2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 สรุป ไดดังนี้
2.1 แผนงานประเมินและรับรองอยางมีคุณคา มีโครงการภายใตแผนงาน จํานวน 4 โครงการ ผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
(1) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรองใหมีความหลากหลาย เปนการดําเนินงานตอยอดในการการพัฒนามาตรฐานอื่นๆ นอกจากากรประเมิน HA
อาทิ การประเมินรับรองเฉพาะโรค/ระบบงานสําคัญ, การประเมินรับรองเครือขายระดับจังหวัด, การประเมินรับรองเครือขายระดับอําเภอ นอกจากนั้นยังพัฒนาระบบ
การประเมินสุขภาพที่เนนคนเปนศูนยกลาง ไดแก การประเมินมิติจิตวิญญาณ (SHA certificate)
การดําเนินงาน
การประเมินเฉพาะโรค/ระบบงานสําคัญ

ตัวชี้วัด
จํานวนสถานพยาบาลที่ไดรับการประเมินเฉพาะ
โรค/ระบบงานสําคัญ

เปาหมาย
จํานวน 20 แหง

ผลการดําเนินงาน
จํานวน 18 แหง
รพ.ขอเลื่อน 2 แหง

ผล

o

การประเมินเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ

จํานวน 15 แหง

จํานวน 16 แหง



การประเมินเครือขายเครือขายบริการสุขภาพ
ระดับจังหวัด

จํานวนเครือขายที่รวมโครงการไดรับการเยี่ยม
ประเมินเครือขายระดับอําเภอ
จํานวนเครือขายที่รวมโครงการไดรับการเยี่ยม
ประเมินเครือขายระดับจังหวัด

จํานวน 10 แหง

จํานวน 8 แหง
รพ.ขอเลื่อน 1 แหง

o

การพัฒนารูปแบบการประเมินมิติจิตวิญญาณ
(SHA certificate)

จําวนโรงพยาบาลที่เขารวมพัฒนารูปแบบการ
ประเมินมิติจิตวิญญาญ (SHA certificate)

จํานวน 5 แหง

จํานวน 5 แหง
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โครงการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาล เปนโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุปรสงคการจัดตั้งองคกร เพื่อประเมินกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA ในปงบประมาณ 2561
 มีโรงพยาบาลยืน่ เอกสารขอรับการประเมินในปงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 335 แหง จัดเยี่ยมไดจริง จํานวน 154 แหง สามารถจัดเยี่ยมไดภายใน 6 เดือน
จํานวน 101 แหง คิดเปนรอยละ 68.58
 มีโรงพยาบาลหมดอายุการรับรอง จํานวน 280 แหง สงเอกสารลาชา 4 แหง ไมสงการขอรับการตออายุ จํานวน 2 แหง ปรับเปนการประเมินรายใหม จํานวน
4 แหง อยูในกระบวนการเพื่อรับการตออายุกระบวนการคุณภาพ ทั้งสิ้น 270 แหง ไดรับการรับรองแลวจํานวน 115 แหง
 มีสถานพยาบาลไดรับการรับรองและยังคงมีสถานะการรับรอง
ประเภทโรงพยาบาล
รพช.
รพท.
รพศ.
รพ.รัฐอื่นๆ ในสังกัดสธ.
โรงเรียนแพทย/รพ.มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร(สังกัด กทม.)
กระทรวงกลาโหม
รพ.รัฐอื่นๆ
รวม รพ.รัฐ
รวม รพ.เอกชน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโรงพยาบาล
745
83
34
64
13
8
63
37
1,047
337
1,384

ขั้น 1
จํานวน
6
0
0
0
0
0
0
0
6
4
10

%
0.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.57
1.19
0.72

ขั้น 2
จํานวน
%
47
6.31
1
1.20
0
0.00
3
4.69
0
0.00
0
0.00
6
9.52
6
16.22
63
6.02
45
13.35
108
7.80

ขั้น 3
จํานวน
515
68
26
41
12
6
36
6
710
84
794

รวม
%
69.13
81.93
76.47
64.06
92.31
75.00
57.14
16.22
67.81
24.93
57.37

จํานวน
568
69
26
44
12
6
42
12
779
133
912

%
76.24
83.13
76.47
68.75
92.31
75.00
66.67
32.43
74.40
39.47
65.90
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การดําเนินงาน
สถาพยาบาลครั้งแรกไดรับการวิเคราะห
แบบประเมินตนเองเพื่อเยี่ยมสํารวจ
สถานพยาบาลไดรับการเยี่ยมสํารวจ
สถานพยาบาลไดรับการประกาศผลการ
รับรองภายใน 45 วัน
การจัดกิจกรรมเยี่ยมสํารวจ

ตัวชี้วัด
รอยละของสถานพยาบาลผานการวิเคราะหแบบประเมินตนเองและ
ไดรับการเยี่ยมประเมินกระบวนการคุณภาพ
รอยละของสถานพบาบาไดรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อตออายุการรับรอง
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
รอยละของสถานพยาบาลไดรับการประกาศผลภายใน 45 วัน
รอยละความครอบคลุมในการประเมินกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาล
 ภาครัฐ
 ภาคเอกชน
 การเยี่ยมสํารจเพื่อประเมินกระบวนการรับรองครั้งแรก
 การเยี่ยมเพื่อตออายุการรับรองฯ
 การเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่อง (FS)

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 93.31

ผล

รอยละ 5

รอยละ 22



รอยละ 90

รอยละ 90.07



รอยละ 75
รอยละ 30

รอยละ 84.12
รอยละ 31.61







จํานวน 63 แหง
จํานวน 272 แหง
จํานวน 93 แหง
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(2) โครงการธํารงคุณภาพสถานพยาบาล เปนการดําเนินงานที่สงผลใหสถานพยาบาลไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพตอเนื่อง ผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
การดําเนินงาน
สถานพยาบาลไดรับการธํารงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
 รอยละของสถานพยาบาลสงแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะ รอยละ 60
ของผูเยี่ยมสํารวจ

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 60.54

ผล

 รอยละของสถานพยาบาลไดรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวัง

รอยละ 11.73



รอยละ 10



เพิ่มขึ้นจากป 2561
 มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอม

จํานวน 3 รุน จํานวน 3 รุม



สถานพยาบาล
(3) โครงการสรางและพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ พบวา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไวไดตามเปาหมาย ร
การดําเนินงาน
ผูเยี่ยมสํารวจไดพัฒนาทักษะและความ
ความเชี่ยวชาญในการประเมิน
สถานพยาบาล

ตัวชี้วัด
 รอยละของผูเยี่ยมสํารวจที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ผูเยี่ยมสํารวจใหมที่ไดรับการขึ้นทะเบียน  จํานวนผูเยี่ยมสํารวจที่ไดรับการขึ้นทะเบียน

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 80.15

ผล

25 คน

8 คน





4

2.2 แผนงานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มีโครงการภายใตแผนงาน จํานวน 2 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือขายความรวมมือ เพื่อสงเสริมใหเครือขายมีความเขมแข็ง ทั้งเครือขาย HACC และ QLN สามารถทําหนาที่
ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพในพื้นที่ และชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางเครือขายเกิดการทํางานแบบ Net work มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ผล

สรางเครือขายความรวมมือใหครอบคลุม  รอยละความครอบคลุมของเครือขายการพัฒนาคุณภาพ
รอยละ 72
รอยละ 72
ทุกจังหวัด
พี่เลี้ยงคุณภาพไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ

 รอยละของสถานพยาบาลที่มีพี่เลี้ยงคุณภาพ (QMR)

รอยละ 10

รอยละ 36.6



 รอยละของพี่เลี่ยงคุณภาพมีการประเมินความรูและทักษะ

รอยละ 50

รอยละ 72



เพิ่มขึ้น
(2) โครงการสงเสริมการนําขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนาคุณภาพ
• มีการขับเคลื่อนความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานรวมกับแขวงคํามวน สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว (สปป.ลาว) และมีการจัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “HA Quality Concept sharing workshop for Regional Network” มีผูเขารวมกิจกรรม 144 คน รวมทั้งคนจาก สปป.ลาว เขารวม
กิจกรรม จํานวน 14 คน
• มีการพัฒนาผูสอนดาน Patient Safety ในสถาบันการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ อาทิ แพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย เภสัชกร กายภาพบําบัด
เปนตน ผานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Essentials in Patient Safety Trainer Program รุนที่ 1 จํานวน 122 คน (เปาหมาย 100 คน) และ
หลักสูตร Advance Patient Safety Training for The Trainer Program รุนที่ 2 จํานวน 134 คน
• จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตรการสรางบุคลากรสาธารณสุขใหมีศักยภาพและความตระหนักเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย
5

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่จําเปนตอคุณภาพแลความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
กํากับตรวจสอบและอภิบาบระบบบริการสุขภาพ
• จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข
ผลการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ทําใหประเทศไทยไดรับการนําเสนอผลงานในการขับเคลื่อน Patient Safety ของประเทศไทย ไดรับการตีพิมพในหนังสือ Global Patient
Safety: Law, Policy and Practice
•
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2.3 แผนงานความรูเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มีโครงการภายใตแผนงาน จํานวน 4 โครงการ
(1) โครงการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 19 ภายใตธีม “คุณภาพ คุณคา คุณธรรม” เปนการดําเนินโครงการเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง มีการเผยแพรความรู
ผานวิทยากรที่มีชื่อเสียง เปนที่สนใจของผูเขารวมการประชุม และมีการนําเสนอผลงานของสถานพยาบาลผานรูปแบบ Poster มีผลงานสงเขาประกวด กวา 2,600 เรื่อง
มีองคความรูจากการประชุมไดรับการสรุปและนําไปเผยแพรผานชองทางตางๆ การประชุมมีผูสนใจลงทะเบียนเขารวมการประชุมจํานวน 5,516 คน
• มี E-Book หนังสืองานถอดบทเรียนองคความรูในงานประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 19 จํานวน 95 เรื่อง
(2) โครงการฝกอบรมและเผยแพรความรู
การดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
องคความรูในหลักสูตรไดรับการ  จํานวนหลักสูตรที่ไดรับกาเผยแพรแบบ Public Training
เผยแพร
 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการเผยแพรในรูปแบบสื่อสาร
ทางไกล (Distance Learning)
 จํานวนการจัด in house training
ผูเขารับการอบรมนําความรูไป
ประยุกตใช

 รอยละของสถานพยาบาลที่สงบุคลากรเขารับการอบรม

เปาหมาย
11 หลักสูตร
3 หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
11 หลักสูตร
3 หลักสูตร

ผล

20 ครั้ง

16 ครั้ง



รอยละ 30

 หลักสูตร HA 201 มีการนํา





ความรูไปประยุกตใช รอยละ
30.86
• หลักสูตร HA 501 นําความรูไป
ประยุกตใช รอยละ 36.66

หลักสูตร HA201 และ HA501 นําความรูไปประยุกตใช

 รอยละของพี่เลี่ยงคุณภาพมีการประเมินความรูและทักษะ



รอยละ 50

รอยละ 72



เพิ่มขึ้น
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(3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)
การดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
สถานพยาบาลนําขอมูลจากระบบการเก็บตัวชี้วัดระดับคุณภาพ  รอยละของสถานพยาบาล HA นําระบบ
บริการดานสุขภาพ (THIP) ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
สารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ
ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกระดับที่ไดรับการรับรองกระบวนการ
โรงพยาบาลไปใช
คุณภาพ HA
สงเสริมผลการพัฒนาที่ดี (good practice) จากโปรแกรม THIP  รอยละของสถานพยาบาลที่มีพี่เลี้ยงคุณภาพ
(QMR)
 รอยละของพี่เลี่ยงคุณภาพมีการประเมินความรู
และทักษะเพิ่มขึ้น
องคความรู ที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลโครงการ THIP
 จํานวนองคความรูที่ไดจากการสังเคราะหขอมูล
โครงการ THIP ที่ไดรับกาเผยแพร
เครือขายชุมชนนักปฏิบัติ THIP ที่มีการแลกเปลี่ยนองคความรู  จํานวนเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ THIP ที่มีการ
จากการปฏิบัติ
แลกเปลี่ยนองคความรูจากการปฏิบัติ

เปาหมาย
รอยละ 40

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 46.20

ผล

รอยละ 10

รอยละ 36.6



รอยละ 50

รอยละ 72



1 ชุดความรู

1 ชุดความรู



1 ชุมชนนัก
ปฏิบัติ

1 ชุมชนนักปฏิบัติ
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(4) โครงการพัฒนาองคความรูและระบบการจัดการความรู
การดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
องคความรูไดรับการถอดบทเรียนการนํา
 จํานวนหมวดองคความรูดานคุณภาพ ที่ไดจากการถอดบทเรียนการ จํานวน 14
มาตรฐาน HA สูการปฏิบัติ หรือศึกษาขอมูล
นํามาตรฐาน HA สูการปฏิบัติ หรือศึกษาขอมูลบทความวิชาการ
หมวดความรู
บทความวิชาการ และมีการเผยแพรผานคลัง
และมีการเผยแพรผานคลังความรู/ชองทางการสื่อสาร
ความรู/ชองทางการสื่อสาร

ผลการดําเนินงาน
จํานวน 14
หมวดความรู

ผล

บุคลากรดานการจัดการความรูในระบบ
บริการสาธารณสุขที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร สรพ.ที่ไดรับการพัฒนาทักษะการ
ใชเครื่องมือในการจัดการความรู

จํานวน 20

จํานวน 35 คน



รอยละ 80

รอยละ 98.6



 จํานวนบุคลากรดานการจัดการความรูในระบบบริการสาธารณสุขที่



ไดรับการพัฒนา
 รอยละของบุคลากร สรพ. ที่ไดรับการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ

ในการจัดการความรู
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2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ มีโครงการภายใตแผนงานนี้ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของ
ระบบบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม
การดําเนินงาน
มีชุดมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety Goals) และผูใหบริการ (Personnel
Safety)

เปาหมาย
ผูปวย จํานวน 1 ชุด

รพ. ที่ประกาศเปาหมายความปลอดภัย 2P Safety และมีการบูรณการ สูการปฏิบัติ
มีระบบรายงานและเรียนรูความเสี่ยงสําคัญที่ปองกันได (NRLS)

ผลการดําเนินงาน
มีชุดมาตรฐาน SIMPLE
ของผูปวย จํานวน 1 ชุด
ผูใหบริการ จํานวน 2 ชุด มีชุดมาตรฐาน SIMPLE
ของผูใหบริการ จํานวน 1 ชุด
รอยละ 10
รอยละ 11.88
มีระบบ
มีระบบ

ผล





รอยละความครอบคลุมของสถานพยาบาลที่พัฒนาเชื่อมโยงระบบ NRLS

รอยละ 10

รอยละ 11



รอยละของความเสี่ยงที่ปองกันไดไดรับการแกไขเชิงระบบ
รอยละ ของ รพ.ที่มีการพัฒนาระบบบริการจากกลไก (Patient Experience)

รอยละ 50
รอยละ 10

รอยละ 22
รอยละ 12






10

2.5 แผนงานองคกรสูความเปนเลิศ มีโครงการภายใตแผนงานนี้ จํานวน 5 โครงการ
(1) โครงการบริหารองคกรเพื่อคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนโดยสถาบันไดรับการ ธํารงคุณภาพจาก ISQua ทั้งสามดาน ไดแก
Organization, Standard และ Surveyor Training Program รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีการกระบวนการภายในองคกร
(2) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและประเมินผล
• มีการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริหาร จํานวน 9 ครั้ง เปนการประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาล
ในพื้นที่ จ.สงขลา 1 ครั้ง จัดใหคณะกรรมการประเมินตนเองและเปดเผยขอมูลเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการ กพม.กําหนด
• มีการสนับสนุนกิจกรรมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จํานวน 6 ครั้ง
• ดําเนินการใหมีการสรรหาคณะกรรมการที่จะครบวาระ ในเดือนมิถุนายน 2561 และไดเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการสรรหาเพื่อใหมีการแตงตั้งตามที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 เรียบรอยแลว
• มีการดํ าเนินการประเมิ นความพึ งพอใจผู รั บบริการด านการฝกอบรมและการประเมินรั บรอง รวมทั้ งได เข าชี้แจงตอคณะกรรมาธิ การพิ จารณาร าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเงินอุดหนุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 52.9240 ลานบาท รวมทั้งไดมีการจัดทํา
รายงานประจําป 2560 จัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 สรุปผลงานยุทธศาสตรที่ผานมา รวมทั้งจัดทําผลการประเมินองคกรตามคํารับรอง
การปฏิบัติงาน ประจําป 2561 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 และการเตรียมการสําหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2563
• ติดการการใชจายงบประมาณไดตามเปาหมาย ผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 2561 คิดเปนรอยละ 98.41
(3) โครงการสนับสนุนการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการดําเนินการเพื่อวางแผนและปองกันระบบคอมพิวเตอรแมขายใหมีความพรอมใชโดย
ปองกันไมใหมีการหยุดทํางานของระบบหองคอมพิวเตอรแมขายโดยไมคาดคิดอันเนื่องจากความเสียหายของอุปกรณและสภาพแวดลอมหองแมขาย พบวามี
การดําเนินการไดอยางเหมาะสมไมมีผลกระทบ โดยมีการซอมแซมอุปกรณที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม และไดวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหมีความพรอมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทํางานขององคกรอยางหมาะสม คุมคา มีประสิทธิภาพ
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(4) โครงการสื่อสารสาธารณะ มีการดําเนินการสื่อสารโรงพยาบาล HA โรงพบาบาลคุณภาพ และสื่อสารการเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูการรับฟงการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานพยาบาล ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา
• จัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อน Brand HA และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการสื่อสารสาธาระของ
องคกร วาระ 5 ป
• จัดกิจกรรมโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ ในพื้นที่จังวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงพยาบาลคอนสวรรค ซึ่งไดรับ
การรับรองเครือขายระบบบริการสุขภาพระดับอําเภอ (DHSA)
• จัดกิจกรรมสื่อสารบทบาทภาระกิจขององคกรรวมกับกระทรงสาธารณสุข ในงาน 100 ป สาธารณสุขไทย ณ อาคารชาเลนเจอร 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• จัดกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลือ่ นภารกิจ “คุณภาพ คุณคา คุณธรรม” รวมกับ HACC จํานวน 5 ครัง้
• จัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะ จํานวน 2 ครั้ง เพื่อทบทวนการทํางานที่ผานมาและวางกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสื่อสารของ สรพ.
(4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการดําเนินการ
• พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในระดับตางๆ เปนไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร
• มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป ใหเจาหนาที่เพื่อสงเสริมสุขภาพ โดยไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล
• จัดกิจกรรมโดยการนําคานิยมองคกรในหมวด Discipline, Integrity & Responsibility มาประสานการดําเนินกิจกรรม ไดแก กิจกรรม “5ส สรางวินัย สราง
คุณคา สูวัฒนธรรมองคกรที่ดี” เพื่อปลูกฝงใหเจาหนาที่ สรพ. เห็นคุณคาของการสรางนิสัย มีวินัย เกิดความสามัคคี และกิจกรรม “ขับเคลื่อนความโปรงใส
สรางวินัย สรางคุณคา ใหองคกร” (ITA) เพื่อสรางการตระหนักรูในการปฏิบัติงาน และปองกันผลประโยชนทับซอน รวมถึงสิ่งใหมๆ ที่ควรรูในการขับเคลื่อน
องคกรความโปรงใส ใหสอดคลองกับการสงเสริมคานิยมองคกร

• ในปนี้มีการพัฒนาบุคคลากรในการเปดการเรียนรูในตางประเทศ โดยสงบบุคลากรของสถาบันเขารวมประชุม ISQua international conference 2018
ที่ประเทศมาเลเซีย
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