PNC Scoring Guideline 2016

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
1. การนํา
ผูน้ ําระดับสูงกําหนดทิ ศทางนโยบาย สื่อสาร และสร้างสิ่ งแวดล้อม เพื่อส่งเสริ มการให้บริการสุขภาพของเครือข่ายที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย มี
จริยธรรม มีระบบการตัดสิ นใจที่ดี รับผิดชอบต่อสาธารณะ.
01 บทบาทของ
ผูน้ ําเครือข่าย

มีการกําหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ของ
เครือข่ายทีช่ ดั เจนเป็ น
รูปธรรม

0.5
02 บทบาทของ
คณะกรรมการ
เครือข่าย

1.0

มีคาํ สังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการ
เครือข่ายซึง่ มีหน้าที่
รับผิดชอบทัง้ ในด้าน
บริหารจัดการ และด้าน
วิชาการ

มีการสือ่ สารถ่ายทอด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ไปยัง
เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ, มีกลไก
การสือ่ สารสองทาง

1.5

2.0

คณะกรรมการเครือข่าย
มีการประชุมสมํ่าเสมอ
อย่างน้อยทุกสามเดือน,
มีการจัดทํารายงานการ
ประชุมทุกครัง้

มีการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็ นต่อการพัฒนา
เครือข่าย มีการสร้าง
สิง่ แวดล้อมและสร้าง
แรงจูงใจทีเ่ อือ้ ต่อการ
พัฒนา, ผลงานสําเร็จตาม
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

2.5

3.0

3.5

คณะกรรมการเครือข่าย
บริหารจัดการให้เครือข่าย
ดําเนินงานไปได้อย่าง
ราบรืน่ , มีการติดตามผล
การดําเนินงานของการ
ให้บริการสุขภาพ, ผลงาน
สําเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั ้

การนําส่งผลให้เกิดผล
การนํามีความโดดเด่น
สัมฤทธิที์ เ่ ป็นเลิศใน
เช่น ผูน้ ําใช้นวัตกรรม
ทางการจัดการในการเสริม ระดับประเทศ
พลังของทีม, มีการ
ทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการนํา,
มีการพิจารณาประเด็นทาง
จริยธรรมทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การดําเนินงาน

4.0

4.5

การบริหารจัดการมีความ
โดดเด่น เช่น มีการใช้
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในการ
ติดต่อสือ่ สารและติดตาม
ประเมินผล

5.0

การบริหารจัดการ
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ทีเ่ ป็ นเลิศใน
ระดับประเทศ

ไว้

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2. การบริหารแผนกลยุทธ์
เครือข่ายกําหนดกลยุทธ์และเป้ าหมายของการจัดบริ การสุขภาพ เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของพืน้ ที่ มีการถ่ายทอดไปสู่
การปฏิ บตั ิ และติ ดตามผลการจัดบริ การเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบรรลุเป้ าหมาย.
03 การจัดทําแผน
กลยุทธ์

มีการจัดทําแผน แต่
ข้อมูลในแต่ละส่วนของ
แผนขาดความสัมพันธ์
กัน, ไม่ได้นําบริบทของ
เครือข่ายมาใช้ในการ
กําหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และ
เป้าหมาย

0.5

1.0

ข้อมูลในแผนมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน,
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และเป้าหมายมีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับ
บริบทของเครือข่าย, มี
การวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ให้บริการของลูกข่าย

1.5

2.0

04 การถ่ายทอดกล มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิ มีกลไกการสือ่ สารและ
ยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ การเพือ่ ถ่ายทอดแผน สร้างความเข้าใจกับ
กลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน สร้างความ
ตระหนักในบทบาทของ
แต่ละคน

มีการจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดทําแผนอย่างครอบคลุม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และเป้าหมายทีก่ าํ หนดมี
ความท้าทายและกระตุน้
การพัฒนา

2.5

3.0

3.5

มีความโดดเด่น เช่น มี
กระบวนการทีช่ ่วยให้
องค์กรทราบจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนสําคัญทีอ่ าจถูก
มองข้าม, มีการวิเคราะห์
และจัดการความเสีย่ งที่
อาจกระทบต่อความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธ์

4.0

มีการติดตามประเมินการ มีความโดดเด่น เช่น ผูน้ ํา
รับรูข้ องทีมงานและการนํา ใช้นวัตกรรมการถ่ายทอด
กลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
แผนไปปฏิบตั ,ิ มีการ
ปรับเปลีย่ นแผนเมือ่ มี
ความจําเป็ น

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนอย่างเป็ น
ระบบ ผลงานทีเ่ กิดขึน้
เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์และเป้าหมายทีต่ งั ้
ไว้ทุกประการ

4.5

5.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนสูก่ าร
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ,
ผลงานทีเ่ กิดขึน้ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และ
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ทุก

ประการ

0.5
05 การวางแผน
และจัดสรร
ทรัพยากร

เครือข่ายมีการ
วิเคราะห์ทรัพยากรที่
จําเป็ น และจัดทําแผน
จัดสรรทรัพยากร

0.5
06 การติดตาม
ประเมินผล การ
วัดผลงาน

1.0

1.0

มีการจัดทําตัวชีว้ ดั
สําคัญ (KPI) เพือ่
ติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบตั ติ ามแผน

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

จัดสรรและกระจาย
ทรัพยากรสอดคล้องกับ
บริบทของเครือข่ายและ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1.5

2.0

2.0

3.5

2.5

3.0

3.5

มีการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ,
มีการตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างผลงาน
จริงกับผลงานทีค่ าดไว้

2.5

3.0

4.0
มีแผนงานริเริม่ (initiative)
เกีย่ วกับทรัพยากรบุคคล
และระบบงานเพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามแผนกลยุทธ์

ทรัพยากรการเงิน
บุคลากร และทรัพยากร
อื่นๆมีเพียงพอต่อการ
ดําเนินงานของทัง้
เครือข่าย, มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายใน
เครือข่าย

มีการกําหนดค่า
เป้าหมายของ KPI
ในช่วงเวลาต่างๆ จาก
เป้าประสงค์และผลงานที่
ผ่านมา, KPI ช่วยให้ลกู
ข่ายมีการพัฒนาที่
สอดคล้องไปในทิศ
เดียวกัน

1.5

3.0

3.5

4.0
มีการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับเครือข่าย
บริการของจังหวัดอื่นและ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม,
มีนวัตกรรมในการติดตาม
ประเมินผลและการวัดผล
งาน

4.0

4.5

5.0

มีนวัตกรรมในการ
ได้มาซึง่ ทรัพยากรเพือ่
ปฏิบตั ติ ามแผนกลยุทธ์
ได้สาํ เร็จ

4.5

5.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามประเมินผล
อย่างเป็ นระบบ,
ผลงานทีเ่ กิดขึน้ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และ
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ทุก
ประการ

4.5

5.0

3. การมุ่งเน้ นผูป้ ่ วย ผูร้ บั ผลงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การรับรูค้ วามต้องการ ความคาดหวัง เสียงสะท้อนและข้อร้องเรียนจากผูป้ ่ วย ผูร้ บั ผลงาน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย นํามาใช้วางแผนและ
ปรับปรุงเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริ การที่จดั สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว รวมทัง้ มีการคุ้มครองสิ ทธิ ผปู้ ่ วยอย่างเหมาะสม.
07 การรับรูค้ วาม
ต้องการ ความ
คาดหวัง และความ
พึงพอใจของผูม้ า
รับบริการ และผูม้ ี
ส่วนได้เสีย

มีการสํารวจความ
ต้องการและความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการ,
มีการตอบสนองข้อ
ร้องเรียนในเชิงรับ

0.5

08 การคุม้ ครอง
สิทธิของผูป้ ว่ ย

1.0

ผูป้ ว่ ยได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับสิทธิและหน้าที่
ของผูป้ ว่ ยในลักษณะที่
เข้าใจง่าย

0.5

1.0

ใช้ความเห็นและเสียง
สะท้อนเพือ่ เป็ นองค์กรที่
มุง่ เน้นผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
มากขึน้ , มีการวิเคราะห์
แนวโน้มของข้อร้องเรียน
และนําไปปรับปรุงทั ่วทัง้
องค์กร

มีชอ่ งทางการรับรูท้ ่ี
หลากหลายและ
เหมาะสมกับผูม้ ารับ
บริการแต่ละกลุ่ม, การ
ตอบสนองข้อร้องเรียนมี
ความรวดเร็ว

1.5

2.0

2.5

มีการสร้างความตระ
หนักเรือ่ งสิทธิผปู้ ว่ ย
ให้แก่บุคลากรของทุก
เครือข่าย, วิเคราะห์จุดที่
ผูป้ ว่ ยอาจจะไม่ได้รบั การ
คุม้ ครองและวางแนวทาง
ปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม

1.5

2.0

3.0

มีความโดดเด่น เช่น มีการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการ
รับรูค้ วามต้องการ, การ
รับรูค้ วามต้องการ
ครอบคลุมผูร้ บั ผลงาน/ผูม้ ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ, มีการให้
ข้อมูลเกีย่ วกับการบริการ
และคุณภาพบริการของ
เครือข่าย

3.5

มีความโดดเด่น เช่น มีการ
คุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ยในทุก
ขัน้ ตอนของการดูแล
ภายในเครือข่าย

มีกระบวนการทําให้
บุคลากรของเครือข่ายมี
เจตคติทด่ี ใี นเรื่องสิทธิ
ผูป้ ว่ ย, มีการเรียนรูก้ าร
คุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ยจาก
เหตุการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้
และนํามาปรับปรุง
ระบบงาน

2.5

3.0

4.0

3.5

4.0

มีการประเมินและมีการ
มีการปรับปรุง
กระบวนการรับฟงั /
เรียนรู/้ จัดการข้อ
ร้องเรียน ส่งผลให้
สามารถให้บริการได้
เกินกว่าความคาดหวัง
ของผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน

4.5

5.0

4.5

5.0

ผูป้ ว่ ยได้รบั การเคารพ
ในศักดิศรี
์ ของความ
เป็ นมนุษย์ ค่านิยมและ
ความเชื่อส่วนบุคคล

09 ผูม้ ารับบริการ
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มีสว่ นร่วมในการ
ขับเคลื่อนงานของ
เครือข่าย

ผูร้ บั บริการ ผูร้ บั
ผลงาน และผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย สามารถ
สะท้อนความคิดเห็นที่
มีต่อผลการให้บริการ
ของเครือข่าย

0.5

1.0

ผูร้ บั บริการ ผูร้ บั ผลงาน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
จัดกิจกรรมของเครือข่าย
อย่างสมํ่าเสมอ เช่น
กิจกรรมเพือ่ นช่วยเพือ่ น
การเยีย่ มบ้านในกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง

1.5

2.0

มีการเสริมพลังให้
ผูร้ บั บริการ ผูร้ บั ผลงาน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียที่
เข้ามาร่วมในการ
ขับเคลื่อนงานเครือข่าย มี
การพัฒนาศักยภาพใน
ระดับทีส่ งู ขึน้

2.5

3.0

3.5

เกิดกิจกรรมการดูแลผูป้ ว่ ย
ทีผ่ รู้ บั บริการ ผูร้ บั ผลงาน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักใน
การจัดกิจกรรมนัน้

4.0

ผูร้ บั บริการ ชุมชน และ
ท้องถิน่ เข้ามาร่วมเป็ น
เจ้าภาพในการคิด
ออกแบบ จัดหา
ทรัพยากร และ
ขับเคลื่อนงานของ
เครือข่าย

4.5

5.0

4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
มีการวัด วิ เคราะห์ ข้อมูลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงระบบงาน. มีข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
จําเป็ น มีคณ
ุ ภาพ และพร้อมใช้งาน สําหรับบุคลากรและผูร้ บั บริ การ. มีการใช้ข้อมูลวิ ชาการและการจัดการความรู้เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยที่มี
คุณภาพ.
10 การวัดวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ การ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

ตัวชีว้ ดั ของแต่ละ
สถานพยาบาลมาจาก
งานประจําหรืองาน
นโยบาย มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี
ง่ายๆ เช่น วิเคราะห์
แนวโน้ม จําแนกกลุ่ม
ย่อย

0.5
11 การจัดการ

1.0

มีการสํารวจความ

สถานพยาบาลแต่ละแห่ง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
ตนเองจนได้สารสนเทศที่
มีความหมายและเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา,
เริม่ มีการออกแบบการ
จัดเก็บข้อมูล/ตัวชีว้ ดั
สําคัญของเครือข่าย

1.5

2.0

ระบบข้อมูลและ

การจัดเก็บข้อมูล/ตัวชีว้ ดั
สําคัญของเครือข่ายมี
ความน่าเชื่อถือ, มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับ
เครือข่ายอย่างเป็ นระบบ,
มีการนําสารสนเทศใน
ระดับเครือข่ายไปใช้ในการ
พัฒนางาน

2.5

3.0

3.5

ตัวชีว้ ดั สําคัญของ
เครือข่ายครอบคลุม
critical success factor
และมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน

4.0

ระบบข้อมูลและสารสนเทศ มีการพัฒนาระบบข้อมูล

มีการวัดผลงานเปรียบ
เทียบกับเครือข่ายอื่น,
ระบบวัดผลงาน
สนับสนุนการตัดสินใจ
การสร้างนวัตกรรม
และบรรลุกลยุทธ์

4.5

5.0

ระบบข้อมูลและ

สารสนเทศ

ต้องการด้าน
สารสนเทศของลูกข่าย/
แม่ขา่ ย และนํามาใช้ใน
การจัดหาฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ทจ่ี าํ เป็นต่อ
การใช้งานของระดับลูก
ข่ายและระดับแม่ขา่ ย

0.5
12 การจัดการ
ความรู้

1.0

สารสนเทศทีม่ อี ยู่
สามารถจัดเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละ
สถานพยาบาลและทัง้
เครือข่ายได้

1.5

2.0

2.5

เริม่ ต้นการรวบรวมและ มีการรวบรวมและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายใน
ภายในเครือข่าย
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ

0.5

1.0

1.5

2.0

ของเครือข่ายมีการรักษา
ความปลอดภัยทีด่ ี ให้
ข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือและเป็น
ปจั จุบนั มีความเสถียร ใช้
งานได้งา่ ยและเข้าถึงได้
โดยสะดวก

3.0

3.5

มีการแสวงหาความรูท้ ่ี
จําเป็ น (ทัง้ explicit &
tacit), ข้อมูลมีความพร้อม
ใช้, นําความรูม้ าออกแบบ
ระบบงานเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูป้ ว่ ย

2.5

3.0

3.5

และสารสนเทศทีโ่ ดดเด่น,
ระบบดังกล่าวเป็ น
เครือ่ งมือสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพบริการของ
เครือข่าย

4.0
มีความโดดเด่น เช่น มีการ
นําความรูท้ ไ่ี ด้จากการ
ทบทวนไปสูก่ ารวางแนว
ปฏิบตั ทิ ร่ี ดั กุมเป็ นระบบใน
แนวทางเดียวกันทัง้
เครือข่าย, มีการใช้ KM
หรือ R2R ในการส่งเสริม
ให้เกิดนวตกรรมใน
ระบบงาน

4.0

สารสนเทศมีการพัฒนา
จนกลายเป็ นกลยุทธ์
สําคัญของการพัฒนา
และเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการดําเนินงาน
ของเครือข่าย

4.5

5.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการ
ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้เครือข่ายเป็ น
ตัวอย่างในด้านนี้ และ
เกิดวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
เลิศ

4.5

5.0

5. การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
มีบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถและจํานวนที่เหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานที่เอือ้ ต่อการให้บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ. มี
ระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมิ นผลงาน การยกย่องชมเชยและแรงจูงใจ ที่ส่งเสริมการสร้างผลงานที่ดี.
13 ความรู้

มีการกําหนดขีด

มีการจัดทําแผนเพือ่ ให้

มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้

มีความโดดเด่น เช่น มี

มีการประเมินและ

ความสามารถและ
จํานวนของ
บุคลากรใน
เครือข่าย

ความสามารถและ
จํานวนของสายงาน
วิชาชีพหลักทีต่ อ้ งการ
ของแต่ละ
สถานพยาบาล และที่
แม่ขา่ ย

0.5

1.0

14 การวาง
ทํางานตามโครงสร้าง
โครงสร้างเครือข่าย การทํางานและ
ระบบงาน และ
ระบบงานเดิม
วัฒนธรรมการ
ทํางาน

0.5

1.0

15 ระบบ
มีกจิ กรรมพืน้ ฐานเพือ่
ประเมินผลงานและ สร้างความร่วมมือและ
การสร้างแรงจูงใจ แรงจูงใจของลูกข่าย

ได้มาซึง่ บุคลากรที่
ต้องการ, มีมาตรการลด
ผลกระทบจากการที่
บุคลากรมีไม่เพียงพอ, มี
กระบวนการทีม่ ี
ประสิทธิผลในการสรรหา
และจ้างงานบุคลากร

1.5

2.0

2.5

มีคาํ สังของจั
่
งหวัดที่
กําหนดโครงสร้างของ
เครือข่าย ตลอดจน
บทบาทหน้าทีข่ องแต่ละ
สถานพยาบาล และ
บทบาทหน้าทีข่ องแม่
ข่าย

1.5

2.0

ความสามารถเหมาะสมกับ
หน้าทีแ่ ละมีจาํ นวนที่
เพียงพอในลูกข่ายทีเ่ ป็ น
node สําคัญของเครือข่าย,
มีการจัดระบบให้บคุ ลากร
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสู่
ความสําเร็จ

3.0

3.5

โครงสร้าง ระบบงาน และ
วัฒนธรรมการทํางานเอือ้
ต่อการสือ่ สาร การ
ประสานงาน การปรึกษา
และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้

2.5

มีระบบประเมินผลงาน
ของลูกข่ายทีช่ ดั เจน และ
ตัง้ อยูบ่ นมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูลเดียวกัน

3.0

3.5

เริม่ นําการประเมินผลงาน
ของลูกข่ายมาใช้ในการ
สร้างแรงจูงใจและกระตุน้
การพัฒนางาน

บุคลากรเพียงพอในทุกลูก
ข่าย, สามารถจัดหา
บุคลากรมาทํางานแบบ
เต็มเวลาเพือ่ การ
ประสานงานและบริหาร
จัดการทีแ่ ม่ขา่ ยได้

4.0
โครงสร้าง ระบบงาน และ
วัฒนธรรมการทํางานเอือ้
ต่อการสร้างนวัตกรรม
และมีความคล่องตัว

4.0
มีความโดดเด่น เช่น ใช้
ผลการประเมินงานเป็น
เครือ่ งมือในการสือ่ สาร
เพือ่ ให้เข้าใจเป้าหมายและ
ความคาดหวังของ
เครือข่ายร่วมกัน, มีการ
เสริมสร้างค่านิยมการ
ทํางานทีม่ งุ่ หวังผลสัมฤทธิ ์

ปรับปรุงการบริหาร
และจัดระบบบุคลากร
ส่งผลให้เครือข่ายเป็ น
ตัวอย่างทีด่ ขี องการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

4.5

5.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
ตลอดจนระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นแบบอย่างใน
ระดับประเทศ

4.5

5.0

มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบ
ประเมินผลงาน ส่งผล
ให้ลกู ข่ายมีแรงจูงใจที่
จะสร้างผลงานทีด่ เี พือ่
บรรลุความสําเร็จของ
ตนและเครือข่าย

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6. การจัดการกระบวนการ
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยตามมาตรฐานวิ ชาชีพ มี
คุณภาพและปลอดภัย. มีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของบริ การ มีระบบสนับสนุนที่จาํ เป็ น รวมทัง้ การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิ น.
16 การออกแบบ ใช้กระบวนการดูแล เครือข่ายมีการปรับปรุง มีการจัดทําข้อกําหนด
มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ เครือข่ายสามารถ
จัดการ และ
นวตกรรมของกระบวนการ ให้บริการได้อย่าง
กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย สําคัญหรือคุณสมบัตทิ ่ี
ผูป้ ว่ ยเดิมทีแ่ ต่ละ
ปรับปรุงระบบ
ของทุกสถานพยาบาลให้ คาดหวังของกระบวนการ ดูแลผูป้ ว่ ย, มีการปรับปรุง ต่อเนื่องแม้เกิดภาวะ
สถานพยาบาล
บริการของ
กระบวนการเพือ่ ลดความ ฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ,ิ
มีความสอดคล้องและ
ดูแลผูป้ ว่ ย, ลูกข่ายนํา
ดําเนินการอยู่
เครือข่าย และการ
รับภาวะฉุกเฉิน

เชื่อมโยงกัน

0.5
17 การออกแบบ
จัดการ และ
ปรับปรุงระบบ
สนับสนุน และห่วง
โซ่อุปทาน ของ
เครือข่าย, การรับ
ภาวะฉุกเฉิน

1.0

ใช้กระบวนการเดิมที่
แต่ละสถานพยาบาล
ดําเนินการอยูใ่ นการ
จัดการระบบสนับสนุน
(เช่น ระบบยา ระบบ
ตรวจชันสูตร) และการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน

1.5

2.0

เครือข่ายมีการปรับปรุง
การจัดการระบบ
สนับสนุนและการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของลูก
ข่ายให้มคี วามสอดคล้อง
และเชือ่ มโยงกัน

กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยที่
ออกแบบไว้ไปปฏิบตั ิ

2.5

3.0

แปรปรวน ลดความสูญ
เปล่า เพิม่ ประสิทธิภาพ
ป้องกันความผิดพลาดและ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์

3.5

มีการจัดทําข้อกําหนด
สําคัญหรือคุณสมบัตทิ ่ี
คาดหวังของกระบวนการ
การจัดการระบบสนับสนุน
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน, ลูกข่ายนํา
กระบวนการทีอ่ อกแบบไว้
ไปปฏิบตั ิ

4.0
มีการพัฒนาและสร้างสรรค์
นวตกรรมของกระบวนการ
การจัดการระบบสนับสนุน
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน, มีการปรับปรุง
กระบวนการเพือ่ ลดความ
แปรปรวน ลดความสูญ
เปล่า เพิม่ ประสิทธิภาพ
ป้องกันความผิดพลาดและ

กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย
ของเครือข่ายเป็ น
แบบอย่างใน
ระดับประเทศ

4.5

5.0

เครือข่ายสามารถ
ให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้เกิดภาวะ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ,ิ
กระบวนการการจัดการ
ระบบสนับสนุนและการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของเครือข่ายเป็ น
แบบอย่างใน

เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ระดับประเทศ

4.5

5.0

7. กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
มีกระบวนการดูแลที่สอดคล้องปัญหาของผูป้ ่ วย โดยคํานึ งถึงมาตรฐานวิ ชาชีพ ความปลอดภัย การเข้าถึง การมีส่วนร่วมของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว ในทุกขันตอนของการดู
้
แล.
18 การเข้าถึง การรับ

ผูป้ ว่ ย – การส่งต่อ

แต่ละสถานพยาบาล
จัดการเรือ่ งการเข้าถึง
และการรับผูป้ ว่ ย-การ
ส่งต่อเหมือนทีเ่ คยทํา
อยูเ่ ดิม

0.5

1.0

19 การประเมินผูป้ ว่ ย แต่ละสถานพยาบาลใช้
การวินิจฉัยโรค และการ วิธกี ารประเมินผูป้ ว่ ย
วางแผนการดูแลผูป้ ว่ ย การตรวจ investigate
เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
และแผนการดูแลผูป้ ว่ ย

เครือข่ายเริม่ มีการ
จัดระบบการเข้าถึงและ
การรับผูป้ ว่ ย-การส่งต่อ
ของทุกสถานพยาบาล
ให้เชือ่ มโยงกัน เช่น มี
แนวปฏิบตั ใิ นการรับ
ผูป้ ว่ ย-การส่งต่อ ของ
ทัง้ เครือข่าย, มีระบบ
ขอรับคําปรึกษาจากแม่
ข่าย

1.5

2.0

เริม่ มีการปรับปรุง
วิธกี ารประเมินผูป้ ว่ ย
การตรวจ investigate
เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
และแผนการดูแลผูป้ ว่ ย

การจัดระบบการเข้าถึง
และการรับผูป้ ว่ ย-การ
ส่งต่อทําได้ครบถ้วน
ตามแผนทีก่ าํ หนด และ
ครอบคลุม
สถานพยาบาลส่วนใหญ่
ในเครือข่าย

2.5

3.0

วิธกี ารประเมินผูป้ ว่ ย
การตรวจ investigate
เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
และแผนการดูแลผูป้ ว่ ย
มีความสอดคล้องกันทัง้

การจัดระบบมีความโดด การจัดระบบเป็ น
เด่น เช่น สามารถการ ตัวอย่างใน
หมุนเวียนผูเ้ ชีย่ วชาญ ระดับประเทศ
ออกไปตรวจรักษา
ผูป้ ว่ ยความเสีย่ งสูง ณ
สถานพยาบาลระดับรอง
ลงไปได้อย่างครอบคลุม
มีการพัฒนา
ระบบสือ่ สารข้อมูลใน
ระหว่างการส่งต่อทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

3.5

4.0

4.5

5.0

การจัดระบบมีความโดด การจัดระบบเป็ น
เด่น เช่น สามารถ
ตัวอย่างใน
ประเมินผูป้ ว่ ยและการ ระดับประเทศ
ตรวจ investigate ได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว, มีระบบ

เหมือนทีเ่ คยทําอยูเ่ ดิม

0.5

1.0

20 การดูแลผูป้ ว่ ยและ แต่ละสถานพยาบาลจัด
การตอบสนองต่ออาการ กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และขัน้ ตอนการ
ตอบสนองต่ออาการ
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เหมือนทีเ่ คยทําอยูเ่ ดิม

21 การดูแลผูป้ ว่ ย
ต่อเนื่อง

0.5

1.0

แต่ละสถานพยาบาล
จัดการเรือ่ งการดูแล
ผูป้ ว่ ยต่อเนื่องเหมือนที่

ของแต่ละ
สถานพยาบาลให้
สอดคล้องกัน

1.5

2.0

เครือข่าย, มีการให้
คําปรึกษากันใน
เครือข่าย, มีการ
ทบทวนผลการวินิจฉัยที่
ผิดพลาด/ล่าช้า และ
ปรับปรุงร่วมกันใน
เครือข่าย

2.5

สถานพยาบาลส่วนใหญ่
สามารถดูแลผูป้ ว่ ยได้
ตามแผนทีเ่ ครือข่าย
กําหนด

1.5

2.0

3.0

3.5

ผลด้านกระบวนการ
ดูแลผูป้ ว่ ย (ทัง้ ในด้าน
คุณภาพและความ
ปลอดภัย) ของ
สถานพยาบาลส่วนใหญ่
บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้,
มีการทบทวนผลการ
ดูแลทีผ่ ดิ พลาด/ล่าช้า
และปรับปรุงร่วมกันใน
เครือข่าย

2.5

3.0

ทีช่ ดั เจนในการให้ผปู้ ว่ ย
และครอบครัวมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
แผนการดูแล

4.0

4.5

5.0

การจัดระบบมีความโดด การจัดระบบเป็ น
ตัวอย่างใน
เด่น เช่น เครือข่าย
สามารถจัดสรรบุคลากร ระดับประเทศ
ทีม่ ศี กั ยภาพทีเ่ หมาะสม
ได้อย่าเพียงพอกับ
บทบาทหน้าทีข่ องแต่ละ
สถานพยาบาล, มี
ช่องทางให้ความ
ช่วยเหลือหรือ
คําปรึกษาในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินของ
เครือข่ายทีไ่ ร้รอยต่อ

3.5

4.0

4.5

5.0

เครือข่ายมีการวาง
ผลงานการดูแลผูป้ ว่ ย การจัดระบบมีความโดด การจัดระบบเป็ น
ระบบการดูแลผูป้ ว่ ย
ต่อเนื่องของ
เด่น เช่น มีการสร้าง
ตัวอย่างใน
ต่อเนื่องทีเ่ ชือ่ มโยงสอด สถานพยาบาลส่วนใหญ่ ฐานข้อมูลกลางเรือ่ งการ ระดับประเทศ

เคยทําอยูเ่ ดิม

0.5

1.0

รับกัน และเริม่ มีการวัด
และประเมินความ
ครอบคลุมและคุณภาพ
ของการดูแลผูป้ ว่ ย
ต่อเนื่องของแต่ละ
สถานพยาบาล

1.5

2.0

มีความครอบคลุมและมี ดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนื่องของ
คุณภาพตามเป้าหมาย ทัง้ เครือข่าย, มีระบบ
ทีต่ งั ้ ไว้
เชื่อมโยงข้อมูลจากการ
เยีย่ มบ้านเข้ากับการมา
รับการรักษาที่
สถานพยาบาลใน
ภายหลัง, มีการนํา
ข้อมูลจากการเยีย่ มบ้าน
มาเป็ นข้อมูลสะท้อน
กลับเพือ่ การปรับปรุง
พัฒนากระบวนการดูแล
ผูป้ ว่ ยในขณะทีอ่ ยู่
โรงพยาบาล

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

8. ผลลัพธ์การดําเนินการของเครือข่าย
สรุปผลการดําเนิ นการที่สาํ คัญด้านการดูแลผูป้ ่ วย การมุ่งเน้ นผูป้ ่ วยและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย การมุ่งเน้ นบุคลากร ประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบงาน การนําและการมีส่วนร่วม ที่เกี่ยวข้องกับบริ การสุขภาพที่ขอประเมิ น.
22 ผลลัพธ์ดา้ นการดูแล แต่ละสถานพยาบาล
ผูป้ ว่ ยในเครือข่าย
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ตัวชีว้ ดั ด้านการดูแล
ผูป้ ว่ ย ด้วยตัว
สถานพยาบาลเอง ยัง
ไม่มกี ารเก็บข้อมูลและ

เริม่ มีการออกแบบการ
จัดเก็บผลลัพธ์ดา้ นการ
ดูแลผูป้ ว่ ยในภาพรวม
ของเครือข่ายที่
ครอบคลุมทัง้ ในเชิง
คุณภาพและความ

ผลลัพธ์ดา้ นการดูแล
ผูป้ ว่ ยของแต่ละ
สถานพยาบาลและ
ภาพรวมของเครือข่ายมี
แนวโน้มในทางทีด่ ,ี มี
การวิเคราะห์

ค่าเป้าหมายผลลัพธ์มี
ความท้าทาย, เริม่ มีการ
นําแนวคิด
benchmarking มาใช้ใน
การตัง้ ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์, เครือข่าย

ผลลัพธ์ดา้ นการดูแล
ผูป้ ว่ ยของเครือข่ายมี
ความโดดเด่นใน
ระดับประเทศ

วิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั ใน
ระดับเครือข่าย

0.5
23 ผลลัพธ์ดา้ นความพึง
พอใจของผูป้ ว่ ยและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียใน
เครือข่าย

1.5

แต่ละสถานพยาบาล
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ตัวชีว้ ดั ด้านความพึง
พอใจของผูป้ ว่ ยและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย ด้วยตัว
สถานพยาบาลเอง ยัง
ไม่มกี ารเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั ใน
ระดับเครือข่าย

0.5
24 ผลลัพธ์ดา้ นการนํา,
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
ระบบงานสําคัญใน
เครือข่าย

1.0

ปลอดภัย

1.0

เปรียบเทียบผลลัพธ์
ของแต่ละ
สถานพยาบาลเพือ่ หา
โอกาสพัฒนา

2.0

2.5

เริม่ มีการออกแบบการ
จัดเก็บผลลัพธ์ดา้ น
ความพึงพอใจของ
ผูป้ ว่ ยและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในภาพรวมของ
เครือข่าย

1.5

แต่ละสถานพยาบาล
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ตัวชีว้ ดั ด้านการนํา,
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
ระบบงานสําคัญ ด้วยตัว
สถานพยาบาลเอง ยัง

2.0

เริม่ มีการออกแบบการ
จัดเก็บผลลัพธ์ดา้ นการ
นํา,ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
ระบบงานสําคัญใน
ภาพรวมของเครือข่าย

3.0

สามารถดําเนินการจน
บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

3.5

ผลลัพธ์ดา้ นความพึง
พอใจของผูป้ ว่ ยและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียของแต่
ละสถานพยาบาลและ
ภาพรวมของเครือข่ายมี
แนวโน้มในทางทีด่ ,ี มี
การวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลลัพธ์
ของแต่ละ
สถานพยาบาลเพือ่ หา
โอกาสพัฒนา

2.5

3.0

ค่าเป้าหมายผลลัพธ์มี
ความท้าทาย, เริม่ มีการ
นําแนวคิด
benchmarking มาใช้ใน
การตัง้ ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์, เครือข่าย
สามารถดําเนินการจน
บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

3.5

ผลลัพธ์ดา้ นการนํา,
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
ระบบงานสําคัญ ของแต่
ละสถานพยาบาลและ
ภาพรวมของเครือข่าย
มีแนวโน้มในทางทีด่ ,ี มี

4.0

4.0

ค่าเป้าหมายผลลัพธ์มี
ความท้าทาย, เริม่ มีการ
นําแนวคิด
benchmarking มาใช้ใน
การตัง้ ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์, เครือข่าย
สามารถดําเนินการจน

4.5

5.0

ผลลัพธ์ดา้ นความพึง
พอใจของผูป้ ว่ ยและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียของ
เครือข่ายมีความโดด
เด่นในระดับประเทศ

4.5

5.0

ผลลัพธ์ดา้ นการนํา,
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
ระบบงานสําคัญของ
เครือข่ายมีความโดด
เด่นในระดับประเทศ

ไม่มกี ารเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั ใน
ระดับเครือข่าย

0.5
25 ผลลัพธ์ดา้ นการ
จัดการและพัฒนา
กําลังคนของเครือข่าย

1.0

แต่ละสถานพยาบาล
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ตัวชีว้ ดั ด้านการจัดการ
และพัฒนากําลังคน
ด้วยตัวสถานพยาบาล
เอง ยังไม่มกี ารเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์
ตัวชีว้ ดั ในระดับ
เครือข่าย

0.5

1.0

การวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลลัพธ์
ของแต่ละ
สถานพยาบาลเพือ่ หา
โอกาสพัฒนา

1.5

2.0

2.5

เริม่ มีการออกแบบการ
จัดเก็บผลลัพธ์ดา้ นการ
จัดการและพัฒนา
กําลังคนในภาพรวมของ
เครือข่าย

1.5

2.0

3.0

ผลลัพธ์ดา้ นการจัดการ
และพัฒนากําลังคนของ
แต่ละสถานพยาบาล
และภาพรวมของ
เครือข่าย มีแนวโน้ม
ในทางทีด่ ,ี มีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ของแต่ละ
สถานพยาบาลเพือ่ หา
โอกาสพัฒนา

2.5

3.0

บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

3.5

4.0

ค่าเป้าหมายผลลัพธ์มี
ความท้าทาย, เริม่ มีการ
นําแนวคิด
benchmarking มาใช้ใน
การตัง้ ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์, เครือข่าย
สามารถดําเนินการจน
บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

3.5

4.0

4.5

5.0

ผลลัพธ์ดา้ นการจัดการ
และพัฒนากําลังคนของ
เครือข่ายมีความโดด
เด่นในระดับประเทศ

4.5

5.0

