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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
- รูปแบบการพัฒนาและเกณฑ์การประเมินฯ 
- การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

สาธิต  นฤภัย 
ผอ. สบส.2 พิษณุโลก 
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ประติมากรรม The Thinker  
โดย... Auguste Rodin  



คุณภาพ  
 
 
มาตรฐาน 

คือ การท าใหไ้ดต้ามความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

คือ แนวทางท่ีจะท าใหไ้ด ้                     
คุณภาพตามความตอ้งการ                      
ของผูรั้บบริการ 
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ล าดับความส าคัญ 

ระดับสูงสุด 

ระดับต  าสุด 
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2 
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ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กฎหมาย 
มาตรฐาน 
ข้อก าหนด 
และวิธีปฏิบัติ 
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    มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
หมายถึง  

      หมายถึง เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
และ วัดความส าเร็จของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช)       
ในการพัฒนาคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและ  
ความปลอดภัย   ด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล  
และกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  ซึ่งเป็น
ระบบบริการสุขภาพที่รัฐพึงจัดให้แก่ประชาชน และด าเนินการอย่างมี
คุณภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพให้เกิดความปลอดภัย
ต่อผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการและชุมชน  



ท า มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแลว้ไดอ้ะไร ท าไมต้องท ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
มาตรา 51  บัญญัติไว้ว่า 

• บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่
เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

• บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้อง
เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

• บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์ 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
มาตรา 80(2) บัญญัติไว้ว่า 

รัฐต้องด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่
เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ย่ังยืนของ
ประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและ
การจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย 



 
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557  การประชุมหารือการบูรณาการท างานด้านการรับรอง       
คุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ระหว่าง กรม. สบส. และ สรพ.  

 
 



วันที่ 2 กันยายน 2557  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กับ สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 















มาตรฐาน    
ระบบบ ารุง 
รักษา 

มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์ 

มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์ 
มาตรฐานอาคาร
สถานที  
มาตรฐานสุข
ศึกษา 
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ปี 2549  

ปี 2557 

ปี 2558 

มาตรฐาน
วิศวกรรม
ความ
ปลอดภัย 

ปี 2552  
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มาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 

ด้านจัดระบบ   
( 7  ข้อ  ) 

ด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัย   

( 15  ข้อ ) 

 
ด้านบ ารุงรักษา      

( 10  ข้อ ) 
 

 
ด้านสอบเทียบ    

( 10  ข้อ ) 
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ด้านการจัดการคุณภาพฯ  

ด้านอาคาร ด้านเครื องมือแพทย ์

ด้านความปลอดภัย 

ด้านสื อสาร ด้านสิ งแวดล้อม 



 คุณภาพและความปลอดภัย ด้านอาคาร สิ งแวดล้อม และ
เครื องมือแพทย์ในโรงพยาบาล  

 การปฏิบัติตามกฎหมายที เกี ยวข้อง 
 ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมตามหลักวิชาการที เกี ยวข้อง 
 กลไกการบริหารงานด้านวิศวกรรมในโรงพยาบาล  
 ความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนที เกี ยวข้อง เช่น 

มาตรฐาน HA, JCI, ISO 14001, OHSAS 18001 
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มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

2.  
มาตรฐาน 

งานสุขศึกษา 

1.  
มาตรฐานระบบการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย

ด้านอาคาร สิ งแวดล้อม  และ  
เครื องมือแพทย์                
ในโรงพยาบาล  

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ องค์ประกอบ 



องค์ประกอบ 
1. มาตรฐานระบบการจัดการคณุภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร 

สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล  

 1.1 ด้านระบบการจัดการคณุภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

 1.2 ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล  

 1.3 ด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

 1.4 ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  

 1.5 ด้านสื่อสารในโรงพยาบาล  

 1.6 ด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 



 
2. มาตรฐานงานสุขศึกษา 4 หมวด 10 องค์ประกอบ 
 

    หมวด 1.การบริหารจัดการองค์กร (องค์ประกอบที่ 1,2,3 ) 

    หมวด 2. กระบวนการด าเนินงาน (องค์ประกอบที่ 4,5,6,7 ) 

    หมวด 3. การพัฒนาคุณภาพงาน (องค์ประกอบที่ 8,9 ) 

    หมวด 4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน (องค์ประกอบที่ 10 ) 

 

องค์ประกอบ (ต่อ) 



10 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที   1   นโยบายการด าเนนิงานสขุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

องค์ประกอบที   2   ทรัพยากรการด าเนนิงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

องค์ประกอบที   3   ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการด าเนนิงานสุขศกึษาและ 

                         พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

องค์ประกอบที   4   แผนการด าเนินงานสุขศกึษาและพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ  

องค์ประกอบที   5   กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ  

องค์ประกอบที   6   การติดตามสนับสนนุการด าเนินงานสุขศกึษาและพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ  

องค์ประกอบที   7   การประเมินผลการด าเนนิงานสุขศกึษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ  

องค์ประกอบที   8   การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  

องค์ประกอบที   9   การวิจัยที เกี ยวข้องกับสุขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ  

องค์ประกอบที   10   ผลลัพธ์การด าเนนิงานสขุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 



การเปลี่ยนผ่าน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

อดีต 

ปัจจุบัน 

อนาคต 

มฐ.อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

มฐ.ด้านเครื่องมือ
แพทย์ 

มฐ.สุขศึกษา 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
- ด้านระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร 
สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
- ด้านสุขศึกษา 

- บูรณาการเข้ากับ HA ฉบับปรับปรุง ปี2560 
- ขอสนับสนุนงบประมาณจากเขตบริการสุขภาพ 
- ขับเคลื่อนและขยายผลไปสู่สถานบริการทั้งในและนอก กสธ. 



การสนับสนุน 
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ : ประจ าที่ สบส. ขต 

• ด้านอาคารสภาพแวดล้อม  

• ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

• ด้านสุขศึกษา 
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ข้อก าหนด
ทางด้าน
วิศวกรรม 

มาตรฐาน HA 

พรบ.
กฎกระทรวง         
และประกาศ   

มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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งานควบคุมคุณภาพ 

../Mind manager/กฎหมายที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐานระบบการจัดการฯ.mmap


ข้อก ำหนดท่ัวไป 

1 นโยบาย 

2 การวางแผน 

3 การน าไปใช้และ
การปฏิบัติ 

4 การตรวจสอบ
และการแก้ไข 

5 การทบทวนและ
การจัดการ 

6 การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื อง 

31 

ด้านระบบ
การจัดการ 

งานควบคุมคุณภาพ 



การเชื อมโยงการ
จัดการวิศวกรรม

ท้ัง 6 ระบบ 

เงิน  
(Money) 

คน      
(Man) 

เครื องมือ  
(Machine) 

วิธีการ 
(Method) 

วัสดุสิ งของ
(Materials) 

การจัดการ
(Management) 
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งานควบคุมคุณภาพ 



แนวทางการเยี ยมประเมินฯ ปี 2559  

1. แนวคิด/หลักการ :  
 - แบบกัลยาณมิตร 

 - แลกเปลี ยนเรียนรู้ 

 - เยี ยมประเมิน พร้อมกันเป็นทีม 
 



แนวทางการเยี ยมประเมินฯ ปี 2559(ต่อ)  

2. เครื องมือ/เกณฑ ์ 

       -  มาตรฐานด้านระบบการจัดการคุณภาพ  

          และความปลอดภัยด้านอาคาร  

          สิ งแวดล้อมและเครื องมือแพทย์ใน รพ. 

       -  มาตรฐานงานสุขศึกษา 



แนวทางการเยี ยมประเมินฯ ปี 2559  

3.ผู้เยี ยมประเมินฯ 

      - คณะกรรมการเยี ยมประเมินระดับเขต 5 -7 คน /ทีม 
      - คณะกรรมการฯ 1 ทีม ประกอบด้วย 

• ผู้เชี ยวชาญด้านสุขศึกษา  
• ผู้เชี ยวชาญด้านวิศวกรรมการแพทย์   
• ผู้เชี ยวชาญด้านอาคารสภาพแวดล้อม 



แนวทางการเยี่ยมประเมินฯ ปี 2559(ต่อ)  
4. ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
 

 - ระยะเวลา ไตรมาสที่ 2-4 
 - ประเด็นการเยี่ยม  ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง /กิจกรรม 
    คุณภาพ /นวัตกรรม Best  Practice/โอกาสพัฒนา 
 - สถานบริการแจ้งผลการประเมินตนเอง ก่อน คณะกรรมการ 
   ลงเย่ียม 1 สัปดาห์ 
 - ผู้รับการเยี่ยมประเมิน 
  1) ผู้บริหารและทีมผู้รับผิดชอบ และ ผู้ที่เก่ียวข้อง                                                        
  2) รพ.สต.เครือข่าย     3)ภาคี เครือข่ายสุขภาพ 



5. ขั้นตอนการเยี ยม 
 

     - สถานบริการสุขภาพน าเสนอกระบวนการ   

       ด าเนินงานประมาณ 30 นาที ด้วย ppt. 

     - คณะกรรมการ ฯ ซักถาม แลกเปลี ยนเรียนรู้ 

     - เยี ยมชมหน่วยงาน 

     - สรุปสิ งที พบเห็น จุดเด่น โอกาสพัฒนา 

 

แนวทางการเยี ยมประเมินฯ ปี 2559(ต่อ)  



6. การสรุปผลการเยี ยมประเมิน 
 

    - คกก.เยี ยมฯ น าเสนอข้อมูลแก่ คกก.รับรอง  

      เพื อรับรองผลการเยี ยม        

    - สบส.เขต แจ้งผลการประเมินแก่ นพ.สสจ. / รพ. 

      ภายใน 15 วัน หลัง คกก.รับรอง รับรองผล 

 

แนวทางการเยี ยมประเมินฯ ปี 2559(ต่อ)  



satit.n2501@gmail.com 
 

มือถือ 0-8180-27364 


