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ค ำแนะน ำกำรใช้รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

 รายงานการประเมนิตนเองส าหรบัมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบดว้ย 5 สว่นคอื i) ผลลพัธข์องบทนัน้, ii) 
บรบิท, iii) กระบวนการ, iv) ผลการพฒันาทีโ่ดดเด่นและภาคภมูใิจ, v) แผนการพฒันา 

i) ผลลพัธข์องบทนัน้ 

 ใหร้ะบุผลลพัธข์องการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการในหมวดนัน้ๆ โดยใชป้ระเดน็ส าคญัทีร่ะบุไวเ้ป็น
แนวทางพจิารณา ซึง่ รพ.สามารถเพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 ตวัวดัต่างๆ ควรระบุหน่วยของตวัวดัใหช้ดัเจน ถา้มกีารเปลีย่นแปลงผลลพัธอ์ย่างมนียัยะส าคญั ควรอธบิาย
ไวใ้นสว่น iii) กระบวนการดว้ย  

ii) บริบท 

 เป็นการระบุขอ้มลูส าคญัทีม่ผีลต่อการออกแบบ การปฏบิตั ิและการประเมนิผลความส าเรจ็ ซึง่ทมีสามารถ
ระบุขอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิจากหวัขอ้ทีใ่หแ้นวทางไวไ้ด ้

Iii) กระบวนกำร 

 ควรเขยีนสรุปประเดน็ส าคญัอยา่งย่อๆ  bullet ละไม่เกนิ 3-4 บรรทดั โดยยดึหลกัการเขยีนตามแนวคดิ 3P 
(Purpose-Process-Performance) ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

 (Good practice): เพื่อบรรลุเป้าหมาย.... รพ.ไดป้ฏบิตัติามระบบงานทีม่มีาตรการต่อไปน้ี (1)… (2)…. (3)… 
ท าใหเ้กดิผลลพัธ.์..... 

 (Improvement): เพื่อปรบัปรุงกระบวนการ.... โดยมเีป้าหมาย..... ทมีงานไดด้ าเนินการปรบัปรุง (1)… (2)…. 
(3)… ท าใหเ้กดิผลลพัธ.์..... 

 (Effort): เพื่อแกป้ญัหา..... ทมีงานไดใ้ชแ้นวคดิ...... โดยด าเนินการต่อไปนี้..... ท าใหเ้กดิบทเรยีน....... 

 (Plan): เพื่อตอบสนองต่อโอกาสพฒันาเรื่อง..... รพ.ไดว้างแผนไวด้งันี้....... 

* สถานพยาบาลไม่จ าเป็นตอ้งเขยีนครบ bullet ทัง้ 4 อนัขา้งบน แต่ใหเ้ขยีนใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้
ในช่วงที ่

ผ่านมา 

iv) ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 ใหร้ะบุเฉพาะชื่อของการปฏบิตั ิกระบวนการ ระบบงาน ผลการพฒันา นวตกรรม ทีโ่ดดเด่นและภาคภูมใิจ 
โดยรายละเอยีดต่างๆ ควรอยูใ่นหวัชอ้ iii) กระบวนการอยูแ่ลว้ 

v) คะแนนและแผนกำรพฒันำ 
 ในแต่ละหมวดจะมหีวัขอ้ส าหรบัการประเมนิคะแนนตาม scoring guideline ซึง่เป็นการประเมนิเพื่อหาโอกาส
พฒันา 
 Score ใหร้ะบคุะแนนการประเมนิตนเองตัง้แต่ 1-5 ซึง่อาจจะมคีะแนนในระดบั 0.5 ดว้ยกไ็ด ้
 DALI Gap เป็นตวัช่วยส าหรบัการวเิคราะหห์าโอกาสพฒันาอกีมุมมองหนึ่งว่า รพ.มจีุดอ่อนในขัน้ตอนใดใน
มาตรฐานเรื่องนัน้ ถา้เหน็ว่าม ีgap ใหร้ะบุเฉพาะอกัษรย่อทีเ่หน็ว่าเป็น gap ซึง่อาจจะมมีากกว่าหนึ่งตวักไ็ด ้

D = gap ในการออกแบบ (design gap) อาจสอดคลอ้งกบัคะแนน 1 ถา้ม ีgap การออกแบบในภาพรวม 
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A = gap ในการน าไปปฏบิตั ิ(action gap) มกัสอดคลอ้งกบัคะแนน 2 
L = gap ในการประเมนิและเรยีนรู ้(learning gap) มกัสอดคลอ้งกบัคะแนน 3 
I = gap ในการปรบัปรงุ (improvement gap) มกัสอดคลอ้งกบัคะแนน 3 

 ประเดน็ทีจ่ะพฒันา เป็นการระบปุระเดน็ส าคญัทีพ่บจากการวเิคราะหแ์ละทบทวน (และควรสอดคลอ้งกบั 
gap) ต่อไปนี้ 

 การปฏบิตัติามมาตรฐาน 
o Gap ทีพ่บจากการปฏบิตัติามมาตรฐานทีไ่ม่สมบรูณ์ 
o Gap ทีพ่บจากการวเิคราะห ์DALI 
o การยกระดบั maturity ของการปฏบิตัติามมาตรฐานทีป่ระเมนิโดยอาศยั scoring guideline 
o ผลการประเมนิดว้ยเครื่องมอืและวธิกีารอื่นๆ 

 บรบิทขององคก์ร 
o โจทยข์ององคก์ร (ความทา้ทาย ความเสีย่ง ปญัหา) 
o กลยุทธ/์เป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด 
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I-1 กำรน ำ 
i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-4 (2) (3) (4) (5) (6)] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: การสือ่สารและการสรา้งความผกูพนักบัก าลงัคนและผูร้บัผลงาน การก ากบัดแูลกจิการ 
ความรบัผดิชอบดา้นการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ การประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม ความ
เชื่อมัน่ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการสนบัสนุนชุมชน 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       

ii. บริบท 
วสิยัทศัน์:       
พนัธกจิ:       
ค่านิยม:       
ระบบก ากบัดแูลองคก์ร:       

iii. กระบวนกำร 
I-1.1 ก. วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิม และจรยิธรรม: 
(1) ผูน้ าชีน้ าองคก์ร: 
 การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลจากวสิยัทศัน์ขององคก์ร: 
 ผูน้ าเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัติามค่านิยม: 

(2)(3) ผูน้ าสง่เสรมิการปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัจรยิธรรม: 
  
I-1.1 ข. การสือ่สาร 
(1) ผูน้ าสือ่สารและสรา้งความผกูพนั: 
 กบัก าลงัคน (สือ่สารการตดัสนิใจทีส่ าคญั/ความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลง, สรา้งแรงจงูใจ): 
 กบัผูร้บับรกิาร: 
I-1.1 ค. ผลการด าเนินงานขององคก์ร 
(1) ผูน้ าสรา้งสิง่แวดลอ้มทีท่ าใหอ้งคก์ระประสบความส าเรจ็: 
 การบรรลุพนัธกจิ: 
 การเป็นองคก์รทีค่ล่องตวั: 
 การมวีฒันธรรมความปลอดภยั: 
 การเรยีนรู:้ 
 การพฒันาและสรา้งนวตกรรม: 
 การสรา้งความผกูพนักบัผูร้บับรกิาร: 

(2) ผูน้ าก าหนดจุดเน้นทีก่ารปฏบิตั ิ(focus on action): 
  
I-1.2 ก. การก ากบัดแูลองคก์ร 
(1) ระบบก ากบัดแูลองคก์ร: 
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 การปรบัปรุงระบบงานทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะจากระบบก ากบัดแูลองคก์ร: 

(2) การประเมนิและปรบัปรุงผูน้ าและระบบการน า: 
 การปรบัปรุงระบบการน าและ managerial competency ของผูน้ าทีเ่ป็นผลจากการทบทวน: 
(3) ระบบก ากบัดแูลทางคลนิิก: 
  
I-1.2 ข. การปฏบิตัติามกฎหมายและพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม 
(1) การปฏบิตัติามกฎหมายและความห่วงกงัวลของสาธารณะ: 
 การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ: 
 การตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ง/ผลกระทบเชงิลบ/ความหว่งกงัวลของสาธารณะ: 
 การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและรกัษาสิง่แวดลอ้ม: 

(2) การก ากบัดแูลเรื่องจรยิธรรม: 
  
(3) ประเดน็ทางจรยิธรรมทีย่ากล าบากในการตดัสนิใจ: 
  
I-1.2 ค. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(1) ความรบัผดิชอบต่อความผาสกุของสงัคม (ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ): 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

1. การชีน้ าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสงู    
2. การสือ่สาร สรา้งความผกูพนัโดย

ผูน้ า 
   

3. การสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
พฒันา 

   

4. ระบบก ากบัดแูลกจิการ การ
ประเมนิผูน้ า/ระบบการน า 

   

5. ระบบก ากบัดแูลทางคลนิิก    
6. การปฏบิตัติามกฎหมาย ความ

รบัผดิชอบต่อสาธารณะและการ
ด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม 

   

I-2 กลยุทธ ์
i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-4(1)] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: การบรรลุผลตามกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
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ii. บริบท 
ปญัหาและความตอ้งการดา้นสขุภาพทีส่ าคญั:       
โอกาสเชงิกลยุทธ:์       
ความทา้ทายเชงิกลยุทธ:์       
ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ:์       
สมรรถนะหลกัขององคก์ร:       
ปจัจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญั:       

iii. กระบวนกำร 
I-2.1 ก. กระบวนการจดัท ากลยทุธ:์ 
(1) กระบวนการจดัท ากลยทุธ:์ 
   
(2) การก าหนดโอกาสเชงิกลยทุธ ์การเลอืกโอกาสพฒันา และการสง่เสรมินวตกรรมในโอกาสทีเ่ลอืกด าเนินการ: 
  
(3) การวเิคราะหข์อ้มลูและปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการก าหนดกลยุทธ:์ 
  
(4) การก าหนดสมรรถนะหลกัขององคก์ร: 
  
(5) การตดัสนิใจเรื่องระบบงาน กระบวนการใดทีท่ าเอง กระบวนการใดทีจ่ะใหผู้ส้ง่มอบหรอืพนัธมติรท า: 
  
I-2.1 ข. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์
(1)(2)(3) กลยุทธใ์นดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การสรา้งเสรมิสขุภาพ: 
  
 

 

ความทา้ทาย วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและกรอบเวลา ตวัชีว้ดัทีใ่ชต้ดิตาม 
    
    
    

 
I-2.2 ก. การจดัท าแผนปฏบิตักิารและถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตั ิ
(1) การจดัท าแผนปฏบิตักิารระยะสัน้ และระยะยาว: 
  
(2) การถ่ายทอดประเดน็ทีท่า้ทาย/ยาก ไปสูก่ารปฏบิตั ิทัง้ในองคก์ร และร่วมกบัผูส้ง่มอบ/พนัธมติร: 
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(3) การจดัสรรทรพัยากรดา้นการเงนิและอื่นๆ เพื่อปฏบิตัติามกลยุทธ:์ 
  
(4) การจดัท าแผนและจดัการก าลงัคนเพื่อปฏบิตัติามกลยุทธ:์ 
  
(5) การก าหนดตวัชีว้ดัและใชใ้นการตดิตามความกา้วหน้า: 
  
I-2.2 ข. การปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร 
การตอบสนองต่อผลการด าเนินการทีไ่ม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

7. กระบวนการจดัท ากลยทุธแ์ละ
การวเิคราะหข์อ้มลู 

   

8. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ี่
ตอบสนองความทา้ทาย 
ครอบคลุมคุณภาพ ความ
ปลอดภยั การสรา้งเสรมิสขุภาพ 

   

9. การจดัท าแผนปฏบิตักิาร การ
ถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตั ิและการ
จดัสรรทรพัยากร 

   

10. การก าหนดตวัชีว้ดัและใชใ้นการ
ตดิตามความกา้วหน้า 
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I-3 ผูป่้วย/ผูร้บัผลงำน 
i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-2] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ คุณค่า การคงอยู ่การแนะน า การสรา้งความสมัพนัธ ์

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
สว่นการตลาดทีส่ าคญั: 
กลุ่มผูป้ว่ย/ผูร้บับรกิารทีส่ าคญั (ระบุความตอ้งการส าคญัของผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่มในวงเลบ็): 
ผูร้บัผลงานอื่นๆ (และความตอ้งการส าคญั): 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี: 

iii. กระบวนกำร 
I-3.1 ก. การรบัฟงัผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน 
(1) การรบัฟงัเสยีงจากผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงานอื่นในปจัจุบนั ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมกบักลุ่มต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีใ่ชป้ระโยชน์

ได:้ 
 การรบัฟงัความตอ้งการและความคาดหวงั: 
 การรบัฟงัขอ้มลูป้อนกลบัหลงัเขา้รบับรกิาร: 

(2) การรบัฟงัเสยีงจากผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงานอื่นในอนาคต: 
  

I-3.1 ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน 
(1) วธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมกบักลุ่มต่างๆ:  
  

I-3.2 ก. การใชข้อ้มลูเพื่อก าหนดบรกิารและการอ านวยความสะดวก 
(1) การน าขอ้มลูความตอ้งการ/ความคาดหวงัมาก าหนดคุณลกัษณะของบรกิาร:  
  
(2) ช่องทางการคน้หาขอ้มลู การเขา้รบับรกิาร และการรบัการชว่ยเหลอื ทีจ่ดัให้ผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน: 
  
(3) การก าหนดกลุ่มผูป้ว่ยทีจ่ะใหค้วามส าคญั: 
  

I-3.2 ข. ความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงานอื่น 
(1) การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวงัและเพิม่ความผกูพนั:  
  
(2) การจดัการค ารอ้งเรยีน ผลการวเิคราะหล์กัษณะของค ารอ้งเรยีนและแนวโน้ม และการน าไปปรบัปรุง: 
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I-3.3 สทิธผิูป้ว่ย 
ข(1) การสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากร:  
  
ก(1) ข(2)-(6) การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัของ รพ.:  
  
ข(7) การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีเ่ขา้ร่วมงานวจิยัทางคลนิิก:  
  
ค การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ:  
 ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 
 ผูป้ว่ยเดก็ 
 ผูส้งูอายุ 
 ผูพ้กิาร 
 ผูป้ว่ยทีต่อ้งแยกหรอืผกูยดึ 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

11. การรบัฟงั/เรยีนรูค้วามตอ้งการ
และความคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่ม 

   

12. การประเมนิความพงึพอใจและ
ความผกูพนั  

   

13. การใชข้อ้มลูเพื่อก าหนดบรกิาร
และการอ านวยความสะดวก 

   

14. การสรา้งความสมัพนัธแ์ละ
จดัการค ารอ้งเรยีน 

   

15. การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ย    
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I-4 กำรวดั วิเครำะห ์และจดักำรควำมรู ้
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: alignment & integration, การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู, คุณภาพของขอ้มลูและ
สารสนเทศ, ความมัน่คงปลอดภยัและพรอ้มใชข้องระบบสารสนเทศ, การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูท้ีด่ ี

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ:์ 
กลุ่มผูป้ว่ย/ผูร้บับรกิารทีส่ าคญั: 
แหล่งขอ้มลูเปรยีบเทยีบ: 
เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ าคญั: 

iii. กระบวนกำร 
I-4.1 ก. การวดัผลการด าเนินการ (performance) ขององคก์ร 
(1) การเลอืก รวบรวม เชื่อมโยงตวัชีว้ดั, การม ีalignment ทัว่ทัง้องคก์ร, การใชป้ระโยชน์เพื่อตดิตามการปฏบิตังิาน

ประจ าวนัและความกา้วหน้าตามกลยุทธ ์(ยกตวัอย่างการตดัสนิใจทีเ่ป็นผลจากการตดิตามตวัชีว้ดั): 
  
(2) การเลอืกและใชข้อ้มลู performance ขององคก์รทีม่กีารเปรยีบเทยีบกบัองคก์รภายนอก: 
  
(3) การใชข้อ้มลูเสยีงของผูป้ว่ยเพื่อสรา้งวฒันธรรมทีมุ่่งเน้นคนเป็นศนูยก์ลาง (ยกตวัอย่าง): 
  
(4) การปรบัปรุงระบบวดัผลด าเนินการขององคก์ร: 
  

I-4.1 ข. การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการ (performance) ขององคก์ร 
(1) ประเดน็ส าคญัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูผลการด าเนินการขององคก์ร (ความส าเรจ็/ความกา้วหน้า) ในรอบปีที่

ผ่านมา:  
  

I-4.1 ค. การใชข้อ้มลูเพื่อปรบัปรุงผลการด าเนินการ (performance) ขององคก์ร 
(1) ล าดบัความส าคญัเพื่อการปรบัปรุงผลการด าเนินการขององคก์รทีเ่กดิจากการทบทวน [เชื่อมโยงกบั II-1.1ก(7)]: 
  

I-4.2 ก. ขอ้มลูและสารสนเทศ 
(1) การท าใหม้ัน่ใจในคุณภาพของขอ้มลูและสารสนเทศ (accuracy, validity, integrity, reliability, current): 
  
(2) การท าใหม้ัน่ใจในความพรอ้มใชข้องขอ้มลูและสารสนเทศ, ระบบทีม่ใีชง้านในปจัจุบนั, ระบบทีก่ าลงัพฒันาหรอืมี
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แผนจะพฒันา: 
  

I-4.2 ข. การจดัการระบบสารสนเทศ 
(1)(2) การท าใหม้ัน่ใจในความเชื่อถอืไดข้องระบบสารสนเทศ ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู/สารสนเทศ: 
  
(3) การสง่ขอ้มลูผูป้ว่ยทางสือ่สงัคมออนไลน์ โดยยงัคงรกัษาความลบัของผูป้ว่ย: 
  

I-4.2 ค. ความรูข้ององคก์ร 
(1) การสรา้งและจดัการความรู:้ 
  
(2) การระบุ good practice และขยายผล: 
  
(3) การท าใหก้ารเรยีนรูฝ้งัลกึในวถิกีารปฏบิตังิานขององคก์ร: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

16. การวดัผลการด าเนินงาน    
17. การวเิคราะหข์อ้มลู การทบทวน

ผลการด าเนินงาน และน าไปใช้
ปรบัปรุง 

   

18. คุณภาพของขอ้มลูและ
สารสนเทศ 

   

19. การจดัการระบบสารสนเทศ    
20. ความรูข้ององคก์ร    
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I-5 ก ำลงัคน 
i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-3] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ขดีความสามารถ อตัราก าลงั การรกัษาไว ้ทกัษะทีเ่หมาะสม บรรยากาศการท างาน 
สขุอนามยั ความปลอดภยั สทิธปิระโยชน์ บรกิาร ความพงึพอใจ ความผกูพนั การพฒันาก าลงัคนและผูน้ า 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
ก าลงัคนประเภทต่างๆ ขององคก์ร:  
สมรรถนะหลกัขององคก์ร:  
ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัของก าลงัคน:  
ความเสีย่งดา้นสขุภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน:  

iii. กระบวนกำร 
I-5.1 ก. ขดีความสามารถและความเพยีงพอของก าลงัคน 
(1) ผลการประเมนิขดีความสามารถและความเพยีงพอของก าลงัคน และการตอบสนอง:  
  
(2) การสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ และรกัษาก าลงัคน: 
  
(3) การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงความตอ้งการและการเตรยีมก าลงัคนใหพ้รอ้มรบั: 
  
(4) การจดัระบบการท างานและบรหิารก าลงัคนเพื่อใหง้านขององคก์รประสบความส าเรจ็: 
  

I-5.1 ข. บรรยากาศการท างานของก าลงัคน 
(2) นโยบาย บรกิาร สทิธปิระโยชน์:  
  

I-5.1 ค. สขุภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน 
(1) การป้องกนัและจดัการกบัความเสีย่งต่อสขุภาพ (สิง่แวดลอ้ม ภาระงาน การหยบิยก อนัตรายจากการปฏบิตังิาน 
ความรุนแรง) การปฏบิตัติามกฎหมาย และการใหภ้มูคิุม้กนั:  
  
(2) การสรา้งเสรมิสขุภาพของก าลงัคน:  
  
(3) การประเมนิสขุภาพเมื่อแรกเขา้และการตรวจเป็นระยะ:  
  
(4) การดแูลก าลงัคนทีเ่จบ็ปว่ยหรอืบาดเจบ็จากการท างาน:  
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I-5.2 ก.ความผกูพนัและผลการปฏบิตังิานของก าลงัคน 
(1) การสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบ้คุลากรทีม่ผีลงานทีด่:ี 
  
(2)(3) การประเมนิและปรบัปรุงความผกูพนัของก าลงัคน: 
  
(4) ระบบการจดัการผลการปฏบิตังิาน: 
  

I-5.2 ข. การพฒันาก าลงัคนและผูน้ า 
(1) learning need ทีส่ าคญัของก าลงัคนกลุ่มต่างๆ และวธิกีารพฒันา/เรยีนรูท้ีจ่ดัให:้ 

กลุ่มก าลงัคนและผูน้ า Learning need ทีส่ าคญั วธิกีารพฒันา/เรยีนรู ้
   

(2) การประเมนิผลการพฒันาและเรยีนรู:้  
  
(3) การจดัการเรื่องความกา้วหน้าในอาชพีการงานและแผนการสรา้งผูน้ าเพื่อสบืทอดการด าเนินงาน:  
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 

 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

21. ขดีความสามารถและความ
เพยีงพอ 

   

22. สขุภาพและความปลอดภยัของ
ก าลงัคน 

   

23. การสรา้งเสรมิสขุภาพของ
ก าลงัคน 

   

24. ความผกูพนัและระบบการจดัการ
ผลการปฏบิตังิาน 

   

25. การพฒันาก าลงัคนและผูน้ า    
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I-6 กำรปฏิบติักำร 
i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-5 ในสว่นทีม่ไิดร้ายงานไวใ้นหมวดอื่นๆ] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ผลติภาพ รอบเวลา ประสทิธผิล ประสทิธภิาพของกระบวนการส าคญั, ประสทิธผิลของ
ระบบความปลอดภยัขององคก์ร, การเตรยีมพรอ้มรบัภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉิน, ผลดา้นหว่งโซ่อุปทาน 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       

ii. บริบท 
ขอ้ก าหนดของบรกิารสขุภาพส าคญั:  
ผูส้ง่มอบและพนัธมติรส าคญั:  
โอกาสเชงิกลยุทธ:์  
การเป็นสถาบนัสมทบในการจดัการเรยีนการสอน:  
ภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินทีม่โีอกาสเผชญิ:  

iii. กระบวนกำร 
I-6.1 ก. การออกแบบบรกิารและกระบวนการ 
(1) การระบุขอ้ก าหนดของบรกิารสขุภาพทีส่ าคญั: 
  
(2) การระบุกระบวนการท างานทีส่ าคญั และขอ้ก าหนดของกระบวนการ: 
  
(3) การออกแบบบรกิารและกระบวนการท างานโดยใชแ้นวคดิต่างๆ: 
 หลกัฐานทางวชิาการ แนวทางปฏบิตัขิองวชิาชพี: 
 เทคโนโลย:ี 
 ความรูข้ององคก์ร: 
 คุณค่าในมมุมองของผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงานอื่น: 
 ความคล่องตวั: 
 ความปลอดภยั: 
 มติคิุณภาพอื่นๆ: 
 (4) การควบคุมเอกสาร: 
  
I-6.1 ข. การจดัการและปรบัปรุงกระบวนการ 
(1)(2)(3) การท าใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระบวนการ การใชต้วัชีว้ดั การปรบัปรุงกระบวนการ 
 บทเรยีนจากการใช ้3P หรอืPDSA ในโครงการพฒันาคุณภาพและงานประจ า: 
 บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA ในการบรหิารหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และการตดิตามก ากบังาน

ประจ าวนั: 
 บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA กบัประเดน็เชงิกลยทุธ ์หรอืการปรบัเปลีย่นวธิกีารจดับรกิารสขุภาพทีส่ าคญั: 
I-6.1 ค. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
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I-6.1 ง. การจดัการนวตักรรม 
  
I-6.1 จ. การจดัการการเรยีนการสอนทางคลนิิก 
  
I-6.2 ก. ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 
(1) การควบคุมตน้ทุนโดยรวม การลดค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบและทดสอบ การปรบัปรุงประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล: 
  
I-6.2 ข. การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉิน (ยกเวน้อคัคภียั ซึง่จะตอบใน II-3) 
(1) การท าใหส้ภาพแวดลอ้มของการปฏฺบตักิารทีป่ลอดภยั การป้องกนัอุบตัเิหตุ การตรวจสอบ การวเิคราะห ์การฟ้ืนฟู: 
  
(2) การเตรยีมพรอ้มต่อภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉิน: 
 บทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการฝึกซอ้มครัง้ล่าสดุ และการปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้: 
 ความพรอ้มใชต่้อเนื่องของระบบสารสนเทศ: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

26. การออกแบบบรกิารและ
กระบวนการท างาน การจดัการ
และปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

   

27. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน    
28. การจดัการนวตกรรม    
29. การจดัการดา้นการเรยีนการสอน

ทางคลนิิก 
   

30. ความพรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉิน
และภยัพบิตัต่ิางๆ 
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II-1 กำรบริหำรควำมเส่ียง ควำมปลอดภยั และคณุภำพ 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: บรรยากาศทีส่ง่เสรมิการพฒันาคุณภาพ ระดบัความกา้วหน้าของการพฒันาคุณภาพ 
วฒันธรรมความปลอดภยั ประสทิธภิาพของระบบบรหิารความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง (risk register) 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
        
       

ii. บริบท 
โครงสรา้งการบรหิารงานคุณภาพและความปลอดภยั:  
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพและความปลอดภยั:  
จุดเน้นหรอืเขม็มุ่งขององคก์รดา้นคุณภาพและความปลอดภยั:  
เป้าหมายความปลอดภยั:  
โรคทีม่คีวามเสีย่งสงู:  
หตัถการทีม่คีวามเสีย่งสงู:  

iii. กระบวนกำร 
II-1.1 ก. ระบบบรหิารงานคุณภาพ 
(1) การน าระบบบรหิารงานคุณภาพตามแนวคดิ 3C-PDSA มาใช:้ 
   
(2) บทบาทของผูน้ าในการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั: 
   
(3) การประสานงานและบรูณาการ QM/PS/RM และการท าใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ:์ 
   
(4) การท างานเป็นทมี 
   
(5) การประเมนิตนเอง: 
  
(8) การท าแผนพฒันาคุณภาพ: 
  
(9) การด าเนินการตามแผน และการตดิตามประเมนิผล: 
  
(10) การประเมนิตนเอง การท าแผนพฒันาคุณภาพ การด าเนินการตามแผน: 
  
II-1.1 ข. คุณภาพการดแูลผูป้ว่ย 
(1) การทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูลผูป้ว่ย: 
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(2)(3) การก าหนดเป้าหมายและการตดิตามตวัชีว้ดัการดแูลผูป้ว่ย: 
  
(4) การพฒันาคุณภาพการดแูลผูป้ว่ย: 
  
II-1.2 ก. ระบบบรหิารความเสีย่ง 
(1) องคป์ระกอบส าคญัและโครงหลกัของการบรหิารความเสีย่ง (PDSA ของระบบบรหิารความเสีย่ง): 
  
(2)(3) แผนการบรหิารความเสีย่ง ระเบยีบปฏบิตั ิกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง และ risk 

register: 
  
(4) การรายงาน การเรยีนรูป้รบัปรุง จากอุบตักิารณ์และเหตุเกอืบพลาด: 
  
(5) การจดัการเพื่อบรรลุเป้าหมายความปลอดภยัของผูป้ว่ย (PSG): 
  
(6) การประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งและการตอบสนองทีเ่กดิขึน้: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

31. ระบบบรหิารงานคุณภาพ การ
ประสานงานและบรูณาการ การ
ท างานเป็นทมี  

   

32. การประเมนิตนเองและจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพ 

   

33. การทบทวนการใหบ้รกิารและ
การดแูลผูป้ว่ย 

   

34. การพฒันาคุณภาพการดแูล
ผูป้ว่ย 

   

35. ระบบบรหิารความเสีย่งและ
ความปลอดภยั 

   

36. กระบวนการบรหิารความเสีย่ง    
37. การเรยีนรูจ้ากอุบตักิารณ์    
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II-2.1 กำรก ำกบัดแูลวิชำชีพด้ำนกำรพยำบำล 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ประสทิธภิาพประสทิธผิลของการก ากบัดแูลวชิาชพี ผลลพัธข์องปฏบิตักิารพยาบาลทีม่ี
ต่อผูป้ว่ย (เช่น ความปลอดภยั ความสามารถในการดแูลตนเอง ฯลฯ)  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
ลกัษณะผูป้ว่ยส าคญั:  
กลุ่มผูป้ว่ยทีม่คึวามเสีย่งสงู:  
จ านวนก าลงัคนดา้นการพยาบาลเทยีบกบัภาระงาน:  
สาขาทีม่พียาบาลเชีย่วชาญ:  

iii. กระบวนกำร 
II-2.1 ก. การบรหิารการพยาบาล 
(1) การจดัทมีผูบ้รหิาร: 
   
(2) การจดัอตัราก าลงั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งสงู หรอืขาดแคลนบุคลากร: 
  
(3) โครงสรา้งและกลไกก ากบัดแูลการก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมวชิาชพี: 
 การก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมวชิาชพี: 
 การนิเทศ ก ากบัดแูลปฏบิตักิารพยาบาล: 
 การสง่เสรมิการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั: 
 การสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม: 
 การควบคุมดแูลบุคลากรทีอ่ยู่ระหว่างการฝึกอบรมหรอืมคีุณวฒุติ ่ากว่าเกณฑ:์ 
 การจดัการความรูแ้ละสง่เสรมิการวจิยั: 
(4) การประสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการต่างๆ: 
  
(5) การเชื่อมโยงการจดัการความเสีย่ง ความปลอดภยั และคุณภาพ กบัภาพรวมขององคก์ร: 
  
 (6) การประเมนิการบรรลุเป้าหมายของปฏบิตักิารพยาบาล: 
  
II-2.1 ข. ปฏบิตักิารพยาบาล 
(1) สทิธผิูป้ว่ยและจรยิธรรมวชิาชพี: 
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(2) การใชข้อ้มลูวชิาการและมาตรฐานวชิาชพี: 
  
(3) การใชก้ระบวนการพยาบาล การดแูลทีเ่ป็นองคร์วม สอดคลอ้งกบัภาวะสขุภาพ วถิชีวีติ และบรบิททางสงัคม: 
  
(4) บนัทกึทางการพยาบาล: 
  
(5) การประเมนิและปรบัปรุงปฏบิตักิารพยาบาล: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

38. ระบบบรหิารการพยาบาล    
39. ปฏบิตักิารทางการพยาบาล    
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II-2.2 กำรก ำกบัดแูลวิชำชีพแพทย ์
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ประสทิธภิาพประสทิธผิลของการก ากบัดแูลวชิาชพี การศกึษาต่อเนื่อง มาตรฐานและ
จรยิธรรม 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       

ii. บริบท 
ลกัษณะผูป้ว่ยส าคญั:  
กลุ่มผูป้ว่ยทีม่คึวามเสีย่งสงู:  

iii. กระบวนกำร 
(1)(2) บทบาทหน้าทีแ่ละวธิกีารท างานขององคก์รแพทย ์
  
(5) การท าหน้าทีข่ององคก์รแพทย ์
 การก าหนดสทิธกิารดแูลรกัษาผูป้ว่ยของแพทยแ์ต่ละคน: 
 การศกึษาต่อเนื่องของแพทยแ์ละการแลกเปลีย่นเรยีนรู:้ 
 การควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของแพทยท์ีอ่ยู่ระหว่างการฝึกอบรม แพทยเ์วรทีไ่มใ่ชแ่พทยป์ระจ า: 
 การสง่เสรมิการปฏบิตัติามมาตรฐานและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี 
 การสง่เสรมิการทบทวนและพฒันาคุณภาพการดแูลผูป้ว่ย 
 การสง่เสรมิการพฒันาคุณภาพเวชระเบยีน 
 การสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 การก าหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ย 
(6) การปฏบิตัติามขอ้ตกลงและแนวปฏบิตั:ิ 
  
(7) การประสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการต่างๆ: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

40. องคก์รแพทย ์    
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II-3 ส่ิงแวดล้อมในกำรดแูลผูป่้วย 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ความพรอ้มใช ้ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม ความเอือ้ต่อ
สขุภาพและการเรยีนรู ้

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       

ii. บริบท 
ลกัษณะสิง่ก่อสรา้ง:  
เครื่องมอืและเทคโนโลยสี าคญั:  

iii. กระบวนกำร 
II-3.1 ก. ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ 
(1) ผลการตรวจสอบและการปรบัปรุงโครงสรา้งอาคารสถานทีใ่หเ้ป็นไปตามกฏหมาย เอือ้ต่อความปลอดภยั/

ประสทิธภิาพ 
  
(2) การก ากบัดแูล ตดิตาม และปรบัปรุงระบบบรหิารอาคารสถานทีแ่ละการรกัษาความปลอดภยั 
  
(3) การตรวจสอบความเสีย่ง/การปฏบิตัทิีไ่ม่ปลอดภยั (ความถี ่สิง่ทีพ่บ การปรบัปรงุ) 
  
(4) ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัและการป้องกนั 
  
(5) การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม  

วนัที ่ เน้ือหา จ านวนผูเ้ขา้รว่ม 
   

 
II-3.1 ข. วสัดุและของเสยีอนัตราย 
(1) วสัดุและของเสยีอนัตรายทีส่ าคญั มาตรการป้องกนั การจดัการเมื่อเกดิอุบตักิารณ์ 
  
II-3.1 ค. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 
(1) ภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัทิีม่โีอกาสประสบ ผลกระทบและความตอ้งการบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ การน าแผนไปปฏบิตั ิ
  
(2) การจดัท าแผนรองรบัภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตั ิและการน าแผนไปปฏบิตั ิ
  

 (3) การฝึกซอ้มแผน 
  
II-3.1 ง. ความปลอดภยัจากอคัคภียั 
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(1) แผนป้องกนัและควบคมุอคัคภียั  
  
(2) การสรา้งความตระหนกั การซอ้มแผนและปรบัปรุง การประเมนิผลระบบ 
  
(3) การตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรกัษาระบบและเครื่องมอืในการป้องกนัและควบคุมอคัคภียั 
  
II-3.2 ก. เครื่องมอื 
(1) ผลการประเมนิความเพยีงพอและแผนการจดัหา 
  
(2) การบรหิารจดัการเพื่อใหม้เีครื่องมอืทีจ่ าเป็นพรอ้มใช ้
  
(3) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิารเครื่องมอื 
  
II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค 
(1) แผนบรหิารระบบสาธารณูปโภค 
  
(2) ระบบไฟฟ้าส ารองและระบบส ารองส าหรบัแก๊สทีใ่ชท้างการแพทย ์ 
 ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได ้สมรรถนะของระบบไฟฟ้าส ารอง: 
 ระบบส ารองส าหรบัแก๊สทีใ่ชท้างการแพทย:์ 
 การบ ารุงรกัษา ทดสอบ และตรวจสอบ: 
(3) การตดิตามขอ้มลูระบบสาธารณูปโภค เพื่อวางแผนปรบัปรุงหรอืสรา้งทดแทน 
  
II-3.3 ก. สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(1) สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ี 
  
(2) สิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้
  
(3)(4) การเขา้ถงึอาหาร/ผลติภณัฑเ์พื่อการสรา้งเสรมิสขุภาพ การใชว้สัดุครุภณัฑท์ีไ่ม่มอีนัตรายต่อสขุภาพ 
  
II-3.3 ข. การพทิกัษ์สิง่แวดกลอ้ม 
(1) ระบบบ าบดัน ้าเสยี: 
  
(2) การลดปรมิาณของเสยี: 
  
(3) การก าจดัขยะ: 
  
(4) การร่วมมอืกบัชมุชนในการปรบัปรุงและปกป้องสิง่แวดลอ้ม: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 
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v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

41. ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ
ของโครงสรา้งและสิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพ การจดัการกบัวสัดุ
และของเสยีอนัตราย 

   

42. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน และ
การป้องกนัอคัคภียั 

   

43. ระบบการบรหิารเครื่องมอืและ
สาธารณูปโภค 

   

44. สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ 

   

45. การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม    
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II-4 กำรป้องกนัและควบคมุกำรติดเช้ือ 
i. ผลลพัธ ์
เป้ำหมำย/ประเดน็คณุภำพท่ีส ำคญั: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
จ านวนเตยีง จ านวนผูร้บับรกิาร:  
บรกิารทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้และลกัษณะของการตดิเชือ้:  
การตดิเชือ้ส าคญั:  
โอกาสรบัผูป้ว่ยตดิเชือ้จากสถานพยาบาลอื่น:  
การตดิเชือ้ดือ้ยา:  
จ านวน ICN และการศกึษาอบรม:  

iii. กระบวนกำร 
II-4.1 ก. ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 
(1) คณะกรรมการก ากบัดแูล การตดัสนิใจทีส่ าคญั 
  
(2) การวเิคราะหค์วามเสีย่งเพื่อก าหนดการตดิเชือ้ทีเ่ป็นจุดเน้นของการป้องกนัและควบคุม 
  
(3)(4) การน าความรูท้างวชิาการมาใชใ้นการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ การก าหนดนโยบายและเกณฑป์ฏบิตั ิ
  
(5)(6) การประสานงาน IPC ทัว่ทัง้องคก์ร ความครอบคลมุพืน้ที ่การเชื่อมประสานระบบงาน IPC กบัระบบงานพฒันา
คุณภาพและความปลอดภยั 
  
(7) การสนบัสนุนทรพัยากร บุคลากร ระบบสารสนเทศ 
  
(8) การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแก่บุคลากรและผูป้ว่ย 
  
(9)(10) ICN กลไกการด าเนินงานและประสานงาน 
  
II-4.1 ข. การเฝ้าระวงัและควบคุมการตดิเชือ้ 
(1) การเฝ้าระวงัแบบ active prospective surveillance หรอื targeted surveillance 
  
(2) การวนิิจฉยัและยนืยนัการตดิเชือ้ทีไ่ม่ไดท้ า active prospective surveillance 
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(3) การใชผ้ลของการเฝ้าระวงัเพื่อใหข้อ้มลูแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง และเพื่อปรบัปรุงระบบงาน 
  
(4)(5) การบ่งชีก้ารระบาดและการควบคุมการระบาด (บทเรยีนในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา) 
  
II-4.2 ก. การป้องกนัการตดิเชือ้ทัว่ไป 
(1) มาตรการป้องกนัการตดิเชือ้และท าใหป้ราศจากเชือ้ 
 Hand hygiene: 
 Isolation precautions: 
 Standard precaution อื่นๆ: 
 การท าความสะอาด ท าลายเชือ้ ท าใหป้ราศจากเชือ้: 
 การ reprocess กลอ้งสอ่งอวยัวะ: 
 การจดัการกบัวสัดหุมดอายุและ single-use device reprocessing: 
(2) การปรบัปรุงและควบคุมสิง่แวดลอ้มเพื่อลดความเสีย่งในการแพร่กระจายเชือ้โรคและการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม 
  
(3) การลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในพืน้ทีต่่างๆ  
  
II-4.2 ข. การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุ่มเฉพาะ 
(1) การด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งของการตดิเชือ้ทีส่ าคญัขององคก์ร 
  
(2) การดแูลผูป้ว่ยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติ ผูป้ว่ยทีม่ภีมูติา้นทานต ่า การตดิเชือ้ทีด่ือ้ยาและเชือ้อุบตัใิหม ่
  
(3) การดแูลเจา้หน้าทีท่ีส่มัผสัเลอืด/สารคดัหลัง่ หรอืเจบ็ปว่ยจากการท างาน 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

46. ระบบป้องกนัและควบคุมการตดิ
เชือ้ 

   

47. การเฝ้าระวงัและควบคุมการตดิ
เชือ้ 

   

48. การป้องกนัการตดิเชือ้ทัว่ไป    
49. การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุ่ม

เฉพาะ 
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II-5 ระบบเวชระเบียน 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ความถูกตอ้ง สมบรูณ์ ทนัเวลา มเีน้ือหาทีจ่ าเป็น (ส าหรบัการสือ่สาร การดแูลต่อเนื่อง 
การประเมนิคุณภาพ) ความปลอดภยั การรกัษาความลบั 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
ปรมิาณผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน:  
ขอบเขตการใช ้digital technology ในระบบเวชระเบยีน:  

iii. กระบวนกำร 
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 
(1) (2) การก าหนดเป้าหมาย การออกแบบระบบเวชระเบยีน การประเมนิสว่นขาด/ความซ ้าซอ้น/การไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์: 
  
(3) การประเมนิการปฏบิตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการบนัทกึเวชระเบยีน: 
  
(4) การประมวลผลจากเวชระเบยีนและการน าขอ้มลูทีป่ระมวลไดไ้ปใช:้ 
  
(5) การประเมนิประสทิธภิาพของระบบบรหิารเวชระเบยีน: 
  
II-5.1 ข. การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 
(1) การจดัเกบ็เวชระเบยีน ความปลอดภยั: 
  
(2) (3) การรกัษาความลบัของขอ้มลูในเวชระเบยีน: 
  
(4) การใหผู้ป้ว่ยเขา้ถงึขอ้มลูของตนในเวชระเบยีน: 
  
II-5.2 เวชระเบยีนผูป้ว่ย 
(1) การออกแบบและมาตรการเพื่อใหบ้นัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอตามขอ้ก าหนด 
  
(2) การทบทวนและปรบัปรุงคุณภาพของการบนัทกึเวชระเบยีน (ความสมบรูณ์ ความถูกตอ้ง การบนัทกึในเวลาที่
ก าหนด): 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 
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v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

50. ระบบบรหิารเวชระเบยีน    
51. การทบทวนและความสมบรูณ์

ของการบนัทกึ 
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II-6 ระบบกำรจดักำรด้ำนยำ 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ถูกตอ้ง ปลอดภยั ไดผ้ล ทนัเวลา adherence ประสทิธภิาพ 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
ยาทีต่อ้งระมดัระวงัสงู:  

iii. กระบวนกำร 
II-6.1 ก. การก ากบัดแูลการจดัการดา้นยา 
(1) การท าหน้าทีข่อง PTC การบรรลุเป้าประสงคข์องระบบยา ประสทิธภิาพของการจดัการระบบยา:  
  
(2) การปรบัปรุงบญัชยีาครัง้สดุทา้ย นโยบายส าคญั จ านวนยาในบญัช ี
  
(3) ผลการตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั ME/ADE การตอบสนองเมื่อเกดิ ME/ADE 
  
(4) ผลการตดิตามการใชย้าทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งู (HAD) 
  
(5) ผลการด าเนินงานตามแผนงานใชย้าสมเหตุผลและแผนงานดแูลการใชย้าตา้นจุลชพี: 
  
(6) การตดิตามตวัชีว้ดั การทบทวนวรรณกรรม การประเมนิและปรบัปรุงระบบจดัการดา้นยา: 
  
II-6.1 ข. สิง่แวดลอ้มสนบัสนุน 
(1) การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ความรูค้วามสามารถ: 
  
(2) การเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป้ว่ยแต่ละราย: 
  
(3) การเขา้ถงึขอ้มลูยาทีจ่ าเป็น: 
  
(4) ระบบคอมพวิเตอรส์นบัสนุนการตดัสนิใจเกีย่วกบัการใชย้า การสง่สญัญาณเตอืน: 
  
(5) สิง่แวดลอ้มทางกายภาพเกีย่วกบัการใชย้า: 
  
II-6.1 ค. การจดัหาและเกบ็รกัษายา 
(1) การจดัหายา: 
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(2) การเกบ็ส ารองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภยั: 
  
(3) การจดัใหม้ยีา/เวชภณัฑฉุ์กเฉินในหน่วยดแูลผูป้ว่ย: 
  
(4) การจ่ายยาเมื่อหอ้งยาปิด: 
  
(5) การจดัการกบัยาทีส่ง่คนืมาหอ้งยา: 
  
II-6.2 ก. การสัง่ใชแ้ละถ่ายทอดค าสัง่ 
(1) การเขยีนค าสัง่ใชย้าและถ่ายทอดค าสัง่ เพื่อการใชย้าทีถู่กตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั: 
  
(2) medication reconciliation: 
  
(3) ถา้มกีารใช ้CPOE ระบบมฐีานขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัทีช่ว่ยสนบัสนุนการตดัสนิใจ: 
  
II-6.2 ข. การเตรยีม เขยีนฉลาก จดัจ่าย และสง่มอบยา 
(1) การทบทวนค าสัง่ใชย้า: 
  
(2) การจดัเตรยีมยา: 
  
(3) การตดิฉลากยา: 
  
(4) การสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป้ว่ย: 
  
(5) การสง่มอบยาใหแ้ก่ผูป้ว่ย: 
  
II-6.2 ค. การบรหิารยา 
(1) การบรหิารยา การใช ้MAR การตรวจสอบซ ้า: 
  
(2) การใหค้วามรู ้การมสีว่นร่วมของผูป้ว่ย/ครอบครวั: 
  
(3) การตดิตามผลการใชย้า: 
  
(4) การจดัการกบัยาทีผู่ป้ว่ยน าตดิตวัมา: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 
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v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

52. การก ากบัดแูลการจดัการดา้นยา    
53. สิง่แวดลอ้มสนบัสนุน การจดัหา

และเกบ็รกัษายา 
   

54. การสัง่ใชย้าและการถ่ายทอด
ค าสัง่ 

   

55. การทบทวนค าสัง่ เตรยีม เขยีน
ฉลากจดัจ่าย และสง่มอบยา 

   

56. การบรหิารยาและตติตามผล    
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II-7.1 บริกำรรงัสีวิทยำ/ภำพกำรแพทย ์
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: คุณภาพฟิลม์ ปลอดภยั ถูกตอ้ง รวดเรว็ 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การสง่ตรวจภายนอก): 
การตรวจพเิศษ/การท า intervention ทางรงัส:ี 
จ านวนผูถ่้ายภาพรงัส ี(ปรญิญา/ต ่ากว่าปรญิญา): 
จ านวนรงัสแีพทย:์ 
เทคโนโลยสี าคญั: 

iii. กระบวนกำร 
II-7.1 ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 
(1) การวางแผนและจดับรกิาร: 
  
(2) ทรพัยากรบุคคล: 
  
(3)(4) พืน้ทีใ่ชส้อย เครื่องมอือุปกรณ์ การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย: 
  
(5) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางรงัสวีทิยา: 
  
(6) คุณภาพของบรกิารทีส่ง่ตรวจภายนอก: 
  
(7) การสือ่สารกบัแพทยผ์ูส้ง่ตรวจ: 
  
II-7.1 ข. การใหบ้รกิารรงัสวีทิยา 
(1) ค าขอสง่ตรวจ: 
  
(2) การใหข้อ้มลูและเตรยีมผูป้ว่ย: 
  
(3) การใหบ้รกิารในเวลาทีเ่หมาะสม: 
  
(4) การดแูลระหว่างไดร้บับรกิาร: 
  
 (5) กระบวนการถ่ายภาพรงัส:ี 
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(6) การแสดงขอ้มลูส าคญับนภาพรงัส:ี 
  
 (7) การแปลผลภาพรงัส:ี 
  
II-7.1 ค. การบรหิารคุณภาพและความปลอดภยั 
(1) ความปลอดภยัของผูป้ว่ย: 
  
(2) การจดัการเพื่อป้องกนัอนัตรายจากรงัส:ี 
  
(3) ระบบบรหิารคุณภาพ: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

57. บรกิารรงัสวีทิยา/ภาพการแพทย ์    
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II-7.2 บริกำรห้องปฏิบติักำรทำงกำรแพทย/์พยำธิวิทยำคลินิก 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: ถูกตอ้ง แม่นย า รวดเรว็ ปลอดภยั 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การสง่ตรวจภายนอก): 
จ านวนผูท้ าการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (ปรญิญา/ต ่ากว่าปรญิญา): 

iii. กระบวนกำร 
II-7.2 ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 
(1) การวางแผนและจดับรกิาร: 
  
(2)(4) พืน้ทีใ่ชส้อย เครื่องมอืและอุปกรณ์: 
  
(3) ทรพัยากรบุคคล: 
  
(5)(6) การคดัเลอืกและตรวจสอบมาตรฐานงานบรกิารจากภายนอก เครื่องมอื วสัดุ น ้ายา หอ้งปฏบิตักิารทีร่บัตรวจต่อ 

ผูใ้หค้ าปรกึษา: 
  
(7) การสือ่สารกบัผูส้ง่ตรวจ: 
  
II-7.2 ข. การใหบ้รกิาร 
(1) การจดัการกบัสิง่สง่ตรวจ: 
  
(2) กระบวนการตรวจวเิคราะห:์ 
  
(3) การสง่มอบผลการตรวจวเิคราะห ์การรายงานค่าวกิฤต ิการรกัษาความลบั: 
  
(4) การจดัการกบัสิง่สง่ตรวจหลงัการตรวจวเิคราะห:์ 
  
II-7.2 ค. การบรหิารคุณภาพและความปลอดภยั 
(1) ระบบบรหิารคุณภาพ: 
  
(2) การเขา้ร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญระหว่างหอ้งปฏบิตักิาร: 
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(3) ระบบควบคมุคุณภาพ: 
  
(4) การเขา้สูก่ระบวนการรบัรองมาตรฐานซึง่เป็นทีย่อมรบั/การปฏบิตัติามขอ้แนะน าจากองคก์รทีม่าประเมนิ: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

58. บรกิารหอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทย/์พยาธวิทิยาคลนิิก 
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II-7.4 ธนำคำรเลือดและงำนบริกำรโลหิต 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: ถูกตอ้ง ปลอดภยั เหมาะสม ทนัความตอ้งการ 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
ขอบเขตบรกิาร: 
การเตรยีมสว่นประกอบของเลอืดทีท่ าได:้ 

iii. กระบวนกำร 
ระบบตรวจสอบและทบทวนการใชโ้ลหติ/ผูก้ ากบัดแูล: 
  
ระดบัขัน้ต ่าของการส ารองเลอืดและสว่นประกอบของเลอืด และผลการปฏบิตั:ิ 
  
ระบบการแจง้ผลการตดิเชือ้แก่ผูบ้รจิาคโลหติ/จ านวนผูต้ดิเชือ้ในรอบปีทีผ่่านมา: 
  
มาตรฐานการตรวจร่องรอยการตดิเชือ้ (disease marker): 
  
ระบบคดัแยก กกักนั ชีบ้ง่เลอืดทีไ่ม่ผ่านการตรวจและเลอืดทีต่ดิเชือ้: 
  
ระบบห่วงโซ่ความเยน็ของการเกบ็รกัษาและขนสง่: 
  
ประเดน็ทีย่งัไม่สามารถด าเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาตไิด:้ 
  
การเขา้ร่วมระบบประกนัคุณภาพจากภายนอก: 
  
การรบัรองคุณภาพทีไ่ดร้บั: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

59. ธนาคารเลอืดและงานบรกิาร
โลหติ 
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II-7.3 พยำธิวิทยำกำยวิภำค & II-7.5 บริกำรตรวจวินิจฉัยอ่ืนๆ 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: ถูกตอ้ง ปลอดภยั เหมาะสม ทนัความตอ้งการ 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
การตรวจวนิิจฉยัทีใ่หบ้รกิาร: 

iii. กระบวนกำร 
II-7.3 พยาธวิทิยากายวภิาค 
(1) การประเมนิ การเตรยีมผูป้ว่ย การใหข้อ้มลูและขอค ายนิยอม: 
  
II-7.5 บรกิารตรวจวนิจิฉยัอื่นๆ 
(1) การประเมนิ การเตรยีมผูป้ว่ย การใหข้อ้มลูและขอค ายนิยอม: 
  
(2) การแปลผลการตรวจ และรายงานผล: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

60. พยาธวิทิยากายวภิาค และ
บรกิารตรวจวนิิจฉยัอื่นๆ 
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II-8 กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ครอบคลุม ประสทิธภิาพ  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       

ii. บริบท 
โรคและภยัสขุภาพส าคญัในพืน้ที:่ โรค 
โรคและภยัสขุภาพส าคญัทีอ่ยูใ่นแผนเฝ้าระวงั: โรคตดิต่อทีต่อ้งเฝ้าระวงั  
iii. กระบวนกำร 
II-8 ก. การบรหิารจดัการและทรพัยากร: 
(1) (2) นโยบาย แผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิาร: 
   
(3) (4) บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลย ีทรพัยากรอื่นๆ: 
   
(5) การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ: 
   
II-8 ข. การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้าระวงั: 
(1)(2) การเฝ้าระวงั บนัทกึ และจดัเกบ็ขอ้มลู: 
   
(3)(4) การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมาย คน้หาการเพิม่ผดิปกตหิรอืการระบาด: 
  
(5)(6) การตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มเพื่อวางแผนป้องกนั: 
  
II-8 ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสขุภาพ: 
(1) แผนตอบสนอง การเตรยีมความพรอ้ม: 
  
(2) ทมี SRRT: 
  
(3) มาตรการป้องกนัทีจ่ าเป็น: 
  
(4) ช่องทางรบัรายงาน: 
   
(5) การสอบสวนผูป้ว่ยเฉพาะราย: 
   
(6) การสบืคน้และควบคมุการระบาด: 
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II-8 ง. การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและเตอืนภยั: 
(1) การจดัท ารายงานและเผยแพร่สถานการณ์โรคต่อสาธารณะ: 
  
(2) การรายงานโรคตามกฎหมาย: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

61. การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ    
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II-9 กำรท ำงำนกบัชมุชน 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ความครอบคลมุ ผลกระทบ  

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
ชุมชนทีร่บัผดิชอบ ความตอ้งการ ศกัยภาพ กลุ่มเป้าหมายส าคญั: 

iii. กระบวนกำร 
II-9.1 การจดับรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพส าหรบัชมุชน 
(1)(2) การก าหนดชุมชน ประเมนิความตอ้งการและศกัยภาพ วางแผน ออกแบบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพส าหรบั

ชุมชน: 
  
(3) การร่วมมอืกบัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง จดับรกิารสขุภาพส าหรบัชุมชน: 
  
(4) การประเมนิและปรบัปรุง: 
  
II-9.2 การเสรมิพลงัชุมชน 
(1) ภาพรวมของการท างานร่วมกบัชุมชน การสง่เสรมิการมสีว่นร่วม การสรา้งเครอืขา่ย: 
  
(2) การสง่เสรมิความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพื่อแกป้ญัหาทีส่ าคญัของชุมชน: 
  
(3) การสง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพสว่นบุคคล: 
  
(4) การสง่เสรมิสิง่แวดลอ้มทางกายภาพและทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ีการชีแ้นะและสนบัสนุนนโยบาย

สาธารณะ: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

62. การท างานกบัชมุชน    
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III-1 กำรเข้ำถึงและเข้ำรบับริกำร 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: การเขา้ถงึ ความครอบคลมุ ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 
  ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       

ii. บริบท 
กลุ่มผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาในการเขา้ถงึ: 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรเข้ำถึงและเขำ้รบับริกำร 
  

(1) การตอบสนองปญัหาและความตอ้งการบรกิารสขุภาพของชมุชน: 
 
(2) การประสานงานกบัหน่วยงานทีส่ง่ผูป้ว่ยมา: 
  
(3) การคดัแยก (triage) การดแูลผูป้ว่ยฉุกเฉินหรอืเร่งด่วนอย่างเหมาะสม: 
  
(4) การดแูลเบือ้งตน้และสง่ต่อ ส าหรบัผูป้ว่ยทีไ่ม่สามารถใหก้ารรกัษาได:้ 
  
(5) การรบัผูป้ว่ยเขา้ในหน่วยบรกิารวกิฤตหิรอืหน่วยบรกิารพเิศษ: 
  
(6) การใหข้อ้มลูและการขอ informed consent: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

63. การเขา้ถงึบรกิารทีจ่ าเป็นและ
บรกิารเร่งด่วน 

   

64. กระบวนการรบัผูป้ว่ย การให้
ขอ้มลู และ informed consent 

   

III-2 กำรประเมินผูป่้วย 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ถูกตอ้ง เหมาะสม รวดเรว็ ปลอดภยั ประสทิธภิาพ 
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ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
กลุ่มผูป้ว่ยทีม่โีอกาสเกดิปญัหาในการประเมนิ: 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรประเมินผูป่้วยและกำร

วินิจฉัยโรค 
  

III-2 ก.การประเมนิผูป้ว่ย 
(1) การประเมนิทีค่รอบคลุมรอบดา้น การเชื่อมโยงและประสานการประเมนิ การระบุปญัหาเร่งด่วน: 
  
(2) ความสมบรูณ์ของการประเมนิแรกรบั (ประวตั ิตรวจร่างกาย การรบัรูค้วามตอ้งการของตน ความชอบสว่นบุคคล 

จติใจ สงัคม เศรษฐกจิ: 
  
(3) ผูป้ระเมนิ วธิกีารประเมนิ สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร การใชข้อ้มลูวชิาการเพื่อชีน้ าการประเมนิ (ยกตวัอย่างโรคทีใ่ช ้

CPG ในการประเมนิและประโยชน์ทีเ่กดิขึน้): 
  
(4)(5) การประเมนิในเวลาทีเ่หมาะสม การบนัทกึในเวชระเบยีน การใชป้ระโยชน์จากบนัทกึ การประเมนิซ ้า: 
  
(6) การอธบิายผลการประเมนิใหแ้ก่ผูป้ว่ยและครอบครวั: 
  
III-2 ข. การสง่ตรวจเพื่อการวนิจิฉยัโรค 
(1)(2) ผูป้ว่ยไดร้บัการตรวจเพื่อการวนิิจฉยัโรคทีจ่ าเป็น ในเวลาทีเ่หมาะสม ผลการตรวจมคีวามน่าเชื่อถอื: 
  
(3) การสือ่สาร การบนัทกึ การสบืคน้ ผลการตรวจ: 
  
(4) การอธบิายผลการตรวจเพื่อการวนิิจฉยัโรคแก่ผูป้ว่ย: 
  
III-2 ค. การวนิิจฉยัโรค 
(1)(2) การวนิิจฉยัโรคทีถู่กตอ้ง การมขีอ้มลูเพยีงพอสนบัสนุน การบนัทกึในเวลาทีก่ าหนด การบนัทกึการเปลีย่นแปลง

การวนิิจฉยัโรค: 
  
(3) การทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวนิจิฉยัโรค: 
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(4) การก าหนดเรื่องการลดขอ้ผดิพลาดในการวนิิจฉยัโรคเป็นเป้าหมายความปลอดภยัผูป้ว่ย: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

65. การประเมนิผูป้ว่ยและการสง่
ตรวจเพื่อการวนิิจฉยัโรค 

   

66. การวนิิจฉยัโรค    
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III-3 กำรวำงแผน 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ความเหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ องคร์วม ต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
ตวัอย่างโรคทีคุ่ณภาพการวางแผนดแูลมคีวามส าคญั: 
ตวัอย่างโรคทีคุ่ณภาพการวางแผนจ าหน่ายมคีวามส าคญั: 

iii. กระบวนกำร 
III-3.1 การวางแผนการดแูลผูป้ว่ย 

ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรวำงแผนกำรดแูลผูป่้วย  
  
  

(1) การเชื่อมโยงและประสานแผนการดแูลผูป้ว่ย: 
  
(2) แผนตอบสนองต่อปญัหาและความตอ้งการอย่างครบถว้น: 
  
(3) การใชข้อ้มลูวชิาการเพื่อชีน้ าการวางแผนการดแูลอย่างเหมาะสม (ตวัอย่างโรคทีใ่ช ้CPG ในการประเมนิและ

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้): 
  
(4) การใหผู้ป้ว่ย/ครอบครวัมสีว่นร่วมในการวางแผน: 
  
(5) แผนการดแูลผูป้ว่ยระบุเป้าหมายทีต่อ้งการบรรลุ และบรกิารทีจ่ะให:้ 
  
(6) การสือ่สาร ประสานงาน เพื่อน าแผนไปปฏบิตั ิเขา้ใจบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้ง: 
  
(7) การทบทวนและปรบัแผนตามสภาวะหรอือาการของผูป้ว่ย: 
  
 
 
III-3.2 การวางแผนจ าหน่าย 

ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรวำงแผนจ ำหน่ำย  
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(1) การก าหนดแนวทาง ขอ้บ่งชี ้และโรคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัส าหรบัการวางแผนจ าหน่าย (โรคทีว่างแผน
จ าหน่ายล่วงหน้า หรอืใช ้CareMap เพื่อการวางแผนจ าหน่าย): 

  
(2) การพจิารณาความจ าเป็นในการวางแผนจ าหน่ายผูป้ว่ยแต่ละราย: 
  
(3) การมสีว่นร่วมในการวางแผนจ าหน่าย (แพทย ์พยาบาล วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง ผูป้ว่ย ครอบครวั): 
  
(4) การประเมนิปญัหาของผูป้ว่ยทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจ าหน่าย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจ าหน่าย: 
  
(5) การเตรยีมผูป้ว่ยและครอบครวัใหม้ศีกัยภาพและความมัน่ใจในการดแูลตนเองหลงัจ าหน่าย เชื่อมโยงกบัแผนการ

ดแูลระหว่างอยู่ใน รพ.: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

67. การวางแผนการดแูลผูป้ว่ย    
68. การวางแผนจ าหน่าย    
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III-4 กำรดแูลผูป่้วย 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ คนเป็นศนูยก์ลาง 
ต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
: 
: 

iii. กระบวนกำร 
III-4.1 การดแูลทัว่ไป 

ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรดแูลทัว่ไป 
  

 
(1) การมอบความรบัผดิชอบใหผู้ท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม การดแูลตามหลกัปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั: 
  
(2) การจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการดแูลทีม่คุีณภาพ ปลอดภยั ค านึงถงึศกัดิศ์ร ีเป็นสว่นตวั สะดวกสบาย ป้องกนั

อนัตราย/สิง่รบกวน: 
  
(3) การจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ภาวะวกิฤต ิหรอืภาวะฉุกเฉนิ: 
  
(4) การตอบสนองความตอ้งการของครอบครวัในการมสีว่นร่วมดแูลผูป้ว่ย: 
  
(5) การแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสานการดแูลผูป้ว่ยภายในทมีเพื่อความต่อเนื่องในการดแูล: 
  
III-4.2 การดแูลและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู 

ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรดแูลและบริกำรท่ีมีควำมเส่ียง
สูง  

  
 
(1) การวเิคราะหแ์ละจดัท าแนวทางการดแูลผูป้ว่ยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู: 
  
(2) การฝึกอบรมการดแูลผูป้ว่ยในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู และการน ามาปฏบิตั:ิ 
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(3) การท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง: 
  
(4) การเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอาการผูป้ว่ย เพื่อแกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นแผนการรกัษา: 
  
(5) การตอบสนองและความชว่ยเหลอืเมื่อผูป้ว่ยมอีาการทรุดลงหรอืเปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ(rapid response 

system): 
  
(6) การตดิตาม วเิคราะหแ์นวโน้มของเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์เพื่อน ามาปรบัปรุง: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

69. การดแูลทัว่ไป    
70. การดแูลและบรกิารทีม่คีวาม

เสีย่งสงู 
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III-4.3 ก. กำรระงบัควำมรูสึ้ก 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล  

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
กลุ่มผูป้ว่ยใชบ้รกิารระงบัความรูส้กึ ทีม่คีวามเสีย่งสงู: 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอยำ่งผูป่้วยท่ีเส่ียงสูง กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรระงบั

ควำมรูสึ้ก  
  

 
(1) การประเมนิความเสีย่ง การวางแผน การปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อการระงบัความรูส้กึทีป่ลอดภยั : 
  
(2) การเตรยีมความพรอ้มผูป้ว่ย การใหข้อ้มลู และการใหผู้ป้ว่ยมสีว่นร่วมตดัสนิใจ: 
  
(3) การใชก้ระบวนการระงบัความรูส้กึทีร่าบรื่น ปลอดภยั โดยบคุลากรทีม่คีุณวฒุ ิรวมถงึการฝึกอบรม/ฟ้ืนฟูทกัษะของ

บุคลากรทีท่ าหน้าทีร่ะงบัความรูส้กึ : 
  
(4) การเฝ้าตดิตามผูป้ว่ยระหว่างระงบัความรูส้กึและพกัฟ้ืน การแกไ้ขภาวะฉุกเฉิน การจ าหน่ายจากบรเิวณรอฟ้ืน: 
  
(5) การปฏบิตัติามค าแนะน าของราชวทิยาลยัวสิญัญแีพทย ์(เครื่องมอื วสัดุ ยา): 
  
การดแูลการใช ้deep sedation  
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

71. การระงบัความรูส้กึ    
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III-4.3 ข. กำรผำ่ตดั 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่ำง) เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       
       
       

ii. บริบท 
กลุ่มผูป้ว่ยผา่ตดัทีม่คีวามเสีย่งสงู: 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอยำ่งผูป่้วยท่ีเส่ียงสูง กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรผำ่ตดั  

  

 
(1) การประเมนิผูป้ว่ย การประเมนิความเสีย่ง การวางแผนการผ่าตดั การปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ: 
  
(2) การอธบิายขอ้มลูใหผู้ป้ว่ย/ครอบครวั และการใหผู้ป้ว่ยมสีว่นร่วมตดัสนิใจ: 
  
(3) การเตรยีมความพรอ้มผูป้ว่ยก่อนผ่าตดั: 
  
(4) การป้องกนัการผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิหตัถการ: 
  
(5) การจดัสิง่แวดลอ้มและระบบงานของหอ้งผ่าตดัใหม้คีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั (ด ูSPA): 
  
(6) บนัทกึการผ่าตดั การใชป้ระโยชน์เพื่อการสือ่สารและความต่อเนื่องในการดแูล: 
  
(7) การดแูลหลงัผ่าตดั และการตดิตามภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดั: 
  
(8) การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้แผลผ่าตดั: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

72. การผ่าตดั    
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III-4.3 ค. อำหำรและโภชนบ ำบดั 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ถูกตอ้ง เหมาะสม ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       

ii. บริบท 
กลุ่มผูป้ว่ยทีก่ารดแูลทางโภชนการมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนตวั: 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรดแูลทำงโภชนำกำร  
  

 
(1) การจดัอาหารทีม่คุีณค่าทางโภชนาการพืน้ฐาน ระบบบรกิารอาหาร การป้องกนัความเสีย่ง: 
  
(2) การคดักรองภาวะโภชนาการ การประเมนิอย่างละเอยีดเมื่อมขีอ้บง่ชี ้การวางแผนและการดแูลทางโภชนาการ/     

โภชนบ าบดัในกลุ่มผูป้ว่ยส าคญั: 
  
(3) การใหค้วามรูด้า้นโภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผูป้ว่ยและครอบครวั: 
  
(4) บทเรยีนเกีย่วกบัสขุาภบิาลอาหารในการผลติ จดัเกบ็ สง่มอบ จดัการของภาชนะและเศษอาหาร: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

73. อาหารและโภชนบ าบดั    
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III-4.3 ง/จ กำรดแูลผูป่้วยระยะสุดท้ำย/กำรจดักำรควำมปวด 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       

ii. บริบท 
กลุ่มผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยที ่รพ.ใหก้ารดแูล: 
กลุ่มเป้าหมายในการจดัการความปวด: 

iii. กระบวนกำร 
III-4.3 ง. การดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 
(1) การสรา้งความตระหนกัแกบ่คุลากรในความตอ้งการของผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย: 
  
(2) บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิ/รบัรูค้วามตอ้งการของผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย:  
  
(3) การตอบสนองความตอ้งการของผูป้ว่ยอย่างรอบดา้น (ร่างกาย จติสงัคม อารมณ์ จติวญิญาณ) และการใหผู้ป้ว่ย/

ครอบครวัมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ: 
  
III-4.3 จ. การจดัการความปวด 
(1) การคดักรองและการประเมนิความปวด: 
  
(2) การแจง้โอกาสทีจ่ะเกดิความปวด และการใหผู้ป้ว่ยมสีว่นร่วมในการเลอืกวธิจีดัการความปวด: 
  
(3) การจดัการความปวด การเฝ้าระวงัผลขา้งเคยีง และการจดัการความปวดในผูป้ว่ยซึง่รกัษาตวัทีบ่า้น: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

74. การดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย    
75. การจดัการความปวด    
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III-4.3 ฉ. กำรฟ้ืนฟสูภำพ 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       

ii. บริบท 
กลุ่มผูป้ว่ยทีก่ารฟ้ืนฟูสภาพมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนตวั: 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรฟ้ืนฟสูภำพ  
  

 
(1) การประเมนิและวางแผนฟ้ืนฟูสภาพ: 
  
(2) การใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสภาพในสถานพยาบาล การช่วยเหลอืผูพ้กิารและฟ้ืนฟูสภาพผูป้ว่ยในชมุชน: 
  
(3) การปฏบิตัติามมาตรฐาน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

76. การฟ้ืนฟูสภาพ    
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III-4.3 ช. กำรดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล องคร์วม ต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       

ii. บริบท 
: 

iii. กระบวนกำร 
(1) การปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัทิีไ่ดม้าตรฐาน: 
  
(2) การปฏบิตัติามขอ้แนะน าของคณะอนุกรรมการตรวจรบัรองมาตรฐานการรกัษาโดยการฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไต

เทยีม: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

77. การดแูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั    
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III-5 กำรให้ข้อมูลและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย/ครอบครวั 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ประสทิธผิล ต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       
       

ii. บริบท 
ตวัอย่างโรคทีคุ่ณภาพการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัมคีวามส าคญั:  
ลกัษณะประชากร/ผูร้บับรกิารทีม่ผีลต่อการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั:  

iii. กระบวนกำร 
ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรให้ข้อมูลและเสริมพลงั  
  

 
(1) การประเมนิ การวางแผนและก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู:้ 
  
(2) การใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น การสรา้งการเรยีนรู ้เพื่อการดแูลตนเองและพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสม: 
  
(3) การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นอารมณ์ จติใจ และค าปรกึษา: 
  
(4) การร่วมกนัก าหนดแผนการดแูลผูป้ว่ยโดยทมีผูใ้หบ้รกิารกบัผูป้ว่ย/ครอบครวั: 
  
(5) การจดักจิกรรมเสรมิพลงั/เสรมิทกัษะใหแ้ก่ผูป้ว่ย/ครอบครวั ใหม้คีวามสามารถในการดแูลตนเอง: 
  
(6) การประเมนิผลกระบวนการเรยีนรูแ้ละเสรมิพลงั: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

78. การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั    
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III-6 กำรดแูลต่อเน่ือง 
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ประสทิธผิล องคร์วม ต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

ii. บริบท 
ระดบัการใหบ้รกิาร: 
ลกัษณะหน่วยบรกิารในเครอืขา่ย: 
ตวัอย่างโรคทีก่ารดแูลต่อเน่ืองมคีวามส าคญัต่อประสทิธผิลในการรกัษาและคุณภาพชวีติของผูป้ว่ย: 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอยำ่งโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรดแูลต่อเน่ือง  
  

(1) การระบุกลุ่มผูป้ว่ยส าคญัทีต่อ้งใชข้ ัน้ตอนจ าหน่ายและการสง่ต่อผูป้ว่ยเป็นกรณีพเิศษ: 
  
(2) การดแูลขณะสง่ต่อ บุคลากร การสือ่สาร: 
  
(3) ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีใ่ชใ้นการสง่ต่อ: 
  
(4) ระบบนดัหมายเพื่อการรกัษาต่อเนื่อง ระบบชว่ยเหลอืและใหค้ าปรกึษาหลงัจ าหน่าย: 
  
(5) ความร่วมมอืกบัชมุชนและองคก์รอื่นๆ เพื่อความต่อเน่ืองในการตดิตามดแูลผูป้ว่ย (รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพแก่

หน่วยบรกิารทีใ่หก้ารดแูลต่อเนื่อง) และบรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ: 
  
(6) การสือ่สารขอ้มลูของผูป้ว่ยแก่หน่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการดแูลต่อเนื่อง: 
  
(7) การทบทวนการบนัทกึเวชระเบยีนเพื่อการดแูลต่อเนื่อง: 
  
(8) การตดิตามผลการดแูลต่อเนื่องและน าผลการตดิตามมาใชว้างแผน/ปรบัปรุงบรกิาร: 
  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

79. การดแูลต่อเนื่อง    
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ตอนท่ี IV ผลกำรด ำเนินกำร 

น าเสนอขอ้มลูตวัชีว้ดัส าคญัในตาราง อธบิายการเปลีย่นแปลงของผลลพัธ์ (จากความพยายามในการพฒันาหรอืจาก
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป) โดยอาจใช ้run chart หรอื control chart ทีม่ ี(annotation) ประกอบ 

IV-1 ผลด้ำนกำรดแูลสขุภำพ 
80 ผลลพัธก์ำรดแูลผูป่้วยในมิติกำรเข้ำถึง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
81 ผลลพัธก์ำรดแูลผูป่้วยในมิติกำรดแูลต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
82 ผลลพัธก์ำรดแูลผูป่้วยในมิติควำมเหมำะสมในกำรดแูล 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
83 ผลลพัธก์ำรดแูลผูป่้วยในมิติประสิทธิผลในกำรดแูล 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
84 ผลลพัธก์ำรดแูลผูป่้วยในมิติประสิทธิภำพในกำรดแูล 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 
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85 ผลลพัธก์ำรดแูลผูป่้วยในมิติควำมปลอดภยัในกำรดแูล 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
86 ผลลพัธก์ำรดแูลผูป่้วยในมิติคนเป็นศนูยก์ลำง (รวมทัง้ควำมพึงพอใจของผูป่้วย) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
87 ผลลพัธด้์ำนกำรสรำ้งเสริมสุขภำพ [IV-1(2)] 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
88 ผลลพัธข์อง PSG:S (กำรผำ่ตดัท่ีปลอดภยั) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
89 ผลลพัธข์อง PSG:I  (กำรป้องกนักำรติดเช้ือ, ระบบป้องกนัและควบคมุกำรติดเช้ือ) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
90 ผลลพัธข์อง PSG:M (ควำมปลอดภยัในกำรใช้ยำ กำรจดักำรระบบยำ กำรให้เลือดและองคป์ระกอบของ
เลือด) 
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ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
91 ผลลพัธข์อง PSG:P (กระบวนกำรวินิจฉัยและกำรดแูล) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
92 ผลลพัธข์อง PSG:L (line, tube, catheter, lab) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
93 ผลลพัธข์อง PSG: E (กำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์เรง่ด่วน) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 
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IV-3 ผลด้ำนก ำลงัคน 
94 ผลลพัธด์ำ้นก ำลงัคน (IV-3) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 

IV-4 ผลด้ำนกำรน ำ 
95 ผลลพัธด์ำ้นกำรน ำ (IV-4) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 

IV-6 ผลด้ำนกำรเงิน 
96 ผลลพัธด์ำ้นกำรเงิน (IV-6) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 2557 2558 2559 2560 2561 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของ CLT/PCT      

พนัธกิจ/ควำมมุ่งหมำย:  

ขอบเขตบริกำร:  

ผูร้บับริกำรส ำคญัและควำมต้องกำร: 

จดุเน้นของกำรจดับริกำรและกำรพฒันำ: 

กลุ่มโรคส ำคญั (Key Clinical Population) 

โรค 
Disease 

เกณฑ ์

มีควำมเส่ียงสูง
High risk 

มีค่ำใช้จ่ำยสูง/
นอนโรงพยำบำล
นำนHigh cost/ 

Long LOS 

มีปริมำณผูป่้วย
มำก 

High volume 

มีหลกัฐำนใหม่
หรือเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีน ำมำใช้ใน
กำรดแูลผูป่้วย 
New evidence/ 

technology 

กำรดแูลมีควำม
ซบัซ้อน 

Complex Care 

      
หมายเหตุ:  
 เป็นการบอกภาพรวมว่ากลุ่มผูป้ว่ยทีส่ าคญัของ CLT/PCT มอีะไรบา้ง เพื่อเป็นฐานส าหรบัพจิารณาต่อว่าจะ

ทบทวน/สรุปผลคุณภาพการดแูลผูป้ว่ยในกลุ่มใดบา้ง ในประเดน็ใดบา้ง 
 ระบุโรคส าคญัใหม้ากทีส่ดุ ใหค้ะแนนน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละโรคตามเกณฑต่์างๆ โดยใหน้ ้าหนกัคะแนน 1-5 
 ความส าคญัอาจจะมาจากเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ร่วมกนักไ็ด้ 

ตวัช้ีวดัของกลุ่มโรคส ำคญัจ ำแนกตำมมิติคณุภำพ 

โรค 
Disease 

กำร
เข้ำถึง
และเข้ำ
รบั

บริกำร 
Access 

กำรดแูล
ต่อเน่ือง 

Continuity 

ควำม
เหมำะสม 

Appropriate 

ประสิทธิผล 
Effective 

ประสิทธิภำพ 
Efficient 

ควำม
ปลอดภยั 

Safe 

กำรดแูลท่ี
ยึดคนเป็น
ศนูยก์ลำง 
People-
centered 

กำรสร้ำง
เสริม
สขุภำพ
Health 

Promotion 

         
หมายเหตุ:  
 น าโรคทีว่เิคราะหไ์วใ้นตารางแรกมาระบุตวัชีว้ดัตามมติต่ิางๆ (ไม่จ าเป็นตอ้งครบทุกมติ)ิ 
 ผลลพัธข์องตวัชีว้ดัทีร่ะบจุะมรีายละเอยีดในขอ้มลูรายโรค และน าไปสรุปรวมในรายงานประเมนิตนเองตอนที ่IV 

ควำมเส่ียงและมำตรกำรป้องกนั 
โรค/กระบวนกำร ควำมเส่ียง มำตรกำรป้องกนั 

   

ผลกำรด ำเนินกำรส ำคญัในภำพรวม: 

สรปุกำรพฒันำ กำรสรำ้งนวตกรรม และกำรวิจยัส ำคญั: 
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แผนกำรพฒันำในอนำคต: 
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Clinical Tracer / Clinical Quality Summary: กำรดแูลผูป่้วย (โรค/หตัถกำร)      

สรุปโดยใช ้PowerPoint ใหม้อีงคป์ระกอบต่อไปนี้ 
1. Purpose: แสดงเป้าหมายของการดแูลผูป้ว่ยและอาจแสดง Driver Diagram ทีแ่สดงองคป์ระกอบส าคญัใน

การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ 
2. Process: (ก) แผนภูมแิสดง flow chart ของการดแูลผูป้ว่ยพรอ้มทัง้ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญัใน

แต่ละขัน้ตอน (ข) ตารางแสดงการใช ้process management โดยระบุ process, precess requirement, 
process design, in-process measure (ถา้ม)ี 

3. Performance: อาจแสดงผลในรปูแบบของ run chart หรอื control chart พรอ้มค าอธบิายประกอบทีร่ะบุ
ชดัเจนถงึช่วงเวลาทีม่กีารเปลีย่นแปลงผลหรอืมกีารปรบัปรุง 

4. Improvement Summary: สรุปการพฒันาคุณภาพ การวจิยั นวตกรรม และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
5. Plan: ระบุแผนการพฒันาในอนาคต 

 


