นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการประเมินบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA
ฉบับสื่ อสารโรงพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แนวทางการประเมินความสาเร็จในการปฏิบัตติ ามบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความสาเร็จในการปฏิบตั ิตามบันไดขันที
้ ่ 1 สู่ HA และมอบกิตติกรรมประกาศยืนยัน
ความสาเร็จให้ แก่โรงพยาบาล
2. เพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้และสรุปบทเรี ยนที่ได้ รับจากการทากิจกรรมที่ผ่านมา และเตรี ยมพร้ อมที่จะ
พัฒนาต่อไปในบันไดขันที
้ ่2

การประเมินและผู้ประเมิน
การประเมินความสาเร็จในการปฏิบตั ติ ามบันไดขันที
้ ่ 1 สู่ HA โดยผู้เยี่ยมสารวจหรื อที่ปรึกษาซึง่
สรพ. ขึ ้นทะเบียนไว้

เอกสารที่โรงพยาบาลส่ งให้ สรพ.เพื่อขอรับการเยีย่ มประเมินบันไดขั้นที่ 1
1.หนังสือแสดงความจานงขอรับรองบันไดขัน้ 1
2.Hospital profile
3.ผลการประเมินตนเองสาหรับการทบทวนที่นาไปสูก่ ารปรับปรุงระบบงาน (ระยะการพัฒนาไม่น้อยกว่า 6
เดือน)

กระบวนการตัดสินใจ
ที่ปรึกษา/ผู้เยี่ยมสารวจเป็ นผู้ให้ ข้อเสนอแนะเบื ้องต้ นแก่ สรพ.ว่าโรงพยาบาลปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ได้ เพียงใด โดยใช้ ความเห็นร่วมของคณะที่ปรึกษา/ผู้เยี่ยมสารวจให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
ทีมนักวิชาการผู้พิจารณารายงานของที่ปรึกษา/ผู้เยี่ยมสารวจ ซึง่ จะมีทางเลือกดังนี ้
1. เห็นชอบกับข้ อเสนอแนะของที่ปรึกษา/ผู้เยี่ยมสารวจ ในการมอบกิตติกรรมประกาศให้ แก่
โรงพยาบาล
2. ขอข้ อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ยงั ไม่มีความชัดเจน
3. เสนอให้ สรพ.ส่งที่ปรึกษา/ผู้เยี่ยมสารวจ ไปประเมินซ ้า
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เกณฑ์ การประเมิน
1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่างๆ มี ความเข้ าใจในแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ มีการใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (ได้ แก่การใช้ ทกั ษะในการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ, การ
เชื่อมโยงกิจกรรมคุณภาพต่างๆ เข้ าด้ วยกัน, การที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทุกคนรู้วา่ จะทางานของตนให้ มีคณ
ุ ภาพได้
อย่างไร, การปรับปรุงวิธีทางานให้ เรี ยบง่าย, การตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การและผู้รับผลงาน
ภายใน, การปรับปรุงเพื่อตอบสนองหน้ าที่และเป้าหมายของหน่วยงาน) โดยให้ คะแนนการใช้ ประโยชน์ ความ
ครอบคลุมของหน่วยงานและเนื ้อหา ตามแนวทางในตารางข้ างล่าง
การใช้ ประโยชน์
1
2
3
4
5

ทากิจกรรมโดยไม่เข้ าใจวัตถุประสงค์
ทากิจกรรมเพื่อเรี ยนรู้ แนวคิดคุณภาพ
การทากิจกรรมนาไปสูก่ ารปรับปรุงในบางเรื่ อง
มีการปรับปรุงระดับหน่วยงานจานวนมาก
มีการปรับปรุงในระดับหน่วยงานจานวนมากและ
นาไปสูก่ ารจัดทาแผนของ รพ.ที่เป็ นระบบ

ความครอบคลุมหน่วยงาน

ความครอบคลุม
เนื ้อหา

0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

สาหรับการใช้ ประโยชน์ ระดับที่ควรทาได้ คือ 4
สาหรับความครอบคลุมหน่วยงานและเนื ้อหา ระดับที่ควรทาได้ คือ 5
การประเมินในส่วนนี ้ให้ ที่ปรึกษาทาร่วมกับทีมงานของโรงพยาบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ เกิด
การพัฒนาต่อเนื่อง ไม่ใช้ ในการตัดสิน
2. มีทบทวนผลงาน/ความเสี่ยง/ปัญหา เพื่อป้องกันปัญหาและมีการปฏิบตั ิตามระบบงานที่วางไว้
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยได้ รับคะแนนจากการทบทวน 12 ลักษณะ ไม่น้อยกว่า 30 จากคะแนน
รวม 60 การทบทวนครัง้ เดียวกันอาจจะครอบคลุมหลายลักษณะได้ พร้ อมกัน
3. มีการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงสาคัญในหน่วยงานต่างๆ มีการติดตามระดับปัญหา/
อุบตั กิ ารณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
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การให้ คะแนนตามประเด็นต่ างๆ ของการทบทวนแต่ ละลักษณะ มีเกณฑ์ดงั นี้
ประเด็น
การทากิจกรรม
ความครอบคลุมปัญหา
สาคัญ
การวางแนวทางป้องกัน

การสื่อสารให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ทราบ
การปฏิบตั ิตามแนวทางที่
กาหนดไว้

เกณฑ์ที่จะให้ คะแนน
มีการทากิจกรรม, มีสมาชิกที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมกิจกรรม, สมาชิกเข้ าใจ
ในจุดมุง่ หมายของการทากิจกรรม
การทบทวนนันครอบคลุ
้
มปั ญหาที่เป็ นความเสี่ยงสาคัญ ซึง่ อาจจะมี
ผลต่อความน่าเชื่อถือ และความน่าไว้ วางใจของโรงพยาบาล
แนวทางป้องกันที่ตกลงกันได้ นนสามารถน
ั้
าไปสูก่ ารป้องกันปัญหาได้
รัดกุมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรงพยาบาล และมี
ความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั อิ ย่างยั่งยืน
มีวิธีการสือ่ สารและกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจน, ยืนยันด้ วยการสุม่ สัมภาษณ์
กลุม่ เป้าหมาย

จากบันทึกปกติในการทางานหรื อการสัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ อง ทาให้ เชื่อ
ได้ วา่ มีการปฏิบัตติ ามแนวทางที่กาหนดไว้ จริง (ไม่พงึ เข้ มงวดกับ
เอกสารหรื อรูปแบบของเอกสาร) และทั่วถึง

ขั้นตอนในการประเมิน
1. ในระหว่างการเยี่ยมหน่วยงานแต่ละหน่วย ทีมงานนาเสนอกิจกรรมทบทวนที่สาคัญของ
หน่ วยงาน การปรับปรุงวิธีทางานที่เกิดขึน้ หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัตติ ามแนวทางซึ่งเป็ นผลมา
จากการปรับปรุง
2. ในระหว่างการเยี่ยมหอผู้ป่วย ที่ปรึกษาสุ่มตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
และความเสี่ยงทางคลินิก ชี ้ให้ เห็นโอกาสพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้ อง
3. ที่ปรึกษาและทีมงานของโรงพยาบาลร่วมประชุมกันเพื่อให้ คะแนนตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้
4. คณะที่ปรึกษาสรุปความเห็นร่ วมส่งให้ แก่ สรพ.
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การวางแผนพัฒนาต่ อเนื่อง
นอกเหนือจากการประเมินความสาเร็จของการปฏิบตั ิตามแนวทางในบันไดขันที
้ ่ 1 สู่ HA แล้ ว สิ่งที่
ควรกระทาควบคูก่ นั ไป คือการวางพื ้นฐานเพื่อการดาเนินงานต่อเนื่องในบันไดขันที
้ ่ 2 โดย
 เชื่อมโยงบทเรี ยนจากการทบทวนในบันไดขันที
้ ่ 1 ว่านามาสูก่ ารปรับปรุงระบบงานใดบ้ าง
 ใช้ unit profile เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนและติดตามความก้ าวหน้ าในการพัฒนา:
Purpose/Goals/Process/Risk/Indicator/CQI
 วางแผนเพื่อให้ มีการหมุนวงล้ อ PDSA ซ ้าแล้ วซ ้าอีกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ กิจกรรมการทบทวนที่
ทามาในบันไดขันที
้ ่ 1 เป็ นพื ้นฐาน และต่อยอดด้ วยการมองหาข้ อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ ้น
วิเคราะห์ root cause และดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงที่ root cause
 ฝึ กฝนการทากิจกรรม CQI ที่สอดคล้ องกับหน้ าที่และเป้าหมายของหน่วยงาน/บริ การ โดยใช้
รูปแบบง่ายๆ (ตังเป้
้ า-เฝ้าดู-ปรับเปลี่ยน) เน้ นการทดสอบเล็กๆ หลายๆ เรื่ อง ต่อเนื่องกัน
 นามาตรฐาน HA ในส่วนที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ง่ายมาดาเนินการ
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