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เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านระบบบริการสุขภาพ

และระบบสุขภาพภาคประชาชน





ท ำ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพแลว้ไดอ้ะไรท าไมต้องท ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ



ประชาชนสขุภาพดี

ระบบสุขภาพภาคประชาชน ระบบบริการสุขภาพ

ภาคเีครอืขา่ยต าบล
จดัการสขุภาพ

ศกัยภาพ อสม.
และ

องคก์ร อสม.

คณุภาพมาตรฐานของ
สถานบรกิารสขุภาพ

ภาครฐั

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน

คณุภาพมาตรฐานของ
สถานบรกิารภาคเอกชน

• ต าบลจดัการสขุภาพ
• หมูบ่า้นจดัการ
สขุภาพ

• หมูบ่า้นปรับเปลีย่น
พฤตกิรรม

• สขุภาพกลุม่วัย

• อสม.นักจัดการ
สขุภาพ

• อสม. ป.ป.ช.
• อสม. ดเีดน่/      
ดเียีย่ม/ดเียีย่ม
อยา่งยิง่

• ชมรม อสม.

• มาตรฐาน เครือ่งมอืทาง
การแพทย์

• มาตรฐานวศิวกรรมความ
ปลอดภัย

• มาตรฐานอาคารและ
สิง่แวดลอ้ม

• เทคโนโลยกีารสือ่สาร
ทางการแพทย์

• การก ากบัสถานบรกิารฯ
เอกชนใหป้ฏบิตัติาม
กฎหมายและมาตรฐาน

• การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

เสรมิพลงัและสรา้งความเข็มแขง็ใหก้บัระบบสขุภาพ
ภาคประชาชน (Empowerment & Strengthening)

โดยการเป็น Facilitator & Supervisor

สง่เสรมิ ควบคมุ ก ากบัมาตรฐานในสถานบรกิารสขุภาพ 
โดยการเป็น Regulator & Supervisor



การเปลี่ยนผ่าน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต

มฐ.อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

มฐ.ด้านเครื่องมือ
แพทย์

มฐ.สุขศึกษา

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- ด้านระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร 
สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
- ด้านสุขศึกษา

- บูรณาการเขา้กับ HA ฉบับปรับปรงุ ปี2560
- ขอสนับสนนุงบประมาณจากเขตบริการสุขภาพ
- ขับเคลื่อนและขยายผลไปสูส่ถานบริการทัง้ในและนอก กสธ.



มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
รพศ/ท/ช/ร ทุกแห่ง

2. 
มาตรฐาน

งานสุขศึกษา

1. 
มาตรฐานระบบการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย

ด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม  และ  
เครื่องมือแพทย์                
ในโรงพยาบาล 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพองค์ประกอบ



 องค์ประกอบ  มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
ด้านอาคาร  สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทยใ์นโรงพยาบาล

 

 

ด้านอาคาร
ด้านเครื่องมือแพทย์

ด้านความปลอดภัยด้านสื่อสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการ 



ด้าน
สื่อสาร

เครื่องวิทยุ
คมนาคม

ระบบเสียง
ตามสาย

ระบบ
โทรศัพท์

ระบบเรียก
พยาบาล

ระบบกล้อง
วงจรปิด

ระบบเคเบิ้ล
ทีวี

ระบบ
เครือข่าย

สื่อสารข้อมลู

การติดตั้งและ
ความ

ปลอดภัย
ระบบสื่อสาร



 4 หมวด 10 องค์ประกอบ

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

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

    หมวด 3. การพัฒนาคุณภาพงาน ( องค์ประกอบที่ 8,9 )

    หมวด 4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน ( องคป์ระกอบที่ 10 )

องค์ประกอบ  มาตรฐานงานสุขศึกษา



การสนับสนุน
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ : ประจ าที่ สบส.เขต

•ด้านอาคารสภาพแวดล้อม 

•ด้านเครื่องมืออปุกรณ์ทางการแพทย์

•ด้านสุขศึกษา



อาทPt. safety

จัดระบบบ ารุงรักษา
เครื่องมือแพทยแ์ละ
สาธารณสุข

สอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์

      ควบคุม ก ากับ 
ระบบสื่อสารใน
สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ

ตรวจวิศวกรรม

ความปลอดภัย 

      ในโรงพยาบาล

 - สนับสนนุการบริหาร
จัดการระบบซ่อมบ ารุง
 - สนับสนนุการใช้
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ

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

- ทดสอบ สอบเทียบ 
เครื่องมอืแพทย์
- รับรองผลการทดสอบ 
สอบเทียบ
 - สอบเทียบเครือ่งมือ
มาตรฐาน

ควบคุมก ากับการมีการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ 
VHF/FM  ,HF/SSB พัฒนา
ระบบ e-RADIO   
- สถานพยาบาลมีระบบสือ่สาร
อื่น ๆ ที่จ าเป็นและพร้อมใช้
งาน

การสนับสนุนด้านวิศวกรรมการแพทย์



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
ประเมนิผลตามเกณฑ์
มาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม



การสนับสนุนดา้นสุขศึกษา

หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 

สถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ

มีการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสุขศึกษา

ร.ร. สุขบัญญัติ
แห่งชาติ

ประชาชนมีความ
รอบรู้

ด้านสุขภาพและ
พฤตกิรรม

สุขภาพทีถู่กต้อง

บูรณาการ
ในต าบล
จัดการ
สุขภาพ

บูรณาการ
ใน

โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ

มีคณะกรรมการ
สนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษา

-ระดับจังหวัด
- ระดับเขต



การเยี่ยมประเมินและเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ



แนวทางการเยี่ยมประเมินฯ  

1. ผู้เยี่ยมประเมินฯ

      คณะกรรมการเยี่ยมประเมินระดับเขต 5-7 คน /ทีม
          ประกอบด้วย

• ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษา 
• ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการแพทย์  
• ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารสภาพแวดล้อม



แนวทางการเยี่ยมประเมินฯ  
 2.  ผู้รับการเยี่ยมประเมิน

 1) ผู้บริหารและทีมผู้รับผิดชอบ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                        
 2) รพ.สต.เครือข่าย    3) ภาคี เครือข่ายสขุภาพ

 3.  ประเด็นการเยีย่ม  
     ความเส่ียง การบริหารความเส่ียง / กิจกรรม 
     คุณภาพ /นวัตกรรม Best Practice/ โอกาสพัฒนา
( สถานบริการแจ้งผลการประเมินตนเอง ก่อนคณะกรรมการ
  ลงเยี่ยม 1 สัปดาห์ )



ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน

     1. สถานบริการสุขภาพน าเสนอกระบวนการ  

          ด าเนินงานประมาณ 30 นาที ด้วย ppt.

     2. คณะกรรมการ ฯ ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

     3. เยี่ยมชมหน่วยงาน

     4. สรุปสิ่งที่พบเห็น จุดเด่น โอกาสพัฒนา

แนวทางการเยี่ยมประเมินฯ  



การสรุปผลการเยี่ยมประเมิน

    1.   คกก.เยี่ยมประเมิน  น าเสนอข้อมลูแก่ คกก.รับรอง 
        เพื่อรับรองผลการเยี่ยมประเมิน       
   2.   สบส.เขต แจ้งผลการประเมินแก่ นพ. สสจ. 
        และส าเนาเรียนผู้อ านวยการ สบ. ภายใน 15 วัน
       หลังจาก คกก.รับรองผล

แนวทางการเยี่ยมประเมินฯ  



เครื่องมือและเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประเด็นการประเมิน ผลเยี่ยมประเมินตึกที่มบีริการ OPD/ER 

สภาพแวดล้อมทั้ง รพ.

ผลเยี่ยมประเมิน

ทุกระบบทั้ง รพ.

ผ่านระดับ 2 2 ดมีาก ระดับ 3

1.มฐ.ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สภาพแวดล้อมและเครือ่งมือแพทย์ในโรงพยาบาล

1.ด้านระบบจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัย

8 เรื่อง    73 ขอ้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป

และ

มีนวตกรรม 

อย่างน้อย

 1 เรื่อง

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2.ด้านอาคาร/สภาพแวดล้อม 7 เรื่อง    147 ข้อ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป

3.ด้านความปลอดภัยใน รพ. 21 เรื่อง   60 ขอ้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป

4. ด้านสิ่งแวดล้อมใน รพ. 15 เรื่อง   48 ขอ้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป

5.ด้านการสื่อสาร 6 เรื่อง     20 ข้อ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป

6.ด้านเครือ่งมือแพทย์ 5 เรื่อง     19 ข้อ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2. มฐ.งานสุขศึกษา

2.1 หมวดบริหารจัดการ 3 เรื่อง (อป.1,2,3) 18 ข้อ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

(ขอบเขต

อย่างน้อย 1/5 

ปัญหา สธ )

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2.2 หมวดกระบวนงาน 4 เรื่อง(อป. 4,5,6,7) 13 ข้อ

2.3 หมวดคุณภาพงาน 2 เรื่อง ( อป.8,9)  6ขอ้

2.4 หมวดผลลัพธ์ 1 เรื่อง ( อป.10)  4ขอ้



ข้อหารือเพื่อขับเคลื่อน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ



ข้อหารือเพื่อขับเคลื่อน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ

1. โครงสร้างของมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ

2. การมอบหมายผู้ดแูลระบบมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
3. ค าสัง่ ฯ   -  แบบรวม  (มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ)

                     -  แบบแยก  (ตามด้านที่รับผิดชอบ)

4.  ข้อเสนออื่นๆ  จากผู้ เข้าร่วมประชมุ

                     

 



มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

 - รอง ฯ  อเุทน จนับตุรดี
 - คณุ ศวิไิลซ ์ ศรวีเิศษ
 - คณะกรรมการ  ฯ

-คณุขาวปรา  นนัทโพธิเ์ดช
-คณะกรรมการ ฯ
 

????

มาตรฐานสุขศึกษามาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัย ฯ

 ENVและความปลอดภยัฯ  

Centerรวบรวมขอ้มลู  เพือ่รายงาน/น าเสนอในภาพรวม

- คณุประอรทพิย ์ สทุธสิาร
-คณะกรรมการ ฯ

ศนูยเ์ครือ่งมอืแพทย์


