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ค าน า 

   สถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำ
ระบบเครอืขำ่ยบรกิำรสุขภำพว่ำมคีวำมจ ำเป็นและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูร้บับรกิำร ในระยะเริม่ต้นสถำบนั
ได้จดัท ำมำตรฐำนกำรพฒันำระบบเครือข่ำยบรกิำรสุขภำพระดบัจงัหวดัขึ้น ให้สอดคล้องกบัมำตรฐำน
โรงพยำบำลและบรกิำรสุขภำพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริำชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี และไดพ้ฒันำปรบัปรุง
เพิม่เตมิใหเ้ป็นปัจจุบนัตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลและบรกิำรสุขภำพ ฉบบัที ่4  โดยบรรจุสำระส ำคญัเฉพำะ
ของกำรจดับรกิำรในลกัษณะเครอืข่ำยเพิม่เตมิให้ชดัเจนขึ้น และมกีำรทดลองน ำไปใช้พฒันำระบบบรกิำร
สุขภำพระดบัจงัหวดัหลำยแห่งรวมถงึใหก้ำรเชดิชูเกยีรติเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพระดบัจงัหวดั (Provincial 
Healthcare Network Certification) รวมจ ำนวน 16 แห่ง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นตน้มำ 

  ตำมระเบยีบคณะกรรมกำรบรหิำรสถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล ว่ำด้วย หลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรในกำรประเมนิกำรพฒันำและกำรรบัรองคุณภำพของสถำนพยำบำล พ.ศ. 2562 ไดม้กีำรก ำหนดให้มี
กำรประเมินกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลที่พัฒนำระบบเครือข่ำย ตำมมำตรฐำนที่
คณะกรรมกำรก ำหนด สถำบนัจึงน ำมำตรฐำนกำรพฒันำระบบเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพระดบัจงัหวดั มำ
ปรบัปรุงป็นมำตรฐำนระบบเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพ (Healthcare Network System Standard) ทีเ่ปิดกว้ำง
ขึ้นเพื่อรองรบัสถำนพยำบำลที่พัฒนำเครือข่ำยในรูปแบบต่ำงๆ  โดยสถำนพยำบำลยงัคงสำมำรถน ำ
มำตรฐำนไปใช้เพื่อกำรพฒันำและกำรรบัรองคุณภำพเครอืข่ำยบริกำรสุขภำพระดบัจงัหวดั (Provincial 
Healthcare Network System Accreditaion: PNA) ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก ำหนดได ้

สถำบนัหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำมำตรฐำนเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพนี้ จะช่วยเป็นแนวทำงในกำรท ำงำน
ของสถำนพยำบำลกับพื้นที่หรือเครือข่ำยใดๆ ในกำรพฒันำระบบบริกำรให้ก้ำวหน้ำจำกระดบัภำยใน
สถำนพยำบำลไปเป็นกำรพฒันำระบบบรกิำรที่มคีวำมเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในลกัษณะเครอืข่ำยบรกิำร
สุขภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสงัคมในและช่วยพฒันำระบบบรกิำรสำธำรณสุขไทย ให้มคีวำม
ปลอดภัย ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม ลดปัญหำข้อร้องเรียน และช่วยให้ประชำชนเกิดควำมมัน่ใจ และ
ไวว้ำงใจในระบบบรกิำรสุขภำพในประเทศไทย  
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ส่วนท่ี I บทน า 

ท่ีมาของมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 
ในปี พ.ศ. 2555-2556 กระทรวงสำธำรณสุขได้มีกำรทบทวนบทบำทภำรกิจ มุ่งที่จะด ำเนินกำร

จดับรกิำรสุขภำพเชงิรุกในระดบัพืน้ที ่เป็นกำรบรหิำรในรูปแบบเขตสุขภำพ เนื่องจำกกำรบรหิำรจดักำรใน
ระดบัจงัหวดัมขีอ้จ ำกดั เพรำะขนำดของประชำชนแต่ละจงัหวดัแตกต่ำงกนัมำก  ในบำงจงัหวดัขำดควำม
รวดเรว็ในกำรตอบสนองต่อปัญหำ และยงัเป็นกำรกระจำยอ ำนำจออกจำกส่วนกลำงไปยงัเขตพื้นทีอ่กีด้วย 
จึงมีกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ (service plan) ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรพฒันำและ
จดัระบบบรกิำรทีม่คีุณภำพมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข โดยไดม้กีำรด ำเนินงำนดงันี้ 

ดว้ยเหตุนี้ ทำงสถำบนัจงึไดม้กีำรพฒันำรปูแบบมำตรฐำนระบบเครอืขำ่ยบรกิำรสุขภำพขึน้ เพือ่ 
1) ตอบสนองกำรท ำงำนในเชิงระบบที่ครอบคลุมทัว่ประเทศ 2) ลดปัญหำต่ำงๆ ที่มกีำรเปลี่ยนแปลงต่อ
ระบบบรกิำรสุขภำพในประเทศไทย 3) ประชำชนไทยไดม้สีุขภำพด ีลดป่วย ลดตำย และมคีวำมมัน่ใจในกำร
รับบริกำรจำกสถำนพยำบำลต่ำงในประเทศไทยโดยขยำยกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยครอบคลุมถึง
สถำนพยำบำลของรฐัในสงักดัอื่นนอกกระทรวงสำธำรณสุข และสถำนพยำบำลเอกชน 4) ตดิตำมประเมนิ
ผลลพัธ์ในกำรบรกิำรตัง้แต่ระดบัแม่ข่ำยสู่ลูกข่ำยที่ไร้รอยต่อ 5) กระจำยกำรดูภำวะสุขภำพให้ครอบคลุม
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนใหม้ำกขึน้ 

องคป์ระกอบส าคญัของการพฒันาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 
1. Seamless: เครอืข่ำยมกีำรพฒันำคุณภำพระบบกำรเชื่อมต่อของสถำนพยำบำลในทุกระดบั เพื่อลด

รอยต่อภำยในเครอืข่ำยและนอกเครอืข่ำยที่มกีำรส่งต่อผู้ป่วยไปรกัษำต่อเนื่อง รวมทัง้กำรมรีะบบ
ฐำนขอ้มลูทีส่ำมำรถใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรของเครอืข่ำยในภำพรวม 

2. Network: เครือข่ำยมีกำรก ำหนดโครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ เป้ำหมำย และเครื่องชี้ว ัดของ
สถำนพยำบำลในแต่ละระดบัทีช่ดัเจน สอดคลอ้งและเชื่อมโยง มกีำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรร่วมกนั
ภำยในเครอืขำ่ยอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

3. Patient Safety: เครอืขำ่ยมกีำรพฒันำคุณภำพกำรดแูลผูป่้วยทีส่ะทอ้นใหเ้หน็กำรบรหิำรจดักำรร่วม
และเชื่อมโยงโดยมเีป้ำหมำยเพือ่ควำมปลอดภยัของผูป่้วย ทัง้ผู้ป่วยภำยในสถำนพยำบำลทุกระดบั
และกำรดแูลเชื่อมโยงในเครอืขำ่ย ครอบคลุมกำรดแูลผูป่้วยในทุกขัน้ตอนตัง้แต่กำรเขำ้ถงึบรกิำรถงึ
กำรดแูลต่อเนื่อง 

4. Output/Outcome: เครอืข่ำยมกีำรก ำหนดเป้ำหมำยและเครื่องชี้วดัในภำพรวมเครอืข่ำย มจีดักำร
ระบบฐำนขอ้มูล มรีะบบกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน และวเิครำะหข์อ้มูลในภำพรวมทัง้เครอืข่ำย
ตำมฐำนประชำกร ซึง่ผลลพัธก์ำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญัควรมแีนวโน้มทีด่อีย่ำงต่อเนื่อง 
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ค านิยาม 
เครือข่ายบริการสุขภาพ หมำยถงึ เครอืข่ำยสถำนพยำบำลทีต่้องกำรพฒันำระบบงำนให้มคีวำมเชื่อมโยง

ในทศิทำงเดยีวกนัโดยมเีป้ำหมำยในกำรพฒันำระบบบรกิำรสุขภำพให้มปีระสทิธภิำพประสทิธผิลร่วมกนั 
อำจเป็น เครอืข่ำยบรกิำรระดบัจงัหวดั เครอืข่ำยบรกิำรกลุ่มโรค เครอืข่ำยสถำนพยำบำลสงักดัต่ำงๆ หรอื
เครอืขำ่ยสถำนพยำบำลเอกชน เป็นตน้  

บริการสุขภาพ หมำยถึง บริกำรสุขภำพส ำหรับกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มโรคที่เครือข่ำยขอประเมิน ตำม

มำตรฐำนเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด เป็นกลไกสง่เสรมิสนับสนุนใหส้ถำนพยำบำลเพิม่
ศกัยภำพในกำรพฒันำคุณภำพที่เชื่อมโยงเชงิระบบใหเ้กดิระบบงำนที่มคีุณภำพประสทิธภิำพในพื้นทีแ่ละ
เครอืข่ำยระดบัต่ำงๆ โดยเน้นกำรบรหิำรจดักำรร่วมเพื่อคุณภำพและควำมปลอดภยัในระบบบรกิำรสุขภำพ
เพือ่ประชำชน และสง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นทมีดว้ยหลกั INN (Individual:Node:Network) 

สุขภาพ หมำยถึง ภำวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ทำงกำย จิต ปัญญำและสงัคม เชื่อมโยงกนัเป็นองค์รวม
อย่ำงสมดุล 

สถานพยาบาลแม่ข่าย หมำยถึง สถำนพยำบำลที่เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรบริหำรจดักำรระบบบริกำร
สุขภำพเรื่องทีเ่ครอืขำ่ยร่วมกนัก ำหนด 

สถานพยาบาลในเครือข่าย หมำยถงึ สถำนพยำบำลทีก่ ำหนดร่วมกนั ใน network profile และอยู่ในสำย
ธำรระบบบรกิำรภำพเดยีวกนั (value stream) เพื่อบรหิำรระบบบรกิำรสุขภำพแบบเชื่อมโยงและประสำน
กำรด ำเนินงำนร่วมโดยมเีป้ำหมำยเดยีวกนั 

ระบบบริการท่ีไร้รอยต่อ (Seamless Care) หมำยถงึ ระบบทีผู่ป่้วยไดร้บักำรตดิตำมรกัษำและฟ้ืนฟูสภำพ
จำกทมีสหวชิำชพี เลื่อนไหลไปอย่ำงรำบรื่น ไม่มรีอยต่อใหส้ะดุดหรอืตดิขดั  

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมำยถึง กำรเคลื่อนย้ำย และเก็บรกัษำผลิตภัณฑ์ตัง้แต่จุดเริ่มต้นไป
จนถงึจุดสุดทำ้ยปลำยทำงผู้บรโิภค กระบวนกำรในแต่ละขัน้ตอน ห่วงโซ่อุปทำนจะเพิม่คุณค่ำสนิคำ้ซึ่งเกดิ
จำกกำรประสำนงำนของสมำชกิในห่วงโซ่อุปทำนและบูรณำกำรโลจสิตกิสใ์นทุกขัน้ตอน ตลอดเสน้ทำงห่วง
โซ่อุปทำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล และผูเ้กีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

ภาวะภยัคกุคามทางด้านสุขภาพ ตำมนิยำมขององคก์ำรอนำมยัโลก หมำยถงึ ปัญหำทีท่ ัว่โลกก ำลงัเผชญิ

อยู่ เช่น มลพษิทำงอำกำศ, โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั, โรคตดิต่อ, โรคระบำดต่ำงๆ, เชือ้ดือ้ยำ, โรคตดิเชือ้เอชไอว,ี 
กำรปฏเิสธวคัซนี, ไขเ้ลอืดออก รวมถงึกำรสำธำรณสุขมลูฐำนทีไ่ม่ไดม้ำตรฐำน เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี II มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 

ขอบเขตของมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 
 

มำตรฐำนระบบเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพฉบบัใหม่ มกีำรน ำกรอบแนวคดิจำกมำตรฐำนโรงพยำบำล
และบรกิำรสุขภำพ ฉบบัที ่4 โดยเฉพำะมำตรฐำนเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำร คอื ตอนที ่I กำรน ำองคก์ร มำ
ใช้ในกำรพฒันำ เป็นเกณฑ์ในกำรประเมนิและรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำลที่มกีำรด ำเนินงำนในรูปแบบ
เครอืข่ำย และบูรณกำรระบบงำนส ำคญัส ำหรบักำรบรหิำรจดักำรเครอืข่ำยรวมไวใ้นกำรจดักำรกระบวนกำร 
เช่น ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง โดยแยกกระบวนกำรส ำคญัทีสุ่ดของระบบบรกิำรสุขภำพทีเ่ป็นเป้ำหมำยของ
เครอืข่ำย ออกมำเป็นกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยและผู้รบัผลงำน โดยยดึตำมค่ำนิยมและแนวคดิหลกัของกำร
พฒันำคุณภำพและกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ ชวนสถำนพยำบำลเครอืข่ำยในกำรเรยีนรู้  ปรบัปรุง และพฒันำ
ร่วมกนั 

 

 

กรอบแนวคิดมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพ 
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1. การน าเครือข่าย                      
ทีมน า1 ก าหนดทิศทางนโยบายส่ือสาร และสร้างส่ิงแวดล้อม รวมทัง้มีการวางระบบก ากบัติดตาม

ดแูลทางคลินิก เพื่อส่งเสริมการให้บริการสุขภาพของเครือข่าย2 ท่ีมีคณุภาพ ปลอดภยั มีจริยธรรม 

มีระบบการตดัสินใจท่ีดี รบัผิดชอบต่อสาธารณะ 

1.1 ทมีน ำเครอืข่ำยก ำหนดภำพฝัน3 /ทศิทำงนโยบำยบรกิำรสุขภำพของเครอืข่ำย ซึ่งเน้นบรกิำรทีไ่ร้รอย4

ต่อมี คุณภำพปลอดภัย , สื่อสำรไปยังผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนในเครือข่ำยทุกระดับด้วยวิธีกำรที่มี
ประสทิธภิำพ 

1.2 มคีณะกรรมกำรของเครอืข่ำยทัง้ในด้ำนนโยบำยและด้ำนวชิำกำร ท ำหน้ำที่ตดัสนิใจร่วมกนัก ำหนด 
แนวทำงปฏบิตั ิสง่เสรมิควำมร่วมมอื และตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรของกำรใหบ้รกิำรสุขภำพ 

1.3 ทมีน ำในทุกสว่นของเครอืขำ่ยตอบสนองต่อภำพฝัน/ทศิทำงนโยบำยของเครอืขำ่ย ใหก้ำรสนบัสนุน และ
มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นเครอืขำ่ยกนัในกำรจดับรกิำรสุขภำพ 

1.4 ทมีน ำในทุกสว่นของเครอืขำ่ยสรำ้งสิง่แวดลอ้มและบรรยำกำศทีเ่อือ้ต่อกำรสรำ้งควำมร่วมมอื กำรพฒันำ
คุณภำพ และประสทิธภิำพของบรกิำรสุขภำพภำยในเครอืข่ำย 

1.5 ทมีน ำในทุกส่วนของเครอืข่ำยคำดกำรณ์เตรยีมกำรรบัมอื เฝ้ำตดิตำม ก ำกบัดูแลในประเดน็ควำมเสีย่ง 
ควำมห่วงกงัวลของสงัคม ผลกระทบดำ้นลบ และปัญหำจรยิธรรมทีอ่ำจเกดิขึน้จำกบรกิำรของเครอืข่ำย  

1.6 มกีำรทบทวนและปรบัปรุงประสทิธภิำพของระบบกำรน ำของเครอืขำ่ย 

1.7 ทมีน ำเครอืข่ำยมกีำรวำงระบบก ำกบัตดิตำมดูแลทำงคลนิิก เพื่อใหเ้กดิคุณภำพ และควำมปลอดภยัใน
กำรบรกิำร 

 

 

 
1 ทมีน ำ หมำยถงึ ทมีผูบ้รหิำรของเครอืขำ่ยอนัประกอบดว้ยผูน้ ำสงูสุดทำงดำ้นกำรบรหิำรของและวชิำกำรของเครอืขำ่ยและสถำนพยำบำลใน
เครอืขำ่ย  
2 เครอืขำ่ย หมำยถงึ กลุ่มหรอืองคก์รทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั เช่น กลุ่มโรงพยำบำลในจงัหวดั กลุ่มโรงพยำบำลสงักดักรมทหำร กลุ่ม
โรงพยำบำลในเครอื กลุ่มโรงพยำบำลสงักดักระทรวงสำธำรณสุข ฯลฯ 
3 ภำพฝัน หมำยถงึ สิง่ทีม่คีวำมตัง้ใจไวอ้ยำกใหเ้ป็นไปตำมใจทีค่ดิไว ้
4 ไรร้อยต่อ หมำยถงึ กำรท ำงำนร่วมกนัทีส่ำมำรถแบ่งปันทรพัยำกร มกีำรชว่ยเหลอืกนั เปรยีบเสมอืนอยู่ในสถำนทีแ่ห่งเดยีวกนั ดว้ยควำมเป็น
เอกภำพ 
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2. การบริหารแผนกลยุทธ์5 

เครือข่ายก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของการจดับริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองปัญหาและความ

ต้องการของพื้นท่ี มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบติั และติดตามผลการจดับริการเพื่อให้มัน่ใจว่าบรรลุ
เป้าหมาย   

2.1 มกีำรก ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำย/วตัถุประสงคข์องกำรจดับรกิำรสุขภำพของเครอืข่ำย เพื่อตอบสนอง
ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที ่ มุ่งสู่ภำพฝันทีเ่ครอืข่ำยก ำหนด โดยพจิำรณำควำมท้ำทำย
เชิงกลยุทธ์ 6 โอกำสเชิงกลยุทธ์ 7 และข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์8. มีกำรก ำหนดกรอบเวลำที่จะบรรลุ
เป้ำหมำย/ วตัถุประสงคอ์ย่ำงชดัเจน 

2.2 มกีำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์9 เกี่ยวกบัควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรในระดบัและพืน้ทีต่่ำงๆของเครอืข่ำย 
จุดประสำนงำนในกำรท ำงำนและกำรใหบ้รกิำร รวมทัง้บทบำทของผูส้ง่มอบ10 และพนัธมติร11 

2.3 มกีำรถ่ำยทอดกลยุทธ ์และเป้ำหมำยไปสูก่ำรปฏบิตัผิ่ำนแผนปฏบิตักิำร และกำรสือ่สำรทีด่ไีปยงัทุกส่วน
ทีเ่กีย่วขอ้งในเครอืขำ่ย บุคลำกรในเครอืขำ่ยตระหนกัในบทบำท และกำรมสีว่นร่วมต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์
เชงิกลยุทธ ์

2.4 มกีำรสนับสนุนทรพัยำกรและบุคลำกรอย่ำงเพยีงพอ รวมทัง้กำรกระจำยและใช้ทรพัยำกรร่วมกนัใน
เครอืขำ่ย 

2.5 มีกำรก ำหนดตัวชี้ว ัดส ำคัญเพื่อติดตำมผลกำรจัดบริกำรสุขภำพของเครือข่ำย. ระบบกำรวัดผล
ครอบคลุมประเดน็ส ำคญั และหนุนเสรมิใหอ้งคก์รในเครอืขำ่ยบรกิำรสุขภำพมุ่งไปในทศิทำงเดยีวกนั  

 
5 แผนกลยุทธ ์หมำยถงึ  กำรใชว้ธิกีำรต่ำงๆ เพื่อใหง้ำนทีท่ ำส ำเรจ็ลุล่วงตำมวตัถุประสงคท์ีว่ำงไว้ 
6 ควำมทำ้ทำยเชงิกลยุทธ ์หมำยถงึ แรงกดดนัต่ำงๆ ทีม่ผีลอย่ำงชดัเจนต่อควำมส ำเรจ็ในอนำคตของเครอืขำ่ย ควำมทำ้ทำยเหล่ำนี้มกัเกดิจำก
แรงผลกัดนัภำยนอกเช่นกำรเปลีย่นแปลงของโลก นโยบำยทศิทำง ควำมตอ้งกำรควำมคำดหวงัของลูกคำ้และสงัคม หรอื จำกแรงผลกัดนัใน
องคก์ร เช่น ขดีควำมสำมำรถของเครอืขำ่ย ทรพัยำกรบุคคล โดยเป็นแรงผลกัดนัทีเ่ป็นกำรแขง่ขนัและเปรยีบเทยีบเพื่ออนำคตของเครอืขำ่ย 
7 โอกำสเชงิกลยุทธ ์หมำยถงึ ภำพอนำคตทีเ่กดิจำกกำรคดินอกกรอบ กำรระดมสมอง กำรใชป้ระโยชน์จำกควำมบงัเอญิ กระบวนกำรวจิยัและ
สรำ้งนวตักรรม กำรประมำณกำรอย่ำงฉีกแนวจำกสภำพปัจจุบนั และแนวทำงอื่น ๆ เพื่อมองอนำคตทีแ่ตกต่ำงออกไปจำกเดมิ 
8 ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ ์หมำยถงึ ควำมไดเ้ปรยีบในเรื่องต่ำงๆทีม่ำจำกสมรรถนะหลกัของเครอืขำ่ยหรอืองคก์รในเครอืขำ่ย ทีมุ่่งเน้นกำรสรำ้ง
และเพิม่พนูขดีควำมสำมำรถภำยในของเครอืขำ่ย เป็นตวัตดัสนิว่ำเครอืขำ่ยจะประสบควำมส ำเรจ็ในอนำคตหรอืไม่ โดยทัว่ไปมกัเป็นปัจจยัที่
ช่วยใหเ้ครอืขำ่ยประสบควำมส ำเรจ็ในเชงิแขง่ขนัทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต 
9 กำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์หมำยถงึ กำรตดัสนิใจทีเ่กีย่วกบัอนำคตของเครอืขำ่ย ตัง้แต่กำรก ำหนดวสิยัทศัน์ ทศิทำง และภำรกจิในกำรด ำเนิน
ใหบ้รกิำรสุขภำพของเครอืขำ่ย เพื่อใหเ้ครอืขำ่ยประสบควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย โดยกำรก ำหนดแผนกลยุทธจ์ะเป็นแนวทำงส ำหรบักำร
ตดัสนิใจในดำ้นส ำคญัและแนวทำงปฏบิตัสิ ำหรบับุคลำกรระดบัต่ำงๆภำยในเครอืขำ่ย 
10 ผูส้่งมอบ หมำยถงึ ผูท้ีส่่งวตัถุดบิ หรอืบรกิำรใหก้บัคู่คำ้ หรอืสมำชกิในกลุม่  
11 พนัธมติร คอื ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงองคก์รทีจ่ะช่วยเหลอืกนัตำมสญัญำทีท่ ำไว ้เพื่อรว่มมอืกนัในกำรท ำงำน 
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2.6 มีกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสทิธภิำพ  

2.7 มกีำรคำดกำรณ์และเปรยีบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกบัเครอืข่ำย หรอืคู่เทยีบอื่น และตอบสนองอย่ำง
เหมำะสม  

3. การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รบับริการ ผู้รบัผลงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย12  
ระบบบริการสุขภาพในเครือข่ายสามารถปรบัตวัตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวงั เสียง

สะท้อนและข้อร้องเรียนจากผู้ป่วย/ผู้รบับริการ ผู้รบัผลงาน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย น ามาใช้วางแผน

และปรบัปรุงเพื่อให้มัน่ใจว่าบริการท่ีจดัสอดคล้องกบัความต้องการดงักล่าว รวมทัง้มีการแสดง
ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะและมีการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย/ผู้รบับริการ อย่างเหมาะสม 

3.1 ระบบบรกิำรสุขภำพในเครอืข่ำยสำมำรถปรบัตวัตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัทีส่ ำคญัของ
ผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร/กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รบัผลงำน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ ดว้ยวธิกีำรที่เหมำะสม น ำมำใช้
วำงแผนและปรบัปรุงระบบของเครอืขำ่ยเพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำบรกิำรทีจ่ดัให ้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรดงักล่ำว  

3.2 มชี่องทำงที่มปีระสทิธภิำพให้ผู้รบับรกิำร/กลุ่มเป้ำหมำย ค้นหำขอ้มูลข่ำวสำร และขอรบับรกิำร มกีำร
แสดงควำมรบัผดิชอบต่อสำธำรณะในกำรใหข้อ้มลูเกีย่วกบักำรบรกิำร และคุณภำพบรกิำร 

3.3 มรีะบบกำรประเมนิควำมพงึพอใจ รบัเสยีงสะท้อนและขอ้ร้องเรยีนจำกผู้รบับรกิำรและผู้มสี่วนไดส้่วน
เสยี มกีำรตอบสนอง และจดักำรกบัขอ้รอ้งเรยีนอย่ำงเหมำะสม มีกำรน ำผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจ และ
เสยีงสะทอ้นมำปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรของเครอืข่ำย 

3.4 มกีระบวนกำรในกำรให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธแิละหน้ำที่ของผู้ป่วย/ผู้รบับรกิำร และให้กำรคุ้มครองสทิธิ
ผูป่้วย/ผูร้บับรกิำรอย่ำงเหมำะสม 

3.5 มชี่องทำงหรอืกลไกทีใ่หผู้ร้บับรกิำร ผูร้บัผลงำน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย มสีว่นร่วมในกำรขบัเคลื่อนงำน
ของเครอืขำ่ย  

  

 
12 ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี หมำยถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยไดร้บัประโยชน์หรอืเสยีประโยชน์จำกกำรด ำเนินกำรระบบบรกิำรสุขภำพของเครอืขำ่ย 



มำตรฐำนระบบเครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพ ฉบบัมถิุนำยน 2563, สถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  7 

 

4. การวดั วิเคราะห์ และจดัการความรู้ 
เครือข่ายมีการวดั วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงาน มีข้อมูล

สารสนเทศ13 เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารท่ีจ าเป็น มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานส าหรบั

บุคลากร และผู้รบับริการ มีการใช้ข้อมูลวิชาการ และการจดัการความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วย /
ผู้รบับริการ ท่ีมีคณุภาพ 

4.1 มกีำรก ำหนดและทบทวนขอ้มูล/ตวัชี้วดัส ำคญั เพือ่ใชใ้นกำรจดับรกิำร และตดิตำมผลกำรจดับรกิำรของ
เครอืขำ่ย 

4.2 มกีำรจดัเกบ็เชื่อมโยง และวเิครำะหข์อ้มลู/ตวัชีว้ดัส ำคญัในทุกระดบั และทุกสว่นของเครอืขำ่ย เพือ่ใหไ้ด้
ขอ้สรุปทีน่่ำเชื่อถอืเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินกำรของเครอืข่ำย น ำมำจดัล ำดบัควำมส ำคญัเพื่อกำรพฒันำ และ
ถ่ำยทอดสูก่ำรปฏบิตัทิัว่ทัง้เครอืขำ่ย   

4.3 มรีะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสื่อสำร กำรส่งต่อ และกำรดูแลผู้ป่วย/
ผูร้บับรกิำรภำยในเครอืขำ่ยอย่ำงมคีุณภำพ ปลอดภยั มปีระสทิธภิำพ 

4.4 มกีำรจดักำรระบบสำรสนเทศให้มัน่ใจในควำมเชื่อถือได้ มัน่คง มกีำรรกัษำควำมลบัของผู้ป่วย และ
ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล 

4.5 มกีำรน ำขอ้มลูวชิำกำรและแนวปฏบิตัทิำงคลนิิกทีท่นัสมยั มำใชใ้นกำรตรวจวนิิจฉยั และบ ำบดัรกัษำ 

4.6 มกีำรจดักำรควำมรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนวธิีกำรปฏิบตัิที่ดี และเรยีนรู้จำกเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์14 ทัง้
ภำยในเครอืขำ่ย และจำกนอกเครอืขำ่ย น ำไปสูก่ำรปฏบิตัทิีร่ดักุมเป็นระบบในแนวทำงเดยีวกนัทัง้เครอืขำ่ย 

  

  

 
13 สำรสนเทศ หมำยถงึ กำรแสดงหรอืชีแ้จงขำ่วสำรขอ้มลูต่ำง ๆทีไ่ดผ้่ำนกำรเปลีย่นแปลงหรอืมกีำรประมวลผลหรอืวเิครำะหส์รุปผลดว้ยวธิกีำร
ต่ำง ๆแลว้เกบ็รวบรวมไว ้เพือ่น ำมำใชป้ระโยชน์ตำมตอ้งกำร 
14 เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค ์หมำยถงึ อุบตักิำรณ์ทีก่่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อผูป่้วย ครอบคลุมถงึกำรเกดิโรค ภำวะแทรกซอ้น กำรบำดเจบ็ ควำม
ทุกขท์รมำน ควำมพกิำร และกำรเสยีชวีติ และอำจจะเป็นอนัตรำยทำงดำ้นสงัคม หรอืจติใจ 
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5. การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล15   
มีทรพัยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และจ านวนท่ีเหมาะสม เพียงพอ รวมทัง้มีระบบงานและ

วฒันธรรมการท างานท่ีเอื้อต่อการให้บริการท่ีมีคณุภาพ มีระบบการพฒันา การประเมินผลงาน การ

ยกย่องชมเชย และแรงจงูใจท่ีส่งเสริมการสร้างผลงานท่ีดี  

5.1 มทีรพัยำกรบุคคลสำขำต่ำงๆ ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ และจ ำนวนที่เหมำะสมส ำหรบักำรจดับรกิำร
สุขภำพของเครอืขำ่ย รวมทัง้มผีูท้ ำหน้ำทีป่ระสำนงำน และบรหิำรจดักำรตำมควำมจ ำเป็น 

5.2 มโีครงสรำ้ง ระบบงำน และวฒันธรรมกำรท ำงำนทีเ่อื้อต่อกำรสื่อสำร กำรประสำนงำน กำรปรกึษำ กำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้กำรสรำ้งนวตักรรม และมคีวำมคล่องตวั 

5.3 มรีะบบกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลเพือ่กำรดแูลผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร ตำมมำตรฐำนวชิำชพีอย่ำงมคีุณภำพ
และปลอดภยั โดยพจิำรณำจำกบทบำททีต่้องรบัผดิชอบในแต่ละระดบัของเครอืข่ำย ขอ้มูลคุณภำพ ควำม
ปลอดภยั และผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ มกีำรใช้ศกัยภำพของเครอืข่ำยในกำรพฒันำบุคลำกรและกำร
เรยีนรูร้่วมกนั  

5.4 มรีะบบกำรสร้ำงแรงจูงใจ และเสรมิพลงัเพื่อหนุนเสรมิ กำรท ำงำนเป็นทีม ยดึผู้ป่วย/ผู้รบับรกิำรและ
ประชำชนเป็นศูนยก์ลำงของกำรดแูล  

6. การจดัการกระบวนการ   

มีการออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุกระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รบัริการ และกระบวนการสนับสนุน 
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพและปลอดภยั. มีการบริหารจดัการระบบ

เครือข่าย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของบริการ มีระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็น รวมทัง้มีระบบการจดัการห่วง

โซ่อปุทาน และการส่งมอบท่ีได้ผล มีการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภยัต่อภาวะฉุกเฉิน   

6.1 มกีำรก ำหนดกระบวนกำรดูแลผูป่้วย/ผู้รบับรกิำร และกระบวนกำรสนับสนุน รวมทัง้กำรประสำนควำม
ร่วมมอืและกำรใชท้รพัยำกรจำกภำยนอก เพือ่สง่มอบคุณค่ำใหแ้ก่ ผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร ตำมกลุ่มเป้ำหมำย  

6.2 มกีำรจดัท ำขอ้ก ำหนดส ำคญัหรอืคุณลกัษณะทีค่ำดหวงัของกระบวนกำรขำ้งต้น 

6.3 มกีำรออกแบบ และสรำ้งสรรคน์วตักรรม ส ำหรบักระบวนกำรท ำงำนเพื่อตอบสนองขอ้ก ำหนด / ควำม
คำดหวงัส ำคญัขำ้งต้น โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของผู้ป่วย/ผู้รบับรกิำร หลกัฐำนทำงวชิำกำร มำตรฐำน

 
15 ทรพัยำกรบุคคล หมำยถงึ กลุ่มคนทีม่ำร่วมกนัท ำงำนของเครอืขำ่ยทัง้หมด เช่น ทมีบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของ
สถำนพยำบำลต่ำงๆในเครอืขำ่ย รวมไปถงึ กลุ่มคนในชุมชนต่ำงๆทีถู่กก ำหนดใหเ้ป็นทมีกำรขบัเคลื่อนระบบบรกิำรของเครอืขำ่ย 



มำตรฐำนระบบเครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพ ฉบบัมถิุนำยน 2563, สถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  9 

 

วชิำชพี เทคโนโลยใีหม่ๆ ควำมรูข้ององคก์ร/เครอืขำ่ย กำรหนุนเสรมิควำมเป็นเครอืข่ำย เช่น กำรช่วยเหลอื
กนั ควำมยดืหยุ่น กำรเพิม่โอกำสในกำรจดักำรกบัปัญหำแต่เริม่แรก    

6.4 สถำนพยำบำลในเครอืข่ำยน ำกระบวนกำรท ำงำนที่ออกแบบไว้ไปปฏิบตัิ  และสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำจะ
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดส ำคญัของกระบวนกำร มกีำรน ำขอ้มูลจำกผู้รบับรกิำรและผูร้่วมงำนจำกภำยนอกมำ
ใชใ้นกำรจดักำรกระบวนกำรดงักล่ำว มกีำรใชต้วัชีว้ดัส ำคญัเพือ่ควบคุมและปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำน 

6.5 เครือข่ำยบริกำรสุขภำพร่วมกับสถำนพยำบำลในเครือข่ำย วำงระบบบริหำรควำมเสี่ยง ปรบัปรุง
กระบวนกำรท ำงำนเพื่อลดควำมแปรปรวน ลดควำมสูญเปล่ำ ป้องกนัควำมผดิพลำด และเหตุกำรณ์ไม่พงึ
ประสงค์ ท ำให้ผลลพัธ์กำรดูแลผูป่้วยดขีึ้นในทุกๆ มติ ิและเพิม่ประสทิธภิำพควำมแขง็แกร่งของเครอืข่ำย 
แต่ละระดบั16  

6.6 มรีะบบสนับสนุนที่จ ำเป็น ที่มปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล เช่น กำรควบคุมและป้องกนักำรติดเชื้อ 
ระบบยำ ระบบตรวจชนัสตูร ฯลฯ 

6.7 มกีำรจดัระบบบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน17 รวมถงึกำรส่งมอบที่ได้ผล เพื่อให้ได้เวชภณัฑ์ และวสัดุ
อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นในทุกจุดบรกิำรทีก่ ำหนดไว ้

6.8 มกีำรจดักำรระบบเครอืขำ่ยกำรเตรยีมพรอ้มต่อภำวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัิ ใชค้วำมร่วมมอื และศกัยภำพ
ของเครอืข่ำยเพื่อใหเ้กดิควำมต่อเนื่องของกำรใหบ้รกิำร เมื่อเกดิปัญหำขึน้ทีส่ถำนพยำบำลแห่งใดแห่งหนึ่ง 
หรอืหลำยแห่งในเครอืขำ่ย 

 

7. กระบวนการดแูลผู้ป่วย/ผู้รบับริการ   

มีกระบวนการดูแลท่ีสอดคล้องปัญหาของผู้ป่วย/ผู้รบับริการ โดยค านึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ ความ
ปลอดภยั การเข้าถึงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครวั ในทุกขัน้ตอนของการดแูล  

7.1 มรีะบบที่เอื้อต่อกำรเขำ้ถงึและเขำ้รบับรกิำรสุขภำพ รวมถึงระบบกำรจดัล ำดบัควำมจ ำเป็นและควำม
เร่งด่วนของปัญหำผู้ป่วย/ผู้รบับรกิำร (triage) ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเร่งด่วนของปัญหำ รวมถึงขอ
ปรกึษำจำกผู้เชี่ยวชำญในเครอืข่ำย กำรหมุนเวยีนผู้เชี่ยวชำญออกไปตรวจรกัษำผู้ป่วย/ผูร้บับรกิำร  ควำม
เสีย่งสงู ณ สถำนพยำบำลระดบัรองลงไป 

 
16 เครอืขำ่ยแต่ละระดบั หมำยถงึ เครอืขำ่ยบรกิำรสุขภำพทีม่กีำรดูแลที่ครอบคลุมตัง้แต่ระดบัปฐมภูม ิทุตยิภูม ิและตตยิภูม ิ
17 ห่วงโซ่อุปทำน หมำยถงึ กำรใชร้ะบบของหน่วยงำน คน เทคโนโลย ีกจิกรรม ขอ้มลูขำ่วสำร และทรพัยำกร มำประยุกต์เขำ้ดว้ยกนั เพื่อกำร
เคลื่อนยำ้ยสนิคำ้หรอืบรกิำร 
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7.2 มีระบบกำรส่งต่อระหว่ำงสถำนพยำบำลในเครือข่ำยอย่ำงเหมำะสม ปลอดภัยและไร้รอยต่อ มีกำร
อ ำนวยควำมสะดวกและกำรสื่อสำรขอ้มูลทีม่ปีระสทิธภิำพ มกีำรดูแลก่อนส่งต่อ กำรดูแลระหว่ำงส่งต่อ และ
กำรเตรยีมรบัผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร อย่ำงเหมำะสม  

7.3 มกีำรประเมนิผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร และกำรสบืคน้ (investigate) ในกลุ่มโรคมุ่งเน้นตำมแนวทำงทีเ่ครอืข่ำย
ร่วมกนัก ำหนด ภำยในเวลำทีเ่หมำะสม 

7.4 มกีำรระบุปัญหำ/กำรวนิิจฉัยโรคและวำงแผนกำรดูแลผู้ ป่วย/ผู้รบับรกิำร ตำมมำตรฐำนวชิำชีพและ
แนวทำงทีเ่ครอืข่ำยร่วมกนัก ำหนด โดยแผนกำรดูแลมเีป้ำหมำยชดัเจน ผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร  และครอบครวัมี
สว่นร่วมในกำรตดัสนิใจเกีย่วกบัแผนกำรดแูล มรีะบบกำรประสำนกนัระหว่ำงเครอืขำ่ยอย่ำงเหมำะสมในกำร
ขอค ำปรกึษำ มกีำรทบทวนผลกำรวนิิจฉยัทีผ่ดิพลำดและปรบัปรุงร่วมกนัในเครอืขำ่ย 

7.5 มกีำรประเมนิปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย/ผู้รบับรกิำร หลงัจำกจ ำหน่ำย วำงแผนจ ำหน่ำย และ
เตรยีมควำมพร้อมให้ผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร และครอบครวัสำมำรถดูแลต่อเนื่องได้หลงัจ ำหน่ำย โดยพจิำรณำ
ศกัยภำพของเครอืขำ่ยร่วมดว้ย   

7.6 ผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร ไดร้บักำรดูแลตำมแผนโดยผู้มคีุณสมบตัเิหมำะสม ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและกำร
บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน มกีำรเฝ้ำระวงักำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสมตำมแนวทำง และเป้ำหมำยกำร
รกัษำทีเ่ครอืขำ่ย ไดร้่วมกนัก ำหนดในกลุ่มโรคส ำคญัดว้ยขอ้มลูทำงวชิำกำรทีท่นัสมยั  

7.7 มกีำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสมเมื่อผู้ป่วย/ผู้รบับรกิำร ที่มอีำกำรทรุดลงหรอืเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ภำวะ
วกิฤต ิและมชี่องทำงให้ควำมช่วยเหลอืหรอืค ำปรกึษำในกำรจดักำรภำวะฉุกเฉินของเครอืข่ำยที่ไร้รอยต่อ 
รวมทัง้ประสำนกำรสง่ต่อทีร่วดเรว็  

7.8 ผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร ทีจ่ ำหน่ำยออกจำกสถำนพยำบำล ไดร้บักำรสง่ต่อตดิตำมประเมนิควำมกำ้วหน้ำ และ
ปรบัแผนกำรดูแลเป็นระยะอย่ำงเหมำะสม มกีำรส่งต่อขอ้มูลให้แก่สถำนพยำบำลใกลบ้้ำนหรอืชุมชน เพื่อ
เตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรดแูลต่อเนื่อง และมกีำรเชื่อมโยงฐำนขอ้มลูผลลพัธก์ำรตดิตำมในเครอืขำ่ย 
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8. ผลลพัธก์ารด าเนินการของเครือข่าย  
ให้สรปุผลการด าเนินการท่ีส าคญัด้านการดแูลผู้ป่วย/ผู้รบับริการ การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รบับริการ และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมุ่งเน้นบุคลากรประสิทธิภาพของระบบงาน การน า และการมีส่วนร่วมท่ี

เก่ียวข้องกบับริการสุขภาพท่ีขอประเมิน (รวมทัง้น าข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ตามมาตรฐานข้อ 
2.6, 2.7 และ 4.2)  

8.1 น ำเสนอระดบัและแนวโน้มของตวัชี้วดัส ำคญัด้ำนกำรดูแลผู้ป่วย /ผู้รบับรกิำร ในภำพรวมของเครอืข่ำย 
ทัง้ในดำ้นผลลพัธ ์กระบวนกำร ควำมปลอดภยั กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ และสถำนภำพกำรท ำงำน (functional 
status)18 พจิำรณำจ ำแนกตำมสถำนพยำบำล หรอืระดบักำรดแูลตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้แสดงขอ้มูลเชงิ
เปรยีบเทยีบทีเ่หมำะสม 

8.2 น ำเสนอระดบัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส ำคญัดำ้นกำรรบัรู ้และควำมพงึพอใจของผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร และ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่ำงๆ  

8.3 น ำเสนอระดบัและแนวโน้มของตัวชี้วดัส ำคญัด้ำนขีดควำมสำมำรถ อัตรำก ำลัง กำรพฒันำทีมข้ำม
หน่วยงำนทัง้เครอืขำ่ย 

8.4 น ำเสนอระดบัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส ำคญัดำ้นประสทิธภิำพและประสทิธผิลของระบบงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.5 น ำเสนอระดบัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัส ำคญัดำ้นกำรน ำและกำรมสีว่นร่วมของเครอืข่ำย น ำมำวเิครำะห์
และปรบัปรุงระบบงำน 

  

 
18 สถำนภำพกำรท ำงำน หมำยถงึ ควำมสำมำรถของบุคคลทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ ำวนั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรขัน้พืน้ฐำนตำม
บทบำทของกำรด ำรงชวีติเพื่อคงไวซ้ึง่ภำวะสุขภำพและควำมผำสุกในชวีติ 
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ส่วนท่ี III เกณฑก์ารพิจารณาเพื่อรบัรองสถานพยาบาลท่ีพฒันาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 

 สถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) ได้มกีำรพฒันำมำตรฐำน ระบบ
เครอืขำ่ยบรกิำรสุขภำพ (Healthcare Network System Standards) ขึน้ เพือ่รองรบันโยบำยสุขภำพที่มกีำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ ทำงสถำบนั จงึไดจ้ดัท ำแนวทำงประเมนิมำตรฐำนระบบเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพ
ขึ้น โดยรูปแบบของกำรประเมินจะใช้ในกำรให้กำรรบัรองเครอืข่ำยบรกิำรในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น 
เครอืข่ำยบรกิำรระดบัจงัหวดั เครอืข่ำยบรกิำรกลุ่มโรค เครอืข่ำยสถำนพยำบำลสงักดัต่ำงๆ หรอืเครอืข่ำย
สถำนพยำบำลเอกชน เป็นตน้ ทีต่อ้งกำรพฒันำระบบงำนใหม้คีวำมเชื่อมโยงในทศิทำงเดยีวกนั  

ด้วยเหตุนี้  ทำงสถำบันจึงได้จัดท ำรูปแบบกำรรับรองมำตรฐำนระบบเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 
(Healthcare Network Accreditation: HNA) ขึน้ เพื่อใชใ้นกำรรบัรองสถำนพยำบำลทีพ่ฒันำระบบเครอืขำ่ย
บรกิำรสุขภำพทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยมเีกณฑก์ำรพจิำรณำเพือ่รบัรองสถำนพยำบำลที่พฒันำ
ระบบเครอืขำ่ยดงันี้ 

1. คณุสมบติัพื้นฐานของสถานพยาบาลท่ีขอรบัรองตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 
1.1. โรงพยำบำลศูนย/์โรงพยำบำลทัว่ไป หรอืสถำนพยำบำลทีเ่ป็นแม่ข่ำยหลกัในกำรบรหิำรจดักำรเรื่อง

นัน้ๆ ตอ้งผ่ำนกำรรบัรอง HA ขัน้ 3  
1.2. เครอืข่ำยสถำนพยำบำล (ทีร่ะบุใน network profile และอยู่ใน value stream) ต้องไดร้บักำรรบัรอง 

HA ไม่ต ่ำกว่ำ 2 ใน 3 ของสถำนพยำบำลมอียู่ 
1.3. ระบบ/บริกำร ที่จะขอรับรอง ต้องมีกำรด ำเนินกำรระบบ/บริกำรดังกล่ำว ให้ครอบคลุมใน

สถำนพยำบำลเครอืขำ่ยทีก่ ำหนด 
1.4. มกีำรเรยีนรูจ้ำก Clinical Performance และใชก้ระบวนกำรคุณภำพในกำรปรบัปรุงระบบงำนตลอด

กระบวนกำรของเครอืขำ่ยไม่ใช่เป็นกำรพฒันำเฉพำะจุด 
1.5. มขีอ้มูลผลลพัธ์ของงำนคลนิิกบรกิำรครอบคลุมทัง้มติคิุณภำพงำนบรกิำร และมติคิวำมปลอดภยั

ของผู้ป่วย ไม่ต ่ำกว่ำ 1 ปีย้อนหลัง โดยเป็นข้อมูลวิเครำะห์ผู้ป่วยที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบของ
เครอืข่ำยนัน้ (population-based) ไม่ใช่เพยีงข้อมูลผู้ป่วยที่มำรบักำรรกัษำที่สถำนพยำบำลของ
เครอืขำ่ย  

หมำยเหตุ: กรณีสถำนพยำบำลทีพ่ฒันำระบบเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพระดบัจงัหวดัเรื่อง Stroke สมำคม
โรคหลอดเลอืดสมองไทยแนะน ำให้ รพศ./รพท. หรอืสถำนพยำบำลแม่ข่ำย ควรผ่ำนกำรรบัรอง DSC 
ก่อนขอกำรรบัรองเครอืขำ่ย    

1.6. กรณีเครอืข่ำยต้องกำรใหส้ถำนพยำบำลอื่นๆ มำเขำ้ร่วมเพิม่เตมิ เช่น สถำนพยำบำลเอกชน หรอื
สถำนพยำบำลสงักดัอื่นๆ ซึง่เป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัเครอืขำ่ย โดยตอ้งระบุจ ำนวน และตน้สงักดั
มำใหช้ดัเจน   
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2. เกณฑก์ารพิจารณาเพื่อรบัรองสถานพยาบาลท่ีพฒันาตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 
2.1 มคีุณสมบตัขิองสถำนพยำบำลทีข่อรบัรองเครอืข่ำยสถำนพยำบำลทีพ่ฒันำระบบเครอืข่ำยบรกิำร

สุขภำพครบถว้น 
2.2 มคีะแนนเฉลี่ยในแต่ละบทและคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมตำมมำตรฐำนเครอืข่ำยสถำนพยำบำลที่

พฒันำระบบเครอืขำ่ยบรกิำรสุขภำพทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ไม่ต ่ำกว่ำ 2.5 
2.3 สถำนพยำบำลทีพ่ฒันำระบบเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพแสดงใหเ้หน็ถงึกำรน ำหลกัคดิส ำคญัของกำร

พฒันำเครอืขำ่ย (Principle of HNA) มำใชใ้นกำรพฒันำเครอืขำ่ยครบถว้น ดงันี้ 
• กำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

(Network effective and efficiency) 
• กำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่ลดรอยต่อของกำรบริกำร 

(Seamless) สง่ผลใหเ้ป็นระบบเดยีวกนัโดยมเีป้ำหมำยร่วม 
• มุ่งเน้นกำรพฒันำระบบเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพเพื่อควำมปลอดภยัของผูป่้วย (Patient 

safety) 
• กำรบรหิำรจดักำรค ำนึงถึงผลลพัธ์คุณภำพบรกิำรทำงคลินิก (Clinical outcome) ใน

ภำพรวมของ เครอืขำ่ย (Population based) 
2.4 กรณีสถำนพยำบำลทีข่อพฒันำระบบเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพระดบัจงัหวดั ตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึกำร

ด ำเนินงำนกำรขบัเคลื่อนร่วมกบัส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดัซึ่งเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีส ำคญั
อย่ำงเป็นรปูธรรม  
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3. ขัน้ตอนการขอรบัการประเมินและรบัรองสถานพยาบาลท่ีพฒันาตามมาตรฐานระบบเครือข่าย
บริการสุขภาพ 

3.1. Timeline  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. รปูแบบของกำรใหก้ำรรบัรอง 
3.2.1. หลงักำรเยีย่มส ำรวจ สถำนพยำบำลแม่ขำ่ยตอ้งจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพในประเดน็ที ่สรพ.

ใหข้อ้เสนอแนะและส่งขอ้เสนอแนะกลบัมำยงั สรพ. ภำยใน  3 เดอืน นับตัง้แต่ไดร้บัทรำบ
ผลกำรรบัรอง 

3.2.2. กรณีทีต่อ้งมกีำรตดิโฟกสั สถำนพยำบำลแม่ขำ่ย ควรด ำเนินกำรปรบัปรุงตำมขอ้เสนอแนะที ่
สรพ.แนะน ำ ใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน 3 เดอืน  เพือ่ตดิตำมเยีย่มซ ้ำ 

3.2.3. ประกำศผลกำรรับรองทำง website แจ้งผลกำรรับรอง และสรุปผลกำรเยี่ยมส ำรวจแก่
สถำนพยำบำลอย่ำงเป็นทำงกำรภำยใน 90 วนั หลงักำรเยีย่มส ำรวจครัง้สุดทำ้ย 

ยืน่เจตจ ำนง

เพือ่ขอรบัรอง 

สรพ.แจง้วนั

เยีย่ม 

สง่เอกสำร

เยีย่ม 
วนัเยีย่ม

ส ำรวจ 
6 Month 6 WK 2 WK 

2 เดอืนประกำศ

ผลกำรรบัรอง 

1) หนังสอืแสดงเจตจ ำนง  

2) Network Profile & ผล

วเิครำะห ์GAP ตำม Value 

Stream Map & ผลกำร

ด ำเนนิงำน 

3) ผลกำรประเมนิตนเอง

ตำม HNA Scoring 

Guideline พรอ้ม Evidence 

4) Clinical Tracer 

Highlight ภำพรวมเครอืขำ่ย 

อยำ่งนอ้ย 3 เรือ่ง 

5) ผลกำรตรวจสอบควำม

ครบถว้นของลักษณะพืน้ฐำน

ของเครอืขำ่ย  

6) แผนงำน service plan 

ของสำขำ/โรคทีข่อรับกำร

ประเมนิ (ถำ้ม)ี 

7) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ 

(กรณีขอ Re-accredit) 

สถำน 

พยำบำล

ยนืยันวัน

เยีย่มกับ 

สรพ. 

 เครอืขำ่ยเป็นผูจั้ดสง่เอกสำรทีเ่ป็น

ปัจจุบันทัง้ในรูปแบบกระดำษและ 

electronic file ใหแ้กท่มีผูเ้ยีย่ม

ส ำรวจโดยตรง และจัดสง่

เอกสำรรำยงำนผลกำรประเมนิ

ตนเองใหส้ถำบันเป็น electronic 

file ในรูปของ CD หรอื ทำง e - 

mail : ใหผู้ป้ระสำนงำนพืน้ที ่ดงันี ้

1) Network Profile & ผล

วเิครำะห ์GAP ตำม Value Stream 

Map & ผลกำรด ำเนนิงำน 

2) ผลกำรประเมนิตนเองตำม 

PNA  HNA Scoring Guideline 

พรอ้ม Evidence 

3) Clinical Tracer Highlight 

เครอืขำ่ย อยำ่งนอ้ย 3 เรือ่ง 

4) แผนงำน service plan ของ

สำขำ/โรคทีข่อรับกำรประเมนิ (ถำ้

ม)ี 

5) Hospital Profile & Clinical 

Tracer Highlight ของ

สถำนพยำบำลทีร่ับกำรเยีย่ม 

6) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้กรณีตอ่

อำยกุำรรับรอง 

เตรยีมเอกสำรในหอ้งประชมุผูเ้ยีย่ม ดังนี้ 

1) แผนยทุธศำสตรเ์ครอืขำ่ย 

2) บันทกึกำรประชมุของคณะกรรมกำรเครอืขำ่ย 

3) แนวทำงกำรดแูลและกำรสง่ตอ่ภำยในเครอืขำ่ย และ

นอกเครอืขำ่ยกับสถำนพยำบำลทีม่ศัีกยภำพเหนือกวำ่ 

4) รำยงำนกำรตดิตำมเครือ่งชีวั้ด และกำรน ำเสนอผลกำร

พัฒนำ 

5) เวชระเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งกับกลุม่โรคหรอืระบบทีข่อรับ

กำรเยีย่มรับรองทีส่ะทอ้นกำรเชือ่มโยงระหวำ่งเครอืขำ่ย

ระหวำ่ง รพท./รพศ. กับ รพช. และชมุชน 3 – 5 ฉบับ 

6) Summary ผลกำรประชมุคณะกรรมกำร  
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3.2.4. ใหก้ำรรบัรอง 3 ปี ยกเวน้จะถูกเพกิถอนก่อนจำกเหตุกำรณ์ควำมเสีย่งทีไ่ม่พงึประสงค์จำก
สถำนพยำบำลในเครอืขำ่ย  

3.2.5. สถำนพยำบำลแม่ข่ำยต้องส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพฒันำคุณภำพ รวมทัง้ตวัชี้วดัที่
ส ำคญัของกำรด ำเนินงำนเครอืขำ่ยใหก้บัทำงสถำบนัทุก 1 ปี นบัจำกวนัรบัรอง 

3.2.6. กรณีที่เครือข่ำยมีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรระดับสูง เปลี่ยน
นำยแพทย ์สสจ.หรอืเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงกำรท ำงำนทีส่ ำคญั หรอืเกดิเหตุกำรณ์ทีส่่งผล
กระทบกบัผู้รบับรกิำรอย่ำงรุนแรง หรอืเกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่ใน
สงัคม ขอใหส้ถำนพยำบำลแม่ขำ่ยจดัท ำรำยงำนเป็นหนงัสอืแจง้กลบัสถำบนั ภำยใน 30 วนั  

4. กระบวนการต่ออายุการรบัรอง  
4.1. สถำบนัจะท ำจดหมำยแจง้เตอืนก่อนหมดอำยุ 9 เดอืน 
4.2. สถำนพยำบำลแม่ขำ่ยตอ้งมหีนงัสอืแจง้สถำบนั เพือ่ขอเขำ้สูก่ระบวนกำรต่ออำยุรบัรอง ไม่น้อยกว่ำ 

6 เดอืน ก่อนวนัทีอ่ำยุกำรรบัรองคุณภำพสิน้สุดลง กรณีที่สถำนพยำบำลไม่ไดม้หีนงัสอืแจง้สถำบนั
เพือ่ขอต่ออำยุรบัรอง ใหถ้อืว่ำใบรบัรองคุณภำพสิน้สุดลงเมื่อครบก ำหนดอำยุใบรบัรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 






