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แนวทางการประเมินความส าเร็จในการปฏิบัตติามบันไดขั้นที ่1 สู่ HA  

วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินความส าเร็จในการปฏิบตัิตามบนัไดขัน้ท่ี 1 สู ่HA และมอบกิตติกรรมประกาศยืนยนั
ความส าเร็จให้แก่โรงพยาบาล 
 2. เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้และสรุปบทเรียนท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมท่ีผ่านมา และเตรียมพร้อมท่ีจะ
พฒันาตอ่ไปในบนัไดขัน้ท่ี 2 

การประเมินและผู้ประเมิน 
 การประเมินความส าเร็จในการปฏิบตัติามบนัไดขัน้ท่ี 1 สู่ HA โดยผู้ เย่ียมส ารวจหรือท่ีปรึกษาซึง่ 
สรพ. ขึน้ทะเบียนไว้ 

เอกสารที่โรงพยาบาลส่งให้ สรพ.เพ่ือขอรับการเยีย่มประเมินบันไดขั้นที่ 1 
1.หนงัสือแสดงความจ านงขอรับรองบนัไดขัน้ 1  
2.Hospital profile  
3.ผลการประเมินตนเองส าหรับการทบทวนท่ีน าไปสูก่ารปรับปรุงระบบงาน (ระยะการพฒันาไมน้่อยกว่า 6 
เดือน)  

กระบวนการตดัสินใจ 
 ท่ีปรึกษา/ผู้ เย่ียมส ารวจเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่ สรพ.วา่โรงพยาบาลปฏิบตัิตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ได้เพียงใด โดยใช้ความเห็นร่วมของคณะท่ีปรึกษา/ผู้ เย่ียมส ารวจให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 
 ทีมนกัวิชาการผู้พิจารณารายงานของท่ีปรึกษา/ผู้ เย่ียมส ารวจ ซึง่จะมีทางเลือกดงันี ้

1. เห็นชอบกบัข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา/ผู้ เย่ียมส ารวจ ในการมอบกิตตกิรรมประกาศให้แก่
โรงพยาบาล 

2. ขอข้อมลูเพิ่มเตมิในประเด็นท่ียงัไมมี่ความชดัเจน 
3. เสนอให้ สรพ.สง่ท่ีปรึกษา/ผู้ เย่ียมส ารวจ ไปประเมินซ า้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานในหนว่ยงานตา่งๆ มีความเข้าใจในแนวคิดการพฒันาคณุภาพ มีการใช้

ประโยชน์จากกิจกรรมพฒันาคณุภาพ (ได้แก่การใช้ทกัษะในการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ, การ
เช่ือมโยงกิจกรรมคณุภาพตา่งๆ เข้าด้วยกนั, การท่ีผู้ปฏิบตังิานทกุคนรู้วา่จะท างานของตนให้มีคณุภาพได้
อยา่งไร, การปรับปรุงวิธีท างานให้เรียบง่าย, การตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ รับผลงาน
ภายใน, การปรับปรุงเพ่ือตอบสนองหน้าท่ีและเปา้หมายของหนว่ยงาน)  โดยให้คะแนนการใช้ประโยชน์ ความ
ครอบคลมุของหนว่ยงานและเนือ้หา ตามแนวทางในตารางข้างลา่ง 

 
 การใช้ประโยชน์ ความครอบคลมุหนว่ยงาน ความครอบคลมุ

เนือ้หา 
1 ท ากิจกรรมโดยไมเ่ข้าใจวตัถปุระสงค์ 0-20% 0-20% 
2 ท ากิจกรรมเพื่อเรียนรู้แนวคิดคณุภาพ 21-40% 21-40% 
3 การท ากิจกรรมน าไปสูก่ารปรับปรุงในบางเร่ือง 41-60% 41-60% 
4 มีการปรับปรุงระดบัหนว่ยงานจ านวนมาก 61-80% 61-80% 
5 มีการปรับปรุงในระดบัหนว่ยงานจ านวนมากและ

น าไปสูก่ารจดัท าแผนของ รพ.ที่เป็นระบบ 
81-100% 81-100% 

 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ ระดบัท่ีควรท าได้คือ 4   
ส าหรับความครอบคลมุหนว่ยงานและเนือ้หา ระดบัท่ีควรท าได้คือ 5  
การประเมินในสว่นนีใ้ห้ท่ีปรึกษาท าร่วมกบัทีมงานของโรงพยาบาลโดยมีเปา้หมายเพ่ือกระตุ้นให้เกิด

การพฒันาตอ่เน่ือง ไมใ่ช้ในการตดัสิน 

 2. มีทบทวนผลงาน/ความเส่ียง/ปัญหา เพ่ือปอ้งกนัปัญหาและมีการปฏิบตัิตามระบบงานท่ีวางไว้
ตอ่เน่ืองกนัไมน้่อยกว่า 6 เดือน  โดยได้รับคะแนนจากการทบทวน 12 ลกัษณะ ไมน้่อยกวา่ 30 จากคะแนน
รวม 60  การทบทวนครัง้เดียวกนัอาจจะครอบคลมุหลายลกัษณะได้พร้อมกนั 

 3. มีการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัความเส่ียงส าคญัในหนว่ยงานตา่งๆ  มีการตดิตามระดบัปัญหา/
อบุตักิารณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม  
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 การให้คะแนนตามประเดน็ต่างๆ ของการทบทวนแต่ละลกัษณะ มีเกณฑด์งัน้ี 
 

ประเดน็ เกณฑ์ท่ีจะให้คะแนน 
การท ากิจกรรม มีการท ากิจกรรม, มีสมาชิกท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกิจกรรม, สมาชิกเข้าใจ

ในจดุมุง่หมายของการท ากิจกรรม 
ความครอบคลมุปัญหา
ส าคญั 

การทบทวนนัน้ครอบคลมุปัญหาท่ีเป็นความเส่ียงส าคัญ ซึง่อาจจะมี
ผลตอ่ความน่าเช่ือถือ และความนา่ไว้วางใจของโรงพยาบาล  

การวางแนวทางปอ้งกนั แนวทางปอ้งกนัท่ีตกลงกนัได้นัน้สามารถน าไปสูก่ารปอ้งกนัปัญหาได้
รัดกุมตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของโรงพยาบาล และมี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบตัอิย่างยั่งยืน 

การส่ือสารให้ผู้ เก่ียวข้อง
ทราบ 

มีวิธีการสือ่สารและกลุม่เปา้หมายที่ชดัเจน, ยืนยนัด้วยการสุม่สมัภาษณ์
กลุม่เปา้หมาย 

การปฏิบตัิตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว้ 

จากบนัทึกปกตใินการท างานหรือการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ท าให้เช่ือ
ได้วา่มีการปฏิบัตติามแนวทางท่ีก าหนดไว้จริง (ไมพ่งึเข้มงวดกบั
เอกสารหรือรูปแบบของเอกสาร) และทั่วถึง 

ขั้นตอนในการประเมิน 
 1. ในระหวา่งการเย่ียมหนว่ยงานแตล่ะหนว่ย ทีมงานน าเสนอกิจกรรมทบทวนที่ส าคัญของ
หน่วยงาน  การปรับปรุงวิธีท างานที่เกิดขึน้ หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัตติามแนวทางซึ่งเป็นผลมา
จากการปรับปรุง   
 2. ในระหวา่งการเย่ียมหอผู้ ป่วย ท่ีปรึกษาสุ่มตรวจเย่ียมผู้ป่วยเพ่ือประเมินคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย
และความเส่ียงทางคลินิก ชีใ้ห้เห็นโอกาสพฒันาระบบงานท่ีเก่ียวข้อง 
 3. ท่ีปรึกษาและทีมงานของโรงพยาบาลร่วมประชมุกนัเพ่ือให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 4. คณะท่ีปรึกษาสรุปความเหน็ร่วมสง่ให้แก่ สรพ. 
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การวางแผนพฒันาต่อเน่ือง 
 นอกเหนือจากการประเมินความส าเร็จของการปฏิบตัิตามแนวทางในบนัไดขัน้ท่ี 1 สู ่HA แล้ว สิ่งท่ี
ควรกระท าควบคูก่นัไป คือการวางพืน้ฐานเพ่ือการด าเนินงานตอ่เน่ืองในบนัไดขัน้ท่ี 2 โดย 

 เช่ือมโยงบทเรียนจากการทบทวนในบนัไดขัน้ท่ี 1 วา่น ามาสูก่ารปรับปรุงระบบงานใดบ้าง 
 ใช้ unit profile เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าในการพฒันา: 

Purpose/Goals/Process/Risk/Indicator/CQI 
 วางแผนเพื่อให้มีการหมุนวงล้อ PDSA ซ า้แล้วซ า้อีกอยา่งตอ่เน่ือง โดยใช้กิจกรรมการทบทวนท่ี

ท ามาในบนัไดขัน้ท่ี 1 เป็นพืน้ฐาน  และตอ่ยอดด้วยการมองหาข้อบกพร่องท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
วิเคราะห์ root cause และด าเนินการแก้ไขปรับปรุงท่ี root cause 

 ฝึกฝนการท ากิจกรรม CQI ท่ีสอดคล้องกบัหน้าท่ีและเปา้หมายของหนว่ยงาน/บริการ โดยใช้
รูปแบบง่ายๆ (ตัง้เปา้-เฝา้ด-ูปรับเปล่ียน)  เน้นการทดสอบเล็กๆ หลายๆ เร่ือง ตอ่เน่ืองกนั 

 น ามาตรฐาน HA ในสว่นท่ีสามารถปฏิบตัไิด้ง่ายมาด าเนินการ 
 

 


