณุภาพ และ 
PSG 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

80 IV-1, III-1 ผลลัพธ์ในมิติการ
เข้าถึง 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

81 IV-1, III-5/6 ผลลัพธ์ในมิติความ
ต่อเนื่องในการดูแล 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

82 IV-1, III-2/3/4 ผลลัพธ์ในมิติความ
เหมาะสมในการ
ดูแล 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

83 IV-1, III-2/3/4 ผลลัพธ์ในมิติ
ประสิทธิผลในการ
ดูแล 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

84 IV-1, III-2/3/4 ผลลัพธ์ในมิติ
ประสิทธิภาพในการ
ดูแล 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

85 IV-1, III-2/3/4 ผลลัพธ์ในมิติความ
ปลอดภัยในการดูแล 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

86 IV-2, III-2/3/4 ผลลัพธ์ในมิติคนเป็น
ศูนย์กลาง 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

87 IV-1(2) ผลลัพธ์ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

88 IV-1, III-4.3ก/
ข 

ผลลัพธ์ของ PSG:S 
การผ่าตัดที่
ปลอดภัย  

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

89 IV-1, II-4 ผลลัพธ์ของ PSG:I 
การปูองกันการติด
เชื้อ/ระบบการ
ปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อ 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

90 IV-1, II-6, II-
7.4 

ผลลัพธ์ของ PSG:M 
การจัดการระบบยา
และการใหเ้ลือด 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

91 IV-1, III ผลลัพธ์ของ PSG: P 
กระบวนการวินิจฉยั
และดูแล 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

92 IV-1, II-7.2 ผลลัพธ์ของ PSG:L 
line, tube, 
catherter, lab 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

93 IV-1, III-4.2 
(5) 

ผลลัพธ์ของ PSG:E 
การตอบสนอง
สถานการณ์เร่งด่วน 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

94 IV-3, I-5 ผลลลัพธ์ด้าน
ก าลังคน 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

95 IV-4, I-I, I-2 ผลลัพธ์ด้านการน า มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 

96 IV-6, I-2 ผลลัพธ์ด้านการเงิน
การตลาด 

มีการออกแบบการวัดผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ระดับ 
Score 1 กับมาตรฐานใน
ส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการตดิตามตัววัดที่ส าคัญ 
ตรงประเด็น (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลัพธ์
ระดับ Score 2 กับ
มาตรฐานในส่วนน้ีทุกข้อ) 

มีการวัดที่ตรงประเด็น 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการตดิตามตัว
วัด 

ตัววัดส าคญัส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัววัดส าคญัอยู่ในระดับ top 
quartile 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 
  CLT/PCT Clinical tracer มีการวิเคราะหจ์ัดล าดับ

กลุ่มโรคที่ส าคญั  (ใช้เป็น
แนวทางการประเมินทีม
น าทางคลินิกระดับ Score 
1 กับทุกทีม) 

มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุม่โรค
ส าคัญ  (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินทีมน าทาง
คลินิกระดับ Score 2 กับ
ทุกทีม) 

มีการออกแบบกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยท่ีดีในกลุม่โรค
ส าคัญ มีการตดิตามตัววัดที่
ตรงประเด็น ครบถ้วน และมี
การใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด 

มีการปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัด
ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ี
ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการดูแลผู้ปุวยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กับผู้อื่นได,้ ผลลัพธ์
การดูแลผู้ปุวยอยู่ในระดับ top 
quartile 

97   PCT1 หรือการดูแล
ผู้ปุวย acute 

มีการวิเคราะหจ์ัดล าดับ
กลุ่มโรคที่ส าคญั  (ใช้เป็น
แนวทางการประเมินทีม
น าทางคลินิกระดับ Score 
1 กับทุกทีม) 

มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุม่โรค
ส าคัญ  (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินทีมน าทาง
คลินิกระดับ Score 2 กับ
ทุกทีม) 

มีการออกแบบกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยท่ีดีในกลุม่โรค
ส าคัญ มีการตดิตามตัววัดที่
ตรงประเด็น ครบถ้วน และมี
การใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด 

มีการปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัด
ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ี
ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการดูแลผู้ปุวยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กับผู้อื่นได,้ 
ผลลัพธ์การดูแลผู้ปุวยอยู่ใน
ระดับ top quartile 

98   PCT2 หรือการดูแล
ผู้ปุวย chronic 

มีการวิเคราะหจ์ัดล าดับ
กลุ่มโรคที่ส าคญั  (ใช้เป็น
แนวทางการประเมินทีม
น าทางคลินิกระดับ Score 
1 กับทุกทีม) 

มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุม่โรค
ส าคัญ  (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินทีมน าทาง
คลินิกระดับ Score 2 กับ
ทุกทีม) 

มีการออกแบบกระบวนการ
ดแูลผูปุ้วยท่ีดีในกลุม่โรค
ส าคัญ มีการตดิตามตัววัดที่
ตรงประเด็น ครบถ้วน และมี
การใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด 

มีการปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัด
ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ี
ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการดูแลผู้ปุวยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กับผู้อื่นได,้ 
ผลลัพธ์การดูแลผู้ปุวยอยู่ใน
ระดับ top quartile 

99   PCT3 หรือการดูแล
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 

มีการวิเคราะหจ์ัดล าดับ
กลุ่มโรคที่ส าคญั  (ใช้เป็น
แนวทางการประเมินทีม
น าทางคลินิกระดับ Score 
1 กับทุกทีม) 

มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุม่โรค
ส าคัญ  (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินทีมน าทาง
คลินิกระดับ Score 2 กับ
ทุกทีม) 

มีการออกแบบกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยท่ีดีในกลุม่โรค
ส าคัญ มีการตดิตามตัววัดที่
ตรงประเด็น ครบถ้วน และมี
การใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด 

มีการปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัด
ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ี
ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการดูแลผู้ปุวยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กับผู้อื่นได,้ 
ผลลัพธ์การดูแลผู้ปุวยอยู่ใน
ระดับ top quartile 
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      แนวทางการให้คะแนน 
Item Ref Area Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

100 II-9 PCT4 หรือการดูแล
ในชุมชน 

มีการวิเคราะหจ์ัดล าดับ
กลุ่มโรคที่ส าคญั  (ใช้เป็น
แนวทางการประเมินทีม
น าทางคลินิกระดับ Score 
1 กับทุกทีม) 

มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุม่โรค
ส าคัญ  (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินทีมน าทาง
คลินิกระดับ Score 2 กับ
ทุกทีม) 

มีการออกแบบกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยท่ีดีในกลุม่โรค
ส าคัญ มีการตดิตามตัววัดที่
ตรงประเด็น ครบถ้วน และมี
การใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด 

มีการปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัด
ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ี
ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการดูแลผู้ปุวยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กับผู้อื่นได,้ 
ผลลัพธ์การดูแลผู้ปุวยอยู่ใน
ระดับ top quartile 

101   PCT5 หรือการดูแล
ผู้ปุวยกลุม่ส าคญั
อื่นๆ 

มีการวิเคราะหจ์ัดล าดับ
กลุ่มโรคที่ส าคญั  (ใช้เป็น
แนวทางการประเมินทีม
น าทางคลินิกระดับ Score 
1 กับทุกทีม) 

มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุม่โรค
ส าคัญ  (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินทีมน าทาง
คลินิกระดับ Score 2 กับ
ทุกทีม) 

มีการออกแบบกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยท่ีดีในกลุม่โรค
ส าคัญ มีการตดิตามตัววัดที่
ตรงประเด็น ครบถ้วน และมี
การใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตัววัด 

มีการปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูปุ้วยอย่างต่อเนื่อง ตัววัด
ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ี
ดีกว่าค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการดูแลผู้ปุวยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กับผู้อื่นได,้ 
ผลลัพธ์การดูแลผู้ปุวยอยู่ใน
ระดับ top quartile 

 


