รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สทน.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ข้อมูลพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินระบบงำนและกำรรับรองคุณภำพ • งบประมาณ
79.68 ล้ำนบำท
ของสถำนพยำบำล รวมทั้งกำหนดมำตรฐำนของสถำนพยำบำล • รายได้
104.05 ล้ำนบำท
เพื่อใช้เป็นแนวทำง กำรประเมินกำรพัฒนำและกำรรับรอง
• เงินทุนสะสม
173.53 ล้ำนบำท
คุณภำพของสถำนพยำบำล
94 /69 คน
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ • อัตรากาลัง (กรอบ/บรรจุจริง)
• ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
42.74 ล้ำนบำท
กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพของสถำนพยำบำล
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร • งบประมาณค่าใช้จ่าย
179.94 ล้ำนบำท
ที่ดีมีคุณภำพและมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสถำนพยำบำล
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

อย่ำงเป็นระบบ
(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเผยแพร่ องค์ควำมรู้ และ
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 23.75
กำรให้บริกำร กำรเข้ำถึง และ ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับกำรประเมิน
(ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 พฤษภาคม 2561)
กำรพัฒนำและกำรรับรองคุณภำพของสถำนพยำบำล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
5. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กำรหรือ
หน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ และภำคเอกชนที่
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมิน กำรพัฒนำและกำรรับรอง
คุณภำพของสถำนพยำบำล
6. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของสถำนพยำบำล
ให้เกิดควสมเข้ำใจกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรประเมิน กำรพัฒนำ
และกำรรับรองคุณภำพของสถำนพยำบำล

คณะกรรมการองค์การมหาชน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรโดยตำแหน่ง

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

1. นำยศุภชัย คุณำรัตนพฤกษ์
2. ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
3. เลขำธิกำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
4. ศ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ
5. รศ.สุเมธ พีรวุฒิ
6. รศ.จิตเจริญ ไชยำคำ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
25 พฤศจิกำยน2557
-

วันที่หมดวาระ
4 กันยำยน 2561
-

25 พฤศจิกำยน2557 25 พฤศจิกำยน 2561
25 พฤศจิกำยน2557 25 พฤศจิกำยน 2561
25 พฤศจิกำยน2557 25 พฤศจิกำยน 2561

7. นำยภัทระ คำพิทักษ์

25 พฤศจิกำยน2557 25 พฤศจิกำยน 2561

8. นำยพงษ์พัฒน์ ปธำนวนิช

25 พฤศจิกำยน2557 25 พฤศจิกำยน 2561

9. นำยจักร์กฤษ เพิ่มพูน

7 พฤศจิกำย 2560 25 พฤศจิกำยน 2561

10. นำงดวงวดี สังโขบล

14 มิถุนำยน 2559

21 มิถุนำยน 2561

9 พฤศจิกำยน 2560

8 พฤศจิกำย 2564

กรรมกำรและเลขำนุกำร 11. นำยกิตตินันท์ อนรรฆมณี
(ผู้อำนวยกำร)
วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริกำรสุขภำพที่ได้มำตรฐำน เป็นทีไ่ ว้วำงใจของสังคม
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แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Function
Base

องค์การมหาชน
สถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล
(องค์กำรมหำชน)

นำยกิตตินันท์ อนรรฆมณี

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมำยเหตุ

Area
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย





-

Innovation Potential
Base
Base

สรุปผลประเมิน คะแนน
องค์กร
ITA*

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภาพ** 92.46





(ระดับ 2)

ผลการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการองค์การ
มหาชน

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

Agenda
Base

ภาพรวม

สัญญาจ้าง

ผลการประเมิน
องค์กร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

เป็นไปตำมเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

เป็นไปตำมเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับมาตรฐาน









 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยูร่ ะหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)
หมำยถึง ระดับคุณภำพ เป็นองค์กำรมหำชนทีม่ ีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนทีม่ ีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มอี งค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่ำจะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

* ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.
** ระดับคุณภำพ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย



Area
Base
-

Innovation
Base

Potential
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย



สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

คะแนน
ITA

ระดับคุณภาพ

92.46

(ระดับ 2)

องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
1. Function 1.1 มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและสังคม
Base
1.1.1 มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
1.1.2 มูลค่ำเพิ่มทำงสังคม

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลประเมิน
(รายตัวชี้วัด)


688 ล้ำนบำท

759 ล้ำนบำท

( )

- ลดควำมขัดแย้ง
กำรฟ้องร้องทำง
กำรแพทย์ เนื่องจำก
ลดเหตุกำรณ์
ไม่พึงประสงค์ทำง
กำรแพทย์ (Adverse
Event : AE)
- เพิ่มขวัญและ
กำลังใจในบุคลำกร
สำธำรณสุข
- เกิดวัฒนธรรม
ควำมปลอดภัย
พัฒนำกำรเรียนรู้
ภำยในองค์กร

- ลดควำมขัดแย้ง
กำรฟ้องร้องทำง
กำรแพทย์ฯ โดย
ขับเคลื่อนนโยบำย
Patient and
Personnel Safety
เพื่อสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำง
ผู้ให้บริกำร กับ
ประชำชน
- ศึกษำผลกระทบ
ทำงสังคมเรื่อง AE
เป็นงำนวิจัย
- สร้ำงวัฒนธรรม
ควำมปลอดภัย
ในรพ. ที่มีกำร
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
ควำมปลอดภัยสู่
รพ. เพื่อควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย
และบุคลำกร
จำนวน 163 รพ.

( )

80
ล้ำนบำท

103.68
ล้ำนบำท

( )

1.1.3 ควำมสำมำรถทำงกำรหำรำยได้
เพื่อลดภำระงบประมำณภำครัฐ
1.2 ร้อยละควำมครอบคลุมในกำร
ประเมินกระบวนกำรคุณภำพ
สถำนพยำบำล
1.2.1 สถำนพยำบำลภำครัฐ

ร้อยละ 77

ร้อยละ 78.43

( )

1.2.2 สถำนพยำบำลภำคเอกชน

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30.65

( )

สรุปผลประเมิน
(รายองค์ประกอบ)
สูงกว่า
เป้าหมาย
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องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
เป้าหมาย
ผลการ
ผลประเมิน
การประเมิน
ดาเนินงาน
(รายตัวชี้วัด)

2. Agenda
2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจ
Base
แก่ประชำชน
2.1.1 ร้อยละกำรดำเนินกำรตำม
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
( )
แผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชน
2.1.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็น
ร้อยละ 100
ไม่มีประเด็น
( )
สำคัญที่ทันต่อสถำนกำรณ์
สำคัญต้องชี้แจง

2.2 ร้อยละโรงพยำบำลที่พัฒนำ
ร้อยละ 10
ร้อยละ 11.88
เชื่อมโยงระบบรำยงำนอุบัติกำรณ์
(138 แห่ง)
(163 แห่ง)
และกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำระบบ
เข้ำสู่ส่วนกลำง (National
Reporting and Learning
System : NRLS)

2.3 ร้อยละสถำนพยำบำลที่พัฒนำ
ร้อยละ 10
ร้อยละ 12.83
ระบบบริกำรสุขภำพจำก
(138 แห่ง)
(177 แห่ง)
ประสบกำรณ์ผู้ป่วย
3. Area Base ไม่มตี ัวชี้วัด

4. Innovation 4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 83.30
และองค์กำรมหำชน และองค์กำรมหำชน
Base
ควำมพึงพอใจและพัฒนำกำร
เสนอรำยงำนผลกำร
ให้บริกำร
เสนอรำยงำน

สรุปผลประเมิน
(รายองค์ประกอบ)
สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

ปรับปรุงงำนตำม
ผลกำรปรับปรุงงำน
ผลกำรสำรวจของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมผลกำรสำรวจ
ของปีงบประมำณ
ต่อคณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชน ภำยใน พ.ศ. 2560 ต่อ
ปีงบประมำณ 2561
คณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชน
ภำยในปีงบประมำณ
2561

4.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำม
ร้อยละ 96
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน
4.3 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับ
4.0000
ดูแลกิจกำร
คะแนน
4.4 ข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรม
ดำเนินกำรตำม
ขององค์กำรมหำชน
ข้อเสนอของ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเรื่อง 2P
องค์กำรมหำชน
Safety ได้รับการสื่อสารและนาไป ร้อยละ 100
ปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ

ร้อยละ 99.38



4.4625
คะแนน
ดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอของ
องค์กำรมหำชน
ร้อยละ 100
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องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
5. Potential 5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำม
Base
แผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
แบบก้ำวกระโดด ระยะ 5 ปี
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565)

เป้าหมาย
ดำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำ
องค์กรและ
บุคลำกร
ร้อยละ 100

ผลการ
ดาเนินงาน
ดำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำ
องค์กรและ
บุคลำกร
ร้อยละ 100

ผลประเมิน
(รายตัวชี้วัด)


สรุปผลประเมิน
(รายองค์ประกอบ)
สูงกว่า
เป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)
ผลประเมินรายองค์ประกอบ  หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผำ่ นกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ : นายกิตตินันท์ อนรรฆมณี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ผลการปฏิบัตงิ าน
สัญญาจ้าง

ผลการประเมินองค์กร

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่ำเป้ำหมำย





งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
เป็นไปตำมเป้ำหมำย

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับมาตรฐาน





องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
เป้าหมาย
การประเมิน
2.1 ผลงานของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญำจ้ำง
1) กำรประเมินรับรองอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ ร้อยละ 70 ของ
ผู้อำนวยกำร
ตัวชี้วัดย่อย
2) ควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกำร
องค์กำรมหำชน
ผ่ำนตำมเกณฑ์
พัฒนำคุณภำพ
(ตัวชี้วัด 33 ตัว)
3) ควำมรู้เพื่อขับเคลื่อนกำร
เปลี่ยนแปลง
4) องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ
2.1.2 ผลกำรประเมิน
1) กำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด
องค์กร
สำนักงำน ก.พ.ร.
2.1.3 งำนทีค่ ณะกรรมกำร 1) กำรวำงแผนพัฒนำองค์กร
มอบหมำย
2) กำรบริหำรจัดกำรภำยใน
3) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ระดับมำตรฐำน
ผ่ำน
เป้ำหมำย
ทุกตัว

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Competency)
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 1) ภำวะผู้นำ
ระดับ 2
ของผู้อำนวยกำรองค์กำร 2) วิสัยทัศน์
ระดับ 2
มหำชน
3) กำรวำงกลยุทธ์
ระดับ 2
4) ศักยภำพเพื่อกำรปรับเปลี่ยน
ระดับ 2
5) กำรควบคุมตนเอง
ระดับ 2
6) ศักยภำพเพื่อกำรปรับเปลี่ยน
ระดับ 2

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลประเมิน สรุปผลประเมิน
(รายตัวชี้วัด) (รายองค์ประกอบ)

ผลงำนดำเนินกำร
• เกินเป้ำหมำย
14 ตัว
• ตำมเป้ำหมำย
10 ตัว
• ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
9 ตัว
คิดเป็นร้อยละ
72.73



ระดับ
คุณภำพ
ผ่ำน
เป้ำหมำย
ทุกตัว



สูงกว่า
เป้าหมาย



เป็นไปตาม
เป้าหมาย
หมำยเหตุ ตำม
เกณฑ์ กพร.
จะเป็น 



สูงกว่า
เป้าหมาย

ระดับ 2
ระดับ 2.5
ระดับ 2
ระดับ 2.25
ระดับ 3
ระดับ 2.25

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
หมำยเหตุ
ตำมเกณฑ์ กพร.
จะเป็น 








หมำยเหตุ
ตัวที่เป็น 
ตำมเกณฑ์ กพร.
จะเป็น 

หมำยเหตุ: (1) คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมเห็นว่ำ กรณีที่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยแต่ไม่สูงกว่ำเป้ำหมำยควรแยกให้ชัดเจน
จึงใช้สัญลักษณ์ เพื่อเป็นกำรสื่อสำรให้เห็นถึงกำรมีโอกำสพัฒนำที่ชัดเจน และอยู่ในเกณฑ์ผ่ำน
(2) ผู้อำนวยกำรสถำบัน เข้ำรับตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินงาน : มูลค่ำทำงเศรษฐกิจคำนวณจำกกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยต่อ
โรงพยำบำลของ HA กับ JCI มีมูลค่ำ 759.00 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกส่วนต่ำงของประมำณกำรค่ำใข้จ่ำยในเยี่ยมต่อปี JCI เท่ำกับ
793,529,246 บำท เทียบกับ ประมำณกำรค่ำใข้จ่ำยในเยี่ยมต่อปี HA ซึ่งเท่ำกับ 34,230,000 บำท สำหรับมูลค่ำเพิ่มทำงสังคม
ได้แก่ ลดควำมขัดแย้งกำรฟ้องร้องทำงกำรแพทย์ เนื่องจำกลดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ทำงกำรแพทย์ (Adverse Event : AE)
โดยกำรขับเคลื่อนนโยบำย Patient and Personnel Safety เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับประชำชน โดยให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดยุทธสำสตร์ขับเคลื่อนและกลไก โดยเป็นคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ระดับชำติ
ศึกษำผลกระทบทำงสังคมเรื่อง AE เป็นงำนวิจัย และสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในรพ.ที่มีกำรขับเคลื่อนวัฒนำธรรมควำม
ปลอดภัยสู่รพ.เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลำกร จำนวน 163 รพ.
• ความครอบคลุมในการประเมินกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล : วัดผลควำมครอบคลุมของสถำนพยำบำล
ทีเ่ ข้ำร่วมกระบวนกำรประเมินตำมมำตรฐำน HA ขั้น 3 ขึ้นไป (HA และ Advanced HA) ประกอบด้วย สถานพยาบาลภาครัฐ
มีผลการดาเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 78.43 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 77 โดยจำนวนสถำนพยำบำลภำครัฐที่มี
สถำนะกำรรับรอง (ได้รับมำตรฐำน HA ขั้น 3 ขึ้นไป) จำนวน 710 แห่ง (ณ วันที่ 30 ก.ย. 61) และจำนวนสถำนพยำบำล
ภำครัฐที่ได้รับกำรเยี่ยมกระบวนกำรคุณภำพในปีงบประมำณ 2561 จำนวน 111 แห่ง ในส่วนของสถานพยาบาลเอกชน
มีผลการดาเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 30.65 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 30 โดยจำนวนสถำนพยำบำลภำคเอกชน
ที่มีสถำนะกำรรับรอง (ได้รับมำตรฐำน HA ขั้น 3 ขึ้นไป) จำนวน 84 แห่ง (ณ วันที่ 30 ก.ย. 61) และจำนวนสถำนพยำบำล
ภำคเอกชนที่ได้รับกำรเยี่ยมกระบวนกำรคุณภำพในปีงบประมำณ 2561 จำนวน 11 แห่ง
• การพั ฒ นาเชื่ อ มโยงระบบรายงานอุ บั ติ ก ารณ์ แ ละการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบเข้ า สู่ ส่ ว นกลาง ( National
Reporting and Learning System : NRLS) : มี ส ถำนพยำบำลที่ แ สดงควำมจ ำนงเข้ ำ ร่ ว มเชื่ อ มโยงระบบรำยงำน
อุบัติกำรณ์และกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำระบบเข้ำสู่ส่วนกลำง จำนวน 163 แห่ง จำกจำนวนสถำนพยำบำลทั้งหมด 1,380 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 11.88 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ร้อยละ 10
• การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจากประสบการณ์ผู้ป่วย : มีสถำนพยำบำลที่แสดงควำมจำนงใช้โปรแกรมสำรวจ
ประสบกำรณ์ผู้ป่วยในกำรพัฒนำระบบบริกำรจำวน 177 แห่ง จำกจำนวนสถำนพยำบำลทั้งหมด 1,380 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
12.83 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ร้อยละ 10 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย เนื่องจำก
- สรพ. มีประสบกำรณ์ในกำรนำร่องกำรใช้ Patient Experience ในสถำนพยำบำลจำนวน 80 แห่ง
- มีแบบสอบถำมและข้อมูลสำรวจประสบกำรณ์ที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ป่วยสำมำรถนำมำเป็นพื้นฐำน
ในกำรทำงำนต่อเนื่องได้
• การสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สรุปผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำรของ สรพ. เท่ำกับ ร้อยละ 83.30 โดยได้ดำเนินกำรจัดหำผู้ประเมินจำกภำยนอกคือ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น
จำกัด สรุปผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 ทั้งนี้มีกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงงำน
ตำมผลกำรสำรวจของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล
ครั้งที่ 8/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยำยน 2560
• การกากับดูแลกิจการ : คณะกรรมกำร สรพ. ให้ควำมสำคัญกับกำรควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงำน
ทั่ ว ไป ส่ ง ผลตั ว ชี้ วั ด ระดั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร อยู่ ที่ ค่ ำ คะแนน 4.4625 โดยประเด็ น กำรประเมิ น ผล
ที่ได้คะแนนเต็ม (5.0000) 4 ประเด็น ดังนี้ คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ภำยในเวลำที่ ก ำหนด กำรเข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม ของคณะกรรมกำร/อนุ กรรมกำร กำรเปิ ด เผยผลกำรประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำง
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และมีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• การพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน : สรพ. ได้ดำเนินกำรเรื่อง แนวทำงปฏิบัติเรื่อง 2P Safety ได้รับกำรสื่อสำร
และนำไปปฏิบัติอย่ำงมีส่วนร่วมทั้งผู้ให้และผู้รับบริกำร โดยผลลัพธ์ที่ได้ ดังนี้
1) นโยบำยถูกขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม
2) มีเป้ำหมำยควำมปลอดภัยทั้ง Patient and Personnel Safety Goals ที่ถูกนำไปปฏิบัติ ติดตำมและส่งผลให้
อุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงทำงคลินิกที่ป้องกันได้ลดลงและได้รับกำรแก้ไขเชิงระบบ
3) สถำบันกำรศึกษำมีกำรบูรณกำรกำรเรียนกำรสอนเรื่อง patient and Personnel Safety
4) มีระบบ National Reporting and Learning System ที่เป็นสำกลและเกิดกระบวนกำรเรียนรู้จำกข้อผิดพลำด
เพื่อพัฒนำ
5) ผู้ป่วยและประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบฯ
6) เกิดวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในสถำนพยำบำล และประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเรื่อง Patient and
Personnel Safety ในระดับสำกล
• การจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร : ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สรพ. ได้ดำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรทั้ง 6 ด้ำน สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย คิอเป็น ร้อยละ 100 สรุปผลกำรดำเนินงำน
ที่สำคัญ ได้แก่
- ด้ำนโครงสร้ำง ได้แก่ มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนกันของนักวิชำกำรต่อเนื่อง นำเสนอโครงสร้ำงองค์กรต่อกรรมกำรบริหำร
และมีข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล ว่ำด้วย กำรจัดแบ่งส่วนงำนและกำหนดตำแหน่งงำน
พ.ศ.2561
- ด้ำนกระบวนงำน
1) จัดเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองครั้งแรก (AS) จำนวน 14 แห่ง
2) จัดเยี่ยมสำรวจเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอำเภอ (ASDHSA) จำนวน 3 แห่ง
3) จัดเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออำยุกำรรับรอง (RS) จำนวน 69 แห่ง
4) จัดเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองขั้นก้ำวหน้ำ (AHA) จำนวน 1 แห่ง
5) จัดเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออำยุกำรรับรอง และรับรองเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
6) จัดเยี่ยมนสำรวจเพื่อเฝ้ำระวัง (SS) จำนวน 62 แห่ง
- ด้ำนบุคลำกร สรพ. ได้มีกำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับสำนักประเมินและรับรองในกำรตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของผู้เยี่ยมสำรวจซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในกำรจัดกลุ่ มผู้เยี่ยมสำรวจกับโรงพยำบำลที่จะต้องทำกำรประเมิน จำกเดิมที่จะต้องส่ง
เอกสำรให้ผู้เยี่ยมสำรวจกรอกข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนกลับมำยังสถำบันและทำกำร key-in อีกครั้งโดยเจ้ำหน้ำที่สถำบัน
สิ่งที่เกิดขึ้นคือกำรทำงำนที่ล่ำช้ำและโอกำสข้อผิดพลำดจำก data input ด้วยระบบนี้ช่วยย่นระยะเวลำกำรทำงำนตลอดจน
ลดโอกำสในกำรผิดพลำดของข้อมูล
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