HA Standards Part I
Framework for Evaluation & Sharing

Public Concern
Neg. Impact
Resource Conservation
Legal Compliance

I-1 การนาองค์กร

Governing Body
Accountability
& Evaluation
CEO

องค์กรแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสงั คมดีเพียงใด

Societal
Responsibility

Ethical Behavior

Vision,
Mission,
Values

Management
Staff

Communication
ิ ธิภาพของการสอ
ื่ สาร
ประสท
เป็ นอย่างไร

Focus on Action
การปฏิบต
ั ต
ิ ามสงิ่ ทีอ
่ งค์กร
มุง่ เน ้นเป็ นอย่างไร

Environment for
Improvement
บรรยากาศการพัฒนาเป็ นอย่างไร

Community Support
ชุมชนได ้รับประโยชน์จากองค์กรอย่างไร

Sustainable
Organization

Safety Culture
วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็ นอย่างไร

High
Performance
ผลงานขององค์กรเป็ นอย่างไร

I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์

Strong &
Sustainable
Organization

มีการวิเคราะห์ข ้อมูลรอบด ้านเพียงใด

Projection

Goal
Achievement

Data Analysis
KPI
Strategic
Planning Process

Strategic
Objectives

มีกระบวนการวางแผน
ทีด
่ เี พียงใด

วัตถุประสงค์สอดคล ้องกับ
ความท ้าทายเชงิ กลยุทธ์ของ
องค์กรเพียงใด

KPI Monitoring &
Comparison

ตัววัดครอบคลุมประเด็นสาคัญและหนุน
ให ้เกิด alignment ทัง้ องค์กรหรือไม่

Modify
Plan

Action Plan
Resources
มีการจัดสรรทรัพยากร
เพียงพอหรือไม่

HR Plan
มีแผนและกาลังคนเพือ
่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกลยุทธ์หรือไม่

มีการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมหรือไม่

Plan
Implementation

การแบ่งกลุม
่ เหมาะสมหรือไม่

Customer
Segmentation

ได ้ข ้อมูลทีส
่ าคัญต่อการ
ิ ใจหรือไม่
ตัดสน

Customer
Requirement

ติดตามทันทีหรือไม่
ได ้ข ้อมูลทีน
่ ามา
action ได ้เพียงใด

Customer
Feedback

ตอบสนองคาร ้องเรียน
รวดเร็วเพียงใด

Customer
Complaint

ั พันธ์และการเข ้าถึงดีเพียงใด
การสร ้างความสม

เจ ้าหน ้าที่ เข ้าใจและตืน
่ ตัวเพียงใด
ิ ธิเพียงใด
ผู ้ป่ วยรับรู ้สท

วิธก
ี ารวัดเหมาะสมหรือไม่
้ อ
มีการนาข ้อมูลไปใชเพื
่
การมุง่ เน ้นลูกค ้าเพียงใด

Satisfaction
Determination

Use of Customer
Voice

Customer
Relationship &
Access

Response to
Customer Need
& Expectation
Customer
Satisfaction &
Trust

Staff Awareness
Inform Patient

ผู ้ป่ วยได ้รับการคุ ้มครองตามคา
ิ ธิผู ้ป่ วยครบถ ้วนเพียงใด
ประกาศสท

Implement Patient Charter

ผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามต ้องการเฉพาะได ้รับ
ิ ธิเพียงใด
การคุ ้มครองสท

Patient with Specific Need

Patient’s Right
Protection

ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ทีน
่ ่าพอใจหรือไม่

I-3 การมุ่งเน้ นผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน

I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
Comparative
Data

KPI ทีเ่ ลือกวัด
ครอบคลุม KPI ที่
สาคัญครบถ ้วนเพียงใด
มี alignment เพียงใด

มีการวัดสมา่ เสมอ ได ้
ื่ ถือ
ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องน่าเชอ
ื่ มโยงกันเพียงใด
และเชอ

KPI
Selection &
Alignment

KPI
Measurement
& Integration

มีการวิเคราะห์ข ้อมูล
เหมาะสมเพียงใด

ข ้อมูลเปรียบเทียบทีใ่ ช ้
เหมาะสมเพียงใด
มีการนาผลการวิเคราะห์
้
ไปใชประโยชน์
อย่างไร

Data
Analysis

Priority for
Improvement

Track
Progress &
Performance

Support
Decision Making
& Innovation

Organization
Efficiency &
Effectiveness

้
มีการใชประโยชน์
ในการ
ิ ใจอย่างไร
ตัดสน
การจัดการความรู ้ มี
ิ ธิภาพเพียงใด
ประสท

Knowledge
Management

Knowledge
Asset
มีความรู ้ทีต
่ ้องการเพียงใด

IT Support & Quality Assurance

ระบบ IT มีความัน
่ คงปลอดภัยเพียงใด สนับสนุนได ้ดี
ื่ ถือเพียงใด
เพียงใด คุณภาพข ้อมูลและความรู ้น่าเชอ

I-5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
HRM

การพัฒนาบุคลากรตรงประเด็น
ิ ธิภาพเพียงใด
และมีประสท

การวางแผน สรรหา
มอบหมายงาน ธารงรักษา
ิ ธิภาพเพียงใด
มีประสท

HRD

PMS, IDP, Recognition, Motivation

Planning
Recruitment
Assignment
Retention

Capacity
มีคนเพียงพอหรือไม่

Competence
Staff

Organization
Performance

คนมีความรู ้ความสามารถ
และทักษะเพียงพอหรือไม่

ผลการดาเนินงานของ
องค์กรเปลีย
่ นไปอย่างไร

การประเมินผล การพัฒนา บริหารค่าตอบแทน สร ้างแรงจูงใจ เหมาะสมเพียงใด

Work System & Culture
ระบบงานและวัฒนธรรมเอือ
้ ต่อการทางานทีไ่ ด ้ผลดีเพียงใด

Other Engagement Factors
ดูแลปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความผูกพันอืน
่ ๆ อย่างไร

Work Environment & Healthcare
จัดสงิ่ แวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อสุขภาพเพียงใด
ดูแลและสง่ เสริมสุขภาพคนดีเพียงใด

Staff
Engagement
คนมีความผูกพันกับ
องค์กรเพียงใด

Healthy Staff
สุขภาพคนทางานเป็ นอย่างไร

High
Performance
Staff
คนทางานดีขน
ึ้ อย่างไร

CC นัน
้ เป็ นความสามารถเชงิ กลยุทธ์ทจ
ี่ ะ
ทาให ้องค์กรประสบความสาเร็จหรือไม่

I-6 การจัดการกระบวนการ

Determine Core
Competency
มีนวตกรรมของระบบงานอะไรเกิดขึน
้ บ ้าง

Innovate Overall Work
System
Determine Key
Work Process

มีการออกแบบใหม่/สร ้างนวตกรรมใน
ิ ธิภาพอย่างไร
กระบวนการให ้มีประสท

Process
Requirement

ั พันธ์
กระบวนการเหล่านีส
้ ม
กับ CC อย่างไร
ก่อให ้เกิดคุณค่าแก่ผู ้ป่ วยและ
ี งอย่างไร
ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย

Design & Innovate
Work Process

Implement Work
Process

กระบวนการบริการของเรา ให ้คุณค่าแก่ผู ้ป่ วยมากพอ
่ วามสาเร็จขององค์กรหรือไม่
และนาไปสูค

Deliver Value to
Patient/Customer

Organization
Success

Improve Work
Process
Manage/Control

มีการปรับปรุงกระบวนการด ้วยวิธก
ี ารที่
Work Process
หลากหลายและเข ้มข ้นจนทาให ้ผลลัพธ์ด ี
ขึน
้ ตามต ้องการหรือไม่
ิ ธิภาพเพียงใด
การควบคุมกระบวนการมีประสท

Minimize Inspection & Audit
Prevent Rework & Error
ยังมีการตรวจสอบทีไ่ ม่จาเป็ น
ความผิดพลาดและการทาซา้ ทีป
่ ้ องกันได ้ อีกเพียงใด ทีไ่ หน

Patient’s Expectation,
Preference, Decision
ผู ้ป่ วยมีสว่ นร่วมอย่างไร

HA Standards Part II
Framework for Evaluation & Sharing

Leadership Support
ผู ้นาให ้การสนับสนุนอย่างไร

Integration &
Coordination

ื่ มโยงและประสานงานดีเพียงใด
มีการเชอ

Teamwork
การทางานเป็ นทีมในระดับต่างๆ เป็ นอย่างไร

Self-assessment

II-1 การบริหารความเสี่ยง คุณภาพ
และความปลอดภัย
Concerted &
Coordinated
Effort for Quality
Program

้
มีการใชประโยชน์
จากการประเมินตนเองอย่างไร

Risk Identification

Risk Prevention

ี่ งรัดกุมเพียงใด
มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการป้ องกันความเสย

Management &
Learning

Incident Report
การรับรู ้อุบต
ั ก
ิ ารณ์เป็ นไปอย่าง
รวดเร ้วและครอบคลุมเพียงใด

มีการเรียนรู ้จากอุบต
ั ก
ิ ารณ์ตา่ งๆ อย่างไร

Risk Awareness &
Safety Culture

Patient Care Review
การพัฒนาครอบคลุมโรคสาคัญเพียงใด
ใชวิ้ ธก
ี ารทีห
่ ลากหลายเพียงใด

ี่ งมี
ระบบบริหารความเสย
ิ ธิภาพเพียงใด
ประสท

มีวัฒนธรรมความปลอดภัยเพียงใด

มีการทบทวนคุณภาพครอบคลุมกรณีสาคัญเพียงใด

Clinical CQI

Effective Risk &
Safety
Management

Clinical KPI
Monitoring
้
มีการใชผลการติ
ดตาม KPI
เพือ
่ การพัฒนาอย่างไร

Better Clinical
Outcome
ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ดีขน
ึ้ อย่างไร

Safe, Effective,
Efficient Service

มีจด
ุ เน ้นและการพัฒนาใน
เรือ
่ งการนิเทศและกากับดูแล
ทางการพยาบาลอย่างไร

มีการใชข้ ้อมูลวิชาการเพือ
่
ปรับบริการให ้ทันสมัยอย่างไร

Effective Nursing
Administration
Function

Use Scientific
Evidence/Nursing
Standards & Ethic

ผู ้นาทางการพยาบาล
เก่งด ้านไหน

Qualified
Leadership

Adequate &
Competent
Nursing Staff
อัตรากาลังและความสามารถ
ของพยาบาลเป็ นอย่างไร

Collaboration on
Med, IC, HP, Q&S
มีการประสานความร่วมมือ
กับโครงสร ้างในระดับ
องค์กรอย่างไร

Effective Risk/
Quality
Management
ิ ธิผลของการบริหาร
ประสท
ี่ งและคุณภาพเป็ น
ความเสย
อย่าไงร

ี้ ละตอบสนองต่อ
มีการบ่งชแ
ปั ญหาของผู ้ป่ วยดีเพียงใด

II-2.1 การกากับดูแลวิชาชีพ
ด้านการพยาบาล
ื่ สารร่วมกันในทีม
สามารถทางานและสอ
และระหว่างทีมดูแลผู ้ป่ วยอย่างองค์รวมได ้อย่างไร

Good Nursing
Teamwork

Effective
Nursing Process

Good Nursing
Practice

Patient Center

Good Nursing
Record
บันทึกทางการพยาบาลม
ิ ธิภาพ และถูก
คุณภาพ ประสท
้
นาไปใชประโยชน์
อย่างไร

มีการนาข ้อมูลผลลัพธ์ของ
บริการพยาบาลไปใช ้
ประโยชน์อย่างไร

ผลลัพธ์ของบริการพยาบาล
มีแนวโน ้มอย่างไร

High Quality
Nursing Service

MSO มีสว่ นชว่ ย
ผู ้บริหารอย่างไรบ ้าง

Advisory to
Management

มีจด
ุ เน ้นและการพัฒนาใน
เรือ
่ ง credential, privileges,
CME อย่างไร

Credential,
Privilege, CME
มีกลไกในการพัฒนาและ
ื่ สาร ข ้อตกลง แนวทาง
สอ
ปฏิบต
ั ิ และการแก ้ปั ญหา
ภายในองค์กรอย่างไร

MSO

Collaboration on
Med, IC, HP, Q&S
มีการประสานความร่วมมือ
กับโครงสร ้างในระดับ
องค์กรอย่างไร

มีการใชข้ ้อมูลวิชาการเพือ
่
ปรับบริการให ้ทันสมัยอย่างไร

Use Scientific
Evidence/Medical
Standards & Ethic

มีการบริหารจัดการและ
พัฒนากระบวนการดูแลผู ้ป่ วย
ิ ธิภาพอย่างไร
ให ้มีประสท

Communication
Problem Solving
Agreement

Effective
Patient Care
Management

มีระบบกากับดูแลมาตรฐาน
คุณภาพและจริยธรรมของ
ี อย่างไร
วิชาชพ

Patient Center

Quality
Monitoring &
Improvement
ิ ธิผลของการบริหาร
ประสท
ี่ งและคุณภาพเป็ น
ความเสย
อย่าไร

II-2.2 การกากับดูแลวิชาชีพ
ด้านการแพทย์
มีการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้และ
ทบทวนคุณภาพการดูแล
ผู ้ป่ วยร่วมกันอย่างไร

Good Medical
Teamwork

Good Medical
Practice

Good Medical
Record
บันทึกทางการแพทย์ม ี
ิ ธิภาพ และถูก
คุณภาพ ประสท
้
นาไปใชประโยชน์
อย่างไร

มีการนาข ้อมูลผลลัพธ์ของ
บริการทางการแพทย์ ไปใช ้
ประโยชน์อย่างไร

ผลลัพธ์ของบริการทาง
การแพทย์มแ
ี นวโน ้ม
อย่างไร

High Quality
Medical Service

ิ ธิภาพเพียงใด
แต่ละระบบมีประสท

Facility Management

Structure

II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย
Safe &Effective Work
Environment

Fire Safety
Safety Management

Hazardous
Emergency Management
Available

Equipment Management
Available

Utility
Management

Safe & Reliable
Equipment
Safe & Reliable
Utility System

Supportive Environment
Learning Environment

Support Health
Promotion

Healthy Food, Nonharmful Material
Water Treatment

Volume of Waste

Garbage Disposal

Environmental
Protection

Safe & healthy
Environment with
Effective
Management

ิ ธิภาพของ คกก.
ประสท
และทีม IC เป็ นอย่างไร

IC Committee
IC Professional
Program Design
Goals, Objectives,
Strategies, Policy
มีการกาหนดยุทธศาสตร์
และเป้ าหมายการ
ขับเคลือ
่ นงาน IC ใน
องค์กรอย่างไร

Integration &
Coordination
ระบบงาน IC ผนวกเข ้ากับ
งานพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยขององค์กร
และบุคลากรทุกคนโดยรวม
ได ้ดีเพียงใด

ยกตัวอย่างการนา
Evidence base มาวาง
ระบบ IC

มีการจัดสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ลด
ี่ งในการกระจาย
ความเสย
ื้ อย่างไร
เชอ

Scientific
Evidence

Environment
Control

IC Measures

Standard
Precaution &
Hand Hygiene

มีการเลือกคนและจัด
อัตรากาลังงาน ICอย่างไร

ผลการประเมินแนวทางและ
ื้ ใน
มาตราการป้ องกันการติดเชอ
รูปแบบต่างๆเป็ นอย่างไร

Resources

Prevention of
Specific HAI

ระบบสารสนเทศสนับสนุน
งาน IC อย่างไร

Information
System
Education

ื้ ภายใน
อัตราการติดเชอ
โรงพยาบาลเป็ นอย่างไร

Minimum
Healthcare
Associated
Infection

Care of Complex
Patient
มีแนวทางการดูแลผู ้ป่ วยที่
ี่ งต่อการติดเชอ
ื้
มีโอกาสเสย
อย่างไร

Outbreak Control
บุคคลกรได ้รับความรู ้เรือ
่ ง
IC เกีย
่ วกับอะไรบ ้าง และมี
การถ่ายทอดความรู ้นีแ
้ ก่
ผู ้ป่ วยครอบครัวและชุมชน
หรือไม่

II-4 การป้ องกันและควบคุม
การติดเชื้อ

การควมคุมการระบาดของ
ื้ มีประสท
ิ ธิภาพ
การติดเชอ
เพียงใด

Surveillance &
Monitoring
ื้ และการใชยา
้
การเฝ้ าระวังการติดเชอ
ี มีประสท
ิ ธิภาพเพียงใด
ต ้านจุลชพ

II-5 ระบบเวชระเบียน

มีการกาหนดเป้ าหมายของ
การบันทึกเวชระเบียน
อย่างไร ครอบคลุม
อะไรบ ้าง

Purpose
การออกแบบระบบเวชระเบียน
ตอบสนองความต ้องการผู ้เกีย
่ วข ้อง
หรือไม่อย่างไร

มีระบบป้ องกันการสูญหายและการ
รักษาความลับของเวชระเบียน
อย่างไร

ผู ้ป่ วยและผู ้เกีย
่ วข ้องสามารถ
้
เข ้าถึงข ้อมูลและใชประโยชน์
ได ้ดีเพียงใด

Security &
Confidentiality

Information
Access

Sufficient
Information

High Valued
Medical Record

Design
มีการให ้ความรู ้บุคคลากรเรือ
่ งเวช
ระเบียนเกีย
่ วกับเรือ
่ งใดบ ้าง มีการ
ประเมินผลอย่างไร

Policies &
Procedures
ิ ธิภาพของ
มีการประเมินประสท
แนวทางปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับเวชระเบียนที่
กาหนดไว ้หรือไม่ผลเป็ นอย่างไร

Education

Data
Entry

การบันทึกข ้อมูลเป็ นไปตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบต
ั ิ
และเป้ าหมายของระบบ
เพียงใด

ข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกในเวชระเบียน
มีความครบถ ้วนสมบูรณ์
เพียงใด เพียงพอทีจ
่ ะ
้
นาไปใชประโยชน์
หรือไม่

Medical Record
Review
มีการนาผลของการทบทวนเวช
ระเบียนมาพัฒนาให ้เกิดความถูกต ้อง
สมบูรณ์อย่างไรบ ้าง

ผลลัพธ์ของการประเมินประ
ิ ธฺภาพและความพึง
สท
พอใจของผู ้เกีย
่ วข ้องกับ
ระบบเวชระเบียน

ตารับยา รพ.มีความเหมาะสมเพียงใด
(มียาทีจ
่ าเป็ น มีเท่าทีจ
่ าเป็ น)

ื้ จัดหามีคณ
ยาทีจ
่ ัดซอ
ุ ภาพที่
ื่ ถือเพียงใด
น่าเชอ

ยาได ้รับการเก็บสารองไว ้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัยเพียงใด

Hosp Formulary

Procurement

Storage

II-6 ระบบจัดการด้านยา

ิ ธิภาพเพียงใด
ระบบ Med Reconcile มีประสท
ป้ องกันปั ญหาได ้เท่าไร

Reconciliation

Dispensing error
เป็ นอย่างไร
้
การถ่ายทอดคาสงั่ ใชยามี
ความเหมาะสมเพียงใด มีการปรับปรุงอะไรบ ้าง

Drug Information
ผู ้เกีย
่ วข ้องเข ้าถึงและใช ้
ั สารสนเทศเพียงใด
เภสช

Order

Transcribe

Prescribing error
เป็ นอย่างไร
มีการปรับปรุงอะไรบ ้าง

Patient
Information
ผู ้เกีย
่ วข ้องเข ้าถึงและใช ้
ข ้อมูลผู ้ป่ วยเพียงใด

PTC
คณะ กก.ยามีบทบาทใน
การกาหนดทิศทางและ
ระบบจัดการเพือ
่ ให ้มีการ
้
ใชยาที
เ่ หมาะสม
ปลอดภัย คุ ้มค่าอย่างไร

Policies & Procedures
มีนโยบายและระเบียบปฏิบต
ั เิ พือ
่ ให ้
้
เกิดความมัน
่ ใจในการใชยาอย่
าง
ปลอดภัยครอบคลุมครบถ ้วนเพียงใด

Dispense

DUR/Review
Prepare
้ ความ
การสงั่ ใชยามี
เหมาะสมเพียงใด

Education

Admin error เป็ นอย่างไร
มีการปรับปรุงอะไรบ ้าง

Admin

Patient
Response

้
การ monitor ผลการใชยา
ิ ธิภาพและเหมาะสมเพียงใด
มีประสท

Monitoring
ผู ้เกีย
่ วข ้องมีความรู ้เรือ
่ งยาที่
จาเป็ นและ update เพียงใด

ME/ADR Report
มีการรายงาน ME/ADR ครอบคลุมเพียงใด
้
ข ้อมูลถูกนามาใชในการปรั
บปรุงระบบเพียงใด

ผู ้ตรวจทดสอบมีความรู ้
ความสามารถเหมาะสมเพียงใด

สงิ่ แวดล ้อมทางกายภาพมี
ความเหมาะสมเพียงใด
อุปกรณ์เครือ
่ งมือทีใ่ ชมี้
ื่ ถือเพียงใด
ความน่าเชอ

น้ ายาและวัสดุทใี่ ชมี้
ื่ ถือเพียงใด
คุณภาพน่าเชอ

มาตรฐานการปฏิบต
ั งิ าน ได ้รับการ
ื่ ถือได ้ และมีการ
พิสจ
ู น์วา่ เชอ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างเคร่งครัดเพียงใด
สงิ่ สง่ ตรวจทีไ่ ด ้รับมีคณ
ุ สมบัต ิ
ตามทีก
่ าหนดไว ้เพียงใด

Competent
Staff
Environment
Equipment
Supplies &
Reagent

SOP
Specimen

ื่ สารระหว่างห ้องปฏฺบต
การสอ
ั ก
ิ ารและผู ้ใช ้ มี
ิ ธิภาพเพียงใด
ความครอบคลุมและมีประสท

II-7.1 การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิ การ

Communication
ผลการทา PT เป็ นอย่างไร

Proficiency
Test

Interpretation

Examination

Report

QA ของการตรวจมีความ
ื่ ถือเพียงใด
น่าเชอ

คุณภาพรายงานเป็ น
อย่างไร

มีการแปลความหมายผลการ
ตรวจโดยห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร (เมือ
่
มีข ้อบ่งช)ี้ เหมาะสมเพียงใด

Residual
Sample
มีการจัดการกับสงิ่ สง่ ตรวจที่
เหลืออย่างเหมาะสมเพียงใด

Quality Management System
ระบบบริหารคุณภาพมี
ิ ธิภาพเพียงใด
ประสท

Reliable &
Accurate Results

การคัดเลือกผู ้บริจาคเลือด
มึความเหมาะสมเพียงใด
ี่ งทีน
มัน
่ ใจในความเสย
่ ้อย
ทีส
่ ด
ุ เพียงใด

Donor
Selection

การเจาะเก็บเลือดทาโดย
บุคคล ทรัพยากร และ
กระบวนการทีพ
่ ร ้อมและ
เหมาะสมเพียงใด

การเตรียมสว่ นประกอบ
ของเลือดทาโดยบุคคล
ทรัพยากร และ
กระบวนการทีพ
่ ร ้อมและ
เหมาะสมเพียงใด

Blood
Collection

Preparation of
Blood Component

Policies &
Procedures
มีนโยบายและระเบียบปฏิบต
ั ท
ิ ค
ี่ รอบคลุมเพียงใด
มีการปรับปรุงให ้ทันสมัยอยูต
่ ลอดเวลาหรือไม่

II-7.2 คลังเลือด
การจัดเก็บเลือดมี
เหมาะสมเพียงใด
การขอเลือดจากกาชาดมี
ิ ธิภาพเพียงใด
ประสท

Blood Storage/
Red Cross
การเจาะและตรวจเลือด
เพือ
่ X-match มีความ
รัดกุมเพียงใด

้ อดมีข ้อบ่งชท
ี้ ี่
การสงั่ ใชเลื
เหมาะสมเพียงใด

Blood Testing &
Matching

Indication/Order

ื่ สาร
มีการนาผลการทบทวนไปสอ
และปรับปรุงอย่างไร

Blood use review
มีการเฝ้ าระวังทีค
่ รอบคลุมตามแนวทางของศูนย์บริการ
ิ ธิภาพเพียงใด
โลหิตแห่งชาติและมีประสท

Hemovigilance
Response

การตอบสนองเมือ
่ เกิดเหตุการณ์
ิ ธิภาพ
ไม่พงึ ประสงค์มป
ี ระสท
เพียงใด ผลลัพธ์เป็ นอย่างไร

คลังเลือดสามารถ
ตอบสนองความต ้องการ
ในด ้านปริมาณและความ
เร่งด่วนได ้ดีเพียงใด

Blood Transfusion

ผู ้ตรวจมีความรู ้ความสามารถ
เหมาะสมเพียงใด

สงิ่ แวดล ้อมทางกายภาพมี
ความเหมาะสมเพียงใด
อุปกรณ์เครือ
่ งมือทีใ่ ชมี้ ความ
ื่ ถือเพียงใด
ปลอดภัยน่าเชอ

มาตรการป้ องกันอันตรายจากรังส ี
และอืน
่ ๆ รัดกุมและได ้ผลเพียงใด

มาตรฐานการปฏิบต
ั งิ าน เหมาะสม
และมีการปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างเคร่งครัด
เพียงใด
ผู ้ป่ วยได ้รับการเตรียมตัวอย่าง
เหมาะสมเพียงใด

II-7.3 บริการรังสีวิทยา

Competent
Staff
Environment

มีการแปลความหมายผลการ
ตรวจเหมาะสมเพียงใด

Interpretation
Equipment
Safety
Measure

Imaging
Study

Report

เทคนิคการตรวจเหมาะสมเพียงใด
ภาพทีไ่ ด ้มีคณ
ุ ภาพเพียงใด

คุณภาพรายงานเป็ น
อย่างไร

SOP
Patient
Quality Management System
ระบบบริหารคุณภาพมี
ิ ธิภาพเพียงใด
ประสท

Reliable &
Accurate Results

ิ ธิภาพในการขับเคลือ
ประสท
่ นแผน
และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้องเป็ นอย่างไร
ผลการประเมินการมีความรู ้
Steering Team
ความเข ้าใจ ความตระหนัก
เกีย
่ วกับ DHS ของบุคลากร
ทุกคนเป็ นอย่างไร

Education

การรับรู ้การเกิดโรคทีต
่ ้อง
เฝ้ าระวังเป็ นไปอย่างมี
ิ ธิภาพเพียงใด
ประสท

Data Entry,
Collection,
Notification

Policy, Target &
Plan
มีนโยบาย แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร DHS
ครอบคลุมกลุม
่ เป้ าหมาย
สอดคล ้องกับปั ญาหา และ
ความต ้องการของพืน
้ ที่
อย่างไร

Resource
มีการจัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากร และเทคโนโลยี
เพือ
่ การเฝ้ าระวัง และ
สอบสวนโรคให ้มี
ิ ธิภาพได ้อย่างไร
ประสท

Evaluation &
Improvement
้
มีการประเมินและใชประโยชน์
ของ
ข ้อมูลในการปรับเปลีย
่ นมาตรการการ
ควบคุมโรคอย่างไรบ ้าง

II-8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ

ความสามารถในการวินจ
ิ ฉัย
ื ค ้นโรคระบาดมี
และการสบ
ความรวดเร็วเพียงใด

ผู ้เกีย
่ วข ้องได ้รับทราบ
ข ้อมูลเกีย
่ วกับโรคและภัย
สุขภาพอย่างทั่วถึงเพียงใด

Data Analysis
& Trend
Monitoring

Epidemic
Diagnosis

สถานการณ์แนวโน ้มของ
โรคทีเ่ ฝ้ าระวังเป็ นอย่างไร
และมีการวางแผนป้ องกัน
ควบคุมโรคทีค
่ าดการณ์
อย่างไรบ ้าง

Epidemic
Investigation

Epidemic
Control

SRRT

Effective Control of
Disease & Hazard

Information
Dissemination

มีมาตรการป้ องกันและ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เรือ
่ งใดบ ้างอย่างไร

SRRT มีความพร ้อมและมี
ิ ธิภาพเพียงใด
ประสท

ิ ธิภาพประสท
ิ ธิผล
ประสท
ของการควบคุมโรคและภัย
สุขภาพเป็ นอย่างไร

The healthcare team, in collaboration
with
provides
health
ความร่วมมื
อกับthe
ผูใ่ หcommunities,
้บริการอืน
่ เป็ นอย่
างไร
promotion program to meet the need of the communities it serves.

1

กาหนดชุมชนครอบคลุมเพียงใด
เข ้าใจความต ้องการของชุมชน
ั เจนหรือไม่
ชด

Define
Communities &
Their Needs

Define the communities

Collect data

Assess needs
& capabilities

Plan & Design
Identify key target
Health Promotion
groups
Service
Empower Groups

Community
Networking
ั พันธ์กบ
ระดับความสม
ั ชุมชน และ
ระหว่างชุมชนด ้วยกันเป็ นอย่างไร

Advocate Healthy
Public Health
Policy
มีบทบาทอะไรบ ้างในเรือ
่ ง
นโยบายสาธารณะ

Collaborate with
Other Providers 2
Plan and design
health promotion
services with the
Health
communities

Provide
Healthy, risky, illed
Promotion Service
Health care
Support
Facilitate learning
Health skill development
Guide public policy
Networking

บริการทีส
่ อดคล ้องกับความต ้องการ

3
Collaborate with
outไ
ของชุ
ม
ชนเพี
ย
งใด
ยังCarry
มีอะไรที
่ health
ม่
other providers
กลุม
่ ต่างๆในชุมชนแก ้ปั ญหาอะไรไปบ ้าง
promotion
program
and organizations
สามารถตอบสนองได ้

Empower
Individuals
พฤคิกรรมสุขภาพเปลีย
่ นไปอย่างไร

Promote Physical
Environment

4

Evaluate & improve

Communities Are Able
to Improve Its Health &
Well-being

ชุมชนมีความสามารถในการแก ้ปั ญหา
สงิ่ แวดล ้อมทางกายภาพเปลีย
่ นไปอย่างไร
ของตนเองเพียงใด

Promote Social
Climate & Support
ชุมชนและผู ้ด ้อยโอกาสได ้รับประโยชน์
อะไรบ ้างจากกิจกรรมสุขภาพเชงิ สงั คม

II-9 การทางานกับชุมชน

สภาวะสุขภาพของชุมชน
เปลีย
่ นไปอย่างไร

Better
Community’s &
People’ s Health

HA Standards Part III
Framework for Evaluation & Sharing

III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access & Entry)
ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้สง่ ต่อ ได ้รับการประเมิน ดูแล
เบือ
้ งต ้น ประสาน รพ.ทีจ
่ ะสง่ ต่อ และ
เคลือ
่ นย ้าย อย่างเหมาะสมเพียงใด

Provision of
Essential Services
บริการที่ รพ.จัดครอบคลุม
บริการทีจ
่ าเป็ นสาหรับ
ชุมชนทีร่ ับผิดชอบเพียงใด

Reduce Barriers
อุปสรรคต่อการเข ้าถึงต่างๆ
ได ้รับการจัดการแก ้ไข
อย่างรอบด ้านเพียงใด

Alternative
Access
้
มีการใชทางเลื
อกต่างๆ
เพือ
่ เพิม
่ การเข ้าถึงอย่าง
ั ยภาพเพียงใด
เต็มศก

Refer
Access to
Essential
Services
ยังมีความต ้องการที่
จาเป็ นอะไรทีม
่ ป
ี ั ญหา
ในการเข ้าถึง
ระยะเวลารอคอยเป็ นที่
ยอมรับหรือไม่

Initial
Assessment
& Prompt
Response

ผู ้ป่ วยทีต
่ ้องการ ICU
ได ้รับการรับไว ้ใน ICU
อย่างเหมาะสมเพียงใด

Entry to Intensive
Service
Informed
Consent
ิ ธิผลของกระบวนการ
ประสท
ให ้ข ้อมูลและขอความยินยอม
เป็ นอย่างไร

Entry to General
Service
กระบวนการรับผู ้ป่ วย
ิ ธิภาพ
ทั่วไปมีประสท
เพียงใด

III-2 การประเมินผูป้ ่ วย (Patient Assessment)

มีความร่วมมือระหว่างสหสาขา
ี ในการประเมิน และการ
วิชาชพ
ื่ มโยงข ้อมูลต่างๆ เพียงใด
เชอ

Scientific
Evidence/CPG
มีการใชข้ ้อมูลวิชาการเป็ น
แนวทางในการประเมินและ
ตรวจพิเศษเพือ
่ การวินจ
ิ ฉั ย
เหมาะสมเพียงใด

Collaboration

Record

Initial
Assessment

Identify Important
Care & Urgent Care
Needed

การประเมินแรกรับ ทาได ้
ครอบคลุมเพียงใด ทาได ้
ในเวลาทีก
่ าหนดเพียงใด

Investigation
การ investigate เป็ นไปตาม
ข ้อบ่งช ิ้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
และทาได ้เมือ
่ ต ้องการเพียงใด

Special
Investigation
การตรวจพิเศษต่างๆ ทาในสงิ่ แวดล ้อม
ทีป
่ ลอดภัยและมีทรัพยากร (เทคโนโลยี
คน เครือ
่ งมือ) เหมาะสมเพียงใด

Diagnosis

การบันทึกมีความสมบูรณ์ ถูกต ้อง
และในเวลาทีก
่ าหนดไว ้เพียงใด

ความต ้องการของผู ้ป่ วย
ั เจนเพียงใด
ได ้รับการระบุไว ้อย่างชด
้
มีการนาไปใชและทบทวนอย่
างไร
ั เจน
การวินจ
ิ ฉั ยโรค มีความชด
มีหลักฐานสนับสนุน เพียงใด

Abnormal Result
ผลลัพธ์ทผ
ี่ ด
ิ ปกติ ได ้รับการยืนยัน
ื่ สารอย่างเหมาะสมเพียงใด
และสอ

Review
่ ารปรับปรุงการวินจ
การทบทวนนาไปสูก
ิ ฉัยโรคทีเ่ ป็ นปั ญหา
(delayed, ill-defined, inappropriate, incorrect)
อะไรบ ้าง อย่างไร ผลลัพธ์เปลีย
่ นแปลงไปอย่างไร

III-3 การวางแผน (Planning)

มีการใชข้ ้อมูลวิชาการเป็ น
แนวทางในการดูแลผู ้ป่ วย
เหมาะสมเพียงใด

Scientific
Evidence/CPG
ผู ้ป่ วยแต่ละรายได ้รับการระบุปัญหา/
ความต ้องการอย่างครบถ ้วนเพียงใด

Health Problems/
Needs
Participation of
Patients, Families, &
Multidisciplinary Team

Coordinated
Patient Care Plan
With Team & Goals
แผนการดูแลผู ้ป่ วย ครอบคลุมเป็ น
ั เจน อยู่
องค์รวม มีเป้ าหมายทีช
่ ด
ื่ สารและ
ในรูปแบบทีง่ ่ายในการสอ
้
ใชประโยชน์
เพียงใด

ผู ้ป่ วยแต่ละรายได ้รับการระบุปัญหา/
ความต ้องการทีจ
่ ะเกิดขึน
้ หลัง
จาหน่ายอย่างครบถ ้วนเพียงใด

Communicate &
Coordinate

Review & Update
มีการทบทวนแผนการดูแลตามข ้อ
ี้ ย่างทันเวลาเพียงใด
บ่งชอ

ี ที่
ผู ้ป่ วย ครอบครัว และทีมสหวิชาชพ
เกีย
่ วข ้องมีบทบาทในการวางแผน
เหมาะสมเพียงใด

Ongoing Needs
After Discharge

ผู ้เกีย
่ วข ้องได ้รับทราบแผน
ิ และ
เป้ าหมาย บทบาทของสมาชก
มีการประสานการดูแลดีเพียงใด

Discharge Plan
แผนจาหน่ายครอบคลุมปั ญหา
และความต ้องการทีจ
่ ะเกิดขึน
้ หลัง
จาหน่ายได ้ดีเพียงใด

Empower Patients &
Families for Self Care
ผู ้ป่ วยและครอบครัวได ้รับการเตรียมความ
พร ้อมจนมีความมัน
่ ใจและความสามารถที่
จะดูแลตนเองได ้ดีเพียงใด

Patient Care

III-4 การดูแลผูป้ ่ วย (Care Delivery)
Safe Environment
สงิ่ แวดล ้อมในการดูแลผู ้ป่ วยมี
ความปลอดภัยและเอือ
้ ต่อการ
ป้ องกันอันตรายต่อผู ้ป่ วยเพียงใด

ั ยภาพเหมาะสม
เจ ้าหน ้าทีม
่ ศ
ี ก
กับภาระงานทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
และปั ญหาของผู ้ป่ วยเพียงใด

Competent Staff
Modify Care Plan

Care Plan
ผู ้ป่ วยได ้รับการดูแลอย่างเป็ น
องค์รวมตามแผนการดูแลที่
กาหนดไว ้เพียงใด

Policies &
Procedures
มีการจัดทาและปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย/
แนวทางปฏิบต
ั ส
ิ าหรับผู ้ป่ วยทีม
่ ี
ี่ งสูงเหมาะสมเพียงใด
ความเสย

Accepted Practice
การดูแลผู ้ป่ วยเป็ นไปตามแนวปฏิบต
ั ซ
ิ งึ่
เป็ นทีย
่ อมรับเพียงใด มีการปฏิบต
ั ใิ ดบ ้าง
ี่ งต่อการไม่ยอมรับของวิชาชพ
ี
ทีส
่ ม
ุ่ เสย

การติดตามเฝ้ าระวังอาการของ
ิ ธิภาพเพียงใด
ผู ้ป่ วยมีประสท

Holistic
Care Delivery

มีการปรับเปลีย
่ นแผนการดูแล
เหมาะสมเพียงใด

Monitor
Deal with Crisis &
Emergency
Information
Sharing &
Coordination
ื่ สาร การรายงานและระบบขอ
การสอ
ิ ธิภาพเพียงใด
คาปรึกษามีประสท

มีความพร ้อมและสามารถ
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตและ
ภาวะฉุกเฉินได ้ดีเพียงใด

Response to
Deterioration
สามารถตอบสนองต่อผู ้ป่ วย
ทีม
่ อ
ี าการทรุดลงได ้รวดเร็ว
เพียงใด ยังมีการทา CPR
นอก ICU หรือไม่ เพียงใด

III-5 การให้ข้อมูลแก่ผป้ ู ่ วยและครอบครัว (Information & Empowerment)
Provide Information
& Facilitate Learning
ิ ธิผลในการสอนทักษะทีจ
ประสท
่ าเป็ น
แก่ผู ้ป่ วย/ครอบครัว เป็ นอย่างไร

แผนการให ้ข ้อมูลและสร ้างการเรียนรู ้มี
ความเหมาะสมกับปั ญหาและความ
พร ้อมของผู ้ป่ วยแต่ละรายเพียงใด

Assess & Plan
Learning Activities

ผู ้ป่ วยมีความมัน
่ ใจและมีความสามารถ
ในการดูแลตนเองได ้ดีเพียงใด

Emotional Support
& Counseling

Effective Self Care

ผู ้ป่ วยได ้รับความชว่ ยเหลือด ้านอารมณ์
จิตใจและการให ้คาปรึกษาดีเพียงใด

Planning for Self
Management

Continuously Follow
Up

มีการวางแผนการดูแลร่วมกันดีเพียงใด
แผนมีความเหมาะสมเพียงใด

มีการติดตามและชว่ ย
แก ้ปั ญหาอุปสรรคดีเพียงใด

Provide Essential
Skill Training
ิ ธิผลในการสอนทักษะทีจ
ประสท
่ าเป็ น
แก่ผู ้ป่ วย/ครอบครัว เป็ นอย่างไร

Evaluate & Improve
ผลการประเมินเป็ นอย่างไร
้ บปรุงอย่างไร
มีการนามาใชปรั

III-6 การดูแลต่อเนื่ อง (Continuity of Care)

ระบบการนัดหมายและติดตามมี
ิ ธิภาพเพียงใด
ประสท

Appointment
ระบบการให ้ความชว่ ยเหลือและ
ิ ธิภาพเพียงใด
คาปรึกษามีประสท

Discharge

Assistant &
Consultation
ื สารข ้อมูลผู ้ป่ วยไปยัง
การสอ
สถานพยาบาลและทีมงานที่
ิ ธิภาพเพียงใด
เกีย
่ วข ้องมีประสท

Communicate
Patient Information
Collaborate &
Coordinate

Process Design

Continuity of Care
ผู ้ป่ วยได ้รับการติดตามดูแลโดยทีม
เยีย
่ มบ ้านหรือสถานพยาบาลใกล ้บ ้าน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
มีความครอบคลุมและได ้ผลเพียงใด หน่วยงานที่
รับดูแลต่อเนือ
่ งมีความพร ้อมเพียงใด

มีการนาผลการทบทวนและติดตามมา
้
ใชในการปรั
บปรุงระบบงานและการ
บันทึกข ้อมูลอย่างไรบ ้าง

Review & Monitor

Follow Up

