สำเนาคู่ฉบับ

ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๓
.................................................................
โดยที ่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารในการประเมิ น และการรั บ รองคุ ณ ภาพ
ของสถานพยาบาล ให้ เ หมาะสมกับ นโยบายการพัฒ นาคุณ ภาพสถานพยาบาลและให้ก ารรับ รองคุณ ภาพ
สถานพยาบาลเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (ฏ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันรับรองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุ ณภาพสถานพยาบาล ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย การอุทธรณ์
ผลการพิจารณารับรองและการเพิกถอนการรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๖
บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียนนี้ ที่มีข้อความซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภท
ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ
“การรั บ รองคุ ณ ภาพ” หมายความว่ า การรั บ รองว่ า สถานพยาบาลมี อ งค์ ป ระกอบของ
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพที่เชื่อได้ว่าจะสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด โดยเป็นการรับรองระบบการดำเนินงานของสถานพยาบาล มิใช่การรับรอง
ผลการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย

“สถาบั น ” หมายความว่ า สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ ก ารมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
“กรรมการ” หมายความว่ า กรรมการสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบา ล
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการที ่ ป รึก ษาเพื ่ อ การรั บรองคุ ณภาพ
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่งหรือหลักเกณฑ์
และหรือวิธีปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและ
คำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
----------------------------------------ข้อ ๖ เป้าประสงค์ของการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล คือ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
สถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การประเมินตนเองเทียบกับมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดร่ว มกับ
การเยี่ยมสำรวจจากภายนอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนา
ข้อ ๗ สถานพยาบาลที่อยู่ในข่ายที่จะขอรับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน ได้แก่
(๑) สถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ
(๒) สถานพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถาบันจะพิจารณาให้การรับรองคุณภาพ
ตามใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแต่ละฉบับ
(๓) สถานพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกำหนด
(๔) สถานพยาบาลลักษณะอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน นอกจาก (๑) - (๓)
ทั้งนี้ ตามที่ผู้อำนวยการกำหนด
ข้อ ๘ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิ กถอน
การรับรองคุณภาพ
(๒) วิเคราะห์ร ายงานผลการเยี่ ย มสำรวจกระบวนการคุ ณภาพของสถานพยาบาลเพื ่ อ ให้
คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการ
(๓) เป็ น ผู ้ แ ทนคณะกรรมการในการเข้ า เยี ่ ย มสถานพยาบาลเพื ่ อ รวบรวมข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติม
ประกอบการให้คำปรึกษา
(๔) หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๙ การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แบ่งเป็น
(๑) การประเมิ น การพั ฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาลทั ้ ง องค์ ก รตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกำหนด
(๒) การประเมิน การพั ฒ นาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะระบบตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกำหนด
(๓) การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ ๑๐ สถานพยาบาล ตามข้อ ๗ แห่งใดประสงค์จะให้สถาบันรับรองคุณภาพประเภทใด ให้มีหนังสือแจ้ง
สถาบัน
ข้อ ๑๑ เอกสารที่ส ถานพยาบาลต้องจัดเตรียมเพื่อการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
และขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรอง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด
หมวด ๒
กระบวนการเยี่ยมสำรวจและเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
----------------------------------------------------------ข้อ ๑๒ การประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร แบ่งเป็น ๔ ขั้น คือ
(๑) ขั ้ น ที ่ ห นึ ่ง สถานพยาบาลมีก ิ จกรรมทบทวนเหตุก ารณ์ ต ่า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น เพื ่ อ ส่ ง เสริม
การเรียนรู้จากปัญหาที่เคยประสบมาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๒) ขั ้ น ที ่ ส อง สถานพยาบาลมี ก ารสร้ า งระบบประกั น คุ ณ ภาพในระดั บ หน่ ว ยงานและ
ระบบต่าง ๆ และเริ่มต้นนำมาตรฐานมาเป็นแนวทางการพัฒนา
(๓) ขั้นที่สาม สถานพยาบาลมีการพัฒนาที่เน้นการขับเคลื่อนคุณภาพทั้งองค์กร เกิดผลการ
ดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด มีการบูรณาการและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจ
เป็นการพัฒนาต่อยอดจากขั้นที่สองและสถานพยาบาลได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองและรับการเยี่ยมสำรวจ
ตามกระบวนการของสถาบัน
(๔) ขั ้ น ก้ า วหน้ า สถานพยาบาลมี ก ารพั ฒ นาต่ อ ยอดจากขั ้ น ที ่ ส าม โดยมี ก ารขั บ เคลื ่ อ น
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มีการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ในการพัฒ นาเพื่อยกระดับสถานพยาบาล
ให้บรรลุวิสัยทัศน์และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการจัดทำแบบประเมินตนเองและรับการเยี่ยมตามกระบวนการ
ของสถาบัน
ข้อ ๑๓ ให้ผู้อำนวยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติ
(๑) การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กรในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง
(๒) การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะระบบ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ ๑๔ ให้ผู้อำนวยการโดยคำแนะนำหรือความเห็นของคณะอนุกรรมการ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติ
การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กรในขั้นที่สามและขั้นก้าวหน้า ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ขั้นที่สาม สถานพยาบาลที่จะผ่านการรับรองคุณภาพ ต้องได้คะแนนประเมินจากการเยี่ยม
สำรวจในแต่ ล ะบทของมาตรฐาน ตอนที ่ I-IV ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๒.๕๐ จากคะแนนเต็ ม ๕.๐๐ และปฏิ บ ั ต ิ ไ ด้
ตามมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยที่คณะกรรมการกำหนดทุกข้อ
(๒) ขั ้ น ก้ า วหน้ า สถานพยาบาลที ่ จ ะผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพ ต้ อ งได้ ค ะแนนประเมิ น
ในแต่ละบทของมาตรฐาน ตอนที่ I-III ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ยกเว้นในบท II-๘ และ II-๙ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ า
๒.๕๐ ตอนที่ IV มีค่าเฉลี่ย มากกว่ า ๓.๐๐ และปฏิบัติไ ด้ ตามมาตรฐานสำคัญ จำเป็น ต่ อ ความปลอดภั ย ที่
คณะกรรมการกำหนดทุกข้อ ทั้งนี้ เมื่อรวมผลคะแนนแล้ว สถานพยาบาลต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อย
กว่า ๓.๐๐
ในกรณีที่ส ถานพยาบาลขอรับการประเมินขั้นก้าวหน้า แต่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
แต่ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ และคณะอนุกรรมการมีความเห็นว่าสถานพยาบาลแห่งนั้นควรได้รับการรับรองคุณภาพ
ในขั้นที่สาม ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติได้
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่สถาบันได้รับข้อมูลจากผู้เยี่ยมสำรวจว่า สถานพยาบาลที่ขอรับรองคุณภาพในขั้นที่สาม
มีมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยบางข้อที่สถานพยาบาลต้องปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยังมีคะแนนบางบท
ต่ำกว่า ๒.๕๐ โดยผู้เยี่ยมสำรวจประเมินแล้วว่าสามารถดำเนินการแล้ว เสร็จในระยะเวลาไม่เกิน สามเดื อน
ผู้อำนวยการอาจกำหนดให้มีการเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่อง ตามเวลาที่ผู้เยี่ยมสำรวจกำหนด แต่ไม่เกิน สามเดือน
จากการเยี่ยมครั้งแรก
กรณีที่สถานพยาบาลไม่พร้อมรับการเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่องภายในระยะเวลาตามที่กำหนด
ให้ถือว่าการเยี่ยมสำรวจในขั้นที่ สามครั้งนั้นสิ้นสุดลง โดยสถาบันจะพิจารณาให้การรับรองระดับขั้น ที่หนึ่งหรือ
ขั้นทีส่ องตามเกณฑ์ที่ผู้อำนวยการกำหนด
ข้อ ๑๖ ให้ผู้อำนวยการโดยคำแนะนำหรือความเห็นของคณะอนุกรรมการ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่ายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ ๑๗ ให้ผ ู้อำนวยการรายงานผลการรั บรองคุ ณภาพสถานพยาบาลขั้น ที่ส ามและข้ อสัง เกตของ
คณะอนุกรรมการ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการทราบในการประชุมประจำเดือนแต่ละครั้ง
กรณีการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า และการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่คณะอนุกรรมการ
และผู้อำนวยการมีความเห็นต่างกัน ให้ผู้อำนวยการเสนอเรื่องของสถานพยาบาลดังกล่าว เพื่อขอคำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และผู้อำนวยการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโดยคำแนะนำและความเห็น ของ
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๘ ให้ผู้อำนวยการกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของกระบวนการเยี่ยมสำรวจในลักษณะอื่น ๆ
ที่มิใช่เพื่อการรับรองคุณภาพโดยตรง
กระบวนการเยี่ยมสำรวจในลักษณะอื่น ๆ ที่มิใช่เพื่อการรับรองคุณภาพโดยตรงตามวรรคหนึ่ง
ได้แก่ การเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมสู่การรับรองขั้นที่สาม (Preparation Survey) การเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง

กระบวนการคุณภาพ (Surveillance Survey) การเยี่ยมเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดขององค์กร การเยี่ยม
สำรวจเมื่อเกิดข้อร้องเรียน การเยี่ยมสำรวจเมื่อสถานพยาบาลประสบภัยพิบัติ และการเยี่ยมสำรวจในกรณีอื่น ๆ
หมวด ๓
ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
---------------------------------------ข้อ ๑๙ ใบรับ รองคุณภาพและเครื่ องหมายรับรองคุ ณภาพ ให้ใช้ได้เฉพาะสถานพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองคุณภาพเท่านั้น สถานพยาบาลต้องไม่นำใบรับรองคุณภาพและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ไปใช้
กับสถานพยาบาลอื่น
ข้อ ๒๐ สถานพยาบาลสามารถแสดงใบรับรองคุ ณภาพและเครื่อ งหมายรับรองคุณภาพได้เ ฉพาะ
ในช่วงเวลาที่ได้รับการรับรองคุณภาพเท่านั้น
ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานะการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนด
หมวด ๔
ระยะเวลาการรับรองคุณภาพ
--------------------------------------------------ข้อ ๒๒ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเภทต่าง ๆ ให้มีกำหนดระยะเวลาดังนี้
(๑) การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร
(๑.๑) การรับรองคุณภาพขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง ให้มีระยะเวลาหนึ่งปี
(๑.๒) การรับรองคุณภาพขั้นที่สาม ให้มีระยะเวลาสามปี
(๑.๓) การรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า ให้มีระยะเวลาสามปี
(๒) การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะระบบที่มีการพัฒนาตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กำหนด และการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่ายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
ให้มีระยะเวลาสามปี
หมวด ๕
การต่ออายุการรับรองคุณภาพ
----------------------------------------ข้อ ๒๓ สถานพยาบาลต้องมีหนังสือแจ้งสถาบันเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองคุณภาพขั้นที่สาม
และขั้นก้าวหน้า ไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนที่วันอายุการรับรองคุณภาพสิ้นสุดลง
กรณีที่สถานพยาบาลไม่ได้มีหนังสือแจ้งสถาบันเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรอง
คุ ณ ภาพตามวรรคหนึ ่ง ให้ ถ ื อ ว่ า ใบรั บ รองคุ ณ ภาพสิ้ น สุ ด ลงเมื ่อ ครบกำหนดอายุ ใ บรั บ รองประเภทนั ้น ๆ

หากสถานพยาบาลดังกล่าวประสงค์จะให้สถาบัน ดำเนินการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลให้ดำเนินการ
ตามข้อ ๑๐
ข้อ ๒๔ ให้ถือว่าสถานพยาบาลเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองคุณภาพขั้นที่สามหรือขั้นก้าวหน้า
ตามข้อ ๒๓ เมื่อสถานพยาบาลจัดส่งเอกสารแบบประเมินตนเองมาที่สถาบันและสถาบันประเมินแล้วว่าควรจัด
การเยี่ยมรับรองคุณภาพขั้นที่สามหรือขั้นก้าวหน้าแก่สถานพยาบาลแห่งนั้น
กรณีสถานพยาบาลที่เข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองคุณภาพตามวรรคหนึ่งและอยู่ระหว่าง
การดำเนินการของสถาบันจนถึงวันที่อายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสิ้นสุด ให้สถานะของสถานพยาบาล
เป็นสถานะอยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองชั่วคราวไม่เกิน สามเดือน และได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพ
นับแต่วันที่อายุการรับรองสิ้นสุดเมื่อได้รับการอนุมัติ โดยสถาบันต้องนำเสนอข้อมูลดังกล่า วให้คณะกรรมการ
ทราบ
ข้อ ๒๕ สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุการรับรองคุณภาพขั้นที่สามหรือขั้นก้าวหน้า ให้อายุ
การรับรองที่ได้รับการต่ออายุ เริ่มนับถัดจากวันที่ครบกำหนดอายุเดิมและให้มีกำหนดระยะเวลาตามใบรับรอง
ประเภทนั้น ๆ
ข้อ ๒๖ ให้ถือว่าสถานพยาบาลเข้าสู ่ก ระบวนการต่ อ อายุ การรับรองคุณภาพขั ้น ที่ห นึ่ ง ขั้นที่ ส อง
รับ รองคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะระบบและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ พัฒ นาระบบเครือ ข่ า ย
เมื่อสถานพยาบาลจัดส่งเอกสารหรือดำเนินการอื่นครบถ้วนตามแนวทางที่ผู้อำนวยการกำหนด
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่สถาบันประสบภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ใดที่มีผลต่อกระบวนการทำงานของ
สถาบันในการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้สถานพยาบาลที่เข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรอง
คุณภาพ ตามข้อ ๒๔ เป็นสถานะอยู่ร ะหว่างการต่ออายุการรับรองชั่ว คราว จนกว่าการทำ งานของสถาบัน
จะเข้าสู่ภาวะปกติ
หมวด ๖
ค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรองคุณภาพ
----------------------------------------------------ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรองคุณภาพ จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจ โดยสถาบัน
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจไปยังสถานพยาบาลตามภาระงานเยี่ยม (man-day) ที่เกิดขึ้น
ภาระงานเยี่ยมตามวรรคหนึ่ง สถาบันจะคำนวณจากจำนวนผู้เยี่ยมสำรวจทั้งหมดคูณด้วยจำนวน
วันเยี่ยมสำรวจ
ข้อ ๒๙ ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจครอบคลุมถึง
(๑) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นการเตรียมการเยี่ยมสำรวจของสถาบัน ได้แก่ การประเมินแบบ
ประเมินตนเองที่สถานพยาบาลส่งมา
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมสำรวจ ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้เยี่ยมสำรวจ ค่าเดินทางและค่าที่พักไปจนถึง
กระบวนการพิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจ แจ้งผลการรับรองและออกใบรับรองคุณภาพให้สถานพยาบาล

(๓) ค่าใช้จ ่ายในการออกใบรับรองคุณภาพและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ รวมตลอดถึ ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีการมอบใบรับรองคุณภาพ
ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจตามวรรคหนึ่ง ไม่ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมที่สถานพยาบาล
ต้องการให้ส ถาบัน จัดให้เพื่อเตรีย มความพร้อมก่อนรับการเยี่ยมสำรวจและค่าใช้จ่ายในการทำการประชุ ม
ผ่านทางไกล (Teleconference และ Web Conference)
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่หลังการเยี่ยมสำรวจ สถานพยาบาลจำเป็นต้องได้รับการเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่อง
หรือหลังได้รับการการรับรองคุณภาพแล้ว มีเหตุการณ์ที่สถาบันกำหนดว่าสถานพยาบาลจะได้รับการเยี่ยม
เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและการมีข้อร้องเรียนสถานพยาบาล สถาบันจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจไปที่สถานพยาบาลตามจำนวนภาระงานเยี่ยมที่เกิดขึ้น
ข้อ ๓๑ ให้ผู้อำนวยการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการทำการประชุมผ่านทางไกล (teleconference และ web conference) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ย วข้องกับ การรับ รองคุณภาพ เผยแพร่ ให้ส ถานพยาบาลทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตรา
ที่คณะกรรมการกำหนด
หมวด ๗
การปฏิบัติหลังได้รับการรับรองคุณภาพ
----------------------------------------------ข้อ ๓๒ ให้ส ถานพยาบาลที่ได้ร ับ การรับรองคุณภาพดังต่อไปนี้ ต้องจัดส่งแผนการพัฒ นาคุณภาพ
หลังได้ร ับ การรับ รองคุ ณภาพและรายงานความก้าวหน้า ในการพั ฒ นาคุ ณภาพให้ส ถาบั น ตามหลัก เกณฑ์
และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด คือ
(๑) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพขั้นที่สามและขั้นก้าวหน้า
(๒) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะระบบ
(๓) สถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อ ๓๓ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้มารับบริการอย่างรุนแรงโดยไม่คาดคิดหรือเกิดเหตุการณ์ ที่
ส่งผลกระทบต่อความเชื่ อมั ่น ของสังคมที่มี ต่ อสถานพยาบาล ให้ส ถานพยาบาลจัดทำรายงานเป็นหนั ง สื อ
แจ้งสถาบัน ทัน ที ห รื อ อย่ างช้ าไม่ เกิน สามสิ บ วันนับ ถัดจากวัน ที่เ กิ ดเหตุ การณ์น ั้นหรื อวัน ที่ เกิดผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของสังคมต่อสถานพยาบาล
หากสถานพยาบาลไม่ ด ำเนิ น การตามวรรคหนึ ่ ง ผู ้ อ ำนวยการอาจมี ห นั ง สื อ สอบถาม
สถานพยาบาลถึงการดำเนิน การตามวรรคหนึ่ง การไม่รายงานเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งในเวลาอันสมควร
อาจเป็นเหตุให้ผู้อำนวยการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อใช้ประกอบการวางแผนเยี่ยมสำรวจ
สถานพยาบาลหรือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการเยี่ยมสำรวจหรือนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรอง
คุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ

ข้อ ๓๔ เมื่อสถานพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีการควบรวม
กิจการหรือมีการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือศักยภาพการจัดบริการที่สำคัญ ให้สถานพยาบาลจัดทำรายงาน
เป็นหนังสือแจ้งสถาบันภายในสามสิบวัน
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่สถานพยาบาลประสบภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการ
ทำงานอย่างมีนัยสำคัญของสถานพยาบาลในระหว่างที่ยังมีสถานะการรับรองคุณภาพ ให้สถาบันจัดให้มีการเยี่ยม
สำรวจประเมินระบบของสถานพยาบาลที่ธำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและการใช้ก ระบวนการ
คุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
หมวด ๘
การเพิกถอนการรับรอง
-------------------------------------------------ข้อ ๓๖ สถานพยาบาลจะถูกพิจ ารณาเพิกถอนการรับรอง เมื่อสถาบันได้รับทราบเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ในสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ อันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพ และ
สถาบั น ได้ ต รวจสอบและรวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว เห็ น ว่ า เหตุ ก ารณ์ น ั ้ น มี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารและ
ความปลอดภัยของผู้มารับบริการของสถานพยาบาลแห่งนั้ นอย่างมากและเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลจากการที่
สถานพยาบาลไม่รักษาคุณภาพของกระบวนการตามข้อกำหนดในมาตรฐานที่สถาบันประกาศใช้ ให้ผู้อำนวยการ
เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะภายในหกสิบวัน โดยผู้อำนวยการ
เป็นผู้พิจารณาคำสั่งเพิกถอนการรับรองคุณภาพพร้อมกับมีหนังสือแจ้งคำสั่งเพิกถอน สิทธิในการอุทธรณ์ และ
ระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ ให้สถานพยาบาลทราบ
เมื่อสถานพยาบาลได้มีการทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของสังคมแล้วนำมาวิเคราะห์ จนนำมาสู่การปรับปรุงพัฒนากระบวนงานให้มีความรัดกุมมากขึ้นและได้รายงานให้
สถาบันทราบ ให้สถาบันจัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเยี่ยมติดตามเพื่อเฝ้าระวังและเยี่ยมต่ ออายุ
การรับรอง
หมวด ๙
การอุทธรณ์
-------------------------------------------------ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ส ถานพยาบาลไม่ผ ่านการรับรองคุณภาพหรือถูกสั่งเพิกถอนการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลอาจใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้อำนวยการภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่สถานพยาบาลได้รับแจ้ง
คำสั่ง โดยในหนังสืออุทธรณ์ให้สถานพยาบาลแนบข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งเหตุผลของการไม่ผ่าน
การพิจารณารับรองคุณภาพหรือเพิกถอนการรับรองคุณภาพมาด้วย
ให้ผู้อำนวยการพิจารณาคำอุทธรณ์ โดยอาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองและให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำอุทธรณ์

ในกรณีที่ผู้อำนวยการเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งตามความเห็นของ
ตนและแจ้งผลให้สถานพยาบาลทราบภายในสามสิบวันนับถัดจากวันที่ได้รับคำอุทธรณ์
ถ้าผู้อำนวยการไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับถัดจากวันที่ได้รับคำอุทธรณ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจาก
ผู้อำนวยการและให้ผ ลการพิจ ารณาของคณะกรรมการถือ เป็นที่ส ุดโดยให้ ผ ู้อำนวยการปฏิบัติตามมติ ข อง
คณะกรรมการ
ถ้ามีเหตุ จ ำเป็ น ไม่ อ าจพิจ ารณาให้ แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาดั ง กล่า ว ให้คณะกรรมการ
มีหนังสือแจ้งให้สถานพยาบาลผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว
หมวด ๑๐
ข้อมูลการเยี่ยมสำรวจ และสถานะการรับรอง
-------------------------------------------ข้อ ๓๘ สถานพยาบาลพึ ง ให้ ข ้ อ มู ล แก่ ส ถาบั น และผู ้ เ ยี ่ ย มสำรวจตามความเป็ น จริ ง ในกรณี ที่
สถานพยาบาลมีเจตนาให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือปกปิดข้อมูลที่สำคัญและผู้เยี่ยมสำรวจทราบ
ในขณะเยี่ยมสำรวจ ผู้เยี่ยมสำรวจจะยุติการเยี่ยมสำรวจทันทีหรือถ้าสถาบันรับทราบภายหลังสถานพยาบาลได้รับ
การรับรองคุณภาพแล้ว อาจจะเป็นเหตุให้สถานพยาบาลถูกพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
ข้อ ๓๙ เอกสารและข้อมูลที่สถานพยาบาลส่งให้สถาบันหรือผู้เยี่ยมสำรวจศึกษาก่อนการเข้าเยี่ย ม
รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมในขณะเยี่ยมสำรวจจะถูกรักษาเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลที่มีชื่อของ
สถานพยาบาลหรือข้อมูลที่คาดคะเนได้ว่าเป็นของสถานพยาบาลใดให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกจะต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถานพยาบาลนั้นก่อน
ข้อ ๔๐ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะและประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ สถาบัน
สามารถเผยแพร่สถานะการรับรองคุณภาพ ตลอดจนประวัติการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล แต่ละแห่งผ่าน
เว็บไซด์ (Website) และสื่อต่าง ๆ ที่สถาบันผลิตขึ้น
ข้อ ๔๑ สถาบันสามารถนำข้อมูลที่สถานพยาบาลส่งมาเพื่อขอรับการรับรองคุณภาพไปศึกษาวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ส ถานการณ์งานบริการสุขภาพโดยรวมของประเทศและกำหนดนโยบายสุขภาพ
ที่เหมาะสม แต่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่เปิดเผยต่อสาธารณะต้องเป็นข้อมูลในภาพรวม ไม่มีการเปิดเผยร ายชื่อ
เป็นรายสถานพยาบาล

หมวด ๑๑
บทเฉพาะกาล
--------------------------------------------ข้อ ๔๒ ใบรับรองคุณภาพและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ที่ออกตามระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธ ีการในการประเมินและการรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และที่ออกตามระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์ การมหาชน) ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธ ีการในการประเมินและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถือว่าเป็นใบรับรองคุณภาพและเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ออกตามระเบียบนี้ และที่ออกตาม
ระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและ
การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุดอายุของใบรับรองคุณภาพและ
เครื่องหมายรับรองคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และที่ออกตามระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการประเมินและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔๓ การดำเนิน การต่ออายุใบรับรองคุณภาพและเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ ดำเนินการตาม
ระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและ
การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และที่ดำเนินการตามระเบียบสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและการรับรอง
คุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๔ การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพที่ไ ด้ดำเนินการตามระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และที่ดำเนินการตามระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดำเนินการแล้ว
เสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถดำเนินการตามระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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