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ค าน า 
 

กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดค ำนิยำมระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ (District Health 
System - DHS) คอื “ระบบกำรท ำงำนด้ำนสุขภำพระดบัอ ำเภอร่วมกันของทุกภำคส่วนด้วย
กำรบูรณำกำรทรพัยำกรภำยใต้บรบิทของพืน้ที่ผ่ำนกระบวนกำรชื่นชม และกำรจดักำรควำมรู้ 
ส่งเสรมิใหป้ระชำชนและชุมชนพึง่ตนเองได ้และไม่ทอดทิ้งกนั โดยมเีป้ำหมำยร่วมเพื่อสุขภำวะ
ของประชำชน”  ซึง่จะเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนงำนบรกิำรสุขภำพและกำรสรำ้งสุขภำวะ
ในระดบัพื้นที่ และเป็นกลไกส ำคญัที่ช่วยบูรณำกำรแผนงำนด้ำนสุขภำพที่มกีำรด ำเนินงำนใน
พื้นที่ ทัง้แผนงำนที่มำจำกส่วนกลำงและที่เกิดจำกกำรรเิริม่ของพื้นที่เอง ให้มกีำรขบัเคลื่อน
ร่วมกนัไปอย่ำงมเีอกภำพ โดยยดึประชำชนเป็นศูนยก์ลำงในกำรพฒันำ 

เพือ่สง่เสรมิใหร้ะบบสุขภำพระดบัอ ำเภอมคีวำมเขม้แขง็มำกขึน้ สถำบนัรบัรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) (สรพ.) ในฐำนะหนึ่งในภำคทีีร่่วมพฒันำระบบบรกิำรสุขภำพ
ของประเทศให้ได้มำตรฐำนและเป็นที่ไว้วำงใจของสงัคม จงึได้พฒันำมำตรฐำนระบบสุขภำพ
ระดบัอ ำเภอขึน้ เพือ่ใชใ้นกำรประเมนิรบัรอง (Accreditation) ระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ  

สถำนพยำบำลทีจ่ะขอรบักำรประเมนิรบัรองตำมมำตรฐำนฉบบัน้ี จะตอ้งผ่ำนกำรรบัรอง
กระบวนกำรคุณภำพ (Healthcare accreditation) เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว โดยกำรประเมนิรบัรอง
ระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ คอื กำรประเมนิสถำนพยำบำลทีพ่ฒันำระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอจะ
มุ่งเป้ำไปที่กำรดูแลประชำชนทีอ่ยู่ในอ ำเภอนัน้แบบองค์รวม มำกกว่ำกำรมุ่งไปที่กระบวนกำร
ดแูลรกัษำพยำบำลโรคภยัไขเ้จบ็เป็นรำยโรค 

สรพ.คำดหวงัว่ำ กำรประเมนิรบัรองระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอจะเป็นหนึ่งในเครื่องมอื
ส ำคญัที่ส่งเสรมิกำรเรยีนรู้เพื่อกำรสร้ำงสุขภำวะในชุมชน พฒันำคุณภำพงำนบรกิำรสุขภำพ 
และเกื้อหนุนกำรเชื่อมโยงถกัทอกระบวนงำนในระหว่ำงหน่วยงำนใหเ้กดิกำรบรกิำรทีไ่รร้อยต่อ 
และยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลำงอย่ำงแทจ้รงิ 
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ส่วนท่ี I บทน า 

เป้าหมายการใช้มาตรฐาน 

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) ได้พัฒนำมำตรฐำนระบบ
สุขภำพระดบัอ ำเภอ (District Health System Standards) เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในกำรสร้ำงกำร
เรยีนรูร้่วมกนัและกำรกระตุ้นใหเ้กดิกำรประเมนิและกำรพฒันำของเครอืข่ำยระบบสุขภำพระดบั
อ ำเภออย่ำงต่อเนื่องในกำรขบัเคลื่อนงำนบรกิำรสุขภำพและกำรสร้ำงสุขภำวะในระดบัพื้นที ่ และ
ส่งเสรมิกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ป่้วย ครอบครวั และประชำชน เขำ้มำมสี่วน
ร่วมในกำรพฒันำเครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอมำกขึน้ 

กำรประเมินตนเองและกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนระบบสุขภำพระดับอ ำ เภอ จะท ำให้
เครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอเหน็ถงึสิง่ทีต่นเองท ำไดด้ ีโอกำสในกำรพฒันำ และแนวทำงใน
กำรเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อขบัเคลื่อนกำรพฒันำคุณภำพระบบสุขภำพระดบัอ ำเภออย่ำงยัง่ยนื 
โดยมหีลกัคดิทีส่ ำคญัของกำรพฒันำเครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ ดงันี้ 

1. กำรบรหิำรจดักำรเครอืขำ่ยทีม่ปีระสทิธภิำพ (Effective Network Management) 
จำกเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพระดบัอ ำเภอ ต่อยอดควำมร่วมมอืกบัภำคสว่นพืน้ทีใ่น
ภำพระดบัอ ำเภอ  

2. มุ่งเน้นมติขิองกำรสง่เสรมิและป้องกนั ลดปัจจยัเสีย่งภยัสุขภำพ เพือ่สรำ้งสุขภำวะ 
3. เสรมิพลงัคนท ำงำน (Empowerment) 
4. ระบบกำรดแูลทีไ่รร้อยต่อ (Seamless Healthcare System) 
5. กระบวนกำรดูแลทีเ่ป็นองคร์วม เน้นคนเป็นศูนยก์ลำง (Integrated People-

centered Care) 
6. ระบบสนบัสนุนบรกิำรส ำคญัทีร่ดักุมในเครอืข่ำย (Strengthening Supporting 

Systems) 

แนวทางการใช้มาตรฐาน  

กำรน ำมำตรฐำนระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ ไปปฏบิตัใิห้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยกำรใช้
แนวคดิ 3C-PDSA เช่นเดยีวกบักำรน ำมำตรฐำน HA ไปปฏบิตั ิดงันี้ 

1. Criteria: เครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอ ำเภอร่วมกันศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ
เป้ำหมำยของมำตรฐำนในภำพรวมและมำตรฐำนขอ้ย่อย กำรเชื่อมโยงของเนื้อควำม
ต่ำงๆ ผลลพัธท์ีต่อ้งกำรและกำรสะทอ้นกลบัของขอ้มลูเพือ่มำปรบัปรุง  

2. Core Values and Concepts: กำรใชค้่ำนิยมและแนวคดิหลกัมำเสรมิกำรปฏบิตัติำม
มำตรฐำน  

3. Contex: กำรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะเครอืขำ่ยของระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ เพือ่กำร
ออกแบบระบบงำนทีเ่หมำะสมตรงประเดน็และปัญหำทีส่ ำคญัของพืน้ที่   
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4. Purpose: กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่พิจำรณำควบคู่กับเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนและบริบทของ

เครอืขำ่ย  
5. Process Design: กำรออกแบบกระบวนกำรจำกกำรท ำควำมเขำ้ใจมำตรฐำนมำทบทวนและ

ปรบัปรุง  
6. Process Deployment: กำรน ำกระบวนกำรที่ออกแบบไปปฏิบตัิโดยมีวธิทีี่ท ำใหม้ัน่ใจมกีำร

ปฏบิตัจิรงิตำมทีอ่อกแบบไว ้ 
7. Performance assessment and learning: มีกระบวนกำรติดตำม กำรรบัรู้และเรียนรู้ผล

กำรด ำเนินกำร  
8. Performance Improvement: กำรปรบัปรุงเพื่อใหผ้ลกำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้ อำจใชโ้มเดลกำร

พฒันำ ตัง้เป้ำ เฝ้ำด ูปรบัเปลีย่น 

กรอบแนวคิดและการจดัหมวดมาตรฐานระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 

มำตรฐำนระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอมทีัง้หมด 10 หมวด ซึ่งแนวคดิและกำรจดัหมวดหมู่
เป็นไปในลกัษณะเดยีวกบั “มำตรฐำนโรงพยำบำลและบรกิำรสุขภำพ ฉบบัที ่4” ทีส่ถำนพยำบำล
ต่ำงๆ มคีวำมคุน้เคยอยู่แลว้ แต่ในหวัขอ้ของแต่ละหมวด จะมกีำรเพิม่เนื้อหำทีส่ะทอ้นแนวคดิกำร
สร้ำงสุขภำวะที่ครอบคลุมตัง้แต่กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันและควบคุมโรค กำร
รกัษำพยำบำล กำรฟ้ืนฟูสภำพ กำรดูแลแบบประคบัประคองและกำรดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ำย
ของชวีติ, แนวคดิกำรพฒันำระบบบรกิำรปฐมภูมดิว้ย UCCARE (Unity team, Customer focus, 
Community participation, Appreciation, Resource sharing and human development, and 
Essential care) แนวคดิกำรบรหิำรจดักำรเครอืข่ำย ซึ่งไม่ไดใ้ชอ้ ำนำจสัง่กำรตำมสำยกำรบงัคบั
บัญชำเท่ำนัน้ในกำรขบัเคลื่อนงำน แต่ใช้กำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วม กำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ให้
เหมำะสมชดัเจน และกำรตดิต่อสือ่สำรเพื่อกำรตดิตำมงำนทีม่ปีระสทิธภิำพและกำรจดักำรห่วงโซ่
อุปทำน ทัง้ในเรื่องขัน้ตอนบรกิำร ทศิทำงและกระบวนกำรเคลื่อนไปของสิง่ของและขอ้มลูขำ่วสำร 
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ส่วนท่ี II มาตรฐานระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 

ขอบเขตของมาตรฐานระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 

มำตรฐำนระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอมทีัง้หมด 10 หมวด ซึ่งแนวคดิและกำรจดัหมวดหมู่
เป็นไปในลกัษณะโครงสรำ้งเดยีวกบั “มำตรฐำนโรงพยำบำลและบรกิำรสุขภำพ ฉบบัที ่4” โดยได้
มกีำรพฒันำเนื้อหำในแต่ละบทให้สะท้อนกำรท ำงำนในลกัษณะเครอืข่ำยสุขภำพที่มุ่ง เน้นกำร
ท ำงำนร่วมกนัของทุกภำคในพืน้ที่ ประกอบด้วยทมีที่เป็นภำคภีำคส่วนสุขภำพ (Health sector) 
และภำคทีี่ไม่ใช่ภำคส่วนสุขภำพ (Non health sector) และมุ่งเน้นกำรให้บรกิำรในลกัษณะปฐม
ภูมแิละมุ่งสรำ้งสุขภำวะอย่ำงเป็นองคร์วม โดยมไิดมุ่้งเป้ำอยู่เพยีงกำรรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ โดย
ครอบคลุมตัง้แต่กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ กำรป้องกนัและควบคุมโรค กำรรกัษำพยำบำล กำรฟ้ืนฟู
สภำพ กำรดูแลแบบประคบัประคองและกำรดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ำยของชีวิต , แนวคิดกำร
พฒันำระบบบรกิำรปฐมภูมดิ้วย UCCARE แนวคดิกำรบรหิำรจดักำรเครอืข่ำย และกำรจดักำร
ห่วงโซ่อุปทำน โดยมกีรอบแนวคดิมำตรฐำนดงันี้  
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หมวด 1. การน า          

ทีมน าเครือข่ายระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ1 ร่วมกนัก าหนดทิศทาง นโยบาย และ
เป้าประสงคข์องการพฒันาระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ ตลอดจนสร้างกลไกการส่ือสาร  
การประสานงาน การสนับสนุน และการก ากบัติดตามงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.1. ผูน้ ำเครอืขำ่ยสุขภำพระดบัอ ำเภอเรยีนรูแ้ละเขำ้ใจในควำมตอ้งกำร/ ควำมคำดหวงั ดำ้น
สุขภำพของประชำชนในพืน้ที ่ตลอดถงึคุณลกัษณะของระบบบรกิำรสุขภำพในพืน้ทีท่ีเ่ป็นอยู่ 

1.2. ผูน้ ำเครอืข่ำยสุขภำพระดบัอ ำเภอร่วมกนัก ำหนดทศิทำง นโยบำย และเป้ำประสงค ์ของ
กำรพฒันำระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที ่

1.3. ผูน้ ำมกีำรพบปะพดูคุยกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ เคำรพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั มกีำรวำงแนว
ปฏบิตัทิีด่ใีนกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู ้กำรท ำงำนร่วมกนั และกำรร่วมแกไ้ขปัญหำทีเ่กดิขึน้  

1.4. มกีำรก ำหนดกลไกกำรท ำงำนของเครอืขำ่ย และบทบำทหน้ำทีร่บัผดิชอบของแต่ละภำค2ี  

1.5. ผูน้ ำวำงระบบกำรตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงผูน้ ำดว้ยกนัและระหว่ำงผูน้ ำกบัทมีงำน เพือ่ตดิตำม
ควำมกำ้วหน้ำและแกไ้ขปัญหำอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำน 

1.6. มกีำรทบทวนและปรบัปรุงประสทิธภิำพ3 ของระบบกำรน ำของเครอืขำ่ย  
 

หมวด 2. การบริหารแผนกลยุทธ์ 

ผู้น าเครือข่ายสุขภาพระดบัอ าเภอและทีมงานร่วมกนัก าหนดกลยุทธแ์ละเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ท่ีตอบสนองต่อทิศทาง นโยบาย และเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้มีการถ่ายทอด
กลยุทธล์งสู่การปฏิบติั และมีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  

2.1. มกีำรก ำหนดกลยุทธ ์เป้ำหมำย/วตัถุประสงค ์ขอ้มลูและตวัชีว้ดัส ำคญั ของกำรพฒันำระบบ
สุขภำพระดบัอ ำเภอ โดยมกีำรพจิำรณำจุดแขง็และจุดอ่อนของเครอืขำ่ย ตลอดจนโอกำส
และภยัคุกคำมทีด่ ำรงอยู่  

 
1 ทมีน ำเครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ ไดแ้ก่ ทมีคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพชวีติระดบัอ ำเภอ (พชอ.) คณะกรรมกำร
ประสำนงำนสำธำรณสุขระดบัอ ำเภอ (คปสอ.) และทมีน ำโรงพยำบำล 
2 ภำค ีหมำยถงึ ทมีในกำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำกำรจดับรกิำรสุขภำพระดบัอ ำเภอทัง้ทีภ่ำยในหน่วยงำนโรงพยำบำลและภำยใน
ชุมชน ทมีทีเ่ป็นภำคภีำคส่วนสขุภำพ (Health sector) เช่น โรงพยำบำล ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ (สสอ.) โรงพยำบำลส่งเสรมิ
สุขภำพต ำบล (รพ.สต.) และภำคทีีไ่มใ่ช่ภำคส่วนสุขภำพ (Non health sector) เช่น องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) ส่วน
รำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงำนเอกชน และภำคประชำสงัคม  
3 ประสทิธภิำพ หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนเพื่อพฒันำระบบรกิำรสุขภำพของเครอืขำ่ยระดบัอ ำเภอใหบ้รรลุ
ควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้โดยใชท้รพัยำกรทีม่อียูอ่ย่ำงคุม้ค่ำและเกดิประโยชน์มำกทีสุ่ด 
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2.2. มกีำรถ่ำยทอดกลยุทธแ์ละเป้ำหมำยลงสูก่ำรปฏบิตั ิผ่ำนแผนปฏบิตักิำร4 และกำรสื่อสำรทีด่ี
ไปยงัทุกภำคทีีเ่กีย่วขอ้งในเครอืขำ่ย บุคลำกรในเครอืข่ำยตระหนกัถงึกำรมสีว่นร่วมในกำร
ขบัเคลื่อนงำนเพือ่กำรบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์5 

2.3. มกีำรระดมทรพัยำกรและก ำลงัคนทีม่อียู่ เพือ่ใหม้ทีรพัยำกรและก ำลงัคนทีเ่พยีงพอต่อกำร
ขบัเคลื่อนงำน 

2.4. มรีะบบก ำกบัตดิตำมงำนและประเมนิผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ทีม่ปีระสทิธภิำพ 

 

หมวด 3. การมุ่งเน้นผู้รบับริการ ประชาชนในพื้นท่ี และกลุ่มผู้เก่ียวข้องท่ีส าคญั6 

เครือข่ายสุขภาพระดบัอ าเภอมีการรบัรู้ความต้องการ ความคาดหวงั เสียงสะท้อนและข้อ
ร้องเรียน ของผู้รบับริการ ประชาชนในพื้นท่ี และกลุ่มผู้เก่ียวข้องท่ีส าคญั เพื่อน ามาใช้
วางแผนและปรบัปรงุให้ระบบสุขภาพระดบัอ าเภอมีคณุลกัษณะท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวงัดงักล่าว 

3.1. มกีำรรบัรูค้วำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูร้บับรกิำรแต่ละกลุ่ม ประชำชนในพืน้ที ่
และกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งทีส่ ำคญั ดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสมตำมบรบิทของพืน้ที ่

3.2. มกีำรน ำขอ้มลูควำมตอ้งกำร ควำมคำดหวงั เสยีงสะทอ้น และขอ้รอ้งเรยีนมำใชว้ำงแผน
และปรบัปรุงงำน เพือ่พฒันำใหร้ะบบสุขภำพระดบัอ ำเภอมคีุณลกัษณะทีต่อบสนองต่อ
ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของทุกภำคทีีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3. ขัน้ตอนของระบบบรกิำรสุขภำพทีด่ ำเนินกำรอยู่สะทอ้นกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรและ
ควำมคำดหวงัของผูร้บับรกิำร 

3.4. มกีำรประเมนิผลควำมพงึพอใจ ควำมผกูพนั ของผูร้บับรกิำรแต่ละกลุ่ม ประชำชนในพืน้ที ่
และกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งทีส่ ำคญั ดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสม 

3.5. มกีำรสรำ้งควำมผกูพนักบัผูร้บับรกิำรแต่ละกลุ่ม ประชำชนในพืน้ที ่และกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งที่
ส ำคญั เพือ่ตอบสนองควำมคำดหวงัและเพิม่ควำมผกูพนั 

 

 
4 แผนปฏบิตักิำร หมำยถงึ แผนกำรด ำเนินกำรทีเ่ฉพำะเจำะจงซึง่เครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอใชเ้ป็นแนวทำงปฎบิตัเิพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ัง้ระยะสัน้และระยะยำว. 
5 วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์หมำยถงึ จุดมุ่งหมำยชดัเจนของเครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ หรอืกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลง หรอืกำรปรบัปรุงส ำคญั เพื่อกำรพฒันำระบบบรกิำรสุขภำพเครอืขำ่ยระดบัอ ำเภอ 
6 กลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งทีส่ ำคญั หมำยถงึ กลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบหรอือำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของเครอืขำ่ยสุขภำพระดบั
อ ำเภอในกำรจดับรกิำรสุขภำพระดบัอ ำเภอ 
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หมวด 4. การจดัการความรู้ การวดัและวิเคราะห์ การวางระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

เครือข่ายสุขภาพระดบัอ าเภอ มีการวดัและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรบัปรงุการด าเนินงาน ตลอดจนมีการวางระบบสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีคณุภาพ มี
การจดัการความรู้เพื่อน าความรู้จากประสบการณ์จริงและข้อมูลวิชาการมาขบัเคลื่อนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1. มกีำรจดักำรควำมรูเ้พือ่แลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีไ่ดเ้รยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ เพื่อน ำไป
พฒันำกระบวนงำนทีร่ดักุม เชื่อมโยงกนั และเป็นไปในแนวทำงเดยีวกนัทัง้เครอืขำ่ยบรกิำร
สุขภำพ 

4.2. มกีำรก ำหนดและทบทวนขอ้มลู/ ตวัชีว้ดัส ำคญั เพือ่ใชใ้นกำรจดับรกิำรสุขภำพ กำรจดัท ำ
แผนงำน/ โครงกำร และกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน 

4.3. ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรของแต่ละหน่วยงำนมคีวำมเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขำ่ย ระบบ
ดงักล่ำวเอือ้ต่อกำรจดับรกิำรสุขภำพ กำรรบั/ ส่งต่อ ผูป่้วย และกำรบรหิำรแผนงำน/ โครงกำร 

4.4. ควรมกีำรจดักำรระบบสำรสนเทศใหม้ัน่ใจในควำมชื่อถอืได ้มัน่คง และควำมปลอดภยั ของ
ขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

หมวด 5. การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล 

บุคลากรของเครือข่าย7 มีความรู้ความสามารถและจ านวนท่ีเหมาะสม มีระบบงานและ
วฒันธรรมการท างานท่ีเอื้อต่อการให้บริการท่ีมีคณุภาพและการเสริมสร้างสุขภาวะใน
ชุมชน มีระบบการพฒันาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย่องชมเชยและแรงจงูใจ  
ท่ีส่งเสริมการสร้างผลงานท่ีดี  

5.1. มบีุคลำกรวชิำชพีในสำขำต่ำงๆ รวมถงึอำสำสมคัร8 ทมีงำนทีท่ ำงำนในชุมชน และทมีงำน
ดำ้นอื่นๆ ทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและจ ำนวนทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรจดับรกิำรสุขภำพทัง้ที่
ภำยในหน่วยงำนและภำยในชุมชน 

5.2. มกีระบวนกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรเพือ่ใหส้ำมำรถใหบ้รกิำรสุขภำพและจดักจิกรรม
สรำ้งสุขภำวะไดอ้ย่ำงมคีุณภำพ ผ่ำนกำรเรยีนรูจ้ำกกำรปฏบิตังิำนจรงิในพืน้ที ่ร่วมกบั
กำรศกึษำฝึกอบรม ทัง้นี้ เพื่อใหบุ้คลำกรมทีกัษะและควำมช ำนำญทีส่อดคลอ้งกบัสภำพ
ของพืน้ที ่

 
7 บุคลำกรของเครอืขำ่ย ประกอบดว้ย บุคลำกรภำคส่วนสขุภำพ (Health sector) ซึง่เป็นบุคลำกรทำงสำธำรณสุขและบุคลำกรที่
ไม่ใช่ภำคส่วนสุขภำพ  (Non health sector) ทีม่สี่วนร่วมในกำรขบัเคลือ่นเคลื่อนขำ่ยไปในเป้ำหมำยเดยีวกนั 
8 อำสำสมคัร หมำยถงึ ผูท้ีเ่ขำ้มำมสี่วนช่วยเหลอืในกำรด ำเนินงำนกำรจดับรกิำรสุขภำพระดบัอ ำเภอ ดว้ยควำมสมคัรใจและ
เสยีสละ เพื่อประโยชน์สว่นรวม 
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5.3. ใหคุ้ณค่ำกบับุคลำกรทุกคน เสรมิสรำ้งกำรท ำงำนเป็นทมี มกีำรสรำ้งแรงจงูใจ ยกย่อง
ชมเชย สรำ้งควำมผกูพนั และมอบอ ำนำจในกำรตดัสนิใจในแต่ละระดบัอย่ำงเหมำะสม 

5.4. มกีำรสรำ้งบรรยำกำศกำรท ำงำนทีเ่อือ้ต่อสุขภำพและควำมปลอดภยัของบุคลำกร 

 

หมวด 6. การจดักระบวนการท างาน  

มีการออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุกระบวนงาน เพื่อให้งานบริการสุขภาพ ตลอดจน
แผนงาน/ โครงการ บรรลุวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ รวมทัง้มีการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนงาน 

6.1. มกีำรพฒันำระบบงำนทีส่ ำคญั9 ในงำนรกัษำพยำบำลภำยในหน่วยงำนเครอืข่ำย และ
กระบวนงำนทีเ่ชื่อมต่อไปยงัชุมชนและบำ้นผูป่้วย เพือ่กำรพฒันำคุณภำพของงำนและ
เสรมิสรำ้งควำมปลอดภยัของผูป่้วย  

6.2. มกีำรออกแบบกระบวนงำนของแผนงำน/ โครงกำร เพือ่กำรสรำ้งสุขภำวะ10 ในชุมชน ที่
สอดคลอ้งกบักลยุทธท์ีเ่ครอืขำ่ยก ำหนด 

6.3. มกีำรน ำกระบวนงำนทีอ่อกแบบไวไ้ปปฏบิตั ิและมกีำรก ำหนดตวัชีว้ดัส ำคญั ตลอดจนกำร
นิเทศ11 ตดิตำมเพือ่ควบคุมกระบวนงำนใหด้ ำเนินไปตำมแผนทีว่ำงไว้ 

6.4. มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนตำมกระบวนงำนทีว่ำงไว ้โดยเน้นกำรตดิตำมประเมนิ
กระบวนงำนทีเ่ป็นจุดเชื่อมต่อระหว่ำงหน่วยงำน เช่น กำรเขำ้ถงึบรกิำร กำรวำงแผนกำร
จ ำหน่ำยผูป่้วย กำรดแูลต่อเนื่องทีบ่ำ้นและชุมชน และน ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำเรยีนรูเ้พือ่กำรพฒันำ
กระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

6.5. มกีำรวำงระบบจดักำรควำมเสีย่งและมกีำรเรยีนรูเ้พือ่ปรบัปรุงกระบวนงำนทีจ่ะช่วยป้องกนั
ควำมผดิพลำดและเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค ์ลดควำมสูญเปล่ำ12 และเพิม่ประสทิธภิำพ 

 

 
9 ระบบงำนส ำคญั เช่น ระบบกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ (IC), ระบบยำ, ระบบกำรตรวจทดสอบเพื่อกำร
วนิิจฉยัโรคและบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง (LAB), ระบบสิง่แวดลอ้มและเครื่องมอื เป็นตน้ 
10 สุขภำวะ หมำยถงึ ควำมสมบูรณ์หรอืควำมเป็นองคร์วมของสุขภำพทีเ่กือ้หนุนและเชื่อมโยงกนั ทัง้ทำงกำย 
จติใจ สงัคม และปัญญำ  
11 กำรนิเทศ หมำยถงึ กระบวนกำรตดิตำมงำน กำรใหค้วำมชว่ยเหลอื ค ำแนะน ำ และกำรปรบัปรงุงำน เพื่อให้
บรรลุตำมวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้ 
12 ควำมสญูเปล่ำ หมำยถงึ กจิกรรมหรอืกระบวนกำรทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิคุณค่ำแก่ผูร้บับรกิำร ประชำชนในพืน้ที ่และ
กลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งทีส่ ำคญั  
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หมวด 7. การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ  

มีการติดตามเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ13 ท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนินการสอบสวน
ควบคมุโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด  

7.1. หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบร่วมกบัเครอืข่ำยในพืน้ทีจ่ดัระบบเฝ้ำระวงัโรคตดิต่อ โรคไม่ตดิต่อและ
ปัญหำสุขภำพทีส่ ำคญั ในพืน้ที ่โดยระบบดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัระบบเฝ้ำระวงัทีก่ระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด 

7.2. มกีำรวเิครำะห ์เปรยีบเทยีบ แปลควำมหมำยขอ้มลูกำรเฝ้ำระวงัโรค อย่ำงต่อเนื่องและ
สม ่ำเสมอ โดยใชว้ธิกีำรทำงระบำดวทิยำ 

7.3. มกีำรจดัทมีเฝ้ำระวงัสอบสวนโรคเคลื่อนทีเ่รว็ (Surveillance Rapid Response Team - SRRT) 
ท ำหน้ำทีต่อบสนองต่อกำรระบำดของโรคและภยัสุขภำพ 

7.4. มกีำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภำพทีส่ ำคญั เพือ่ลดอุบตักิำรณ์และ
ป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค 

7.5. มกีำรเผยแพรข่อ้มลูสำรสนเทศสถำนกำรณ์โรคและภยัสุขภำพไปยงัหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งและ
สือ่สำธำรณะ อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพือ่กำรป้องกนัและควบคุมโรค 

 
หมวด 8. การท างานกบัชุมชน 

เครือข่ายท างานร่วมกบัชุมชนในการจดับริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชน
ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพฒันาศกัยภาพของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้ชุมชนมีความรอบรู้และมีศกัยภาพในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการพฒันาสุขภาวะ
ชุมชนสู่ความยัง่ยืน 

8.1. เครอืขำ่ยมกีำรวเิครำะห ์คน้หำปัญหำในพืน้ที ่เพือ่จดับรกิำรสุขภำพทีจ่ ำเป็น สอดคลอ้งกบั
บรบิท 

8.2. เครอืขำ่ยร่วมกบัชุมชนในกำรออกแบบบรกิำรสุขภำพทีต่อบสนองควำมตอ้งกำรของชุมชน 

8.3. เครอืขำ่ยร่วมกบัชุมชนในกำรวำงแผนแกไ้ขปัญหำดำ้นสุขภำพ กำรเสรมิสรำ้งพฤตกิรรม
สว่นบุคคลทีเ่หมำะสม กำรช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัในสงัคม และกำรสรำ้งนโยบำยสำธำรณะ
เพือ่สุขภำวะ 

8.4. เครอืขำ่ยร่วมกบัชุมชนในกำรตดิตำมประเมนิผลกำรพฒันำดำ้นสุขภำพในชุมชน เพือ่กำร
เรยีนรูแ้ละพฒันำกำรด ำเนินงำนใหม้คีุณภำพมำกยิง่ขึน้ 

 
13 ภยัสุขภำพ ใหค้รอบคลุมถงึกลุ่ม acute care และ emergency care เป็นส ำคญั 
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8.5. เครอืขำ่ยมกีำรเสรมิสรำ้งกำรมสีว่นร่วมและกำรพฒันำศกัยภำพของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
จนชุมชนมคีวำมรอบรูแ้ละศกัยภำพในกำรเป็นเจำ้ภำพร่วมในกำรพฒันำสุขภำวะชุมชน 

 

หมวด 9. กระบวนการดแูลผู้ป่วย  

มีการจดักระบวนการดแูลผู้ป่วยท่ีสอดคล้องกบับริบทของพื้นท่ี โดยค านึงถึงมาตรฐาน
วิชาชีพ ความปลอดภยั การเข้าถึง การดแูลต่อเน่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ
ครอบครวั รวมทัง้พฒันาการดแูลท่ีเน้นความเป็นองคร์วม14 และมุ่งไปสู่การสร้างสุขภาวะ 

9.1. สถำนพยำบำลและเครอืขำ่ยจดักระบวนกำรดแูลผูป่้วยทีเ่อือ้ต่อกำรเขำ้ถงึและคน้หำผูม้ี
ปัจจยัเสีย่งหรอืผูท้ีม่คีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนของปัญหำสุขภำพ ตำมควำมจ ำเป็นและควำม
เร่งด่วนของปัญหำ  

9.2. สถำนพยำบำลและเครอืขำ่ยจดัระบบรบั/ สง่ต่อ ผูป่้วยทีเ่หมำะสม ปลอดภยัและไรร้อยต่อ 
มกีำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรสือ่สำรขอ้มลูกำรสง่ต่อทีม่ปีระสทิธภิำพ มกีำรดแูลก่อนสง่
ต่อ กำรดแูลระหว่ำงสง่ต่อ และกำรเตรยีมรบัผูป่้วยอย่ำงเหมำะสมตำมบรบิทพืน้ที่ 

9.3. สถำนพยำบำลและเครอืขำ่ยมกีำรประเมนิผูป่้วยและตรวจวนิิจฉัยในกลุ่มโรคทีมุ่่งเน้น ตำม
แนวทำงทีเ่ครอืขำ่ยร่วมกนัก ำหนด ภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม 

9.4. สถำนพยำบำลและเครอืขำ่ยมกีำรวำงแผนกำรดแูลผูป่้วยตำมมำตรฐำนวชิำชพีและแนวทำง
ทีเ่ครอืขำ่ยร่วมกนัก ำหนด ส่งผลใหผู้ป่้วยไดร้บักำรดแูลทีม่คีุณภำพและควำมปลอดภยั 

9.5. ผูป่้วยทีจ่ ำหน่ำยออกจำกสถำนพยำบำลหรอืเครอืข่ำย ไดร้บักำรสง่ต่อ ตดิตำม ประเมนิ
ควำมกำ้วหน้ำและปรบัแผนกำรดแูลเป็นระยะอย่ำงเหมำะสม มกีำรสง่ต่อขอ้มลูใหแ้ก่
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืผูด้แูลผูป่้วยเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรดแูลต่อเนื่อง  

9.6. ผูป่้วย ครอบครวั และผูด้แูลผูป่้วย ไดร้บักำรเสรมิพลงัจนมศีกัยภำพทีเ่พยีงพอในกำรดแูล
ผูป่้วยขัน้พืน้ฐำนทีบ่ำ้น และสำมำรถเชื่อมโยงกำรดแูลผูป่้วยกบัทมีดแูลผูป่้วยจำก
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

9.7. มกีำรพฒันำรปูแบบกำรดแูลผูป่้วยในลกัษณะองคร์วม และมุ่งกำรสรำ้งสุขภำวะในระยะยำว 
มำกกว่ำกำรแกไ้ขกำรเจบ็ป่วยเป็นครัง้ๆ ไป 

 
  

 
14 ควำมเป็นองคร์วม หมำยถงึ กำรพจิำรณำถงึทุกๆองคป์ระกอบ ทัง้ทำงกำย จติใจ สงัคม และจติวญิญำณ ใน
กำรดแูลสุขภำพ 
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หมวด 10. ผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานของเครือข่ายสุขภาพระดบัอ าเภอ 
เครือข่ายสุขภาพระดบัอ าเภอสรปุผลสมัฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัหรือเกณฑ์การประเมินเชิง
คณุภาพท่ีเครือข่ายร่วมกนัก าหนด วิเคราะห์ปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ และโอกาส
ในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิให้ดีย่ิงขึ้นในอนาคต  

ผลสมัฤทธิค์วรครอบคลุมมติดิำ้น 
 - กำรบรหิำรจดักำรของเครอืขำ่ยสุขภำพระดบัอ ำเภอ 
 - กำรจดับรกิำรสุขภำพรวมทัง้สง่เสรมิป้องกนั 
 - กำรดแูลผูป่้วยรำยโรค 
 - สถำนะสุขภำพของชุมชน 
โดยน ำเสนอระดบัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส ำคญั ทัง้ในดำ้นผลลพัธแ์ละกระบวนกำร และ
เปรยีบเทยีบกบัคู่เทยีบทีเ่หมำะสม 
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ส่วนท่ี III เกณฑก์ารพิจารณาเพื่อรบัรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 

1. คณุสมบติัพื้นฐานของเครือข่ายระบบสุขภาพระดบัอ าเภอท่ีจะขอรบัการประเมินและ
รบัรอง 

1.1. สถำนพยำบำลในเครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอแห่งนัน้ ตอ้งผ่ำนกำรรบัรองขัน้ 3 
และธ ำรงสถำนะกำรรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล 

1.2. เครอืข่ำยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ แสดงเจตจ ำนงขอรบักำรประเมนิและรบัรองเครอืขำ่ย
ระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ (DHSA) พรอ้มกบักำรต่ออำยุกำรรบัรองกระบวนกำรคุณภำพ
สถำนพยำบำล (Re-accreditation) 

2. เกณฑ์การพิจารณาเพื่อรบัรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 

2.1. ผลกำรประเมนิคะแนนกำรรบัรองเครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอจะพจิำรณำร่วมกบั
กำรประเมนิรบัรองกระบวนกำรคุณภำพสถำนพยำบำล โดยในแต่ละหมวดทีไ่ม่ใช่ขอ้ก ำหนด
หลกั คะแนนไม่ต ่ำกว่ำ 2.5 จำกคะแนนเต็ม 5.00 และปฏบิตัไิดต้ำมมำตรฐำนส ำคญั
จ ำเป็นต่อควำมปลอดภยัที่คณะกรรมกำรก ำหนดทุกขอ้ 

2.2. ผลกำรประเมนิคะแนนตำมมำตรฐำน HA ในขอ้ต่อไปนี้  

ข้อ หวัข้อมาตรฐาน มาตรฐาน คะแนน 

61 II-8 กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสุขภำพ 3.5 

62 II-9 กำรท ำงำนกบัชุมชน 3 

63 III-1(1-2) กำรเขำ้ถงึบรกิำร 3 

79 III-6 กำรดแูลต่อเนื่อง 3.5 
 

ขอ้ 61 กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสุขภำพ (II-8) ไม่ต ่ำกว่ำ 3.5  
ขอ้ 62 กำรท ำงำนกบัชุมชน (II-9) ไม่ต ่ำกว่ำ 3.0 
ขอ้ 63 กำรเขำ้ถงึบรกิำร III-1(1-2) ไม่ต ่ำกว่ำ 3.0 
ขอ้ 79 และกำรดแูลต่อเนื่อง (III-6) ไม่ต ่ำกว่ำ 3.5 

2.3. เครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอแสดงใหเ้หน็ถงึกำรน ำหลกัคดิส ำคญัของกำรพฒันำ
เครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ (Principle of DHSA) มำใชใ้นกำรพฒันำเครอืขำ่ย
และแสดงใหเ้หน็ถงึควำมส ำคญัของเครอืขำ่ยในกำรพฒันำของสถำนพยำบำลครบถ้วน 
ดงันี้ 

2.3.1. กำรบรหิำรจดักำรเครอืขำ่ยทีม่ปีระสทิธภิำพ (Effective Network Management)  
2.3.2. มุ่งเน้นมติขิองกำรสง่เสรมิและป้องกนั ลดปัจจยัเสีย่งภยัสุขภำพ เพือ่สรำ้งสุขภำวะ 
2.3.3. เสรมิพลงัคนท ำงำน (Empowerment) 
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2.3.4. ระบบกำรดแูลทีไ่รร้อยต่อ (Seamless Healthcare System) 
2.3.5. กระบวนกำรดูแลทีเ่ป็นองคร์วม เน้นคนเป็นศูนยก์ลำง (Integrated People-

centered Care) 
2.3.6. ระบบสนบัสนุนบรกิำรส ำคญัทีร่ดักุมในเครอืข่ำย (Strengthening Supporting 

Systems) 
3. ขัน้ตอนการขอรบัการประเมินและรบัรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ  

เมื่อสถำนพยำบำลได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพมำอย่ำงต่อเนื่ อง ตำมมำตรฐำน
โรงพยำบำลและบรกิำรสุขภำพฉบบัที่ 4 และมำตรฐำนระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ และมคีวำม
พร้อมที่จะขอรบักำรเยี่ยมส ำรวจเพื่อต่ออำยุกำรรับรองกระบวนกำรคุณภำพและกำรรับรอง
เครือข่ำยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (สรพ.) ขอให้
สถำนพยำบำลด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงันี้ 

 
 

4. เอกสารขอรบัการประเมินและรบัรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 

4.1. ขอ้มลูพืน้ฐำนของเครอืข่ำยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ (DHS Network Profile) ควำมยำว
ของขอ้มลูพืน้ฐำน ไม่เกนิประมำณ 10  หน้ำ 

4.1.1. ขอ้มลูทัว่ไป/ลกัษณะพืน้ที่ 
- ขอ้มลูลกัษณะส ำคญัของเครอืขำ่ย  

• บรบิททีส่ ำคญั เอกลกัษณ์เครอืขำ่ย สภำวะแวดลอ้มเครอืขำ่ย/ชุมชน  

• ปัญหำสำธำรณสุข/ปัญหำส ำคญัอื่นๆ ในพืน้ที ่และจุดเน้น  

• สภำพทำงภูมศิำสตร ์ประชำกร และกำรปกครอง อำชพี วฒันธรรม/ 
ควำมเชื่อทีโ่ดดเด่น 

เดอืน 
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• ขอ้มลูก ำลงัคนแยกรำยพืน้ที ่หน่วยบรกิำร  
- แผนทีอ่ ำเภอแสดงทีต่ ัง้ต ำบล/รพ.สต. ระยะทำง ประชำกร กำรแบ่ง zone  

4.1.2. โครงสรำ้งเครอืขำ่ยกำรท ำงำนระดบัอ ำเภอ ประกอบดว้ย 
- ผงัโครงสรำ้ง health sector / non health sector / social sector 
- ควำมสมัพนัธใ์นกำรท ำงำนร่วมกนัของแต่ละภำค ี 
- บทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและภำคเีครอืข่ำยทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4.1.3. กำรขบัเคลื่อนเชงิกลยุทธท์ีส่ ำคญัของเครอืขำ่ย 
- ควำมทำ้ทำยทีส่ ำคญัของพืน้ที่ 
- จุดแขง็/ปัจจยัควำมส ำเรจ็ 

4.1.4. เป้ำหมำยของเครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ (ครอบคุลมเป้ำหมำยระยะยำว 
และระยะสัน้/จุดเน้น) 

- คณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพชวีติระดบัอ ำเภอ (พชอ.) 
- เครอืขำ่ยบรกิำรสุขภำพระดบัอ ำเภอ 

4.1.5. ผลกำรพฒันำทีส่ ำคญั เช่น 
- ผลกำรประเมนิกำรพฒันำตำมเกณฑข์องกระทรวงสำธำรณสุข เช่น ระบบ

สุขภำพระดบัอ ำเภอ (DHS), รพ.สต.ตดิดำว เป็นตน้ 
- ผลกำรพฒันำงำนทีภ่ำคภูมใิจของเครอืขำ่ยในช่วง 2 -3 ปีทีผ่่ำนมำ (สรุปเนื้อหำ

และผลลพัธโ์ดยย่อ) 
- ตวัอย่ำงนโยบำยสำธำรณะ/มำตรกำรทำงสงัคม ทีม่กีำรด ำเนินกำรในพืน้ที่อย่ำง

เป็นรูปธรรม 
- ตวัอย่ำงกำรน ำขอ้มลูของเครอืขำ่ยไปใชป้ระโยชน์เพือ่ปรบัปรุงนโยบำยและ

กระบวนกำรท ำงำน เช่น ผลกำรทบทวนขอ้มลู/ตวัชีว้ดัส ำคญัในกำรจดับรกิำร
สุขภำพ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน/โครงกำรต่ำงๆ เป็นตน้ 

4.2. แบบประเมนิตนเองตำมมำตรฐำนทัง้ 10 หมวด 
- สรุปสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้และโอกำสในกำรพฒันำทีพ่บจำกกำรด ำเนินงำนในช่วงทีผ่่ำนมำ 

ของมำตรฐำนแต่ละหมวดตัง้แต่หมวดที ่1 – 9  ควำมยำวรวมประมำณ 10 หน้ำ 
- สรุปผลสมัฤทธิก์ำรด ำเนินงำน (หมวด 10) ตำมแผนงำนทีอ่ ำเภอก ำหนด ควำมยำว

ประมำณ 5 หน้ำ (ควำมยำวทัง้หมดของแบบประเมนิตนเองคอืประมำณ 15 หน้ำ) 
5. กระบวนการรบัรอง 

5.1. กระบวนกำรพจิำรณำ โดยผูอ้ ำนวยกำรสถำบนัเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตักิำรรบัรองตำมที่
คณะอนุกรรมกำรทีป่รกึษำเพือ่กำรรบัรองคุณภำพมคีวำมเหน็ว่ำเครอืขำ่ยระบบสุขภำพ
ระดบัอ ำเภอสมควรไดร้บักำรรบัรอง 

5.2. ระยะเวลำกำรรบัรองเครอืข่ำยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอ มรีะยะเวลำกำรรบัรอง 3 ปี  
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6. กระบวนการต่ออายุการรบัรอง 

6.1. สถำบนัจะท ำจดหมำยแจง้เตอืนก่อนหมดอำยุ 9 เดอืนพรอ้มกบักำรต่ออำยุกำรรบัรอง
กระบวนกำรคุณภำพสถำนพยำบำล 

6.2. เครอืขำ่ยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอจดัสง่เอกสำรขอ้มลูพืน้ฐำนของระบบสุขภำพระดบั
อ ำเภอ (Network Profile) แบบประเมนิตนเองตำมมำตรฐำนทัง้ 10 หมวด และเอกสำร
ต่ออำยุกำรรบัรองกระบวนกำรคุณภำพสถำนพยำบำลก่อนหมดอำยุ 6 เดอืน  

6.3. ส ำหรบัสถำนพยำบำลทีไ่ดร้บักำรรบัรองเครอืข่ำยระบบสุขภำพระดบัอ ำเภอแบบแยก 
และยงัไม่หมดอำยุกำรรบัรอง สถำบนัจะจดัใหม้กีำรต่ออำยุกำรรบัรองเครอืข่ำยระบบ
สุขภำพระดบัอ ำเภอพรอ้มกบักำรเยีย่มส ำรวจเพือ่เฝ้ำระวงัของสถำนพยำบำล 

 
 






