
หลกัสตูร HA 602
คณุภาพและความปลอดภยัทางคลินิก

หลกัสตูร HA602 คณุภาพละความปลอดภยัทางคลนิิก
สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 



วตัถปุระสงคห์ลกัสตูร HA 602
1. ใชข้อ้มลู (เวชระเบยีน การทบทวนการดแูลผูป่้วย รายงานอุบตักิารณ์) เพือ่การ

เรยีนรู ้การวเิคราะหส์าเหตุเชงิระบบและการออกแบบระบบทีร่ดักุม
2. ใชโ้รค หรอืสภาวะทางคลนิิก ในการประเมนิคณุภาพของทุกระบบงานใน

โรงพยาบาล
3. พฒันาคณุภาพทางคลนิิกโดยเน้นผลลพัธแ์ละใชเ้ครื่องมอืการพฒันาคณุภาพที่

หลากหลายรว่มกนั
4. บรูณาการมาตรฐานตอนที ่III เขา้สูก่ารพฒันากระบวนการดผููป่้วย
5. เขา้ใจบทบาทและระดบัความรบัผดิชอบในความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ของหน่วยงาน/ทมีน า

ดา้นคลนิิก/คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง การเชือ่มโยงประสานขอ้มลูเกีย่วกบั
ความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโรงพยาบาล

6. สามารถวางระบบการบรหิารความเสีย่งทางคลนิิก ทัง้ในระดบัภาพรวมและระดบั
ทมีดแูลผูป่้วย



3

เน้ือหา

Day1 ▪ แนวคิดการพฒันาคณุภาพ & ความเส่ียงความปลอดภยัทางคลินิก 
▪ คณุภาพการดแูลผูป่้วย  มองอย่างไรให้รอบด้านกบัมาตรฐานตอนท่ี 3 
▪ การค้นหาความเส่ียง โดยใช้ trigger  charted  review (1)
▪ การค้นหาความเส่ียง โดยใช้ trigger  charted  review (2)

Day2 ▪ 2P Safety 
▪ Clinical Risk to Risk register
▪ Clinical Risk
▪ RCA2 & Safety design

Day3 ▪ Clinical tracer & Driver diagram
▪ Patient  Care  Monitoring 
▪ PCT Profile & Clinical Quality summery 
▪ สรปุการใช้เครื่องมือคณุภาพเพ่ือการพฒันา 



แนวคิดการพฒันาคณุภาพ & 
ความเส่ียงความปลอดภยัทางคลินิก



โดยความหมาย Hospital Accreditation  คือกลไก
กระตุ้นให้เกิดการพฒันาระบบงานภายในของโรงพยาบาล โดย
มีการพฒันาอย่างเป็นระบบ และพฒันาทัง้องคก์ร ท าให้องคก์ร
เกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

การพฒันาทัง้องคก์รมีความจ าเป็นเน่ืองจากงานแต่ละ
ส่วนล้วนพ่ึงพิงการท างานซ่ึงกนัและกนั การแยกส่วนพฒันาจึง
ไม่สามารถบรรลจุดุสงูสดุท่ีเราต้องการ

HA คืออะไร (1)



การเรียนรู้ ขององคก์รเกิดจากการประเมินตนเอง
การลงมือท าด้วยตนเอง การเรียนรู้แลกเปล่ียนกบัท่ีปรึกษา/
โรงพยาบาลอ่ืน และการได้รบัข้อเสนอแนะจากผูเ้ย่ียมส ารวจ

การเย่ียมส ารวจเปรียบเสมือนการซ้อมรบ ข้าศึกท่ี
แท้จริงคือความเส่ียงท่ีโรงพยาบาลเผชิญอยู่ทุกวนั

การรบัรองเป็นเพียงส่วนเลก็ๆ เดียวในขัน้ตอน
สดุท้ายของกระบวนการทัง้หมด ซ่ึงควรมองว่าเป็นผลพลอย
ได้ของการท างานหนัก เป้าหมายของการพฒันาท่ีแท้จริงอยู่ท่ี
คณุภาพบริการซ่ึงผูป่้วยจะได้รบั

HA คืออะไร (2)



ผูไ้ด้รบัประโยชน์จาก HA

ความเส่ียงลดลง 

ท างานง่ายข้ึน

ส่ิงแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน 

ไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาตนเอง

ขายฝันและท าฝันใหเ้ป็นจริง

เป็นองคก์รเรียนรู ้

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง

สู่ความเป็นเลิศ  

อยูร่อดและยัง่ยนื

โปรง่ใส รบัผิดชอบ

ประชาชน สงัคม

ผ ูป่้วย/ญาติ

ผ ูป้ฎิบติังาน

ผ ูบ้ริหาร

องคก์รวิชาชีพ

ผ ูจ่้ายเงิน

โรงพยาบาล

เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้

ประชาชนมีสุขภาพดี

มีขอ้มูลเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจ

ความเส่ียงลดลง

คุณภาพการดูแลดีข้ึน

ไดร้บัการพิทกัษสิ์ทธิ/ศกัด์ิศรี



กระบวนการ
เรยีนรู ้

การประเมินตนเอง

การพฒันาตนเอง

การประเมินจากภายนอก

(เยี่ยมส ารวจ)
การรบัรองคุณภาพ

คุณภาพและความปลอดภยั

ค่านิยมและแนวคิดหลกั

-HA เป็นกระบวนการเรียนรู ้
-มุ่งเนน้ผูป่้วยและสุขภาพ

-พฒันาตอ่เน่ือง

เป้าหมายส าคญัของ HA คือคณุภาพและความปลอดภยั

หลุมพราง: คดิวา่ HA คอืการตรวจสอบ ไมเ่ขา้ใจวา่จะท าใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งไร



การพฒันาตามกระบวนการ HA

บนัได 3 ขัน้ ลงทุนน้อยให้ได้มาก
ตรงประเดน็ เป็นขัน้ตอน

บริการบริการ                                 กลุ่มผูป่้วยกลุ่มผูป่้วย

ระบบงานระบบงาน

องคก์รองคก์ร

พืน้ท่ีการพฒันา 4 วง
เพ่ือความครอบคลมุ

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์

ตวัช้ีวดั

ประเด็นส าคญั

ความเส่ียงส าคญั

ความตอ้งการส าคญั

หลกัคิดส าคญั 
(Core Values & Concepts)

หลกัคิดส าคญั 
(Core Values & Concepts)

3C PDSA รู้คิด รู้ท า
เพ่ือความลุ่มลึก ตรงประเดน็ ต่อเน่ือง



ขั้นท่ี 1 ส ารวจและป้องกนัความเส่ียง

น าปัญหามาทบทวน เพื่อแกไ้ข

ป้องกนั

ปฏิบตัิตามแนวทางป้องกนัปัญหา

ครอบคลมุปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาส

เกิดสูง

ขั้นท่ี 2 ประกนัและพฒันาคุณภาพ

เริม่ดว้ยการวิเคราะหเ์ป้าหมายและกระบวนการ

ประกนัและพฒันาคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหน่วย

ครอบคลมุกระบวนการส าคญัทั้งหมด

ปฏิบตัติามมาตรฐาน HA ในสว่นที่ไม่ยากเกินไป

ขั้นท่ี 3 วฒันธรรมคุณภาพ

เริม่ดว้ยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA

พฒันาอยา่งเช่ือมโยง เป็นองคก์รเรยีนรู ้

ผลลพัธค์ุณภาพท่ีดีข้ึน

ปฏิบตัติามมาตรฐาน HA ไดค้รบถว้น

บนัไดสามขั้น สู ่HA
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จากการแกปั้ญหาสูก่ารป้องกนั

เหตกุารณ์

แกปั้ญหา

เฉพาะหนา้

วิเคราะห์

Root cause

ป้องกนั

ปัญหา



จากการแกปั้ญหาสูก่ารป้องกนั

เหตกุารณ์

แกปั้ญหา

เฉพาะหนา้

วิเคราะห์

Root cause

ป้องกนั

ปัญหา

วิเคราะหร์ะบบ

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดัของระบบ

องคป์ระกอบของระบบ

ออกแบบระบบงานท่ีดี 

Aim/Measure
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จากการแกปั้ญหาสูก่ารป้องกนั

เหตกุารณ์

แกปั้ญหา

เฉพาะหนา้

วิเคราะห์

Root cause

ป้องกนั

ปัญหา

วิเคราะหร์ะบบ

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดัของระบบ

องคป์ระกอบของระบบ

ออกแบบระบบงานท่ีดี 

ส่ือสาร/ฝึกอบรม/

ปฏิบตัิ/ควบคุมก ากบั/

ทบทวน/เรียนรู ้

Plan

Do-Check

ปรบัปรุงระบบ

Aim/Measure

Act





หน่วยงาน
บริการ

กลุ่มผูป่้วย

ระบบงาน

การเช่ือมโยงระหว่างพืน้ท่ีการพฒันา

องคก์ร

ระบบงานทีส่นบัสนุนการ
ดแูลผูป่้วย เชน่ สารสนเทศ 
เครือ่งมอืแพทย ์IC

ระบบงานทีส่นบัสนุนการ
ปฏบิตังิานของหน่วยงาน
เชน่ ENV, HRM

การท างานเป็นทมี
และกระบวนการ

ดแูลผูป่้วย



1. Unit Optimization 2. Patient Safety

3. Clinical Population

5. Strategic Management

6. Self Assessment

4. Standard Implementation

6 QI Tracks & 4 Domains



02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 1 : Unit 

Optimization

3P ในงานประจ า
หวัหน้าพาท าคณุภาพ
กจิกรรมคุณภาพพืน้ฐาน
คน้หาความหมาย/ความเชื่อมโยงใน Service Profile

ทบทวนการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
ก าหนดแผนการพฒันาหน่วยงานเพิม่เตมิ

เชื่อมโยงกบัระบบงานส าคญั

CQI

1. แนวคดิพืน้ฐาน คอืการใช ้3P
2. หวัหนา้พาท าคณุภาพ
3. กจิกรรมคณุภาพพืน้ฐานตา่งๆ ระบบ

ขอ้เสนอแนะ, 5ส., พฤตกิรรมบรกิารสูค่วาม
เป็นเลศิ, สนุทรยีสนทนา, KM

4. Service Profile เป็นเครือ่งมอืส าหรับ
วางแผนและตดิตามการพัฒนาคณุภาพและ
การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน

5. กจิกรรมทบทวนคณุภาพ เป็นกระจกสอ่ง
ตวัเอง เป็นเครือ่งมอืในการหาโอกาส
พัฒนา  ควรเลอืกสรรใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะ
หน่วยงาน

6. การพฒันาคณุภาพของหนว่ยงาน
7. เชือ่มโยง Performance 

Management System



02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 2 : Patient 

Safetyทบทวนความครอบคลุมของกจิกรรมทบทวน
ใชป้ระโยชน์จากกจิกรรมทบทวน

ตามรอย PSG: SIMPLE & Improve

ทบทวน / วางระบบบรหิารความเสีย่ง
วเิคราะหค์วามเสีย่ง/ป้องกนั (หน่วยงาน/ระบบงาน)
Trigger Tool

RCA, Standardized Work

บรูณาการขอ้มลู & ระบบบรหิารความเสีย่ง



02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 3 : Clinical 

Population

วเิคราะหโ์รคส าคญั / เป้าหมาย / ประเดน็ส าคญั (20 โรค)
ตามรอย

ก าหนดประเดน็พฒันาทีช่ดัเจน
ด าเนินการพฒันา

สรปุ Clinical Tracer Highlight



02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 4 : Standard 

Deployment

ก าหนดโครงสรา้งทมีน าระดบักลาง

เขยีน SA ตามมาตรฐานตอนที ่I-IV

ทมีทีเ่กีย่วขอ้งศกึษาแนวทางใน SPA
ตามรอยเพื่อเหน็ของจรงิ & องิวจิยั

พฒันาระบบ
เชื่อมโยงกบัหน่วยงานและระบบอื่นๆ
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 5 : Strategic 

Management

ทบทวนความทา้ทายขององคก์ร
ทบทวนแผนกลยทุธ ์/ ตวัชีว้ดั

ประมวลผลขอ้มลูตวัชีว้ดั

เกบ็ขอ้มลูตวัชีว้ดั baseline
ถ่ายทอดแผนและตวัชีว้ดัสูร่ะดบัต่างๆ

ทบทวน/ปรบัแผนกลยทุธ์
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 6 : Self 

Assessment

Overall Scoring
Hospital Profile

Detailed Scoring
เขยีน SA ตามมาตรฐานตอนที ่I-IV

วางแผนวจิยัและท าวจิยั
ก าหนด KPI Alignment

วธิกีารเขยีน SA
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3C - PDSA

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์

ตวัช้ีวดั

ประเด็นส าคญั

ความเส่ียงส าคญั

ความตอ้งการส าคญั

หลกัคิดส าคญั 
(Core Values & Concepts)

หลกัคิดส าคญั 
(Core Values & Concepts)

ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง
ความรบัผดิชอบของวชิาชพี
Evidence-based Practice

การเรยีนรู้

ลกัษณะผูป่้วย
ลกัษณะงาน

คณุค่าและความท้าทาย

Criteria/Standard

Conte
xt



กระบวนการคณุภาพ

PDCA 3P

3C-PDSA/ 3C-DALI



บทบาทหน้าท่ี  PCT

• วิเคราะหโ์อกาสพฒันา  ก าหนดทิศทาง  ช้ีน า มองภาพรวม

การพฒันาการดแูลผูป่้วย 

• ความเส่ียงทางคลินิก

• ประสานงานความร่วมมือ / สนับสนุนทรพัยากร

• ประเมิน ติดตามผล  



จดุเน้นในการพฒันาทางคลินิก
อะไรคือโรคท่ีส าคญั ? (เส่ียงสงู, พบบอ่ย, ผลลพัธไ์ม่ดี, ต้อง
ประสานกนั,ยืดเยือ้)
อะไรคือประเดน็ส าคญัในโรคดงักล่าว ?

จะปรบัปรงุการดแูลโรคดงักล่าวได้อย่างไร?

ใช้การทบทวนหาสาเหตุ / น าเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคม์า
วิเคราะห์ (Adverse Event/Root Cause Analysis)

ใช้แนวคิดองคร์วม/มมุมองของทีมสหสาขาวิชาชีพเข้ามามอง
ใช้ความรู้วิชาการเข้ามาเทียบ (Gap Analysis)
ใช้เครื่องช้ีวดัเข้ามาวดั (Indicator Monitoring)
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HA Standards
มาตรฐาน HA แสดงถึงองคป์ระกอบส าคญัส าหรบัสถานพยาบาลท่ีมี
คณุภาพอย่างยัง่ยืน และความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้

• เป็นข้อความท่ีแสดงอย่างชดัแจ้งถึง
คณุภาพท่ีคาดหวงั

• ระบคุณุลกัษณะของผลงานซ่ึงน าไปสู่
คณุภาพสงูสดุท่ีเป็นไปได้ในระบบ

• เป็นฐานส าหรบัการ
เปรียบเทียบ

• ใช้ส าหรบัการวดัคณุภาพเป็น
หลกั

เคล่ือนไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ในการใช้มาตรฐาน

HA ใช้การประเมินเพ่ือส่งเสริมการพฒันาระบบงานของโรงพยาบาล 
อย่างเป็นระบบ ทัว่ทัง้องคก์ร ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ขององคก์ร มี

การประเมินและปรบัปรงุตนเองอย่างต่อเน่ือง



III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ
III-2 การประเมินผูป่้วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดแูลผูป่้วย
III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลงั
III-6 การดแูลต่อเน่ือง

ตอนท่ี III
กระบวนการดแูลผูป่้วย

IV-1 ผลด้านการดแูลสขุภาพ
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผูป่้วย

และผูร้บัผลงาน
IV-3 ผลด้านก าลงัคน
IV-4 ผลด้านการน า
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ

กระบวนการท างานส าคญั
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนท่ี IV ผลลพัธ์

II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ
II-2 การก ากบัดแูลด้านวิชาชีพ 
II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย 
II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
II-5 ระบบเวชระเบยีน 
II-6 ระบบการจดัการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพ่ือการวินิจฉัยโรคฯ
II–8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ
II–9 การท างานกบัชุมชน 

ตอนท่ี II ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล

กระบวนการดแูลผูป่้วย

ตอนท่ี I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร

I-4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้

I-1 
การ
น า

I-2
กล
ยทุธ์
I-3

ผู้ป่วย/ 
ผู้รบั

ผลงาน

I-5
ก าลงัคน

I-6 
การปฏิบติัการ

IV 
ผลลั
พธ์

Hospital Profile

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (HA) ฉบบัท่ี 4

4th HA/HPH 

Standards



มาตรฐาน

การใช้มาตรฐานให้ครบทุกพืน้ท่ีและพฒันาเป็นล าดบัขัน้

ขัน้ต้น ขัน้กลาง ขัน้ก้าวหน้า

หน่วยงาน

กลุ่มผู้ป่วย

ระบบงาน

องคก์ร

I-6, II-1

II-1.2, III

I, II

I

หวัหน้าพาท า
ทบทวน

ทบทวน

ทบทวน

สร้างทีม 
ได้ใจ

Service Profile

Clinical Tracer
& CQI

PDSA

Strategic 
Management

Innovative 
Design

Clinical 
Research

Innovative 
Design

Innovative 
Management

หน่วยงานหน่วยงาน                                
หน่วยบริการหน่วยบริการ                        กลุ่กลุ่มผูป่้วยมผูป่้วย

ระบบงานระบบงาน

องคก์ร
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SPA เป็นเคร่ืองมือช่วยให ้รพ.เห็นแนวทางการน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบตัิท่ีชดัเจน

และบอกแนวทางการสรุปขอ้มูลส าคญัท่ีจะบนัทึกส่งให้

คณะผูเ้ยีย่มส ารวจ

ซ่ึงจะช่วยลดภาระของ รพ.และผูเ้ยี่ยมส ารวจในเร่ืองการจดัท าเอกสาร

เนน้ความส าคญัของการน ามาตรฐานไปปฏิบตัใินชีวิตประจ  าวนั  

มาตรฐานนั้นจงึจะเป็นประโยชนต์อ่องคก์ร

การน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบตัสิามารถท าไดง้่ายๆ 



จดัท าแผน
พฒันาคณุภาพ

น าแผนพฒันาไป
ปฏิบติั & ติดตาม

ประเมินตนเอง
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 

พจิารณาความตอ้งการและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ 

(ผูป่้วย วชิาชพี องคก์ร
มาตรฐาน HA) 

วดัผลการ
ด าเนินการ

ประเมิน
และช้ีน า

การพฒันาคณุภาพ

การประสานการขบัเคลื่อน QA/QI/RM/PS อย่างบรูณาการ
นิยาม การเชือ่มโยงกบัแผนกลยุทธ ์การบรูณาการและ

ประสานงานในทุกขัน้ตอน โครงสรา้งคุณภาพและผูร้บัผดิชอบ

การท างานเป็นทีม
การสือ่สารและแกปั้ญหา ทมีในงานประจ าวนั ทมีพฒันา

คุณภาพ ทมีน าทางคลนิิกและทมีน าของระบบงาน

กรอบการบริหารงานคณุภาพ
การสนับสนุนจากผูน้ า

นโยบาย ล าดบั
ความส าคญั วฒันธรรม
ทบทวน ก ากบัตดิตาม

แกปั้ญหา

เผยแพร่ข้อมลู
บรกิาร ผลการดแูลรกัษา 

ผลการด าเนินการขององคก์ร

Design

Implement

Learning

Improve

Purpose

Concepts 

Context    

Criteria/
Knowledge

1

ก. ระบบบริหารงานคุ ณภาพ

2

3
4

9 8
10

5

6

7

ข. คณุภาพการดแูลผูป่้วย

ทบทวนการให้บริการ
และการดแูลผูป่้วย

แผนพฒันาคณุภาพ

ก าหนดกลุ่ม
เป้าหมายการพฒันา ติดตามผลการดแูลผูป่้วย

น าแผนไปปฏิบติั

1 2 3

4

มีการบริหารงานคณุภาพ ท่ีประสานสอดคล้องกนัในทุกระดบั.

II-1.1 การบริหารงานคณุภาพ (Quality Management )



กรอบการบริหารความเส่ียง

Design

Implement

Learning

Improve

Purpose

Concepts 

Context    

Criteria/
Knowledge

1

กระบวนการ
บรหิารความเสีย่ง

โครงหลกั
การจดัการภายในองคก์ร
ความเสีย่งทีจ่ะจดัการ

การสนับสนุนระบบ
บริหารความเส่ียง

นโยบายบรหิารความเสีย่ง 
แผนจดัการความเสีย่ง 

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
ทะเบยีนจดัการความเสีย่ง 

รายงานอุบตักิารณ์ 
ก ากบัตดิตาม ทบทวน

การประเมินความเส่ียง
ควรครอบคลุมการจดัการดา้นยา การพลดัตก
หกลม้ อุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ การตดิเชือ้ 

การระบุตวัผูป่้วย การสง่ต่อขอ้มลู โภชนาการ  
ความเสีย่งจากการใชเ้ครือ่งมอื 

ความเสีย่งจากภาวะเจบ็ป่วยในระยะยาว

การรายงานอบุติัการณ์ เหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค ์เหตเุกือบพลาด

รายงาน ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปฏบิตักิาร 
ฝึกอบรม จดัท าบนัทกึ วเิคราะหส์าเหตุที่

แทจ้รงิ ใหข้อ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จดัการประเดน็ความปลอดภยั
ท่ีส าคญั

ประเดน็ทีอ่งคก์ารอนามยัโลกระบุ
เป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยและ

เจา้หน้าทีข่องประเทศไทย 
ออกแบบ สือ่สาร สรา้งความตระหนกั

น าไปปฏบิตัิ

การประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรมบรหิารความเสีย่งและ

ความปลอดภยั

2

3 4
5

6

โปรแกรมสขุภาพและ
ความปลอดภยัของ

บคุลากร
(I-5.1 c)

อาคารสถานท่ี พืน้ท่ีใช้สอย อปุกรณ์
เครื่องมือ ยา และวสัดคุรภุณัฑ์

(II-3.1, 3.1, 6)

การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
เวชระเบียน

(II-4, 5)1 2 3

ระบบบริการความเส่ียง
และความปลอดภยัท่ีมี

ประสิทธิผล

องคก์รมีระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกนั 
เพ่ือจดัการความเส่ียงและสร้างความปลอดภยัแก่ผูป่้วย/ผูร้บับริการ เจ้าหน้าท่ี และผูท่ี้มาเยือน.

II-1.2 ระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management System )

ก. ข้อก าหนดทัว่ไป

ข. ข้อก าหนดเฉพาะประเดน็
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III - 1 
การเข้าถึงและเข้ารบับริการ

ตอนท่ี III กระบวนการดแูลผูป่้วย

III - 2
การประเมินผูป่้วย

III - 3
การวางแผน

III - 4
การดแูลผูป่้วย

III - 5
การให้ข้อมูลและเสริมพลงั

III - 6
การดแูลต่อเน่ือง

3.1 วางแผนดแูลผูป่้วย

3.2 วางแผนจ าหน่าย

4.1 การดแูลทัว่ไป

4.2 การดแูลท่ีมีความเส่ียงสงู

4.3 การดแูลเฉพาะ



Question & Answer


