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กรอบในการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม รวมทั้งผูบริหารและคณะกรรมการบริหารใชกํากับ ติดตาม ประเมินผล
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1. ความเปนมา
สถาบั นรับรองคุ ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) หรื อ สรพ. เป นหนวยงานของรัฐในรูปแบบ
องคการมหาชน จัดตั้ งขึ้นตามพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งสถาบั นรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) พ.ศ.
2552 มี ภารกิจหลักในการดําเนิ นการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกําหนด
มาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่ อใช เป นแนวทางการประเมิ นการพั ฒนาและการรับรองคุ ณภาพของสถานพยาบาล
ทั้งนี้ เครื่องหมายการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล หรือ HA คือสัญลักษณ ที่แสดงถึงความเชื่อถือ และ
ไววางใจของสังคมที่มีตอสถานพยาบาลซึ่งไดรับการรับรองจาก สรพ.
มาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพ มุงเนนการประเมินระบบงานระดับ
องคกร ไมไดประเมินการทํางานในระดับบุคคลหรือวิธีการดูแลรักษาผูปวยเฉพาะราย คนในองคกรมีความพึงพอใจ
ที่จะเรียนรูและรับคําแนะนําเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น ในขณะที่ สรพ. มีบทบาทในการชวยกระตุนและสงเสริมใหแนวทาง
สําหรับการบริหารและการปฎิบัติงานที่ดี
การพัฒนาและประเมินมีบทบาทหนาที่สําคัญ คือ
(1) พัฒนาและกําหนดมาตรฐานเพื่อประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และจัดทําขอเสนอแนะ
เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ดวยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลจากการประเมิน
รับรอง
(2) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดกลไกในการพัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยอยางเปนระบบ โดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
(3) สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการเพื่อเผยแพรองคความรู รวมทั้งจัดหลักสูตรฝกอบรมใหเจาหนาที่
ของสถานพยาบาล
ทั้ งนี้ การพั ฒ นาและประเมิ น คุณ ภาพสถานพยาบาล ได เริ่ม ดําเนิน งานครั้งแรกในป พ.ศ. 2540
ภายใตโครงการวิ จั ย กลไกส งเสริ มการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาล และตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดจัดตั้งเป น
หนวยงานภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภายใตชื่อ “สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล”
(พรพ.) เพื่อทําหนาที่ประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย พรอมกับบทบาทในการ
สงเสริมการพั ฒนาคุณภาพควบคูไปดวยกัน โดยยึดหลักการสําคัญ คือ มีความเปนกลาง นาเชื่อถือ คลองตัว
มีการดําเนินการบนพื้นฐานวิชาการสอดคลองกับบริบทสาธารณสุขและวัฒนธรรมของประเทศ จนมีผลงานเปน
ที่ประจักษ และทําใหโรงพยาบาล ในประเทศไทยยอมรับการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน
HA ทําให พรพ. ยกระดับและไดรับการจัดตั้งเปนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ขึ้นในป
พ.ศ. 2552
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2. กรอบแนวคิดของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
สถาบั น ได จั ดทํ า แผนยุ ทธศาสตร ฉบั บ นี้ โดยศึ กษาถึงป จ จัย สําคัญ ตางๆที่มีผ ลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน ระบบบริการสาธารณสุขและงานของสรพ. ดังกรอบแนวคิดที่ระบุไวในรูปภาพที่ 1 ขางลางนี้

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 -2566

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ม.47,55
ม.258 ช (4), (5)

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการ
สรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

แผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข

แผนปฏิรปู ประเทศ
ดานสาธารณสุข
ประเด็นที่ 7 การ
คุมครองผูบริโภค

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและสรางความ
เขมแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

คําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี

SDGs ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
(สหประชาชาติ) SDGs ขอ 3.8 ความครอบคลุม
UC และเขาถึงบริการที่มีคณ
ุ ภาพ

แผนยุทธศาสตรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ฉบับนี้ ไดทบทวนสถานการณ
ภายใตบริบทของสังคมไทยและกระแสโลกในปจจุบัน รวมถึงความท าทายในอนาคตที่มีความเกี่ ยวของกับการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย โดยแผนยุทธศาสตรนี้เชื่อมโยงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 47 มาตรา 55 และมาตรา 258 ช (4) และ (5) วาดวยการปรับระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชน
ไดรับสิทธิและประโยชนจากการบริหารจัดการและการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน อีกทั้งใหมีระบบ
การแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม
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แผนยุทธศาสตรนี้ ยังสอดคลองกั บยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ในยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม นโยบายรั ฐ บาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคม (ราง) แผนแม บทภายใตยุทธศาสตรชาติ ฯ ประเด็นที่ 20 การสรางหลักประกัน สังคม แผน
ปฏิ รูป ประเทศด า นสาธารณสุ ข ประเด็ น ที่ 7 การคุม ครองผูบ ริโภคและผูให บ ริก าร และประเด็น ที่ 10 ระบบ
หลักประกันสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและสรางความเขมแข็งในการอภิบาล
ระบบสุขภาพ แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ดาน Governance Excellence แผนงานที่ 11
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ เปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goal: SDGs) ที่มุงหมายใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ
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3. สถานการณและปจจัยการเปลี่ยนแปลง
โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒ นาเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ปจจุบันเปนโลกของขอมูลขาวสาร การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทําใหหลายประเทศ หลายหนวยงาน หลายองคกรตองทบทวนและปรับตัวเพื่อใหทัน
ต อการเปลี่ ย นแปลง และจากการทบทวนพบวา ปจ จัยสําคัญ ที่อาจสงผลต อการเปลี่ ย นแปลงระบบบริการ
สาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งอาจสงผลตอการทํางานของ สรพ. ไดแก
(1) ประเทศไทยกลายเป นสังคมเมื องมากขึ้ น จากขอมู ลสํามะโนประชากรและเคหะในช วงป พ.ศ.
2523 - 2553 พบวา จํานวนประชากรเมืองเพิ่มขึ้นจากรอยละ 26.4 ในป พ.ศ. 2523 เปนรอยละ 44.1 ในป 2553
ทําใหปจจุบันประเทศไทยมีความเปนสังคมเมืองมากขึ้น และวิถีชีวิตของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเปน
สังคมเมือง ซึ่งสงผลใหสถานพยาบาลในเขตเมืองตองรองรับผูปวยจํานวนมากขึ้น สถานพยาบาลเกิดความแออัดจาก
การเขาถึงบริการไดมากขึ้น ซึ่งสงผลตอคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยและผูใหบริการสุขภาพ
(2) การที่ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมสูงวัย (aging society) ในป พ.ศ. 2558 ประชากรไทย
จํานวน 65.1 ลานคน มีผูสูงอายุ รอยละ 16 ตามประมาณการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมสูงวัย (aged society) คือ สังคมที่มีสัดสวนผูสูงวัยเกินกวารอย
ละ 20 ในป 2564 ยอมสงผลตอการจัดสวัสดิการสังคมและบริการสุขภาพ เตียงของโรงพยาบาลทั้งประเทศที่มี
อยูใ นปจจุบันอาจไมรองรับความตองการของผูสูงอายุที่จะมีจํานวนเพิ่มขึ้น และจากการเจ็บปวยที่ทําใหผูปวย
ตองการเตียงมากขึ้น การจัดตั้งสถานพยาบาลที่ใหการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวนาจะมีการขยายตัวมากขึ้น
รวมทั้งอาจมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดการพึ่งพิงเตียงในโรงพยาบาลและการสนับสนุนใหมีการดูแลผูปวย
ที่บานก็นาจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
(3) โรคติดตออุบัติใหมและวัณโรค ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นใหมจํานวนมาก
ไดแก โรคทางเดิน หายใจตะวัน ออกกลาง โรคไข ห วัดนก โรคไวรัส อีโบลา โรคไวรัสซิ กา เปน ตน จะเห็น ไดวา
โรคติ ดต ออุ บั ติใหม มีแนวโน มการระบาดเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกิดการระบาดก็จ ะสงผลกระทบตอสังคมและ
เศรษฐกิ จอยางรุน แรง สํ าหรับ วัณ โรค ก็ ยังคงเป น โรคระบาดที่ สํ าคัญ ของประเทศไทย โดยพบวา ในป 2557
มี ผู ป ว ยวั ณ โรครายใหม 120,000 ราย (171 ต อแสนประชากร) ซึ่ งสู งกว าเป าหมายขององคก ารอนามั ย โลก
ที่ตองการลดอัตราปวยรายใหมเปน 20 ตอแสนประชากรในป 2573 ในปจจุบันประเทศไทยจัดเปนหนึ่งใน 14
ประเทศที่มีปญหาจากวัณโรคสูงทั้งสามดาน ไดแก วัณโรค วัณโรคดื้อยา และวัณโรครวมเอชไอวี
การแพรกระจายของเชื้อโรคติดตออุบัติใหมและวัณโรคเปนการแพรกระจายผานระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งการแพรกระจายสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น เรื่องนี้จึงเปนปจจัยสําคัญในการออกแบบโครงสราง
อาคารสถานที่ และการออกแบบกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ของสถานพยาบาลทุกระดับ
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(4) นโยบายการเป น ศู น ย ก ลางของบริก ารสุ ข ภาพในภู มิภ าค (Medical Hub) ในช ว งที่ ผ านมา
โรงพยาบาลของประเทศไทยมีความโดดเดนทั้งในดานความรูความสามารถของบุคลากรทางการแพทย เทคโนโลยี
และจิตใจของบุคลากรที่พรอมใหบริการ สงผลใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางของบริการสุขภาพของโลก
ซึ่งจากขอมูลของบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ในป 2558 พบวา ธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยสําหรับ
ชาวตางชาติ มีมูลคาไมต่ํากวา 107,000 ลานบาท
การประเมิ น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาลจึ งเป น กลไกสํ าคั ญ กลไกหนึ่ งในการเข าสู ต ลาดสุ ข ภาพ
ระดับโลก ทําใหมีองคกรประเมินรับรองโรงพยาบาลจากตางประเทศ เชน Joint Commission International
(JCI), DNV-GL, Global Healthcare Accreditation (GHA) เขามาในระบบการประเมินรับรองโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย และกระตุนใหสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) พัฒนาการประเมินรับรองขั้น
กาวหนา (Advanced Healthcare Accreditation Program) ขึ้น
(5) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ประเทศไทยเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหประเทศไทยมีการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น ซึ่งมีประโยชนอยางมากเพราะเปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสงเสริม
ความสามารถในการแขงขัน สงผลใหเกิดการสงเสริมการลงทุนในประเทศ การสงออก เกิดการจางงานเพิ่มขึ้น
การพัฒนาในพื้นที่ขนาดใหญ เชน พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
สงผลใหเกิดการอพยพยายแรงงานจากตางถิ่นเขามาเพื่อประกอบธุรกิจและรับจางงาน ทําใหความตองการบริการ
สุขภาพในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหมีสถานพยาบาลใหมๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกลาวและสถานพยาบาลที่
มีอยู เดิมก็ตองขยายศั กยภาพในการให บ ริการ นอกจากนี้ การพั ฒ นายังสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนใน
หลายๆ ดาน เชน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ปญหาขยะและของเสียอุตสาหกรรม มลพิษทางน้ํา อากาศ และ
ฝุนละออง
(6) ความตื่ น ตั ว ของประชาคมโลกในเรื่ อ งความปลอดภั ย ของผู ป ว ย (Patient safety) จากการ
ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผูปวยโดยหนวยงานตาง ๆ ทั่วโลก มาอยางตอเนื่อง สงผลใหประเด็นเรื่อง
ความปลอดภัยของผูปวยไดรับการผลักดันเขาสูหลักสูตรการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทยในประเทศไทย
มี การประเมิ น รั บ รองสถานศึ กษาที่ มี การเรี ย นการสอนนั กศึ กษาแพทย โดย World Federation for Medical
education (WFME), นอกจากนี้ Global Ministerial Summit on Patient Safety กํ าลั งจะผลั กดั น ให องค การ
อนามัยโลกออก resolution ในเรื่อง patient safety ในการประชุม World Health Assembly 2019
การขับเคลื่อนดังกลาวเปนแรงสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน ที่มุงหมายใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยในสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA
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(7) ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทยที่สําคัญ ไดแก 1) สเต็มเซลลที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไป
ใชในการซอมแซมอวัยวะที่เสียหาย หรือใช รักษาโรคได 2) นาโนเทคโนโลยี ทางการแพทย (Nanomedicine)
ใชในระบบนําสงยาเพื่ อให การรักษามีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น 3) หุนยนตทางการแพทย เชน หุนยนตดาวิน ชี
ที่ชวยใหการผาตัดเปนไปอยางแมนยํา ลดความเจ็บปวดจากการผาตัด ทําใหเสียเลือดนอยกวา และระยะการพัก
ฟ นเร็วขึ้ น , หุ น ยนต ชว ยเสริมสรางสมรรถภาพคนพิการเพื่อชวยในการเดิน หรือการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น สําหรับ
ผูพิการ, การใชสัญญาณทางชีวภาพ (Biological signal) ของรางกายสวนอื่น เพื่อนํามาใชควบคุมหุนยนต
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทยจะชวยใหการรักษาพยาบาลมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นก็จะสงผล
ทําใหคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาลสูงขึ้น และอาจกอใหเกิดประเด็นจริยธรรมที่ยากลําบากในการตัดสินใจ
(ethical dilemma) ใหมๆ เกิดขึ้น ซึ่งตองมีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดกลไกในการพัฒนาระบบการใหบริการที่
มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอยางเปนระบบโดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
(8) สิทธิของประชาชนดานสาธารณสุข นอกจากที่กลาวมาสถานการณการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
การขับเคลื่อนประเทศตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติสิทธิที่
เกี่ยวกับดานสาธารณสุขไวใหตองปฏิบัติ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 47 บุคคลมีสิทธิ
ได รั บ บริ การสาธารณสุ ขของรั ฐ หมวด 5 หน าที่ รั ฐ มาตรา 55 รั ฐต องดํ าเนิ น การให ป ระชาชนได รั บ บริ การ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด บริการ
สาธารณสุขตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ
ดวย รวมถึ งรัฐตองพั ฒนาการบริการสาธารณสุขให มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หมวด 6
การปฏิ รู ปประเทศ มาตรา 258 (ช) (4) กําหนดให ปรั บระบบหลั กประกั นสุ ขภาพให ประชาชนไดรับสิทธิและ
ประโยชนจากการบริหารจัดการและการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน (5) ใหมีระบบการแพทย
ปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม
ซึ่งถือวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดบทบัญญัติใหสิทธิดานสาธารณสุขแกประชาชนไวอยางมาก
ซึ่งทุกภาคสวนตองนํามาวางกรอบการทํางานและปฎิบัติใหสอดคลองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
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4. ผลการดําเนินงานที่ผานมาของสถาบัน
ในระยะเกือบ 10 ป ที่ผานมา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ไดขับเคลื่อนงาน
ตามภารกิจที่สําคัญสรุปไดเปน 5 ดานคือ (1) ดานการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
(2) ด านการขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (3) ด านการจัด การฝ กอบรมและเผยแพรความรู
(4) ดานการขับเคลื่อนนโยบายและความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาล และ
(5) ดานการพัฒนาองคกร โดยแตละดานจะเสนอขอมูลผลงานที่ผานมา รวมทั้งประเด็นปญหา/ความทาทายที่
สําคัญ และแนวทางการแกปญหา/การดําเนินงานในอนาคต ดังตอไปนี้

(1) ดานการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
สถาบันใชการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลดวยความเปนกัลยาณมิตร ทําใหไดรับการ
ยอมรับจากสถานพยาบาล เปดโอกาสให สรพ. เขาประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน
HA พบวา การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย มีความกาวหนาอยางตอเนื่องผลการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาลทําใหสถานพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA มากขึ้น
ในป งบประมาณ 2561 มี สถานพยาบาลได รับการรับรองกระบวนกาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (ขั้ น 3)
ทั้ งสิ้ นจํานวน 794 แห ง จากจํ านวนทั้ งสิ้ น จํานวน 1,384 แห ง คิดเป นรอยละ 57.37 เป นสถานพยาบาลภาครัฐ
จํ านวน 710 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 67.81 เป น สถานพยาบาลเอกชน จํ านวน 84 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 24.93
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปสถานะการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ปงบประมาณ 2561
จํานวน
ขั้น 1
ขั้น 2
ประเภทโรงพยาบาล
โรงพยาบา
จํานวน % จํานวน %
ล
รพช.
745
6
0.81
47
6.31
รพท.
83
0
0.00
1
1.20
รพศ.
34
0
0.00
0
0.00
รพ.รัฐอื่นๆ ในสังกัดสธ.
64
0
0.00
3
4.69
ร.ร.แพทย/รพ.มหาวิทยาลัย
13
0
0.00
0
0.00
สังกัด กรุงเทพมหานคร
8
0
0.00
0
0.00
กระทรวงกลาโหม
63
0
0.00
6
9.52
รพ.รัฐอื่นๆ
37
0
0.00
6
16.22
รวม รพ.รัฐ
1,047
6
0.57
63
6.02
รวม รพ.เอกชน
337
4
1.19
45
13.35
รวมทั้งสิ้น
1,384
10 0.72 108
7.80

ขั้น 3

รวม

จํานวน

%

จํานวน

%

515
68
26
41
12
6
36
6
710
84
794

69.13
81.93
76.47
64.06
92.31
75.00
57.14
16.22
67.81
24.93
57.37

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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1) ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2) ขั้น 3 รวมโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองขั้นกาวหนา (Advanced HA)

จากขอมูลในรูปภาพที่ 2 ขางลางนี้แสดงใหเห็นวา ในระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลเริ่ มมี การชะลอตั วในการขอรั บ การประเมิ น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล HA ขั้ น 3 เนื่ องจาก
สถานพยาบาลหลายแห งมีขอจํากัดจากสถานการณ หลายดาน เชน ดานกําลังคน ดานงบประมาณ และโครงสราง
พื้นฐานและการลงทุน แตอยางไรก็ดี สถานพยาบาลภาครัฐหลายแหงยังมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องทําใหมี
สถานะการรั บ รองสถานพยาบาลภาครั ฐ ครอบคลุ มถึ งร อยละ 67.81 โดยเฉพาะโรงพยาบาลขั้ นตติ ยภู มิ หรื อ
โรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย จะไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA รอยละ 100 และมีบางแหงกาวเขาสูการ
รับรองขั้นกาวหนา (Advanced HA) แตยังมีสถานพยาบาลภาครัฐอีกหลายแหงที่ยังตองพัฒนากระบวนการคุณภาพ
เพื่อใหไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตาฐาน HA สําหรับสถานพยาบาลภาคเอกชน พบวา มีจํานวน
การไดรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA คิดเปนรอยละ 24.93 ซึ่งเปนสัดสวนที่สามารถสงเสริมและ
กระตุนใหสถานพยาบาลพัฒนาใหเขาสูการประเมินรับรองตามมาตรฐาน HA เพิ่มขึ้นได
รูปภาพที่ 2 กราฟขอมูลแสดงจํานวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2561

ตค. 61 = 794 แห่ง

นอกจากนั้น สรพ. ยังไดมีการพัฒ นารูปแบบการประเมินและรับรองที่หลากหลายใหตอบสนองความ
ตองการการขับเคลื่อนคุณภาพของสถานพยาบาลในรูปแบบตางๆ อาทิ
• การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นกาวหนา (Advanced HA) ที่มุงใหสถานพยาบาล
แสดงผลลัพธคุณภาพของการพัฒนากระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล
• การการรับรองเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System Accreditation: DHSA)
สงเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
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• การรับรองเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial network Certificate: PNC) สงเสริม
การใหบริการที่ไรรอยตอในระบบบริการสาธารณสุข
• การรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Disease Specific Certificate) สงเสริมให
สถานพยาบาลพัฒนาความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ
และปจจุบัน สรพ. กําลังพัฒนามาตรฐานการรับรอง Spiritual Hospital Accreditation (SHA) เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการใชแนวคิดมิติจิตวิญญาณในการใหบริการผูปวย เนนผูปวยเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนจุดเดน
ของระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลในประเทศไทย
สํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานด านการประเมิ น และรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพสถานพยาบาลที่ ผ านมา
สถานพยาบาลสวนใหญยังมีขอจํากัดของการไดรับการรับรองคุณภาพ เนื่องจากภาระงานจากการบริการและงาน
ด านอื่ นๆ รวมทั้ งการขาดแคลนด านกํ าลั งคน และด านงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณด านการลงทุ นด าน
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล อยางไรก็ดี ยุทธศาสตรชาติ 20 ปดานสาธารณสุข
ไดกําหนดเป าหมายใหสถานพยาบาลพั ฒนาและไดรับการประเมิ นรับรองคุณภาพดวยมาตรฐาน HA เป าหมาย
สํ าคั ญ คื อ โรงพยาบาลศู นย โรงพยาบาลทั่ วไป ทุ กแห งในกระทรวงสาธารณสุ ขได รั บการรั บรองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน HA รอยละ 100 และโรงพยาบาลชุ มชน ได รับการรับรองคุ ณภาพตามมาตรฐาน HA รอยละ 80-100
ซึ่งคาดวาจะกระตุนและสงเสริมสนับสนุนสถานพยาบาลในงานคุณภาพเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อโรงพยาบาลทุกแหงตองการเขารวมกระบวนการพัฒนาและขอรับการประเมินรับรองเพิ่มมากขึ้น
สรพ. ตองจัดกระบวนการเยี่ยมสํารวจใหมีประสิทธิภาพไมใหเกิดการรอคอยการเยี่ยมสํารวจที่ยาวนาน รวมถึงตอง
พั ฒนากระบวนการพิ จารณาและการแจ งผลเพื่ อใหโรงพยาบาลได รับการรับรองอยางตอเนื่ องกอนหมดอายุการ
รับรอง และตองสรางผูเยี่ยมสํารวจใหเพียงพอกับภาระงาน นอกจากนี้เนื่องจากปจจุบัน สรพ. ใชผูเยี่ยมสํารวจจาก
ภายนอกเปนหลักในการประเมินรับรองสถานพยาบาล ดังนั้นสรพ. จะตองสรางผูเยี่ยมสํารวจภายในควบคูไปกับการ
สรางผูเยี่ยมสํารวจภายนอกใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นควบคูไปดวย
อนึ่ง สิ่งที่เปนความทาทายอีกประการคือ การสรางคุณคาของ Brand HA ใหสถานพยาบาลยอมรับและเห็น
ความสําคัญและกลาที่จะแสดงเครื่องหมายการรับรองและสื่อสารใหประชาชนและสังคมรับรู สรพ. ตองสนับสนุนและ
สงเสริมใหมีการถายทอดคุณคาของสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ใหประชาชน
รับรู และเห็นคุณคาวาสงผลใหเกิดความปลอดภัยของผูปวยอยางไร ซึ่งอาจตองใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนากระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล นอกจากนี้ สรพ. ควรทําใหสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพมาตรฐาน HA ไดรับการยอมรับ และไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนตางๆ อาทิ กองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคม กรมบัญชีกลาง รวมทั้งสงเสริมคุณคาดานอื่นๆ ที่ไมใชตัวเงิน
นอกจากที่กลาวมา สรพ. อาจตองเรงสรางและพัฒนามาตรฐานการรับรองกระบวนการคุณภาพที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้นได เพื่อตอบสนองตอการขับเคลื่อนระบบบริการสุชภาพ อาทิ มาตรฐานการรับรองเครือขายสถานพยาบาล
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เพื่อใหเกิดระบบบริการที่ไรรอยตอเพิ่มขึ้น หรือมาตรฐานในการประเมินสถานพยาบาลในการดูแลผูสูงอายุ การแพทย
แผนไทย รวมทั้งมาตรฐานที่จะตอบสนองตอความตองการของสถานพยาบาลที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

(2) ดานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
สรพ. ได สนั บสนุ นการพั ฒนาคุ ณภาพสถานพยาบาลในพื้ นที่ ผานศู นยความรวมมือเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพ
โรงพยาบาล (HA Collaborating Center: HACC) จํ านวน 6 แห ง โดยความร วมมื อกั บ คณะแพทยศาสตร ของ
มหาวิทยาลั ยในภู มิภาค และเครือข ายความรวมมื อเพื่ อขับเคลื่อนคุณภาพในพื้ นที่ (Quality Learning Network:
QLN) จํานวน 56 แหง แตยังไมครอบคลุมทุกจังหวัด (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561) ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 ขางลางนี้
จากการดําเนินงานที่ผานมา พบวา สรพ. ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาและสงเสริมใหมีการสรางเครือขายการ
พัฒ นาคุณ ภาพสถานพยาบาลในพื้น ที่ใหครอบคลุมอยูในทุกจังหวัด เพื่อใหสถานพยาบาลทุกแหงมีระบบการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สรพ. จะชวยสงเสริมและเพิ่มศักยภาพความ
เข มแข็ งให เครือ ข ายเพิ่ มขึ้ น ด ว ยการพั ฒ นาศั กยภาพให กับ บุค ลากรของเครือขาย อาทิ พี่เลี้ย งและที่ ป รึกษา
กระบวนการคุณภาพของเครือขาย ทั้งดานความรูความเขาใจมาตรฐาน HA และการใชเครื่องมือและกลไกในการ
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของผูปฎิบัติที่หนางานในการถอดองคความรูที่ไดจากการ
พัฒนากระบวนการคุณภาพในพื้นที่ เพื่อนําไปใชสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับสถานพยาบาลในเครือขาย
และตางเครือขายใหเกิดการพัฒนากระบวนการคุณภาพอยางตอเนื่อง และชวยใหสถานพยาบาลไดรับการธํารง
การรับ รองหรือขอรับ การรับ รองกระบวนการคุณ ภาพตามมาตรฐาน HA ซึ่งจะทําให ประชาชนไดบ ริการจาก
สถานพยาบาลที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย
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รูปภาพที่ 3 แผนที่ตั้งศูนยความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA Collaborating Center: HACC)
และ เครือขายความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพในพื้นที่ (Quality Learning Network: QLN)
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(3) ดานการจัดการฝกอบรมและเผยแพรความรู
สรพ. สงเสริมใหเกิดการเผยแพรความรูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพให บุคลากรของสถานพยาบาล
ผานหลักสูตรการอบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เปนหลักสูตรเฉพาะ จํานวน 4 หลักสูตร ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การเรียนรูมาตรฐาน HA คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก และการเปนผูเยี่ยม
สํารวจภายใน หลักสูตรทั่วไป จํานวน 10 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรปกติที่เปดอบรมใหความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และหลักสูตร Advanced จํานวน 3 หลักสูตร ซึ่งจะเปนกลุมของหลักสูตรที่มีเนื้อหา
เนนเฉพาะ สรางคน สรางทีม เพื่อนําความรูไปพัฒนาโรงพยาบาล รวมมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานพา
บาล ทั้ งสิ้ นจํ านวน 17 หลั กสู ตร และการจั ดการอบรมผ านระบบการสื่อสารทางไกลให กั บสถานพยาบาลใน
หลักสูตรปกติบางหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนวิทยากรและการจัดหลักสูตร In-house ใหกับสถานพยาบาลเพื่อใหเกิด
การพั ฒนาคุ ณภาพตามประเด็นและบริ บทของโรงพยาบาล และยังมี การจัดการอบรมเป นการเฉพาะใหกับกลุ ม
โรงพยาบาลที่ผานการรับรองกระบวนการคุณภาพ เพื่อใหเกิดการธํารงคุณภาพอยางตอเนื่อง รายละเอียดของจํานวน
ผูฝกอบรม และคาลงทะเบียนฝกอบรมที่ สรพ. ไดรับแตละป เสนอไวในรูปภาพที่ 4
นอกจากนั้น สรพ. ยังกําหนดใหมีการจัดประชุมวิชาการประจําป ในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อเปน
พื้ น ที่ ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู สรา งพลั งและสรางเครือขายให คนทํางานด านการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ รวมถึ งใช
ถายทอดองคความรูที่หลากหลายใหกับบุคลากรของสถานพยาบาล เพื่อใหเกิดการสรางแรงบันดาลใจใหมีการ
ขับ เคลื่อนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย างตอเนื่ อง รายละเอียดของจํานวนผู เขารวมประชุมวิ ชาการประจําป และ
คาลงทะเบียนประชุมวิชาการประจําปที่ สรพ. ไดรับแตละป เสนอไวในรูปภาพที่ 5 ในป พ.ศ. 2561 แมจํานวน
ผูเขารวมประชุมวิชาการประจําปจะลดลงแตรายไดจากคาลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ กลับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ
สรพ. ขึ้นคาลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ ใหเหมาะสมกับตนทุนการดําเนินงานที่แทจริง

รูปภาพที่ 4 สรุปการดําเนินการฝกอบรม พ.ศ. 2555 - 2560
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รูปภาพที่ 5 สรุปการจัดการประชุมวิชาการประจําป พ.ศ. 2556 - 2561

รายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 เนื่ องจากมีการปรับอัตราค่าลงทะเบียนให้เหมาะสมกับต้นทุน

จากการดํ าเนิ นงานที่ ผ านมา สรพ. เรี ยกเก็ บค าลงทะเบี ยนฝ กอบรมและค าลงทะเบี ยนประชุ มวิ ชาการ
ประจําป ในราคาที่ต่ํากวาตนทุน แตเนื่องจากใน 2-3 ปที่ผานมา สรพ. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจาก
รัฐบาลนอยลง ดังนั้น สรพ. จักตองทบทวนการบริหารจัดการดานการฝกอบรมและประชุมวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น อาทิเชน พิจารณาขึ้นคาธรรมเนียมมาสูจุดคุมทุน หารายไดเสริม ลดคาใชจายที่ไมจําเปน
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(4) ดานการขับเคลื่อนนโยบายและความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ
สถานพยาบาล
สรพ. ได มีการดําเนินการตามวัตถุประสงค การจัดตั้งองคกร ตามที่กําหนดใน มาตรา 7 (5) แหงพระราช
กฤษฎี กาจั ดตั้ งสถาบั นรั บรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) พ.ศ. 2552 ที่กําหนดให สรพ.ทําหนาที่
“ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคการหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ และภาคเอกชนที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล และสงเสริม สนับสนุนใหเกิด
กลไกในการพัฒนาระบบการใหบริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอยางเปนระบบ”
สรพ. ไดขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหเกิดคุณภาพและความปลอดภัย โดยไดนํามติของการ
ประชุมคณะกรรมการองคการอนามัยโลก หรือ Regional committee สมัยที่ 68 (ค.ศ. 2014) ที่ ใหความสําคัญกั บ
เรื่องความปลอดภัยของผูปวยเปนกลไกหลักในการทําใหประชาชนเขาถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
มาขับเคลื่อน ป พ.ศ. 2559 WHO-SEAR ไดพัฒนาเครื่องมือในการประเมินสถานการณความปลอดภัยของผูปวยขึ้น
และเชิ ญชวนให ประเทศสมาชิ กทํ าการประเมิ นสถานการณ ความปลอดภั ยของผู ป วยภายในประเทศของตนเอง
ประเทศไทยไดมอบหมายให สรพ. ดําเนินการใหมีการประเมินสถานการณ ความปลอดภัยของผูปวยขึ้น และผลการ
ประเมินทําใหเกิดการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของผูปวย ที่ประเทศไทยตอง
ขับเคลื่อน เปน 3 ประเด็นสําคัญ ดังนี้
(1) การมีสวนรวมของผูป วย ชุมชน และสังคม ในการพัฒ นาเรื่องความปลอดภัยและการมีระบบ
รายงานเหตุการณไมพึงประสงคระดับประเทศ
(2) การสรางความเขมแข็งในประเมินเรื่องความปลอดภัยดานยา และการสรางงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
ความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) เพื่อเปนหลักฐานเชิงประจักษในการสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ
ที่เกี่ยวของตอไป
(3) การสงเสริมใหสถาบั นการศึกษาใหความสําคัญและบู รณาการการเรียนการสอนในเรื่องความ
ปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety)
ซึ่งตอมาในวันที่ 16 กันยายน 2559 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย ปยะสกล สกลสัตยาทร ไดประกาศ “นโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากร
สาธารณสุข (Patient and Personnel Safety: 2P Safety)” เพื่อใหหนวยงาน บุคลากรสาธารณสุข ผูรับบริการ
และประชาชน ไดทราบและแสดงเจตนารมยรวมกันในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว โดยมีเปาหมายรวมกัน ดังนี้
(1) กําหนดใหมีเปาหมายความปลอดภัยเปน National Patient and Personnel Safety Goals และกําหนด
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข จากความรวมมือของทุกภาคสวน
(2) สนั บสนุ นให มี National incidents Reporting and Learning System ที่ เกิ ดจากความร วมมื อของ
บุคลากรและหนวยงานตั้งแตระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเกิดการพัฒนาเชิงระบบอยางยั่งยืน
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(3) สงเสริมใหผูปวยและประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพอยาง
สรางสรรค
โดยมีหนวยงานภาคีเครือขาย จํานวน 15 องคกร รวมลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมยเพื่อสนับสนุนและ
ร วมขั บ เคลื่ อนนโยบายความปลอดภั ยของผู ป วยและบุ คลากรสาธารณสุ ข (Patient and Personnel Safety: 2P
Safety) ต อมาได มีการจั ดตั้ งคณะกรรมการขั บเคลื่ อนนโยบายความปลอดภั ยของผู ป วยและบุ คลากรสาธารณสุ ข
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ
ได เห็ นชอบกํ าหนดยุ ทธศาสตร ความปลอดภั ยของผูปวยและบุ คลากรสาธารณสุ ข ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพื่อพัฒนาไปสูเปาหมายความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข
ที่ผานมา สรพ. ทํางานรวมกับภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดเปน
อยางดี ไดรับการยอมรับและไดรับความรวมมือในการสรางองคความรูและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ใหสถานพยาบาล อยางไรก็ตาม สรพ. ควรถือโอกาสที่จะขยายความรวมมือกับเครือขายภาคประชาชนใหมีความ
เขมแข็งยิ่งขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับรูและเขาใจการทํางานของสถานพยาบาล และภารกิจของสถาบัน เพื่อใหเกิด
การยอมรับ เห็นคุณคาและเชื่อมั่นตอสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA
และเขารวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒ นาคุณภาพสถานพยาบาล อันจะนํามาซึ่งการลดการฟองรองและลดความ
ขัดแยงระหวางผูใหและผูรับบริการสุขภาพ
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(5) ดานการพัฒนาองคกร
สรพ. พัฒนาการบริหารจัดการองคกร และสงเสริมใหมาตรฐาน HA ของประเทศไทยใหเปนมาตรฐานที่ไดรับ
การยอมรับในระดับสากล ดวยการพัฒนาทั้งมาตรฐาน HA องคกร และกระบวนการสรางและพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ ให
ได รั บการรั บรองจาก International Society for Quality in Healthcare หรือ “ISQua” ซึ่งเป นองค กรสากลที่ ให
การรับรองหนวยงานที่รับรองสถานพยาบาลในประเทศตางๆ ทั่วโลก ครบทั้ง 3 ดาน ดังรูปภาพขางลางนี้

รูปภาพที่ 6 การรับรองจาก International Society for Quality in Healthcare (ISQua)

เปนรับรองครั้งที่ 3
ระยะการรับรอง 4 ป
ระหวาง
ก.พ. 2018 –ม.ค. 2022

เปนการรับรองครั้งที่ 2
ระยะเวลาการรับรอง 4 ป
ระหวาง
ก.ย. 2017 – ส.ค. 2021

เปนการรับรองครั้งที่ 1
ระยะเวลาการรับรอง 4 ป
ระหวาง
ก.พ. 2016 – ม.ค. 2020

อยางไรก็ดีในระยะ 2-3 ป ที่ผานมา สรพ. เริ่มเห็นความทาทายที่เกิดขึ้นซึ่งกระทบกับการบริหารจัดการองคกร
อาทิ ดานงบประมาณ เนื่องจาก สรพ. ไดรับเงินอุดหนุนการทํางานจากรัฐบาลลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบตอการ
ทํางานและขวัญกําลังใจของบุคลากร ความมั่นคงและการขับเคลื่อนภารกิจในระยะตอไปขององคกร ซึ่ง สรพ.จะตอง
ทบทวนบทบาทภารกิจใหชัดเจนเพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายการทํางานใหเหมาะสมและตอนสนองตอผูรับผลงาน
รวมทั้งตองมีแผนหรือแนวทางการหารายไดขององคกรในดานอื่นๆ เพื่อให สรพ. สามารถดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ
เพื่อทําใหประชาชนไดรับบริการจากสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งการที่คณะรัฐมนตรีมีนโยบายให
องคการมหาชนควบคุมอัตรากําลังและควบคุมอัตราคาใชจายดานบุคลากรไมใหเกินรอยละ 30 ของงบประมาณรายจาย
ที่คณะกรรมการจัดสรรในแตละป สรพ. จึงตองทบทวนการทํางานโดยตองพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนมาเทศมาใช
สนั บสนุ นการทํ างานให มากขึ้ น รวมทั้ งต องให บุ คลากรได รั บการพั ฒนาศั กยภาพให สอดคล องกั บความต องการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ขององคกร เพื่อสงผลใหงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
ผลงานให มากที่ สุด นอกจากนั้น สรพ. จะต องพั ฒนาการจัดการองคความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อให
สามารถนําความรูที่มีไปใชและถายทอดเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งองคกรและยกระดับคุณภาพของระบบบริการสุขภาพได
อยางยั่งยืน
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5. SWOT Analysis ของสถาบัน
ปจจัยสําคัญดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ ภัยคุกคาม ของสถาบัน ไดระบุไวในตารางที่ 2 ขางลางนี้

ตารางที่ 2 SWOT Analysis ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน)
1)

2)
3)
4)
5)
6)

จุดแข็ง (Strength)
HA ไดรับการยอมรับจากสถานพยาบาลภาครัฐและผูมีสวนไดสวนเสีย
HA ใชมาตรฐานระดับสากลที่บูรณาการแนวคิดจากมาตรฐานของ
ประเทศตางๆ โดยปรับใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย รวมทัง้
การสงเสริมการใชมติ ิจิตวิญญาณในการดูแลผูป วย
สรพ. เป นองค กรที่ ได รับการรั บรองจาก ISQua ทั้ งด านองค กร
มาตรฐานและการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ
สรพ.เป นองค กรที่ ทํ างานด านคุ ณ ภาพในระบบบริ การสุ ขภาพ
ที่ไดรับการยอมรับและมีผลงานในระดับสากล
สรพ. เป นองค กรที่ สามารถทํ างานได กั บทุ กภาคส วนทั้ งในและ
ตางประเทศ
สรพ. เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับจากเครือขายใหเปนหนวยงาน
หลักในการขับเคลื่อนและประสานงานกับภาคสวนตางๆ ในประเด็น
คุณภาพและความปลอดภัยในระดับประเทศ

1)
2)

3)
4)
5)
6)

จุดออน (Weakness)
มาตรฐานของผูเยี่ยมสํารวจยังมีความหลากหลาย
จํ านวน ทั กษะ และความรู ความสามารถของบุ คลากร
โดยเฉพาะดานการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล องคความรู
เพื่ อขยายบทบาทขององค กรตามภารกิ จ และการก าวสู
ระดับสากล
การสื่ อสารเป าหมาย การเชื่ อมโยง การบู รณาการการ
ทํางานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
การนํ าเทคโนโลยี สารสนเทศ มาสนั บสนุ นการบริ หาร
จัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารเผยแพรผลงานใหภาคสังคมและภาคประชาชน
ได รั บรู เข าใจถึ งบทบาทหน าที่ องค กรและ Brand HA
ยังไมกวางขวาง
การสนั บ สนุ น ให รพ.ที่ ผ านการรั บรองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน HA แสดงผลลัพธคุณภาพยังไมถึงประชาชน

โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

1) ยุทธศาสตรระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข กําหนดใหสถานพยาบาล
ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเรื่องนี้เปนตัวชี้วดั ระดับองคกร
2) ยุทธศาสตรชาติจะขับเคลื่อนเรื่อง Medical hub
3) ประเทศเพื่ อนบ านต องการขั บเคลื่ อนเรื่ อง Hospital
Accreditation
4) แนวคิ ดเรื่ อ ง Value-based payment ต องการ evidence
based out come ดานคุณภาพของสถานพยาบาล
5) กฎหมายสถานพยาบาลฉบั บป จจุ บั น ให ความสํ าคั ญกั บการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล
6) องคกรดานสุขภาพในระดับสากล เชน องคการอนามัยโลก(WHO)
และหน วยงาน International Accreditation Body ต อ งการ
รวมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและประเมินรับรอง
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลกับ สรพ.

1) สถานพยาบาลมี ภาระงานและมี ระบบการรั บรองต างๆ
ที่เขาไปตรวจสอบสถานพยาบาลมากขึ้น
2) การมีระบบรับรองสากลเขามาในประเทศไทยมากขึ้นและ
มีแรงจูงใจดานการเงินที่ชัดเจน
3) โรงพยาบาลภาครั ฐนํ ามาตรฐานของต างประเทศมาใช
รับรองคุณภาพ
4) งบประมาณที่จะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐลดลง
5) มี กรณี ฟ องรองเกี่ ยวกั บเรื่ องเหตุ การณ ไม พึ งประสงค ใน
สถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
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ขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ
(1) สรพ.เปนองคกรแหงเดียวของประเทศไทยที่มีกฎหมายกําหนดบทบาทหนาที่ใหดําเนินการประเมินและ
รับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
(2) สรพ.มีเครือขายและพันธมิตรในการพัฒนาคุณภาพกระจายอยูทั่วประเทศ
(3) สรพ.ไดการรับรองจาก International Society for Quality in Healthcare (ISQua) ซึ่งเปนองคกร
สากลที่ใหการรับรองหนวยงานที่รับรองสถานพยาบาลในประเทศตางๆ ทั่วโลก ครบทั้ง 3 ดาน ไดแก
ดานองคกร (Organization), ดานมาตรฐาน (Standards) และดานการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ
(Surveyor Training Program)
(4) สถานพยาบาลที่การผานการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA สามารถตอยอด
การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณคาในดานตางๆ รวมถึง กระทรวงสาธารณสุขใหการยอมรับ
(5) หนวยงานดานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในตางประเทศยอมรับ และตองการขับเคลื่อนการ
ทํางานรวมกับ สรพ.

ความทาทายเชิงกลยุทธ
(1) การสราง Brand HA ใหประชาชนรูจัก เขาใจ ยอมรับ ศรัทธา และเห็นคุณคาผลลัพธคุณภาพบริการ
ของสถานพยาบาลที่ผานการรับรองมาตรฐาน HA
(2) การกระตุนใหสถานพยาบาลทุกแหงในประเทศไทยเขารวมกระบวนการคุณภาพ (HA Journey) ใน
ทุกระดับอยางตอเนื่อง
(3) สถาบันการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในตางประเทศมุงขยายตลาดในพื้นที่ประเทศไทย
(4) พัฒนารูปแบบผลลัพธของสถานพยาบาลที่ผานการรับรอง HA ที่ชัดเจน ดวยผลงานวิจัยหรืองาน
วิชาการ
(5) สรางระบบ Value-based payment ที่แสดงผลลัพธคุณภาพใหสถานพยาบาลไดรับการสนับสนุนดาน
การเงินจาก Purchaser
(6) องคกรสามารถหารายไดจากการดําเนินงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ ใหองคกรอยูไดอยางยั่งยืน
(7) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล องคความรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อใหองคกรมั่นคง ยั่งยืน
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โอกาสเชิงกลยุทธ
(1) สรพ. สามารถผลักดันบทบาทขององคกรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในยุทธศาสตรที่ 4
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุงสงเสริมการสรางโอกาสเพื่อใหประชาชนได
เขาถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเสมอ
ภาคทางสังคม
(2) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข กําหนดใหสถานพยาบาลภาครัฐ ผานการรับรอง
กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA เปนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
(3) การที่สังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ทําใหเกิดโอกาสสรางมาตรฐาน
กระบวนการคุณภาพในการดูแลผูสูงอายุแบบ long term care

21 | ห น า

6. แผนยุทธศาสตรสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2562 – 2566
วิสัยทัศน
ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไววางใจไดดวยมาตรฐาน HA
พันธกิจ
(1) พัฒนาและกําหนดมาตรฐานเพื่อประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และจัดทําขอเสนอแนะ
เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ดวยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลจากการประเมินรับรอง
(2) สงเสริมสนับสนุ นใหเกิดกลไกในการพั ฒนาระบบการใหบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภั ย อย างเป น ระบบ โดยการประสานความร วมมื อกั บ หน วยงานภาครั ฐและเอกชน ทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
(3) ส งเสริ มสนั บ สนุ น และดํ าเนิ น การเพื่ อเผยแพร องค ความรู รวมทั้ งจั ดหลั กสู ตรฝ กอบรมให
เจาหนาที่ของสถานพยาบาลและหนวยงานตางๆ เพื่อนําไปใชประโยชนในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล

เปาหมายหนวยงาน: สัญลักษณ HA สัญลักษณแหงคุณภาพและความไววางใจ
ตัวชี้วัด: รอยละของผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในระบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง HA
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: ยุทธศาสตรของ สรพ. ระยะ 5 ป มีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้
1) โรงพยาบาลทุกแหงเขาสูการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA
2) สถานพยาบาลทีผ่ านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA สามารถแสดงผลลัพธบริการที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย
3) สัญลักษณ HA เปนสัญลักษณของบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับและไววางใจจากสังคม

4) สรพ. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
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ยุทธศาสตรสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
ยุทธศาสตรที่ 1: สัญลักษณ HA เปนสัญลักษณ ของบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ไดรับ การยอมรับและไววางใจ
จากสังคม (Valued HA brand and accreditation)
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อความมั่นคง และยั่งยืน
(Organization development for effectiveness, efficiency and sustainability)
ยุทธศาสตรที่ 3: สนับสนุนการขับเคลื่อนและรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย (Advocacy and collaboration for quality and safety in healthcare system)
ยุทธศาสตรทั้งสามมีสวนชวยเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันดังแสดงในรูปภาพที่ 7 ขางลางนี้ ซึ่งจะชวย
ผลักดันให สรพ. ดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิธ เปาหมายของแผนยุทธศาสตรฉบับนี้

รูปภาพที่ 7 ความสัมพันธของยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
พ ัฒนาองค์กรให้มก
ี าร
บริหารจ ัดการทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เพือ
่ ความ
มน
่ ั คงและยง่ ั ยืน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3
สน ับสนุนการ
ข ับเคลือ
่ นและร่วมมือ
ก ับเครือข่ายในการ
พ ัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
และปลอดภ ัย

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
ั
สญล
ักษณ์ HA เป็น
ั
สญล
ักษณ์ของ
บริการสุขภาพทีม
่ ี
คุณภาพ ได้ร ับการ
ยอมร ับและไว้วางใจ
ั
จากสงคม
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ยุทธศาสตรที่ 1: สัญลักษณ HA เปนสัญลักษณของบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ไดรับ
การยอมรับและไววางใจจากสังคม (Valued HA brand and accreditation)
สรพ. มุงเนนจะพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ใหเปนไปตามมาตรฐาน
สากล และจะสรางคุ ณคาและสื่อสารผลลัพธกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ใหเปน
ที่ยอมรับและไววางใจของสังคม รวมทั้งสนับสนุนใหสถานพยาบาลเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเปน
สวนหนึ่งของสถานพยาบาลเพื่อใหกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ เปนที่ยอมรับและไววางใจของสังคม
นอกจากนี้ สรพ. จะส งเสริ มให สถานพยาบาลภาครั ฐและภาคเอกชนทุ กแห งเข าสู กระบวนการคุ ณ ภาพ และนํ า
มาตรฐาน HA ไปใชพัฒ นาสถานพยาบาลอยางต อเนื่ องและครอบคลุม เพื่ อใหพรอมเขาสูการรั บรองกระบวนการ
คุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถาน พยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA แลว สรพ. จะสงเสริม
ใหสถานพยาบาลนั้นธํารงการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ตอไปอยางตอเนื่อง และจะสงเสริมใหสถานพยาบาล
ขนาดใหญ หรือที่ ได รับการรับรองมาอย างต อเนื่องยกระดับคุ ณภาพเขาสูการรั บรอง Advanced HA ซึ่งเป นการ
รับรองที่ เน นผลลัพธบริการเพื่อความปลอดภั ยของผูปวยโดยมีหลักฐานเชิ งประจักษ ซึ่งจะทํ าใหโรงพยาบาลนั้นๆ
สามารถนําผลลัพธไปสรางคุณคาและสื่อสารผลลัพธสูสังคมไดในวงกวาง
เปาประสงค
(1) กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA มีมาตรฐานในระดับสากล
(2) สถานพยาบาลเห็นคุณคาและไดรับประโยชนจากการประเมินรับรองตามมาตรฐาน HA
(3) ผูรับบริการเชื่อมั่นสถานพยาบาลที่มีสัญลักษณ HA
(4) ผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ (Key stakeholder) 1 เห็นคุณคาและใหความสําคัญกับสถานพยาบาลที่ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน HA
กลยุทธการดําเนินงาน
1. พัฒนาการประเมินกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และกระบวนการเยี่ยมสํารวจใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลเพื่อสรางความมั่นใจใหสถานพยาบาลและสังคม
2. ผลักดันใหสถานพยาบาลที่ไดรับ การรับรองตามมาตรฐาน HA เผยแพรคุณคาใหผูรับบริการและสังคมรับรู
3. สรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียสําคัญตอกระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ดวยขอมูล
เชิงวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อทําใหผูมีสวนไดเสียสําคัญ (Key stakeholder) ใชการรับรอง HA เปน
เงื่อนไขในการรับสถานพยาบาลเขารวมโครงการของหนวยงานนั้นๆ

1

ผูมีสวนไดเสียสําคัญ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
สภาวิชาชีพ บริษัทประกันดานสุขภาพ เปนตน
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ตัวชี้วัด
รายละเอียดของตัวชี้วัดสําคัญของกลยุทธตางๆ ในยุทธศาสตรที่ 1 นี้ รวมทั้งคาเปาหมายระหวาง พ.ศ.
2562-2566 ไดระบุไวในตารางที่ 3 ขางลางนี้
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระหวาง พ.ศ. 2562-2566 ของกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 1 สัญลักษณ HA
เปนสัญลักษณของบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับและไววางใจจากสังคม
กลยุทธ
1. พัฒนาการประเมิน
กระบวนการคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA
และกระบวนการเยี่ยม
สํารวจใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
2. สรางคุณคาให
สถานพยาบาลที่ไดรับ
การรับรองตาม
มาตรฐาน HA และ
เผยแพรคุณคาใหผูรับ
บริการและสังคมรับรู
3. สรางความเชื่อมั่น
ตอผูมีสวนไดเสีย
สําคัญตอกระบวน
การรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA
ดวยขอมูลเชิงวิชาการ
และหลักฐานเชิง
ประจักษ

ตัวชี้วัด
1. สถาบันไดรับการธํารงการรับรอง
Standard และกระบวนการเยี่ยม
สํารวจจาก ISQua
2.รอยละของสถานพยาบาลที่ขอ
ตออายุการรับรองและไดรับการ
รับรองกระบวนการคุณภาพกอน
หมดอายุการรับรอง
3. จํานวนสถานพยาบาล
กลุมเปาหมายไดรับการรับรอง
คุณภาพในระดับ Advanced HA
4.จํานวนสถานพยาบาลไดรับการ
รับรองเครือขายสุขภาพระดับ
อําเภอ (District Health System
Accreditation)
4.รอยละของผูรับบริการมีความ
เชื่อมั่นในระบบบริการของ
สถานพยาบาลที่มสี ัญลักษณ HA

หนวย
นับ
ผาน

2562

รอยละ

10

20

40

60

80

จํานวน
(ราย
ใหม)

2

3

5

8

12

จํานวน
(สะสม)

10

20

40

60

90

70

72

75

80

รอยละ มีขอมูล
ความ พืน้ ฐาน
เชื่อมั่น

คาเปาหมาย
2563 2564 2565
ผาน

2566
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อ
ความมั่นคงและยั่งยืน (Organization development for effectiveness,
efficiency and sustainability)
สรพ. มุงหมายจะพัฒนาองคกรตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการบริหาร
จั ด การ และธํ า รงการรั บ รองจาก International Society for Quality in Health are (ISQua) ด า นองค ก ร
(Organization) และดานกระบวนการสรางและพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ (Surveyor Training Program) ทั้งนี้ สรพ.
มุงเนนจะพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งบุคคลากรสรพ. และผูเยี่ยมสํารวจที่มีศักยภาพใหเพียงพอกับ
ภาระงาน รวมทั้งการเดรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงที่สําคัญ สรพ. จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมุงสูองคกร
แบบดิ จิ ตั ล (Digital Organization) เพื่ อช วยสนั บสนุ นงานโดยเฉพาะอย างยิ่ งในสถานการณ ที่ มี ข อจํ ากั ดด าน
บุคคลากร นอกจากนี้ สรพ. จะพั ฒนาการบริหารจัดการดานการเงินและการงบประมาณเปนพิ เศษเพื่ อหาแนว
ปฎิ บั ติ ที่เหมาะสมให องค กรสามารถคงอยูอยางมั่ นคงและยั่ งยื นในภาวะที่งบประมาณสนั บสนุ นจากรัฐบาลเริ่ ม
ถดถอยลง
เปาประสงค: สถาบันมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในดานกําลังคน งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเปนไปตามมาตรฐานสากล
กลยุทธในการดําเนินงาน
(1) บริหารจัดการองคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพโดยพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน ISQua เชน การนํา การ
บริหารกลยุทธ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารจัดการการเงินและการงบประมาณ เปนตน
การพัฒนาระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได และใหมีความความมั่นคงทางการเงิน
(2) บริหารจัดการกําลังคนใหเพียงพอและมีความผูกพันตอองคกร เพื่อรวมขับเคลื่อนองคกรตามภารกิจได
อย างมี ป ระสิ ท ธิผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพโดย ดําเนิ น การครอบคลุ มกลุ ม บุ คลากรภายใน (staff) ผูเยี่ย มสํารวจ
(surveyor) ที่ปรึกษา (Quality Coach) และวิทยากร (Trainer or Coach)
(3) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน (Digital office) โดยผลักดันใหมี
การวางแผนการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ส นั บ สนุ น การทํ างานอย างเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั้งระบบฮารดแวร และซอฟแวร รวมถึง people ware เพื่อรองรับการทํางานทั้งภายในและภายนอกองคกร
ตัวชี้วัด
รายละเอียดของตัวชี้วัดสําคัญของกลยุทธตางๆ ในยุทธศาสตรที่ 2 นี้ รวมทั้งคาเปาหมายระหวาง พ.ศ.
2562-2566 ไดระบุไวในตารางที่ 4 ขางลางนี้
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ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระหวาง พ.ศ. 2562-2566 ของกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาองคกร
ใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
กลยุทธ
(1) บริหารจัดการองคกร
ใหเปนองคกรแหงคุณภาพ
(2) บริหารจัดการ
กําลังคนใหเพียงพอและมี
ศักยภาพในการขับเคลื่อน
ภารกิจองคกร
(3) สนับสนุนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาองคกรอยาง
ยั่งยืน (Digital office)

ตัวชี้วัด
1. สรพ. ไดรับการธํารง
การรับรองจาก ISQua
• Organization
• Surveyor
Training Program

หนวย
นับ
ผาน

2562

คาเปาหมาย
2563 2564
2565

2566

ผาน
ผาน

2. รอยละของบุคลากร
ที่มีความสุขและผูกพัน
ตอองคกรในระดับสูง

รอยละ

53

55

57

58

60

3.ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาองคกรเปน
Digital office

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ 1 มีการวิเคราะหและจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสรเทศ
ระดับ 2 มีการวางระบบและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานตามแผนแมบท
ระดับ 3 มีการจัดหา/พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับระบบงานสําคัญขององคกร
ระดับ 4 มีการจัดหา/พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการทํางานทั่วทั้งองคกร
ระดับ 5 มีการจัดหา/พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร

4. สรพ. มีแผนการ
หารายไดและสามารถ
หารายได ไดตาม
เปาหมาย
5. สรพ. เบิกจาย
งบประมาณไดตาม
เปาหมาย
6. รอยละการจัดเยี่ยม
สํารวจสถานพยาบาล
ตามกําหนด

ลาน
บาท

130

150

180

210

250

รอยละ

96

96

96

96

96

รอยละ

15

20

30

50

80

(จัดการเยี่ยมสํารวจภายใน
120 วั นหลั งวั นได รั บแบบ
ป ร ะ เมิ น ต น เอ งข อ ง
สถานพยาบาล)
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ยุทธศาสตรที่ 3: สนับสนุนการขับเคลือ่ นและความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและปลอดภัย (Advocacy and collaboration for
quality and safety in healthcare system)
สรพ. มุงส งเสริมความเข มแข็งใหกับหนวยงานความรวมมื อในพื้ นที่ ใหเกิดความเขมแข็งและเปนที่
ยอมรั บของสถานพยาบาลในพื้ นที่ อย างต อเนื่ อง ทั้ งเครือข าย Hospital Accreditation Collaborating Center:
HACC และเครือขาย Quality Learning Network: QLN รวมทั้งจะขยายใหมีเครือขายครอบคลุมใหครบทุกจังหวัด
หรือเพียงพอ เพื่อใหสถานพยาบาลเกิดการรวมตัวและสรางวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนการ
พั ฒนาคุ ณภาพอยางต อเนื่ อง โดย สรพ. จะสงเสริมโดยการพั ฒนาการจั ดการความรูโดยการรวบรวมวิเคราะห
สังเคราะหขอมูล และองคความรูจากการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพ เพื่อใชเปนขอมูลในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหสถานพยาบาล รวมถึงการจัดใหมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู จากองคความรูใหมๆ ใหสถานพยาบาลผานชอง
ทางการสื่อสารที่ ทั นสมั ย รวมทั้ งจั ดให มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมใหเกิดการขั บเคลื่อนระบบบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน
นอกจากนั้น สรพ. จะสรางและพัฒนาความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือ กลไก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ใหเกิด
ผลลัพธคุณภาพและความปลอดภัยทั้งผูรับบริการและผูใหบริการอยางตอเนื่อง ซึ่ง สรพ. จะตองพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกับหนวยงานในตางประเทศใหมากขึ้น และอาจขยาย
บทบาทองคกรใหเปนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในระดับภูมิภาครวมกับหนวยงานใน
ตางประเทศ
เปาประสงค :
(1) สรางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล รวมกับหนวยงาน องคกร เครือขาย ในประเทศ
และตางประเทศ
(2) พัฒนากลไกและสรางองคความรู ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายที่เสริมสรางระบบบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย
กลยุทธในการดําเนินงาน
(1) การบริ ห ารและพั ฒ นาศั ก ยภาพเครือ ข าย (network management and development) เน น การ
เครือขายใน 4 รูปแบบ (1) เครือขายเชิงพื้นที่ เชน HACC และ QLN (2) เครือขายองคกรวิชาชีพ (3) เครือขาย
สถาบันการศึกษา (4) เครือขายภาคประชาชนและผูปวย (5) เครือขายความรวมมือตางประเทศ เพื่อใหแนวรวม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพสถานพยาบาล ดวยองคความรูและกลไกเครื่องมือที่ทันสมัย
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(2) การจัดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Learning for Change) โดย
(2.1) ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู (Knowledge management) โดยการทําเนินการอยาง
เปนระบบ เชน การขยายนักถอดบทเรียนใหครอบคลุมผานผูจัดการคุณภาพ (QMR) การจัดการใหมีแหลงความรู
(Knowledge Asset) การจั ดเวที แลกเปลี่ ย นเรีย นรู (knowledge Sharing) เชน เวทีการประชุม forum การ
สนับสนุนและสรางกลไกการขับเคลื่อนและยกระดับ best practice ไปขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงระบบ
(2.2) การบริหารจัดการฝกอบรม (Training Management) โดยการจัดระบบการสงเสริมการเรียนรู
และการนําความรูไปใชในการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบเพื่อใหสถานพยาบาลเขาถึงองคความรูและสามารถนํา
ความรูไปใชเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดย (1) จัดหลักสูตรอบรม (2) พัฒนาระบบ elearning (3) ส งวิ ท ยากรไปสรา งการเรี ย นรูในพื้ น ที่ (in-house) ที่ ส นั บ สนุ น และส งเสิ ร ม สรางและส งเสริ ม
กระบวนการเรี ย นรู อ ย า งเป น ระบบ จั ด การฝ ก อบรม พั ฒ นาช อ งทางการเข า ถึ ง องค ค วามรู และทํ า ให
สถานพยาบาลนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยืน
(3) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและกลไกใหมๆ ที่ใชในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาลอยางยั่งยืน และชวยใหสถานพยาบาลสามารถแสดงผลลัพธคุณภาพและความปลอดภัย
เพื่อทําใหประชาชนไววางใจสถานพยาบาลที่ผานการรับรองตามมาตรฐาน HA
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ตัวชี้วัด
รายละเอียดของตัวชี้วัดสําคัญของกลยุทธตางๆ ในยุทธศาสตรที่ 3 นี้ รวมทั้งคาเปาหมายระหวาง พ.ศ.
2562-2566 ไดระบุไวในตารางที่ 5 ขางลางนี้
ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระหวาง พ.ศ. 2562-2566 ของกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนและรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
กลยุทธ
(1) การสรางและพัฒนาศัย
ภาพเครือขาย (Network
management) โดยเนนการ
ขยายและขับเคลื่อนเครือขาย
พื้นที่ในประเทศที่มีอยูเดิมให
ครอบคลุมและเขมแข็ง
(2) การสรางความรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Knowledge and
training management)
(3) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม
และกลไกใหมๆ ที่ใชในการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลอยางยั่งยืน และ
ชวยใหสถานพยาบาลสามารถ
แสดงผลลัพธคุณภาพและ
ความปลอดภัย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. โรงพยาบาลเขารวมใน รอยละ
กระบวนการคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA 2
2.รอยละความครอบ
รอยละ
คลุมของเครือขายพื้นที่
3. มีขอเสนอแนะเชิง
จํานวน
นโยบายหรืองานวิชาการ
ที่ชวยสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพใน
ระดับประเทศ
4. รอยละของ
รอยละ
สถานพยาบาลที่เขาระบบ
National Reporting and
Learning System (NRLS)
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โรงพยาบาลเขารวมในกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA หมายถึง โรงพยาบาลทีผ่ านการรับรองตามมาตรฐาน HA
ในระดับขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 และยังมีสถานะการรับรองอยู
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