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รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
           ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทุกองค์กร เนื่องจากสภาพแวดล้อมในสังคมและ
ความต้องการของผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับบริการตามสื่อต่าง ๆ 
มีมากข้ึน จึงส่งผลให้ทุกองค์กรจ าเป็นต้องขับเคลื่อนคุณภาพการท างาน และการบริการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และบรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กร โดยเฉพาะสถานพยาบาลต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้
พัฒนาคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด จนเกิดผลสัมฤทธิ์หลายด้านทั้งต่อ
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ องค์กรและชุมชน ผู้รับบริการพึงพอใจเพ่ิมขึ้นทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และชุมชน เกิดความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการค้นหาและแก้ไขปัญหา จนเกิดผลลัพธ์ที่ดี เช่น ปี 2560 ผ่านเกณฑ์กา รประเมิน
มาตรฐาน SRRT ระดับดี ในระดับเขต , ปี 2561 ต าบลทุ่งแกผ่านการประเมินต าบล long Term Care  ดีเด่นระดับ
จังหวัดและระดับเขต, คลินิก CKD ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best practice คลินิก CKD ระดับเขต และในสถานการณ์
การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคจนไม่เกิดการระบาดวงที่ 2 ในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลไม่ติดเชื้อ นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA  re accreditation ครั้งที่ 
1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2560 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) องค์การมหาชน และรพ.สต.ทุก
แห่ง ในอ าเภอเจริญศิลป์ผ่านเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในระดับ 5 ดาว เป็นต้น  
 

    จากผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพดังกล่าว โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 
มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความพร้อมในการขอรับประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA   
(re accreditation 2) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) องค์การ มหาชน  

ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการเพ่ือให้การตรวจเยี่ยมประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลตาม 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
  
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
           ๑. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ตามมาตรฐาน HA และน าความรู้ 
               ที่ได้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
           ๒. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพและร่วมเรียนรู้ 
               ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ  
           ๓. เพ่ือให้โรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA (re accreditation 2) ในปีงบ 2565 
 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ 
          ผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 130 คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร รพ. และหัวหน้างาน       จ านวน  20  คน 
- เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล      จ านวน  110 คน 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
        วันที่  28  พฤศจิกายน  2564 
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5. ผลการประเมินโครงการ 
1. ร้อยละ 85 ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเจริญศิลป์  มีความรู้ ความเข้าใจ ตามมาตรฐาน HA และ 

สามารถน าสู่การปฏิบัติได้ 
           จากการประเมินโดยการซักถาม การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมกับผู้เยี่ยมส ารวจผ่านระบบออนไลน์ 
(adjusted survey) พบว่าเจ้าหน้าทีม่ีความกระตือรือร้น และร่วมแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี สามารถอธิบาย ตอบข้อ
ซักถามในระบบต่าง ๆ เช่น การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่าง ๆ, ระบบยา , ระบบ IC , ระบบบริหารความเสี่ยง, การเฝ้า
ระวังภัยสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งได้ตอบค าถามและแสดงหลักฐานการพัฒนาคุณภาพในระบบต่าง ๆ ตามบริบทของ
โรงพยาบาลเจริญศิลป์สอดคล้องกับมาตรฐาน HA และทีมสามารถน าข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นต่อยอดการพัฒนา
จนสามารถผ่านการประเมิน รับรองในครั้งนี้  

2. โรงพยาบาลเจริญศิลป์ผ่านการการรับรอง re accreditation ครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 
หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ พบการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกทีม น าประเด็นข้อเสนอแนะจากครั้งที่ 

ผ่านมามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ส่งผลการประเมินรับรองคุณภาพครั้งนี้ผ่านการ 
reaccreditation 2  
 
6. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 

            ตามทีโ่รงพยาบาลเจริญศิลป์ได้จัดท า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
(re accreditation 2) ตามมาตรฐาน HA  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
โดยมีผู้เยี่ยมส ารวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) องค์การมหาชน ผ่านระบบออนไลน์ (adjusted 
survey) จ านวน 3 คน ในระหว่างการสัมภาษณ์ทีมได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น และร่วมเรียนรู้ ผู้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบดัวยทีมน าระบบต่าง ๆ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน  พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  รวมจ านวน 130 คน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การน าเสนอภาพรวมการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาล น าเสนอการพัฒนาของทีมน าระบบต่าง ๆ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมกับผู้เยี่ยม
เฝ้าระวังผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนีไ้ด้รับการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการจากเงินบ ารุง โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ยืมเงินใช้จ่ายในโครงการจ านวน 67,000 บาท (หก
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
          รายละเอียดการใช้งบประมาณดังรายการต่อไปนี้ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้อบรม 130 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  x 1 วัน เป็นเงิน   6,500    บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน ผู้อบรม 130 คน x 50 บาท x 1 มื้อ  x 1 วัน   เป็นเงิน   6,500   บาท 
 - ค่าตรวจสอบเพ่ือการรับรองระบบการท างานหรือมาตรฐานการท างาน  
        (ประเมินและรับรอง HA : re acc.2 ) จ านวน 1 วัน      เป็นเงิน 54,000   บาท 
 
                                                              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 บาท (หกหมืน่เจ็ดพันบาทถ้วน) 
  
7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. ในช่วงเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 จึงใช้ระบบออนไลน์ 
(adjusted survey) มีเวลาค่อนข้างจ ากัดตามเงื่อนไขการเยี่ยมของสถาบันฯ มีกิจกรรมเฉพาะการสัมภาษณ์ทีม และ
ส่งเอกสารก่อนวันเยี่ยม บางช่วงเวลาพบระบบติดขัดแต่สามารถผ่านลุล่วงไปด้วยดี หลังการเยี่ยมฯ ได้สรุปประเด็น
การพัฒนาเพ่ือต่อยอด ติดตามและประเมินผลในการเยี่ยมครั้งต่อไป 

2. เจ้าหน้าที่ท่ีร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือและสนใจ มีความกระตือรือร้น ร่วมเรียนรู้เป็นอย่างดี   
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8. ภาพกิจกรรม 
 

Opening Hospital presentation ผ่านระบบออนไลน์ ที่ห้องประชุม 1 

 

 
 

ห้องประชุม 2 
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สัมภาษณ์ทีมน าสูงสุด ที่ห้องประชุม 2 

 
 
 

ทีมน าระบบต่าง ๆ น าเสนอและสัมภาษณ์ทีม 
1. องค์กรพยาบาล ที่ห้องประชุม 2 
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2. IC & DHS ที่ห้องประชุม 2 

 
 

 
3. QMR & RM ห้องประชุม 2 
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4. HRD & IM ห้องประชุม 3 
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Exit  conference 
 

 
 
 

 


