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I-3 ผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน  
i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-2] 
ประเดน็ส าคญัท่ีควรรายงาน: ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ คุณค่า การคงอยู ่การแนะน า การสรา้งความสมัพนัธ์ 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 
       
       
       
       
       

ii. บรบิท  
ส่วนการตลาดทีส่ าคญั: 
กลุ่มผูป่้วย/ผูร้บับรกิารทีส่ าคญั (ระบุความตอ้งการส าคญัของผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่มในวงเลบ็): 
ผูร้บัผลงานอื่นๆ (และความตอ้งการส าคญั): 
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี: 

iii. กระบวนการ 
I-3.1 ก. การรบัฟังผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 
(1) การรบัฟังเสยีงจากผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอื่นในปัจจุบนั ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมกบักลุ่มต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีใ่ชป้ระโยชน์

ได:้ 
• การรบัฟังความตอ้งการและความคาดหวงั: 
• การรบัฟังขอ้มลูป้อนกลบัหลงัเขา้รบับรกิาร (Feedback): 

(2) การรบัฟังเสยีงจากผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอื่นในอนาคต: 
•  

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

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

I-3.2 ข. ความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอื่น 
(1) การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวงัและเพิม่ความผกูพนั:  
•  
(2) การจดัการค ารอ้งเรยีน ผลการวเิคราะหล์กัษณะของค ารอ้งเรยีนและแนวโน้ม และการน าไปปรบัปรุง: 
•  
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I-3.3 สทิธผิูป่้วย 
ข(1) การสรา้งความตระหนักใหแ้ก่บุคลากร:  
•  
ก(1) ข(2)-(6) การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัของ รพ.:  
•  
ข(7) การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีเ่ขา้ร่วมงานวจิยัทางคลนิิก:  
•  
ค การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ:  
• ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
• ผูป่้วยเดก็ 
• ผูส้งูอายุ 
• ผูพ้กิาร 
• ผูป่้วยทีต่อ้งแยกหรอืผกูยดึ 
• อื่นๆ 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเด่นและภาคภูมใิจ 
•  

v. แผนการพฒันา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

1. การรบัฟัง/เรยีนรูค้วามตอ้งการ
และความคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่ม 

   

2. การประเมนิความพงึพอใจและ
ความผกูพนั  

   

3. การใชข้อ้มลูเพื่อก าหนดบรกิาร
และการอ านวยความสะดวก 

   

4. การสรา้งความสมัพนัธแ์ละ
จดัการค ารอ้งเรยีน 

   

5. การคุม้ครองสทิธผิูป่้วย    
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 III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ    
i. ผลลพัธ ์
ประเดน็ส าคญัท่ีควรรายงาน: การเขา้ถงึ ความครอบคลมุ ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 
  ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี… ปี… ปี… ปี… ปัจจบุนั 
       
       
       
       

ii. บริบท 
กลุ่มผูป่้วยทีม่ปัีญหาในการเขา้ถงึ: 

iii. กระบวนการ 
ตวัอยา่งโรค (proxy disease) การปฏิบติัท่ีท าให้เกิดคณุภาพของการเข้าถึงและเขา้รบับริการ 
  

(1) การตอบสนองปัญหาและความตอ้งการบรกิารสุขภาพของชมุชน: 
 
(2) การประสานงานกบัหน่วยงานทีส่่งผูป่้วยมา: 
•  
(3) การคดัแยก (triage) การดแูลผูป่้วยฉุกเฉินหรอืเร่งด่วนอย่างเหมาะสม: 
•  
(4) การดแูลเบือ้งตน้และส่งต่อ ส าหรบัผูป่้วยทีไ่ม่สามารถใหก้ารรกัษาได้: 
•  
(5) การรบัผูป่้วยเขา้ในหน่วยบรกิารวกิฤตหิรอืหน่วยบรกิารพเิศษ: 
•  
(6) การใหข้อ้มลูและการขอ informed consent: 
•  

iv. ผลการพฒันาท่ีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

•  

v. แผนการพฒันา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

63. การเขา้ถงึบรกิารทีจ่ าเป็นและ
บรกิารเร่งด่วน 

   

64. กระบวนการรบัผูป่้วย การให้
ขอ้มลู และ informed consent 
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                                                               ตอนท่ี IV ผลการด าเนินการ 

น าเสนอขอ้มลูตวัชีว้ดัส าคญัในตาราง อธบิายการเปลีย่นแปลงของผลลพัธ ์(จากความพยายามในการพฒันาหรอืจาก
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป) โดยอาจใช ้run chart หรอื control chart ทีม่คี าอธบิายประกอบ (annotation) ตาม
ขอ้มลูปฏบิตังิานใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

IV-1 ผลด้านการดแูลสขุภาพ 

(1) ตวัช้ีวดัส าคญัด้านการดแูลผู้ป่วย  
80 ผลการดแูลผู้ป่วยโดยรวม (การเสียชีวิต การส่งต่อ การกลบัมารกัษาหรือการนอน รพ.ซ า้) ท่ีสะท้อน
คณุภาพการดแูลรกัษา 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
81 ผลด้านการเข้าถึงบริการสขุภาพ 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
82 ผลดา้นความต่อเน่ืองในการดแูล 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
83 ผลดา้นกระบวนการและผลลพัธใ์นการดแูลผู้ป่วยโรคส าคญั 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

ตวัอย่างแบบฟอรม์รายงานแบบประเมินตนเอง Part IV 
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84 ผลด้านการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพในการดแูลผู้ป่วย 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 
85 ผลดา้นความปลอดภยัในการดแูลผู้ป่วยผ่าตดั (S) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 
86 ผลด้านความปลอดภยัในการควบคมุและป้องกนัการติดเชื้อ (I) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 
87 ผลระบบบริหารจดัการด้านยา และด้านความปลอดภยัในการใช้ยา/เลือด (M) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
88 ผลดา้นความปลอดภยัในกระบวนการดแูลผูป่้วย (P) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 

 
89 ผลดา้นความปลอดภยัในการใช้ line/tube/catheter และตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวข้องกบัห้องปฏิบติัการ (L) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
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กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
90 ผลดา้นความปลอดภยัในการดแูลภาวะฉุกเฉิน (E) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 

(2) ตวัช้ีวดัส าคญัด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
91 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รบับริการ  

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 
92 ผลดา้นการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รบัผลงานอ่ืน (มิติคนเป็นศนูยก์ลาง) 
93 ผลดา้นความพึงพอใจ/ไมพ่ึงพอใจ/ความผกูพนั ของผูป่้วย/ผู้รบัผลงานอ่ืน/ผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 

IV-3 ผลด้านก าลงัคน 
94 ผลดา้นก าลงัคน (IV-3) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
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กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

 

IV-4 ผลด้านการน า 
95 ผลดา้นการน า (IV-4) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานส าคญั 
96 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานส าคญั เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

IV-6 ผลด้านการเงิน 
97 ผลลพัธด์า้นการเงิน (IV-6) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี... ปี... ปี... ปี... ปัจจบุนั 
       
       

กราฟพรอ้มค าอธบิายประกอบในกราฟ (ถา้มปีระโยชน์ในการท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้) 

รายงานการประเมินตนเองของ CLT/PCT      

พนัธกิจ/ความมุ่งหมาย:  

ขอบเขตบริการ:  

ผู้รบับริการส าคญัและความต้องการ: 

จดุเน้นของการจดับริการและการพฒันา: 

กลุ่มโรคส าคญั (Key Clinical Population) 

โรค 
Disease 

เกณฑ ์

มีความเส่ียงสูง
High risk 

มีค่าใช้จ่ายสูง/
นอนโรงพยาบาล
นานHigh cost/ 

Long LOS 

มีปริมาณผู้ป่วย
มาก 

High volume 

มีหลกัฐานใหม่
หรือเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีน ามาใช้ใน
การดแูลผู้ป่วย 
New evidence/ 

technology 

การดแูลมีความ
ซบัซ้อน 

Complex Care 

      

ตวัอย่างแบบฟอรม์รายงานแบบประเมินตนเอง PCT/CLT 
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หมายเหตุ:  
• เป็นการบอกภาพรวมว่ากลุ่มผูป่้วยทีส่ าคญัของ CLT/PCT มอีะไรบา้ง เพื่อเป็นฐานส าหรบัพจิารณาต่อว่าจะ

ทบทวน/สรุปผลคุณภาพการดแูลผูป่้วยในกลุ่มใดบา้ง ในประเดน็ใดบ้าง 
• ระบุโรคส าคญัใหม้ากทีสุ่ด ใหค้ะแนนน ้าหนักความส าคญัของแตล่ะโรคตามเกณฑต์่างๆ โดยใหน้ ้าหนักคะแนน 1-5 
• ความส าคญัอาจจะมาจากเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ร่วมกนักไ็ด ้

ตวัช้ีวดัของกลุ่มโรคส าคญัจ าแนกตามมิติคณุภาพ 

โรค 
Disease 

การ
เข้าถึง
และเข้า
รบั

บริการ 
Access 

การดแูล
ต่อเน่ือง 

Continuity 

ความ
เหมาะสม 

Appropriate 

ประสิทธิผล 
Effective 

ประสิทธิภาพ 
Efficient 

ความ
ปลอดภยั 

Safe 

การดแูลท่ี
ยึดคนเป็น
ศนูยก์ลาง 
People-
centered 

การสร้าง
เสริม
สุขภาพ
Health 

Promotion 

         
หมายเหตุ:  
• น าโรคทีว่เิคราะหไ์วใ้นตารางแรกมาระบุตวัชีว้ดัตามมติติ่างๆ (ไม่จ าเป็นตอ้งครบทุกมติ)ิ 
• ผลลพัธข์องตวัชีว้ดัทีร่ะบจุะมรีายละเอยีดในขอ้มลูรายโรค และน าไปสรุปรวมในรายงานประเมนิตนเองตอนที ่IV 

ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั 
ความเส่ียง มาตรการป้องกนั โรค/กระบวนการ 

   

ผลการด าเนินการส าคญัในภาพรวม: 

สรปุการพฒันา การสร้างนวตกรรม และการวิจยัส าคญั: 

แผนการพฒันาในอนาคต: 

Clinical Tracer / Clinical Quality Summary: การดแูลผูป่้วย (โรค/หตัถการ)      

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

การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ 
2. Process: (ก) แผนภมูแิสดง flow chart ของการดแูลผูป่้วยพรอ้มทัง้ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญัใน

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

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

4. Improvement Summary: สรปุการพฒันาคุณภาพ การวจิยั นวตกรรม และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
5. Plan: ระบแุผนการพฒันาในอนาคต 

 
หมายเหตุ *  
กรณี รายงานประเมินตนเองของ CLT/PCT ให้ใช้แบบฟอรม์ powerpoint ในการน าเสนอ 

ตวัอย่างแบบฟอรม์ Clinical Tracer 


