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รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
           ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทุกองค์กร เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และความต้องการของผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับบริการตามสื่อ
ต่าง ๆ มีมากขึ้น จึงส่งผลให้ทุกองค์กรจ าเป็นต้องขับเคลื่อนการท างานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และการบริการที่มุ่ง 
สู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะสถานพยาบาลต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้พัฒนา
คุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด จนเกิดผลสัมฤทธิ์หลายด้านทั้งต่อ
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ องค์กรและชุมชน ผู้รับบริการพึงพอใจเพิ่มข้ึนทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เกิดความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการค้นหาและแก้ไขปัญหา จนเกิดผลลัพธ์ที่ดี เช่น ต าบลทุ่งแกผ่านการประเมินต าบล long Term Care  
ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขต, คลินิก CKD ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best practice คลินิก CKD ระดับเขต และใน
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันมีการวางแผน ปรับระบบการบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ระบาดได้อย่างเหมาะสมไม่มีข้อร้องเรียน นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA         
re accreditation ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2560 และ re accreditation ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน  
2563 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) องค์การมหาชน ,รพ.สต.ทุกแห่ง ในอ าเภอเจริญศิลป์ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในระดับ 5 ดาว เป็นต้น  
 

    จากผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพดังกล่าว โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 
มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือกระตุ้น ทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการขอรับ
ประเมิน re accreditation ครั้งที่ 3 เพ่ือให้การตรวจเยี่ยมประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
  
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ตามมาตรฐาน HA และน าความรู้ 
              ที่ได้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
           ๒. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพและร่วมเรียนรู้ 
               ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ  
           ๓. เพ่ือให้โรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA (re accreditation 3) ในปีงบ 2566 
 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ 
          ผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 120 คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร รพ. และหัวหน้างาน       จ านวน  20  คน 
- เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล      จ านวน  100 คน 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
        วันที่  23 มกราคม  2566 
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5. ผลการประเมินโครงการ 
1. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ตามมาตรฐาน HA และน าความรู้ 

              ที่ได้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
           ๒. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพและร่วมเรียนรู้ 
               ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

จากการประเมินพบร้อยละ 85 ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเจริญศิลป์  มีความรู้ ความเข้าใจ ตามมาตรฐาน 
HA และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ พบว่าเจ้าหน้าทีม่ีความกระตือรือร้น และ
รว่มแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี สามารถอธิบาย ตอบข้อซักถามในระบบต่าง ๆ เช่น การดูแลผู้ป่วย, ระบบยา ระบบ IC , 
ระบบบริหารความเสี่ยง, การเฝ้าระวังภัยสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งได้ตอบค าถามและแสดงหลักฐานการพัฒนาคุณภาพตาม
บริบทของโรงพยาบาลเจริญศิลป์สอดคล้องกับมาตรฐาน HA และทีมสามารถต่อยอดการพัฒนาเพ่ือเตรียมประเมิน
รับรอง re accreditation 3 ในปี 2566 ต่อไป 
   3. โรงพยาบาลเจริญศิลป์อยู่ในระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับประเมินเพ่ือรับรองกระบวนการ
คุณภาพ (re accreditation 3 ) ในปี 2566 
 
6. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 
            ตามทีโ่รงพยาบาลเจริญศิลป์ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับประเมินคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ  
๒๕๖6 ซึ่งการประชุมมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การเสนอความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่มการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน  พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข 
และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  รวมจ านวน 120 ทั้งนีไ้ด้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการจากเงินบ ารุง โรงพยาบาล
เจริญศิลป์ รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ยืมเงินใช้จ่ายในโครงการจ านวน 18,000 
บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
          รายละเอียดการใช้งบประมาณดังรายการต่อไปนี้  
      -  ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมประชุมฯ  120 คน จ านวน 1 วัน วันละ 90 บาท เป็นเงิน  10,800  บาท 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมประชุมฯ (เช้า-บ่าย)  120 คน  
         จ านวน 1 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท      เป็นเงิน   7,200   บาท 
      
                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 
7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ร่วมประชุมเป็นอย่าง
ดี เจ้าหน้าที่มีความสนใจ มีความกระตือรือร้น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี 

2. ได้สรุปประเด็นการพัฒนาเพ่ือต่อยอด ได้วาง road map การพัฒนา ติดตามและประเมินผลในการเยี่ยม
ครั้งต่อไป 
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8. ภาพกิจกรรม 
 

การบรรยาย 
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กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
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