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ก่อนจะมาเป็น HA

สวรส.เป็นเสมือน sanctuary (ท่ีหลบภยั) เพ่ือการสร้างสรรคง์านวิชาการ
มีความต่อเน่ืองในการท างาน



ผอ.สวรส. มีเป้าหมายชดัเจนท่ีต้องการพฒันากลไก
ประกนัคณุภาพบริการสขุภาพระดบัประเทศท่ีได้ผล เมื่อ
ค าตอบยงัไม่ชดัเจน กส็นับสนุนให้เรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
ให้ทดลองท า หยัง่เชิงความคิดเหน็ของ stakeholders



The purpose of the interviews with various groups and individual was to ascertain

from them their thought, feeling, opinion and opposition to the accreditation
program.

It is fair to say that the general impression is in favor of having an accreditation
program. A program that set as well as evaluate the standard.

There was not a anonymous agreement whether the program should be voluntary
or compulsory.

It was generally agreed that when the accreditation council assist the hospital, the

council should look at the present situation of the hospital and use the present

situation as a minimal standard and help hospital management to improve on that

standard and eventually make the standard uniform in all the hospitals across the
country.

To provide the necessary information and training to hospital management and
staff, the council must be prepared to start the project on a pilot basis. At least 20

hospitals should be involved in the pilot project.

2539 Anthony’s Report



การท างานมีความเป็นอิสระ ไม่ติดกรอบ ยืดหยุ่น

มีผูใ้หญ่ท่ีคอยช้ีทิศทาง ทัง้การวาง foundation ในการท างาน 
(คนและโครงสร้าง) การสนับสนุนให้หลดุพ้นจากข้อจ ากดัของ
ระบบราชการ การไม่หวงัพ่ึงกฎหมายและอ านาจ





• ตอบสนองต่อความต่ืนตวัต่อการพฒันา
คณุภาพโรงพยาบาล

• สร้างความรู้และใช้ความรู้เพื่อการพฒันา
ระบบให้กว้างขวางกว่าโครงการน าร่อง

• ทดสอบกลไกเชิงสถาบนั

เป็นการทดลองกลไกองคก์รท่ีว่าจะอยู่รอดและ
พ่ึงตนเองได้หรือไม่ ซ่ึงสามารถอยู่มาได้ถึง 10 ปี

ท าหน้าท่ีส่งเสริมการพฒันาและรบัรองโดยไม่มี COI



เป็นการสรา้งเครอืข่ายคนท างานท่ีกว้างขวาง

ทัง้ในส่วนของผูเ้ย่ียมส ารวจ ท่ีปรกึษา ศนูยค์วาม
รว่มมือเพ่ือการพฒันา และคนท างานคณุภาพ



• มีการปรบักลยทุธใ์นการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ท้ิง
หลกัการส าคญัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ว่า HA เป็นกระบวนการเรียนรู ้
มิใช่การตรวจสอบ เช่น บนัไดสามขัน้สู่ HA, การบรูณาการ
เรือ่งการสรา้งเสริมสขุภาพและมิติด้านจิตวิญญาณ, การสร้าง
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นระดบัต่างๆ



ผลงานของโครงการและสถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ภายใต้ร่ม สวรส.
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Head : Principle, Knowledge, Test
Heart : Respect & Trust
Hand : Pragmatic & Enjoy



บทบาทของ สวรส.ในอนาคต



การท าให้ Health Systems Science 
เป็นท่ีรบัรู้และเข้าใจว่าสามารถ

ประยกุตใ์ช้ในทุกระดบั มิใช่เฉพาะ
ระบบในระดบัประเทศ

Source: The American Medical Association (AMA)

ความเช่ือมต่อของ health system science กบัระบบ
คณุภาพบริการสขุภาพ คือ value-based healthcare, 
health system improvement, implementation research



• กลไกการท างานวิจยัสนับสนุนท่ีมีอยู่แล้วคือ R2R
• สวรส. ท่ีมีงบประมาณสนับสนุนการวิจยัจ ากดั อาจมีบทบาทใน

• การช้ีน า 

• การสงัเคราะหบ์ทเรียน 

• การสรปุทางเลือกเชิงนโยบายในประเดน็ส าคญั



ร่วมมือกบัผูก้ าหนดนโยบายและคนท างาน

แต่กล้าสะท้อนความจริง


