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เอกสารประกอบการประชุม

ประเมินผลการประชุม



วัตถุประสงค
1. เพื่อสื่อสารนโยบายทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของ สรพ.ในการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ

ของประเทศไทยภายใตสถานการณ COVID-19 และการเปลีย่นแปลงสู New normal 

2. เพิ่มองคความรูในประเด็นสาํคญัสอดคลองกับสถานการณปญหาสาํหรบั ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง

เครือขายความรวมมือเพื่อการพฒันาคุณภาพสถานพยาบาล สําหรับกระตุนพฒันา

โรงพยาบาลในพืน้ที่ใหเกิดการพัฒนาทีต่อเนื่องและยกระดับการพฒันา

3. แลกเปลีย่นบทเรียนที่ดี รับฟงปญหา อุปสรรคขอเสนอแนะในการพฒันาคณุภาพ

สถานพยาบาลในพืน้ที่



ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการประเมินการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ศ. 2563





สถานพยาบาลที่อยูในขายการขอรับการรับรองจากสถาบัน





หมวด 5 การตออายุการรับรองคุณภาพ

ตองมีหนังสือแจงขอเขาสูกระบวนการตออายุ ขั้นที่สามและขั้นกาวหนาไมนอยกวา 6 เดือน กอนที่วัน

อายุการรับรองคุณภาพสิ้นสุดลง กรณีไมมีหนังสือแจงขอตออายุ ใบรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดลงเม่ือครบ

กําหนดอายุใบรับรองประเภทนั้นๆ

 เมื่อเขาสูกระบวนการตออายุการรับรองแลว แตกระบวนการของสถาบันเสร็จไมทันวันที่ใบรับรองเดิม

หมดอายุ ใหสถานพยาบาลมีสถานะอยูระหวางการตออายุชั่วคราวไมเกิน 3 เดือน

 เมื่อสถานพยาบาลไดรับอนุมัติใหตออายุการรับรองแลว ใหอายุการรับรองใหมเริ่มนับตอจากวันที่ครบ

กําหนดอายุในใบรับรองเดิม

 กรณีเกิดเหตุการณภัยพิบัติหรอืเหตุฉุกเฉิน ที่ทําใหสถาบันไมสามารถตออายุการรับรองใหไดทันกําหนด 

สถานพยาบาลจะไดรับสถานะการตออายุการรับรองชั่วคราว จนกวาการทํางานจะเขาสูภาวะปกติ



หมวด 8 การเพิกถอนการรับรอง

เมื่อสถาบันรับทราบวาเกิดเหตุการณไมพึงประสงครุนแรงใน

สถานพยาบาลที่ผานการรับรอง และสถาบันตรวจสอบแลวพบวาเกิด

จากสถานพยาบาลไมธํารงคุณภาพตามมาตรฐานที่สถาบันกําหนด 

ผูอํานวยการมีอํานาจเพิกถอนการรับรอง

เมื่อสถานพยาบาลทํา RCA และมี improvement plan สงให

สถาบัน สถาบันจะนําขอมูลนี้ไปใชในการเยี่ยม surveillance และการ

เยี่ยมตออายุการรับรอง



มาตรฐานสําคัญจําเปน รายละเอียดการดําเนินงาน

1. การผา่ตดัผิดคน ผิดข้าง ผิดตาํแหน่ง  ผิดหตัถการ

2. การติดเช้ือท่ีสาํคญัตามบริบทขององคก์รในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, 

CABSI

3. บคุลากรติดเช้ือจากการปฏิบติัหน้าท่ี

4. การเกิด Medication Errors และ Adverse Drug Event

5. การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด

6. การระบตุวัผูป่้วยผิดพลาด

7. ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค  

8. การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ/พยาธิวิทยาผิดพลาด

9. การคดักรองท่ีห้องฉุกเฉินคลาดเคล่ือน 

สถานพยาบาลต้องดาํเนินการดงัต่อไปน้ี

1. สถานพยาบาลต้องมีแนวทางปฏิบติัเพ่ือการ

ป้องกนัความไม่ปลอดภยัต่อผูป่้วยในประเดน็ท่ี

กาํหนด

2. สถานพยาบาลแสดงจาํนวนอบุติัการณ์ ท่ีเกิดขึน้

แต่ละปีในประเดน็ท่ีกาํหนด

3. กรณีเกิดเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคท่ี์มีผลกระทบ

ถึงตวัผูป่้วย (ระดบั E ขึน้ไป) ให้สถานพยาบาล

ทบทวนวิเคราะหห์าสาเหตรุาก 

4. จดัทาํแผนควบคมุป้องกนัความเส่ียงและมีผล

การดาํเนินงานตามแผนแสดงแก่ผูเ้ย่ียมสาํรวจ

ประกาศกรรมการสถาบันเรื่อง 

มาตรฐานสําคัญจําเปนตอความปลอดภยั เริม่ 1 เมษายน 2563





12

ประกาศ ฉบับที่ 1 

สถานพยาบาลที่ตอ

อายุการรับรอง ต้ังแต 

1 มี.ค. – 30 ก.ย. 

โดยสงเอกสารยื่น

ความจํานงมาแลว

และมีสถานการณ 

COVID 19

ตามที่กําหนด จะ

ตออายุให 1ป
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ประกาศ ฉบับที่ 2 

ขยายครอบคลมุ

สถานพยาบาลที่สิน้สดุ

อายุการรับรอง ต้ังแต 

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 

โดยสงเอกสารยื่น

ความจํานงมาแลว

และมีสถานการณ 

COVID 19

ตามที่กําหนด จะ

ตออายุให 1ป
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ประกาศ ฉบับที่ 3 

เริ่มเยี่ยมสํารวจรับรองครั้ง

แรกเดือน มิย. ปรับเรือ่งการ

สงเอกสารตออายุ และ

ครอบคลุมผลกระทบไปถึง

รพ.ที่สิ้นสดุอายุ 1 มค.- 31 

มีค. 64

และการตออายุขั้น 1 ขั้น 2



ศกึษารายละเอียดท่ี www.ha.or.th











วิสยัทศัน์

ระบบบรกิารสุขภาพมีคุณภาพและไววางใจไดดวยมาตรฐาน HA

พนัธกจิ

พัฒนาและกําหนดมาตรฐาน เพ่ือประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และจัดทํา

ขอเสนอแนะเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ดวยการรวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห ขอมูลจากการประเมินและรับรอง
1

สงเสริมสนับสนุนใหเกิดกลไกในการพัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

และความปลอดภัย อยางเปนระบบ โดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา 

และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

2

สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการเพ่ือเผยแพรองคความรู รวมท้ังจัดหลักสูตรฝกอบรม

ใหเจาหนาท่ี ของสถานพยาบาลและหนวยงานตางๆ เพ่ือนําไปใชประโยชน

ในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

3



2
เป้าหมาย : ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีการพฒันาเข้าสู่การรบัรองกระบวนการคณุภาพ และธาํรง

การรบัรองตามมาตรฐาน HA

แผนปฏิบติัการ เร่ืองการสนับสนุนการขบัเคล่ือนกลไกพฒันาคณุภาพด้วยองคค์วามรู้และ

ความร่วมมือกบัเครือข่ายในการพฒันาระบบบริการสขุภาพท่ีมีคณุภาพและความปลอดภยั

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด

แผนปฏิบติัการ ระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 ของ สรพ.

รอยละสถานพยาบาลที่มีการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA

21

สงเสริมใหสถานพยาบาลสรางนวัตกรรมและองคความรู

ใหมเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

เสริมพลังเครือขายและสรางความรวมมือกับภาคประชาชน

เพ่ือรวมพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

เสริมสรางระบบเครือขายในการชวยเหลือสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในทุกระดบั
รอยละบุคลากรดานสุขภาพที่ผานการอบรมจากสถาบันมีความรูและสามารถ

นําความรูไปใชสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล

จํานวนองคความรู ผลการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม ของสถานพยาบาล

ที่ไดรับการเผยแพร

1)   โครงการสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย

2)   โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพดวยองคความรูและนวัตกรรม

พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและแกนนําใหมีองคความรู 

เพ่ือสรางวัฒนธรรมคุณภาพและการเปลี่ยนแปลง

23/06/63





ขยายความครอบคลุมของเครือขาย

71

73



คุณสมบัติของ รพ. Re- accreditation

สามารถแสดงใหเห็นการบรรลุเปาประสงคขององคกร

สามารถแสดงใหเห็นถึงผลลัพธท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะ Clinical outcome

มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบหลักๆ

มีการใชนวตักรรมและความคดิสรางสรรค

มีวฒันธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย การเรียนรู

มีการบูรณาการของการพัฒนา

มีการพัฒนาท่ีสามารถใชเปนแบบอยางใหแกโรงพยาบาลอ่ืน



การดําเนินงานของ สรพ. (HAI Business Model)

สถานพยาบาล

ประชาชน

ผูกําหนดนโยบาย

ดานสุขภาพ

การรับรองคุณภาพ HA

กลไกการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ

ฝกอบรม/ขอมูล/ความรู

เรื่องคุณภาพโรงพยาบาล

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

การประเมินรับรอง

การสรางเครือขาย

พัฒนาคุณภาพ

การฝกอบรม/

การเผยแพรความรู

การสรางและจัดการขอมูล

และความรู

ระบบบริการหลัก ผลิตภัณฑ/ บริการ กลุมลูกคา

การอภิบาลและการนําองคกร การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและการบริหารงานทั่วไป การบริหารกําลงัคน

การบริหารระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบบริหารองคกร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน), ราง พฤษภาคม 2563





บทบาทหนาที่ HQQ ควรเปนอยางไร



บทบาทหนาท่ี HACC



รพ.แมขาย

Node manager

ที่ปรึกษา

ประจําพ้ืนที่

ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ 

QUALITY  COACH

“เครือขาย เรียนรู เพ่ือคุณภาพที่ย่ังยืน”

QLN
QLN

QLN

รพ.ลูกขาย 2 

QUALITY LEARNING NETWORK













วันนี้ 

ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เทานั้น
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