เกณฑ์ การเป็ นศูนย์ ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ ของกรุ งเทพมหานคร
(Medical Service Department , BMA Excellent Center)
เกณฑ์ การพิจารณา
1. บุคลากร / ศักยภาพ

2. สถานที่ / คลินิกเฉพาะครบวงจร

3. เครื่ องมือ / ครุ ภัณฑ์ ทางการแพทย์

4. สหสาขาวิชาชีพในองค์ กร

5. ศูนย์ กลางการให้ บริการและ
เครื อข่ ายการส่ งต่ อ

Level 1

Level 2

มีบคุ ลากรหรื อผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนินงานของศูนย์
ไม่ครบถ้ วน
มีการให้ บริ การคลินิกเฉพาะ
โรคแต่ไม่ครบทุกสาขาที่จาเป็ น

มีบคุ ลากรหรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์

มีเครื่ องมือหรื อครุ ภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์ท่ จี าเป็ นต่อการ
ดาเนินงานของศูนย์
ไม่ครบถ้ วน
มีการให้ การดูแลตามแนวทาง
สหวิชาชีพตามระบบงานปกติ

ไม่มีศกั ยภาพในการเป็ น
ศูนย์กลางการให้ บริ การและ
เครื อข่ายการส่งต่อ

Level 3

Level 4

มีบคุ ลากรหรื อผู้เชี่ยวชาญ มีบคุ ลากรหรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เฉพาะสาขาสมบูรณ์ครบถ้ วน
สาขาสมบูรณ์ครบถ้ วนและ
เพียงพอต่อความต้ องการ

มีการให้ บริ การคลินิกเฉพาะโรคครบ
ทุกสาขาที่จาเป็ น

มีการให้ บริ การคลินิกเฉพาะ มีการให้ บริ การคลินิกเฉพาะโรค
โรคและสถานที่ครบทุกสาขา และสถานที่ครบวงจรและทุกสาขา
ที่จาเป็ น
ที่จาเป็ น
มีเครื่ องมือและครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
มีเครื่ องมือและครุ ภณ
ั ฑ์
มีเครื่ องมือและครุ ภณ
ั ฑ์ทางการ
ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของศูนย์ ทางการแพทย์ครบถ้ วนและ
แพทย์ทนั สมัยและครบถ้ วน
เพียงพอ
พร้ อมใช้ งานตลอดเวลา
มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ

มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ
สม่าเสมอ และกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน

เป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การและ
เป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การ
เครื อข่ายการส่งต่อจากโรงพยาบาลใน และเครื อข่ายการส่งต่อระดับ
เครื อข่าย (สนพ./สนอ)
กรุ งเทพมหานคร
(นอกเครื อข่ายกทม.)

มีการประชุมสหวิชาชีพและ
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ
ร่ วมกัน
อย่างสม่าเสมอ
เป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การและ
เครื อข่ายการส่งต่อระดับประเทศ
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เกณฑ์ การพิจารณา

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

6. ศูนย์ กลางการฝึ กอบรม / หลักสูตร
ได้ รับการยอมรั บ

เป็ นสถานที่ศกึ ษาดูงานระยะ
สันของหน่
้
วยงานทังภายนอก
้
และภายในกทม.

เป็ นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุขหลักสูตรระยะสันหรื
้ อเป็ น
สถาบันสมทบ

มีหลักสูตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
และบุคลากรสาธารณสุข

7. ความสาเร็จของการรั กษา

ไม่สามารถให้ การรักษาโรคที่
ซับซ้ อนได้

สามารถให้ การรักษาโรคที่ซบั ซ้ อนได้
แต่ไม่ครบถ้ วน

เป็ นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้ านต่อยอด และบุคลากร
สาธารณสุข โดยมีผ้ เู ข้ ารับการ
อบรมต่อเนื่องทุกปี
สามารถให้ การรักษาโรคที่พบน้ อย
และมีความซับซ้ อนมากได้
ครบถ้ วน โดยมีอตั ราความสาเร็ จ
ใกล้ เคียงกับสถาบันชันน
้ า
มีศนู ย์กลางข้ อมูลที่ครบถ้ วนและ
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้

8. ศูนย์ กลางข้ อมูลผู้ป่วย

9. จานวนผลงานวิจัยหรื อผลงาน
วิชาการที่ชนี ้ าสังคม

10. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ใน
เครื อข่ ายกับองค์ กรวิชาชีพ

สามารถให้ การรักษาโรคที่
ซับซ้ อนได้ ครบถ้ วนโดยมี
อัตราความสาเร็ จใกล้ เคียง
กับสถาบันชันน
้ า
มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ น มีศนู ย์กลางเก็บรวบรวมข้ อมูลแหล่ง
มีศนู ย์กลางเก็บรวบรวม
การเฉพาะของแต่ละวิชาชีพ
เดียว
ข้ อมูลเป็ นแหล่งเดียวอย่าง
เป็ นระบบและมีกลไกการ
ทบทวนความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของข้ อมูล
มีผลงานวิจยั หรื อผลงาน
มีผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่
มีผลงานวิจยั หรื อผลงาน มีผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่
วิชาการที่ได้ รับการนาเสนอ
ได้ รับการนาเสนอหรื อตีพิมพ์ใน
วิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ใน ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
หรื อตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารระดับชาติ หรื อ
วารสารระดับชาติหรื อ
นานาชาติ หรื อบทความในตารา
หรื อเป็ นบทความในตารา
เป็ นบทความในตารา
เป็ นบทความในตารา
ต่อเนื่องทุกปี
ต่อเนื่องทุกปี
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายใน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในระดับสานัก มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั องค์กร
องค์กรที่เป็ นรู ปแบบอย่าง
(Inter Hospital Conference)
องค์กรภายนอก
ภายนอกระหว่างประเทศ
สม่าเสมอ
(ราชวิทยาลัย / เอกชน)

หมายเหตุ - เกณฑ์การเป็ นศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ เป็ นเกณฑ์ในระดับสานัก ซึง่ ศูนย์ความเป็ นเลิศ (Excellent Center) ทุกแห่งจะต้ องมีการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด และจัดทารายละเอียดที่เกี่ยวข้ องประกอบการพิจารณา

