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มาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ III

 กระทรวงสาธารณสขุได้ก�าหนดค�านยิามระบบสขุภาพระดับอ�าเภอ (District Health 

System-DHS) คือ “ระบบการท�างานด้านสุขภาพระดับอ�าเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วย 

การบรูณาการทรพัยากรภายใต้บริบทของพืน้ที ่ผ่านกระบวนการชืน่ชม และการจดัการความรู้ 

ส่งเสรมิให้ประชาชนและชมุชนพึง่ตนเองได้ และไม่ทอดทิง้กัน โดยมเีป้าหมายร่วมเพือ่สขุภาวะ

ของประชาชน” ซึง่จะเป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นงานบรกิารสขุภาพและการสร้างสขุภาวะ

ในระดับพื้นที่ และเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยบูรณาการแผนงานด้านสุขภาพที่มีการด�าเนินงานใน

พืน้ที ่ทัง้แผนงานทีม่าจากส่วนกลางและท่ีเกิดจากการรเิริม่ของพ้ืนทีเ่อง ให้มกีารขบัเคลือ่นร่วม

กันไปอย่างมีเอกภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

 เพื่อส่งเสริมให้ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอมีความเข้มแข็งมากขึ้น สถาบันรับรอง

คณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในฐานะหนึง่ในภาคทีีร่่วมพัฒนาระบบบรกิาร

สุขภาพของประเทศให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม จึงได้พัฒนามาตรฐานระบบ

สุขภาพระดับอ�าเภอขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินรับรอง (accreditation) ระบบสุขภาพระดับ

อ�าเภอ 

 สถานพยาบาลที่จะขอรับการประเมินรับรองตามมาตรฐานฉบับนี้ จะต้องผ่านการ

รับรองกระบวนการคณุภาพ (healthcare accreditation) เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว โดยการประเมนิ

รับรองระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ คือ การประเมินสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบสุขภาพระดับ

อ�าเภอ จะมุ่งเป้าไปที่การดูแลประชาชนที่อยู่ในอ�าเภอน้ันแบบองค์รวม มากกว่าการมุ่งไปที่

กระบวนการดูแลรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บเป็นรายโรค

 สรพ. คาดหวังว่า การประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับอ�าเภอจะเป็นหนึ่งใน 

เครื่องมือส�าคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการสร้างสุขภาวะในชุมชน พัฒนาคุณภาพงานบริการ

สขุภาพ และเกือ้หนนุการเชือ่มโยงถกัทอกระบวนงานในระหว่างหน่วยงานให้เกดิการบรกิารที่

ไร้รอยต่อ และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)

มิถุนายน	2563
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เป้าหมายการใชม้าตรฐาน
   สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนามาตรฐานระบบสขุภาพ

ระดับอ�าเภอ (District Health System Standards) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้

ร่วมกันและการกระตุ้นให้เกิดการประเมินและการพัฒนาของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ

อย่างต่อเนือ่ง ในการขบัเคลือ่นงานบรกิารสขุภาพและการสร้างสขุภาวะในระดบัพืน้ที ่และส่งเสรมิ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย ครอบครัว และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอมากขึ้น

   การประเมินตนเองและการพัฒนาตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ จะท�าให้ 

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอเห็นถึงสิ่งที่ตนเองท�าได้ดี โอกาสในการพัฒนา และแนวทางใน

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอ�าเภออย่างยั่งยืน 

โดยมีหลักคิดที่ส�าคัญของการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ ดังนี้

1. การบรหิารจดัการเครือข่ายทีม่ปีระสิทธภิาพ (effective network management) 

จากเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ�าเภอ ต่อยอดความร่วมมือกับภาคส่วนพื้นที่ใน

ภาพระดับอ�าเภอ 

2. มุ่งเน้นมิติของการส่งเสริมและป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาวะ

3. เสริมพลังคนท�างาน (empowerment)

4. ระบบการดูแลที่ไร้รอยต่อ (seamless healthcare system)

5. กระบวนการดูแลที่เป็นองค์รวม เน้นคนเป็นศูนย์กลาง (integrated people- 

centered care)

6. ระบบสนับสนุนบริการส�าคัญท่ีรัดกุมในเครือข่าย (strengthening supporting 

systems)

ส่วนท่ี I

บทน�า



มาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ 3

แนวทางการใชม้าตรฐาน 
   การน�ามาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้

แนวคิด 3C-PDSA เช่นเดียวกับการน�ามาตรฐาน HA ไปปฏิบัติ ดังนี้

1. Criteria: เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอร่วมกันศึกษาและท�าความเข้าใจ 

เป้าหมายของมาตรฐานในภาพรวมและมาตรฐานข้อย่อย การเชือ่มโยงของเนือ้ความ

ต่างๆ ผลลัพธ์ที่ต้องการและการสะท้อนกลับของข้อมูลเพื่อมาปรับปรุง

2. Core Values and Concepts: การใช้ค่านิยมและแนวคิดหลักมาเสริมการปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน

3. Context: การท�าความเข้าใจลักษณะเครือข่ายของระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ เพื่อ

การออกแบบระบบงานที่เหมาะสมตรงประเด็นและปัญหาที่ส�าคัญของพื้นที่

4. Purpose: การก�าหนดเป้าหมายที่พิจารณาควบคู่กับเป้าหมายตามมาตรฐานและ

บริบทของเครือข่าย 

5. Process Design: การออกแบบกระบวนการจากการท�าความเข้าใจมาตรฐานมา 

ทบทวนและปรับปรุง 

6. Process Deployment: การน�ากระบวนการที่ออกแบบไปปฏิบัติโดยมีวิธีที่ท�าให้

มั่นใจว่ามีการปฏิบัติจริงตามที่ออกแบบไว้ 

7. Performance Assessment and Learning: มีกระบวนการติดตาม การรับรู้และ

เรียนรู้ผลการด�าเนินการ

8. Performance Improvement: การปรับปรุงเพื่อให้ผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น อาจ

ใช้โมเดลการพัฒนา ตั้งเป้า เฝ้าดู ปรับเปลี่ยน

กรอบแนวคิดและการจดัหมวดมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ
   มาตรฐานระบบสขุภาพระดับอ�าเภอมทีัง้หมด 10 หมวด ซ่ึงแนวคดิและการจัดหมวดหมู่

เป็นไปในลักษณะเดียวกับ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4” ที่สถานพยาบาล

ต่างๆ มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่ในหัวข้อของแต่ละหมวด จะมีการเพิ่มเนื้อหาที่สะท้อนแนวคิดการ

สร้างสุขภาวะท่ีครอบคลุมตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษา

พยาบาล การฟ้ืนฟสูภาพ การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผูป่้วยในระยะสดุท้ายของชวีติ, 

แนวคดิการพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูด้ิวย UCCARE (unity team, customer focus, community 

participation, appreciation, resource sharing and human development, and essential 

care) แนวคดิการบรหิารจดัการเครอืข่าย ซึง่ไม่ได้ใช้อ�านาจสัง่การตามสายการบงัคบับญัชาเท่านัน้

ในการขับเคลื่อนงาน แต่ใช้การสร้างเป้าหมายร่วม การแบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมชัดเจน และ

การติดต่อสื่อสารเพื่อการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในเร่ือง 

ขั้นตอนบริการ ทิศทางและกระบวนการเคลื่อนไปของสิ่งของและข้อมูลข่าวสาร





มาตรฐานระบบสุขภาพ 
ระดับอ�าเภอII

ส่วนท่ี



มาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ6

ขอบเขตของมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ
  มาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอมีทั้งหมด 10 หมวด ซ่ึงแนวคิดและการจัดหมวดหมู ่

เป็นไปในลกัษณะโครงสร้างเดยีวกบั “มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที ่4” โดยได้มี

การพฒันาเนือ้หาในแต่ละบทให้สะท้อนการท�างานในลกัษณะเครอืข่ายสขุภาพทีมุ่ง่เน้นการท�างาน

ร่วมกนัของทกุภาคในพืน้ที ่ประกอบด้วยทมีทีเ่ป็นภาคภีาคส่วนสขุภาพ (health sector) และภาคี

ท่ีไม่ใช่ภาคส่วนสุขภาพ (non health sector) และมุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะปฐมภูมิและ 

มุง่สร้างสขุภาวะอย่างเป็นองค์รวม โดยมไิด้มุง่เป้าอยูเ่พยีงการรกัษาพยาบาลเท่านัน้ โดยครอบคลุม

ตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การ

ดแูลแบบประคบัประคองและการดูแลผูป่้วยในระยะสดุท้ายของชวีติ แนวคดิการพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิด้วย UCCARE แนวคิดการบริหารจัดการเครือข่าย และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมี

กรอบแนวคิดมาตรฐานดังนี้

กรอบแนวคิดมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ

Network	Profile

การจัดการความรู้	การวัดและวิเคราะห์	การวางระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลสัมฤทธิ์
การด�าเนินงาน

การเฝ้าระวังโรค	
และภัยสุขภาพ

การท�างาน
กับชุมชน

กระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย

การน�า

การมุ่งเน้นผู้รับบริการ	
ประชาชนในพื้นที่	และ	
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ

การจัดการ
กระบวนงาน

การบริหาร
แผนกลยุทธ์

การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

1
2

3

8

7

9

6

10
5

4

ส่วนท่ี II
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หมวด 1 การน�า
ทมีน�าเครอืข่ายระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ1	ร่วมกนัก�าหนดทศิทาง	นโยบาย	และเป้าประสงค์ของการพฒันาระบบสขุภาพ

ระดับอ�าเภอ	ตลอดจนสร้างกลไกการสือ่สาร	การประสานงาน	การสนบัสนนุ	และการก�ากบัตดิตามงานทีม่ปีระสทิธภิาพ

1.1 ผูน้�าเครอืข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอเรียนรู้และเข้าใจในความต้องการ/ความคาดหวัง ด้านสขุภาพ

ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดถึงคุณลักษณะของระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ที่เป็นอยู่

1.2 ผู้น�าเครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอร่วมกันก�าหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าประสงค์ ของ 

การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

1.3 ผูน้�ามีการพบปะพดูคยุกนัอย่างสม�า่เสมอ เคารพให้เกยีรติซึง่กนัและกนั มกีารวางแนวปฏิบัตท่ีิดี

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การท�างานร่วมกัน และการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

1.4 มีการก�าหนดกลไกการท�างานของเครือข่าย และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละภาค2ี 

1.5 ผู้น�าวางระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้น�าด้วยกันและระหว่างผู้น�ากับทีมงาน เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน

1.6 มีการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพ3 ของระบบการน�าของเครือข่าย 

หมวด 2 การบรหิารแผนกลยุทธ์
ผูน้�าเครือข่ายสขุภาพระดบัอ�าเภอและทมีงานร่วมกันก�าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายการด�าเนินงาน	ทีต่อบสนองต่อทศิทาง	

นโยบาย	 และเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ	 และมีการติดตามผลการด�าเนินงาน	

เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.1 มกีารก�าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ ข้อมลูและตวัชีว้ดัส�าคญั ของการพฒันาระบบ

สขุภาพระดบัอ�าเภอ โดยมกีารพิจารณาจุดแขง็และจุดอ่อนของเครือข่าย ตลอดจนโอกาสและ

ภัยคุกคามที่ด�ารงอยู่

2.2 มีการถ่ายทอดกลยุทธ์และเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนปฏิบัติการ4 และการสื่อสารที่ดี

ไปยังทุกภาคีที่เก่ียวข้องในเครือข่าย บุคลากรในเครือข่ายตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน 

การขับเคลื่อนงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ5์

1 ทีมน�าเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ ได้แก่ ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) คณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คปสอ.) และทีมน�าโรงพยาบาล
2 ภาค ีหมายถงึ ทมีในการขบัเคลือ่นการพัฒนาการจดับรกิารสขุภาพระดบัอ�าเภอ ทัง้ทมีภายในหน่วยงานโรงพยาบาลและภายในชมุชน ทมีทีเ่ป็นภาคี

ภาคส่วนสขุภาพ (health sector) เช่น โรงพยาบาล ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) และภาคท่ีีไม่ใช่

ภาคส่วนสขุภาพ (non health sector) เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสงัคม
3 ประสิทธภิาพ หมายถงึ ความสามารถในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาระบบรกิารสขุภาพของเครอืข่ายระดบัอ�าเภอให้บรรลคุวามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
4 แผนปฏิบัตกิาร หมายถงึ แผนการด�าเนนิการทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่เครอืข่ายระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ ใช้เป็นแนวทางปฎิบตัเิพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว.
5 วตัถปุระสงค์เชงิกลยุทธ์ หมายถงึ จดุมุง่หมายชดัเจนของเครอืข่ายระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ หรอืการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง หรอืการ

ปรับปรุงส�าคัญ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่ายระดับอ�าเภอ
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2.3 มีการระดมทรัพยากรและก�าลังคนที่มีอยู ่ เพื่อให้มีทรัพยากรและก�าลังคนที่เพียงพอต่อ 

การขับเคลื่อนงาน

2.4 มีระบบก�ากับติดตามงานและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รบับรกิาร ประชาชนในพ้ืนท่ี และกลุ่มผู้เก่ียวข้องท่ีส�าคัญ6

เครอืข่ายสขุภาพระดบัอ�าเภอมกีารรบัรูค้วามต้องการ	ความคาดหวงั	เสียงสะท้อนและข้อร้องเรียน	ของผูรั้บบรกิาร	

ประชาชนในพื้นที่	 และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	 เพื่อน�ามาใช้วางแผนและปรับปรุงให้ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอมี

คุณลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว

3.1 มีการรับรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม ประชาชนในพื้นที่ และ

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

3.2 มีการน�าข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง เสียงสะท้อน และข้อร้องเรียนมาใช้วางแผนและ

ปรับปรงุงาน เพือ่พฒันาให้ระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอมคีณุลกัษณะทีต่อบสนองต่อความต้องการ

และความคาดหวังของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง

3.3 ข้ันตอนของระบบบริการสุขภาพที่ด�าเนินการอยู่สะท้อนการตอบสนองต่อความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้รับบริการ

3.4 มกีารประเมินผลความพึงพอใจ ความผกูพนั ของผูร้บับรกิารแต่ละกลุม่ ประชาชนในพืน้ที ่และ

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

3.5 มกีารสร้างความผกูพนักบัผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม ประชาชนในพ้ืนที ่และกลุ่มผู้เกีย่วข้องทีส่�าคัญ 

เพื่อตอบสนองความคาดหวังและเพิ่มความผูกพัน

หมวด 4 การจดัการความรู้ การวัดและวิเคราะห์ การวางระบบสารสนเทศและ 
 การส่ือสาร
เครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอ	 มีการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด�าเนินงาน	

ตลอดจนมกีารวางระบบสารสนเทศและการสือ่สารทีม่คีณุภาพ	มกีารจดัการความรู้เพือ่น�าความรู้จากประสบการณ์จรงิ

และข้อมูลวิชาการมาขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 มกีารจดัการความรูเ้พือ่แลกเปล่ียนวธิปีฏบิติัทีดี่ทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือน�าไปพฒันา

กระบวนงานที่รัดกุม เชื่อมโยงกัน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งเครือข่ายบริการสุขภาพ

4.2 มกีารก�าหนดและทบทวนข้อมลู/ตวัชีวั้ดส�าคญั เพือ่ใช้ในการจดับรกิารสขุภาพ การจดัท�าแผนงาน/

โครงการ และการติดตามผลการด�าเนินงาน

4.3 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละหน่วยงานมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ระบบ

ดังกล่าวเอื้อต่อการจัดบริการสุขภาพ การรับ/ส่งต่อ ผู้ป่วย และการบริหารแผนงาน/โครงการ

6 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ หมายถึง กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของเครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอใน 

การจัดบริการสุขภาพระดับอ�าเภอ
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4.4 ควรมีการจัดการระบบสารสนเทศให้มั่นใจในความช่ือถือได้ มั่นคง และความปลอดภัย  

ของข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล
บุคลากรของเครือข่าย7	มีความรู้ความสามารถและจ�านวนที่เหมาะสม	มีระบบงานและวัฒนธรรมการท�างานที่เอื้อ

ต่อการให้บริการที่มีคุณภาพและการเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชน	 มีระบบการพัฒนาบุคลากร	 การประเมินผลงาน	

การยกย่องชมเชยและแรงจูงใจ	ที่ส่งเสริมการสร้างผลงานที่ดี

5.1 มบุีคลากรวชิาชีพในสาขาต่างๆ รวมถึงอาสาสมคัร8 ทมีงานทีท่�างานในชมุชน และทมีงานด้าน

อืน่ๆ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและจ�านวนทีเ่หมาะสมส�าหรบัการจดับรกิารสขุภาพทัง้ทีภ่ายใน

หน่วยงานและภายในชุมชน

5.2 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถให้บริการสุขภาพและจัดกิจกรรม 

สร้างสขุภาวะได้อย่างมคุีณภาพ ผ่านการเรยีนรูจ้ากการปฏบัิตงิานจรงิในพืน้ที ่ร่วมกบัการศึกษา

ฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความช�านาญที่สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่

5.3 ให้คุณค่ากับบุคลากรทุกคน เสริมสร้างการท�างานเป็นทีม มีการสร้างแรงจูงใจ ยกย่องชมเชย 

สร้างความผูกพัน และมอบอ�านาจในการตัดสินใจในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

5.4 มีการสร้างบรรยากาศการท�างานที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร

หมวด 6 การจดักระบวนการท�างาน
มีการออกแบบ	 จัดการ	 และปรับปรุงกระบวนงาน	 เพ่ือให้งานบริการสุขภาพ	ตลอดจนแผนงาน/โครงการ	บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	รวมทั้งมีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนงาน

6.1 มกีารพฒันาระบบงานทีส่�าคัญ9 ในงานรักษาพยาบาลภายในหน่วยงานเครือข่าย และกระบวนงาน

ทีเ่ชือ่มต่อไปยงัชมุชนและบ้านผูป่้วย เพือ่การพฒันาคณุภาพของงานและเสริมสร้างความปลอดภยั

ของผู้ป่วย 

6.2 มกีารออกแบบกระบวนงานของแผนงาน/โครงการ เพือ่การสร้างสขุภาวะ10 ในชมุชน ทีส่อดคล้อง

กับกลยุทธ์ที่เครือข่ายก�าหนด

6.3 มกีารน�ากระบวนงานทีอ่อกแบบไว้ไปปฏบิติั และมีการก�าหนดตวัชีว้ดัส�าคญั ตลอดจนการนเิทศ11 

ติดตามเพื่อควบคุมกระบวนงานให้ด�าเนินไปตามแผนที่วางไว้

7 บุคลากรของเครือข่าย ประกอบด้วย บุคลากรภาคส่วนสุขภาพ (health sector) ซึ่งเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขและบุคลากรที่ไม่ใช่ภาคส่วน

สุขภาพ (non health sector) ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเคลื่อนข่ายไปในเป้าหมายเดียวกัน
8 อาสาสมคัร	หมายถงึ ผูที้เ่ข้ามามส่ีวนช่วยเหลอืในการด�าเนินงานการจดับรกิารสขุภาพระดบัอ�าเภอ ด้วยความสมคัรใจและเสยีสละ เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม
9 ระบบงานส�าคญั เช่น ระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ (IC), ระบบยา, ระบบการตรวจทดสอบเพือ่การวนิจิฉยัโรคและบรกิารทีเ่กีย่วข้อง 

(LAB), ระบบสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ เป็นต้น
10 สุขภาวะ หมายถึง ความสมบูรณ์หรือความเป็นองค์รวมของสุขภาพที่เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกัน ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
11 การนเิทศ หมายถงึ กระบวนการตดิตามงาน การให้ความช่วยเหลอื ค�าแนะน�า และการปรับปรงุงาน เพ่ือให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ 
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6.4 มกีารประเมนิผลการปฏิบัตงิานตามกระบวนงานทีว่างไว้ โดยเน้นการตดิตามประเมินกระบวนงาน

ท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างหน่วยงาน เช่น การเข้าถงึบรกิาร การวางแผนการจ�าหน่ายผูป่้วย การดแูล

ต่อเนือ่งท่ีบ้านและชมุชน และน�าข้อมลูทีไ่ด้มาเรยีนรูเ้พือ่การพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนือ่ง

6.5 มีการวางระบบจัดการความเสี่ยงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนงานที่จะช่วยป้องกัน

ความผิดพลาดและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ลดความสูญเปล่า12 และเพิ่มประสิทธิภาพ

หมวด 7 การเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพ
มกีารติดตามเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ13	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และด�าเนนิการสอบสวนควบคมุโรคไม่ให้เกดิการแพร่ระบาด

7.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและ 

ปัญหาสขุภาพทีส่�าคญั ในพืน้ที ่โดยระบบดงักล่าวสอดคล้องกบัระบบเฝ้าระวงัทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

ก�าหนด

7.2 มกีารวเิคราะห์ เปรยีบเทยีบ แปลความหมายข้อมลูการเฝ้าระวงัโรค อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ 

โดยใช้วิธีการทางระบาดวิทยา

7.3 มกีารจดัทมีเฝ้าระวงัสอบสวนโรคเคลือ่นทีเ่ร็ว (Surveillance Rapid Response Team-SRRT) 

ท�าหน้าที่ตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ

7.4 มกีารก�าหนดมาตรการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพทีส่�าคญั เพือ่ลดอบุติัการณ์และป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรค

7.5 มกีารเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ สถานการณ์โรคและภยัสขุภาพไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและ

สื่อสาธารณะ อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค

หมวด 8 การท�างานกับชมุชน
เครือข่ายท�างานร่วมกับชุมชนในการจัดบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชนตลอดจนเสริมสร้าง	

การมีส่วนร่วมและการพฒันาศกัยภาพของชมุชนอย่างต่อเนือ่ง	 เพือ่ให้ชุมชนมคีวามรอบรูแ้ละมศีกัยภาพในการเป็น

เจ้าภาพร่วมในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนสู่ความยั่งยืน

8.1 เครอืข่ายมกีารวิเคราะห์ ค้นหาปัญหาในพืน้ที ่เพือ่จดับรกิารสขุภาพทีจ่�าเป็น สอดคล้องกบับรบิท

8.2 เครือข่ายร่วมกับชุมชนในการออกแบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

8.3 เครอืข่ายร่วมกบัชมุชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพ การเสรมิสร้างพฤติกรรมส่วนบคุคล

ทีเ่หมาะสม การช่วยเหลือเกือ้กูลกนัในสงัคม และการสร้างนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาวะ

8.4 เครอืข่ายร่วมกบัชมุชนในการตดิตามประเมินผลการพฒันาด้านสขุภาพในชมุชน เพือ่การเรยีนรู้

และพัฒนาการด�าเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

8.5 เครือข่ายมกีารเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมและการพฒันาศกัยภาพของชมุชนอย่างต่อเนือ่ง จนชุมชน

มีความรอบรู้และศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
12 ความสูญเปล่า หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ 
13 ภัยสุขภาพ ให้ครอบคลุมถึงกลุ่ม Acute Care และ Emergency Care เป็นส�าคัญ
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หมวด 9 กระบวนการดแูลผู้ป่วย
มีการจัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	 โดยค�านึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ	 ความปลอดภัย		

การเข้าถงึ	การดแูลต่อเนือ่งการมส่ีวนร่วมของผูป่้วยและครอบครวั	รวมทัง้พฒันาการดแูลทีเ่น้นความเป็นองค์รวม14	

และมุ่งไปสู่การสร้างสุขภาวะ

9.1 สถานพยาบาลและเครอืข่ายจดักระบวนการดแูลผูป่้วยทีเ่อือ้ต่อการเข้าถงึและค้นหาผูม้ปัีจจยั

เสี่ยงหรือผู้ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนของปัญหาสุขภาพ ตามความจ�าเป็นและความเร่งด่วนของ

ปัญหา

9.2 สถานพยาบาลและเครือข่ายจัดระบบรับ/ส่งต่อ ผู้ป่วยที่เหมาะสม ปลอดภัยและไร้รอยต่อ  

มกีารอ�านวยความสะดวกและการสือ่สารข้อมลูการส่งต่อท่ีมปีระสทิธิภาพ มกีารดแูลก่อนส่งต่อ 

การดูแลระหว่างส่งต่อ และการเตรียมรับผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามบริบทพื้นที่

9.3 สถานพยาบาลและเครอืข่ายมกีารประเมนิผูป่้วยและตรวจวนิจิฉัยในกลุม่โรคทีมุ่ง่เน้น ตามแนวทาง

ที่เครือข่ายร่วมกันก�าหนด ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

9.4 สถานพยาบาลและเครอืข่ายมกีารวางแผนการดแูลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชพีและแนวทางที่

เครือข่ายร่วมกันก�าหนด ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

9.5 ผูป่้วยทีจ่�าหน่ายออกจากสถานพยาบาลหรือเครือข่าย ได้รับการส่งต่อ ติดตาม ประเมนิความก้าวหน้า

และปรับแผนการดูแลเป็นระยะอย่างเหมาะสม มีการส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หรือผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการดูแลต่อเนื่อง 

9.6 ผูป่้วย ครอบครวั และผูด้แูลผูป่้วย ได้รบัการเสริมพลงัจนมศัีกยภาพท่ีเพยีงพอในการดแูลผู้ป่วย

ขัน้พืน้ฐานท่ีบ้าน และสามารถเชือ่มโยงการดูแลผู้ป่วยกบัทีมดูแลผู้ป่วยจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

9.7 มีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในลักษณะองค์รวม และมุ่งการสร้างสุขภาวะในระยะยาว 

มากกว่าการแก้ไขการเจ็บป่วยเป็นครั้งๆ ไป

หมวด 10 ผลสัมฤทธ์ิของการด�าเนินงานของเครอืข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอ
เครอืข่ายสขุภาพระดบัอ�าเภอสรปุผลสมัฤทธิต์ามตวัชีว้ดัหรือเกณฑ์การประเมินเชงิคณุภาพทีเ่ครอืข่ายร่วมกนัก�าหนด	

วิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์	และโอกาสในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ผลสัมฤทธิ์ควรครอบคลุมมิติด้าน
l การบริหารจัดการของเครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอ
l การจัดบริการสุขภาพรวมทั้งส่งเสริมป้องกัน
l การดูแลผู้ป่วยรายโรค
l สถานะสุขภาพของชุมชน

โดยน�าเสนอระดบัและแนวโน้มของตัวชีวั้ดส�าคญั ทัง้ในด้านผลลัพธ์และกระบวนการ และเปรียบเทยีบ

กับคู่เทียบที่เหมาะสม

14 ความเป็นองค์รวม หมายถึง การพิจารณาถึงทุกๆ องค์ประกอบ ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ในการดูแลสุขภาพ
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เกณฑ์การพิจารณา 
เพ่ือรบัรองเครอืข่าย 
ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอIII

ส่วนท่ี
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คุณสมบัติพ้ืนฐานของเครอืข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอท่ีจะขอรบัการประเมิน
และรบัรอง

1) สถานพยาบาลในเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอแห่งนั้น ต้องผ่านการรับรองขั้น 3 และ

ธ�ารงสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

2) เครอืข่ายระบบสุขภาพระดบัอ�าเภอ แสดงเจตจ�านงขอรบัการประเมินและรบัรองเครอืข่ายระบบ

สขุภาพระดับอ�าเภอ (DHSA) พร้อมกบัการต่ออายกุารรบัรองกระบวนการคณุภาพสถานพยาบาล 

(re-accreditation)

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือรบัรองเครอืข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ
1) ผลการประเมินคะแนนการรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ จะพิจารณาร่วมกับ 

การประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล โดยในแต่ละบทมาตรฐานที่ไม่ใช ่

ข้อก�าหนดหลัก คะแนนไม่ต�่ากว่า 2.5 จากคะแนนเต็ม 5.00 และปฏิบัติได้ตามมาตรฐานส�าคัญ

จ�าเป็นต่อความปลอดภัยที่คณะกรรมการก�าหนดทุกข้อ

2) ผลการประเมินคะแนนตามมาตรฐาน HA ในข้อต่อไปนี้

บทมาตรฐาน มาตรฐาน คะแนน

II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 3.5

II-9 การท�างานกับชุมชน 3.0

III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ 3.0

III-6 การดูแลต่อเนื่อง 3.5

l การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (II-8) ไม่น้อยกว่า 3.5 
l การท�างานกับชุมชน (II-9) ไม่น้อยกว่า 3.0
l การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (III-1) ไม่น้อยกว่า 3.0
l การดูแลต่อเนื่อง (III-6) ไม่น้อยกว่า 3.5

ส่วนท่ี III

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือรบัรองเครอืข่าย
ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ
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3) เครอืข่ายระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอแสดงให้เหน็ถงึการน�าหลกัคดิส�าคญัของการพฒันาเครอืข่าย

ระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ (principle of DHSA) มาใช้ในการพัฒนาเครือข่ายและแสดงให้เหน็ถงึ

ความส�าคัญของเครือข่ายในการพัฒนาของสถานพยาบาลครบถ้วน ดังนี้

3.1 การบริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ (effective network management)

3.2 มุ่งเน้นมิติของการส่งเสริมและป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาวะ

3.3 เสริมพลังคนท�างาน (empowerment)

3.4 ระบบการดูแลที่ไร้รอยต่อ (seamless healthcare system)

3.5 กระบวนการดูแลที่เป็นองค์รวม เน้นคนเป็นศูนย์กลาง (integrated people-centered 

care)

3.6 ระบบสนบัสนนุบรกิารส�าคญัท่ีรัดกมุในเครือข่าย (strengthening supporting systems)



สถาบันรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เลขท่ี 88/39  อาคารสุขภาพแหง่ชาติ ชัน้ 5  ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์  ตำาบลตลาดขวญั  อำาเภอเมืองนนทบุร ี จงัหวดันนทบุร ี11000 
โทรศัพท์ 02-027-8844  โทรสาร 02-026-6680  Website: www.ha.or.th
Facebook: HA THAILAND  YouTube: HATHAILAND

ระบบการทำางานด้านสุขภาพระดับอำาเภอเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนงานบรกิารสุขภาพ

และการสรา้งสุขภาวะในระดับพ้ืนท่ี และเป็นกลไกสำาคัญท่ีชว่ยบูรณาการแผนงานด้านสุขภาพ

ท่ีมีการดำาเนินงานในพ้ืนท่ี ท้ังแผนงานท่ีมาจากส่วนกลางและท่ีเกิดจากการรเิริม่ของพ้ืนท่ีเอง 

ใหม้ีการขับเคล่ือนรว่มกันไปอย่างมีเอกภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

เพ่ือส่งเสรมิใหร้ะบบสุขภาพระดับอำาเภอมีความเข้มแข็งมากขึ้น สถาบันรบัรองคณุภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่ึงในภาคีท่ีรว่มพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ

ของประเทศใหไ้ด้มาตรฐานและเป็นท่ีไวว้างใจของสังคม จงึได้พัฒนามาตรฐานระบบสุขภาพ

ระดับอำาเภอขึ้น เพ่ือใชใ้นการประเมินรบัรอง (accreditation) ระบบสุขภาพระดับอำาเภอ 

ใหเ้ป็นหน่ึงในเครื่องมือสำาคัญท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พ่ือการสรา้งสุขภาวะในชมุชน 




