รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ประจําป 2562
รอบ 6 เดือน (กันยายน 2561- มีนาคม 2562)
.....................................................
ความเปนมา
ยุทธศาสตรของสถาบัน พ.ศ. 2562 - 2566 ไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 และครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 วิสัยทัศน “ระบบบริการ
สุขภาพมีคุณภาพและไววางในไดดวยมาตรฐาน HA”
ยุทธศาสตรที่ 1 สัญญลักษณ HA เปนสัญลักษณของบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับและไววางใจจาก
สังคม (Value HA Brand and accreditation)
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อความมั่นคง และยั่งยืน
(Organization development for effectiveness, efficiency and sustainability)
ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนและรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัย (Advocacy and collaboration for quality and safety in healthcare system)
ในปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป 2562 และงบประมาณในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและภารกิจขององคกร จํานวน 182,090,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
สถาบันไดดําเนินขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป ภายใตกิจกรรรม 6 แผนงาน 15 โครงการ
ผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 สรุปได ดังนี้
ภารกิจหลัก
การประเมินรับรอง
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ผลการดําเนินงาน
สถาบันบันไดจัดเยี่ยมสํารวจเพื่อใหการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
• รายใหม จํานวน 30 แหง (เปาหมาย 50 แหง)
• เยี่ยมเพื่อตออายุสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA จํานวน 129 แหง (เปาหมาย 287 แหง)
• การประเมินและรับรองเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ จํานวน 2 แหง (เปาหมาย 25 แหง)
• รูปแบบการประเมินและรับรองเครือขายระดับจังหวัด จํานวน 2 แหง (เปาหมาย 10 แหง)
• การประเมินและรับรองเฉพาะโรคและระบบงานสําคัญ จํานวน 11 แหง (เปาหมาย 10 แหง)
ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 มีโรงพยาบาลไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
สะสม เปนจํานวน 792 แหง (AHA จํานวน 6 แหง) เปนสถานพยาบาล ภาครัฐ จํานวน 715
แหง คิดเปนรอยละ 67.71 ภาคเอกชน จํานวน 77 แหง คิดเปนรอยละ 22.71

ภารกิจหลัก

การขั บเคลื่ อนและการ
พัฒนากลไก เพื่อการพัฒนา
คุ ณภาพสถานพยาบาล
ผ านเคลื่ อนความร วมมื อ
กับภาคสวนตางๆ
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ผลการดําเนินงาน
มีการพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ และไดรับการขึ้นทะเบียน จํานวน 4 คน (เปาหมาย 25 คน)
และมีการขึ้นทะเบียนหัวหนาทีมผูเยี่ยมสํารวจ จํานวน 6 คน (เปาหมาย 15 คน)
สถาบันไดขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลรวมกับภาคสวนตางๆ ผานโครงการ
สําคัญ ไดแก โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ
อยางมีสวนรวม ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งหมดเนื่องจากเปน
การทํางานตามนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข (2P
Safety) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยไดดําเนินงานขับเคลื่อนรวมกับภาคสวน
ต างๆ ผ านคณะกรรมการขับเคลื่ อนนโยบายความปลอดภั ยและบุคลากรสาธารณสุ ข ซึ่ งมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน และมีคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ตามนโยบายอีกจํานวน 3 ชุด
ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ
และคณะอนุกรรมการ และผลจากการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อเดือนมกราคม 2562
สงผลใหกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศใหโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and
Personal safety: 2P Safety) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผานมา และในป 2562
มีโรงพยาบาลสนใจสมัครเขารวมเปนสมาชิกในโครงการ 2P Safety จํานวน 370 แหง
(เป าหมาย 276 แห ง) ซึ่ งโรงพยาบาลสมาชิ กสามารถนํ าเครื่ องมื อที่ สรพ.พัฒนาไปใช
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล อาทิ โปรแกรม NRLS มีโรงพยาบาลรายงาน
อุบัติการความเสี่ยงเขาระบบ จํานวน 284 แหง, โปรแกรม THIP (มีโรงพยาบาล เขาใช
ระบบ ทั้งสิ้น 402 แหง เปนโรงพยาบาล 2P Safety จํานวน 212 แหง) รวมทั้งสามารถนํา
เครื่องมือรับฟงเสียงสะทอนของผูปวยไปใชเพื่อนําผลลัพธไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
บริการของสถานพยาบาล และสามารถเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพตามแนวทาง 2P Safety Goals ดวย
สําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลรวมกับภาคีเครือขายในระดับ
พื้นที่ ไดแก เครือขาย HACC จํานวน 6 เครือขาย และเครือขาย QLN จํานวน 64 เครือขาย
ครอบคลุมพื้นที่ จํานวน 66 จังหวัด ทําใหสถานพยาบาลไดรับการกระตุนและเกิดการพัฒนา
กระบวนการคุณภาพอยางตอเนื่อง สงผลใหโรงพยาบาลในเครือขายสามารถสงแบบประเมิน
ตนเอง (SAR) ไดตามระยะเวลาที่กําหนด คิดเปนรอยละ 15 (เปาหมาย รอยละ 50) สรพ. มี
การจั ดกิจกรรมรวมกับเครื อข ายพื้ นที่ หลายรู ปแบบ อาทิ การสนั บสนุ นการจั ดกิ จกรรม
คุณภาพ ผานเวทีการประชุมวิชาการ HA Forum สัญจร รวมกับ HACC ตางๆ สงผลกระตุน
ใหสถานพยาบาลในเครือขายพื้นที่ สามารถสงผลงานการพัฒนาคุณภาพ (CQI) เขาประกวด
และผานการคัดเลือกเขารวมนําเสนอผลงานในประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 20 ของสถาบัน
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ผลการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมผานโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรตาม
แนวทาง 2P Safety Goal รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) เพื่อ
ส งเสริ มให สถานพยาบาลพั ฒนาศั กยภาพจนเกิ ดนวั ตกรรมตามบริ บทของโรงพยาบาล
มีโรงพยาบาลสนใจเสนอผลงานเขารวมโครงการ จํานวน 28 แหง 39 โครงการ และ สรพ. และ
สวทช. ไดรวมกับคัดเลือกโรงพยาบาลเขารวมโครงการ จํานวน 18 แหง เพื่อพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมใหสามารถใชงานไดจริงรวมกับทีมนวัตกรในโครงการ Start up ของ สวทช. ผลงาน
ทั้ง 18 โครงการ ไดนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 20 และมีผลงานที่ไดรับ
การคัดเลือกเขารับรางวัล จํานวน 5 แหง ผลงานของโรงพยาบาลที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ
นวัตกรรมดีเดน ไดแก นวัตกรรมของโรงพยาบาลหนองมวง เรื่อง “รถขนสงอาหารระบบ
ไฟฟา 4.0” เพื่อชวยลดภาระการเข็นรถในพื้นที่ลาดชันและลดการบาดเจ็บของผูปฏิบัติงาน
การจั ด การความรู แ ละ
สถาบันไดมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันใหกับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อใหมีความรู
การฝกอบรม
ความเขาใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และนําเครื่องมือคุณภาพตางๆ ไปใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม เปนหลักสูตรอบรม Public Training จํานวน 22 หลักสูตร มีการจัดอบรมใน
ไตรมาส 2 จํานวน 11 หลักสูตร มีผูลงทะเบียนเขารับการอบรบม จํานวน 1,366 คน และเปนหลักสูตร
อบรมผานการสื่อสารทางไกล (Distance Learning) จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร EL001:
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 4 มีโรงพยาบาลเขารวมการอบรม จํานวน
11 แหง มีการจัดการอบรมรูปแบบ In house training ตามประเด็นการพัฒนาของโรงพยาบาล จํานวน
24 ครั้ง นอกจากนั้น สรพ.ยังไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรประจําป 2562 จํานวน 1 ครั้ง
เมื่อเดือนมกราคม 2562
และทุ กเดือนมีนาคม 2562 ของทุ กป สรพ. จะจั ดการประชุ มวิ ชาการประจํ าป
ในป 2562 เปนครั้งที่ 20 หัวขอ “Change and Collaboration for Sustainability” จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 มีผูลงทะเบียนเขารวมการประชุม จํานวน 5,782 คน
มีวิทยากรมาใหความรูกับผูเขารวมประชุม จํานวน 315 คน ทําใหผูเขารวมการประชุมเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และไดรับองคความรูใหมๆ และไดเรียนรูแนวทางการพัฒนากระบวนการ
คุณภาพผ านผลงานของโรงพยาบาลที่ ได รับการคั ดเลือกเพื่อนําเสนอในรู ปแบบโปสเตอร
นิทรรศการ จํานวน 576 ผลงาน การเรียนรูการพัฒนานวัตกรรมตนแบบของโรงพยาบาลใน
กลุม 2P Safety จํานวน 18 นวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทํางานอีก
มากมาย
การพั ฒนาองค กร และ
สถาบั นได พัฒนาองค กรเพื่ อให เป นที่ ยอมรั บทั้ งของสถานพยาบาล และสั งคม ตาม
การสื่อสารบทบาทองคกร แนวทางที่กําหนดตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป และแนวทางของ ISQua อาทิ
สูสาธารณะ
 ดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการทบทวนและเตรียมวางแผนการเพื่อพัฒนานํา
ระบบ Cloud มาใชเพื่อกาวสูการเปน Digital office ในปงบประมาณ 2563 และจัดทํา
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ผลการดําเนินงาน
ขอบเขตงาน ในการพั ฒนาโปรแกรมสํ าคั ญๆ ที่ สนั บสนุ นการพั ฒนาคุ ณภาพให กั บ
สถานพยาบาล อาทิ โปรแกรม THIP, โปรแกรม NRLS, โปรแกรม HSCS รวมถึงอยูระหวาง
การพัฒนาขอบเขตงานเพื่อจัดทําโปรแกรมสนับสนุนงานเยี่ยมสํารวจ การพัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนการอบรมเพื่อใหมีการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส
 ด านการบริ หารบุ คลากร มี การปรั บโครงสร างองคกรภายใน เพื่ อทดลองวางระบบงานให
เหมาะสมกับการดําเนินงานในป 2562 ขณะนี้อยูระหวางการทบทวนโครงสรางองคกรที่
เหมาะสม และจะมีการนําเสนอโครงสรางใหมตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหความเห็นชอบ
ภายในปงบประมาณ 2562 ในไตรมาส 4 รวมทั้งไดเตรียมทบทวน JD ของตําแหนงงานตางๆ
เพื่อสรรหาบุคลากรภายนอกมาสนับสนุนงานใหเหมาะสมกับภาระงานในปงบประมาณ 2563
และได มีการทบทวนการพัฒนาบุคลากรภายในใหไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเหมาะสมกั บ
ตําแหนงและการพัฒนาทักษะอยางเหมาะสม รวมทั้งไดประเมินผลความผูกพันองคกร ของ
เจาหนาที่ทุกคนดวยเครื่องมือ Emo meter ซึ่งเจาหนาที่ทุกคนไดตอบแบบสอบถาม รอยละ
100 ผลการวิเคราะหพบวา บุคลากรมีผลความผูกพันกับองคกร คิดเปนรอยละ 78.96
 ดานการสื่อสารองคกร สถาบันไดจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารบทบาทภารกิจใหสังคมรับรูและ
เข าใจคุ ณค าของการพั ฒนาสถานพยาบาลผ านช องทางต างๆ ตามแผนที่วางไว ได แก
(1) การสื่อสารกิจกรรมของ สรพ. รวมทั้งผลิตสื่อและเผยแพรสื่อ online ผาน Social
media อาทิ เว็บไซดสรพ. www.ha.or.th, Fan page HAI Thailand, Face book HAI
เปนตน (2) การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 24-25 มกราคม 2562 และสื่อมวลชนที่เขารวม
กิจกรรม ไดเผยแพรผลงานที่เขารวมกิจกรรมกับ สรพ. เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล HA ผานสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน และสื่อออนไลน ทําใหสังคม
รับรูการทํางานของ สรพ.และคุณคาของ รพ. HA (3) สื่อสารและสรางความรูความเขาใจ
คุณคาการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ผานการประกวด Carousel Banner Ads หัวขอ
รพ. HA รพ.คุณภาพ รวมทั้งการประกวดภาพถายและคลิปวีดีโอ ตามหัวขอการประชุม
วิชาการประจําปของสถาบัน และเผยแพรผลงานที่ผานการคัดเลือกผานชองทางตางๆ ของ
สถาบันและนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 20 ของสถาบัน

โดยผลจากการดําเนินงานสามารถสรุปความกาวหนาตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของ สรพ. พ.ศ. 2562 ดังนี้
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