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เอกลกัษณ์ HA ไทย

1. Empowerment Evaluation ใชก้ารประเมินเพ่ือเสรมิพลงั

ดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร

2. HA is an Educational Process เนน้กระบวนการเรยีนรู ้

3. Balance of System-Spiritual-Science & Knowledge
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"จิตวิญญาณ หมายถึง 

ธรรมชาติหรือภาวะดานในของการดํารงอยู 

ซึ่งเปนพลังในการขับเคลื่อนชีวิต 

เปนเครื่องหลอเลี้ยงและเยียวยาสรรพสิ่ง

ใหเติบโตงอกงาม

ไปสูภาวะแหงความสมบูรณสูงสุด"

นพ.โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย์

SHA Principle

Spiritual responsiveness, human growth, inspiration, reflection & refinement
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ความคาดหวงัตอ่โรงพยาบาลท่ีไดร้บั 
Advanced HA

องคก์รแห่งการเรียนรู ้ (Learning Org.)

องคก์รท่ีน่าไวว้างใจ (High Reliability Org.)

องคก์รท่ีใหผ้ลงานสูง (High Performance Org.)
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ORQDD (หอ้งผ่าตดัจดัคิวดีๆ)

พ้ืนฐานของความเป็นนกัวิจยัท่ีทุกคนเป็นได้

Observation 

Reflection

Questioning

Discussion

Document

เทียบเคียงไดก้บั สุ จ ิปุ ลิ 

คือ ทกัษะท่ีนกัปราชญห์รือบณัฑิตพึงมี

Learning Organization
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Mindset Mindfulness Culture

Reliability

ฐานคิด ตื่นรู ้ ปฏิบตัิโดยอตัโนมตัิ

Design
Production Product

Procurement
Customer

Database of Failure

ระบบคณุภาพและความปลอดภยั

ผสมผสาน mindset & culture

เขากับการพัฒนาระบบงาน

High Reliability Organization
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การประชุม 14th HA National Forum 12-15 มนีาคม 2556

Preoccupy with failure

ทกุครัง้ท่ีจะวางแผนและลงมือทาํหตัถการ 

ให้คาดการณ์ถึงปัญหาหรือความล้มเหลวท่ีจะเกิดขึน้
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Core Values & Concepts

Context 
(Organization Profile)

Performance Excellence
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Cycle of Learning & Improvement

Design

Action

Learning

Improve

Purpose DALI
(PDSA)

Context

Criteria

Core Values
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Presenter
Presentation Notes
The most energetic approach is what HA learns from the national quality award’s systems approach (TQA/MBNQA).  We call this as 3C-PDSA.  The three Cs are C-context, C-core values and concepts, and C-criteria or standards.  The context needs to be applied at all levels, organization, unit, clinical population, and also for each standard.The three Cs guides hospital teams on the way of thought.  The PDSA is what we are familiar with: Plan-Do-Study-Act. A more generic term for PDSA may be Design-Action-Learning-Improvement.  Much emphasis is put on the Study or learning. The PDSA guides hospital teams on action and evaluation. 



Advanced HA

เหมาะสาํหรบั รพ.ท่ีต้องการพฒันาต่อยอด

เหมาะสาํหรบั รพ.ท่ีมีความมุ่งมัน่

เหมาะสาํหรบั รพ.ท่ีต้องการต่อเช่ือมสู่ TQC/TQA

เหมาะสาํหรบั รพ.ท่ีเคยได้รบัการรบัรองแล้ว
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มาตรฐานและการรบัรอง A-HA

โครงสร้าง

•ใชโ้ครงสรา้งของมาตรฐาน HA ทัง้ระดบั overall requirement 

และ multiple requirement เพือ่ใหเ้กดิความเชื่อมโยงและต่อ

ยอดจากฐานเดมิ

•ขยายความเป็น Extended Evaluation Guide ดว้ยรายละเอยีด

จากแหลง่ต่างๆ คอื HA SPA, JCI, MBNQA/TQA



ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกํากับดูแลวิชาชีพ
สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
การป้องกันการติดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการด้านยา
การตรวจทดสอบ
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
การทํางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
การประเมินผู้ป่วย
การวางแผน
การดูแลผู้ป่วย
การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
การดูแลต่อเนื่อง

ด้านการดูแลผู้ป่วย
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน
ด้านการเงิน
ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านระบบและกระบวนการสําคัญ
ด้านการนํา
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ์

การมุ่งเน้นผู้ป่วย
และสิทธิผู้ป่วย

การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

การจัดการ
กระบวนการ

การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนินงาน

ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

ตอนที่ II ระบบงานสําคัญของ รพ.

ตอนที่ IV ผลการดําเนินงาน

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร



Fruitful
Higher maturity
Higher score

EIO

ลกัษณะสาํคญัของ A-HA

Empowerment 
Evaluation

Broad root
Extended evaluation guide

Opportunity Review
(Compliance Review)

Performance Review
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เน้ือหาของมาตรฐาน Advanced HA
เพ่ิมรายละเอียดให้มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากขึน้

มุ่งเน้นให้ รพ.ตรวจสอบและหาโอกาสพฒันาด้วยตนเอง

มากกว่าการให้ผูเ้ย่ียมเข้าไปตรวจสอบ
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• การฝึกอบรมและสรา้งความตระหนักแก่บุคลากรทุกระดบั

• การจดัตัง้และฝึกอบรมทีมงานลูกค้าสมัพนัธห์รอืทีมงานประสาน

ความเข้าใจตามความเหมาะสม

• การตอบสนองเบือ้งต้น ณ จดุรบับริการ เมื่อมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ

ไม่พึงพอใจ

• การสืบค้น แก้ปัญหา และแจ้งให้ผูร้อ้งเรียนทราบ

• การดาํเนินการในกรณีท่ีเกิดความสูญเสียรนุแรง

• การประเมินผลการตอบสนองแต่ละราย (ความรวดเรว็ในการ

ตอบสนอง ระดบัการแก้ปัญหาจากมุมมองของผูร้บับริการและมมุมอง

ของเจ้าหน้าท่ี)

• การจดัระบบรวบรวมขอ้มลู
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มาตรฐาน Advanced HA ในรปูแบบแผนภมิู
เพ่ือให้เรียนรู้องคป์ระกอบสาํคญัได้ง่ายขึน้

เหน็ความเช่ือมโยงได้ชดัเจนขึน้
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มาตรฐานในรูปแผนภูมิ

แผนภมิูในมาตรฐาน HA

รายหวัข้อ (Item)
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องคก์รเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัท่ีสาํคญัของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานของตน 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริการท่ีจดัให้สอดคล้องกบัความต้องการดงักล่าว

จาํแนกส่วน (Segment)

บริการ
สอดคล้องกบั
ความต้องการ

ผูป่้วย, ผูร้บัผลงาน, ตลาดบรกิารสขุภาพ

กาํหนดส่วนท่ีมุ่งเน้น

ความต้องการ ความคาดหวงั
รบัฟัง / เรยีนรู้

ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม

ปรบัปรงุวิธีการรบัฟัง/เรียนรู้
ทนัความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้ง

และทศิทางการเปลีย่นแปลงของบรกิารสุขภาพ
4

1

2

ก. ความรู้เก่ียวกบัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน

I – 3.1 ความรูเ้ก่ียวกบัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน (Patient / Customer Knowledge)

ใช้เพ่ือ
วางแผนจดับรกิาร

ปรบัปรุงกระบวนการ

3
ความเหน็และเสียงสะท้อน

ใช้เพ่ือ
เป็นองคก์รทีมุ่่งเน้นผูป่้วย
ตอบสนองความตอ้งการ
หาโอกาสสรา้งนวตกรรม



Performance Evaluation

ภาพสรปุรวมทัง้หมวด
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Flow แสดงขัน้ตอน

ท่ีละเอียดขึน้
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ตวัชว่ยทีร่วม SPA in Action กบั 
Performance Evaluation
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Scoring Guideline
เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหาร

ในการประเมิน maturity ขององคก์ร
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แกไ้ขเม่ือเกิดปัญหา

ตั้งทีม 

วางกรอบการทาํงาน

ปรบัปรุงโครงสรา้ง

กิจกรรม

คุณภาพพื้ นฐาน

5 ส., ขอ้เสนอแนะ

Scoring Guideline as a Reflection of Organization Maturity

1 1.5

เพ่ิงเร่ิมตน้

Set Up
กาํหนดผูร้บัผิดชอบและบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน

กาํหนดแนวทางการทาํงาน

วิเคราะหปั์ญหาสาํคญัท่ีเคยเกิดข้ึนหรือมีโอกาสจะเกิดข้ึน

แกไ้ขปัญหาแบบตั้งรบั 

ปรบัปรุงในสว่นท่ีเป็นเรื่องง่ายๆ
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แกไ้ขเม่ือเกิดปัญหา

ตั้งทีม 

วางกรอบการทาํงาน

ปรบัปรุงโครงสรา้ง

กิจกรรม

คุณภาพพื้ นฐาน

5 ส., ขอ้เสนอแนะ

ออกแบบ

กระบวนการ

เหมาะสม

ผลลพัธไ์ม่น่าพึงพอใจ

ส่ือสาร

มีความเขา้ใจ

1 21.5 2.5

เริม่ตน้

นาํไปปฏิบตัิ

ยงัตอ้งปรบัปรุง

ในประเด็นสาํคญัเพ่ิงเร่ิมตน้

Plan & Do
ออกแบบระบบงานและกระบวนการทาํงาน

ใหเ้หมาะกบัปัญหา

สื่อสารทาํความเขา้ใจ

เริ่มตน้นาํไปปฏิบตัิดว้ยความเขา้ใจ 

การปฏิบตัิครอบคลมุพ้ืนท่ีสาํคญัจาํนวนหน่ึง

4

Scoring Guideline as a Reflection of Organization Maturity



แกไ้ขเม่ือเกิดปัญหา

ตั้งทีม 

วางกรอบการทาํงาน

ปรบัปรุงโครงสรา้ง

กิจกรรม

คุณภาพพื้ นฐาน

5 ส., ขอ้เสนอแนะ

ออกแบบ

กระบวนการ

เหมาะสม

นาํไปปฏิบตัิ

ครอบคลุม

ถูกตอ้ง

บรรลุเป้าหมาย

พื้ นฐาน

ผลลพัธอ์ยู่ใน

ระดบัเฉลี่ย
ผลลพัธไ์ม่น่าพึงพอใจ

ส่ือสาร

มีความเขา้ใจ

1 2 31.5 2.5 3.5

สอดคลอ้งกับ

บรบิท

เริม่ตน้

นาํไปปฏิบตัิ

พอใจกบัผลงาน
ยงัตอ้งปรบัปรุง

ในประเด็นสาํคญัเพ่ิงเร่ิมตน้

Do & Check
การออกแบบท่ีดี (HFE)
การปฏิบตัิครอบคลมุพ้ืนท่ีสาํคญั

การปฏิบตัิถกูตอ้งตามท่ีออกแบบ

เริ่มประเมินเชิงคณุภาพ

เห็นผลการปฏิบตัท่ีิบรรลเุป้าหมาย

5

Scoring Guideline as a Reflection of Organization Maturity



ปรบัปรุงระบบ

บูรณาการ

นวตกรรม

ผลลพัธดี์กว่า

ระดบัเฉลี่ย

ประเมินผล

อย่างเป็นระบบ

4
โดดเดน่พรอ้มเลา่

Check & Act
ประเมินผลอยา่งเป็นระบบ (Evaluation)

ปรบัปรุงระบบ (Improvement)

บูรณาการ (Integration)

นวตกรรม (Innovation)

6

Scoring Guideline as a Reflection of Organization Maturity

ระดบัท่ีควรบรรลสุาํหรบั A-HA



แกไ้ขเม่ือเกิดปัญหา

ตั้งทีม 

วางกรอบการทาํงาน

ปรบัปรุงโครงสรา้ง

กิจกรรม

คุณภาพพื้ นฐาน

5 ส., ขอ้เสนอแนะ

ออกแบบ

กระบวนการ

เหมาะสม

นาํไปปฏิบตัิ

ครอบคลุม

ถูกตอ้ง

บรรลุเป้าหมาย

พื้ นฐาน

ปรบัปรุงระบบ

บูรณาการ

นวตกรรม

เป็นแบบอย่างที่ดี

ของการปฏิบตัิ

มีวฒันธรรม

คุณภาพ

ผลลพัธดี์เลิศ

ผลลพัธดี์กว่า

ระดบัเฉลี่ยผลลพัธอ์ยู่ใน

ระดบัเฉลี่ย
ผลลพัธไ์ม่น่าพึงพอใจ

ประเมินผล

อย่างเป็นระบบ

วฒันธรรม

เรยีนรู ้

ส่ือสาร

มีความเขา้ใจ

1 2 3 4 51.5 2.5 3.5

สอดคลอ้งกับ

บรบิท

เริม่ตน้

นาํไปปฏิบตัิ

พอใจกบัผลงาน

โดดเดน่พรอ้มเลา่

ยงัตอ้งปรบัปรุง

ในประเด็นสาํคญัเพ่ิงเร่ิมตน้

สงัเกตความเช่ือมโยง

ของแต่ละระดบัขัน้

-> พฒันาต่อเน่ือง

Scoring Guideline as a Reflection of Organization Maturity
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Presenter
Presentation Notes
พรพ. ได้กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือระดับของการเรียนรู้และพัฒนาเป็น 5 ระดับ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตามศักยภาพของโรงพยาบาล  คะแนน 2 คือเกณฑ์ผ่านสำหรับบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA  คะแนน 3 คือเกณฑ์ผ่านสำหรับการรับรอง HA/HPH  คะแนน 4 คือระดับที่มีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  อนึ่ง ผลลัพธ์ที่อยู่ในภาพเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากับผลลัพธ์ มากกว่าที่จะมุ่งใช้ผลลัพธ์เป็นเกณฑ์ตัดสิน



Evaluation & Improvement

• ความสาํคญัของประเดน็ท่ีเลือกมาประเมินและปรบัปรงุ

• วิธีการประเมิน จาก เชิงคณุภาพ->เชิงปริมาณ->การวิจยั

ประเมินผล

• วิธีการปรบัปรงุ จาก ง่ายๆ เลก็-> หลายเร่ือง ต่อเน่ือง -> 

นวตกรรม

• ผลกระทบ 
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Outcome/Performance

• สงูกว่าค่าเฉล่ียและมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น

• อยู่ในระดบั top 25% ของกลุ่ม

• อยู่ในระดบั top 25% ของประเทศ

• อยู่ในระดบั top 25% ของสากล
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จาก HA สู่ Advanced HA
เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหาร

ในการประเมิน maturity ขององคก์ร
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Process Performance

ประเมินว่าทาํอย่างไร ประเมินว่าผลการทาํเป็นอย่างไร

34



Performance Evaluation Framework

ยกระดบัการส่องกระจก

• เนน้การตอบ how well? how effective? ทาํไดดี้เพียงใด

• กาํหนดกรอบการตอบดว้ยตนเอง
– ประเด็นสาํคญัสาํหรบั รพ.ของเราคืออะไร

– เป้าหมายที่พึงประสงคข์องเรื่องน้ีคืออะไร

– จะวดัการบรรลุเป้าหมายดงักล่าวไดอ้ยา่งไร ในเจา้หนา้ที/่ผูป่้วยกลุม่ไหน ใชวิ้ธี

อะไร

• ตวัอยา่ง
– จากการถามว่าผูน้าํส่ือสารกบับุคลากรอยา่งไร มาถามว่าผลการส่ือสารเป็น

อยา่งไร



Basic 
Design

Systematic 
Approach

• แนวทางท่ีมีการจดัขัน้ตอนไว้เป็นลาํดบั สามารถ

ทาํซํา้ได้ ชดัเจนว่าใคร ทาํอะไร เม่ือไร อย่างไร

• การออกแบบรดักมุ, คาํนึงถึงช่องโหว่ในสถานการณ์

และรปูแบบต่างๆ, ใช้ HFE & evidence ให้มากขึ้น

• คาํนึงถึงการติดตามกาํกบัและประเมินผลตัง้แต่แรก

• Refinement ปรบัให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง
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Criteria
Context

Core Values
Criteria
Context

Core Value Cat Example of Application

Management by 

Fact

1 เป็นตวัอย่างของการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีไ่ดร้บัการ

วเิคราะหอ์ย่างเหมาะสม

2 วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่หาแนวโน้ม คาดการณ์ และดคูวามเป็นเหตุ

เป็นผล ในการวางแผนกลยุทธ์

3 ส่งเสรมิการใชข้อ้มลูเพือ่การมุง่เน้นผูป่้วยและลกูคา้

4 คดัเลอืกและใชต้วัชีว้ดั ซึง่สะทอ้นสิง่ทีม่คีวามสาํคญั โดยวดัอย่าง

สมดุลในทุกดา้น

5 สรา้งวฒันธรรมการใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจทุกระดบั

6 ส่งเสรมิการใชข้อ้มลูเพือ่การออกแบบและปรบัปรุงกระบวนการ
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HA Advanced HA
ผลลพัธ์ ระดบัเฉลีย่ ระดบัเป็นเลศิในกลุ่ม

การประเมิน
Formative Evaluation

เน้น process

Empowerment Evaluation

เน้น performance

3C-PDSA

Basic More mature, more systematic,

เน้นการนําผลการประเมนิไปใช้

อย่างจรงิจงั

Score 2.5-3  3

Innovation
นวตกรรมในการปฏบิตังิาน นวตกรรมในระบบงานและการ

บรหิารจดัการ

Extended 

evaluation guide

เป็นคาํขยายความใหเ้ลอืกใช้ ตอ้งปฏบิตัใิหไ้ดต้ามเกณฑ์ และให้

เกดิ flow จนบรรลุเป้าหมายของ

มาตรฐาน

Core Values เรยีนรูท้ ีจ่ะใช้ มกีารใชอ้ย่างเด่นชดั

HA vs Advanced HA
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1. Compliance Review: ประเมนิตนเองตามระดบั NPM  

เพือ่กําหนดประเดน็ทีต่อ้งปรบัปรุงเพิม่เตมิ  นําประเดน็ทีเ่ป็น

โอกาสพฒันารว่มมาแชรก์นัในกลุม่

2. ใชค้าํถาม SPA in Action เพือ่ตรวจสอบความสมบรูณ์ของ

การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบับรบิทของ รพ.

3. Trace: จดัการเยีย่มสาํรวจหรอืตามรอยเพือ่สรา้งความมัน่ใจ

ในการปฏบิตัจิรงิ

4. Collect Information for Performance Evaluation เตรยีม

ขอ้มลูสะทอ้นผลลพัธแ์ละการ monitor ระบบงานเพือ่นําเสนอ

ในการเยีย่มสาํรวจ

A-HA: องคป์ระกอบของการเตรยีมตวั
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