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ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานแบบประเมิ นตนเอง Part I
I-3 ผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงาน
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-2]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ คุณค่า การคงอยู่ การแนะนา การสร้างความสัมพันธ์
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี … ปี … ปี …
ปี … ปัจจุบนั

ii. บริบท
ส่วนการตลาดทีส่ าคัญ:
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ (ระบุความต้องการสาคัญของผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่มในวงเล็บ):
ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ (และความต้องการสาคัญ):
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย:
iii. กระบวนการ
I-3.1 ก. การรับฟั งผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
(1) การรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นในปั จจุบนั ด้วยวิธที เ่ี หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีใ่ ช้ประโยชน์
ได้:
• การรับฟั งความต้องการและความคาดหวัง:
• การรับฟั งข้อมูลป้ อนกลับหลังเข้ารับบริการ (Feedback):
(2) การรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นในอนาคต:
•
I-3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
(1) วิธกี ารประเมินทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ:
•
I-3.2 ก. การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการและการอานวยความสะดวก
(1) การนาข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังมากาหนดคุณลักษณะของบริการ:
•
(2) ช่องทางการค้นหาข้อมูล การเข้ารับบริการ และการรับการช่วยเหลือ ทีจ่ ดั ให้ผปู้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน:
•
(3) การกาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยทีจ่ ะให้ความสาคัญ:
•
I-3.2 ข. ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น
(1) การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและเพิม่ ความผูกพัน:
•
(2) การจัดการคาร้องเรียน ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของคาร้องเรียนและแนวโน้ม และการนาไปปรับปรุง:
•
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ.
I-3.3 สิทธิผปู้ ่ วย
ข(1) การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร:
•
ก(1) ข(2)-(6) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญของ รพ.:
•
ข(7) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั ทางคลินิก:
•
ค การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ:
• ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
• ผูป้ ่ วยเด็ก
• ผูส้ งู อายุ
• ผูพ้ กิ าร
• ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งแยกหรือผูกยึด
• อื่นๆ
iv. ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
•
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
1. การรับฟั ง/เรียนรูค้ วามต้องการ
และความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่ม
2. การประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพัน
3. การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการ
และการอานวยความสะดวก
4. การสร้างความสัมพันธ์และ
จัดการคาร้องเรียน
5. การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย

Score

DALI Gap

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
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ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานแบบประเมิ นตนเอง Part III
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: การเข้าถึง ความครอบคลุม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี …
ปี …
ปี …
ปี … ปัจจุบนั

ii. บริบท
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ัญหาในการเข้าถึง:
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy disease)

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการเข้าถึงและเข้ารับบริการ

(1) การตอบสนองปั ญหาและความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน:
(2) การประสานงานกับหน่วยงานทีส่ ่งผูป้ ่ วยมา:
•
(3) การคัดแยก (triage) การดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วนอย่างเหมาะสม:
•
(4) การดูแลเบือ้ งต้นและส่งต่อ สาหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถให้การรักษาได้:
•
(5) การรับผูป้ ่ วยเข้าในหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ:
•
(6) การให้ขอ้ มูลและการขอ informed consent:
•
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
•
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
63. การเข้าถึงบริการทีจ่ าเป็ นและ
บริการเร่งด่วน
64. กระบวนการรับผูป้ ่ วย การให้
ข้อมูล และ informed consent

Score

DALI Gap

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ตอนที่ IV ผลการดาเนิ นการ

นาเสนอข้อมูลตัวชีว้ ดั สาคัญในตาราง อธิบายการเปลีย่ นแปลงของผลลัพธ์ (จากความพยายามในการพัฒนาหรือจาก
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป) โดยอาจใช้ run chart หรือ control chart ทีม่ คี าอธิบายประกอบ (annotation) ตาม
ข้อมูลปฏิบตั งิ านให้ได้มากทีส่ ุด
IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานแบบประเมิ นตนเอง Part IV

(1) ตัวชี้วดั สาคัญด้านการดูแลผู้ป่วย
80 ผลการดูแลผู้ป่วยโดยรวม (การเสียชีวิต การส่งต่อ การกลับมารักษาหรือการนอน รพ.ซา้ ) ที่สะท้อน
คุณภาพการดูแลรักษา
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี ...
ปี ...
ปี ...
ปี ... ปัจจุบนั

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
81 ผลด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
82 ผลด้านความต่อเนื่ องในการดูแล
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปี ...

ปี ...

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
83 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสาคัญ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี ...

ปี ...

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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84 ผลด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการดูแลผู้ป่วย
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
85 ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด (S)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี ...
ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
86 ผลด้านความปลอดภัยในการควบคุมและป้ องกันการติ ดเชื้อ (I)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี ...
ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
87 ผลระบบบริหารจัดการด้านยา และด้านความปลอดภัยในการใช้ยา/เลือด (M)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี ...
ปี ...
ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

ปี ...

ปัจจุบนั

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
88 ผลด้านความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย (P)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

ปี ...

ปี ...

ปี ...

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )

89 ผลด้านความปลอดภัยในการใช้ line/tube/catheter และตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิ บตั ิ การ (L)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี ...
ปี ...
ปี ...
ปี ... ปัจจุบนั

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
90 ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลภาวะฉุกเฉิ น (E)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้ นผู้ป่วยและผู้รบั ผลงานอื่น (มิ ติคนเป็ นศูนย์กลาง)
93 ผลด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผูกพัน ของผูป้ ่ วย/ผู้รบั ผลงานอื่น/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี ...
ปี ...
ปี ...
ปี ...

ปัจจุบนั

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )

(2) ตัวชี้วดั สาคัญด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ
91 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รบั บริการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

ปี ...

ปี ...

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
92 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปี ...

ปี ...

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )

IV-3 ผลด้านกาลังคน
94 ผลด้านกาลังคน (IV-3)
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
IV-4 ผลด้านการนา
95 ผลด้านการนา (IV-4)
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

IV-5 ผลด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการทางานสาคัญ
96 ผลด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการทางานสาคัญ เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี ...
ปี ...
ปี ...
ปี ...

ปัจจุบนั

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
IV-6 ผลด้านการเงิ น
97 ผลลัพธ์ดา้ นการเงิ น (IV-6)
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปี ...

ปัจจุบนั

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
รายงานการประเมิ นตนเองของ CLT/PCT
พันธกิ จ/ความมุ่งหมาย:
ขอบเขตบริการ:
ผู้รบั บริการสาคัญและความต้องการ:

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานแบบประเมิ นตนเอง PCT/CLT

จุดเน้ นของการจัดบริการและการพัฒนา:
กลุ่มโรคสาคัญ (Key Clinical Population)
เกณฑ์
โรค
Disease

มีความเสี่ยงสูง
High risk

มีค่าใช้จ่ายสูง/
นอนโรงพยาบาล
นานHigh cost/
Long LOS

มีปริมาณผู้ป่วย
มาก
High volume

มีหลักฐานใหม่
หรือเทคโนโลยี
ใหม่ที่นามาใช้ใน
การดูแลผู้ป่วย
New evidence/
technology

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หมายเหตุ:
• เป็ นการบอกภาพรวมว่ากลุ่มผูป้ ่ วยทีส่ าคัญของ CLT/PCT มีอะไรบ้าง เพื่อเป็ นฐานสาหรับพิจารณาต่อว่าจะ
ทบทวน/สรุปผลคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยในกลุ่มใดบ้าง ในประเด็นใดบ้าง
• ระบุโรคสาคัญให้มากทีส่ ุด ให้คะแนนน้าหนักความสาคัญของแต่ละโรคตามเกณฑ์ต่างๆ โดยให้น้าหนักคะแนน 1-5
• ความสาคัญอาจจะมาจากเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกันก็ได้
ตัวชี้วดั ของกลุ่มโรคสาคัญจาแนกตามมิ ติคณ
ุ ภาพ
โรค
Disease

การ
เข้าถึง
และเข้า
รับ
บริ การ
Access

การดูแล
ต่อเนื่ อง
Continuity

ความ
เหมาะสม
Appropriate

ประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ
Effective
Efficient

ความ
ปลอดภัย
Safe

การดูแลที่
ยึดคนเป็ น
ศูนย์กลาง
Peoplecentered

การสร้าง
เสริ ม
สุขภาพ
Health
Promotion

หมายเหตุ:
• นาโรคทีว่ เิ คราะห์ไว้ในตารางแรกมาระบุตวั ชีว้ ดั ตามมิตติ ่างๆ (ไม่จาเป็ นต้องครบทุกมิต)ิ
• ผลลัพธ์ของตัวชีว้ ดั ทีร่ ะบุจะมีรายละเอียดในข้อมูลรายโรค และนาไปสรุปรวมในรายงานประเมินตนเองตอนที่ IV
ความเสี่ยงและมาตรการป้ องกัน
ความเสี่ยง

มาตรการป้ องกัน

โรค/กระบวนการ

ผลการดาเนิ นการสาคัญในภาพรวม:
สรุปการพัฒนา การสร้างนวตกรรม และการวิ จยั สาคัญ:
แผนการพัฒนาในอนาคต:

ตัวอย่างแบบฟอร์ม Clinical Tracer

Clinical Tracer / Clinical Quality Summary: การดูแลผูป้ ่ วย (โรค/หัตถการ)
สรุปโดยใช้ PowerPoint ให้มอี งค์ประกอบต่อไปนี้
1. Purpose: แสดงเป้ าหมายของการดูแลผูป้ ่ วยและอาจแสดง Driver Diagram ทีแ่ สดงองค์ประกอบสาคัญใน
การให้บริการทีม่ คี ุณภาพ
2. Process: (ก) แผนภูมแิ สดง flow chart ของการดูแลผูป้ ่ วยพร้อมทัง้ ประเด็นคุณภาพ/ความเสีย่ งทีส่ าคัญใน
แต่ละขัน้ ตอน (ข) ตารางแสดงการใช้ process management โดยระบุ process, precess requirement,
process design, in-process measure (ถ้ามี)
3. Performance: อาจแสดงผลในรูปแบบของ run chart หรือ control chart พร้อมคาอธิบายประกอบทีร่ ะบุ
ชัดเจนถึงช่วงเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงผลหรือมีการปรับปรุง
4. Improvement Summary: สรุปการพัฒนาคุณภาพ การวิจยั นวตกรรม และผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
5. Plan: ระบุแผนการพัฒนาในอนาคต
หมายเหตุ *
กรณี รายงานประเมิ นตนเองของ CLT/PCT ให้ใช้แบบฟอร์ม powerpoint ในการนาเสนอ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2019 version 4.2
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