
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 64. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 

ค านิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 

และ กรมสุขภาพจิต จ านวน  164 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 780 แห่ง  

ตามท าเนียบสถานบริการฐานข้อมูลส านักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 
2559) 

HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมี
กระบวนการรับรอง 3 ข้ัน ดังนี ้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและป้องกันความเส่ียง น าปัญหา
มาทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาท่ีเคยเกิด/
มีโอกาสเกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญ
ท้ังหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนท่ีไม่ยากเกินไป 
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเช่ือมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลท่ัวไป, 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และ 
กรมสุขภาพจิต 

   

2.ร้อยละ 80 ในโรงพยาบาลชุมชน    
 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค  
   และกรมสุขภาพจิต 
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  
/ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  
/ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  
      กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ท่ีมีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit  

รายการข้อมูล 2 B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  
      กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จ านวน 164 แห่ง 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีผลการ   
      รับรองขั้น 3 + Reaccredit  

รายการข้อมูล 4 D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 780 แห่ง  
      ตามท าเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม   
      2559) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100 
2. (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ปี 2561 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด 
กรมการแพทย์,         
กรมควบคุมโรค และ  
กรมสุขภาพจิต          
ร้อยละ 98.78 
(162 แห่ง จาก  
164 แห่ง) 

1. โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด   
กรมการแพทย์,         
กรมควบคุมโรค และ   
กรมสุขภาพจิต           
ร้อยละ 99.39 
(163 แห่ง จาก  
164 แห่ง) 

1. โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด  
กรมการแพทย์,         
กรมควบคุมโรค และ   
กรมสุขภาพจิต           
ร้อยละ 100.00 
(164 แห่ง จาก  
164 แห่ง) 

1. โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด    
กรมการแพทย์,           
กรมควบคุมโรค และ    
กรมสุขภาพจิต            
ร้อยละ 100.00 
(164 แห่ง จาก  
164 แห่ง) 

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
ร้อยละ 74.36 
( 580 แห่ง  
จาก 780 แห่ง)  

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 76.28 
( 595 แห่ง  
จาก 780 แห่ง)  

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 78.21 
( 610 แห่ง  
จาก 780 แห่ง) 

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 80.00 
( 624 แห่ง 
 จาก 780 แห่ง) 

ปี 2562 : 



รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
    

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
    

 

วิธีการประเมินผล :  ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th 
/ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, 
กรมควบคุมโรค 
และกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ 
97.56 

(160 แห่ง
จาก 164 

แห่ง) 

ร้อยละ 
 98.17 

(161 แห่ง 
จาก 

164 แห่ง) 

ร้อยละ 
98.78  

(162 แห่ง 
จาก 

164 แห่ง) 

ร้อยละ 
99.39  

(163 แห่ง 
จาก 

164 แห่ง) 

ร้อยละ 
100.00 

(164 แห่ง 
จาก 

164 แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละ 
73.85 

(576 แห่ง
จาก 780 

แห่ง) 

ร้อยละ 
74.12 

( 580 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
76.28 

( 595 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
78.21 

( 610 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
80.00 

( 624 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

 
เง่ือนไข : 
1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค      
   และ กรมสุขภาพจิต จ านวน 164 แห่ง ประกอบด้วย 

- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป  จ านวน 116 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์     จ านวน   29 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค    จ านวน     2 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต     จ านวน   17 แห่ง  

(ไม่รวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน 
ต้ังใหม ่และไม่รวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไม่มีเตียงรองรับ
ผู้ป่วยในและเป็นสถานบริการท่ีเปิดให้บริการเฉพาะด้าน)  



2. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ  
3. ข้อมูลท่ีผ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
   (องค์การมหาชน) 

เอกสารสนับสนุน :  จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  
/ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 

(ไตรมาส 3) 
ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 (โรงพยาบาล
ศูนย์, โรงพยาบาล
ท่ัวไป,โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์, 
กรมควบคุมโรค และ
กรมสุขภาพจิต) 

แห่ง ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

ร้อยละ
96.36 (159 

แห่งจาก 
165 แห่ง) 

ร้อยละ 97.58 
(161 แห่ง จาก 

165 แห่ง) 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 (โรงพยาบาล
ชุมชนในสังกัด
ส านักงาน

แห่ง ร้อยละ
60.27 
( 446 
จาก 
740 
แห่ง) 

 

ร้อยละ 
69.40 
(515 
จาก 
742 
แห่ง) 

ร้อยละ 
69.49 

(542 จาก 
780 แห่ง) 

ร้อยละ 73.85 
(576 จาก 780 

แห่ง) 



ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.      ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901755 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  
2. แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901755 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : 
3. นางเกวลิน  ช่ืนเจริญสุข  รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901643 โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254 
    โทรสาร :    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
4. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901637 โทรศัพท์มือถือ : 089-4784332 
    โทรสาร :    E-mail : 
5. นางสาววราภรณ์ อ่ าช้าง 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901638 โทรศัพท์มือถือ : 061-4851286 
    โทรสาร :    E-mail : 
6. นางสาวศิวพร บุญเสก 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901638 โทรศัพท์มือถือ : 095-6099869 
    โทรสาร :    E-mail : 
กองบริหารการสาธารณสุข 
1. นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์    
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906132 โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : 
2. นายบรรพต ต่วนภูษา     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906137 โทรศัพท์มือถือ : 092-5526252 
   โทรสาร :    E-mail : 
กรมการแพทย์ 



1. นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์   
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903395 โทรศัพท์มือถือ : 081-6409393 
   โทรสาร :    E-mail : 
2. นางสุมาลี  ยุทธวรวิทย์     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903379 โทรศัพท์มือถือ : 099-5696293 
   โทรสาร :    E-mail : 
3. นางรจนา  บุญผ่อง     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903347 โทรศัพท์มือถือ : 089-7974695 
   โทรสาร :    E-mail : 
กรมควบคุมโรค 
1. นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์   
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5908207 โทรศัพท์มือถือ : 086-7323712 
   โทรสาร :    E-mail : 
2. นางสาวชิดชนก  โอภาสวัฒนา     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5908092 โทรศัพท์มือถือ : 083-1396730 
   โทรสาร :    E-mail : 
กรมสุขภาพจิต 
 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1.     ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901755 โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : 
2. นางเกวลิน ช่ืนเจริญสุข   รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901643 โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254 
   โทรสาร :    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
 
3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901637 โทรศัพท์มือถือ : 089-4784332 
   โทรสาร :    E-mail : 
4. นางสาววราภรณ์ อ่ าช้าง     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901638 โทรศัพท์มือถือ : 061-4851286 
   โทรสาร :    E-mail : 
5. นางสาวศิวพร บุญเสก     



   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901638 โทรศัพท์มือถือ : 095-6099869 
   โทรสาร :    E-mail : 
กองบริหารการสาธารณสุข 

 


