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ประเด็นองค์ประกอบส าคัญของโรงพยาบาลที่ขอการรับรองขั้นก้าวหน้า



โรงพยาบาลท่ีผา่นการประเมินรบัรอง AHA แล้ว จะมีลกัษณะส าคญัคือ

• บทบาทหลกัของการขบัเคลื่อนงานพฒันาคุณภาพจะขยบัจากทมีงานระดบักลาง                

(เชน่ ทมีพฒันาคุณภาพ ทมีจดัการความเสีย่ง) ไปสูผู่น้ าระดบัสงู มกีารน า

core values ของ HA มาใชเ้ป็นหลกัในการด าเนินงาน

• จุดเน้นการขบัเคลื่อนการพฒันาเคลื่อนจากการเน้นการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด

(process compliance) ไปสูก่ารประเมนิและปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบ สง่ผลใหผ้ลลพัธ ์

(performance) มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้

• เกดินวตักรรมของระบบงาน สามารถเป็นตวัอยา่งทีด่ใีหแ้ก่โรงพยาบาลอื่น



องคป์ระกอบส าคญัของ
โรงพยาบาล AHA

• Performance excellence: ผลลพัธท์ีค่าดหวงัทีส่อดคลอ้งกบั Hospital Goals กระบวนการท างานและกลุ่มผูป่้วยทีส่ าคญั โดยเหนือค่าเฉลีย่ 
ซึง่ไมจ่ าเป็นทีว่ดัเป็นตวัเลข เช่นอาจพฒันาเป็นทีแ่รก จากการหมนุวงจรการพฒันาคุณภาพ (CQI) หลายๆ รอบ และมแีนวโน้มไปสู่ผลงานทีด่ี
ยิง่ขึน้ 

• Systematic process design & Implementation 
- มกีารด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ คอื มขี ัน้ตอนชดัเจน เป็นไปตามหลกัวชิาการ ท าซ ้าได ้วดัผลได ้ท านายผลได ้โดยเฉพาะระบบพืน้ฐานทีส่ าคญั
เกีย่วกบัความปลอดภยั สอดคลอ้งกบับรบิท สมัผสัไดด้ว้ยมมุมองของประชาชน และมผีลลพัธท์ีส่อดคลอ้งกบั Maturity

- มี Systematic Process Design ทีค่รอบคลุม National Patient and Personnel Safety Goals ทีเ่กีย่วขอ้ง
- ผูน้ าระดบัสงูสรา้งสิง่แวดสอ้มทีเ่อือ้ต่อการพฒันาและสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัใหเ้กดิขึน้ 

• Quality improvement, Learning, Innovation มกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีด่ ีสอดคลอ้งกบัหลกัวชิาการ บรบิท และใชผ้ลการวเิคราะหม์า
ก าหนดแผนการพฒันาไดช้ดัเจน เหน็การเปลีย่นแปลง โดยมกีารน าเสนออย่างเป็นรปูธรรม และอาจมกีารใช ้control chart ในขอ้มลูกลุ่มทีม่ ี
variation หรอืมเีครือ่งมอืทางสถติอิื่นมาช่วยในการวเิคราะหข์อ้มลู รวมถงึมตีวัอยา่งของการต่อยอดการพฒันาคุณภาพเป็นนวตักรรม 

• Core values driven organization แสดงใหเ้หน็ประโยชน์และการเชื่อมโยงค่านิยมของรพ.กบัการใชค้่านิยมของ HA มาใชเ้ป็นหลกัในการ
สรา้งกระบวนการขบัเคลื่อนการพฒันา โดยสามารถน าเสนอตวัอยา่งทีเ่หน็เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนจากการน าค่านิยมไปใชป้ระโยชน์ในระดบัรพ. และ
เป็นค่านิยมทีบุ่คลากรในรพ.ใชเ้ป็นหลกัในการปฏบิตัแิละตดัสนิใจ



ลักษณะของสถานพยาบาล
ที่พร้อมต่อการขอรับการประเมิน AHA

• เป็นสถานพยาบาลที่เคยได้รับการรับรอง HA แล้ว 
• สถานพยาบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพที่ต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น หรือ

ต้องการเชื่อมสู่ Thailand Quality Award (TQA) 
• ต้องการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นเลิศให้แก่ผู้รับบริการ
• องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนือ่งในทุกส่วน 
• มีการติดตาม performance ของระบบงานต่างๆและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
• มีการน า core values ของ HA มาใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน
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ประเด็นกระบวนการให้ค าปรึกษา (GAP Assessment) และการวางแผน
พัฒนาโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับรอง



ประเด็นเกณฑ์การตัดสินใจและพิจารณารับรอง



เกณฑก์ารพิจารณาให้การรบัรอง 

• โรงพยาบาลท่ีจะได้รบัการรบัรอง AHA 
ผลการประเมินในแต่ละบทมาตรฐานต้องได้คะแนนไม่ต า่กว่า 3.00 (ยกเว้นใน
บทท่ี II-8 และ II-9 คะแนนต้องไม่ต า่กว่า 2.5) 
และเม่ือรวมผลคะแนนแล้วต้องไม่ท าให้คะแนนเฉล่ียโดยรวมต า่กว่า 3.00
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Strategic Line of Sight 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยทบทวนความเชื่อมโยงตั้งแต่วิสัยทัศน์ไปถึงกระบวนงาน 

การควบคุมตัวชี้วัดระดับกระบวนงานและผลลัพธ์ด้วย Control Chart
ซึ่งมีการก าหนดค่า upper control limit และ lower control limit ท่ีจะช่วยให้สถานพยาบาล
สามารถดักจับความเบี่ยงเบนท่ีเกิดขึ้นและเข้าไปแก้ไขปัจจัยต่างๆท่ีท าให้เกิดการเบี่ยงเบน
นั้นอย่างรวดเร็ว ช่วยป้องกันไม่ให้การเบี่ยงเบนนี้ลุกลามจนเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใน
ระดับรุนแรง
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เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ อื่นๆ 
ที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเพื่อการประเมิน AHA 
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HA AHA
จุดเน้น เน้นที่กระบวนการ (การ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
มาตรฐาน)

เน้นที่ผลลัพธ์จากการหมุนวงจรการพัฒนา
คุณภาพ (CQI) หลายๆรอบ

บทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพ

เน้นที่ทีมพัฒนาคุณภาพชุด
ต่างๆ และการเชื่อมโยง
ไปสู่หน้างาน

- เน้นที่ผู้บริหารระดับสูง และการ
เชื่อมโยงไปสู่ทีมพัฒนาคุณภาพชุดต่างๆ
ผู้บริหารระดับสูงแสดงบทบาทในการ
- ก าหนดยุทธศาสตรอ์งค์กรที่สอดรับ
บริบท ยุทธศาสตร์สะท้อนการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัย
- ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การ
ปฏิบัติ
- ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของ
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ความแตกต่างส าคัญของ HA & AHA
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HA AHA
กระบวนการ
พัฒนาคุณภาพ

แผนการพัฒนาครอบคลุมทั้ง
กระบวนการดูแลผู้ป่วย 
(มาตรฐานตอนที่สาม) และ
ระบบงานส าคัญของ
โรงพยาบาล 
(มาตรฐานตอนที่สอง)

มีการวัดประเมินผลและการท า
แผนการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง

เช่นเดียวกับ HA และมีเพิ่มเติม คือ
การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ดี สอดคล้อง
กับหลักวิชาการ
สามารถใช้ผลการวิเคราะห์มาก าหนด
แผนการพัฒนาในช่วงถัดไปได้ชัดเจน 

มีการใช้ control chart หรือเครื่องมือ
ทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
แผนการพัฒนาเป็นระบบมากยิ่งขึ้น คือ 
มีขั้นตอนชัดเจน เป็นไปตามหลัก
วิชาการ ท าซ้ าได้ วัดผลได้ ท านาย
ผลได้

ความแตกต่างส าคัญของ HA & AHA
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HA AHA
การบูรณาการ เร่ิมมีการบูรณาการ แผนงาน กระบวนการ สารสนเทศ และ

การปฏิบัติ มีการบูรณาการที่มปีระสิทธิผล

ค่านิยมตาม
มาตรฐาน

เรียนรู้การใช้ค่านิยม แสดงประโยชน์จากการใช้ค่านิยมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ค่าเฉลี่ย เหนือค่าเฉลี่ย และมีแนวโน้มไปสู่ผลที่ดี
ย่ิงขึ้น

คะแนน
ผ่านการประเมิน

มาตรฐานแต่ละหมวด
ไมต่่ ากว่า 2.5 
และ
คะแนนเฉลี่ยรวม 
ได้ไม่ต่ ากว่า 2.5

มาตรฐานแต่ละหมวดได้ไม่ต่ ากว่า 3.0 
ยกเว้นหมวด 2.8 (ภัยสุขภาพ) และ 2.9 (การท างานกับชุมชน) 
คะแนนไม่ต่ ากว่า 2.5 

และคะแนนเฉลี่ยรวม ได้ไม่ต่ ากว่า 3.0

ความแตกต่างส าคัญของ HA เทียบกับ 
AHA



ประเด็นขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้า



Advanced HA Timeline

*GAP Assessment อาจมีการเย่ียม
GAPเฉพาะระบบ 2- 4ครัง้


