ลำดับขันของกำรพั
้
ฒนำขันที
้ ่ 1 สู่ HA
โรงพยำบำล ………………. วันทีบ่ นั ทึก DD/MM/YYYY

12 กิจกรรมทบทวน
สำหรับโรงพยำบำลใช้กำรประเมินตนเอง
สถาบันรั บรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์ การมหาชน)

สำหรับโรงพยำบำลประเมินตนเองเพื่อขอรับรองระดับกำรพัฒนำขันที
้ ่ 1 สู่ HA
ประกำศใช้ ณ มีนำคม 2558

1

คำแนะนำ
แนวทำงกำรประเมินตนเอง 12 กิจกรรมทบทวน ฉบับนี้ จัดทำขึน้ เพื่อกระตุ้นให้โรงพยำบำลได้
พิจำรณำโอกำสพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยเป้ ำหมำยของกิจกรรมกำรทบทวนในกำรพัฒนำขัน้ ที่ 1 สู่ HA
องค์ประกอบของกำรประเมิน กำรปฏิบตั ิ และประสบกำรณ์ ทพ่ี บควำมหลำกหลำย
นอกจำกนัน้ เอกสำรชุดนี้ยงั สำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อกำรบันทึกควำมก้ำวหน้ำของกำรทำกิจกรรม
ในลักษณะของกำรสะสมผลงำน และใช้ส่อื สำรระหว่ำงโรงพยำบำลกับ ผู้เยี่ยมสำรวจ/ทีป่ รึกษำ
กระบวนกำรคุณภำพ
ได้มกี ำรแบ่งลำดับขัน้ ของกำรพัฒนำไว้เป็ น 5 ขัน้ คือ
1. ขัน้ เริม่ ต้น เป็ นกำรเริม่ ต้นทำกิจกรรม จัดให้มโี ครงสร้ำงหรือแนวทำงปฏิบตั ิ
2. ขัน้ พอใจ เป็ นขัน้ ทีเ่ ริม่ มีกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรสือ่ สำร กำรจัด สิง่ อำนวยควำมสะดวก และยังมี
สิง่ ทีต่ ้องพัฒนำอีกมำกพอสมควร
3. ขัน้ ดี เป็ นขัน้ ทีเ่ ริม่ เห็นผลลัพธ์ตำมเป้ ำหมำยของหัวข้อกิจกรรมนัน้ ๆ มีควำมครอบคลุมในสิง่ ที่
สำคัญ ทำกิจกรรมด้วยควำมเข้ำใจ เป็ นพื้น ฐำนทีด่ สี ำหรับกำรทำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องและยังยื
่ น
4. ขัน้ ดีมำก เป็ นขัน้ ทีท่ ำได้ดเี กินกว่ำระดับเฉลี่ย มีกำรประสำนงำนทีด่ ี มีกำรประเมินผล มีกำร
ขยำยขอบเขตออกไปกว้ำงขวำงยิง่ ขึน้
5. ขัน้ ดีเยี่ยม เป็ นขัน้ สมควรเป็ นแบบอย่ำงสำหรับโรงพยำบำลอืน่ ๆ (ซึ่งอำจจะยังไม่มลี กั ษณะที่
บรรยำยไว้ในขณะนี้ )
หำกโรงพยำบำลต้องกำรพัฒนำให้ได้ประโยชน์ แก่ผู้ป่วยอย่ำงแท้จริง ควรพยำยำมทำให้ได้ขน้ึ ขัน้
ที่ 3 คือระดับดี
ในกำรบันทึกเพื่อกำรสือ่ สำรภำยในและสื่อสำรกับ ผู้เยี่ยมสำรวจ/ทีป่ รึกษำกระบวนกำรคุณภำพ
ให้ใช้วธิ แี รเงำด้วยสีเหลือง(รูปแบบ -> แรเงำ -> เลือกสี) ในช่องทีโ่ รงพยำบำลเห็นว่ำได้ปฏิบตั อิ ยู่ในระดับ
นัน้ ในแต่ละแถวอำจจะแรเงำได้หลำยช่องหำกเป็ นกำรกระทำทีต่ ่อยอดกันและไม่ขดั แย้งกัน ด้วยวิธนี ้จี ะ
ทำให้ทมี เห็นว่ำสมควรพัฒนำต่อไปอย่ำงไร
ในตำรำงตัวอย่ำงผลกำรทบทวน เป็ นกำรสรุปตัวอย่ำงผลกำรทบทวนในแต่ละเรื่องเพื่อวิเครำะห์
ว่ำกำรทบทวนนัน้ ได้ครอบคลุมเรื่องรำวหรือประเด็นสำคัญไว้เพียงใด ในแต่ละกิจกรรมควรมีตวั อย่ำง
ประมำณ 5-7 เรือ่ ง
หำกเป็ นไปได้ โรงพยำบำลสำมำรถใช้แบบบันทึกนี้ในกำรสื่อสำรกับทีป่ รึกษำก่อนกำรเข้ำเยี่ยม
ในกำรบันทึก ควรระบุช่อื โรงพยำบำลและวันที่บนั ทึกไว้โดย double click ในส่วนของ header
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
มีนำคม 2558

ลำดับขันของกำรพั
้
ฒนำขันที
้ ่ 1 สู่ HA
โรงพยำบำล ………………. วันทีบ่ นั ทึก DD/MM/YYYY

1. กำรทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์ 1) ผู้ป่วยทีม่ คี วำมซับซ้อนได้รบั กำรดูแลอย่ำงเป็ นองค์รวม 2) ทีมงำนได้เรียนรู้จำกของจริง ใช้เวลำทำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพโดยอยู่ใกล้ชดิ กับผู้ป่วย ปฏิบตั ิจนเป็ นปกติ
ประจำวัน สมำชิกมีควำมไวต่อกำรรับรูป้ ั ญหำ

กำรทบทวนขณะ
ดูแลผู้ป่วย

เริ่มต้น
-แพทย์และพยำบำลร่วมกัน
ทบทวนเดือนละครัง้

ควำมครอบคลุม

กำรวำงแนวทำง
ป้ องกัน

กำรสื่อสำร

กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร
แจ้งให้ทรำบแบบทำงเดียว

กำรปฏิบตั ิ

มีกำรจัดทำแนวทำงกำรดูแล
ผู้ป่วยทีไ่ ด้ทบทวน

1

พอใช้
-แพทย์และพยำบำลร่วมกัน
ทบทวนเดือนละ 2-3 ครัง้ ใน
แต่ละหอผู้ป่วย

ดี
-แพทย์และพยำบำลร่วมกับ
ทบทวนผู้ป่วยทุกสัปดำห์
-มีวชิ ำชีพอื่นมำร่วมทบทวน
เมื่อจำเป็ น

ดีมำก
-มีกำรบันทึกกรณีทนี่ ่ำสนใจ
บำงรำยไว้เป็ นบทเรียน
-สมำชิกในหน่วยงำนสำมำรถ
แสดงวิธีประยุกต์กำรทบทวน
กับผู้ป่วยทีก่ ำลังนอนในหอ
ผู้ป่วย
หน่วยงำน: ทบทวนในหอ
หน่วยงำน: ทุกหอผู้ป่วย1
หน่วยงำน: ทุกหอผู้ป่วย
ผู้ป่วยบำงหอ
ผู้ป่วย: ผู้ป่วยทีม่ คี วำม
ผู้ป่วย: ทุกรำยทีม่ โี อกำส
ผู้ป่วย: ครัง้ ละ 1-2 รำย
ซับซ้อน/ควำมเสีย่ งส่วนใหญ่ เรียนรู้
มีกำรวำงแนวทำงป้ องกันตำม มีกำรวิเครำะห์ root cause
-มีกำรประสำนกำรป้ องกัน
สำเหตุเบื้องต้น
และปรับปรุงระบบเพื่อป้ องกัน อย่ำงเป็ นระบบในระดับ รพ.
กำรเกิดเหตุกำรณ์ซำ้ โดย
ทีมสหสำขำวิชำชีพ
กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ระบุปัญหำทีส่ ำคัญและ
ปรับปรุงในระดับกว้ำง
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
แนวทำงป้ องกันได้
บำงส่วน
มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ -มีหลักฐำนกำรปฏิบตั ติ ำม
สำมำรถแสดง clinical
รองรับแนวทำงทีว่ ำงไว้
แนวทำงป้ องกัน
outcome

ดีเยีย่ ม
นำไปขยำยผลเพื่อกำรเรียนรู้
ในหน่วยงำนประเภทอื่นๆ

-มีกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของกำรป้ องกัน

มีกำรประเมินผลของกำร
สื่อสำร

clinical outcome ดีขนึ้

เน้นทีห่ อผู้ป่วย หน่วยงำนอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดูแลผู้ป่วย เช่น ห้องคลอด OPD สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้

3

ตัวอย่ำงผลกำรทบทวน
หน่วยงำน

โรค

กำรปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้

2. กำรทบทวนควำมคิ ดเห็น/คำร้องเรียนของผู้รบั บริ กำร
วัตถุประสงค์: 1) ควำมคิดเห็น/คำร้องเรียนของผูร้ บั บริกำรได้รบั กำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสม 2) ควำมคิดเห็น/คำร้องเรียนของผูร้ บั บริกำรนำไปสู่กำรปรับปรุงระบบงำนเพื่อป้ องกันปั ญหำ
3) เพิม่ ควำมไวในกำรรับรู้และกำรตอบสนองโดยทีมงำน
เริ่มต้น
กำรทบทวนควำม
คิดเห็น /คำร้องเรียน

มีกำรทบทวนควำมคิดเห็น/คำ
ร้องเรียน โดยหน่วยงำนที่ม ี
ควำมเสีย่ งต่อกำรร้องเรียนสูง

ควำมครอบคลุม

หน่วยงำน: หน่วยที่มคี วำมเสีย่ ง
สูง เช่น OPD ER LR
กำรตอบสนอง: เรื่องที่ม ี
ผลกระทบสูง เช่น เสียชีวติ
ภำวะแทรกซ้อน
มีกำรปรับปรุงบริกำรทั ่วไปเพื่อ
ลดควำมไม่พงึ พอใจ

กำรวำงแนวทำง
ป้องกัน

กำรสื่อสำร

สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบแบบ
ทำงเดียว

กำรปฏิบตั ิ

มีกำรจัดทำแนวทำงกำรปฏิบตั ิ
เพื่อป้องกันปัญหำ

พอใช้

ดี

มีกำรทบทวนควำมคิดเห็น/คำ
-มีระบบอำนวยควำมสะดวกใน
ร้องเรียนโดยหน่วยงำนส่วนใหญ่ กำรรับฟั ง เช่น รับฟั งทุกรูปแบบ
เป็ นประจำ
,เจ้ำหน้ำที่ช่วยจดบันบันทึก
-มีกำรสรุปของควำมคิดเห็น /คำ
ร้องเรียน จำกหน่วยงำนต่ำงๆ
มำเป็ นภำพรวมของ รพ. จัดกลุ่ม
และจัดลำดับควำมสำคัญ
หน่วยงำน: หน่วยงำนสำคัญ
หน่วยงำน: ทุกหน่วยงำน
(คลินิกบริกำร )
กำรตอบสนอง: เรื่องที่ม ี
กำรตอบสนอง: เรื่องที่ม ี
ควำมสำคัญส่วนใหญ่
ควำมสำคัญจำนวนหนึ่ง
มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรดูแล
ผูป้ ่ วยจำกกำรวิเครำะห์สำเหตุที่
ชัดแจ้ง
กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ผลลัพธ์:มีควำมเข้ำใจบำงส่วน
มีกำรจัดสิง่ อำนวยควำมสะดวก/
ข้อเตือนใจ/แบบบันทึก เพื่อให้ม ี
กำรปฏิบตั ทิ ี่ถูกต้อง

ดีมำก

ดีเยีย่ ม

มีระบบรับฟั งที่ proactive เช่น
กำรสนทนำกลุ่ม กำรรับฟั งเสียง
สะท้อนจำกชุมชน

หน่วยงำน: ทุกหน่วยงำน
กำรตอบสนอง: ทุกเรื่อง

มีกำรปรับปรุงแนวทำงดูแล
ผูป้ ่ วยโดยวิเครำะห์ root cause
ร่วมกับกำรใช้ขอ้ มูลวิชำกำร

-มีกำรประสำนกำรป้องกันอย่ำง
เป็ นระบบในระดับ รพ.
-มีกำรประเมินประสิทธิภำพของ
กำรป้องกัน
ผลลัพธ์: ผูเ้ กีย่ วข้องสำมำรถระบุ มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
ปัญหำที่สำคัญและแนวทำง
ปรับปรุงในระดับกว้ำง
ป้องกันได้
มีหลักฐำนกำรปฏิบตั ติ ำม
ผลลัพธ์คำร้องเรียนมีแนวโน้ม
แนวทำงป้องกัน
ลดลง

มีกำรประเมินผลของกำร
สื่อสำร

5

ตัวอย่ำงผลกำรทบทวน
หน่วยงำน

ควำมคิดเห็น/คำร้องเรียน

กำรปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้

3. กำรทบทวนกำรส่งต่อ /ขอย้ำย/ปฏิ เ สธกำรรักษำ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยของโรงพยำบำล รวมทังควำมเหมำะสมในกำรดู
้
แลก่อนทีจ่ ะมีกำรส่งต่อ

กำรทบทวนกำรส่ง
ต่อ/ข้อย้ำย/ปฏิเสธ
กำรรักษำ

เริ่มต้น
มีกำรทบทวนปั ญหำในกรณีที่
มีคำร้องเรียน/มีปัญหำขณะ
กำรนำส่ง

พอใช้
-มีกำรสรุปภำพรวมของกำรส่ง
ต่อ/ขอย้ำย/ปฏิเสธกำรรักษำ
-มีกำรทบทวนปั ญหำในผู้ป่วย
จำนวนหนึ่ง
ครอบคลุมกรณีทคี่ ดิ ว่ำมี
ปั ญหำ

ควำมครอบคลุม

ครอบคลุมกรณีทมี่ กี ำร
ร้องเรียน

กำรวำงแนวทำง
ป้ องกัน

มีกำรปรับปรุงบริกำรทั ่วไป
เพื่อลดควำมไม่พงึ พอใจ

มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำร
ดูแลผู้ป่วยจำกกำรวิเครำะห์
สำเหตุทชี่ ดั แจ้ง

กำรสื่อสำร

สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
แบบทำงเดียว

กำรปฏิบตั ิ

มีกำรจัดทำแนวทำงกำร
ปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันปั ญหำ

กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
บำงส่วน
มีกำรจัดสิง่ อำนวยควำม
สะดวก/ข้อเตือนใจ/แบบ
บันทึก เพื่อให้มกี ำรปฏิบตั ิที่
ถูกต้อง

ดี
มีกำรวิเครำะห์สำเหตุ จุดอ่อน
หรือโอกำสพัฒนำในกำรดูแล
ผู้ป่วยทุกรำยหรือส่วนใหญ่
โดยทีมสหสำขำวิชำชีพ
ครอบคลุมทุกรำยทีม่ กี ำรส่ง
ต่อ/ข้อย้ำย/ปฏิเสธกำรรักษำ
หรือเกือบทังหมด
้
มีกำรปรับปรุงแนวทำงดูแล
ผู้ป่วยโดยวิเครำะห์ root
cause ร่วมกับกำรใช้ขอ้ มูล
วิชำกำร
ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคัญและ
แนวทำงป้ องกันได้

ดีมำก
มีกำรติดตำมผลกำรดูแล
ผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลทีร่ บั
กำรส่งต่อ

มีหลักฐำนกำรปฏิบตั ิตำม
แนวทำงป้ องกัน

สำมำรถแสดงผลลัพธ์ของกำร มีกำรลดลงของปั ญหำ
ปฏิบตั ิ

-มีกำรประสำนกำรป้ องกัน
อย่ำงเป็ นระบบในระดับ รพ.
-มีกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของกำรป้ องกัน
มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
ปรับปรุงในระดับกว้ำง

ดีเยีย่ ม

มีกำรประเมินผลของกำร
สื่อสำร
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ตัวอย่ำงผลกำรทบทวน
หน่วยงำน

โรค/ปั ญหำทีพ่ บ

มำตรฐำนกำรปฏิบตั ทิ ่กี ำหนด

4. กำรทบทวนกำรตรวจรักษำโดยผู้ชำนำญกว่ำ
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็ นหลักประกันว่ำผู้ป่วยทีม่ ำรับบริกำรจะได้รบั กำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัยในทุกช่วงเวลำของกำรรับบริกำร
เริ่มต้น
กำรทบทวนกำร
มีกำรทบทวนห่ำงกว่ำสับดำห์
ตรวจรักษำนอกเวลำ ละครัง้
รำชกำรซึง่ กระทำ
โดยพยำบำล/แพทย์
ใช้ทุน
ควำมครอบคลุม
ควำมผิดพลำดสำคัญทีม่ ี
ผลเสียรุนแรงต่อผูป้ ่ วย
กำรวำงแนวทำง
มีกำรสรุปข้อผิดพลำดทีพ่ บ
ป้ องกัน
บ่อย

พอใช้
มีกำรทบทวนประจำทุก
สัปดำห์

กำรสื่อสำร

สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
แบบทำงเดียว

กำรปฏิบตั ิ

มีกำรจัดทำคู่มอื กำรตรวจ
รักษำทีม่ โี อกำสผิดพลำด

กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
บำงส่วน
มีกำรจัดสิง่ อำนวยควำม
สะดวก/ข้อเตือนใจ/แบบ
บันทึก/กำรฝึ กอบรม/สื่อกำร
เรียนรู้ เพื่อให้มกี ำรปฏิบตั ิที่
ถูกต้อง

ควำมผิดพลำดทีพ่ บบ่อย
มีกำรปรับปรุงแนวทำงตรวจ
รักษำ

ดี
มีกำรทบทวนทุกวันทำกำร
โดยเลือกกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัย
ร่วมกับกำรสุ่มให้แพทย์
เจ้ำของเวร/แพทย์อำวุโสเป็ นผู้
ทบทวน
ควำมผิดพลำดทีพ่ บเป็ นส่วน
ใหญ่
มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำร
ตรวจรักษำโดยใช้ขอ้ มูล
วิชำกำร
ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคัญและ
แนวทำงป้ องกันได้

ดีมำก
-ผลของกำรทบทวนทำให้มี
กำรเพิม่ พูนควำมรู้/ทักษะที่
จำเป็ นแก่ผู้ปฏิบตั ิ
-มีกำรทบทวนในสำยวิชำชีพ
อื่น
นำส่วนทีเ่ กือบพลำดมำทบ
ทวนด้วย
-มีกำรประสำนกำรป้ องกัน
อย่ำงเป็ นระบบในระดับ รพ.
-มีกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของกำรป้ องกัน
มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
ปรับปรุงในระดับกว้ำง

ดีเยีย่ ม
ผลของกำรทบทวนทำให้เห็น
ประเด็นปั ญหำเชิงระบบ และ

มีกำรประเมินผลของกำร
สื่อสำร

มีหลักฐำนกำรปฏิบตั ิตำม
ผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิทผี่ ิดพลำด
แนวทำงป้ องกัน
บ่อยๆ ลดลง
มีกำรติดตำมผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั กำร
ดูแลอย่ำงไม่เหมำะสมมำตรวจ
รักษำใหม่
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ตัวอย่ำงผลกำรทบทวน
หน่วยงำน

โรค/ปั ญหำทีพ่ บ

มำตรฐำนกำรปฏิบตั ทิ ่กี ำหนด

5. กำรค้นหำและป้ องกันควำมเสี่ยง
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็ นหลักประกันว่ำผู้ป่วย ผู้รบั บริกำร และผูป้ ฏิบตั ิงำน จะอยู่ในสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย มีควำมเสีย่ งต่อกำรเกิดเหตุกำรณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์น้อยทีส่ ุด
เริ่มต้น
กำรค้นหำควำมเสีย่ ง เริ่มต้นเรียนรู้ทจี่ ะค้นหำควำม
เสีย่ ง

ควำมครอบคลุม

หน่วยงำน: บำงหน่วยที่
เกีย่ วข้อง

กำรวำงแนวทำง
ป้ องกัน

เลือกควำมเสีย่ งสำคัญมำหำ
แนวทำงป้ องกัน

กำรสื่อสำร

สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
แบบทำงเดียว

กำรปฏิบตั ิ

มีกำรกำหนดแนวทำงป้ องกัน
ควำมเสีย่ ง

พอใช้
ใช้วธิ ีกำรค้นหำควำมเสีย่ ง
หลำยๆ วิธี (สำรวจ ทบทวน
ปั ญหำทีเ่ คยเกิด ติดตำมกำร
ไหลเวียน ฯลฯ)
หน่วยงำน: บำงหน่วย
กลุ่มผู้ป่วย: กลุ่มทีเ่ สีย่ งสูง
กระบวนกำร: ทีเ่ สีย่ งสูง

ดี
-สำมำรถค้นหำควำมเสีย่ ง
สำคัญได้ครอบคลุม (ทังด้
้ ำน
กำยภำพ กระบวนกำรทำงำน
กำรดูแลผู้ป่วย)
หน่วยงำน: บำงหน่วย
กลุ่มผู้ป่วย: ทุกกลุ่มทีเ่ สีย่ ง
กระบวนกำร: กระบวนกำร
สำคัญ
มีกำรกำหนดแนวทำงป้ องกัน มีกำรวิเครำะห์ root cause
ควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญได้ประมำณ ของควำมเสีย่ งสำคัญส่วนใหญ่
ครึ่งหนึ่ง
และวำงแนวทำงป้ องกันโดย
ทีมสหสำขำวิชำชีพ
กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ระบุปัญหำทีส่ ำคัญและ
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
แนวทำงป้ องกันได้
บำงส่วน
มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ มีหลักฐำนกำรปฏิบตั ิตำม
รองรับแนวทำงทีว่ ำงไว้
แนวทำงป้ องกัน

ดีมำก
มีระบบค้นหำและเฝ้ ำระวัง
อย่ำงต่อเนื่อง

ดีเยีย่ ม

หน่วยงำน: ทุกหน่วยที่
เกีย่ วข้อง

ระบบงำน: ทุกระบบ และ
พิจำรณำอย่ำงเชื่อมโยง

-มีกำรประสำนกำรป้ องกัน
อย่ำงเป็ นระบบในระดับ รพ.

-มีกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของกำรป้ องกัน

มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
ปรับปรุงในระดับกว้ำง

มีกำรประเมินผลของกำร
สื่อสำร

มีผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของสถิติอุบตั ิกำรณ์
(ซึง่ ข้อมูลน่ำเชื่อถือ) ลดลง
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ตัวอย่ำงผลกำรค้นและและป้ องกัน
หน่วยงำน

ควำมเสี่ยง

กำรป้ องกัน

6. กำรป้ องกันและเฝ้ ำระวังกำรติ ดเชื้อในโรงพยำบำล
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้ำงหลักประกันว่ำผู้ป่วยและผู้ปฏิบตั งิ ำนจะมีควำมเสีย่ งต่อกำรติดเชือ้ ในโรงพยำบำลในระดับต่ำทีส่ ุด
เริ่มต้น
พอใช้
ดี
กำรเฝ้ ำระวัง
เริ่มต้นเรียนรู้ทจี่ ะเก็บข้อมูล
มีกำรเก็บข้อมูลอัตรำกำรติด มีกำรนำข้อมูลมำวิเครำะห์และ
กำรติดเชือ้ ในโรงพยำบำล
เชือ้ ทีเ่ หมำะสมกับระดับของ กำหนดเป้ ำหมำยกำรพัฒนำ
โรงพยำบำล
หรือทบทวนมำตรกำรทีใ่ ช้อยู่
ควำมครอบคลุม
บำงหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
กลุ่มผู้ป่วย: กลุ่มทีเ่ สีย่ งสูง
หรือกลุ่มผู้ป่วยทีเ่ สีย่ งสูง หรือ +หน่วยงำน: บำงหน่วยที่
กระบวนกำรทีเ่ สีย่ งสูง อย่ำง เกีย่ วข้อง
ใดอย่ำงหนึ่ง
+กระบวนกำร: ทีเ่ สียงสูง
กำรวำงแนวทำง
มีกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ ง
มีกำรวิเครำะห์สำเหตุ กำหนด
ป้ องกัน
สำคัญ (กระบวนกำร
เป้ ำหมำย และกลยุทธ์ในกำร
หน่วยงำน กำรติดเชือ้ )
ป้ องกัน
กำรสื่อสำร

สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
แบบทำงเดียว

กำรปฏิบตั ิ

มีกำรกำหนดมำตรกำรเพื่อ
ป้ องกันกำรติดเชือ้

กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
บำงส่วน
มีกำรจัดสิง่ อำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบตั ติ ำม
มำตรกำรทีก่ ำหนดไว้

ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคัญและ
แนวทำงป้ องกันได้

ดีมำก

ดีเยีย่ ม

ผู้ป่วยทุกกลุ่มทีเ่ สีย่ ง ในทุก
หน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง และทุก
กระบวนกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
มีกำรนำข้อมูลวิชำกำรมำ
กำหนดแนวทำงป้ องกัน โดย
ผู้เกีย่ วข้องมีส่วนร่วม
มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
ปรับปรุงในระดับกว้ำง

-มีกำรประสำนกำรป้ องกัน
อย่ำงเป็ นระบบในระดับ รพ.
-มีกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของกำรป้ องกัน
มีกำรประเมินผลของกำร
สื่อสำร

มีกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำร มีกำรปฏิบตั ิเพื่อลดระกับกำร
ป้ องกันทีก่ ำหนดไว้
ติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นเป้ ำหมำยสำคัญ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรล้ำง
ของ รพ.
มือ เทคนิคปรำศจำกเชือ้ กำร
แยกผู้ป่วย กำรป้ องกันกำรติด
เชือ้ และกำรติดตำมหลัง
exposure สำหรับเจ้ำหน้ำที่
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ตัวอย่ำงผลกำรวิ เครำะห์/ป้ องกัน/เฝ้ ำระวัง
หน่วยงำน

ควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ

กำรป้ องกัน

7. กำรป้ องกันและเฝ้ ำระวังควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็ นหลักประกันว่ำผู้ป่วยได้ใช้ยำอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
เริ่มต้น
พอใช้
กำรเฝ้ ำระวัง
เริ่มต้นเรียนรู้ทจี่ ะเก็บข้อมูล
มีกำรเฝ้ ำระวังควำม
ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ
คลำดเคลื่อนทำงยำในควำม
รับผิดชอบของพยำบำลหรือ
เภสัชกร ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ควำมครอบคลุม

กำรวำงแนวทำง
ป้ องกัน

กำรสื่อสำร

กำรปฏิบตั ิ

นำปั ญหำควำมคลำดเคลื่อน
ทำงยำหรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ
ประสงค์จำกยำทีเ่ คยเกิดขึน้ ที่
โรงพยำบำลอื่นมำวิเครำะห์
ระบบและกำหนดแนวทำง
ป้ องกัน
สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
แบบทำงเดียว

กำรเฝ้ ำระวังครอบคลุมผู้ป่วย
บำงกลุ่ม
กำรป้ องกันครอบคลุมยำทีม่ ี
โอกำสเกิดปั ญหำบำงส่วน
พิจำรณำยำทีม่ โี อกำสเกิด
ปั ญหำ หรือผลไม่พงึ ประสงค์
หรือควำมคลำดเคลื่อนสูง และ
กำหนดมำตรกำรป้ องกัน

กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
บำงส่วน
มีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิที่ มีกำรจัดสิง่ อำนวยควำม
ชัดเจนเพื่อควำมปลอดภัยใน สะดวก/คำเตือน/แบบบันทึก
กำรใช้ยำ เช่น กำรเขียนคำสั ่ง เพื่อให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ใช้ยำ กำรใช้คำย่อ กำรยืนยัน
คำสั ่ง กำรเก็บยำ

ดี
มีกำรเฝ้ ำระวังควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำทังในส่
้ วน
ควำมรับผิดชอบของแพทย์
พยำบำลและเภสัชกร

ดีมำก
-มีกำรประสำนและวิเครำะห์
ข้อมูลกำรเฝ้ ำระวังของทุกส่วน
เข้ำด้วยกัน
-มีกำรทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภำพของกำรเฝ้ ำระวัง

กำรเฝ้ ำระวังครอบคลุมผู้ป่วย
ทุกกลุ่ม
กำรป้ องกันครอบคลุมยำทีม่ ี
โอกำสเกิดปั ญหำส่วนใหญ่
พิจำรณำยำทีม่ โี อกำสเกิด
-มีกำรประสำนกำรป้ องกัน
ปั ญหำ หรือผลไม่พงึ ประสงค์ อย่ำงเป็ นระบบในระดับ รพ.
หรือควำมคลำดเคลื่อนสูง และ
กำหนดมำตรกำรป้ องกันที่
รัดกุม
ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคัญและ
แนวทำงป้ องกันได้

มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
ปรับปรุงในระดับกว้ำง

มีหลักฐำนกำรปฏิบตั ิตำม
แนวทำงทีก่ ำหนด

สำมำรถแสดงผลลัพธ์ของ
ควำมรัดกุมและควำม
ปลอดภัยในกำรใช้ยำ

ดีเยีย่ ม

-มีกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของกำรป้ องกัน

มีกำรประเมินผลของกำร
สื่อสำร
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ตัวอย่ำงผลกำรเฝ้ ำระวังและป้ องกันควำมคลำดเคลื่ อนทำงยำ
หน่วยงำน

ปั ญหำทีพ่ บ/ข้อมูลควำมคลำดเคลื่อน

กำรปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้

8. การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์ สาคัญ
วัตถุประสงค์: เพื่อเรียนรู้และปรับเปลีย่ นวิกฤติให้เป็ นโอกำส ใช้ควำมสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ มำสร้ำงหลักประกันว่ำจะไม่เกิดเหตุกำรณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ซำ้ โดยเน้นกำรป้ องกันไปทีก่ ำรวำง
ระบบงำนทีด่ ี
เริ่มต้น
พอใช้
ดี
ดีมำก
ดีเยีย่ ม
กำรทำกิจกรรม
มีกำรทบทวนกำรเกิด
มีกำรทบทวนอุบตั ิกำรณ์ตำม มีกำรทำควำมเข้ำใจและให้
ภำวะแทรกซ้อนและกำรรักษำ ระดับควำมรุนแรง และด้วย
ควำมสำคัญกับกรณี “เกือบ
ซำ้ โดยทันที
ควำมเข้ำใจเป้ ำหมำย
พลำด”
ควำมครอบคลุม
มีกำรทบทวนผู้ป่วยทีเ่ สียชีวติ มีกำรทบทวนผู้ป่วยทีเ่ สียชีวติ มีกำรทบทวนผู้ป่วยทีเ่ สียชีวติ มีกำรทบทวนผู้ป่วยทีเ่ สียชีวติ
หรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์ที่ หรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์ที่ หรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์ที่ หรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์ที่
รุนแรงบำงรำย
รุนแรงประมำณครึ่งหนึง่
รุนแรงส่วนใหญ่
รุนแรงทุกรำย
กำรวำงแนวทำง
มีกำรวำงแนวทำงป้ องกันตำม มีกำรวิเครำะห์ root cause
-มีกำรประสำนกำรป้ องกัน
ป้ องกัน
สำเหตุทชี่ ดั แจ้ง
และปรับปรุงระบบเพื่อป้ องกัน อย่ำงเป็ นระบบในระดับ รพ.
กำรเกิดเหตุกำรณ์ซำ้ โดย
-มีกำรประเมินประสิทธิภำพ
ทีมสหสำขำวิชำชีพ
ของกำรป้ องกัน
กำรสื่อสำร
สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
มีกำรประเมินผลของกำร
แบบทำงเดียว
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ระบุปัญหำทีส่ ำคัญและ
ปรับปรุงในระดับกว้ำง
สื่อสำร
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
แนวทำงป้ องกันได้
บำงส่วน
กำรปฏิบต้ ิ
มีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิที่ มีกำรจัดสิง่ อำนวยควำม
มีหลักฐำนของกำรปฏิบตั ิตำม มีกำรวิเครำะห์ควำมเพียงพอ
ชัดเจน
สะดวก/ปรับปรุงแบบบันทึก
แนวทำงทีก่ ำหนด
ของกำรปรับปรุงระบบทีไ่ ด้
เพื่อให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ดำเนินกำรไปแล้ว
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ตัวอย่ำงผลกำรทบทวน
หน่วยงำน

เหตุกำรณ์ทท่ี บทวน

กำรปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้

9. กำรทบทวนควำมสมบูรณ์ของกำรบันทึกเวชระเบียน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเวชระเบียนสำหรับกำรสื่อสำรระหว่ำงกำรดูแลผูป้ ่ วย และกำรประเมินคุณภำพของกำรดูแลผู้ป่วยได้อย่ำงเต็มที่
เริ่มต้น
พอใช้
ดี
ดีมำก
ดีเยีย่ ม
กำรทำกิจกรรม
มีกำรทบทวนปี ละครัง้
มีกำรกำหนดประเด็นในกำร
มีกำรกำหนดเกณฑ์กำร
มีกำรทบทวนคุณภำพของกำร มีกำรทบทวนทันทีใน Case ที่
ทบทวนชัดเจน
ประเมินเวชระเบียนที่
บันทึกควบคู่ไปด้วย
มีปัญหำ โดยทีมสหวิชำชีพ
มีกำรทบทวนทุก 6 เดือน
เหมำะสม
มีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
อย่ำงน้อยทุก 4 เดือน
ควำมครอบคลุม
ครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มเสีย่ งทุก ครอบคลุม 2-5%
ครอบคลุม >5% ของเวช
ครอบคลุม > 5% ของเวช
รำย
ระเบียนผู้ป่วยใน กระจำยในผู้ ระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วย
ประกอบวิชำชีพทุกคน
นอก กระจำยในผู้ประกอบ
วิชำชีพทุกคน
กำรปรับปรุง
มีกำรปรับปรุงกำรบันทึก
มีกำรกำหนดเป้ ำหมำยและ
มีกำรปรับปรุงกำรบันทึกอย่ำง
แนวทำงกำรปรับปรุงทีช่ ดั เจน ต่อเนื่อง
กำรสื่อสำร
สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
มีกำรประเมินผลของกำร
แบบทำงเดียว
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ระบุจุดอ่อน เป้ ำหมำย และ
ปรับปรุงในระดับกว้ำง
สื่อสำร
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรปรับปรุ ง
บำงส่วน
กำรปฏิบตั ิ
มีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิที่ มีกำรจัดสิง่ อำนวยควำม
ควำมสมบูรณ์ของบันทึกเวช อัตรำควำมสมบูรณ์ของเวช
อัตรำควำมสมบูรณ์ของเวช
ชัดเจน
สะดวก/ปรับปรุงแบบบันทึก
ระเบียนมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้
ระเบียนอยู่ในระดับดี
ระเบียนอยู่ในระดับดีมำก
เพื่อให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ติดต่อกัน
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10. การทบทวนการใช้ ข้อมูลวิชาการ
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็ นหลักประกันว่ำจะมีกำรดูแลผูป้ ่ วยอย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภำพ บนพืน้ ฐำนของข้อมูลวิชำกำรทีท่ นั สมัย น่ำเชื่อถือ
เริ่มต้น
พอใช้
ดี
ดีมำก
ดีเยีย่ ม
กำรทำกิจกรรม
มีกำรวิเครำะห์โรคสำคัญและ มีกำรค้นหำข้อมูลวิชำกำรที่
มีกำรทำ gap analysis เพื่อ
มีควำมพยำยำมทีจ่ ะนำข้อมูล
ประเด็นปั ญหำ/ควำมเสีย่ ง ใน เกีย่ วข้อง
พิจำรณำว่ำควรปรับปรุงใน
วิชำกำรมำปรับปรุงกำรดูแล
โรคนัน้ ๆ
ประเด็นใด
ผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง
ควำมครอบคลุม
เริ่มต้นในบำงโรค
ครอบคลุมโรคง่ำยๆ ทีพ่ บบ่อย ครอบคลุมกลุ่มโรคทีส่ ำคัญ
ครอบคลุมโรคทีส่ ำคัญส่วน
บำงส่วน เช่น High risk High ใหญ่
cost
กำรปรับปรุงแนว
มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำร
มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำร
มีกำรปรับปรุงกำรดูแลผู้ป่วย
ทำงกำรดูแลผู้ป่วย
ดูแลผู้ป่วย
ดูแลผู้ป่วยโดยใช้ขอ้ มูล
โดยใช้ขอ้ มูลวิชำกำรร่วมกับ
วิชำกำร
กำรพัฒนำจำก approach
อื่นๆ
กำรสื่อสำร
สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
มีกำรประเมินผลของกำร
แบบทำงเดียว
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ระบุแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วย
ปรับปรุงในระดับกว้ำง
สื่อสำร
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
ตำมข้อมูลวิชำกำรทีส่ ำคัญได้
บำงส่วน
กำรปฏิบตั ิตำม
มีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิที่ มีกำรจัดทำสิง่ อำนวยควำม
มีหลักฐำนของกำรปฏิบตั ิตำม สำมำรถแสดงผลลัพธ์กำรดูแล
แนวทำงทีก่ ำหนด
ชัดเจน
สะดวก/คำเตือน/แบบบันทึก แนวทำงทีป่ รับปรุง
ผู้ป่วยทีด่ ขี นึ้
เพื่อให้มกี ำรปฏิบตั ิ

ตัวอย่ำงผลกำรทบทวน
หน่วยงำน

โรค

กำรปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
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11. กำรทบทวนกำรใช้ทรัพยำกร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้กำรตัดสินใจใช้ทรัพยำกรในกำรดูแลผู้ป่วยและกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม คุม้ ค่ำ อยู่บนพืน้ ฐำนทำงวิชำกำร
เริ่มต้น
พอใช้
ดี
ดีมำก
ดีเยีย่ ม
กำรทำกิจกรรม
เริ่มมีกำรวิเครำะห์กำรใช้
มีกำรทบทวนควำมคุม้ ค่ำของ มีกำรทบทวนกำรใช้ทรัพยำกร
ทรัพยำกร
กำรใช้ทรัพยำกร
โดยผู้เกีย่ วข้องด้วยควำม
เข้ำใจ
ควำมครอบคลุม
มีกำรทบทวนกำรใช้ทรัพยำกร มีกำรทบทวนกำรใช้ทรัพยำกร มีกำรทบทวนกำรใช้ทรัพยำกร มีกำรทบทวนในทุกหน่วยงำน
ในส่วน non-clinical
ในส่วนของกำรดูแลผู้ป่วย
ในส่วนของกำรดูแลผู้ป่วยทุก
(เช่น กำรตรวจ investigate, ด้ำน (กำรตรวจ investigate,
กำรใช้ยำ, กำรทำหัตถกำร)
กำรใช้ยำ, กำรทำหัตถกำร)
กำรปรับปรุงกำรใช้
เริ่มมีกำรปรับปรุง ยังไม่
มีกำรปรับปรุงเพื่อให้มกี ำรใช้ มีกำรนำข้อมูลวิชำกำรมำ
ทรัพยำกร
ชัดเจนว่ำจะมีผลต่อกำร
ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำหรือลด กำกับควำมเหมำะสมของกำร
เปลีย่ นแปลงกำรใช้ทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกรทีไ่ ม่จำเป็ น ใช้ทรัพยำกร
อย่ำงไร
กำรสื่อสำร
สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
มีกำรประเมินผลของกำร
แบบทำงเดียว
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
ระบุแนวทำงกำรใช้ทรัพยำกร ปรับปรุงในระดับกว้ำง
สื่อสำร
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
ทีไ่ ด้ร่วมกันปรับปรุงได้
บำงส่วน
กำรปฏิบตั ิตำม
มีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิที่ มีกำรจัดทำสิง่ อำนวยควำม
มีหลักฐำนของกำรปฏิบตั ิตำม สำมำรถแสดงประสิทธิภำพใน
แนวทำงทีก่ ำหนด
ชัดเจน
สะดวก/คำเตือน/แบบบันทึก แนวทำงทีป่ รับปรุง
กำรใชัทรัพยำกรทีเ่ พิม่ ขึน้
เพื่อให้มกี ำรปฏิบตั ิ

ตัวอย่ำงผลกำรทบทวน
หน่วยงำน

ทรัพยำกรที่มกี ำรทบทวน
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12. กำรติ ดตำมเครื่องชี้วดั สำคัญ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทุกหน่วยงำนและทุกระดับมีขอ้ มูลทีใ่ ช้สะท้อนคุณภำพของกำรทำงำนตำมหน้ำทีแ่ ละเป้ ำหมำยสำคัญ
เริ่มต้น
พอใช้
ดี
ดีมำก
กำรติดตำมเครื่องชี้ มีกำรติดตำมเครื่องชีว้ ดั นำนๆ เริ่มมีกำรติดตำมเครื่องชีว้ ดั
มีกำรติดตำมเครื่องชีว้ ดั โดย
มีกำรติดตำมเครื่องชีว้ ดั โดย
วัด
ครัง้
บ่อยครัง้ ขึน้ ผูเ้ กีย่ วข้องส่วน ผู้เกีย่ วข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
ผู้เกีย่ วข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
หนึ่งเข้ำมำร่วมวิเครำะห์
ด้วยควำมเข้ำใจ
ด้วยควำมเข้ำใจ มีตวั ชีว้ ดั
ตำมหน้ำทีแ่ ละเป้ ำหมำย
สำคัญ
ควำมครอบคลุม
มีเครื่องชีว้ ดั ระดับ รพ.หรือ
มีเครื่องชีว้ ดั ระดับ รพ.และ
มีเครื่องชีว้ ดั ระดับ รพ.,
มีเครื่องชีว้ ดั ระดับ รพ.,
หน่วยงำนหลักทุกหน่วย, และ หน่วยงำนทุกหน่วย และกลุ่ม
ระดับหน่วยงำนหลักๆ
หน่วยงำนหลักทุกหน่วย
กลุ่มผู้รบั บริกำรสำคัญ
ผู้รบั บริกำรสำคัญ
กำรวิเครำะห์ชอ้ มูล
มีกำรใช้เครื่องมือทำงสถิติหรือ มีกำรแปลควำมหมำยของ
พิจำรณำแนวโน้มกำร
ข้อมูลทีว่ เิ ครำะห์
เปลีย่ นแปลงหรือเปรียบเทียบ
ข้อมูล
กำรสื่อสำร
สื่อสำรด้วยกำรแจ้งให้ทรำบ
กระบวนกำร: สื่อสำรด้วยกำร ผลลัพธ์: ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถ มีกำรสื่อสำรเพื่อให้มกี ำร
ติดให้ดู
พูดคุยทำควำมเข้ำใจ
อธิบำยควำมหมำยของ
ปรับปรุงในระดับกว้ำง
ผลลัพธ์: มีควำมเข้ำใจ
เครื่องชีว้ ดั ได้
ผู้เกีย่ วข้องสำมำรถอธิบำย
บำงส่วน
เป้ ำหมำยและประโยชน์ของ
กำรติดตำมเครื่องชีว้ ดั ได้
กำรใช้ประโยชน์ใน มีกำรกำหนดระบบงำนทีต่ ้อง เริ่มมีกำรพัฒนำระบบงำนเป็ น มีกำรพัฒนำระบบงำนส่วน
มีกำรพัฒนำและติดตำม
กำรพัฒนำ
พัฒนำเนื่องมำจำกกำรติดตำม ผลจำกกำรติดตำมเครื่องชีว้ ดั ใหญ่ทเี่ ห็นโอกำสพัฒนำจำก เครื่องชีว้ ดั ต่อเนื่อง
เครื่องชีว้ ดั
กำรติดตำมเครื่องชีว้ ดั

ดีเยีย่ ม

มีกำรประเมินผลของกำร
สื่อสำร

ตัวอย่ำงผลกำรติ ดตำมเครื่องชี้วดั และใช้ประโยชน์
ระดับ/หน่วยงำน

เครื่องชี้วดั ทีต่ ดิ ตำม
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