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ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
ประจำปงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
ความเปนมา
ตามที่คณะกรรมการสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และครั้งที่
11/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 7/2563 เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ไดอนุมัติแผนปฏิบัตงิ านและงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สถาบัน จำนวน 3 แผนงาน 14 โครงการ เพื่อเปนคาใชจายบุคลากร คาใชจายดำเนินงาน และคาใชจายลงทุน
และงบกลางสำรอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 133.4534 ลานบาท

การดำเนินการ
ในปงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 เนื่องจากสถาบันยังไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส (COVID 19) จึงยังไมมีสามารถดำเนินกิจกรรมตามปกติได สถาบันไดทบทวนแผนการปฏิบัติงานและประมาณการ
รายไดและรายจายของสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะกรรมการสถาบันในการประชุมครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เพื่อปรับลดประมาณการรายไดและปรับงบประมาณรายจายประจำป 2563 และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการใหปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 จาก
148.8873 ลานบาท คงเหลือจำนวน 133.4534 ลานบาท
ในการนี้ สถาบันขอรายงานความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำป 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
สรุปผลการดำเนินงานสำคัญได ดังนี้
แผนการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ
แผนงานนี้มีโครงการรองรับ จำนวน 4 โครงการ อยูระหวางการดำเนินงาน แผนงานนีม้ ีการเบิกจาย
งบประมาณไปแลว จำนวน 30.2971 ลานบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 41.9855 ลานบาท คิดเปนรอยละ
72.16 ผลงานสำคัญ สรุปไดดังนี้
• มีสถานพยาบาลไดรับการรับรองสถานพยาบาลรายใหม จำนวน 10 แหง ไดรับการธำรงการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 49 แหง
• มีสถานพยาบาลไดรับการตออายุเนื่องจากสถานการณโควิด 19 ตออีก 6 เดือน จำนวน 3 แหง และ
ระยะเวลา 1 ป จำนวน 222 แหง
• มีสถานพยาบาลคงสถานะการรับรอง HA และขั้นกาวหนา (Advanced HA) สะสม จำนวน 986 แหง
เปนการรับรอง HA สะสม จำนวน 978 แหง และ Advanced HA สะสม จำนวน 8 แหง
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนสถานพยาบาลที่ผานรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตฐาน HA ขั้น 3 และขั้นกาวหนา
สถานพยาบาล
o ภาครัฐ
o เอกชน
รวม (สะสม)

ผานการรับรอง HA (แหง)
879
99
978
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผานการรับรองขั้นกาวหนา (แหง)
6
2
8

รวม (แหง)
885
101
986

มีแผนการจัดจัดเยี่ยมสำรวจเครือขายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA) จำนวน 3 ครั้ง และเครือขาย
บริการสุขภาพระดับจังหวัด (PNC) จำนวน 1 ครั้ง แตไมไดมีการเยี่ยมสำรวจ แตมีการจัดเยี่ยมสำรวจเฉพาะโรค (DSC)
จำนวน 1 โรค (เปาหมายการจัดเยี่ยม 2 โรค) และมีการเยี่ยมเพื่อติดตามเฉพาะเรื่อง (FC) จำนวน 12 แหง (เปาหมาย
16 แหง) แตการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝาระวัง (SS) ทำไดต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 5 แหง (เปาหมาย 55 แหง)
ปญหาและแนวทางการแกไข การจัดเยี่ยมสำรวจไมไดตามเปาหมาย เนื่องจากสถานการณของการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีอยูจึงไมสามารจัดการเยี่ยมสำรวจไดตั้งแตไตรมาสที่ 2 ซึ่งสถาบันเริ่มจัดกิจกรรม
เยี่ยมสำรวจไดอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แนวทางการแกไขปญหาการไมสามารถจัดกิจกรรมการเยี่ยม
ได สถาบันไดออกประกาศขยายอายุการรับรองให รพ.อีกเปนเวลา 1 ป จำนวน 222 แหง และขยายเวลาการ
รั บ รองให ส ถานพยาบาลอี ก 6 เดื อ น จำนวน 3 แห ง สำหรั บ รพ.ที ่ ข อรั บ การธำรงการรั บ รองเพื ่ อ พั ฒ นา
กระบวนการคุณภาพขั้นที่ 1 และ 2 สถาบันใชการเรียนรูผานระบบทางไกล (ZOOM) และใหการธำรงการรับรอง
ไปแลว จำนวน 10 แหง
โครงการสำคัญ ไดแก โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอยาง
มีสวนรวม มีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ สรุปไดดังนี้
• มีการประชุมกับผูเชี่ยวชาญตามเปาหมายความปลอดภัย (SIMPLE)2 เพื่อวางแผนการ “ทบทวน
เปาหมายความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข” และมอบหมายผูรับผิดชอบเรียบรอยแลว
• มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม รพ. ที่ใชงานโปรแกรม THIP รวมกับผูเชี่ยวชาญและ
ผูแทนจาก รพ.ในโครงการ ที่มแี นวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในหัวขอตัวชี้วัดรอยละบุคลากรที่บาดเจ็บจาก
การทำงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
• โรงพยาบาลที่รวมเปน 2P Safety Hospital ในป 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 636 แหง มีการรายงาน
ขอมูลอุบัติการณความเสี่ยงเขาสูระบบ NRLS จำนวน 531 แหงจาก 636 แหง คิดเปนรอยละ 83.5
มีรายงานอุบัติการณ จำนวน 58,441 รายการ พบวา ไดมีการปรับปรุงแกไขอุบัติการณแลว จำนวน
10,059 รายการ คิดเปนรอยละ 17.21 กลุม รพ.ภาครัฐ ไดแก รพ.ชุมชน มีรายงานอุบัติการณเขาระบบมากที่สุด
จำนวน 357 แหง จาก 531 แหง คิดเปนรอยละ 67.23 จำนวนอุบัติการณ 23,004 รายการ จาก 58,441 รายการ
แตมีการแกไขเพียง 4,541 รายการ มีรายงานอุบัติการณสะสมในปงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 346,956 อุบัติการณ
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มีรายงานการเกิดอุบัติการณความเสี่ยงกลุม Patient Safety Goals จำนวน 43,969 รายการ แกไข
ไดเรียบรอยแลว จำนวน 8,013 รายการ คิดเปนรอยละ 18.22 รายงานอุบัติการณสุงสุดคือกลุม Medication
Safety แต % patient suffering สูงสุดเปนกลุม E: Emergency response คิดเปน 41.99%
มีรายงานความเสี่ยงกลุม Personnel Safety Goals จำนวน 6,900 รายการ แกไขไดเรียบรอยแลว
จำนวน 1,103 รายการ คิ ดเป น ร อยละ 15.98 รายงานอุบ ัติการณส ูงสุดคือกลุม L: Lane and Legal แต %
personnel suffering สูงสุดเปนกลุม I: Infection and Exposure คิดเปน 21.18%
มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรูการนำรอง การเยี่ยมสำรวจ การรับรองระบบการดูแล
รักษาในหองฉุกเฉิน” จำนวน 16 รพ.เพื่อวางแผนและจัดทำกำหนดการสำหรับการเขาเยี่ยมสำรวจ มี รพ.นำรอง
เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพเฉพาะระบบการดูแลและการรักษาในหองฉุกเฉิน จำนวน 3 แหง ไดแก รพ.ระยอง
รพ.ชลบุรี และ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพดวยองคความรู และความรวมมือกับเครือขายในการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
แผนงานนี้มีโครงการรองรับ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งอยูระหวางการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ และ
มี ก ารดำเนิ น การเสร็ จ สิ ้ น จำนวน 1 โครงการ คื อ โครงการประชุ ม วิ ช าการประจำป ซึ ่ ง ได ร ายงานผลให
คณะกรรมการรับทราบแลว แผนงานนี้มีการเบิกจายงบประมาณไปแลว จำนวน 11.8843 ลานบาท จาก
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 13.800 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.12
แผนงานนี้มุงเนนให รพ. เกิดการพัฒนาเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และสามารถ
ธำรงการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไดอยางตอเนื่อง โดยมีผลงานสำคัญสรุปได ดังนี้
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมให รพ. ธำรงการรับรองกระบวนการคุณภาพ สรุปไดดังนี้
• เดื อนพฤษภาคม 2563 มี การจัดประชุมเชิงปฏิบ ัติการ HA Provincial Learning Network
เครือขายจังหวัดตรัง (Gin conference) กลุมเปาหมายเปนทีมนำ ทีมปฏิบัติงานคุณภาพ รพ.ในจังหวัดตรัง
จำนวน 9 แหง ทีม่ ีเปาหมายขอตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพในป พ.ศ. 2564 - 2565
• มีการจัดกิจกรรมเพื่ อเรียนรูจ ากกระบวนการวิเ คราะหแบบประเมินตนเอง (SAR) ของ รพ.
ผานระบบ Gin conference รวมกับกลุมที่ปรึกษาประจำเครือขาย จำนวน 3 ครั้ง สงผลให รพ.ในพื้นที่สามารถ
จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ ไดจำนวน 28 แหง และแผนไดรับการวิเคราะหแลว จำนวน 5 แหง อยูระหวางรอ
การวิเคราะหอีก จำนวน 23 แหง มี รพ. สามารถจัดทำแบบประเมินตนเอง (SAR) ไดจำนวน 8 แหง และไดรับการ
วิเคราะหแบบประเมินตนเองครบทั้ง 8 แหง เรียบรอยแลว
• มีการจัดทำสื่อเพื่อสรางการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การปองกันและการติดเชื้อ แนวทาง
การใชชุด PPE และความรูเรื่องโรคโควิด 19 รวม 4 เรื่อง เผยแพรผานทาง You tube HA Thailand
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การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลดวยระบบเครือขาย มีการจัดกิจกรรม
• จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประสานงานบริ ห ารศู น ย ค วามร ว มมื อ เพื ่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล (HACC) ครั ้ งที ่ 2/2563 ผ านระบบออนไลน โปรแกรม Zoom meeting เพื่อสื่อสารเปา หมาย
ทิศทางการทำงานและบูรณาการการทำงานระหวาง สรพ. กับ HACC ทั้ง 6 แหง ในป 2564
• จัดการฝกอบรมพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality Coach) จำนวน 1 วัน ผานระบบ
ออนไลน (Zoom meeting) ใหที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนไว จำนวน 70 คน
• จัดกิจกรรมเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพี่เลี้ยงคุณภาพเครือขาย (QLN) โดยลงเยี่ยม รพ.ในพื้นที่
แบบเพื่อนชวยเพื่อน จำนวน 4 เครือขาย ไดแก รพร.ปว, รพ.นครพนม, สสจ.กาญจนบุรี และ สสจ.เชียงใหม
• จั ด การฝ ก อบรมเพื ่ อ พั ฒ นาสมรรถนะเครื อ ข า ย ผ า นโปรแกรม Zoom meeting สำหรั บ
เครือขายการพัฒนาคุณภาพ HACC จำนวน 6 แหง/QLN จำนวน 72 จังหวัด และ Quality coach จำนวน 70 คน
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยภายใตสถานการณ COVID-19 สู New normal และเพื่อเพิ่ม
องคความรูใหเครือขาย และกระตุนการพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง
• จั ดกิ จกรรมเปลี ่ ยนเรี ยนรู  Good practice “Network learning from COVID-19 and HIV care”
ผานโปรแกรม Zoom meeting รวมกับกองโรคเอดสและโรคติอตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค และศูนยความ
รวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข ภายใตแผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีเพื่อแกไขปญหาเอดส รวมกับเครือขายระดับ
จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความสำเร็จในการดูแลรักษาผูปวย HIV/AIDs ตอเนื่องระหวาง รพ.กับเครือขายระดับจังหวัด
ภายใตสถานการณ COVID-19 และวิเคราะหหา GAP ในการจัดบริการสุขภาพระดับจังหวัดดานการดูแลรักษาในประเด็น
การรับยา, เจาะ LAB และการจัดการขอมูลที่เชื่อมโยงกันแบบไรรอยตอ โดยมีจังหวัดที่สนใจและมีแผนพัฒนาเขาสู
Provincial Learning Network จำนวน 13 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม สงขลา ภูเก็ต สมุทรปราการ ปทุมธานี
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ชลบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี และ ขอนแกน
ปญหาอุปสรรค ในการทำงานกับเครือขาย พบวา หลายเครือขายมีการปรับแผนการทำงานใหม บาง
เครือขายไมสามารถดำเนินการตามแผนงานได เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณแพรระบบของโรค COVID-19
และบางเครือขายยังไมพรอมที่จะพัฒนาไปสูการรับรองเครือขายระดับจังหวัด (PNC HIV/STD) ซึ่ง สรพ.จะตอง
สรางแรงบันดาลใจ และสรางคุณคาใหกับเครือขาย และจากสถานการณระบาดของโรค COVID-19 รพ. มีการ
ปรับแผนการทำงานตามที่ไดมีการกำหนดกิจกรรมรวมกับ สรพ. ทำใหกิจกรรมที่ไดกำหนดไวไมสามารถดำเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะที่ไดจากการทำงาน พบวาเครือขายตองการให สรพ.
(1) พัฒนาองคความรูและทักษะของพี่เลี้ยงคุณภาพ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ใหมีความรู
ทักษะในการ Coach และการวิเคราะห SAR และการสรางบรรยากาศการเรียนรูกับเครือขายพื้นที่รับผิดชอบ
ของตนเองผานระบบออนไลน
(2) พัฒนาระบบการเรียนรูดานวิชาการ ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให รพ.มีโอกาส
เขาถึงแนะนำความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพตามบริบทในพื้นที่
(3) พัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานดวยเครือขายคุณภาพในพื้นที่ใหครอบคลุมทุกจังหวัดใน
หลายรูปแบบ เชน Tele Conference การถอดบทเรียนเครือขาย เปนตน
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การจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน พบวา สถาบันยังไมสามารถจัดการฝกอบรมในไตรมาสที่ 3 จึงได
ออกประกาศเลื่อนการจัดหลักสูตรฝกอบรมในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 ทำใหไมสามารถจัดหลักสูตรไดตาม
เปาหมายเนื่องจากสถานการณระบาดของโรค COVID-19 แตยังพอสามารถจัดหลักสูตรฝกอบรมแบบ In house ได
จำนวน 4 ครั้ง (เปาหมาย 5 ครั้ง) และในไตรมาสนี้ สรพ. ไดเตรียมพัฒนาการจัดฝกอบรม และกระบวนการเรียนรู
รูปแบบใหม เชน การจัดการอบรมผานระบบออไลนแบบ Webinar, meeting ใหสอดคลองกับสถานการณ และ
ความตองการของ รพ.
ผลการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 พบวา
สถาบันมีผลการเบิกจายงบประมาณรวมภาระผูกพันไปแลว เปนจำนน 100.5550 ลานบาท คิดเปนรอยละ
75.35 (เบิกจายจริง จำนวน 68.5496 ลานบาท ภาระผูกพัน จำนวน 46.2051 ลานบาท)
ผลการเบิกจาย จำแนกตามแหลงเงิน พบวา
• เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เบิกจายไปแลว จำนวน 46.2051 ลานบาท จากยอดจัดสรร 68.5496 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 67.40
• เงินนอกงบประมาณ เบิกจายได 54.3498 ลานบาท จากยอดจัดสรร 64.9038 ลานบาท คิดเปนรอยละ
83.74 (จากเงินรายไดเบิกจายได จำนวน 39.8688 ลานบาท แหลงเงินรายไดสะสม เบิกจายได 9.9179 ลานบาท และ
เงินรัฐบาลคงเหลือสะสม จำนวน 4.5630 ลานบาท)
ผลการเบิกจาย จำแนกตามหมวดงบประมาณ พบวา หมวดลงทุน เบิกจายได 4.6442 ลานบาท จากยอด
จัดสรร 4.6443 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.99 หมวดดำเนินงาน เบิกจายได 59.0180 ลานบาท จากยอดจัดสรร
79.2600 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.46 และ หมวดบุคลากร เบิกจายไปแลว จำนวน 36.8927 ลานบาท จากยอด
จัดสรร 49.5491 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.46 ตามลำดับ
ผลการเบิกจาย จำแนกตามแผนงาน พบวา แผนการขับเคลื่อนและความรวมมือกับเครือขา ยฯ
เบิกจายได จำนวน 11.8843 ลานบาท จากยอดจัดสรร 13.8000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.12 แผนบริหาร
จัดการองคกร เบิกจายได จำนวน 21.4807 ลานบาท จากยอดจัดสรร 28.1188 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.46
และ แผนการประเมินรับรองฯ เบิกจายได จำนวน 30.2971 ลานบาท จากยอดจัดสรร 41.9855 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 72.16 ตามลำดับ
ทั้งนี้ สถาบันไดรับอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันไวเบิกจายขามปงบประมาณ จากงบประมาณประจำป 2562
จำนวน 6.5015 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เบิกจายไปแลว จำนวน 3.4911 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.30
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