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คาํนํา 
 

ระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ (district health system - DHS) เป็นกลไกสาํคญัในการ
ขบัเคลื่อนงานบรกิารสขุภาพและการสรา้งสขุภาวะในระดบัพืน้ที ่และเป็นกลไกสาํคญัทีช่ว่ย
บรูณาการแผนงานดา้นสขุภาพทีม่กีารดาํเนินงานในพืน้ที ่ทัง้แผนงานทีม่าจากสว่นกลางและที่
เกดิจากการรเิริม่ของพืน้ทีเ่อง ใหม้กีารขบัเคลื่อนรว่มกนัไปอยา่งมเีอกภาพ โดยยดึประชาชน
เป็นศนูยก์ลางในการพฒันา 

เพือ่สง่เสรมิใหร้ะบบสขุภาพระดบัอาํเภอมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ สถาบนัรบัรองคณุภาพ
สถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) : สรพ. ในฐานะหน่ึงในภาคทีีร่ว่มพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ
ของประเทศใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นทีไ่วว้างใจของสงัคม จงึไดพ้ฒันามาตรฐานระบบสขุภาพ
ระดบัอาํเภอขึน้ เพือ่ใชใ้นการประเมนิรบัรอง (accreditation) ระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ  

มาตรฐานระบบสขุภาพระดบัอาํเภอมทีัง้หมด 10 หมวด ซึง่แนวคดิและการจดัหมวดหมู่
เป็นไปในลกัษณะเดยีวกบั “มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรติ
ฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี” ทีส่ถานพยาบาลต่างๆ มคีวามคุน้เคยอยูแ่ลว้ แต่ในหวัขอ้ของแต่
ละหมวด จะมกีารเพิม่เน้ือหาทีส่ะทอ้นแนวคดิการสรา้งสขุภาวะทีค่รอบคลุมตัง้แต่การสรา้งเสรมิ
สขุภาพ การป้องกนัและควบคุมโรค การรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ การดแูลแบบ
ประคบัประคองและการดแูลผูป่้วยในระยะสดุทา้ยของชวีติ, แนวคดิการพฒันาระบบบรกิารปฐม
ภมูดิว้ย UCCARE (Unity team, Customer focus, Community participation, Appreciation, 
Resource sharing and human development, and Essential care), แนวคดิการบรหิาร
จดัการเครอืขา่ย ซึง่ไมไ่ดใ้ชอ้าํนาจสัง่การตามสายการบงัคบับญัชาเทา่นัน้ในการขบัเคลื่อนงาน 
แต่ใชก้ารสรา้งเป้าหมายรว่ม การแบ่งบทบาทหน้าทีใ่หเ้หมาะสมชดัเจน และการตดิต่อสือ่สาร
เพือ่การตดิตามงานทีม่ปีระสทิธภิาพ, และการจดัการหว่งโซ่อุปทาน ทัง้ในเรือ่งขัน้ตอนบรกิาร 
การไหลของสิง่ของ และการไหลของขอ้มลูขา่วสาร 

 อาํเภอทีจ่ะขอรบัการประเมนิรบัรองตามมาตรฐานฉบบัน้ี โรงพยาบาลในเครอืขา่ยนัน้
จะตอ้งผา่นการรบัรองกระบวนการคุณภาพ (hospital accreditation) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดย
การประเมนิรบัรองระบบสขุภาพระดบัอาํเภอจะยงัคงปรชัญาที ่สรพ. ใชใ้นการประเมนิ
โรงพยาบาล คอื การประเมนิเพือ่เสรมิพลงัใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งต่อเน่ือง แต่ขอ้
แตกต่างสาํคญัจากการประเมนิรบัรองโรงพยาบาล คอื การประเมนิระบบสขุภาพระดบัอาํเภอจะ
มุง่เป้าการประเมนิไปทีก่ารดแูลประชาชนทีอ่ยูใ่นอาํเภอนัน้แบบองคร์วม มากกวา่การมุง่ไปที่
กระบวนการดแูลรกัษาพยาบาลโรคภยัไขเ้จบ็เป็นรายโรค 

 สรพ.คาดหวงัวา่ การประเมนิรบัรองระบบสขุภาพระดบัอาํเภอจะเป็นหน่ึงในเครือ่งมอื
สาํคญัทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูเ้พือ่การสรา้งสขุภาวะในชุมชน พฒันาคุณภาพงานบรกิารสขุภาพ 
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และเกือ้หนุนการเชื่อมโยงถกัทอกระบวนงานในระหวา่งหน่วยงานใหเ้กดิการบรกิารทีไ่รร้อยต่อ 
และยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางอยา่งแทจ้รงิ 

 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)    
พฤษภาคม 2560 
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1. การนํา           

ผูนํ้าเครือข่ายระบบสขุภาพระดบัอาํเภอร่วมกนักาํหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าประสงค์
ของการพฒันาระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ ตลอดจนสร้างกลไกการส่ือสาร การ
ประสานงาน การสนับสนุน และการกาํกบัติดตามงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.1 ผูนํ้าเครอืขา่ยสขุภาพระดบัอาํเภอเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในความตอ้งการ/ ความคาดหวงั ดา้น
สขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่ตลอดถงึคุณลกัษณะของระบบบรกิารสขุภาพในพืน้ทีท่ีเ่ป็นอยู ่

1.2 ผูนํ้าเครอืขา่ยสขุภาพระดบัอาํเภอรว่มกนักาํหนดทศิทาง นโยบาย และเป้าประสงค ์ของการ
พฒันาระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที ่

1.3 ผูนํ้ามกีารพบปะพดูคุยกนัอยา่งสมํ่าเสมอ เคารพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั มกีารวางแนวปฏบิตัิ
ทีด่ใีนการสง่เสรมิการเรยีนรู ้การทาํงานรว่มกนั และการรว่มแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้  

1.4 มกีารกาํหนดกลไกการทาํงานของเครอืขา่ย และบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละภาค ี 

1.5 ผูนํ้าวางระบบการตดิต่อสือ่สารระหวา่งผูนํ้าดว้ยกนัและระหวา่งผูนํ้ากบัทมีงาน เพือ่ตดิตาม
ความกา้วหน้าและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินงาน 

1.6 มกีารทบทวนและปรบัปรงุประสทิธภิาพของระบบการนําของเครอืขา่ย 

 

2. การบริหารแผนกลยทุธ ์

ผูนํ้าเครือข่ายสขุภาพระดบัอาํเภอและทีมงานรว่มกนักาํหนดกลยทุธแ์ละเป้าหมายการ
ดาํเนินงาน ท่ีตอบสนองต่อทิศทาง นโยบาย และเป้าประสงคท่ี์กาํหนดไว้ มีการถ่ายทอด
กลยทุธล์งสู่การปฏิบติั และมีการติดตามผลการดาํเนินงานเพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินงาน
บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

2.1 มกีารกาํหนดกลยทุธ ์เป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ขอ้มลูและตวัชีว้ดัสาํคญั ของการพฒันาระบบ
สขุภาพระดบัอาํเภอ โดยมกีารพจิารณาจุดแขง็และจุดออ่นของเครอืขา่ย ตลอดจนโอกาสและ
ภยัคุกคามทีด่าํรงอยู ่ 

2.2 มกีารถ่ายทอดกลยทุธแ์ละเป้าหมายลงสูก่ารปฏบิตั ิผา่นแผนปฏบิตักิารและการสือ่สารทีด่ไีป
ยงัทุกภาคทีีเ่กีย่วขอ้งในเครอืขา่ย บุคลากรในเครอืขา่ยตระหนกัถงึการมสีว่นรว่มในการ
ขบัเคลื่อนงานเพือ่การบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

2.3 มกีารระดมทรพัยากรและกาํลงัคนทีม่อียู ่เพือ่ใหม้ทีรพัยากรและกาํลงัคนทีเ่พยีงพอต่อการ
ขบัเคลื่อนงาน 

2.4 มรีะบบกาํกบัตดิตามงานและประเมนิผลการดาํเนินการตามแผนกลยทุธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
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3. การมุ่งเน้นผูร้บับริการ ประชาชนในพืน้ท่ี และกลุ่มผูเ้ก่ียวข้องท่ีสาํคญั 

เครือข่ายสขุภาพระดบัอาํเภอมีการรบัรู้ความต้องการ ความคาดหวงั เสียงสะท้อนและข้อ
ร้องเรียน ของผูร้บับริการ ประชาชนในพืน้ท่ี และกลุ่มผูเ้ก่ียวข้องท่ีสาํคญั เพ่ือนํามาใช้
วางแผนและปรบัปรงุให้ระบบสขุภาพระดบัอาํเภอมีคณุลกัษณะท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวงัดงักล่าว 

3.1 มกีารรบัรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่ม ประชาชนในพืน้ที ่และ
กลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งทีส่าํคญั ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 

3.2 มกีารนําขอ้มลูความตอ้งการและความคาดหวงัมาใชว้างแผนและปรบัปรงุงาน เพือ่พฒันาให้
ระบบสขุภาพระดบัอาํเภอมคีุณลกัษณะทีต่อบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ทุกภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3 ขัน้ตอนของระบบบรกิารสขุภาพทีด่าํเนินการอยูส่ะทอ้นการตอบสนองต่อความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 

 

4. การจดัการความรู ้การวดัและวิเคราะห ์การวางระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

เครือข่ายสขุภาพระดบัอาํเภอมีการจดัการความรู้เพ่ือนําความรู้จากประสบการณ์จริงและ
ข้อมลูวิชาการมาขบัเคล่ือนงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวดัและวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุการดาํเนินงาน ตลอดจนมีการวางระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีมีคณุภาพ 

4.1 มกีารจดัการความรูเ้พือ่แลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ เพือ่นําไป
พฒันากระบวนงานทีร่ดักุม เชื่อมโยงกนั และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัทัง้เครอืขา่ยบรกิาร
สขุภาพ 

4.2 มกีารกาํหนดและทบทวนขอ้มลู/ ตวัชีว้ดัสาํคญั เพือ่ใชใ้นการจดับรกิารสขุภาพ การจดัทาํ
แผนงาน/ โครงการ และการตดิตามผลการดาํเนินงาน 

4.3 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารของแต่ละหน่วยงานมคีวามเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ย ระบบ
ดงักล่าวเอือ้ต่อการจดับรกิารสขุภาพ การรบั/ สง่ต่อ ผูป่้วย และการบรหิารแผนงาน/ 
โครงการ 

 

5. การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล 

บคุลากรของเครือข่ายมีความรู้ความสามารถและจาํนวนท่ีเหมาะสม มีระบบงานและ
วฒันธรรมการทาํงานท่ีเอ้ือต่อการให้บริการท่ีมีคณุภาพและการเสริมสร้างสขุภาวะใน
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ชมุชน มีระบบการพฒันาบคุลากร การประเมินผลงาน การยกย่องชมเชยและแรงจงูใจ ท่ี
ส่งเสริมการสร้างผลงานท่ีดี 

5.1 มบุีคลากรวชิาชพีในสาขาต่างๆ รวมถงึอาสาสมคัร ทมีงานทีท่าํงานในชุมชน และทมีงานดา้น
อื่นๆ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและจาํนวนทีเ่หมาะสมสาํหรบัการจดับรกิารสขุภาพทัง้ทีภ่ายใน
หน่วยงานและภายในชุมชน 

5.2 มกีระบวนการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่ใหส้ามารถใหบ้รกิารสขุภาพและจดักจิกรรมสรา้ง
สขุภาวะไดอ้ยา่งมคีุณภาพ ผา่นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิในพืน้ที ่รว่มกบัการศกึษา
ฝึกอบรม ทัง้น้ี เพือ่ใหบุ้คลากรมทีกัษะและความชาํนาญทีส่อดคลอ้งกบัสภาพของพืน้ที ่

5.3 ใหคุ้ณคา่กบับุคลากรทกุคน เสรมิสรา้งการทาํงานเป็นทมี มกีารสรา้งแรงจงูใจ ยกยอ่งชมเชย 
สรา้งความผกูพนั และมอบอาํนาจในการตดัสนิใจในแต่ละระดบัอยา่งเหมาะสม 

5.4 มกีารสรา้งบรรยากาศการทาํงานทีเ่อือ้ต่อสขุภาพและความปลอดภยัของบุคลากร 

 

6. การจดัการกระบวนงาน  

มีการออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุกระบวนงาน เพ่ือให้งานบริการสขุภาพ ตลอดจน
แผนงาน/ โครงการ บรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ รวมทัง้มีการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนงาน 

6.1 มกีารพฒันากระบวนงานรกัษาพยาบาลภายในหน่วยงาน และกระบวนงานทีเ่ชื่อมต่อไปยงั
ชุมชนและบา้นผูป่้วย เพือ่การพฒันาคุณภาพของงานและเสรมิสรา้งความปลอดภยัของผูป่้วย  

6.2 มกีารออกแบบกระบวนงานของแผนงาน/ โครงการ เพือ่การสรา้งสขุภาวะในชุมชน ที่
สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ีเ่ครอืขา่ยกาํหนด 

6.3 มกีารนํากระบวนงานทีอ่อกแบบไวไ้ปปฏบิตั ิและมกีารกาํหนดตวัชีว้ดัสาํคญั ตลอดจนการ
นิเทศตดิตามเพือ่ควบคุมกระบวนงานใหด้าํเนินไปตามแผนทีว่างไว ้

6.4 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามกระบวนงานทีว่างไว ้โดยเน้นการตดิตามประเมนิ
กระบวนงานทีเ่ป็นจุดเชื่อมต่อระหวา่งหน่วยงาน เชน่ การเขา้ถงึบรกิาร การวางแผนการ
จาํหน่ายผูป่้วย การดแูลต่อเน่ืองทีบ่า้นและชุมชน และนําขอ้มลูทีไ่ดม้าเรยีนรูเ้พือ่การพฒันา
กระบวนงานอยา่งต่อเน่ือง 

6.5 มกีารวางระบบจดัการความเสีย่ง และมกีารเรยีนรูเ้พือ่ปรบัปรงุกระบวนงานทีจ่ะชว่ยป้องกนั
ความผดิพลาดและเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์ลดความสญูเปล่า และเพิม่ประสทิธภิาพ 
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7. การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

มีการติดตามเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินการสอบสวน
ควบคมุโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด 

7.1 หน่วยงานรว่มกบัทมีงานในพืน้ทีจ่ดัระบบเฝ้าระวงัโรคตดิต่อ โรคไมต่ดิต่อและปัญหาสขุภาพ
อื่นๆ ในพืน้ที ่โดยระบบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัระบบเฝ้าระวงัทีก่ระทรวงสาธารณสขุกาํหนด 

7.2 มกีารวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมายขอ้มลูการเฝ้าระวงัโรค อยา่งต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ โดยใชว้ธิกีารทางระบาดวทิยา 

7.3 มกีารจดัทมีเฝ้าระวงัสอบสวนโรคเคลื่อนทีเ่รว็ (Surveillance Rapid Response Team - 
SRRT) ทาํหน้าทีต่อบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสขุภาพ 

7.4 มกีารกาํหนดมาตรการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพทีจ่าํเป็น เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาด
ของโรค 

 7.5 มกีารเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
และสือ่สาธารณะ อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพือ่การป้องกนัและควบคุมโรค 

 
8. การทาํงานกบัชมุชน 

เครือข่ายทาํงานร่วมกบัชมุชนในการจดับริการสขุภาพและเสริมสร้างสขุภาวะในชมุชน
ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพฒันาศกัยภาพของชมุชนอย่างต่อเน่ือง จน
ชมุชนมีความสามารถในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการพฒันาสขุภาพ 

8.1 เครอืขา่ยรว่มกนัชุมชนในการออกแบบบรกิารสขุภาพทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชน 

8.2 เครอืขา่ยรว่มกบัชุมชนในการวางแผนแกไ้ขปัญหาดา้นสขุภาพ การเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสว่น
บุคคลทีเ่หมาะสม การชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัในสงัคม และการสรา้งนโยบายสาธารณะเพือ่สขุ
ภาวะ 

8.3 เครอืขา่ยรว่มกบัชุมชนในการตดิตามประเมนิผลการพฒันาดา้นสขุภาพในชุมชน เพือ่การ
เรยีนรูแ้ละพฒันาการดาํเนินงานใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

8.4 เครอืขา่ยมกีารเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มและการพฒันาศกัยภาพของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง จน
ชุมชนมคีวามสามารถในการเป็นเจา้ภาพรว่มในการพฒันาสขุภาพ 
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9. กระบวนการดแูลผูป่้วย 

มีการจดักระบวนการดแูลผูป่้วยท่ีสอดคล้องกบับริบทของพืน้ท่ี โดยคาํนึงถึงมาตรฐาน
วิชาชีพ ความปลอดภยั การเข้าถึง การมีส่วนร่วมของผูป่้วยและครอบครวั รวมทัง้
พฒันาการดแูลท่ีเน้นความเป็นองคร์วมและมุง่ไปสู่การสร้างสขุภาวะ 

9.1 หน่วยงานจดักระบวนการดแูลผูป่้วยทีเ่อือ้ต่อการเขา้ถงึ ตามความจาํเป็นและความเรง่ดว่น
ของปัญหา  

9.2 หน่วยงานจดัระบบรบั/ สง่ต่อ ผูป่้วยทีเ่หมาะสม ปลอดภยัและไรร้อยต่อ มกีารอาํนวยความ
สะดวกและการสือ่สารขอ้มลูการสง่ต่อทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารดแูลก่อนสง่ต่อ การดแูลระหวา่ง
สง่ต่อ และการเตรยีมรบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม 

9.3 หน่วยงานมกีารประเมนิผูป่้วยและตรวจวนิิจฉยัในกลุ่มโรคมุง่เน้น ตามแนวทางทีเ่ครอืขา่ย
รว่มกนักาํหนด ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

9.4 หน่วยงานมกีารวางแผนการดแูลผูป่้วยตามมาตรฐานวชิาชพีและแนวทางทีเ่ครอืขา่ยรว่มกนั
กาํหนด สง่ผลใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลทีม่คีุณภาพและความปลอดภยั 

9.5 ผูป่้วยทีจ่าํหน่ายออกจากหน่วยงาน ไดร้บัการสง่ต่อ ตดิตาม ประเมนิความกา้วหน้าและปรบั
แผนการดแูลเป็นระยะอยา่งเหมาะสม มกีารสง่ต่อขอ้มลูใหแ้ก่หน่วยงานใกลบ้า้นหรอืผูด้แูล
ผูป่้วยเพือ่เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการดแูลต่อเน่ือง  

9.6 ผูป่้วย ครอบครวั และผูด้แูลผูป่้วย ไดร้บัการเสรมิพลงัจนมศีกัยภาพทีเ่พยีงพอในการดแูล
ผูป่้วยขัน้พืน้ฐานทีบ่า้น และสามารถเชื่อมโยงกบัการดแูลผูป่้วยโดยทมีดแูลผูป่้วยจาก
หน่วยงาน 

9.7 มกีารพฒันารปูแบบการดแูลผูป่้วยในลกัษณะองคร์วม และมุง่การสรา้งสขุภาวะในระยะยาว 
มากกวา่การแกไ้ขการเจบ็ป่วยเป็นครัง้ๆไป 

 

10. ผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินงานของเครือข่ายสขุภาพระดบัอาํเภอ 

เครือข่ายสขุภาพระดบัอาํเภอสรปุผลสมัฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัหรือเกณฑก์ารประเมินเชิง
คณุภาพท่ีเครือข่ายร่วมกนักาํหนด วิเคราะหปั์จจยัหลกัท่ีทาํให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ และโอกาส
ในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิให้ดีย่ิงขึน้ในอนาคต  

ผลสมัฤทธิค์วรครอบคลุมมติดิา้น 

 - การพฒันาโครงสรา้งการบรหิารจดัการภายในเครอืขา่ย 

 - การจดับรกิารสขุภาพ 
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 - การดแูลผูป่้วยรายโรค 

 - สถานะสขุภาพของชุมชน 


