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ตัวชี้วัดส ำนักงบประมำณ
มำตรฐำนระดับสำกล

มำตรฐำนระดับสำกล หมำยถึง กระบวนกำรที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนตำมเกณฑ์คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกลที่ครอบคลุมระบบบริกำรสุขภำพ
และระบบสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เพื่อให้สถำนพยำบำลมีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดบริกำรที่มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ มีควำมปลอดภัย สร้ำงควำมพึ ง
พอใจและควำมเชื่อมั่นในกำรได้รับกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพให้แก่ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป สร้ำงควำมสุขให้กับคนท ำง ำน สำมำรถ
จัดบริกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ โดยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริกำร เพื่อช่วยลดปัญหำกำรร้องเรียนหรื อข้อพิพำท
ในกรณีใดๆ รวมทั้งมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและพัฒนำอย่ำงย่ังยืน เช่น

มำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ                               

กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

มำตรฐำนสถำบันรับรอง
คุณภำพสถำนพยำบำล 

(Hospital 
Accreditation; HA)

มำตรฐำนสถำบันรับรอง
มำตรฐำนโรงพยำบำล

ระดับสำกล                                      
(Joint Commission 
International; JCI)

มำตรฐำนกำรรับรอง
คุณภำพกำรดูแล

สุขภำพระหว่ำงประเทศ 
(DNV GL)

มำตรฐำนบริกำร
สุขภำพของ

สถำนพยำบำลท่ี
ให้บริกำรชำวต่ำงชำติที่
เดินทำงเข้ำมำรับกำร

ดูแลสุขภำพและ
รักษำพยำบำล  

(Global Healthcare 
Accreditation; GHA)



มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

มาตรฐาน
ระบบ
บริการ
สุขภาพ

ด้านที่ 1 
การบริหาร

จัดการ ด้านที่ 2 
การบริการ
สุขภาพ 

ด้านที่ 3 
อาคาร สถานที่ 
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ด้านที่ 4 
สิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ 5 
ความ

ปลอดภัย 

ด้านท่ี 6 
เคร่ืองมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

ด้านที่ 7
ระบบสนับสนุน
บริการที่ส าคัญ

ด้านที่ 8

ด้านสุขศึกษา
และพฤติกรรม

สุขภาพ

ด้านที่ 9 
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์



ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ
ความพึงพอใจของประชาชน 
ความมั่นใจในสถานพยาบาล

ความสุขและความพึงพอใจของบุคลากร                                
ในสถานพยาบาล ชื่อเสียงของสถานพยาบาล

**กระบวนการคุณภาพ**
คุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ คุณภาพการบริหารสถานพยาบาล

นโยบายการจัดการคุณภาพ

นโยบายการจัดการคุณภาพ การสื่อสารจากผู้น า การมีส่วนร่วมของบุคลากร การมีส่วนร่วมของชุมชน

หมวดที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
การประเมินเชิงผลลัพธ์



หมวดที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
การประเมินเชิงผลลัพธ์

คุณภาพ                 
การบริหาร
โรงพยาบาล

การบริหาร
ความเสี่ยง

รูปแบบ
องค์กร

สมรรถนะสูง

ICT เพื่อ
การพัฒนา

การสื่อสาร
แบบ 360 

องศา

การสื่อสารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์

จากผู้น า

ทบทวน
แผนงานและ
พัฒนาองค์กร การรับฟังและ

ตอบสนองต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือ

ผู้รับบริการ หรือชุมชน 

การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร

ทุกระดับ

ธรรมาภิบาล

เป้าหมาย นโยบาย 
ยุทธศาสตร์และ

แผนงาน



การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน 4 รูปแบบ

การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ

ด้านนโยบายและ
แผนพัฒนาระบบ

บริการ 

การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ        
บริหารจัดการ 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของ

สถานพยาบาล

การท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางระหว่าง

ชุมชนและ
สถานพยาบาล 

หมวดที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
การประเมินเชิงผลลัพธ์



ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน                                                                                             
ในการบริหารจัดการโรงพยาบาล 3 กลุ่มปัจจัย

ปัจจัยด้านโรงพยาบาล 
- นโยบายการเข้าถึงชุมชน 

- การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

- ศักยภาพของผู้น าหรือผู้อ านวยการ 

- งบประมาณสนับสนุน

- การใช้กลวิธีในการระดมพลังชุมชนจากความศรัทธา        
ต่อศาสนา

ปัจจัยด้านชุมชน 
- ความต้องการด้านบริการสุขภาพ 

- ศักยภาพของชุมชน 

- ความศรัทธาในผู้น า

- ความพึงพอใจในบริการ 

- ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของโรงพยาบาล

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน           
และโรงพยาบาล 

- โรงพยาบาลมีโครงสร้างการบริหารที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน

- การด าเนินกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องตามวิถี
ชุมชนของสถานพยาบาล

หมวดที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
การประเมินเชิงผลลัพธ์



• ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
• รายงานผลการปรับปรุงตามค าแนะน าผู้รับบริการ
• การสื่อสารหรือแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
• สถานพยาบาลมีแนวทางการเสริมสร้างความมั่นใจของผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจของประชาชน 

• นโยบายพัฒนาบุคลากร
• ระบบการสื่อสารภายในองค์กร 
• นโยบายการเสริมสร้างที่ท างานสุขภาพดี (Healthy Workplace) 
• กระบวนการเสริมแรงการท างานและวัดประเมินความสุขในการท างานของบุคลากร

(Happinometer) 

ความสุขและความพึงพอใจ                    
ของบุคลากรในสถานพยาบาล

• กับดักปัญหา (Problem trap)
• ระบบการรายงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดซ  า
• ระบบการซ้อมแผน

การบริหารความเสี่ยง

หมวดที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
การประเมินเชิงผลลัพธ์



มาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2559

สถานพยาบาลภาครัฐทุกสงักดัและทุกระดับ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

จัดการความรู้ พัฒนาแนวทางปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ของสถานพยาบาลภาครัฐ

ส่งเสริมสถานพยาบาลภาครัฐ                                                    
เข้าสู่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ไตรมา) ไตรมาส 2 (6 เดือน) ไตรมาส 3 (9 เดือน) ไตรมาส 4 (12  เดือน)

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื นฐาน

กิจกรรม
หลัก

1) จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด
2) พัฒนาระบบประเมินตนเองของสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
3) จัดท าเกณฑ์และคู่มือประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หมวด 1 และ 
หมวด 2 ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
4) พัฒนาศักยภาพวิทยากรผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

1) ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐเป้าหมายสู่มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ

3) เสริมสร้างเครือข่ายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมประเมินเขตพื นท่ี 

1) ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับสสจ.ทั่วประเทศ
โดย ศบส.เขตร่วมกับวิทยากรผู้เยี่ยมประเมินส่วนกลาง 

2) เปิดระบบประเมินตนเองของและสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3) จัดการความรู้ เผยแพร่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
4) ทดลองใช้คู่มือประเมินมาตรฐานหมวด 1 และหมวด 2 ในสถานพยาบาลภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากรผู้เยี่ยมประเมินและเครือข่ายศบส.เขต
5) ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานสถานการณ์การเข้าสู่มาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย

ระดับ
ความส าเร็จ

สถานพยาบาลภาครัฐระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนทุกสังกัด จ านวน 1,074 แห่ง
สถานพยาบาลภาครัฐระดับปฐมภูมิ จ านวน 9,826 แห่ง

มาตรการ
/Value 
chain

ตัวชี วัด

เป้าหมาย/

หน่วยงานหลัก: กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
หน่วยงานร่วม: หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนนุบริการสขุภาพ

เป้าหมาย
และผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าหมาย: ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ: กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
หน่วยงานร่วม:
1) กองวิศวกรรมการแพทย์
2) กองแบบแผน
3) กองสุขศึกษา
4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสบส.
5) กองกฎหมาย

เป้าหมาย: ผู้แทนศบส.เขต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ: กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
หน่วยงานร่วม:
1) กองวิศวกรรมการแพทย์
2) กองแบบแผน
3) กองสุขศึกษา
4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสบส.
5) กองกฎหมาย

เป้าหมาย: สสจ.ท่ัวประเทศและสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนทุกสังกัด
ผู้รับผิดชอบ: กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
หน่วยงานร่วม:
1) กองวิศวกรรมการแพทย์
2) กองแบบแผน
3) กองสุขศึกษา
4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสบส.
5) กองกฎหมาย

ระดับ Primary
1) ฐานข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐ
2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินตนเอง
3) เกณฑ์ประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐและคู่มือประเมินมาตรฐานฯ หมวด 1 และ หมวด 2
4) คลังวิทยากรผู้เยี่ยมประเมินฯ

ระดับ Intermediate
1) ศบส.เขตพื นที่รับรู้และมีแนวทางน าสู่การปฏิบัตใินการส่งเสริมสถานพยาบาลภาครัฐเข้าสู่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2) ศบส.เขตพื นที่ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและการคุม้ครองผู้บริโภคดา้นบริการสุขภาพร่วมกับสสจ.

ระดับ Goal
1) สสจ.รับรู้และมีแนวทางปฏิบัตใินการส่งเสริมสถานพยาบาลภาครัฐเข้าสู่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
2) สถานพยาบาลภาครัฐประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนทุกสังกัด ประเมินตนเองเข้าสู่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
3) ข้อมูลส าคัญประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายดา้นการพฒันามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ



แนวทางน าสู่การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล



ขอบคุณค่ะ
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