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คูมือการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพดวย Overall Scoring
การเยี่ยมประเมินระดับขั้นการพัฒนา ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ดวยเครื่องมือ Overall Scoring เปนเครื่องมือ
หลัก การประเมินผลการเยี่ยมออกมาเปนคะแนน และอาศัยขอมูล อีก 4 สวนที่ไดรับจากโรงพยาบาล จะเปน
ขอมูลประกอบที่ผูเยี่ยมจะใชในการตัดสินใจใหคะแนนในแตละหมวดของ Overall Scoring

ขอมูลที่ใชในการเยี่ยมแบบ Overall Scoring
ประกอบดวย
1. Hospital Profile
2. Overall Scoring
3. ผลงานเดนที่แสดงการพัฒนาโรงพยาบาล (CQI) จํานวน 5 เรื่อง
4. Gap Analysis from Patient Safety Goals : SIMPLE จํานวน 5 เรื่อง
5. สรุปผลการทา medical record audit ตามแบบฟอรมของสปสช.

Hospital Profile
จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเยี่ยมเขาใจบริบทของโรงพยาบาลที่จะเขาเยี่ยมในระดับหนึ่ง โดยโรงพยาบาลไมตอง
เตรียมเนื้อหาและขอมูลจนเปนภาระมากเกินไป
โรงพยาบาลควรศึกษาความหมายของแตละหัวขอใน Hospital Profile ใหเขาใจ และพิจารณาการ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาของโรงพยาบาล

Overall Scoring
Overall Scoring เปนเครื่องมือที่สรางจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยดัดแปลงจากระบบการใหคะแนนดวย scorebook ที่ผูเยี่ยมสํารวจหรือที่
ปรึกษากระบวนการคุณภาพใชประเมินระดับขั้นการพัฒนา ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ไดงายขึ้นเพื่อใหโรงพยาบาลทุก
ระดับสามารถใช Overall Scoring ในการประเมินตนเองได

การประเมิน
เป็ นการประเมินในภาพรวมของแต่ละหมวด ไม่ลงถึงระดับข้ อย่อย

Scale มี 5 ระดับ
ระดับ 1 – เริ่มตน มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพพื้นฐาน
ระดับ 2 – กาลังพัฒนา มีการดําเนินงานเชิงรุก เริ่มมีการสราง/พัฒนาระบบงาน เริ่มมีผลจากการพัฒนา
ระดับ 3 – เห็นผล มีผลการพัฒนาชัดเจน ครอบคลุมระบบสวนใหญของโรงพยาบาล
ระดับ 4 – กาวหนา ผลการดําเนินงานกาวหนา มีนวัตกรรม
ระดับ 5 – ยั่งยืน มีวัฒนธรรมคุณภาพ มีความตอเนื่อง ยั่งยืน
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หลักการใหคะแนน
ใหไลดูขอความจากคะแนน 1 ไป 5 โดยเกลี่ยคะแนนที่สูงลงมาใหคะแนนที่ต่ําจนเต็มได (scoring summation)
การใหคะแนนในระดับ 4 หรือ 5 จึงควรพิจารณา องคประกอบตอไปนี้
 มีกระบวนการเรียนรูจากการประเมินผลอยางเปนระบบ และการปรับปรุงกระบวนการเกิดขึ้นจริง
 มีการประเมินและปรับปรุงครอบคลุมองคประกอบสาคัญ มิใชตัวอยางเพียงบางสวนหรือบางเรื่อง
 มีการปฏิบัติตามเกณฑในคะแนนระดับ 2 และ 3 อยางคอนขางสมบูรณ
Scale ระดับ 3 ของแตละหมวด ถือเปนระดับที่มีการพัฒนามากพอสมควรแลว ถาคะแนนเฉลี่ยของทุก
หมวดมากกวา 3 ขึ้นไป ถือวาโรงพยาบาลมีความพรอมขั้นตนในการขอรับการเยี่ยมสํารวจ (Accreditation
Survey) จาก สรพ. ดังนั้น คะแนนหมวดใดที่มากกวา 3 โรงพยาบาลควรเขียนขอมูลหรือหลักฐานเพื่อสนับสนุน
การใหคะแนน (โดยอาจใช Overall Scoring Enquiry Guide ที่สรพ.พัฒนาขึ้นมา ใชคูกับ Overall Scoring เปน
แนวทางในการเขียน)
ถาความเห็นในเรื่องระดับการพัฒนาอยูในระดับที่ก้ํากึ่งระหวางขั้น ก็ใหคะแนนที่ระดับกึ่งกลาง (เชน 1.5,
2.5, 3.5 เปนตน)
การประเมินคะแนน ควรทําใหครบทั้ง 36 หมวด ไมควรเวนหมวดใดหมวดหนึ่งไป
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Overall Scoring Enquiry Guide
สําหรับใชประกอบในการใหคะแนนตนเองโดยโรงพยาบาล
สรพ.ไดจัดทําแนวทางการตั้งคําถาม (Enquiry Guide) เพื่อใหโรงพยาบาลใชทําความเขาใจในความหมาย
ของการใหคะแนนในระดับ 3 – 4 – 5 เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาโรงพยาบาลสามารถใหคะแนนตนเองใหสอดคลอง
กับเจตนารมณของมาตรฐานและเกณฑการใหคะแนน
หลักสําคัญของการใหคะแนนดวย Overall Scoring คือการมองในภาพรวมของมาตรฐานแตละบทมากกวา ที่
จะดูในรายละเอียดของขอกําหนดทั้งหมด ผูใชแนวทางคําถามเหลานี้พึงตระหนักในหลักการสําคัญดังกลาวประกอบไป
ดวย ควรหลีกเลี่ยงจากการตีความหมายของขอความโดยปราศจากการเชื่อมโยงกับภาพรวม
วิธีการใชแนวทางการตั้งคําถามนี้ก็คือ เมื่อทีมงานพิจารณาเกณฑการใหคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 แลว
ใหพิจารณาวาผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลนาจะสอดคลองกับคะแนนใดมากที่สุด หากพบวาระดับคะแนน
อยูที่ 3 - 5 ก็ใหพิจารณาคําถามที่อยูในระดับคะแนนนั้น โดยการตอบแบบปากเปลากอน หากตอบไดเพียง
บางสวน แสดงวาระดับคะแนนที่ไดอาจจะลดลงไปประมาณครึ่งระดับ และหากตอบไดเพียงสวนนอย ควรจะลด
ระดับลงไป 1 ระดับ
เมื่อไดขอสรุปวาผลการดําเนินงานอยูในระดับ 3 - 5 ทีมงานควรตอบคําถามสาหรับคะแนนในระดับนั้น
อยางกระชับที่สุด เปนขอมูลประกอบการใหคะแนน
สําหรับคําถามที่ตอบไมได ควรใชเปนโอกาสพัฒนาตอไป

ผลงานเดนที่แสดงการพัฒนาโรงพยาบาล (CQI)
เปนเอกสารที่โรงพยาบาลใชนําเสนอผลการพัฒนาที่สาคัญในชวงที่ผานมา โดยยึดหลัก 3P คือ Purpose
Process และ Performance เรื่องที่นําเสนอแตละเรื่องควรสั้น กระชับ ไมเสียเวลาในการเตรียมเอกสารมากนัก
ในจํานวน 5 เรื่องที่สรพ.กําหนดใหนําเสนอ ควรเปนผลการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกในกลุมผูปวยสําคัญอยางนอย 2
เรื่อง นอกนั้น เปนการพัฒนาระบบงานสําคัญอื่น เชน IC, ระบบยา, HR, IT, ENV ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่จะนําเสนอ ควร
เปนผลงานเรื่องใหมที่ไมซ้ํากับผลงานที่นําเสนอ สรพ.มาแลวในปกอนๆ

Gap Analysis from Patient Safety Goals: SIMPLE
เปนเครื่องมือที่ชวยใหโรงพยาบาลสามารถวิเคราะห Gap ในการนําขอเสนอแนะใน patient safety goals :
SIMPLE ไปสูการปฏิบัติไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสรพ.ไดจัดทําแบบฟอรมที่แสดงขอเสนอแนะตาม patient safety goals: SIMPLE
ไวในชอง recommendation เพื่อใหโรงพยาบาลตรวจสอบตนเองวามี actual practice อยางไร ทําใหเห็นความ
แตกตางระหวางสิ่งที่ปฏิบัติกับสิ่งที่แนะนํา นําไปสูการกาหนดการปฏิบัติที่ตองการใหเปน (desired practice)
และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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ในการใชเครื่องมือนี้ โรงพยาบาลไมควรแกไขขอความใดๆ ในชอง Recommendation ซึ่งเปนเหมือนกับ
มาตรฐานที่เปนที่คาดหวัง ควรวิเคราะหและกรอกขอมูลเฉพาะในชอง actual practice, desired practice, และ
action plan เทานั้น
โรงพยาบาลพึงตระหนักวาชุดคําถามเหลานี้เปนเพียงแนวทางเพื่อใหเกิดความเขาใจวาหากจะนํา
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติใหไดผลแลว จะตองพิจารณากิจกรรมอะไรบาง โรงพยาบาลจึงควรเลือกใช gap ที่
วิเคราะหมาไดอยางมีเหตุผลใหเหมาะสมกับบริบทของตน และเลือกเรื่องที่ทําไดดีที่สุด 5 เรื่องมานําเสนอ

Medical Record Audit
ใชผลการสุมตรวจเวชระเบียนของโรงพยาบาลตามเครื่องมือที่สปสช.พัฒนาขึ้นมา โดย สรพ.ขอใหโรงพยาบาล
สงขอมูลตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจเวชระเบียนของ สปสช.พรอมผลสรุปสงใหผูเยี่ยมกอนวันเยี่ยม โดย
 นําเสนอคะแนนความสมบูรณโดยรวมที่แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (ถามีขอมูล)
 นําเสนอคะแนนความสมบูรณของผลครั้งลาสุด และจาแนกตามหัวขอแตละเรื่อง
 นําเสนอการใชประโยชนหรือการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูผลการทบทวนเวชระเบียน

การกําหนดเวลาที่โรงพยาบาลสงขอมูลเพิ่มเติมให สรพ.หลังเขาเยี่ยม
กรณีตองการสงขอมูลเพิ่มเติมหลังการเยี่ยม ควรสงขอมูลเพิ่มเติมใหสรพ.และผูเยี่ยม ในระยะเวลา 5 วัน
ทําการ หลังการเยี่ยม เพื่อที่ผูเยี่ยมจะไดจัดทําคะแนน Overall Score ตลอดจนขอชี้แนะตางๆ ใหแลวเสร็จภาย
ระยะเวลาใน 1 สัปดาหหลังการเยี่ยม
กรณีที่โรงพยาบาลตองใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลมากกวา 1 สัปดาห ตองแจงผูเยี่ยมทราบหลังเสร็จสิ้น
การเยี่ยม แตทั้งนี้ระยะเวลาดังกลาว ตองไมเกิน 1 เดือน ถาระยะเวลาเกินไปกวานั้น ผูเยี่ยมและสรพ.จะประเมิน
คะแนนตามขอมูลเทาที่มีอยู โดยไมรอขอมูลเพิ่มเติมอีกตอไป

การจัดทํารายงานการเยี่ยม
ผูเยี่ยมจะสงรายงานการเยี่ยมตามแบบฟอรมไฟลรายงานการเยี่ยม กลับมาที่ สรพ.ภายใน
1 สัปดาหหลังการเยี่ยม เพื่อที่ สรพ.จะไดบันทึกขอมูลเหลานี้ลงในฐานขอมูลกลาง ทําการตรวจทานขอมูล และ
ประมวลผลเปนระยะตามแผนที่กาหนดไว

การใชคะแนนจากการเยี่ยมแบบ Overall Scoring เพื่อการรับรองขั้นที่ 1 และ 2
การประเมินดวย Overall Scoring มีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงพยาบาลเห็นโอกาสพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
สามารถตรวจสอบความกาวหนาในการพัฒนาไดโดยมีชวงชั้นถี่ยิ่งขึ้น และเพื่อใหมีความสืบเนื่องกับการประเมิน
ตามระบบขั้นบันได ทาง สรพ.ไดบูรณาการการประเมินดวย Overall Scoring เขากับการประเมินขั้นที่ 1 และ 2
สรุปเปนหลักเกณฑ ไดดังนี้
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กิตติกรรมประกาศ
ขั้นที่ 1
(อายุการรับรอง 1 ป)

เกณฑการอนุมัติรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
1. มีการทบทวนผลงาน/ความเสี่ยง/ปญหา เพื่อปองกันปญหาและมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานที่วางไวตอเนื่องกันไมนอยกวา 6 เดือน มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันความเสี่ยงสําคัญในหนวยงานตางๆ มีการติดตามระดับปญหา/อุบัติการณ
และตอบสนองอยางเหมาะสม
2. คะแนน Overall Scoring โดยเฉลี่ยไมนอยกวา 1.5 และ
คะแนนหมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ ตองไมนอยกวา 3.0

ขั้น 2
(อายุการรับรอง 1 ป)

คะแนน Overall Scoring โดยเฉลี่ยไมนอยกวา 2.2 และ
คะแนนหมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ ไมนอยกวา 3.0 และ
คะแนนหมวด I-6 การจัดการกระบวนการ, II- 1.1 การทํางานเปนทีม,
II-1.2 ก. การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย, II-1.2 ข. คุณภาพการดูแลผูปวย ทุก
หมวดไมนอยกวา 2.5 และ
คะแนนหมวด II-3 สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย, II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ,
II-6 ระบบการจัดการดานยา ทุกหมวดไมนอยกวา 2.0

หมายเหตุ : Overall Score จะใชสําหรับการรับรองขั้นที่ 1 และ 2 เทานั้น กรณีตองการรับรองในขั้นที่ 3 โรงพยาบาลตอง
เตรียมการและรับการประเมินในลักษณะ Accreditation Survey ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

www.ha.or.th
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