สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของสถาบัน
ปงบประมาณ 2564
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
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การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสถานพยาบาล ไดรับการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA ทุกขั้น และยังมีสถานการณรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 840 แหง คิดเปนรอยละ 56.91 จาก
สถานพยาบาล 1,476 แหง
สถานพยาบาลได รับการรั บรองและมี สถานะการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 3
จำนวน 778 แหงและขั้นกาวหนา (Advanced HA) จำนวน 6 แหง รวมเปนจำนวน 784 แหงคิดเปนรอยละ 53.12
ตารางที่ 1 แสดงสถานพยาบาลที่ยังมีสถานะของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ประจำป พ.ศ.2564

ประเภทโรงพยาบาล
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เนื่องจากในป 2564 มีการระบาดของโรคโควิด 19 อยางตอเนื่อง สงผลใหมีสถานพยาบาล รวมทั้งสิ้น จำนวน 313 แหง
• สถานพยาบาลภาครัฐ รวมทั้งสิ้น จำนวน 245 แหง อยูในระหวางการตออายุกระบวนการคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA ขั้น 3 รวมขั้นกาวหนา จำนวน 228 แหง ขั้น 2 จำนวน 14 แหง ขั้น 1 จำนวน 3 แหง
• สถานพยาบาลภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 แหง อยูในระหวางการตออายุกระบวนการคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA ขั้น 3 รวมขั้นกาวหนา จำนวน 25 แหง ขั้น 2 จำนวน 36 แหง ขั้น 1 จำนวน 7 แหง
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กราฟที่ 1 แสดงสถานการณรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA (ขั้น 3) (สะสม)

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ในป 2564 สถาบันไดวางแผนการจัดเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลเพื่อใหสถานพยาบาลไดรับการธำรง
การรับรองอยางตอเนื่อง แตจากสถานการณของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคง
มีความรุนแรง ทำใหมีสถานพยาบาลหลายแหงไดรับผลกระทบจากการเตรียมความพรอมในการใหการปองกัน
รักษาผูปวย รวมทั้งสถาบันเองก็ไมสามารถจัดใหมีการเขาเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลอีกหลายแหง เนื่องจากมีการ
จำกัดการเดินทางและไมสามารถจัดพาหนะเดินทางไปเยี่ยมสำรวจไดจากการปดสนามบิน เพื่อใหเกิดผลการเยี่ยม
สำรวจอย า งต อ เนื ่ อ งสถาบั น ต อ งปรั บ เปลี ่ ย นรู ป บบการจั ดเยี่ ย มสำรวจสถานพยาบาลภายใตส ถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง โดยจัดเยี่ยมสำรวจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 100 แหง การเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป (Adjusted
survey) จำนวน 91 แหง การเยี่ยมสำรวจแบบเสมือนจริง (Virtual survey) จำนวน 9 แหง

การรับรองสถานพยาบาลขั้นกาวหนา (Advanced HA:AHA)
ในป 2564 มี โ รงพยาบาลที่ เ ข า สูก ระบวนการรั บ รอง AHA ครั ้ ง แรก จำนวน 4 แห ง เป นไปตาม
เปาหมาย ไดแก 1) โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯ 2) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชีย งราย
3) โรงพยาบาลเซนตหลุยส กรุงเทพฯ และ 4) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ
และสถาบั นยั งได จ ั ดเยี ่ ยมเตรี ยมความพร อมเพื ่ อรั บการเยี ่ ยมสำรวจ (Pre-survey) ให ก ั บโรงพยาบาล
จำนวน 5 แหง ไดแก 1) โรงพยาบาลศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 2) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี 3) โรงพยาบาลระยอง
จั งหวั ดระยอง 4) โรงพยาบาลค ายสรรพสิ ทธิ ประสงค จั งหวั ดอุ บลราชธานี และ 5) โรงพยาบาลศรี นคริ นทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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การประเมินและรับรองเครือขายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation :DHSA)
ป 2564 สถาบั น มี เ ป าหมายขยายการรั บ รองเครื อข ายบริ การสุ ขภาพระดั บอำเภอ ซึ ่ งได เ ริ ่ มมี
การรับรองครั้งแรกในป พ.ศ. 2561 ผลการดำเนินงาน มีการประเมินรับรอง (สะสม) จำนวน 27 แหง (เปาหมาย 40 แหง)
ตัวชี้วัด
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
จำนวนสถานพยาบาลไดรับการ
เปาหมาย
0
10
20
40
รับรองเครือขายสุขภาพระดับอำเภอ (สะสม)
(District Health System
ผลลัพธ
8
14
24
27
Accreditation)
ผลการดำเนิ น การที่ ไมไดตามเปาเนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด 19 สถาบัน ไดจ ัดทำ
แผนการเยี่ยมสำรวจแลวแตตองเลื่อนการจัดเยี่ยม จำนวน 18 แหง จากการจำกัดการเดินทางและมาตรการตางๆ
ตามประกาศของ ศบค.

การประเมินและรับรองเฉพาะโรค และระบบงานสำคัญ
ป 2564 มีโรงพยาบาลขอรับรองเฉพาะโรค จำนวน 20 แหง ไดรับการประเมินรับรองผานการ
รับรองเฉพาะโรค จำนวน 17 แหง โรคทีใ่ หการรับรองมีดังนี้
ลำดับ

โรค/ระบบ

โรงพยาบาล

1

การดูแลรักษาผูปว ยโรคจอประสาทตาหลุดลอก

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

2

การดูแลรักษาผูปว ยโรคหลอดเลือดสมอง

กาฬสินธุ

3

การดูแลรักษาผูปว ยโรคหลอดเลือดสมอง

ขอนแกน

4

การดูแลรักษาผูปว ยโรคหลอดเลือดสมอง

มหาสารคาม

5

การดูแลรักษาผูปว ยโรคหลอดเลือดสมอง

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ

6

การดูแลรักษาผูปว ยโรคหลอดเลือดสมอง

ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

7

การดูแลรักษาทารกเกิดกอนกำหนด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ

8

การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปญหาการไดยนิ

ราชวิถี

9

การดูแลรักษาผูปว ยจิตเวชดวยไฟฟา

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10

การดูแลรักษาผูปว ยโรคไทรอยด

เทพธารินทร

11

การดูแลรักษาผูปว ยใสอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไฟฟา
หัวใจ
การปองกันและดูแลรักษาสตรีตงั้ ครรภคลอดกอน
กำหนด
การดูแลรักษาผูปว ยโรคประสาทหูเสื่อมชนิด
เฉียบพลัน โดยใชการบำบัดดวยออกซิเจนแรงดันสูง

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

12
13

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ

4

ลำดับ

โรค/ระบบ

โรงพยาบาล

14

การดูแลรักษาผูปว ยที่ไดรับสารพิษ

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

15

การดูแลรักษาผูปว ยโรคมะเร็งปากมดลูก

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

16

การดูแลรักษาผูปว ยภาวะเอ็นไขวหนาขอเขาบาดเจ็บ

มหาราชนครเชียงใหม

17

การดูแลรักษาผูปว ยเบาหวาน

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดานการพัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพ ดังนี้
• จัดทำมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ฉบับที่ 5 มีการประกาศใชมาตรฐานในเดือน
ตุลาคม 2564 และจะนำใชในการประเมินรับรองโรงพยาบาลที่ยื่นแบบประเมินตนเอง ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2564 เปนตนไป
• จัดทำมาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิเขตเมือง โดยจะมีการทดลองนำไปใช ในสถานพยาบาลเขตเมือง
ในป 2565 รวมทั้งจะนำมาตรฐานไปพัฒนาเปนมาตรฐานปฐมภูมิทั่วไป
• จัดทำแนวทางการประเมินและรับรองที่หลากหลาย เชน การรับรองระบบเครือขายบริการสุขภาพ
(HNSA), ระบบการดูแลรักษา ในคลินิกเบาหวาน, ระบบการดูแลผูสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก เปนตน
การพัฒนาผูเยี่ยมสำรวจ จากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทำใหในป 2564 สถาบันไมสามารถดำเนินการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผูเยี่ยมสำรวจใหมได เนื่องจาก
แผนงานในการสรางและพัฒนาผูเยี่ยมสำรวจไดชะลอการดำเนินกิจกรรม

การประเมินและรับรองเครือขายระดับจังหวัด (Provincial Network Certificate :PNC)
สถาบันมีการปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 โดยไดมี
การกำหนดใหมีการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือขาย ตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกำหนด สถาบันจึงนำมาตรฐานการพัฒนาระบบเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด มาปรับปรุง
เปนมาตรฐานระบบเครือขายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standard : HNA) ที่เปดกวางขึ้น
จากการประเมินเทียบเทาขั้น 2 เปนการรับรอง ขัน้ 3 และมีการประกาศใชมาตรฐานระบบเครือขายบริการ
สุขภาพ (Healthcare Network System Standards) ในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งในป 2564 อยูระหวางจัดทำ
เครื่องมือตางๆ เชน แบบประเมินตนเอง คูมือการเยี่ยม และพัฒนาผูเยี่ยมสำรวจ โดยเริ่มนำรองใน 2 เครือขาย
ไดแก เครือขายการแพทยฉุกเฉิน (ER) และเครื่องขาย HIV

5

ผลการดำเนินงานตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 2P Safety
ผลการดำเนินงาน มีโรงพยาบาลเขารวมโครงการพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการ และประกาศเปาหมายความปลอดภัย 2P Safety เพื่อพัฒนาตามแนวทาง
National Patient and Personnel Safety Goals และมีการบูรณการการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัย มีการรายงานอุบัติการณ ในระบบ National Incident Reporting and Learning System
(NRLS) จำนวน 753 แห ง (เป าหมาย 750 แห ง) และมี สถานพยาบาลที ่ ผ  านการรั บรองมาตรฐาน HA (ขั ้ น 3)
ใช Quality Measurement เปนกลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 738 แหง (เปาหมาย
600 แหง) แตถาเปนสถานพยาบาลทุกระดับขั้นจะมีจำนวน 840 แหง
จากการรายงานอุบัติการณความเสี่ยงจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ พบวา ในภาพรวมมีการรายงาน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident มากที่สุด จำนวน 429,442 รายการ และ
Personnel Safety Goals จำนวน 72,812 รายการ

การรายงาน Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident มีการรายงานอุบัติการณ
ความเสี่ยงสูงสุด ในหมวดของ Medication & Blood Safety เปนอันดับหนึ่ง ในเรื่องของ Medication error :
Prescribing (เกิดขอผิดพลาด/อุบัติการณในขั้นตอนการสั่งใชยา) จำนวน 74,846 รายการ ในขณะที่รอยละ
Patients Suffering on Harm สูงสุดคือเรื่อง Emergency Response
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ในสวน Personnel Safety รายงานอุบัติการณสูงสุดเปนหมวดของ Lane (Traffic) and Legal Issues ในเรื่อง
ของ บุคลากรบันทึกขอมูลในเวชระเบียนไมครบถวน ไมถูกตอง จำนวน 25,436 รายการ ในขณะที่รอยละ
Personnel Suffering on Harm สูงสุดคือเรื่อง Infection and Exposure

สถานพยาบาลมีการใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลดวยตัวชี้วัด
เปรียบเทียบ
สถาบันสงเสริมใหสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพ HA ยกระดับคุณภาพดานความปลอดภัยดวย
การใชขอมูลจากโปรแกรม THIP สงผลใหมผี ลงานพัฒนาและไดรับรางวัล จำนวน 15 ผลงาน ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
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ผลงาน
OKRs SPEC MI Fast Track TUH (Time is Muscle)

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

ลดระยะเวลาการให Thrombolytic agent ในผูปวย
Ischemic stroke
การพัฒนาเครือขายและระบบการดูแลผูปวยกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน
แนวทางปฏิบัติการปองกันการเกิด VAP โดยใช WHAP to
OC Bundle Pinklao
การพัฒนาระบบบริการทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง Stroke
Fast Track โรงพยาบาลขอนแกนและเครือขาย
ผลการพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน (Acute Myocardial Infraction : AMI)
การพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยเพื่อปองกันการเกิดภาวะ
หัวใจหยุดเตน ระหวางการผาตัดในผูปวย ASA Physical
status 1,2
การพัฒนาการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)
โรงพยาบาลขอนแกน

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
กรมแพทยทหารเรือ
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

โรงพยาบาลขอนแกน
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ลำดับ

ผลงาน
Alert Sepsis Rayong Network

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
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การพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยที่มารับการระงับความรูสึก
แบบทั่วรางกายและใสทอชวยหายใจในหองผาตัด
One Province One Protocol: Close the gap in sepsis
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การปองกันแผลกดทับจากการปฏิบัติที่เปนเลิศสูความยั่งยืน

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
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ลดเวลาที่ ER วิ่งเขาหา Specialist เพื่อพิชิตอัตราตาย

โรงพยาบาลขอนแกน

14

ปองกันความเสี่ยง อาชีวอนามัย ปลอดภัยจากการทำงาน

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

15

เสียงสะทอนของผูปวย/ผูรับผลงาน สูบริการที่เปนเลิศ

โรงพยาบาลขอนแกน

9
10

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
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ผลงานดานการสงเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพ
ดวยองคความรูและความรวมมือกับเครือขาย
สรพ. ไดสงเสริมเพื่อเตรียมความพรอมและการธำรงการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA
ใหกับสถานพยาบาล ผานกระบวนการวิเคราะหแผนความกาวหนาและแบบประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 80 แหง
(เปาหมาย 87 แหง) คิดเปนรอยละ 91.65 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม สำหรับกลุม รพ.ขั้น 0-2 รพ.เอกชน
กลุมราชทัณฑและกลุมพื้นที่พิเศษ เพื่อใหสถานพยาบาลเขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพขั้นสูงขึ้น ยกระดับขั้นที่ 3
สู HA เกิดการพัฒนาคุณภาพตอเนื่อง จากการดำเนินงานสถานพยาบาลมีสถานะสูงขึ้นจำนวน 6 แหง (เปาหมาย
33 แหง) คิดเปนรอยละ 18.18 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณโควิด 19 มี สงผลกระทบใหสถานพยาบาลไมพรอมรับ
การเยี่ยมสำรวจและขอเลื่อนการเยี่ยมสำรวจไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีการพัฒนาเครือขายคุณภาพสถานพยาบาลที่ครอบคลุมทั้ง 73 จังหวัด โดยผานศูนยความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation Collaborating Center: HACC) จำนวน 6 เครือขาย
สนับสนุนการดำเนินงานของ HACC และพัฒนาที่ปรึกษาโดยแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดคุณภาพกับการออกแบบ
ระบบการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ ที่ใชองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน HA
และความรวมมือกับหลายภาคสวน จนเกิดรูปแบบการบริการวัคซีนที่สามารถถอดองคความรูเปน good Practice
และสามารถขยายผลตอไปในวงกวาง
นอกจากนี้ สถาบันไดมีการจัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน และแนวทางปฏิบัติศูนย
พักคอยในชุมชน และไดจัดทำองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในสถานการณ COVID-19
โดยสื่อสารผานชองทางตางๆ ของสถาบัน
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มีการติดตามความกาวหนา การพัฒนาคุณภาพเครือขายการดูแลรักษาผูติดเชื้อ HIV/AIDS ระดับจังหวัด
(HNA-HIV) ผานระบบ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบการลงเยี่ยมพื้นที่เสมือนจริง (Virtual survey) และตาม
รอยการปฏิบัติระดับหนวยงาน ไดแก ARV clinic , ANC clinic และ PCT ของรพ.แมขาย และรพ.ในเครือขาย
ดำเนินการในพื้นที่ได 2 จังหวัด ตามเปาหมาย ไดแก เครือขายจังหวัดภูเก็ต และเครือขายจังหวัดเชียงราย
สถาบันรวมกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ บริษัท บี. บราวน (ประเทศ
ไทย) จำกัด ลงนามบันทึกความรวมมือ โครงการเพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคและสงเสริมการทำความสะอาด
มือ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ใหแกกลุมบุคลากรทางการแพทย
ในสถานพยาบาล 50 แหงในพื้นที่เสี่ยงตอการระบาด และกลุมเกษตรกรผูมีรายไดนอยในพื้นที่ชนบทในประเทศ
ไทย ผานการสงเสริมการทำความสะอาดมือ และการแจกจายผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่ไดมาตรฐาน
สถาบันไดมีการจัดประชุมประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 21 (21st HA National Forum) ภายใตแนวคิด
“Enhancing Trust in healthcare” ระหวางวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ ศูนยการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี เปนการจัดประชุมแบบเสมือนจริง (Virtual Conference) เพื่อใหมีความปลอดภัย และเหมาะสม
กับสถานการณที่เกิดขึ้น มีจำนวนผูลงทะเบียน 3,003 Accounts และมีบุคลากรทางการแพทยเขารวมรับชมจาก
ทั่วประเทศสูงกวา 20,000 คน และมีองคความรู ผลการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของสถานพยาบาลที่ไดรับ
การเผยแพร จำนวน 323 เรื่อง
นอกจากนี้เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยไดรับองคความรูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ลดความ
เสี่ยงในการเดินทางและการเวนระยะปลอดภัยทางสังคม สถาบันไดพัฒนาการอบรมสูการอบรมรูปแบบวิถีใหม
การประชุมออนไลน ผานระบบ zoom แบงเปนแบบไฮบริด จำนวน 4 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรม จำนวน
1,713 ราย และแบบออนไลนอยางเดียว จำนวน 9 หลักสูตร ผูเขารับการอบรม จำนวน 909 account และมีการ
จัดหลักสูตรเพิ่มเติมแบบออนไลน จำนวน 2 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตร CV005 การเตรียมความพรอมรับการ
เยี่ยมสำรวจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 2) หลักสูตร CV006 SAR Writing for DSC HIV มีผูเขารับการอบรมหลักสูตร
เพิ่มเติม จำนวน 112 ราย
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ผลงานดานการพัฒนาองคกร
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 สถาบันมุงมั่นพัฒนาองคกรเพื่อสรางความเชื่อมั่นการดำเนินงานตอ
สถานพยาบาลและประชาชน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
ผลการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลคะแนนทำได 427 คะแนน (เปาหมายขั้นสูง 400 คะแนน) อยูใน “ระดับกาวหนา
(advanced)”

ผลการพัฒนาองคการสูดิจิทัล (Open Data) ตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลวาดวยแนวทางการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ ผลคะแนนทำได 22.50 อยูใน “ระดับขั้นสูง”
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ผลการประเมินคุณภาพและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) มีคะแนนภาพรวม : 92.02 คะแนน อยูในระดับ A
• ภาพรวมสวนราชการและหนวยงานภายใตกำกับกระทรวงสาธารณสุข : อันดับที่ 8 จาก 17 หนวยงาน
• ภาพรวมขององคการมหาชน : อันดับที่ 18 จาก 55 หนวยงาน
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นอกจากนี้สถาบันไดขอรับการธำรงการรับรองดาน Organization จากหนวยงานมาตรฐานสากล
The International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association
(IEEA) โดยไดรับการจัดเยี่ยมสำรวจในระหวางวันที่ 30 กันยายน – 3 สิงหาคม 2564 ดวยรูปแบบการเยี่ยม
เสมือนจริง (virtual Survey) ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศแรกที่ไดรับใหเปนผูบริการจัดการรูปแบบการเยี่ยมเพื่อ
การรับรองเอง ทั้งนี้ ผลการรับรองจะมีการประกาศอยางเปนทางการจาก IEEA ภายในเดือนธันวาคม 2564

ผลการพัฒนาระบบงานและบุคคลากรของสถาบัน สรพ. มุงเนนการพัฒนาองคกรเพื่อเขาสูการเปน
ดิจิตอลออฟฟต (Digital Office) โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการดำเนินงานตางๆ ของ
สถาบัน อาทิ การประชุมผานสื่อออนไลน ทั้ง Zoom และ Microsoft Team 365 พัฒนาระบบงานเพื่อลดการใช
กระดาษเพื ่ อ รองรั บ การทำงานแบบ Work form Home ด ว ยการนำโปรแกรม Paperless ระบบสารบั ญ
อิเล็กทรอนิกส และโปรแกรม Empeo มาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้สถาบันไดพัฒนาความรู
และทักษะดานดิจิทัลใหกับเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบวิถีใหม เชน การจัด
ประชุม และการฝกอบรมในรูปแบบ Online, การเยี่ยมสำรวจเสมือนจริง (Virtual survey) และการเยี่ยมสำรวจ
แบบลดรูป (Adjusted survey) เปนตน
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ผลการดำเนินงานสรุปเทียบเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำป 2564
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คา
เปาหมาย

ผลการ
ดำเนินงาน

หมายเหตุ

1. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและระบบบริการสุขภาพดวยมาตรฐาน HA
จำนวน
(สะสม)

450

738

ผาน

แหง
(รายใหม)

4

4

ผาน

(1.3) สถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่ไดรับการ
รับรองเครือขายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health
System Accreditation-DHSA)

แหง
(สะสม)

40

25

(1.4) ผูรับบริการมีความพึงพอใจจากสถานพยาบาล
มาตรฐาน HA

รอยละ

80

82.96

ไมผาน
สถาบันมีแผนการจัดเยี่ยม
สำรวจแลว แตไมสามารถจัด
เยี่ยมสำรวจได จำนวน 18
แหง เนื่องจากมาตรการตาม
ประกาศ ศบค.และมีการ
จำกัดการเดินทางในพื้นที่
ผาน

เรื่อง

1

1

(1.1) สถานพยาบาลที่ผานการรับรองมาตรฐาน HA ใช
Quality Measurement เปนกลไกในการขับเคลื่อนและ
ยกระดับ
(1.2) สถานพยาบาลกลุมเปาหมายเขาสูกระบวนการ
รับรองขั้นกาวหนา (Advanced HA)

(1.5) ขอเสนอแนะจากกระบวนการ พัฒนาและรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ไดรับการนำเสนอเปนประเด็น
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

ผาน
เรื่อง Home Isolation

2. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพดวยองคความรูและความรวมมือกับเครือขาย ในการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัย
(2.1) สถานพยาบาลที่มีการพัฒนาและเขาสูกระบวนการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
- สถานพยาบาลภาครัฐ

จำนวน

780

978

125

171

รอยละ

75

81.43

ผาน

เรื่อง

300

323

ผาน

- สถานพยาบาลภาคเอกชน
(2.2) บุคลากรดานสุขภาพที่ผานการอบรมจากสถาบัน มี
ความรู และสามารถนำความรูไ ปใชสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
(2.3) องคความรู ผลการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของ
สถานพยาบาลที่ไดรับการเผยแพร

ผาน

ไมนอยกวา

14
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

(2.4) มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลระดับประเทศ

ครั้ง

คา
เปาหมาย
1

(2.5) มีการจัดประชุม World Patient Safety Day &
Patient and Personal Safety (2P safety)

ครั้ง

1

ผลการ
ดำเนินงาน
1

1

หมายเหตุ
ผาน
การประชุมแบบ Hybrid
ผานระบบ Virtual
conference ณ อาคาร
อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
ผาน
การประชุมแบบ Hybrid ผาน
ระบบ Virtual conference
ณ หองประชุมอาคารสุขภาพ
แหงชาติ ชั้น 6

3. แผนปฏิบัตกิ าร เรื่อง การบริหารองคกร
(3.1) องคกร (Organization) ไดรบั การธำรง การรับรอง
จาก หนวยงานระดับสากล IEEA
(3.2) คะแนน ITA ไมนอยกวารอยละ 80
(3.3) มีนวัตกรรมที่สนับสนุนงานขององคกร

ผาน

ผาน

ผาน

ประกาศผลอยางเปนทางการ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รอยละ

80

92.09

ผาน

เรื่อง

1

1

ผาน
เรื่อง การพัฒนานวตกรรม
กระบวนการรูปแบบการ
เยี่ยมสำรวจเสมือนจริง
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Virtual survey)

(3.4) สถานพยาบาลมีความเชื่อมัน่ การดำเนินงานของ
สถาบัน

รอยละ

75

86.91

ผาน

