รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินระบบงำนและกำร
รับรองคุณภำพของสถำนพยำบำล รวมทั้งกำหนด
มำตรฐำนของสถำนพยำบำลเพื่อใช้เป็นแนวทำง
กำรประเมินกำรพัฒนำและกำรรับรองคุณภำพของ
สถำนพยำบำล

ข้อมูลพื้นฐาน
งบประมาณ

81.5013 ล้ำนบำท

รายได้

79.2287 ล้ำนบำท

เงินทุนสะสม

150.9377 ล้ำนบำท

อัตรากาลัง (กรอบ/บรรจุจริง) (71/94) คน

2. รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำคุณภำพของสถำนพยำบำล
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในกำรพัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรที่ดีมีคุณภำพและมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยของสถำนพยำบำลอย่ำงเป็นระบบ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ และกำรให้บริกำร กำรเข้ำถึง และ
ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับกำรประเมิน กำรพัฒนำและ
กำรรับรองคุณภำพของสถำนพยำบำล
5. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กำร
หรือหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ และ
ภำคเอกชนที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมิน
กำรพัฒนำและกำรรับรองคุณภำพของ
สถำนพยำบำล
6. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำนพยำบำลให้เกิดควำมเข้ำใจกระบวนกำร
เกี่ยวกับกำรประเมิน กำรพัฒนำและกำรรับรอง
คุณภำพของสถำนพยำบำล

ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2560

2

คณะกรรมการองค์การมหาชน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
25 พฤศจิกำยน 2557

วันที่หมดวาระ
4 กันยำยน 2561

2. นำงประนอม คำเที่ยง
(ผู้แทนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข)
3. นำยประจักษวิช เล็บนำค
(ผู้แทนเลขำธิกำรสำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ)
4. รศ.ธิดำ นิงสำนนท์
(พ้นจำกตำแหน่งก่อนวำระ
เมื่ออำยุครบ 70 ปีบริบูรณ์)
นำยจักรกฤษ เพิ่มพูล
5. ศำสตรำจำรย์ประสิทธิ์ วัฒนำภำ
6. รองศำสตรำจำรย์สุเมธ พีรวุฒิ

25 พฤศจิกำยน 2557

29 มิถุนำยน 2560

7 พฤศจิกำยน 2560
25 พฤศจิกำยน 2557
25 พฤศจิกำยน 2557

24 พฤศจิกำยน 2561
24 พฤศจิกำยน 2561
24 พฤศจิกำยน 2561

7. รองศำสตรำจำรย์จิตเจริญ ไชยำคำ
8. นำงดวงวดี สังโขบล

25 พฤศจิกำยน 2557
14 มิถุนำยน 2559

24 พฤศจิกำยน 2561
21 มิถุนำยน 2561

9. นำยพงษ์พัฒน์ ปธำนวนิช
10. นำยภัทระ คำพิทักษ์
11. นำยอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

25 พฤศจิกำยน 2557
25 พฤศจิกำยน 2557
22 มกรำคม 2558

24 พฤศจิกำยน 2561
24 พฤศจิกำยน 2561
30 กันยำยน 2560
(ลำออกตั้งแต่วันที่ 1
ตุลำคม 2560)
8 พฤศจิกำยน 2564

ประธำนกรรมกำร 1. นำยศุภชัย คุณำรัตนพฤกษ์
กรรมกำรโดย
ตำแหน่ง

กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
(ผู้อำนวยกำร)

นำยกิตตินันท์ อนรรฆมณี

9 พฤศจิกำยน 2560
วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริกำรสุขภำพที่ได้มำตรฐำน เป็นที่ไว้วำงใจของสังคม

3

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Function
Base

องค์การมหาชน
สถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล
(องค์กำรมหำชน)

Agenda Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย



Area Base
-

Innovation
Base

ภาพรวม

Potential
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย



สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับคุณภาพ

96.12

(ระดับ 2)

ผลการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการองค์การมหาชน

(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร และงานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

นำยอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย


ระดับคุณภาพ
(ระดับ 2)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100

4

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA

สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย


-

สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย


ระดับคุณภาพ

96.12

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function Base

ประเด็นการประเมิน
1.1 ร้อยละควำมครอบคลุมในกำรประเมิน
กระบวนกำรคุณภำพสถำนพยำบำล
1.1.1 สถำนพยำบำลภำครัฐ
1.1.2 สถำนพยำบำลภำคเอกชน
1.2 ควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเรื่องควำม
ปลอดภัยของผูป้ ่วยและบุคลำกร
สำธำรณสุข

1.3 กำรพัฒนำคุณภำพร่วมกับเครือข่ำย
1.3.1 ร้อยละของจังหวัดที่มีเครือข่ำยกำร
พัฒนำคุณภำพ
1.3.2 ร้อยละของสถำนพยำบำล
กลุ่มเป้ำหมำยในปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 สำมำรถเตรียมควำม
พร้อมเข้ำสู่กระบวนกำรรับรอง
1.4 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้เรื่องคุณภำพ

1.5 ร้อยละของสถำนพยำบำลที่สำมำรถ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะบบกำรสื่อสำร
ทำงไกล (E-Learning)

ผล
ประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 75
ร้อยละ 30
มีแผนยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อน
คุณภำพและควำม
ปลอดภัยใน
ระดับประเทศ

ร้อยละ 76.96
ร้อยละ 32.66
มีแผนยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อนนโยบำย
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและบุคลำกร
สำธำรณสุข ปี 25602564 และประกำศใช้
ในวันที่ 17 ก.ย. 2560



ร้อยละ 67.59
(52/77)
ร้อยละ 70
(71/101)

ร้อยละ 67.59
(52/77)
ร้อยละ 77.20
(78/101)



มีองค์ควำมรู้
ครอบคลุมทุกหมวด
ของมำตรฐำน HA

มีองค์ควำมรู้
ครอบคลุมทุกหมวด
ของมำตรฐำน HA



ร้อยละ 15
(203/1,352)

ร้อยละ 15.53
(210/1,352)
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สรุปผล
ประเมิน
สูงกว่า
เป้าหมาย

องค์ประกอบ
การประเมิน
2. Agenda Base

ประเด็นการประเมิน
2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน
2.1.1 ร้อยละกำรดำเนินกำรตำมแผนกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน
2.1.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นสำคัญ
ที่ทันต่อสถำนกำรณ์
2.2 ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนรู้และรำยงำนควำมเสีย่ งทำงคลินิก
ระดับประเทศ (National Learning and
Reporting System of Clinical Risk)

3. Area Base

ไม่มตี ัวชี้วัด

4. Innovation
Base

4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึง
พอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร ( ร้อยละ
80 และองค์กำรมหำชนเสนอรำยงำนผล
กำรปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ต่อ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน)

4.2 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
4.3 กำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชน
4.4 ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
หน่วยงำน

5. Potential Base

5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผล
ประเมิน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นสำคัญ
ที่ต้องชี้แจง
มีกำรรำยงำนควำม มีกำรรำยงำนควำม
เสี่ยงทำงคลินิกและ เสี่ยงทำงคลินิกและ
แนวทำงกำรแก้ไข แนวทำงกำรแก้ไขเข้ำสู่
เข้ำสู่ระบบ
ระบบส่วนกลำง และ
ส่วนกลำง
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
-

-

สรุปผล
ประเมิน
สูงกว่า
เป้าหมาย




-

-

ร้อยละ 80
ร้อยละ 82.32
และรำยงำนผลกำร และจัดทำรำยงำนกำร
ปรับปรุงงำนฯ
ปรับปรุงผลกำรสำรวจ
ต่อคณะกรรมกำร ควำมพึงพอใจ ปี 2559
องค์กำรมหำชน
ต่อคณะกรรมกำร
บริหำร สรพ.
ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 22 ก.ย. 2560
ร้อยละ 96
ร้อยละ 96.02
4.0000
4.7182



สูงกว่า
เป้าหมาย

โครงกำรพัฒนำ - รำยงำนกำรประชุม
ระบบสำรวจกำร
ชุมชนนักปฏิบัติ
วินิจฉัยและประเมิน CoP Org, CoP HR
วัฒนธรรมควำม - รำยงำนผลกำร
ปลอดภัยขององค์กร ดำเนินงำนกำร
ออนไลน์สำหรับ
จัดทำระบบวินิจฉัย
โรงพยำบำล
องค์กรและประเมิน
วัฒนธรรมควำม
ปลอดภัย
4 แผนงำน/
4 แผนงำน/
กิจกรรม/โครงกำร
กิจกรรม/โครงกำร








สูงกว่า
เป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ : นายอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ผลการปฏิบัตงิ าน
(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร และงานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภาพ





องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2.1 ผลงานของผู้อานวยการองค์การมหาชน
1. กำรประเมินรับรองอย่ำงมีคุณค่ำ
2.1.1 สัญญาจ้าง
ผู้อานวย
2. ควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
การองค์การ
3. ควำมรู้เพื่อขับเคลื่อนกำรเปลีย่ นแปลง
มหาชน
4. องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ

เป้าหมาย
ร้อยละ 70 ของ
ตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 88.24
(ตัวชี้วัดจำนวน
17 ตัว ผ่ำน 15 ตัว)

2. 1.2 ผลการประเมิน
องค์กร

5. ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชีว้ ัดองค์กำรมหำชน ในส่วนที่ 1

ระดับมำตรฐำน

ระดับคุณภำพ

2.1.3 งานอื่นๆ
ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

6. กำรวำงแผนพัฒนำองค์กร

มีกำรดำเนินงำน
ตำมแผน

มีกำรดำเนินงำน
ตำมแผนและ
มีกำรวัดผลองค์กร
ผ่ำน ISQua
มีคู่มือขั้นตอนและ
สื่อสำรรวมถึง
เจ้ำหน้ำที่นำสู่
กำรปฏิบัติ
มีกำรดำเนินงำน
ตำมแผน

7. กำรบริหำรจัดกำรภำยใน

8. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

มีคู่มือแนวทำงปฏิบัติ
ขั้นตอนกำรบริหำร
จัดกำรภำยในและ
มีกำรสื่อสำร
กำรทำแผน
Succession Plan

ผล
สรุปผลประเมิน
ประเมิน
สูงกว่ำเป้ำหมำย









2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.2.1 สมรรถนะทาง
การบริหารของ
ผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

ประเมินอย่ำงน้อย 6 ด้ำน คือ
1. ภำวะผู้นำ
2. วิสัยทัศน์
3. กำรวำงกลยุทธ์

ผลคะแนนรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

ผ่ำนเกณฑ์
ทุกด้ำน



สูงกว่ำเป้ำหมำย

4. ศักยภำพเพื่อกำรปรับเปลี่ยน
5. กำรควบคุมตนเอง
6. กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน

ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ประเมินระบบงำนและรับรองคุณภำพของสถำนพยำบำล รวมทั้งกำหนดมำตรฐำนของสถำนพยำบำล ได้แก่
- สถำนพยำบำลได้รับกำรประเมิน และรับรอง คิดเป็นร้อยละ 62.93 (จำนวน 869 แห่ง จำก 1,381 แห่ง) เป็น
สถำนพยำบำลภำครัฐ ร้อยละ 70.69 (จำนวน 738 แห่ง จำกทั้งหมด 1,044 แห่ง)
- สถำนพยำบำลบริกำรปฐมภูมิศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กทม. ได้รับกำรประเมินและรับรองกระบวนกำรคุณภำพ
จำนวน 11 แห่ง
- เครือข่ำยบริกำรสุขภำพระดับอำเภอ ได้รับกำรเยี่ยมสำรวจเตรียมควำมพร้อม จำนวน 21 แห่ง และเครือข่ำย
บริกำรสุขภำพระดับจังหวัด ได้รับกำรเยี่ยมเพื่อเตรียมควำมพร้อมและผ่ำนกำรประเมินรับรองกระบวนกำรคุณภำพ
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ระบบส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุจรำจร จ.ขอนแก่น ด้ำนโรคหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน จ.อุดรธำนี
และ จ.ปัตตำนี
- สถำนพยำบำลได้รับกำรประเมินรับรองกระบวนคุณภำพเฉพำะโรค จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรค HIV จำนวน
1 แห่ง โรคหลอดเลือดสมองมำตรฐำน 3 แห่ง ดูแลผู้ป่วยผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำเทียม (2 แห่ง) โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
(1 แห่ง) โรคมะเร็งท่อน้ำดี (1 แห่ง) ผู้ป่วยได้รับบำดเจ็บที่ศีรษะ (1 แห่ง)
- สรพ. จัดกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นผู้แทนโรงพยำบำลทุกระดับและโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยและนำไปปรับปรุง
มำตรฐำนฉบับใหม่
 ขับเคลื่อนนโยบำยเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลำกรสำธำรณสุข (Patient and Personnel Safety: 2P
Safety) โดย สรพ. ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุขและ 15 องค์กร/สภำวิชำชีพในกำรจัดทำยุทธศำสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560
– 2564) และร่วมมือกับนิด้ำในกำรวิเครำะห์ข้อมูลขององค์กร Hospital Diagnosis/Safety Culture survey ข้อมูล
กำรรำยงำนควำมเสี่ยงและอุบัติกำรณ์ผ่ำนระบบ HRMS และ EMO Meter เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย
ต่อไป
 ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่ดีมีคุณภำพของสถำนพยำบำล ได้แก่
- สนับสนุนให้เกิดกำรขับเคลื่อนในกำรนำ WHO Patient Safety Curriculum มำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนใน
สถำบันกำรศึกษำที่ผลิตบุคคลำกรสำธำรณสุข โดย มีสถำบันกลุ่มเป้ำหมำยนำหลักสูตรไปบูรณำกำร จำนวน 80
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.94
- พัฒนำ Quality Coach โดยมีกำรกระจำยควำมครอบคลุมของเครือข่ำย ได้ 52 จังหวัดจำก 77 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 67.5
- ใช้กลไกกำรรับฟังประสบกำรณ์ผู้รับบริกำร โดยกำรประชำสัมพันธ์ QR Code แบบสอบถำมประสบกำรณ์ใช้
บริกำรสำธำรณสุขเพื่อเชิญชวนให้ รพ. เข้ำร่วมโครงกำร Patient Experience พร้อมจัดทำสื่อกำรเรียนรู้ 2 เรื่อง
ได้แก่ เสียงประสบกำรณ์สะท้อนงำนคุณภำพ และ Human Centered Designs
- พัฒนำกลไกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงไกล ผ่ำน GIN Conference โดยจัดทำโครงกำร Engagement for Patient
Safety จัดประชุม CoP ICU, CoP Medication, CoP ORG, CoP HR, CoP ER, CoP RM
- ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำลผ่ำนระบบตัวชี้วัดในโครงกำร Thailand Hospital Index (THIP)
สถำนพยำบำลที่ผ่ำนกำรรับรอง HA นำระบบสำรสนเทศเปรียบเทียบวัด ระดับคุณภำพโรงพยำบำลไปใช้งำน
จำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.50
- จัดกำรประชุมวิชำกำรประจำปี ครั้งที่ 18 (18th HA National Forum) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
องค์ควำมรู้ให้บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข
- มีกำรพัฒนำคลังควำมรู้ ครอบคลุมทั้ง 10 หมวดตำมมำตรฐำน HA และถอดบทเรียนองค์ควำมรู้ที่เป็นผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ดีของสถำนพยำบำล จำนวน 4 ชุดองค์ควำมรู้
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยของภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ได้แก่
- ควำมร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริกำรเพื่อพัฒนำแนวทำงและมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัยให้
สอดคล้องกับแนวทำงของกระทรวง
- ควำมร่วมมือกับ WHO เพื่อขับเคลื่อนเรื่อง WHO Patients for Patient Safety
- ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในพืน้ ที่/ภูมิภำคในกำรขับเคลื่อนคุณภำพสถำนพยำบำล ได้แก่ ศูนย์ควำมร่วมมือเพื่อ
กำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล (Hospital Accreditation Collaboration Center : HACC 6 เครือข่ำย และ
เครือข่ำยระดับจังหวัด Quality Learning Network :QLN 52 เครือข่ำย ส่งผลให้โรงพยำบำลชุมชนมีควำมพร้อม
เข้ำสู่กำรรับรอง ร้อยละ 70
- ควำมร่วมมือกับภำคประชำชนในกำรสะท้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะต่อสถำนพยำบำลเพื่อปรับปรุงระบบบริกำร
สถำนพยำบำลส่งผลงำนกำรปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะ นำเสนอในเวที HA National Forum จำนวน 80 แห่งและ
สมัครเข้ำโครงกำร Patient Opinion จำนวน 56 แห่ง
 จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของสถำนพยำบำลเกี่ยวกับกำรประเมิน กำรพัฒนำและกำรรับรองคุณภำพของ
สถำนพยำบำล ได้แก่
- จัดหลักสูตรอบรม จำนวน 17 หลักสูตร แบ่งตำมระดับควำมยำกง่ำย ได้แก่ หลักสูตร Basic 10 หลักสูตร หลักสูตร
Medium 4 หลักสูตร และหลักสูตร Advanced 3 หลักสูตร นอกจำกนี้ มีหลักสูตรที่จัดร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำย
จำนวน 2 หลักสูตร คือ HA 502 แนวคิด Lean และกำรประยุกต์ใช้ในบริกำรสุขภำพ และ HA 604 กำรพัฒนำ
ระบบควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศในโรงพยำบำล
- เปิดหลักสูตรอบรมใหม่ คือ HA 101 ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์ ในโรงพยำบำล ร่วมกับศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำร
จัดกำรโซ่อุปทำนสุขภำพ มหำวิทยำลัยมหิดล
- มีหลักสูตร In House Training สำหรับสถำนพยำบำลเฉพำะเรื่องตำมควำมต้องกำรของแต่ละบริบท หัวข้อที่ได้รับ
ควำมสนใจ ได้แก่ 1) กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนโครงสร้ำงสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภั ยของโรงพยำบำล 2) กำร
ประยุกต์ใช้กำรวิเครำะห์หำสำเหตุของกำรเกิดภำวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับกำรใช้เครื่องช่วยหำยใจ 3) กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรทบทวนเวชระเบียนตำมมำตรฐำน HA
- มีกำรจัดหลักสูตรอบรมเรียนรู้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (e-Learning) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ HA 201 HA
พื้นฐำนสำหรับกำรพัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำล, HA 601 ระบบริหำรควำมเสี่ยงในโรงพยำบำลคุณภำพ และ HA
602 คุณภำพและควำมปลอดภัยทำงคลินิก
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมของสรพ. พบว่ำได้รับประโยชน์จำกกำร
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือเนื้อหำควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำกร และวิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำร
ถ่ำยทอดเนื้อหำให้ผู้เข้ำอบรม เข้ำใจง่ำย ชัดเจน ตรงประเด็น
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ข้อสังเกต
1) สรพ. ควรกำหนดแนวทำง/มำตรกำรในกำรส่งเสริม และสนับ สนุนให้ส ถำนพยำบำลภำคเอกชนเข้ำ ร่วม
กระบวนกำรประเมินและรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล และเผยแพร่ประชำสัมพัน ธ์มำตรฐำนของสถำนพยำบำลให้
ประชำชนตระหนักถึงควำมสำคัญของมำตรฐำนฯ และสนับสนุนให้ใช้บริกำรในสถำนพยำบำลที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพจำก
สรพ. เพื่อป้องกัน/ลดผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำงกำรแพทย์ที่อำจจะเกิดขึ้นได้
2) สรพ. ควรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม/กำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรสื่อสำรทำงไกล (e-Learning) ให้มีควำม
หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทของสถำนพยำบำล เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมิน กำร
พัฒนำ และกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล
3) จำกกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ผลกำรดำเนินงำนของ สรพ. อยู่ในระดับที่สูงกว่ำเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน สรพ. ควรวำงแผนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในกลุ่มงำนและ
ภำยในองค์กรให้มีควำมรู้เข้ำใจในเนื้อหำงำนพื้นฐำน กำรบริหำรจัดกำร เครื่องมือกำรทำงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรวำงแผน
พัฒนำศักยภำพของทรัพยำกรบุคคลรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้น
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