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I-1 การน าองคก์ร 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: สมัฤทธผิล ประสทิธภิาพ วฒันธรรมองคก์ร น าดว้ยวสิยัทศัน์ 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
พฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม       
ความเชื่อมัน่ในผูน้ าระดบัสงูและการก ากบัดแูล       
ความรบัผดิชอบดา้นการเงนิ       
การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ       
การปฏบิตัติามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ       

บริบท: 
วสิยัทศัน์:  
ค่านิยม:  

กระบวนการ: 
วสิยัทศัน์และค่านยิม: 
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลจากวสิยัทศัน์ขององคก์ร: 
   
บทบาทของผูน้ าในการสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อสิแ่วดลอ้มและการพฒันาและบทเรยีนทีเ่กดิขึน้: 
  
บทบาทของผูน้ าในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัและบทเรยีนทีเ่กดิขึน้: 
  
การสือ่สารและจุดเน้นขององคก์ร 
จุดเน้นขององคก์ร และวธิกีารสือ่สาร เสรมิพลงั จงูใจใหน้ าจุดเน้นดงักล่าวไปสูก่ารปฏบิตัิ: 
  
การก ากบัดแูลกจิการ 
การปรบัปรุงระบบงานทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะจากระบบก ากบัดแูลกจิการ: 
  
การปรบัปรุงระบบการน า และ managerial competency ของผูน้ าทีเ่ป็นผลจากการทบทวน: 
  
พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม 
บทเรยีนในการตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ง/ความห่วงกงัวลของสาธารณะ: 
  
บทเรยีนในการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
  
บทเรยีนในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎหมาย: 
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บทเรยีนในการก ากบัดแูลเรื่องจรยิธรรม: 
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

1. ผูน้ าระดบัสงูชีน้ าองคก์ร    
2. การสง่เสรมิผลการด าเนนิงานทีด่ ี    
3. การสือ่สาร ใหอ้ านาจตดัสนิใจ จงูใจ เน้น

ทีก่ารปฏบิตั ิ
   

4. ระบบก ากบัดแูลกจิการ การประเมนิผูน้ า/
ระบบการน า 

   

5. ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะและการ
ด าเนินงานอยา่งมจีรยิธรรม 
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I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ ์
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
การบรรลุผลตามกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร       
       

 

บริบท: 
ความทา้ทายเชงิกลยุทธ:์  
ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ:์  
ปัจจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญั:  

กระบวนการ: 
กระบวนการจดัท ากลยทุธ:์ 
บทเรยีนเกีย่วกบักระบวนการจดัท ากลยุทธ:์ 
   
บทเรยีนเกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลูและปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการก าหนดกลยุทธ:์ 
  
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์

ความทา้ทา้ย วัต้ถุประสงค ์ เป้าหมายและกรอบเวลา ตวัชีว้ดัทีใ่ชต้ดิตาม 
    

 
การถ่ายทอดกลยุทธส์ูก่ารปฏบิตั ิ
บทเรยีนในการน าประเดน็ทีท่า้ทาย/ยาก ไปสูก่ารปฏบิตั:ิ 
  
บทเรยีนในการสรา้งความยัง่ยนืของการพฒันา: 
  
บทเรยีนในการจดัการทรพัยากรบุคคลเพื่อปฏบิตัติามกลยุทธ:์ 
  
บทเรยีนในการจดัการทรพัยากรอื่นๆ เพื่อปฏบิตัติามกลยุทธ:์ 
  
บทเรยีนในการตดิตามความกา้วหน้า: 
  
การคาดการณ์และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน 
บทเรยีนในการตอบสนองต่อผลการด าเนินการทีไ่ม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์: 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

6. กระบวนการจดัท ากลยทุธแ์ละการ
วเิคราะหข์อ้มลู 

   

7. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีต่อบสนอง
ความทา้ทายและครอบคลุม HP 

   

8. การถ่ายทอดกลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ    
9. การวางแผนและจดัสรรทรพัยากร    
10. การคาดการณ์ การวดัผล และตดิตาม

ความกา้วหน้า 
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I-3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: ความพงึพอใจ  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั1 เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ความพงึพอใจโดยรวมของผูป่้วยนอก       
ความพงึพอใจโดยรวมของผูป่้วยใน       
อตัราขอ้รอ้งเรยีนไดร้บัการตอบสนองในเวลาทีก่ าหนด       
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสทิธผิูป่้วย       

บริบท: 
สว่นการตลาดทีส่ าคญั: 
กลุ่มผูร้บับรกิารทีส่ าคญั (ระบุความตอ้งการส าคญัของผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่มในวงเลบ็): 
ผูร้บัผลงานอื่นๆ (และความตอ้งการส าคญั): 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี: 
กลุ่มผูป่้วยทีม่คีวามส าคญั: 

กระบวนการ: 
ความรูเ้กีย่วกบัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 
วธิกีารรบัฟังขอ้คดิเหน็และความตอ้งการ: 
  
วธิกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน: 
  
การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 
การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน:  
  
ช่องทางการคน้หาขอ้มลู:  
  
ช่องทางการเขา้รบับรกิาร:  
  
ช่องทางการรอ้งเรยีน: 
  
ผลการวเิคราะหล์กัษณะของค ารอ้งเรยีนและแนวโน้ม: 
  
ขอ้มลูแสดงประสทิธภิาพในการจดัการกบัค ารอ้งเรยีน:  

                                            
1 ระบุตวัชีว้ดัเกีย่วกบัความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของผูร้บัผลงานกลุ่มต่างๆ จ าแนกเป็นผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และตาม
ความตอ้งการทีส่ าคญัของผูร้บัผลงาน 
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การประเมนิความพงึพอใจ 
ความครอบคลมุในการรบั prompt actionable feedback:  
  
การเปลีย่นแปลงและนวตกรรมทีแ่สดงว่าองคก์รมกีารมุง่เน้นผูป่้วย / ผูร้บัผลงานมากขึน้: 
  
สทิธผิูป่้วย 
บทเรยีนในการสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากร:  
  
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัของ รพ.:  
  
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วยระยะสดุทา้ย:  
  
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได ้(เดก็ ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร):  
  
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีต่อ้งแยกหรอืผกูยดึ:  
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การปรบัปรุงการรบัฟัง สรา้งความสมัพนัธ ์ตดิต่อ ประเมนิความพงึพอใจ ตดิตามขอ้มลูป้อนกลบั 
  
การปรบัปรุงเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธผิูป่้วย 
  

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
11. การรบัฟัง/เรยีนรูค้วามตอ้งการและความ

คาดหวงัของผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่ม 
   

12. การสรา้งความสมัพนัธ ์ชอ่งทางการ
ตดิต่อ การจดัการค ารอ้งเรยีน 

   

13. การประเมนิความพงึพอใจ การรบัขอ้มลู
ป้อนกลบั การน ามาปรบัปรงุ 

   

14. การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยโดยทัว่ไป    
15. การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีม่คีวามตอ้งการ

เฉพาะ (เดก็ ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุการแยก/
ผกูยดึ) 
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I-4 การวดั วิเคราะห ์performance ขององคก์ร และการจดัการความรู้ 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั:  

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
Information systems down time (%)       
Information systems response time (sec)       
IT user satisfaction       
# knowledge asset created       
บริบท: 
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ:์ 
กระบวนการ: 
การวดัผลงาน 
กลุ่มตวัชีว้ดัทีม่ ีalignment ทัว่ทัง้องคก์ร:  
  
ตวัอยา่งการตดัสนิใจ/นวตกรรมทีเ่ป็นผลจากการตดิตามตวัชีว้ดั: 
  
ขอ้มลู performance ขององคก์รทีม่กีารเปรยีบเทยีบกบัองคก์รภายนอก: 
  
การวเิคราะห ์ทบทวน และปรบัปรงุ performance ขององคก์ร 
ประเดน็ส าคญัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู performance ขององคก์รในรอบปีทีผ่า่นมา:  
  
ล าดบัความส าคญัเพือ่การปรบัปรงุ performance ขององคก์ร: 
  
การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 
IT module ทีม่ใีชง้านอยูใ่นปัจจุบนั: 
  
IT module ทีก่ าลงัพฒันาหรอืมแีผนทีจ่ะพฒันาในอนาคต: 
  
ความพรอ้มใชง้านต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน: 
  
การจดัการความรูข้ององคก์ร 
การจดักจิกรรมการจดัการความรู:้ 
  
การน าความรูม้าออกแบบระบบงาน/สรา้งนวตกรรม: 
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คณุภาพของขอ้มลู สารสนเทศ ความรู ้
บทเรยีนในการจดัการความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ: 
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การปรบัปรงุระบบการวดั performance ขององคก์ร: 
  
การปรบัปรงุการจดัการความรู ้
  
การปรบัปรงุความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
  

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
16. ระบบการวดัผลการด าเนินงาน    
17. การวเิคราะหข์อ้มลู และการทบทวนผล

การด าเนินงาน 
   

18. การจดัการสารสนเทศ    
19. การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ    
20. การจดัการความรู ้    
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I-5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ความพงึพอใจของบุคลากร       
ความผกูพนัของบุคลากร       
ชม.การฝึกอบรมเฉลีย่/FTE       
รอ้ยละของหน่วยงานทีม่บีุคลากรเพยีงพอกบัภาระงาน       
อตัราการคงอยู่/ลาออกของบุคลากร       
รอ้ยละของบุคลากรทีม่คี่า BMI น้อยกว่า 25       
จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตุสมัผสัเลอืด สารคดัหลัง่       
จ านวนบุคลากรทีต่ดิเชือ้วณัโรครายใหม่       

บริบท: 
 

กระบวนการ: 
การเพิม่คุณค่าบุคลากร 
บทเรยีนในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบุ้คลากรทีม่ผีลงานทีด่:ี 
  
บทเรยีนในการใช ้performance management system: 
  
การพฒันาบุคลากรและผูน้ า 
learning need ทีส่ าคญัของบุคลากรกลุ่มต่างๆ และวธิกีารพฒันา/เรยีนรูท้ีจ่ดัให:้ 

กลุ่มบุคลากร Learning need ทีส่ าคญั วธิกีารพฒันา/เรยีนรู ้
   

 
บทเรยีนในการก าหนด leaning need (รวมทัง้การเชื่อมโยงกบัขอ้มลูผลการดแูลผูป่้วย):  
  
การปรบัระบบการพฒันาและเรยีนรูส้ าหรบับุคลากรใหม้คีวามสมดุลยิง่ขึน้ (จุดใดทีไ่ดร้บัความส าคญัมากขึน้):  
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิผลการพฒันาและเรยีนรู:้  
  
ความผกูพนัของบุคลากร 
การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนั/ความพงึพอใจของบุคลากร และผลการศกึษา:  
  
บทเรยีนในการปรบัปรุงระบบงานเพื่อสรา้งความผกูพนักบับุคลากร: 
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ขดีความสามารถและความเพยีงพอ 
ผลการประเมนิขดีความสามารถและความเพยีงพอ และการตอบสนอง:  
  
บทเรยีนในการบรหิารและจดัระบบบุคลากรเพื่อใหง้านขององคก์รประสบความส าเรจ็: 
  
การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงความตอ้งการและการตอบสนอง: 
  
บรรยากาศการท างาน 
นโยบาย บรกิาร สทิธปิระโยชน์:  
  
สขุภาพบุคลากร 
บทเรยีนเกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพของบุคลากร:  
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการป้องกนัและจดัการกบัความเสีย่งต่อสขุภาพ:  
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการดแูลความเจบ็ป่วยจากการท างาน:  
  
ความครอบคลมุของการใหภู้มคิุม้กนัโรค:  
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
21. ความผกูพนัและความพงึพอใจ    
22. ระบบคา่ตอบแทนและแรงจงู    
23. ระบบพฒันาและเรยีนรูส้ าหรบับุคลากร

และผูน้ า 
   

24. การบรหิารและจดัระบบบุคลากร    
25. สขุภาพของบุคลากร    
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I-6 การจดัการกระบวนการ 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: คุณค่าแก่ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน ความส าเรจ็ขององคก์ร การเรยีนรู ้

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       

บริบท: 
Core competency ขององคก์ร: 
กระบวนการ: 
Core competency: 
การพฒันาหรอืเพิม่พนู core competency ขององคก์ร: 
   
การออกแบบระบบงานโดยรวม และสรา้งนวตกรรมใหก้บัระบบงานโดยใชท้รพัยากรจากภายนอก: 
  
ความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน (ยกเวน้อคัคภียั ซึง่จะตอบใน II-3) 
ภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินที ่รพ.มโีอกาสเผชญิ: 
  
บทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการฝึกซอ้มครัง้ล่าสดุ และการปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้: 
  
การออกแบบ จดัการ และปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
บทเรยีนจากการใช ้3P หรอืPDSA ในโครงการพฒันาคุณภาพและงานประจ า: 
  
บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA ในการบรหิารหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และการตดิตามก ากบังานประจ าวนั: 
  
บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA กบัประเดน็เชงิกลยทุธ ์หรอืการปรบัเปลีย่นวธิกีารจดับรกิารสขุภาพทีส่ าคญั: 
  
การเชื่อมโยง นวตกรรม การแลกเปลีย่นเรยีนรู:้ 
  
การพฒันาคุณภาพทีม่กีารขยายผลไปใชท้ัว่ทัง้ รพ.: 
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

26. การก าหนดงานทีเ่ป็นความเชีย่วชาญ
พเิศษขององคก์รและการออกแบบ

   



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 2006 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  12 

 

ระบบงานโดยรวม 
27. ความพรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉินและภยั

พบิตัติ่างๆ 
   

28. การจดัการและปรบัปรงุกระบวนการ
ท างาน 
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II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานบรหิารความเสีย่ง       
จ านวนความเสีย่งทีไ่ดร้บัรายงาน (ทัง้หมด/รุนแรง)       
สดัสว่นของการรายงานเหตุการณ์ near miss       
รอ้ยละของอุบตักิารณ์ทีไ่ดร้บัการแกไ้ขอย่างเป็นระบบ       
อตัราการปฏบิตัติาม guideline ใน patient safety goals       
จ านวน AE ทีพ่บจากการใช ้trigger tools       

บริบท: 
ความเสีย่งส าคญั: 
กระบวนการ: 
การสนบัสนุนจากผูน้ าและการเชื่อมโยง 
บทเรยีนเกีย่วกบัการสนบัสนุนและตดิตามการพฒันาคุณภาพโดยผูน้ าระดบัสงู: 
   
บทเรยีนในการเชื่อมโยงระบบบรกิารความปลอดภยั ความเสีย่ง คุณภาพ รวมทัง้แผนกลยุทธ:์ 
  
การท างานเป็นทมี 
บทเรยีนเกีย่วกบัการก ากบัดแูลทศิทางของการพฒันาโดยทมีน าทางคลนิิก/ทมีน าของระบบงาน: 
  
การประเมนิตนเอง 
บทเรยีนจากการใชเ้ครื่องมอืประเมนิตนเองต่างๆ: 
  
ระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยั 
การบรูณาการระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง: 
  
บทเรยีนในการรบัรูร้ายงานอุบตักิารณ์/การสง่เสรมิรายงานทีส่มบรูณ์: 
  
ตวัอย่างบทเรยีนการวเิคราะห ์RCA / การก าหนดมาตรการป้องกนัความเสีย่งทีร่ดักุม / การใช ้human factor engineering: 
  
ผลการประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งและการตอบสนองทีเ่กดิขึน้: 
  
คุณภาพการดแูลผูป่้วย 
บทเรยีนในการสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทบทวนคุณภาพในงานประจ า: 
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บทเรยีนในการใชเ้ครื่องมอืพฒันาคุณภาพการดแูลผูป่้วยทีห่ลากหลาย: 
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยั: 
  
การพฒันาระบบบรหิารคุณภาพ: 
  
การพฒันาการพฒันาคุณภาพทางคลนิิก: 
  

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
29. การสนบัสนุนจากผูน้ า การเชือ่มโยงและ

ประสานงาน 
   

30. การท างานเป็นทมี    
31. การประเมนิตนเอง    
32. ระบบบรหิารความเสีย่งและความ

ปลอดภยั 
   

33. การทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูล
ผูป่้วย (ทีแ่นะน าไวใ้นบนัไดขัน้ที ่1 สู ่
HA) 

   

34. การพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยใน
ลกัษณะบรูณาการ 
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II-2.1 การก ากบัดแูลวิชาชีพด้านการพยาบาล 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: คุณภาพชวีติ ปลอดภยั ประสทิธภิาพ มาตรฐานและจรยิธรรม  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ประสทิธภิาพของการบรหิารการพยาบาล       
การใชก้ระบวนการพยาบาล       
ความปลอดภยั       
การบรรเทาจากความทุกขท์รมาน       
การไดร้บัขอ้มลูและการเรยีนรูข้องผูร้บับรกิาร       
ความสามารถในการดแูลตนเอง       
การเสรมิพลงั       
ความพงึพอใจของผูป่้วยต่อบรกิารพยาบาล       

บริบท: 
จ านวนบุคลากรทางการพยาบาล: 

กระบวนการ: 
การบรหิารการพยาบาล 
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัทมีผูบ้รหิาร: 
   
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัอตัราก าลงั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งสงู หรอืขาดแคลนบุคลากร: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมวชิาชพี: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการนิเทศ ก ากบัดแูลปฏบิตักิารทางการพยาบาล: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการสง่เสรมิการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการสง่เสรมิการใชก้ระบวนการพยาบาล: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการควบคมุดแูลบุคลากรทีอ่ยู่ระหว่างการฝึกอบรมหรอืมคีุณวฒุติ ่ากว่าเกณฑ:์ 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัการความรูแ้ละการสง่เสรมิการวจิยั: 
  
ปฏบิตักิารพยาบาล 
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ผลการศกึษาเกีย่วกบัการใชก้ระบวนการพยาบาล: 
  
ผลการศกึษาเกีย่วกบัสทิธผิูป่้วยและจรยิธรรมวชิาชพี: 
  
ผลการศกึษาเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูวชิาการและมาตรฐานวชิาชพี: 
  
ผลการศกึษาเกีย่วกบัการดแูลทีเ่ป็นองคร์วม สอดคลอ้งกบัภาวะสขุภาพ วถิชีวีติ และบรบิททางสงัคม: 
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การพฒันาการบรหิารการพยาบาล: 
  
การพฒันาปฏบิตักิารพยาบาล: 
  

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
35. ระบบบรหิารการพยาบาล    
36. ปฏบิตักิารทางการพยาบาล    
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II-2.2 การก ากบัดแูลวิชาชีพด้านการแพทย ์
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: คุณภาพชวีติ ปลอดภยั ประสทิธภิาพ มาตรฐานและจรยิธรรม 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       

บริบท: 
จ านวนบุคลากรทางการพยาบาล: 

กระบวนการ: 
บทเรยีนเกีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละวธิกีารท างานขององคก์รแพทย ์
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการตรวจสอบและประเมนิคุณสมบตัขิองแพทย ์
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการก าหนดสทิธกิารดแูลรกัษาผูป่้วยของแพทยแ์ต่ละคน 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการศกึษาต่อเนื่องของแพทย ์และการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการก ากบัดแูลการทบทวนและพฒันาคุณภาพการดแูลผูป่้วย 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการก ากบัดแูลคุณภาพเวชระเบยีน 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการสง่เสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการก าหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูป่้วย 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของแพทยท์ีอ่ยูร่ะหว่างการฝึกอบรม แพทยเ์วรทีไ่มใ่ชแ่พทยป์ระจ า 
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

37. องคก์รแพทย ์    
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II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: ปลอดภยั ประสทิธภิาพ เรยีนรู ้เยยีวยา 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
       

บริบท: 
: 

กระบวนการ: 
ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ 
ผลการตรวจสอบและการปรบัปรุงโครงสรา้งอาคารสถานทีใ่หเ้ป็นไปตามกฏหมาย เอือ้ต่อความปลอดภยั/ประสทิธภิาพ 
  
ระบบบรหิารอาคารสถานทีแ่ละการรกัษาความปลอดภยั 
  
การตรวจสอบความเสีย่ง/การปฏบิตัทิีไ่ม่ปลอดภยั (ความถี ่สิง่ทีพ่บ การปรบัปรงุ) 
  
ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัและการป้องกนั 
  
การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม  

วนัที ่ เน้ือหา จ านวนผูเ้ขา้รว่ม 
   

 
วสัดุและของเสยีอนัตราย 
วสัดุและของเสยีอนัตรายทีส่ าคญั มาตรการป้องกนั บทเรยีนการจดัการเมื่อเกดิอุบตักิารณ์ 
  
การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 
ภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัทิีม่โีอกาสประสบ ผลกระทบ/ความตอ้งการบรกิาร บทเรยีนการน าแผนไปปฏบิตั ิ
  
ความปลอดภยัจากอคัคภียั 
ประเดน็ส าคญัของแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั ผลการส ารวจความพรอ้ม บทเรยีนจากการซอ้มแผน การปรบัปรุง 
  
เครื่องมอื 
ผลการประเมนิความเพยีงพอและแผนการจดัหา 
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การบรหิารจดัการเพื่อใหม้เีครื่องมอืทีจ่ าเป็นพรอ้มใช ้
  
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิารเครื่องมอื 
  
ระบบสาธารณูปโภค 
การวเิคราะหค์วามตอ้งการ การตรวจสอบความพรอ้มของแหล่งส ารองและการปนเป้ือน การปรบัปรุง 
  
ระบบไฟฟ้าส ารอง (ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได ้สมรรถนะของระบบ) 
  
แผนการพฒันาและปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
  
สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการก าหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูป่้วย 
  
การพทิกัษ์สิง่แวดกลอ้ม 
บทเรยีนเกีย่วกบัการก าหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูป่้วย 
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

38. โครงสรา้งและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ    
39. การก ากบัดแูลและบรหิารความเสีย่งดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
   

40. การจดัการกบัวสัดุและของเสยีอนัตราย    
41. การจดัท าแผน ฝึกซอ้ม ตรวจสอบระบบ 

เพื่อป้องกนัอคัคภียั 
   

42. เครื่องมอื    
43. ระบบสาธารณูปโภค    
44. สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้งเสรมิสขุภาพ    
45. การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม    
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II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: ปลอดภยั ประสทิธภิาพ 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อตัราการตดิเชือ้ VAP/1000 vent day       
อตัราการตดิเชือ้ CAUTI/1000 cath day       
อตัราการตดิเชือ้ SSI (ระบุหตัถการ)       
ปรมิาณการใช ้alcohol hand rub/1000 pt. day       
MRSA incidence       
อตัราการลา้งมอืถูกตอ้งตามขัน้ตอน       
อตัราการลา้งมอืตามหลกั My 5 moments       
อตัราการใช ้PPE เหมาะสม       

บริบท: 
จ านวนเตยีง จ านวนผูร้บับรกิาร:  
บรกิารทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้:  
ความรุนแรงของผูป่้วย:  
โอกาสรบัผูป่้วยตดิเชือ้จากสถานพยาบาลอื่น:  
การตดิเชือ้ส าคญัทีม่โีอกาสแพรก่ระจายในสถานพยาบาล: 
จ านวน ICN และการศกึษาอบรม: 

กระบวนการ: 
การออกแบบระบบ 
วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธข์องงาน IC 
  
การตดิเชือ้ทีเ่ป็นจุดเน้นของการป้องกนัและควบคมุ 
  
บทเรยีนการน า scientific evidence มาใชใ้นงาน IC 
  
บทเรยีนในการขยายพืน้ทีง่าน IC .ใหค้รอบคลมุพืน้ทีต่่างๆ 
  
บทเรยีนในการเชื่อมประสานระบบงาน IC กบัระบบงานพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั 
  
บทเรยีนจากการตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ทีส่ าคญั 
  
การจดัการและทรพัยากร 
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การตดัสนิใจทีส่ าคญัของคณะกรรมการ IC รวมทัง่การตอบสนองต่อการประเมนิผลระบบ IC 
  
จุดเน้นในการท างานของ ICN ในแต่ละปี ใน 3 ปีทีผ่่านมา 
  
บทเรยีนในการปรบัปรุงทรพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรบัระบบ IC 
  
ระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นระบบ IC 
  
บทเรยีนในการฝึกอบรมบุคลากรเกีย่วกบังาน IC 
  
บทเรยีนในการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแก่ครอบครวั/ชมุชนเกีย่วกบั IC 
  
การป้องกนัการตดิเชือ้ 
ผลการตดิตามประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการทีส่ าคญัและการปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ 
  
บทเรยีนในการปรบัปรุงและควบคุมสิง่แวดลอ้ม 
  
บทเรยีนในการลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในพืน้ทีต่่างๆ  
  
การปรบัเปลีย่นต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เพื่อลดอตัราการตดิเชือ้ทีส่ าคญั 
  
บทเรยีนในการดแูลผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติ ผูป่้วยทีม่ภีมูติา้นทานต ่า การตดิเชือ้ทีด่ือ้ยาและเชือ้อุบตัใิหม ่
  
การเฝ้าระวงัและตดิตามก ากบั 
แนวทางการเฝ้าระวงัแบบ active prospective surveillance และวธิกีารเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุม 
  
บทเรยีนในการรบัรูก้ารตดิเชือ้ทีไ่ม่ไดม้ ีactive prospective surveillance 
  
แนวโน้มการใชย้าตา้นจุลชพีทีส่ าคญั แนวโน้มการดือ้ยา และการตอบสนองทีเ่กดิขึน้ 
  
สรุปความรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์การตดิเชือ้ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู และการปรบัปรุงระบบงานทีเ่กดิขึน้ 
  
บทเรยีนในการท างานร่วมกบัสว่นราชการ องคก์รอื่น และชุมชน 
  
การควบคุมการระบาด 
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บทเรยีนในการควบคมุการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของการตดิเชือ้ในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมา 
  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
46. การออกแบบระบบป้องกนัและควบคุมการ

ตดิเชือ้ 
   

47. การจดัการและทรพัยากร     
48. การป้องกนัการตดิเชือ้    
49. การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้และตดิตามก ากบั    
50. การควบคุมการระบาดของการตดิเชือ้    



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 2006 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  23 

 

II-5 ระบบเวชระเบียน 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: ความถกูต้อง สมบรูณ์ ทนัเวลา มีเน้ือหาท่ีจ าเป็น (ส าหรบัการสือ่สาร 
การดแูลต่อเนื่อง การประเมนิคณุภาพ) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนผูป่้วยนอก       
อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนผูป่้วยใน       
อตัราความสมบรูณ์ของ Nursing Record       
อตัราความสมบรูณ์ของการบนัทกึรหสั ICD       
อตัราการไมล่งการวนิิจฉยัโรคในคอมพวิเตอร ์       
อตัราการคน้หาเวชระเบยีนไมพ่บใน....นาท ี       
บริบท: 
ปรมิาณผูป่้วยนอก/ผูป่้วยใน: 
กระบวนการ: 
การวางแผนและออกแบบระบบ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิสว่นขาดของการออกแบบบนัทกึเวชระเบยีน: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิความซ ้าซอ้น/การไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ของการบนัทกึ: 
  
บทเรยีนจากการประเมนิตามนโยบายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการบนัทกึเวชระเบยีน: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการประมวลผลจากเวชระเบยีนและการน าขอ้มลูทีป่ระมวลไดไ้ปใช:้ 
  
การประเมนิประสทิธภิาพของระบบบรหิารเวชระเบยีน: 
  
การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 
บทเรยีนเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของเวชระเบยีน: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการรกัษาความลบัของเวชระเบยีน: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใหผู้ป่้วยเขา้ถงึขอ้มลูของตนในเวชระเบยีน: 
  
เวชระเบยีนผูป่้วย 
บทเรยีนเกีย่วกบัการทบทวนและปรบัปรงุความสมบรูณ์ของการบนัทกึเวชระเบยีน 
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บทเรยีนเกีย่วกบัการทบทวนและปรบัปรงุคณุภาพของการบนัทกึเวชระเบยีน: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
51. การวางแผนและออกแบบระบบบรหิารเวช

ระเบยีน 
   

52. ความสมบรูณ์ของการบนัทกึ    
53. การทบทวนเวชระเบยีน    
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II-6 ระบบการจดัการด้านยา 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: ถกูต้อง ปลอดภยั ได้ผล ทนัเวลา adherence 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อตัรา prescribing error       
อตัรา pre-dispensing error       
อตัรา dispensing error       
อตัรา admin error       
อตัรา ADE       
อตัราความเหมาะสมในการสัง่ใชย้าทีท่ า DUE       
บริบท: 
: 
กระบวนการ: 
การวางแผนและการจดัการ 
ผลการประเมนิการท าหน้าทีข่อง PTC การบรรลุเป้าประสงคข์องระบบยา ประสทิธภิาพของการจดัการระบบยา 

และการปรบัปรงุ:  
  
การปรบัปรงุบญัชยีาครัง้สดุทา้ย นโยบายส าคญั จ านวนยาในบญัช ี
  
ตวัอยา่ง HAD/มาตรการป้องกนั/ADE ในยากลุ่มนี้ 
  
ขอ้มลูอบุตักิารณ์เกีย่วกบัยา/การปรบัปรงุระบบในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการตอบสนองเมือ่เกดิ ME/ADE: 
  
จุดเน้นในการเพิม่พนูความรูใ้หผู้ป้ระกอบวชิาชพีในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา: 
  
การเกบ็ส ารองยา 
บทเรยีนเกีย่วกบัการเกบ็ส ารองยา: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการเกบ็ส ารองยาฉุกเฉิน: 
  
วธิกีารจ่ายยาเมือ่หอ้งยาปิดและมาตรการความปลอดภยัทีส่ าคญั: 
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บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัการยาทีส่ง่คนืมาหอ้งยา: 
  
การสัง่ใชย้าและถ่ายทอดค าสัง่ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วย: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลูยาทีจ่ าเป็น: 
  
ผลการตดิตามการปฏบิตัตืามนโยบายเพือ่ป้องกนั ME/ADE 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการท า med reconcile: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการทบทวนค าสัง่ใชย้า: 
  
การเตรยีม การจดัจ่าย และการใหย้า 
บทเรยีนเกีย่วกบัการเตรยีมยาในหอผูป่้วย 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการตดิฉลากยา การสง่มอบยาหรอืการกระจายยา: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการบรหิารยาและการใช ้MAR: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใหค้วามรู ้การมสีว่นรว่มของผูป่้วย/ครอบครวั: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการตดิตามผลการใชย้า: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัการกบัยาทีผู่ป่้วยน าตดิตวัมา: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
54. การวางแผนและการจดัการ    
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55. การเกบ็ส ารองยา    
56. การสัง่ใชย้าและการถ่ายทอดค าสัง่    
57. การทบทวนค าสัง่ เตรยีม จดัจ่าย/สง่มอบยา    
58. การบรหิารยาและตติตามผล    
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II-7.1 A บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: ถกูต้อง แม่นย า รวดเรว็ ปลอดภยั 

ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ระยะเวลาการออกผล lab ผูป่้วยนอก       
ระยะเวลาการออกผล lab ฉุกเฉิน       
อตัราการปฏเิสธสิง่สง่ตรวจ       
อตัราการรายงานคา่วกิฤตใินเวลาทีก่ าหนด       
จ านวนการเกดิอบุตัเิหตุ/อบุตักิารณ์       
จ านวนครัง้ทีค่า่ EQA ต ่ากว่าเกณฑ ์       
บริบท: 
ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การสง่ตรวจภายนอก): 
จ านวนผูท้ าการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (ปรญิญา/ต ่ากว่าปรญิญา): 
กระบวนการ: 
การเพิม่ขดีความสามารถของการตรวจ lab (ในชว่ง 1-2 ปีทีผ่า่นมา/แผนทีจ่ะเพิม่):  
  
โครงสรา้งกายภาพทีเ่อือ้ต่อคุณภาพและความปลอดภยั: 
  
ระบบบ ารงุรกัษาเครือ่งมอื: 
  
การสอบเทยีบและการใชผ้ลการสอบเทยีบ: 
  
การตรวจภายนอก (ชนิด หน่วยตรวจ การประเมนิ): 
  
การสือ่สารกบัแพทย/์พยาบาลผูส้ง่ตรวจ (วธิกีารสือ่สาร การใชป้ระโยชน์): 
  
การรกัษาความลบัของการรายงานผล: 
  
คณุภาพการรายงานคา่วกิฤต:ิ 
  
การจดัการกบัสิง่สง่ตรวจ: 
  
การทดสอบความช านาญ/EQC/EQA (ความครอบคลุม ผลการทดสอบ การปรบัปรงุ): 
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การปรบัปรงุแกไ้ขเนื่องจากอุบตักิารณ์ส าคญั: 
  
การประเมนิ/รบัรองจากองคก์รภายนอก (องคก์ร บรกิาร วนัที ่ผล): 
  
ขอ้แนะน าขององคก์รภายนอก/การตอบสนอง: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

59. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ
หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์

   

60. การจดับรกิารปฏบิตักิารทางการแพทย ์    
61. ระบบคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์    
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II-7.1 B บริการโลหิตวิทยา 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: ถกูต้อง ปลอดภยั เหมาะสม ทนัความต้องการ 

ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อตัราการใชส้ว่นประกอบของเลอืด       
จ านวนความผดิพลาดของการจ่ายเลอืด       
จ านวนปฏกิริยิาจากการใหเ้ลอืด       
จ านวนผูป่้วยทีต่อ้งสง่ต่อเนื่องจากไมม่เีลอืด       
จ านวนผูป่้วยทีต่ดิเชือ้จากการใหเ้ลอืด       
อตัราการคนืเลอืดทีจ่องไว ้       
บริบท: 
ขอบเขตบรกิาร: 
การเตรยีมสว่นประกอบของเลอืดทีท่ าได:้ 
กระบวนการ: 
ระบบตรวจสอบและทบทวนการใชโ้ลหติ/ผูก้ ากบัดแูล: 
  
ระดบัขัน้ต ่าของการส ารองเลอืดและสว่นประกอบของเลอืด และผลการปฏบิตั:ิ 
  
ระบบการแจง้ผลการตดิเชือ้แกผู่บ้รจิาคโลหติ/จ านวนผูต้ดิเชือ้ในรอบปีทีผ่า่นมา: 
  
มาตรฐานการตรวจรอ่งรอยการตดิเชือ้ (disease marker): 
  
ระบบคดัแยก กกักนั ชีบ้่งเลอืดทีไ่มผ่า่นการตรวจและเลอืดทีต่ดิเชือ้: 
  
ระบบหว่งโซ่ความเยน็ของการเกบ็รกัษาและขนสง่: 
  
ประเดน็ทีย่งัไมส่ามารถด าเนนิการตามมาตรฐาน/แนวทางของศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาติได:้ 
  
การเขา้รว่มระบบประกนัคณุภาพจากภายนอก: 
  
การรบัรองคณุภาพทีไ่ดร้บั: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
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มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

62. บรกิารโลหติวทิยา    
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II-7C บริการรงัสีวิทยา 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: คณุภาพฟิลม์ ปลอดภยั ถกูต้อง รวดเรว็ 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ระยะเวลาการรอฟิลม์ผูป่้วยนอก       
ระยะเวลาการรอฟิลม์ฉุกเฉิน       
ระยะเวลาการนดัตรวจพเิศษ       
อตัราการถ่ายภาพรงัสซี ้า       
จ านวนผูป่้วยทีแ่พส้ารทบึรงัส/ีแพร้นุแรง       
อตัราการสง่ตรวจพเิศษทีใ่หผ้ลบวก       
บริบท: 
ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การสง่ตรวจภายนอก): 
การตรวจพเิศษ/การท า intervention ทางรงัส:ี 
จ านวนผูถ้่ายภาพรงัส ี(ปรญิญา/ต ่ากว่าปรญิญา): 
จ านวนรงัสแีพทย:์ 
เทคโนโลยสี าคญั: 
กระบวนการ: 
การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสโีดยหน่วยงานภายนอก (องคก์ร วนัทีต่รวจ ผล): 
  
ผลการตรวจวดัปรมิาณรงัส:ี 
  
ระบบบ ารงุรกัษาเครือ่งมอื: 
  
การสอบเทยีบและการใชผ้ลการสอบเทยีบ: 
  
ความครอบคลุมของภาพรงัสทีีร่งัสแีพทยอ์า่นและแปลผล: 
  
ระบบการรายงาน/การบนัทกึ/การคน้หาผลการตรวจ: 
  
การควบคมุคณุภาพของกระบวนการทางรงัสเีทคนิค 
  
การสือ่สารกบัผูส้ง่ตรวจ (วธิกีารสือ่สาร การใชป้ระโยชน์): 
  
การปรบัปรงุแกไ้ขเนื่องจากอุบตักิารณ์ส าคญั: 
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ขอ้แนะน าขององคก์รภายนอก/การตอบสนเอง: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

63. การวางแผนทรพัยากรและการจดัการรงัสี
วทิยา 

   

64. การจดับรกิารรงัสวีทิยา    
65. ระบบคุณภาพและความปลอดภยับรกิารรงัสี

วทิยา 
   

 



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 2006 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  34 

 

II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: ครบถว้น ทนัเวลา ครอบคลุม ประสทิธภิาพ  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
การประเมนิผลงานดา้นระบาดวทิยาโดย สคร.       
ความครบถว้นของการรายงาน รง.506       
ความทนัเวลาของการรายงาน รง.506       
ความครบถว้นของการสอบสวนเฉพาะราย       
ความทนัเวลาของการสอบสวนเฉพาะราย       
คุณภาพของการสอบสวนโรค       
บริบท: 
โรคและภยัสขุภาพส าคญัในพืน้ที:่ โรค 
โรคและภยัสขุภาพส าคญัทีอ่ยูใ่นแผนเฝ้าระวงั: โรคตดิต่อทีต่อ้งเฝ้าระวงั  
กระบวนการ: 
การบรหิารจดัการและทรพัยากร: 
  
การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้าระวงั: 
วธิกีาร/การมสีว่นรว่มของบุคลากรเพื่อใหส้ามารถพบการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของโรค: 
   
การพฒันาขดีความสามารถ/ความพรอ้มเพื่อรองรบัหากมกีารระบาดของโรคหรอืการเพิม่ขึน้ของภยัสขุภาพ: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู ความเป็นปัจจุบนัของสถานการณ์โรคส าคญัทีเ่ฝ้าระวงั: 
  
บทเรยีนจากการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคและภยัสขุภาพใน 1-2 ปีทีผ่่านมา:  
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูเฝ้าระวงั: 
  
การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสขุภาพ: 
การประเมนิความทนัต่อสถานการณ์ในการสอบสวนโรคส าคญั: 
  
การประเมนิความสามารถในการหยุดยัง้การเกดิผูป่้วยรายใหม่: 
   
การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารและเตอืนภยั: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
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มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

66. นโยบาย แผน การตดิตามประเมนิผล 
บุคลากร ทรพัยากร การสรา้งความรู ้

   

67. การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูการเฝ้าระวงั    
68. การตอบสนองต่อการระบาด และการ

เผยแพรข่อ้มลู 
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II-9 การท างานกบัชุมชน 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
พฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพ       
       
       
       
       
       
บริบท: 
ชมุชนทีร่บัผดิชอบ ความตอ้งการ ศกัยภาพ กลุ่มเป้าหมายส าคญั: 
กระบวนการ: 
การจดับรกิารสขุภาพแกช่มุชน: 
  
การจดับรกิารสขุภาพแกช่มุชนโดยร่วมมอืกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ: 
  
ภาพรวมของการท างานรว่มกบัชมุชน: การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม การสรา้งเครอืขา่ย: 
  
การขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: 
  
การสง่เสรมิความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพือ่แกปั้ญหาทีส่ าคญัของชมุชน: 
  
การสง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพสว่นบุคคล: 
  
แนวโน้มการเปลยีนแปลงพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพ:: 
  
การสง่เสรมิสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด:ี 
  
การสง่เสรมิบรกิารชว่ยเหลอืทางสงัคมและการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด:ี 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
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69. การจดับรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพส าหรบั
ชุมชน 

   

70. การเสรมิพลงัชุมชน    
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ระยะเวลารอคอยที ่OPD       
ระยะเวลารอคอยที ่ER       
ระยะเวลาตอบสนองต่อการเรยีกใช ้EMS       
       
       
       
บริบท: 
กลุ่มผูป่้วยทีม่ปัีญหาในการเขา้ถงึ: 
กระบวนการ: 
ตวัอยา่งโรคทีส่ะทอ้นคณุภาพของการเขา้ถงึและการเขา้รบับรกิาร (ระบุรายละเอยีดใน clinical tracer highlight): 
  
การปรบัปรงุการเขา้ถงึในชว่ง 1-2 ปีทีผ่า่นมา: 
  
บทเรยีนจากการทบทวนความรวดเรว็ในการดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน: 
  
บทเรยีนในการดแูลเบือ้งตน้และสง่ต่อ ส าหรบัผูป่้วยทีไ่มส่ามารถใหก้ารรกัษาได้: 
  
บทเรยีนในการรบัผูป่้วยเขา้ในหน่วยบรกิารวกิฤตหิรอืหน่วยบรกิารพเิศษ: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใหข้อ้มลูและการขอ informed consent: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

71. การเขา้ถงึบรกิารทีจ่ าเป็นและบรกิารเร่งด่วน    
72. กระบวนการรบัผูป่้วย    
73. การใหข้อ้มลูและ informed consent    
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III-2 การประเมินผู้ป่วย 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: ถกูต้อง เหมาะสม รวดเรว็ ปลอดภยั  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
       
       
       
บริบท: 
กลุ่มผูป่้วยทีม่โีอกาสเกดิปัญหาในการประเมนิ: 
กระบวนการ: 
การประเมนิผูป่้วย 
ตวัอยา่งโรคทีส่ะทอ้นคณุภาพของการประเมนิผูป่้วย (ดรูายละเอยีดใน clinical tracer highlight): 
  
บทเรยีนในการเชือ่มโยงและประสานการประเมนิ: 
  
การพฒันาใหส้ามารถประเมนิปัญหาของผูป่้วยอยา่งรอบดา้น: 
  
บทเรยีนในการใชข้อ้มลูวชิาการเพือ่ชีน้ าการประเมนิอยา่งเหมาะสม (ตวัอยา่งโรคทีใ่ช ้CPG ในการประเมนิและ

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้): 
  
บทเรยีนในการประเมนิความทนัเวลาของการประเมนิซ า้: 
  
บทเรยีนในการอธบิายผลการประเมนิใหแ้กผู่ป่้วยและครอบครวั: 
  
การตรวจ investigation 
บทเรยีนในการประเมนิวา่ผูป่้วยไดร้บัการตรวจ investigation ทีจ่ าเป็น ในเวลาทีเ่หมาะสม: 
  
บทเรยีนในเรือ่งการสือ่สาร การบนัทกึ การสบืคน้ ผลการตรวจ: 
  
การวนิิจฉยัโรค 
บทเรยีนในการทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรค: 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

74. การประเมนิผูป่้วย    
75. การตรวจ investigate ทีจ่ าเป็น    
76. การวนิิจฉยัโรค    
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III-3 การวางแผน 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
       
       
       
บริบท: 
ตวัอยา่งโรคทีค่ณุภาพการวางแผนดแูลมคีวามส าคญั: 
ตวัอยา่งโรคทีค่ณุภาพการวางแผนจ าหน่ายมคีวามส าคญั: 
กระบวนการ: 
การวางแผนการดแูลผูป่้วย 
บทเรยีนในการเชือ่มโยงและประสานแผนการดแูลผูป่้วย: 
  
บทเรยีนในการใชข้อ้มลูวชิาการเพือ่ชีน้ าการวางแผนการดแูลอยา่งเหมาะสม (ตวัอยา่งโรคทีใ่ช ้CPG ในการ

ประเมนิและประโยชน์ทีเ่กดิขึน้): 
  
บทเรยีนในการใหผู้ป่้วย/ครอบครวัมสีว่นรว่มในการวางแผน: 
  
บทเรยีนในการประเมนิแผนการดแูลผูป่้วย (ความครอบคลมุปัญหา ความชดัเจนของเป้าหมาย): 
  
บทเรยีนในการใชป้ระโยชน์จากแผนการดแูลผูป่้วย การทบทวนและปรบัแผน: 
  
การวางแผนจ าหน่าย 
โรคทีม่กีารวางแผนจ าหน่ายลว่งหน้า หรอืใช ้CareMap เพือ่การวางแผนจ าหน่าย: 
  
บทเรยีนในการประเมนิปัญหาของผูป่้วยทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจ าหน่าย เพือ่ประโยชน์ในการวางแผนจ าหน่าย: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มในการวางแผนจ าหน่าย (วชิาชพี ผูป่้วย ครอบครวั): 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการเตรยีมผูป่้วยและครอบครวัใหม้ศีกัยภาพและความมัน่ใจในการดแูลตนเองหลงัจ าหน่าย: 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

77. การวางแผนการดแูลผูป่้วย    
78. การวางแผนจ าหน่าย    
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III-4 การดแูลผู้ป่วย 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
จ านวนผูป่้วยทีพ่ลกัตกหกลม้ทัง้หมด       
จ านวนผูป่้วยทีพ่ลกัตกหกลม้และบาดเจบ็       
จ านวนผูป่้วยทีเ่กดิแผลกดทบัตัง้แต่ระดบั 2 ขึน้ไป       
จ านวนผูป่้วยทีต่อ้งท า CPR นอก ICU       
       
บริบท: 
:  
กระบวนการ: 
การดแูลทัว่ไป 
บทเรยีนเกีย่วกบัการมอบความรบัผดิชอบใหผู้ท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั สะดวกสบาย เป็นสว่นตวั เอือ้ต่อการดแูลทีม่คีุณภาพ: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ ใหแ้ก่ผูป่้วย: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ภาวะวกิฤต ิหรอืภาวะฉุกเฉิน: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการตอบสนองความตอ้งการดา้นอารมณ์และจติสงัคม: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสานการดแูลผูป่้วยภายในทมี: 
  
การดแูลและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู 
บทเรยีนเกีย่วกบัการดแูลผูป่้วยในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอาการผูป่้วย เพื่อแกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นแผนการรกัษา: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบั rapid response system เมื่อผูป่้วยมอีาการทรุดลง: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการตดิตาม วเิคราะหแ์นวโน้มของเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์เพื่อน ามาปรบัปรงุ: 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

79. การดแูลทัว่ไป    
80. การดแูลและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู    
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III-4.3 ก. การระงบัความรู้สึก 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: ความปลอดภยั 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อตัราการใสท่่อชว่ยหายใจล าบาก       
อตัราการใสท่่อชว่ยหายใจซ ้าภายใน 48 ชม.       
จ านวนผูเ้สยีชวีติภายใน 24 ชม.หลงัการดมยา       
จ านวนการคลื่นไสอ้าเจยีนทีต่อ้งไดร้บัยา       
จ านวนการเขา้ ICU ภายใน 24 ชม. (unplanned)       
จ านวน cardiac arrest ระหว่างหรอืภายใน 48 
ชม.หลงัการดมยา (โดยไม่มสีาเหตุจากการผ่าตดั) 

      

       
บริบท: 
กลุ่มผูป่้วยใชบ้รกิารระงบัความรูส้กึ ทีม่คีวามเสีย่งสงู: 
กระบวนการ: 
บทเรยีนในการประเมนิความเสีย่ง การวางแผน การปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อการระงบัความรู้สกึทีป่ลอดภยั : 
  
บทเรยีนในการเตรยีมความพรอ้มผูป่้วย และใหผู้ป่้วยมสีว่นร่วม: 
  
บทเรยีนในการใชก้ระบวนการระงบัความรูส้กึทีร่าบรื่น ปลอดภยั : 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการฝึกอบรม/ฟ้ืนฟูทกัษะของบุคลทีท่ าหน้าทีร่ะงบัความรูส้กึ : 
  
บทเรยีนในการเฝ้าตดิตามผูป่้วยระหว่างระงบัความรูส้กึและพกัฟ้ืน: 
  
บทเรยีนและขอ้จ ากดัในการปฏบิตัติามค าแนะน าของราชวทิยาลยัวสิญัญแีพทย ์(เครื่องมอื วสัดุ ยา): 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการดแูลการใช ้deep sedation  
  
บทเรยีนในการตดิตามเหตุการณ์ไม่พงึประสงคแ์ละการปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

81. การระงบัความรูส้กึ    



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-4.3 ข. การผ่าตดั 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: ความปลอดภยั 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อตัราการไดร้บั prophylactic antibiotic ถูกตอ้ง       
       
       
บริบท: 
กลุ่มผูป่้วยผา่ตดัทีม่คีวามเสีย่งสงู: 
กระบวนการ: 
บทเรยีนในการประเมนิผูป่้วย การประเมนิความเสีย่ง การวางแผนการผ่าตดั การปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ: 
  
บทเรยีนในอธบิายขอ้มลูใหผู้ป่้วย/ครอบครวั และการใหผู้ป่้วยมสีว่นร่วมตดัสนิใจ: 
  
บทเรยีนในการเตรยีมความพรอ้มผูป่้วยก่อนผ่าตดั: 
  
บทเรยีนในการป้องกนัการผา่ตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง: 
  
บทเรยีนในการจดัสิง่แวดลอ้มและระบบงานของหอ้งผ่าตดั (ด ูSPA): 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากบนัทกึการผ่าตดั: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการดแูลหลงัผา่ตดั และการตดิตามภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดั: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้แผลผ่าตดั: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

82. การผ่าตดั    

 



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-4.3 ค. อาหารและโภชนาการ 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
อตัราการคดักรองภาวะโภชนาการ       
       
       
บริบท: 
กลุ่มผูป่้วยทีก่ารดแูลทางโภชนการมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนตวั: 
กระบวนการ: 
บทเรยีนเกีย่วกบัระบบบรกิารอาหารเพื่อความพงึพอใจของผูป่้วย (เมนู เวลา การสัง่ การตรวงสอบ การตดิตาม): 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการ: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการคดักรองภาวะโภชนาการ การประเมนิอย่างละเอยีดเมื่อมขีอ้บ่งชี:้ 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการวางแผนและการดแูลทางโภชนาการ/โภชนบ าบดัในกลุ่มผูป่้วยส าคญั: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใหค้วามรูด้า้นโภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วยและครอบครวั: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัสขุาภบิาลอาหารในการผลติ จดัเกบ็ สง่มอบ จดัการของภาชนะและเศษอาหาร: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

83. อาหารและโภชนบ าบดั    

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 2006 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  48 

 

III-4.3 ง/จ การดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้าย/การบ าบดัอาการเจบ็ปวด 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
บริบท: 
กลุ่มผูป่้วยระยะสดุทา้ยที ่รพ.ใหก้ารดแูล: 
กลุ่มเป้าหมายในการบ าบดัอาการเจบ็ปวด: 
กระบวนการ: 
การดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย 
บทเรยีนเกีย่วกบัการสรา้งความตระหนกัในความตอ้งการของผูป่้วยระยะสดุทา้ย 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิ/รบัรูค้วามตอ้งการของผูป่้วยระยะสดุทา้ย  
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยอย่างรอบดา้น (ร่างกาย จติสงัคม อารมณ์ จติวญิญาณ) 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใหผู้ป่้วยและครอบครวัมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
  
การบ าบดัอาการเจบ็ปวด 
บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิอาการเจบ็ปวด 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการบ าบดัรกัษาอาการเจบ็ปวดในโรงพยาบาล 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการบ าบดัรกัษาอาการเจบ็ปวดซึง่ผูป่้วยรกัษาตวัทีบ่า้น 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

84. การดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย    
85. การบ าบดัอาการเจบ็ปวด    

 



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-4.3 ฉ. การฟ้ืนฟสูภาพ 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
บริบท: 
กลุ่มผูป่้วยทีก่ารฟ้ืนฟูสภาพมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนตวั: 
กระบวนการ: 
บทเรยีนเกีย่วกบัการเขา้ถงึ การขยายความครอบคลุมในการใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสภาพ 
  
บทเรยีนในการประเมนิและวางแผนการใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสภาพ 
  
บทเรยีนในการใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสภาพ 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการช่วยเหลอืผูพ้กิารและฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยในชมุชน 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

86. การฟ้ืนฟูสภาพ    

 



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-4.3 ช. การดแูลผู้ป่วยไตรายระยะสดุท้าย 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
บริบท: 
: 
กระบวนการ: 
 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

87. การดแูลผูป่้วยไตวายระยะสดุทา้ย    
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III-5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผู้ป่วย/ครอบครวั 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       
       
บริบท: 
ตวัอยา่งโรคทีค่ณุภาพการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัมคีวามส าคญั:  
ลกัษณะประชากร/ผูร้บับรกิารทีม่ผีลต่อการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั:  
กระบวนการ: 
บทเรยีนเกีย่วกบัการวางแผนและก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น การสรา้งการเรยีนรู ้เพือ่การดแูลตนเองและพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสม: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นอารมณ์ จติใจ และค าปรกึษา: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการรว่มกนัก าหนดแผนการดแูลผูป่้วยโดยทมีผูใ้หบ้รกิารกบัผู้ป่วย/ครอบครวั: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดักจิกรรมเสรมิพลงั/เสรมิทกัษะใหแ้กผู่ป่้วย/ครอบครวั ใหม้คีวามสามารถในการดแูลตนเอง: 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิผลกระบวนการเรยีนรูแ้ละเสรมิพลงั: 
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

88. การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั    

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 
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III-6 การดแูลต่อเน่ือง 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
       
       

บริบท: 
ระดบัการใหบ้รกิาร: 
ลกัษณะหน่วยบรกิารในเครอืขา่ย: 
ตวัอยา่งโรคทีก่ารดแูลต่อเนื่องมคีวามส าคญัต่อประสทิธผิลในการรกัษาและคณุภาพชวีติของผูป่้วย: 

กระบวนการ: 
บทเรยีนเกีย่วกบัระบบนดัหมายเพือ่การรกัษาต่อเนื่อง 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัระบบชว่ยเหลอืและใหค้ าปรกึษาหลงัจ าหน่าย 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัความรว่มมอืกบัชมุชนและองคก์รอืน่ๆ เพือ่ความต่อเนื่องในการตดิตามดูแลผูป่้วย 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการบรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพกบัการดแูลต่อเนื่องหลงัจ าหน่าย 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการสือ่สารขอ้มลูของผูป่้วยแกห่น่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การดแูลต่อเนื่อง 
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการทบทวนการบนัทกึเวชระเบยีนเพือ่การดแูลต่อเนื่อง 
  
บทเรยีนในการตดิตามผลการดแูลต่อเนื่องและน าผลการตดิตามมาใชว้างแผน/ปรบัปรงุบรกิาร 
  
บทเรยีนในการตดิตามการสง่ต่อผูป่้วยไปรบับรกิารในระดบัทีส่งูขึน้  
  
บทเรยีนเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพแกห่น่วยบรกิารทีใ่หก้ารดแูลต่อเนื่อง  
  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
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