รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2
(1 มกราคม-31 มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตรที่ 1 : การประเมินและรับรองเพื่อเพิ่มความเทาเทียมในการเขาถึง (Recognition for Equal Access to Quality)
เปาประสงค : เพื่อใหสถานพยาบาลไดรับคุณคาจากการประเมินและรับรอง ที่เนนกระบวนการเรียนรูผาน Empowerment evaluation โดยผูเยี่ยมสํารวจมืออาชีพ ทําใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพใน
องคกร สังคมมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาล
กลยุทธ : (1.1) เพิ่มความเขมแข็งของการประเมินและรับรองทีห่ ลากหลาย (1.2) การเยี่ยมสํารวจที่สรางคุณคา (1.3) การธํารงคุณภาพสถานพยาบาล (1.4) การพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจและที่ปรึกษา
คุณภาพในพื้นที่
งบประมาณ : จัดสรร 28,380,000 บาท เบิกจาย 13,585,372.85 บาท คิดเปนรอยละ 47.87
แผนงาน : ประเมินและรับรองอยางมีคุณคา
กิจกรรม
ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
ปญหา/ขอเสนอแนะ
การเยี่ยมสํารวจเพื่อ
 กระตุนการประเมินรับรองเครือขายสุขภาพระดับ
 ความครอบคลุมในการประเมินการะบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
- ภาครัฐ รอยละ 78.63 (802/1,020) จากเปาหมาย รอยละ 77
ประเมินรับรองคุณภาพ
จังหวัดใหสามารถเขาสูกระบวนการรับรองไดตาม
- ภาคเอกชน รอยละ 28.06 (87/310) จากเปาหมาย รอยละ 30
เปาหมาย
 สถานพยาบาลที่ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินรับรอง ดังนี้
 สถานพยาบาลที่มีหมดอายุและรอจัดเยี่ยมสํารวจ
รายการ
แผน
ผล
รอยละ
แตไมสามารถจัดเยี่ยมสํารวจไดตามเปาหมาย
เยี่ยมสํารวจประเมินรับรองรายใหม AS
50 แหง
28 แหง
56.00
เนื่องจากความไมพรอมของสถานพยาบาลและผู
เยี่ยมสํารวจตออายุประเมินรับรอง RS
253 แหง
133 แหง
52.57
เยี่ยมสํารวจ ควรมีสงเสริมใหสถานพยาบาลมีการ
เยี่ยมสํารวจประเมินรับรอง ขั้น 1 ขั้น 2
125 แหง
53 แหง
42.40
พัฒนากระบวนการคุณภาพไดอยางตอเนื่อง
สถานพยาบาลภาครัฐที่ไดรับการรับรอง HA รอยละ 68 รอยละ 64.98
เยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวัง
110 แหง
45 แหง
40.91

กิจกรรม
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 เยี่ยมประเมินรับรองเฉพาะโรค จํานวน 8 โรค/ระบบ 13 แหง (เปาหมาย 20 แหง) คิดเปนรอยละ 65
โรค/ระบบงาน
เครือขายสถานพยาบาล
1. โรคหัวใจลมเหลว (Heart Failure)
รพ.มหาราชนครเชียงใหม
2. การดูแลผูติดเชื้อ HIV และโรคติดตอทาง
รพ. จอมทอง, รพ. หาดใหญ, รพ.เชียงแสน, รพ. ปราสาท
เพศสัมพันธ
3. โรคพารกินสันและกลุมโรคเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ. จุฬาลงกรณ
4. โรคไต
รพ. จุฬาลงกรณ
5. โรคเบาหวาน
รพ. เทพธารินทร
6. โรคหลอดเลือดสมอง
รพ. จุฬาลงกรณ, รพ. พระมงกุฎเกลา และ รพ.รามาธิบดี
7. โรคปากแหวง เพดานโหว
รพ. ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
8. การดูแลแบบประคับประคอง
รพ. ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
 การเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินรับรองเครือขายบริการสุขภาพ
เครือขายสุขภาพระดับอําเภอ
เครือขายสถานพยาบาล
เยี่ยมประเมินรับรอง จํานวน 7 เครือขาย รพ.กันตัง จ.ตรัง,รพ.คอนสวรรค จ.นครสวรรค, รพ.เวียงปาเปา
(เปาหมาย 15 เครือขาย) คิดเปนรอยละ
จ.เชียงราย, รพ.ตราด จ.ตราด, รพ.บานตาก จ.ตาก} รพ.ทาเรือ
46.67
จ.อยุธยา และ รพ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ผานการประเมินรับรอง 4 เครือขาย
รพ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ, รพ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน, รพ.คอน
สวรรค จ.นครสวรรค และ รพ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย
เตรียมความพรอมประเมินรับรองเครือขาย รพ.ระยอง มีสถานพยาบาลเขารวมประชุม 8 แหง 200 คน
ระดับอําเภอ

ปญหา/ขอเสนอแนะ

กิจกรรม
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เครือขายสุขภาพระดับจังหวัด
เครือขายสถานพยาบาล
เยี่ยมประเมินรับรอง จํานวน 9 เครือขาย
สาขา
เครือขายระดับจังหวัด
Stroke
จ.สกลนคร และ จ.อุดรธานี
จากเปาหมาย 10 คิดเปนรอยละ 90
STEMI
จ.อํานาจเจริญ
NCD
จ.นครสวรรค
รวมกับกรมอนามัย 5 เครือขาย
แมและเด็ก
ไดแก จ. ลําพูน จ.สมุทรปราการ
จ.อุดรธานี จ.ยะลา และ จ.ปทุมธานี
ผานการประเมินรับรอง จํานวน 1
สาขา Stroke จ.สกลนคร
เครือขาย
 การเตรียมความพรอมการประเมินรับรองใหกับสถานพยาบาลที่ผานการรับรองมากกวา 1 ป โดยจัดประชุม Act
to Re-accreditation จํานวน 1 ครั้ง จาก 3 ครั้ง รุนที่ 1 : เชียงใหม มีสถานพยาบาลเขารวมประชุม 31 แหง
207 คน
 การเตรียมความพรอมการประเมินรับรองใหกับสถานพยาบาลที่ผานการรับรองนอยกวา 1 ป โดยจัดประชุม
Rolling Quality Momentum จํานวน 1 ครั้ง จาก 3 ครั้ง รุนที่ 1 : อุดรธานี มีสถานพยาบาลเขารวมประชุม
33 แหง 241 คน
 พัฒนารูปแบบการประเมินมาตรฐาน SHA (5 แหง)
- ประชุมสื่อสารสรางการเรียนรู Concept SHA และการถอดบทเรียนหลักการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ
เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน SHA โดยมีการถอดบทเรียน รพ.ที่นํามาตรฐาน SHA ไปปฏิบัติ ที่ รพ. เสาไห
จ.สระบุรี

ปญหา/ขอเสนอแนะ

กิจกรรม
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ผูเยี่ยมสํารวจ
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 ขึ้นทะเบียนผูเยี่ยมสํารวจใหม จํานวน 2 คน จากเปาหมาย 25 คน คิดเปนรอยละ 8
ผูเยี่ยมสํารวจที่ขนึ้ ทะเบียนทั้งสิ้น 137 คน ตออายุผูเยี่ยมสํารวจ 5 ป จํานวน 8 คน ตออายุผูเยี่ยมสํารวจ 3 ป
จํานวน 6 คน ตออายุผูเยี่ยมสํารวจ 1 ป จํานวน 9 คน
 ฝกเยี่ยมเพื่อพัฒนาทักษะผูเยี่ยมสํารวจใน รพ. ชุมชน /รพ.ศูนยขนาดใหญ STA Program เยี่ยมประเมินรับรอง
จํานวน 41 คน
 พัฒนาทักษะความรูความสามารถผูเยี่ยมสํารวจและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รายละเอียดดังนี้
- แลกเปลี่ยนเรียนรูผูเยี่ยมสํารวจประจําป ผูเขารวมประชุม 135 คน
- พัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ ดาน AHA Program ผูเขารวมประชุม 27 คน
- การเปนผูนาํ ทีม/หัวหนาทีมเยี่ยมสํารวจ ผูเขารวมประชุม 72 คน
- พัฒนาทักษะผูเยี่ยมสํารวจใหม ผูเขารวมประชุม 23 คน
- การพัฒนาการถอดบทเรียนครูฝกผูเยี่ยมสํารวจ ผูเขารวมประชุม 23 คน

ปญหา/ขอเสนอแนะ
 การสรางและพัฒนาทักษะผูเยี่ยมสํารวจ มีผลการ
เบิกจาย รอยละ 44.13 แตเปาหมายการสรางผู
เยี่ยมสํารวจใหม และผูเยี่ยมสํารวจเฉพาะดานใหมี
ความรูความสามารถและเชี่ยวชาญ สําหรับรองรับ
ภารกิจการประเมินรับรองที่หลากหลายยังคงต่าํ
กวาเปาหมายเปนอยางมาก จึงควรเรงดําเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผูเยี่ยมสํารวจให
สามารถขึ้นทะเบียนไดตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 2 : ความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ (Collaboration Excellence)
เปาประสงค : สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการกําหนดทิศทาง สรางศักยภาพ สรางแรงจูงใจ เลือกสรรแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี รวมกันเปนเครือขายใหคําแนะนํา/แลกเปลี่ยนเรียนรู ขับเคลื่อนและให
ขอมูลสะทอนกับเพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มคี ุณภาพและความปลอดภัย
กลยุทธ : (2.1) สรางความรวมมือกับองคกร และเครือขายตางๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ (2.2) สรางความเขมแข็งใหกลไกการพัฒนาคุณภาพระบบบริการในพืน้ ที่ (2.3) พัฒนาศักยภาพใหแก
ผูรับผิดชอบงานคุณภาพในสถานพยาบาล สําหนักสาธารณสุขจังหวัดและเขตบริการสุขภาพ (2.4) สงเสริมบทบาทของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(2.5) สงเสริมความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
งบประมาณ : จัดสรร 19,000,000 บาท เบิกจาย 7,450,604.70 บาท คิดเปนรอยละ 39.21
แผนงาน : ความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ จัดสรร 9,000,000 บาท เบิกจาย 4,279,143.11 บาท คิดเปนรอยละ 47.55
กิจกรรม
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ปญหา/ขอเสนอแนะ
พัฒนาคุณภาพ
 เครือขายความรวมมือ จํานวน 56 เครือขาย จากเปาหมาย 77 เครือขาย คิดเปนรอยละ 72.73
 พัฒนาศักยภาพเครือขาย/ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
สถานพยาบาลโดย
คุณภาพใหสามารถกระตุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
 สถานพยาบาลที่มี QMR/Facilitator จํานวน 465 แหง จากเปาหมาย 1,320 แหง คิดเปนรอยละ 35.20
เครือขายความรวมมือ
ใหสถานพยาบาลเกิดการพัฒนากระบวนการ
 พัฒนาศักยภาพเครือขายสรางการเรียนรูใหกับเครือขายความรวมมือ
คุณภาพไดอยางตอเนื่อง
- HACC ภาคใต พัฒนา Quality Coach สงเสริมกระตุนโรงพยาบาลทักษะการเยี่ยม Back office ใหกับ รพศ.
รพท. และ รพ. สงขลานครินทร รพ. สงขลา รพ. หาดใหญ จํานวน 60 คน และเครือขายโรค “Coronary
Artery Disease (CAD)” ใหกับโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต จํานวน 130 คน
- HACC ขอนแกน พัฒนาพี่เลี้ยงคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 7 จํานวน 15 คน
- HACC เชียงใหม เยี่ยมเพื่อสรางการเรียนรูใหโรงพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพที่สงู ขึ้น 3 แหง ไดแก รพ. แมทา
รพ.เวียงหนองลอง และ รพ. เวียงแหง อีกทั้งสถาบันไดลงพื้นทีป่ ระชุมมหกรรมคุณภาพ เพื่อคัดเลือกผลงาน CQI
และขับเคลื่อนบทบาทการทํางานของ HACC โดยรวมกับ HACC ขอนแกน HACC เชียงรายประชานุเคราะห
HACC นครชัยบุรินทร
- QLN รอยเอ็ด แลกเปลี่ยนเรียนรูการขอตออายุรับรองคุณภาพอยางไรไมใหติด Focus โดยมีทมี นําโรงพยาบาล
17 แหง 150 คน และ QLN บรบือ ใหเกิดการทํางานอยางเปนระบบสามารถตอยอดการพัฒนา

กิจกรรม
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ปญหา/ขอเสนอแนะ
- QLN บานผือ ทบทวนขางเตียงเพื่อคนหาความเสี่ยงในคลินิกในกลุมผูปวย Sepsis และการใช Evidence สําหรับ
ใชประเมินผูป วยวิกฤต และวางแผนการดูแลผูป วยความดันโลหิตสูง ปองกันการเกิด Stroke
 การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา Quality Coach เพื่อพัฒนาองคความรู ใหสามารถสรางการเรียนรูกับ
สถานพยาบาลทุกระดับไดอยางเหมาะสม ผูเขารวมเรียนรู 63 คน คิดเปนรอยละ 77 จากการเรียนรูสงผลใหเกิด
ปจจัยความสําเร็จดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ
การสงเสริมพัฒนา
 ทบทวนยุทธศาสตร ตัวชี้วดั และจัดทําแผนปฏิบัตงิ านใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร อีกทั้งใหสภา
 สรางเครือขายความรวมมือเพื่อขยายการพัฒนา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
วิชาชีพจัดทําแผนปฏิบัติการเรื่องเปาหมายและความปลอดภัยใหสอดคลองกับ 2P Safety และ Clinical
กระบวนการคุณภาพรวมกับประเทศเพื่อนบาน
Government
ตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว
 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสูการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยโดยกําหนด Scenario เกี่ยวกับ 2P Safety ของ
สถานพยาบาลในประเทศไทยควรมีลักษณะอยางไร

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดสรร 10,000,000 บาท เบิกจาย 3,171,461.60 บาท คิดเปนรอยละ 31.71
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนากลไกเพื่อ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของระบบ
บริการสุขภาพอยางมี
สวนรวม
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 พัฒนาระบบ National Incidents Reporting and Learning System
- มีรางชุดมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety Goals) 1 ชุด 6 หมวดหลัก
- มีรางชุดมาตรฐานความปลอดภัยของผูใหบริการ (Personal Safety) 1 ชุด 6 หมวดหลัก
- จัดทําสื่อเผยแพรความรูระบบงาน National Incidents Reporting and Learning System
- ความครอบคลุมของสถานพยาบาลที่พัฒนาเชื่อมโยงระบบ NRLS จํานวน 164 แหง คิดเปนรอยละ 11.88
- เรียนรูการใชงานระบบ National Incidents Reporting and Learning System on Cloud การบริหารความเสี่ยง
เชื่อมโยงการกําหนดประเด็นสําคัญโดย SIMPLE และเชื่อมโยงการประเมินระบบโดยใช Safety Culture Survey เรียนรู
ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยงของผูนาํ เทคนิควิธีการใชระบบใหกับสถานพยาบาลทีม่ ีความสนใจใชระบบ
 พัฒนาระบบ National Patient and Personnel Safety Goals (SIMPLE)
- จัดทําคูมือเปาหมายความปลอดภัยสําหรับผูป วยและบุคลากรสาธารณสุข
- รับฟงความคิดเห็นของเปาหมายความปลอดภัยสําหรับผูป วยและบุคลากรสาธารณสุขจากผูเชีย่ วชาญ นักวิชาการ ผูเยี่ยม
สํารวจ และประชาชน
- สื่อสารเนื้อหาเปาหมายความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรในการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 19 ในประเด็นหัวขอ
1) Patient and Personnel Safety : เหรียญ 2 ดานที่มีคุณคา 2) อะไรใหมใน Patient Safety Goals : SIMPLE 2018
(SIM) 3) อะไรใหมใน Patient Safety Goals : SIMPLE 2018 (PLE) 4) Personnel Safety Goals : SIMPLE (SIM) 5)
คุณคา คุณภาพ คุณธรรม กับ 2P Safety Hospital 6) RDU รูเรื่องยา Mobile Application : Single Drug
Information for all
- พัฒนา Application Safety Culture Survey โดยลงนามสัญญาเรียบรอย

ปญหา/ขอเสนอแนะ
 สื่อสารนิยามของการเกิดความเสี่ยงที่มี
ระดับความรุนแรง G-1,4-5 ใหกับ
สถานพยาบาลที่ใชระบบ NRLS มี
ความเขาใจที่ตรงกัน
 รพ.ที่รายงานขอมูลอุบัติการณความ
เสี่ยงเขาสูระบบ HRMS อยางตอเนื่อง
ยังติดปญหาเรื่องการสื่อสารและการ
เตรียมความพรอมของระบบการ
รายงาน ซึ่งอาจสงผลถึงการรายงาน
ขอมูลเขาสูระบบ HRMS on Cloud
และ NRLS ในอนาคต

โครงการ/กิจกรรม
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 พัฒนาความรวมมือเพื่อความปลอดภัยของผูปวยกับประชาชน
- สถานพยาบาลที่เขารวมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจากประสบการณผูปวย จํานวน 134 แหง คิดเปนรอยละ 9.71
- สรางเวทีความรวมมือรวมกับภาคประชาชน โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในเปาหมายความปลอดภัย
ของผูรับบริการ (Patient Safety Goals) และการสรางมาตรฐานความปลอดภัยในหัวขอ S I M P L E เพื่อพัฒนาคูมือ
มาตรฐานความปลอดภัยของผูป วย และบุคลากรทางสาธารณสุขฉบับประชาชน และพัฒนาสือ่ เผยแพร ใหประชาชน
สามารถเขาใจงาย
- สรุปประเด็นสําคัญความปลอดภัยของผูปวย โดยสะทอนปญหาจากประสบการณจากประชาชนผูเขารับบริการสุขภาพ
(Patient Safety Goal :SIMPLE) ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 25 คน แบงเปน Facilitator จํานวน 6 ทานจากหลากหลาย
วิชาชีพ ไดแก แพทย พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการดานสังคมศาสตร ทีม Note Taker จํานวน 12 ทาน ทีมผูบ ริหาร
นักวิชาการและผูป ระสานงาน สํานักสงเสริมการพัฒนา 7 คน
- รับฟงเสียงสะทอนภาคประชาชน สูการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ มีผูเขารวม
ประชุม 85 คน ประกอบดวย Facilitator 6 คน Note taker 12 คน ตัวแทนภาคประชาชน กลุมตาง ๆ ประกอบดวย
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผูนาํ ชุมชน ผูแทนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจากหนวยงาน สปสช.
(อนุกรรมการควบคุมคุณภาพสาขาเขต เครือขายผูหญิงเพื่อสุขภาพ เครือขายโรคไต เครือขายโรคหัวใจ เครือขายโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย ชมรมผูป วยโรคเลือดออกงายฮีโมฟเลียแหงประเทศไทย มูลนิธิเพื่อน
พนักงานบริการ มูลมิธิมิตรภาพบําบัด ) กลุมอาสาเพื่อนมะเร็ง เครือขายผูปวยเบาหวาน เครือขายผูเสียหายทางการแพทย
ตัวแทนจากผูประกันตน (ประกันสังคม) ตัวแทนนักศึกษา จํานวน 6 คน สื่อสารมวลชน จํานวน 9 คน (นักจัดรายการวิทยุ
ผูผลิตรายการโทรทัศน บรรณาธิการนิตยสารสุขภาพ ศิลปนดารา) ทีมงานสื่อสรางสรรค จํานวน 4 คน
- พัฒนาเครื่องมือการรับฟงประสบการณผูปว ย (Patient Experience) โดยหารือรวมกับ เจาหนาที่ สวทช. หนวยงาน
ภายนอก แนะนําผูจ ัดทําโปรแกรมที่มีประสบการณชวยพัฒนาโปรแกรม เพื่อใหไดโปรแกรมตามที่ สถาบันฯ ตองการ
- จัดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเครื่องมือคุณภาพและแนวทางในการสรางความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่
สามารถปองกันได 2P Safety Strategy, NRLS และ SIMPLE ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19

ปญหา/ขอเสนอแนะ

ยุทธศาสตรที่ 3 : ความรูเพื่อขับเคลือ่ นการเปลี่ยนแปลง (Knowledge for Change)
เปาประสงค : เปนแหลงองคความรูดานคุณภาพ (Big Q) ของประเทศไทย มีชองทางในการถายทอดและเผยแพรองคความรูแกสถานพยาบาลอยางเปนระบบ เกิดคุณภาพและความปลอดภัย สราง
ความมั่นใจแกประชาชน
กลยุทธ : (3.1) พัฒนาและรวบรวม องคความรู เครื่องมือดานคุณภาพสําหรับบุคลากรสาธารณสุข (3.2) การเผยแพรองคความรูสําหรับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อนําไปใชประโยชน (3.3) พัฒนาระบบ
รายงานอุบัติการณและการเรียนรู (3.4) สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
งบประมาณ : จัดสรร 41,100,000 บาท เบิกจาย 17,905,609.96 บาท คิดเปนรอยละ 43.57
แผนงาน : ความรูเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม
ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
ปญหา/ขอเสนอแนะ
ประชุมวิชาการประจําป  จัดกิจกรรมประชุมวิชาการประจําป วันที่ 13-16 มี.ค. 2561 ภายใตหัวขอ “คุณคา คุณภาพ คุณธรรม” ณ อิมแพค ฟอรั่ม
 มีองคความรูจากการประชุมวิชาการ
เมืองทองธานี มีผูสนใจเขารวมประชุม จํานวน 5,516 คน
ประจําปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน
คุณภาพของโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
 ผลงานวิชาการ Poster 2,600 เรื่อง ผานการคัดเลือก 332 เรื่อง และนําเสนอ Oral ผานเวที Mini Stage จํานวน 20 เรื่อง
และมีการถอดบทเรียนเปน Good
 องคความรูที่ไดรับการนําเสนอผลงานวิชาการ จํานวน 20 เรื่อง
Practice แตยังไมสามารถนําองค
 สถานพยาบาลทีผ่ านการรับรองคุณภาพ เขารับโลเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ดังนี้
ความรูไปพัฒนาเปนขอเสนอแนะเชิง
สถานพยาบาล
จํานวน (แหง/เครือขาย)
นโยบายระดับประเทศ
ตออายุรับรองขั้นกาวหนา AHA
1 แหง (คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
รับรองครั้งแรก AS
ตออายุการรับรอง RS
เครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ
เครือขายระบบสุขภาพระดับจังหวัด
รับรองศูนยบริการสาธารณสุข

50 แหง
226 แหง
4 เครือขาย ไดแก อ.กุฉินารายณ อ.คอนสวรรค อ.เวียงปาเปา อ.อุบลรัตน
4 เครือขาย ไดแก โรคเบาหวาน นครสวรรค ,โรคหลอดเลือดสมอง สกลนคร และ
อุดรธานี ,โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อํานาจเจริญ
2 แหง ไดแก ศูนย 16 ลุมพินี , ศูนย 52 สามเสนนอก

กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
และคลังความรู
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สถานพยาบาล
จํานวน (แหง/เครือขาย)
รับรองเฉพาะโรค
12 แหง ไดแก ผูติดเชื้อ HIV 3 แหง ,ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว 1 แหง ,โรคหลอด
เลือดสมอง 3 แหง ,ผูปวยเบาหวาน 1 แหง, ผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง
1 แหง, ผูปวยปากแหวง-เพดานโหว 1 แหง, ผูปวยโรคไต 1 แหง, ผูปวยพารกินสัน
และกลุมโรคเคลื่อนไหวผิดปกติ 1 แหง
ตออายุรับรองศูนยบริการสาธารณสุข 2 แหง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีผ่ า น
9 แหง
การรับรองคุณภาพ HA
รับรองกระบวนการคุณภาพขัน้ 2
12 แหง
รับรองกระบวนการคุณภาพขัน้ 1
6 แหง
 การฝกอบรมเผยแพรความรู
หลักสูตรอบรม
ผลการดําเนินงาน
1) อบรมหลักสูตร Public training 1) HA 201 HA พื้นฐานสําหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
8 หลักสูตร จากเปาหมาย 17
2) HA 303 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ
หลักสูตร มีผูเขารวมการอบรม 3) HA 305 การพัฒนาคุณภาพสําหรับงานสนับสนุนบริการ
จํานวน 1,144 คน
4) HA 401 การเปนผูเยี่ยมสํารวจภายใน (2 รุน)
5) HA 501 Spa and Self-Assessment Report (3 รุน)
6) HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (2 รุน)
7) HA 602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก
8) HA 603 สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพ
**หลักสูตร Public Training : ST001 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 รุน 1/ รุน 2 มีผูเขารวมอบรม จํานวน 685/453 คน รวม 1,138 คน

ปญหา/ขอเสนอแนะ

 การจัดอบรมพัฒนาความรูใหกับ
สถานพยาบาล ยังไมสามารถวัดผลการ
นําความรูไ ปใชเพื่อพัฒนางานคุณภาพ
ของสถานพยาบาลไดครบทุกหลักสูตร
ทุกระบบงาน

กิจกรรม
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หลักสูตรอบรม
ผลการดําเนินงาน
2) อบรมรูปแบบ In-house
1) การบริหารความเสี่ยงในหนวยงาน
training เพิ่ม 16 ครั้ง จากเดิม 8 2) Clinical Tracer และ 12 กิจกรรมคุณภาพ
ครั้ง รวมเปน 24 ครั้ง จาก
3) การจัดการความเสี่ยงอยางชาญฉลาด
เปาหมาย 20 ครั้ง
4) การคนหาโอกาสพัฒนาจากการทบทวนเวชระเบียน
5) งานมหกรรมคุณภาพในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจมาตรฐาน HA
ฉบับใหม ครั้งที่ 1
6) งานมหกรรมคุณภาพในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจมาตรฐาน HA
ฉบับใหม ครั้งที่ 2
7) Rolling Quality Momentum ครั้งที่ 1
8) Rolling Quality Momentum ครั้งที่ 2
9) Rolling Quality Momentum ครั้งที่ 3
10) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงาน
11) การพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลติดดาวจังหวัดลพบุรี
12) การพัฒนาคุณภาพการจัดการสิง่ แวดลอมเพือ่ การเยียวยา
13) การหาสาเหตุของปญหาที่แทจริง (RCA) อยาง Effective จํานวน 2 ครั้ง
14) การใชเครื่องมือพัฒนาคุณภาพในกระบวนการทํางาน
15) การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment)
16) Risk assessment
17) เทคนิคการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดําเนินงานดานงานสาธารณสุขยุค
Thailand 4.0
18) Spiritual Health Appreciation (SHA)

ปญหา/ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
หลักสูตรอบรม
ผลการดําเนินงาน
19) Risk Register & Risk Profile
20) 12 กิจกรรมทบทวน และ Unit-Based Quality (Service Profile)
21) การบูรณาการงานคุณภาพขั้นพืน้ ฐานกับงานประจําของโรงพยาบาลกลุมบางรัก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
22) การเพิ่มความรูความเขาใจ มาตรฐาน HA ฉบับใหม แกบุคลากรในโรงพยาบาล
การพัฒนาความเปนเลิศดานการบริการศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence center)
3) อบรมผานระบบ Distance
1) หลักสูตร HA 602 คุณภาพความปลอดภัยในคลินิก วันที่ 30 ม.ค.Leaning 2 หลักสูตร ไดแก
1 ก.พ. 61 มี รพ. สมัครแบบออนไลน จํานวน 30 Account และ ออฟไลน
จํานวน 5 Account
2) หลักสูตร HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ วันที่ 28-30
มี.ค. 61 มี รพ. สมัครแบบออนไลน จํานวน 46 Account
 พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรู นักถอดบทเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ 35 คน และบุคลากร สรพ. โดย
ไดรับการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรู รอยละ 98.60 จากเปาหมาย รอยละ 80 ใหสามารถถอดบทเรียน
องคความรูจากการวิเคราะหกระบวนการและศึกษาดูงาน การทํางานของเครือขายในหองคลอด,งานไต,งาน OSCC และงาน

ควบคุมและปองกันการติดเชื้อ

ปญหา/ขอเสนอแนะ

 องคความรูที่รวบรวมตามหมวดหมู ยัง
ไมมีการประเมินผลลัพธการนําความรู
ไปใชพฒ
ั นางานคุณภาพของ
สถานพยาบาล เพื่อใหเห็นการพัฒนา
ตอยอดนวตกรรมสูการทําวิจัย

กิจกรรม

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
 พัฒนาองคความรูและระบบการจัดการความรู มีหมวดองคความรู จํานวน 14 หมวดความรู และอยูระหวางรวบรวมองค
ความรูจากการปฏิบตั ิ และเผยแพรตามหมวดองคความรูดานคุณภาพสูการปฏิบัติ โดยเผยแพรผานชองทางคลังความรู
www.Hajourney.com
หมวดองคความรู
องคความรู (เรื่อง)
I-1 การนําองคกร
6 เรื่อง
I-2 กลยุทธ
I-3 ผูปวย/ผูรับบริการ
6 เรื่อง
I-4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
7 เรื่อง
I-5 กําลังคน
6 เรื่อง
I-6 การปฏิบัติการ
3 เรื่อง
II-1 การจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ
17 เรื่อง
II-3 สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย
6 เรื่อง
II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
4 เรื่อง
II-6 ระบบการจัดการดานยา
15 เรื่อง
II-7 การตรวจสอบประกอบการวินิจฉัย และบริการที่เกี่ยวของ
1 เรื่อง
II-9 การทํางานกับชุมชน
2 เรื่อง
III กระบวนการดูแลผูปวย
-

ปญหา/ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)
1) สถานพยาบาลทีไ่ ดรับ HA นําระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ ไปใช รอยละ 46.20 เปาหมาย รอยละ 40
จํานวน 367/795 แหง โดยสื่อสารทางไกลการใชงานระบบสารสนเทศฯ สําหรับสมาชิก 1 ครั้ง และสมาชิกใหมหรือตอ
อายุที่มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ 5 ครั้ง และติดตามผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง
2) สรางความรวมมือในการพัฒนาตัวชี้วัดฯ รวมกับกรมการแพทย โครงการ Quality of Medical Care :QMR
3) รวมมือทางวิชาการพัฒนาตัวชี้วดั Center of Excellence กับ Uhosnet
4) ขับเคลื่อนการพัฒนาตัวชี้วัดเปรียบเทียบรวมกับกรมอนามัย กรมสุขภาพจิตสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร,

ปญหา/ขอเสนอแนะ
 มีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อลดคาใชจา ย แตได
ผลลัพธตอองคกรดวยการใชระบบ
เทคโนโลยีเขามาจัดการใหเกิดความ
คลองตัว แตการพัฒนาเครื่องมือ
ตัวชี้วัดเปรียบเทียบยังตองไดรับ
วิเคราะหประเมินผลตัวชี้วัดฯเพือ่ ให
สํานักงานสนับสนุนบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว, สํานักงานควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง กรมควบคุมโรค การรายงานผลมีความสอดคลองกับ
สมาชิกผูใชระบบในการนําผลการ
เปรียบเทียบไปพัฒนากระบวนการ
คุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 : องคกรแหงความเปนเลิศ (Organization Excellence)
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ สรพ. ใหสามารถบรรลุเปาประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ : (4.1) พัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล (4.2) การพัฒนา Digital Technology (4.3) การพัฒนาบุคลากร (4.4) การสื่อสารสาธารณะและ
ภาพลักษณองคกร
งบประมาณ : จัดสรร 76,398,200 บาท เบิกจาย 36,514,279.56 บาท คิดเปนรอยละ 47.79
แผนงาน : องคกรแหงความเปนเลิศ จัดสรร 16,265,600 บาท เบิกจาย 5,990,327.65 บาท คิดเปนรอยละ 36.83
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาองคกรเพื่อ
คุณภาพ

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
 การตออายุสมาชิกระดับสากล ISQua : ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกและธํารงการรับรองคุณภาพ ในการดาน
Surveyor Training Program , Standards Assessment และ Organization Survey ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่ง
ดําเนินการไดตามวัตถุประสงคของโครงการเรียบรอยแลว
 การสื่อสาธารณะและภาพลักษณองคกร :
- การดําเนินการตามแผนสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน โดยมีการสื่อสารตามแผน 100 %
- หารือการสื่อสารกําหนด Branding HA ใหเขาถึงประชาชนและรับรู HA มากยิ่งขึ้น ดวยการปรับปรุงโลโก
และสโลแกน “โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ”
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรออนไลน E-Marketing จํานวน 55 ชั้น โดยสามารถเพิ่มกลุมเปาหมาย
ผูติดตามใหเขาถึงสื่อที่สถาบันนําเสนอเพิ่มขึ้น จาก 59,589 คน เปน 73,515 คน
- จัดบูธนิทรรศการเผยแพรวิสัยทัศน ยุทธศาสตรองคกร และสโลแกนใหกลุมเปาหมายไดรับรูมากขึ้น
- จัดทําสื่อเครื่องหมายการรับรองคุณภาพในรูปแบบตางๆ เชน Roll Up สติ๊กเกอร ถุงผาดิบ
- จัดแถลงขาวการรับรองคุณภาพระดับสากล ISQua ครั้งที่ 3 โดยเชิญสื่อตางๆเขารวมงาน และนําเสนอขาว
กิจกรรมไปยังสื่อตางๆ 11 Kipping สื่อสิ่งพิมพ 3 ชิ้น และสื่อออนไลน 8 ชิ้น
- จัดกิจกรรมลงพื้นที่เครือขายความรวมมือเพื่อสื่อสารสโลแกน HA

ปญหา/ขอเสนอแนะ
 นําขอเสนอแนะของ ISQua มาทบทวนและ
จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการระยะ
ปานกลาง และระยะยาว เพื่อเปนทิศทางการ
พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
เปาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศนองคกร
 นําผลจากการดําเนินงานตามแผนการสราง
ความรับรูแกประชาชน เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
การรับรูของสังคม/ประชาชนตอ Branding HA

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
1) โรงพยาบาลอุบลรัตน จ.ขอนแกน วันที่ 8 ก.พ. 2561 ผูเขารวมเสวนาจํานวน 70 คน
2) เยี่ยมเยือนพบปะสื่อมวลชน สนพ.ขาวสด สนพ.ไทยรัฐ สนพ.มติชน บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน) สถานีวทิ ยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ และองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศ
ไทย
3) ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเกาะยาวนอย จ.พังงา
- สรางมีสวนรวมกับภาคประชาชน โดยการประกวดผลงานสื่อสารภาพลักษณใหสังคมรับรูและเห็นคุณคาของ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล รูปแบบคลิปวิดโี อ “ประชาชนไดอะไร เมื่อโรงพยาบาลมี
คุณภาพ (มาตรฐาน HA) มีผลงานที่เขารวม 60 ผลงาน และผลงานสงเขาประกวดชิงรางวัล Popular Vote
จํานวน 23 ผลงาน และไดรบั การคัดเลือก 5 ผลงาน แบงเปนผลงานสรางสรรค 2 รางวัล ผลงานสื่อ
ความหมายชัดเจน 3 รางวัล และเขารับรางวัลในงานประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 19 ณ เวที Mini Stage
วันที่ 16 มี.ค. 2561
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ :
- พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีใหในการประชุมวิชาการประจําป การถายทอดเผยแพรองคความรู
รูปแบบออนไลน การตออายุประกันอุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณเน็ตเวิรคใหมีความเสถียร
และเกิดความคลองตัวr
- บํารุงรักษาการตออายุประกันอุปกรณ
- การพัฒนาโปรแกรม Digital Marketing เพื่อเปนชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยมีผูสนใจ 202 ราย
 ทบทวนการสราง Career Path
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ระดับเจาหนาที่ปฏิบัตงิ าน
- จากสายงานเดิมสูสายงานใหม โดยพิจารณาจากศักยภาพจากสายงานเดิมและ
(Leader Self)
สามารถตอยอดไปพัฒนางานในตําแหนงใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 1
อัตรา ไดแก นางสาวศิริณา กาญจนศิริรัตน จากตําแหนงเจาหนาที่การเงิน ไปสู
ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ

ปญหา/ขอเสนอแนะ

 กําหนดหลักเกณฑแนวทางการเติบโตกาวหนา
ในสายงาน
 วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหไดตาม GAP
แตละสายงาน

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
การสรรหาบุคลากร

การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร

สงเสริมคานิยมในองคกร

- สรรหาอัตรากําลัง เพื่อพัฒนางานภารกิจองคกร จํานวน 3 อัตรา
1) ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักพัฒนาองคกร
2) ตําแหนงนักวิชาการ สํานักสงเสริมการพัฒนา
3) ตําแหนงนักวิชาการบริหารจัดการโครงการ (ลูกจางโครงการ) สํานัก
สงเสริมการพัฒนา
- บุคลากรไดรบั การพัฒนาตาม GAP รอยละ 70
- บุคลากรไดรบั การฝกอบรม ภาพรวมรอยละ 80 ระดับบุคคล รอยละ 33.3
เนื่องจากบุคลากรติดภารกิจไมสามารถเขารวมการอบรมไดตามเปาหมาย
- พัฒนาทักษะบุคลากรตามสายงาน 6 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตร วิเคราะหกระบวนการทํางาน จํานวน 6 คน
2) หลักสูตร กิจกรรมหนวยพัฒนาศักยภาพหลัก จํานวน 1 คน
3) หลักสูตร e-Learning Course on Management Innovation in SMEs
จํานวน 2 คน
4) หลักสูตร Big Data จํานวน 1 คน
5) เสวนา เรื่อง เติมใจ เติมสุข สนุกกับชีวิต : เพื่อการใชชีวิตที่ดีขนึ้ ในยุค 4.0
จํานวน 9 คน
6) หลักสูตร TQA Criteria จํานวน 1 คน
- สรางสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยใหเจาหนาที่ ในการใชสิ่งของ
เครื่องใชสํานักงาน
- สรางเสริมสุขภาวะที่ดีตอสุขภาพ โดยแนะนําการออกกําลังกาย
- การสรางขวัญกําลังใจ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ”

ปญหา/ขอเสนอแนะ

แผนงาน : บริหารจัดการ จัดสรร 60,132,600 บาท เบิกจาย 30,523,951.91 บาท คิดเปนรอยละ 50.76
โครงการ/กิจกรรม
โครงการคาใชจาย
บุคลากร

โครงการบริหารจัดการ
ทั่วไป

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ผลการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 96) - รอยละ 48.30
- เงินเดือน
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- คารักษาพยาบาล
- คาตอบแทนผูบริหาร
- คาตอบแทนวิชาชีพ
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- สวัสดิการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ผลการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 96) - รอยละ 61.45
- คาสาธารณูปโภค
- คาเชา
- คาจางเหมาบริการ
- คาวัสดุ/อุปกรณ/คาบํารุงรักษา
- คาใชจายสวนกลาง
- คาครุภัณฑ

ผลการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส
แผน
รวม 44,209,000
Q1
11,052,250
Q2
11,052,250
Q3
11,052,250
Q4
11,052,250

ผล
รอยละ
21,352,908.32 48.30
10,184,400.63 92.15
11,168,507.69 101.05
-

ไตรมาส
แผน
รวม 14,923,600
Q1
3,730,900
Q2
3,730,900
Q3
3,730,900
Q4
3,730,900

ผล
9,171,043.59
4,575,793.12
4,594,250.47
-

รอยละ
61.45
122.65
123.14
-

