
 
แบบรายงานการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ 3  
หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ 

รอบท่ี 1 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เข้าสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 และ Reaccredit 
   ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
   เป้าหมาย   

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต 

๒. ร้อยละ ๘๐ ในโรงพยาบาลชุมชน 
 

2. สถานการณ์ 
 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทยก์รมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต 
ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 จ านวน 163 แห่ง จาก 164 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.39 โรงพยาบาลชุมชน 
ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 จ านวน 624 แห่ง จาก 730 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.75 แห่ง และมักพบว่า 
การด าเนินการต่ออายุไม่ทันกับระยะเวลาที่หมดอายุของการรับรองในแต่ละรอบของการตรวจประเมิน 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

เขตสุขภาพที่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

รพศ. รพท. รพ.สังกัดกรมฯ  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

รพช.  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

1 100 76.74 
2 100 84.62 
3 100 83.33 
4 100 77.59 
5 100 86.00 
6 94.74 85.45 
7 100 98.28 
8 100 83.78 
9 100 87.01 

10 100 85.48 

แบบ ตก.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 



เขตสุขภาพที่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

รพศ. รพท. รพ.สังกัดกรมฯ  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

รพช.  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

11 100 87.10 
12 100 95.52 
13 100 - 

ภาพรวมกระทรวง 98.17 85.75 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

   1. สรพ. เพ่ิมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอต่ออายุการรับรองเพ่ิมขึ้น คือ การก าหนดให้จัดท าเอกสาร   
ให้แล้วเสร็จและส่งพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่สามารถทยอยส่งได้ ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดท า รวบรวม
และส่งเอกสารแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานให้ สรพ.ล่าช้า ส่งผลให้ได้รับการประเมินล่าช้า 

 2. ในบางโรงพยาบาลมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ยังไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความล้าจากการ
ด าเนินการ ท าให้มีการทั้งช่วงของการพัฒนาคุณภาพ เมื่อมีการเตรียมการรับการประเมินครั้งใหม่ ท าให้มีเวลาใน
การปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ที่ได้จาก สรพ. จากการเข้าประเมิ นในครั้งที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุม 
ดังนั้นผู้บริหารของโรงพยาบาลและทีมน าของโรงพยาบาล ควรน าข้อเสนอแนะที่ได้กลับมาทบทวน วางแผน
ปรับปรุงและแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 3. การเขียนเอกสารการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน 
 4. การกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในภาพเครือข่ายทั้งจากระดับ QLN ระดับจังหวัดและระดับ

เขตเป็นระยะๆ จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลต่างๆได้ โดยการกระตุ้นผ่านการประชุม
คณะกรรมการคณะต่างๆ เช่น PCT, IC, IM, LAB, X – ray, หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นต้น 

 5. โรงพยาบาลมีช่วงเวลาพักหลังการรับรองขั้นที่ 3 นานเกินไป ท าให้กลับมาพัฒนาเพ่ือขอประเมิน
รับรองซ้ าช้า หมดอายุ รวมทั้งไม่ผ่านการรับรอง 
 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

การเปลี่ ยนผู้ บ ริห ารและแพทย์
หมุนเวียน 

แต่ละจังหวัดวางระบบผู้บริหารและ
แพทย์หมุน เวียน  ไม่ควรเปลี่ ยน
ผู้บริหารและแพทย์ในช่วงระยะการ
ขอรับรองคุณภาพ 3-6 เดือน   
 

 



ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพมีการ
หมุนเวียนบ่อย ท าให้การพัฒนางาน
ไม่ต่อเนื่อง 

พัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ 
ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ประสานศูนย์วิชาการเพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการท่ี
เป็นปัจจุบัน 

ทีมน าโรงพยาบาลบางส่วนยังขาด
ความมุ่งม่ัน ในการพัฒนาคุณภาพ
และความรู้เรื่องงานคุณภาพ 

จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้
ผู้บริหารทราบ และให้บุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
บริการ 

ประสานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ในการสร้างขวัญก าลังใจให้ทีม
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลที่จะหมดอายุการ 
รับรองคุณภาพ  

- การก ากับติดตามโรงพยาบาลที่ จะ
หมดอายุการรับรองคุณภาพให้ ยื่น
เรื่องต่อ สรพ.เข้าสู่กระบวนการ Re-
Accreditation 

 

ผู้ปฏิบัติงาน HA ของ โรงพยาบาล 
ขาดแรงจูงใจและ ก าลังใจในการ
ท างานคุณภาพ  

- ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้กับ 
ผู้ปฏิบัติงาน HA คุณภาพของ 
โรงพยาบาล และให้ผลตอบแทนที่ 
เป็นรูปธรรม เช่น มีผลต่อการ 
ประเมินความดีความชอบ มีผลต่อ 
ค่าตอบแทนพิเศษ 

 

ขาดพ่ีเลี้ยงและทีมวิทยากรในการให้
ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาล 

สร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงและทีมวิทยากร
ทั้งในระดับเขต และระดับจังหวัด 

 

การติด Focus หลังรับการประเมิน ส่งเสริมให้รพ.น าข้อเสนอแนะจาก
การรับการประเมินคราวที่แล้ว มา
จัดท าแผนเพื่อพัฒนาตามส่วนขาด 

เสนอให้มีการจัดโครงการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในส่วนของ
มาตรฐานที่เพ่ิมใหม่/ขอที่ยาก 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

  1. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
  2. ควรจัดให้มีหลักสูตรพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทีมน า บุคลากร และผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการประสานงานการพัฒนาคุณภาพในระดับโรงพยาบาล 
 3. จัดให้มีโครงสร้างงานคุณภาพท่ีชัดเจน 
 4. ควรเพิ่มขวัญก าลังใจ และความก้าวหน้าของผู้รับผิดชอบ 
 5. ควรสนับสนุนให้มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับเขต 
 6. ระบบ Warning HA ส าหรับผู้บริหาร 



7. ปจจัยแหงความส าเร็จ / สิ่งที่ช่ืนชม  
1. มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงและเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหาร 
2. การให้ความส าคัญของผู้น าและทีมน าของโรงพยาบาล 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับเขต 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (รพ.ที่ยังไม่ผ่าน HA )  
5. มีทีมพ่ีเลี้ยงพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ท าหน้าที่เยี่ยมกระตุ้นและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
6. มีมหกรรมคุณภาพ HA National Forum 
7. มีการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพจากมาตรฐานหลายมาตรฐานน ามาท าร่วมกันทั้งจังหวัด มีมาตรฐาน 

HPHNQC ของกรมอนามัย , มาตรฐาน ISO/TQA (รพร.ตะพานหิน) และมาตรฐาน พ.บ.ส. แต่ละวิชาชีพต่าง ๆ 
เช่น มาตรฐานคุณภาพการพยาบาล (NQA)/ มาตรฐานบริการทันตกรรม/ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และ สาธารณสุข (LA) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) มาตรฐานความปลอดภัยด้านยา/
มาตรฐาน กายภาพบ าบัด/มาตรฐานแพทย์แผนไทยฯ 

 
8. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- ทีมพ่ีเลี้ยง QLN เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

- ศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ (Hospital Accreditation Collaborating Center: HACC) 
เป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา เยี่ยมกระตุ้น เสริมพลัง ช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรอง 

- โรงพยาบาลตราด  มีการขับเคลื่อนต่อยอดจาก HA คือการพัฒนาแบบเครือข่ายระบบสุขภาพอ าเภอ
เมือง (DHSA) จนได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของประเทศ 

- โรงพยาบาลชลบุรี  มีการขับเคลื่อนคุณภาพ JCI ร่วมด้วยและต่อยอดด้วย AHA 
- เขตสุขภาพที่ 7 ก าหนดนโยบายมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในสังกัด   

และการควบคุมก ากับผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (HA,รพ.สต.ติดดาว,PMQA)  
- เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล  

แม่ข่ายอื่น ๆ ให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นพี่เลี้ยงของจังหวัด ในการกระตุ้นการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาลลูกข่าย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
มากขึ้น  

- เขตสุขภาพที่ 8 มีการจัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น พัฒนาความรู้ทักษะผู้เยี่ยมส ารวจระดับจังหวัด ให้มีความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานและเครื่องมือคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบงานส าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกับทีมพ่ีเลี้ยง 
Quality Learning Network: QLN ทั้งจาก สรพ. (ยกเว้นจังหวัดหนองคาย) และจากโรงพยาบาลที่ท าหน้าที่ 
แม่ข่าย ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหน้างานมีความเข้าใจในมาตรฐานต่าง ๆ มากข้ึน  

- เขตสุขภาพที่ 8 มีการจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ร่วมพัฒนา ควบคุม ก ากับ ติ ดตาม
ความก้าวหน้าในโรงพยาบาลทุกแห่ง ในทุกจังหวัด รวมทั้งมีการน าเสนอความก้าวหน้าในการประชุม กวป. ทุก
เดือน รวมถึงลงเยี่ยมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาในโรงพยาบาลเป้าหมายทุกโรงพยาบาล 



- จังหวัดสกลนครและจังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับโล่รางวัล: “จังหวัดที่มีผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA ทั้งจังหวัด” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ติดต่อกัน 2 ปี
ซ้อน ในเวที HA Forum ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 19 
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