
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1 

โดย      นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์     

    รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
มาตรา 51  บัญญัติไว้ว่า 

• บุคคลย่อมมีสิทธเิสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่
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 



คุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ 
Pt.Safety /Engagement Pt. Safety Goal Safety / Quality 

มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 -  ENV. 
  - HEd. 

HA รพ. 

การเยี่ยมประเมิน 
-  ส่งเสริมการพัฒนา 
   องค์ความรู้/ 
   นวัตกรรม/ 
 องค์กรแตกฉานด้านสุขภาพ 

 Risk 
ENV. 
การให้ข้อมูล 
และเสริมพลังผป./ 
  คค./ชุมชน 
การท างานกับ
ชุมชน 
การเสริมพลังชุมชน 

ความเสี่ยงลดลง 
 ENV. 
 เครื่องมือแพทย์ 
 พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง 
 ขาดทักษะการดูแล 
   จัดการตนเอง 
 Re-Admission 
 Complication 
 การฟ้องร้อง 

ผป./ครอบครัว/ชุมชน  Safety/Engagement 

ความเชื่อมโยงคุณภาพ 



ท ำ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพแลว้ไดอ้ะไร ท าไมต้องท ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
หมายถึง  

 เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานและวัดความส าเร็จของสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐทุกแห่ง (รพศ./รพท./
รพช.) ในการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัย รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ 



มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
รพศ/ท/ช/ร ทุกแห่ง 

2.  
มาตรฐาน 

งานสุขศึกษา 

1.  
มาตรฐานระบบการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย

ด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม  และ  
เครื่องมือแพทย์                
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 1องค์ประกอบ 
 

    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) 



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. 



ปัญหาและอุปสรรค 

• มาตรฐาน   

  : เนื้อหาแยกส่วน/บางส่วนซ้้าซ้อน  เครื่องมือ/เกณฑ์ประเมินมีจ้านวนมาก 

     : ขาดความเชื่อมโยง บูรณาการกับมาตรฐาน HA 

 

 • การบริหารจัดการการเยี่ยมประเมิน  

       : ขาดการสื่อสาร ท้าความเข้าใจกับพื้นที่เป้าหมาย  

       : วิธีการเยี่ยมประเมินต่างคนต่างท้า ต่างคนต่างไป 

       : ขาดการเตรียมความพรอ้มและแผนการเยี่ยมระดบัเขต /ผู้เยี่ยมประเมิน    

         และผู้รับการประเมิน   /  

 



ปัญหาและอุปสรรค (ต่อ) 

• ศักยภาพผู้เย่ียมประเมิน  

  : ขาดประสบการณ์ ทักษะการเป็นผู้เยี่ยมประเมิน ที่มีคุณภาพ 

                

 
 

 

• ผู้รับการเยี่ยม  

         : ไม่เข้าใจในเป้าหมาย สาระส้าคัญของมาตรฐานระบบบริการ 

           สุขภาพแบบบูรณาการ 

 
 

 



การสนับสนุน 
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ : ประจ าที่ สบส.เขต 

•ด้านอาคารสภาพแวดล้อม  

•ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

•ด้านสุขศึกษา 
 



อาท Pt. safety 

จัดระบบบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือแพทย์และ 
สาธารณสุข 

สอบเทียบ
เคร่ืองมือแพทย ์

      ควบคุม ก ากับ 
ระบบสื่อสารใน
สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ 

ตรวจวิศวกรรม 

ความปลอดภัย  

      ในโรงพยาบาล 

 - สนับสนุนการบริหาร
จัดการระบบซ่อมบ ารุง 
 - สนับสนุนการใช้
โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

 มาตรฐาน 7 ระบบ 
1. ระบบไฟฟ้า 
2. ระบบระบายอากาศ 
3. ระบบก๊าซทางแพทย์ 
4. ระบบขนส่ง 
5. ระบบไอน้ า 
6. ระบบสุขาภิบาล 
7. ระบบอัคคีภัยและ
สัญญาณเตือนภัย  

 

- ทดสอบ สอบเทียบ 
เครื่องมือแพทย์ 
- รับรองผลการทดสอบ  
สอบเทียบ 
 - สอบเทียบเครื่องมือ
มาตรฐาน 

ควบคุมก ากับการมีการใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ 
VHF/FM  ,HF/SSB พัฒนา
ระบบ e-RADIO    
- สถานพยาบาลมีระบบสื่อสาร
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและพร้อมใช้
งาน 

การสนับสนุนด้านวิศวกรรมการแพทย ์



Pt.safety 

ส่งเสริม สนับสนุน 
สบ. ให้มีการจัดท า
แผนแม่บทด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

 
รพศ.     
รพท.     
รพช.     
รพร.      

รพ.สต.   
 

การสนับสนุนด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สบ.น าองค์ความรู้ด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม 
      ไปใช้ประโยชน์ 

ส่งเสริม สนับสนุน 
ด้านการออกแบบและ
กระบวนการ จัดการ  
       งานก่อสร้าง 

        ติดตาม ก ากับและ
ประเมินผลตามเกณฑ์
มาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม 



 

 

การสนับสนุนด้านสุขศึกษา 

หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ  
 

สถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ 

มีการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสุขศึกษา 

ร.ร. สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

 

ประชาชนมีความ
รอบรู้ 

ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรม 

สุขภาพท่ีถูกต้อง 

บูรณาการ 
ในต าบล
จัดการ
สุขภาพ 

บูรณาการ 
ใน

โรงเรียน 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

มีคณะกรรมการ 
สนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษา 

-ระดับจังหวัด 
- ระดับเขต 



       

ความเส่ียง ความปลอดภยั คณุภาพ
การก ากบัดแูลวิชาชีพ
ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย
การป้องกนัการติดเช้ือ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจดัการด้านยา
การตรวจทดสอบ
การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ
การท างานกบัชมุชน
กระบวนการดแูลผูป่้วย

การเข้าถึงและเข้ารบับริการ
การประเมินผูป่้วย
การวางแผน
การดแูลผูป่้วย
การให้ข้อมลูและเสริมพลงั
การดแูลต่อเน่ือง

ด้านการดแูลผูป่้วย
ด้านการมุ่งเน้นผูร้บัผลงาน
ด้านการเงิน
ด้านทรพัยากรบคุคล
ด้านระบบและกระบวนการส าคญั
ด้านการน า
ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ

การน า

การวางแผน
กลยทุธ์

การมุ่งเน้นผูป่้วย
และสิทธิผูป่้วย

การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้

การจดัการ
กระบวนการ

การมุ่งเน้น
ทรพัยากรบคุคล

ผลการ
ด าเนินงาน

ตอนท่ี III
กระบวนการดแูลผูป่้วย

ตอนท่ี II ระบบงานส าคญัของ รพ.

ตอนท่ี IV ผลการด าเนินงาน

ตอนท่ี I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร

                  ร           



มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 


