
รายงานการประเมินตนเอง
SAR (Self-assessment Report)



II-1 การบริหารความเสียง ความปลอดภยั และคณุภาพ
II-2 การกาํกบัดแูลด้านวิชาชีพ 
II-3 สิงแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 
II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเชือ 
II-5 ระบบเวชระเบียน 
II-6 ระบบการจดัการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพือการวินิจฉัยโรคฯ
II–8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ
II–9 การทาํงานกบัชุมชน 

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ
III-2 การประเมินผู้ป่วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดแูลผู้ป่วย
III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลงั
III-6 การดแูลต่อเนือง

IV-1 ผลด้านการดแูลสุขภาพ
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย

และผู้รบัผลงาน
IV-3 ผลด้านกาํลงัคน
IV-4 ผลด้านการนํา
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ

กระบวนการทาํงานสาํคญั
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนที III 
กระบวนการดแูลผูป่้วย

ตอนที II ระบบงานสาํคญัของโรงพยาบาล

ตอนที IV ผลลพัธ์ตอนที I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร

I-1 
การนํา

I-2
กลยทุธ์

I-3 ผู้ป่วย/ 
ผู้รบัผลงาน

I-5
กาํลงัคน

I-6  การ
ปฏิบติัการ

I-4 การวดั วิเคราะห์ และจดัการความรู้

IV 
ผลลพัธ์

 กระบวนการดแูลผู้ป่วย

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (HA) ฉบบัที 4



Effective Date: 1 July 2018

การใช้เพือการประเมินและรบัรองสถานพยาบาล

เรมิใชต้งัแต่ 1 กรกฎาคม 2561

การใช้เพือการพฒันาคณุภาพสถานพยาบาล

สามารถใชไ้ดท้นัทตีงัแต่บดันีเป็นตน้ไป

ความคาดหวงัต่อข้อกาํหนดใหม่

• ไมจ่าํเป็นตอ้งสมบูรณ์เบบ

• ขอให้

• ทาํความเขา้ใจ 

• วเิคราะหโ์จทยข์องตนเองใหช้ดั 

• วางระบบทงีา่ยต่อการปฏบิตัแิละเป็นประโยชน์ต่อสถานพยาบาล



• เพือหาโอกาสพฒันา
• เพือตดิตามความกา้วหนา้/ระดบัการพฒันา
• เพือการเรียนรู ้ทบทวน ใคร่ครวญการทาํงานและการพฒันาทีผ่าน

มา ภายในทีมงานและกบัผูบ้ริหาร
• เป็นฐานขอ้มูลสาํหรบัการตอ่ยอดและขยายผล
• เพือประกอบการประเมินจากภายนอก สือสารและสรา้งการเรียนรู ้

กบัผูเ้ยยีมสาํรวจ

เป้าหมายของการประเมินตนเอง

หาโอกาสพฒันา เรยีนรู ้ทบทวน ใครค่รวญ

ติดตามความกา้วหนา้
สอืสารกบัผูเ้ยยีมสาํรวจ

พฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนือง

เป็นฐานขอ้มูลสาํหรบัการ
ตอ่ยอดและขยายผล



เป้าหมายของการเขียน SAR

1. เพือสร้างการเรียนรู้ในองคก์ร

• ทีมงานสรปุบทเรียน ความสาํเรจ็ ความล้มเหลวในการ

ทาํงาน

• ทีมงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของการพฒันา

• สร้างการเรียนรู้กบัหน่วยงานอืนและกบัผูบ้ริหาร

2. เพือเป็นฐานข้อมูลสาํหรบัการต่อยอดและขยายผล

3. เพือสือสารกบัผู้เยียมสาํรวจของ สรพ.







• มาตรฐาน HA

• แบบประเมินตนเอง SAR

• SPA

• Scoring



หัวขอท่ีใชในการเขียนแบบประเมินตนเอง ตอนที่ 1-3

• ผลลัพธของบทนั้น

• บรบิท

• กระบวนการ เขียนเฉพาะกระบวนการทีม่ีการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงซึ่ง

จะโยงไปสูผลลัพธ เขียนแบบ PDSA

• ผลการพฒันาที่โดดเดนและภาคภูมใิจ

• แผนการพัฒนา





หัวขอท่ีใชในการเขียนแบบประเมินตนเอง ตอนที่ 1-3

ผลลัพธ

• เปนการระบุผลลัพธตามเปาหมายของมาตรฐานในตอนน้ัน ๆ

• เลือกตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับประเด็นสําคญั



หัวขอท่ีใชในการเขียนแบบประเมินตนเอง ตอนที่ 1-3

บรบิท

• เปนการระบุขอมูลสําคัญที่มีผลตอการออกแบบ การปฏิบัติและการ

ประเมินผลความสาํเร็จ ซ่ึงทีมสามารถระบขุอมูลสาํคญัเพ่ิมเติมจาก

หัวขอท่ีใหแนวทางไว

• โจทยขององคกร (ความทาทาย ความเสี่ยง ปญหา)

• กลยุทธ/เปาหมายที่องคกรกําหนด



หัวขอที่ใชในการเขียนแบบประเมินตนเอง ตอนที่ 1-3

กระบวนการ

• เขยีนแบบ 3P

1. Good practice เพ่ือบรรลเุปาหมาย... รพ.ไดปฏบิัตติามระบบงานที่มมีาตรการตอไปนี้ ...... ทํา

ใหเกิดผลลัพธ.....

2. Improvement เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ.....โดยมเีปาหมาย....ทีมงานไดดาํเนนิการปรับปรุง...... 

ทําใหเกิดผลลพัธ......

3. Effort เพ่ือแกปญหา.....ทมีงานไดใชแนวคดิ.....โดยดาํเนนิการตอไปนี้....ทําใหเกิดบทเรยีน.....

4. Plan เพ่ือตอบสนองตอโอกาสพัฒนาเรื่อง....... รพ. ไดวางแผนไวดงัน้ี



หัวขอท่ีใชในการเขียนแบบประเมินตนเอง ตอนที่ 1-3

ผลการพัฒนาที่โดดเดนและภาคภูมิใจ

• ระบุเฉพาะชือ่ของการปฏิบัติ กระบวนการ ระบบงาน ผลการพฒันา 

นวตกรรม ท่ีโดดเดนและภาคภูมิใจ โดยรายละเอียดตางๆ อยูในหัวขอ

กระบวนการแลว



Score Process Result

1
เรมิตน้ปฏบิตัิ

Design & early implementation

มกีารวดัผล

Measure

2

มกีารปฏบิตัไิดบ้างสว่น

Partial implementation

มกีารวดัผลในตวัวดัทสีาํคญั ตรง

ประเดน็ อยา่งครบถว้น

Valid measures

3
มกีารปฏบิตัทิคีรอบคลุมและไดผ้ล

Effective implementation

มกีารใชป้ระโยชน์จากตวัวดั

Get use of measures

4
มกีารปรบัปรุงกระบวนการต่อเนือง

Continuous improvement

มผีลลพัธใ์นเกณฑด์ี (สงูกวา่ค่าเฉลยี)

Good results (better than average)

5
มกีระบวนการทเีป็นแบบอยา่งทดีี

Role model, good practices

มผีลลพัธท์ดีมีาก (25% สงูสดุ)

Very good results (top quartile)

Scoring Guideline



(v) คะแนนและแผนการพัฒนาตอเนื่อง

• Score ใหคะแนน 0.5-5 ตาม scoring guideline (มีเศษ 0.5 ได)

• Gap ระบุวา gap ซึ่งจะเปนตัวเชื่อมระหวาง score กับแผนการ

พัฒนา
• D = gap ในการออกแบบ (design gap) สอดคลองกับคะแนน 1

• A = gap ในการนําไปปฏิบัติ (action gap) สอดคลองกับคะแนน 2

• L = gap ในการประเมินและเรียนรู (learning gap) สอดคลองกบัคะแนน 3

• I = gap ในการปรับปรุง (improvement gap) สอดคลองกบัคะแนน 3

• Plan ระบุแผนพัฒนาในชวง 1-2 ปขางหนา ที่สอดคลองกับ gap



DALI Gap

oD = Gap ในการออกแบบ (Design gap) อาจสอดคลองกับคะแนน 1 

ถามี gap การออกแบบในภาพรวม

oA = Gap ในการนําไปปฏิบัติ (Action gap) มักสอดคลองกับคะแนน 2

oL = Gap ในการประเมินและเรียนรู (Learning gap) มักสอดคลองกับ

คะแนน 3

o I = Gap ในการปรบัปรุง (Improvement gap) มักสอดคลองกับ

คะแนน 4



หัวขอท่ีใชในการเขียนแบบประเมินตนเอง ตอนที่ 1-3

การปฏบิัตติามมาตรฐาน

• Gap ท่ีพบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ไมสมบูรณ

• Gap ท่ีพบจากการวิเคราะห DALI 

• การยกระดับ maturity ของการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ประเมินโดย

อาศัย scoring guideline

• ผลการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการอ่ืน ๆ



มาตรฐาน Score DALI 

Gap

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ป

5. ระบบกํากับดูแลทาง

คลนิิก

5. การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ความ

รับผิดชอบตอ

สาธารณะและการ

ดําเนนิงานอยางมี

จริยธรรม


