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1. ข้ันตอนในการเย่ียมสำรวจเพ่ือการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพข้ันท่ี 3 ครั้งแรก (Accreditation 

survey) 

เม่ือสถานพยาบาลไดดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาอยางตอเนื่อง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ

สุขภาพฉบับท่ี 4 และมีความพรอมท่ีจะขอรับการเยี่ยมสำรวจเพ่ือรับรองกระบวนการคุณภาพ (accreditation survey) 

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรบัรองคุณภาพ

สถานพยาบาลวาดวย หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล 

พ.ศ. 2563 และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 ขอใหสถานพยาบาลไดเตรียมการและดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

ข้ันตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 

(1) 8 เดือน กอนวันท่ี

คาดวาจะไดรับการ

รับรองกระบวนการ

คุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

- ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ

สุขภาพ ฉบับท่ี 4 โดยใชแนวทางการกำหนดระดับ

คะแนนการพัฒนา (Scoring Guideline 2019) วา

คะแนนในทุกบทของมาตรฐานตอนท่ี I-IV ไมต่ำกวา 2.5 

และปฏิบัติไดตามมาตรฐานสำคัญจำเปนตอความ

ปลอดภัยท่ีคณะกรรมการกำหนดทุกขอ ตามประกาศ

คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

เรื่อง มาตรฐานสำคัญจำเปนตอความปลอดภัย ในวันท่ีมี

การเยี่ยมสำรวจจริง 

- เริ่มเขียนแบบประเมินตนเองตามแบบรายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR 2020) ท่ี สรพ. กำหนด  

- ศึกษามาตรฐานสำคัญจำเปนตอความปลอดภัย และ

ดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนด    

 - ตรวจสอบวาสถานพยาบาลไดขอรับการประเมินจาก

หนวยงานตามเกณฑท่ี สรพ. กำหนด ดังนี้ 

    * สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

    * ระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย 

    * มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดดวย 

       เครื่องไตเทียม (กรณีมีหนวยไตเทียม) 

    * การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพทันตกรรม 

TDCA (ถามี) 
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ข้ันตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

   หากสถานพยาบาลอยูในเกณฑท่ีตองขอรับการ

ประเมิน แตยังไมเคยขอรับการประเมิน หรือการรับรอง

ท่ีมีอยูเดิมหมดอายุ (ณ วันท่ีคาดวาจะไดรับการรับรอง

กระบวนการคุณภาพจาก สรพ.) ขอใหติดตอประสาน

องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอรับการประเมินภายใน

ชวง 6 เดือนกอนวันท่ีคาดวาจะไดรับการรับรอง

กระบวนการคุณภาพจาก สรพ.  
 

(2) 6 เดือน กอนวันท่ี

คาดวาจะไดรับการ

รับรองกระบวนการ

คุณภาพ 

 - ยื่นหนังสือเพ่ือยืนยันการเขาสูกระบวนการประเมิน

รับรอง พรอมเอกสารท่ีตองจัดเตรียมเพ่ือการเยีย่มสำรวจ 

สง สรพ. (รายละเอียดอยูในเอกสารแนบทาย 1 )  

- สถานพยาบาลท่ีอยูในเกณฑท่ีตองขอรับการเยี่ยม

สำรวจจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

การรับรองระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการทาง

การแพทย และมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือด

ดวยเครื่องไตเทียม ไดมีการขอรับการเยี่ยมประเมิน

ดังกลาวแลว    
 

(3) 4 เดือน กอนวันท่ี

คาดวาจะไดรับการ

รับรองกระบวนการ

คุณภาพ 

สถาบันจัดใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูผานชองทางท่ี

เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ผลการวิเคราะหเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเอง 

(โดยสถาบันจะพิจารณาและ

แจงใหสถานพยาบาลทราบ

เปนรายกรณี)  
 

 

(4) 3 เดือนครึ่ง กอน

วันท่ีคาดวาจะไดรับ

การรับรอง

แจงวันเยี่ยมสำรวจและรายชื่อ

ผูเยี่ยมสำรวจ ผานทาง e-mail 

ยืนยันวันเยี่ยมสำรวจทาง e-mail  
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ข้ันตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 

กระบวนการคุณภาพ 

(5) 3 เดือน กอนวันท่ี

คาดวาจะไดรับการ

รับรองกระบวนการ

คุณภาพ 

ประสานรายละเอียดการ

เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ

และยืนยนักำหนดการเยี่ยม

สำรวจ (survey agenda) 

- ตรวจสอบ/ยืนยันกำหนดการเยี่ยม 

- จัดสงเอกสารใหกับผูเยี่ยมสำรวจและสถาบัน ตาม

รายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ 

(6) 2 เดือน กอนวันท่ี

คาดวาจะไดรับการ

รับรองกระบวนการ

คุณภาพ (วันเยี่ยม

สำรวจ) 

ผูเยี่ยมสำรวจเขาเยีย่ม

สถานพยาบาล 

  

ระหวางการเยี่ยมสำรวจ สถานพยาบาลจัดใหมีบุคลากร

เขารวมเรียนรูกับทีมผูเยี่ยมสำรวจ ตลอดจนทบทวนผล

การเยี่ยมสำรวจโดยทีมงานของสถานพยาบาล 

(7) ณ วันท่ีคาดวาจะ

ไดรับการรับรอง

กระบวนการคุณภาพ 

ประกาศผลการรับรองทาง 

website แจงผลการรับรอง

และสรุปผลการเยี่ยมสำรวจ

แกสถานพยาบาลอยางเปน

ทางการ 

รับทราบผลการรับรอง และปฏิบัติตามแนวทางท่ี สรพ. 

กำหนดสำหรับสถานพยาบาลท่ีผานการรับรองแลว 
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2. ข้ันตอนในการเย่ียมสำรวจเพ่ือตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพข้ันท่ี 3 (Re-accreditation Survey) 

เม่ือสถานพยาบาลไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพข้ันท่ี 3 จาก สรพ. ในครั้งแรกหรือในครั้งตอ ๆ 

มาแลว เพ่ือใหอายุการรับรองมีความตอเนื่องตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และ

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 จึงขอใหสถานพยาบาลดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 

(1) ภายหลังไดรับแจงผล

การรับรองและสรุปผลการ

เยี่ยมสำรวจ 

 - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพในประเด็นท่ี สรพ. 

ใหขอเสนอแนะและสงมายัง สรพ. ภายใน 3 

เดือน นับตั้งแตไดรับทราบผลการรับรอง 

- รายงานความกาวหนาการพัฒนาคุณภาพ 

รวมท้ังตัวชี้วัดท่ีสำคัญมายัง สรพ. ทุก 1 ป นับ

จากวันรับรอง   

(2) กิจกรรมหลังการ

รับรองกระบวนการ

คุณภาพ 

 

- จัดใหมีการเยี่ยมสำรวจเพ่ือเฝา

ระวังหลังการรับรอง ตามมติของ

คณะอนุกรรมการรับรอง

กระบวนการคุณภาพ หรือใน

ระยะเวลาก่ึงหนึ่งของอายุการ

รับรอง (surveillance survey) 

- จัดใหมีการเยี่ยมสำรวจเม่ือมี

การปรับเปลี่ยนผูบริหาร 

(verification survey) 

- จัดใหมีการเยี่ยมสำรวจเพ่ือ

ทบทวน กรณีมีเรื่องรองเรียนหรือ

เกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอ

ผูรับบริการอยางรุนแรงและ

กระทบตอความเชื่อม่ันของสังคม 

- เม่ือเกิดเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอผูมารับ

บริการอยางรุนแรง หรือเกิดเหตุการณท่ีสงผล

กระทบตอความเชื่อม่ันของสังคม ให

สถานพยาบาลจัดทำรายงานเปนหนังสือ 

แจง สรพ. ทันทีหรืออยางชาไมเกิน 30 วันนับ

ถัดจากวันท่ีเกิดเหตุการณนั้น หรือวันท่ีเกิด

ผลกระทบตอความเชื่อม่ันของสังคมตอ

สถานพยาบาล 

- เม่ือสถานพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงเจาของ

หรือผูบริหารสูงสุดขององคกร มีการควบรวม

กิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือ

ศักยภาพการจัดบริการท่ีสำคัญ ให

สถานพยาบาลจัดทำรายงานเปนหนังสือแจง

สรพ. ภายใน 30 วัน 

- ใหความรวมมือและรับผิดชอบคาใชจายใน 

การเขาเยี่ยมสำรวจเพ่ือเฝาระวัง การเยี่ยม

สำรวจเม่ือมีการปรับเปลี่ยนผูบริหาร และการ
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ข้ันตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 

เยี่ยมเม่ือมีขอรองเรียนสถานพยาบาล 

(3) 9 เดือน กอนวัน

หมดอายุการรับรอง 

ทำหนังสือแจงเตรียมการตออายุ

การรับรอง  

 

(4) 8 เดือน กอนวัน

หมดอายุการรับรอง 

 - ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 โดยใชแนวทางการ

กำหนดระดับคะแนนการพัฒนา (Scoring 

Guideline 2019) วาคะแนนในทุกบทของ

มาตรฐานตอนท่ี I-IV ไมต่ำกวา 2.5 และปฏิบัติ

ไดตามมาตรฐานสำคัญจำเปนตอความปลอดภัย

ตามประกาศคณะกรรมการสถาบนัรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง มาตรฐานสำคัญ

จำเปนตอความปลอดภัย   ในวันท่ีมีการเยี่ยม

สำรวจจริง 

- ปรับปรุงขอมูลแบบประเมินตนเองตามแบบ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) ท่ี สรพ. 

กำหนด  

- ศึกษามาตรฐานสำคัญจำเปนตอความปลอดภัย 

และดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนด    

- ตรวจสอบวาสถานพยาบาลไดขอรับการประเมิน

จากหนวยงานตามเกณฑท่ี สรพ. กำหนด ดังนี้ 

    * สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

    * ระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการทาง

การแพทย 

    * มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดดวย

เครื่องไตเทียม (กรณีมีหนวยไตเทียม) 

    * การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ   

ทันตกรรม TDCA (ถามี) 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

   หากสถานพยาบาลอยูในเกณฑท่ีตองขอรับ
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ข้ันตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 

การประเมิน แตยังไมเคยไดรับการประเมิน หรือ 

การรับรองท่ีมีอยูเดิมหมดอายุกอนวันหมดอายุ

ของ HA เดิม ขอใหติดตอองคกรวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ เพ่ือขอรับการประเมินภายในชวง 6 

เดือน กอนวันท่ีคาดวาจะไดรับการรับรอง

กระบวนการคุณภาพของ สรพ. 

(5) 6 เดือน กอนวัน

หมดอายุการรับรอง 

 - ยื่นหนังสือเพ่ือยืนยันการเขาสูกระบวนการ

ประเมินรับรอง พรอมเอกสารท่ีตองจัดเตรียม

เพ่ือการเยี่ยมสำรวจสง สรพ. (รายละเอียดอยูใน

เอกสารแนบ 1)  

- สถานพยาบาลท่ีอยูในเกณฑท่ีตองขอรับการ

เยี่ยมสำรวจจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

(ประเทศไทย) การรับรองระบบบริหารคุณภาพ

หองปฏบิัติการทางการแพทย และมาตรฐานการ

รักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ไดมี

การขอรับการเยี่ยมประเมินดังกลาวแลว 

(6) 3 เดือนครึ่ง กอนวัน

หมดอายุการรับรอง 

แจงวันเยี่ยมสำรวจและรายชื่อ   

ผูเยี่ยมสำรวจ ผานทาง e-mail 

ยืนยันวันเยี่ยมสำรวจทาง e-mail  

(7) 3 เดือน กอนวัน

หมดอายุการรับรอง 

ประสานรายละเอียดการเตรียม

รับการเยี่ยมสำรวจและยืนยัน

กำหนดการเยี่ยมสำรวจ (survey 

agenda) 

- ตรวจสอบ/ยืนยันกำหนดการเยี่ยม 

- จัดสงเอกสารใหกับผูเยี่ยมสำรวจและสถาบัน 

ตามรายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยม

สำรวจ 

(8) 2 เดือน กอนวัน

หมดอายุการรับรอง (วัน

เยี่ยมสำรวจ) 

ผูเยี่ยมสำรวจเขาเยีย่ม

สถานพยาบาล 

  

ระหวางการเยี่ยมสำรวจ สถานพยาบาลจัดใหมี

บุคลากรเขารวมเรียนรูกับทีมผูเยี่ยมสำรวจ 

ตลอดจนทบทวนผลการเยี่ยมสำรวจโดยทีมงาน

ของสถานพยาบาล 
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ข้ันตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 

(9) ณ วันหมดอายุการ

รับรอง 

ประกาศผลการตออายุการรับรอง

ทาง website แจงผลการรับรอง            

และสรุปผลการเยี่ยมสำรวจแก

สถานพยาบาลอยางเปนทางการ 

รับทราบผลการรับรอง และปฏิบัติตามแนวทางท่ี

สรพ. กำหนด สำหรับสถานพยาบาลท่ีผานการ

รับรองแลว 
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เอกสารแนบ 1 เอกสารท่ีตองจัดเตรียมเพ่ือการเย่ียมสำรวจ 

 เอกสารท่ีสถานพยาบาลตองจัดสงให สรพ. เพ่ือแสดงเจตจำนงในการเขาสูกระบวนการประเมินรับรอง 

ในชวงระยะเวลา 6 เดือน กอนวันท่ีคาดวาจะเปนวันประกาศผลการรับรองกระบวนการคุณภาพ หรือวันหมดอายุ

การรับรอง ประกอบดวย 

 1. หนังสือแสดงเจตจำนงขอรับการประเมินรับรองจาก สรพ. 

2. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาล (Hospital Profile 2019) ตามแบบบันทึกท่ี สรพ. กำหนดในโปรแกรม Excel  

3. รายงานการประเมินตนเองตามแบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report 2020: 

SAR 2020) ซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุมถึงรายงานความกาวหนาการพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะและบูรณาการการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานสำคัญจำเปนตอความปลอดภัยในแบบประเมินตนเอง (ความยาวไมเกิน 150 หนา)  

4. รายงานการประเมินตนเองของทีมนำทางคลินิก (Clinical Lead Team หรือ Patient Care Team) 

ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด พรอมดวย Clinical Tracer / Clinical Quality Summary ในโรคท่ีจัดลำดับความสำคัญ 

เปนเอกสาร PowerPoint ตามองคประกอบท่ีกำหนด 

5. แบบประเมินตนเองโครงสรางอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและหนวยงานสำคัญในสถานพยาบาล 

6. ผลการตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน ตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

7. สำเนาจดหมายขอรับการเยี่ยมหรือรายงานการตรวจเยี่ยมหรือหนังสือรับรองของสภาวิชาชีพ ตามเกณฑ

ท่ีกำหนดไวในเอกสารแนบ 2, 3  

8. Service profile หนวยงาน และรายละเอียดเก่ียวกับการดำเนินงานตามมาตรฐานสำคัญจำเปนตอความ

ปลอดภัยตามท่ีประกาศกำหนด (ใหเตรียมไวท่ีโรงพยาบาลในหองทำงานคณะผูเยี่ยมสำรวจในวันเขาเยี่ยม ไมตองสง 

สรพ.) 

เอกสารเหลานี้ ขอใหจัดสงให สรพ. ในรูปแบบ  electronic file 
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เอกสารแนบ 2 เกณฑการประเมินรับรอง/ เย่ียมสำรวจ รวมกับองคกรวิชาชีพ กอนการเย่ียมสำรวจครั้งแรก 

(Accreditation Survey) 

องคกรวิชาชีพ/ มาตรฐานท่ีรับรอง เกณฑท่ีกำหนด 

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) - สถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีขออนุญาตเปดบริการ

ตั้งแต 90 เตียงข้ึนไป ใหขอรับการเยี่ยมสำรวจจากสมาคม

เภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ในชวง 6 เดือน กอน

วันท่ีคาดวาจะไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยให

สำเนาจดหมายขอรับการประเมินจากสมาคมเภสัชกรรม

โรงพยาบาล (ประเทศไทย) สง สรพ.ดวย 

รับรองระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการทาง

การแพทย  

   - LA จากสภาเทคนิคการแพทย  

   - ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

   - มาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวง                 

สาธารณสุข จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

   - มาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหง

ประเทศไทย 

- สถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเปดใหบริการจริงตั้งแต 

30 เตียงข้ึนไป ใหขอรับการประเมินตามมาตรฐาน LA หรือ 

ISO 15189 หรือมาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข 

ในชวง 6 เดือน กอนวันท่ีคาดวาจะไดรับการรับรอง

กระบวนการคุณภาพ HA (ประมาณ 4 เดือน กอนวันเยี่ยม

สำรวจของ สรพ.) 

- โรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย โรงพยาบาลศูนย และ

โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ีมีการจัดบริการตรวจพยาธิวิทยา ใหขอรับ

การประเมินจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย 

ในชวง 6 เดือน กอนวันท่ีคาดวาจะไดรับการรับรอง

กระบวนการคุณภาพ HA (ประมาณ 4 เดือน กอนวันเยี่ยม

สำรวจของ สรพ.) 

- กรณีท่ีสถานพยาบาลเคยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน

ดังกลาวขางตนและอายุการรับรองของมาตรฐานดังกลาวยังมีผล

อยู ณ วันท่ีคาดวาจะไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพจาก 

สรพ. ก็ถือวาผลการรับรองดังกลาวใชได สถานพยาบาลไมตอง

ขอรับการประเมินใหม 

คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการ

รักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

(ตรต.) 

- สถานพยาบาลท่ีมีการใหบริการหนวยไตเทียม ไมวาจะ

ดำเนินการเองหรือมีสัญญาใหหนวยงานภายนอกมาจัดบริการ 

ใหขอรับการประเมินตามมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือด

ดวยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ในชวง 6 เดือน กอนวันท่ีคาดวาจะ
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องคกรวิชาชีพ/ มาตรฐานท่ีรับรอง เกณฑท่ีกำหนด 

ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA (ประมาณ 4 เดือน 

กอนวันเยี่ยมสำรวจของ สรพ.) 

- กรณีท่ีสถานพยาบาลเคยไดรับการรบัรองตามมาตรฐานของ 

ตรต. และอายุการรบัรองของมาตรฐานดังกลาวยังมีผลอยู ณ 

วันท่ีคาดวาจะไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพจาก สรพ. 

ก็ถือวาผลการรับรองดังกลาวใชได สถานพยาบาลไมตองขอรับ

การประเมินใหม 

การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ          

ทันตกรรม TDCA (ถามี) 

กรณีสถานพยาบาลท่ีมีคลินิกหรือการบริการทันตกรรมใน

สถานพยาบาลและไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพและ

ความปลอดภัยทางทันตกรรม TDCA ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines) สามารถใชผลการรับรองดังกลาวเปนสวนหนึ่งใน

การเยี่ยมสำรวจเพ่ือรับรองกระบวนการคุณภาพ 
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เอกสารแนบ 3 เกณฑการประเมินรับรอง/ เย่ียมสำรวจ รวมกับองคกรวิชาชีพ กอนการเย่ียมสำรวจเพ่ือตออายุ

การรับรอง (Re-accreditation Survey) 

องคกรวิชาชีพ/ มาตรฐานท่ีรับรอง เกณฑท่ีกำหนด 

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) - โรงพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ (ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน) 

ไดแก โรงพยาบาลท่ัวไป (เฉพาะขนาด S*), โรงพยาบาลศูนย, 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลสังกัดหนวยงาน

ราชการอ่ืนๆ และโรงพยาบาลเฉพาะทางทางจิตเวช ท่ีมีขนาด 

300 เตียงข้ึนไป (จากขอมูลการเปดบริการจริง) ใหขอรับการ

เยี่ยมสำรวจจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

ในชวง 6 เดือน กอนวันหมดอายุการรับรอง HA โดยใหสำเนา

จดหมายขอรับการประเมินจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

(ประเทศไทย) สง สรพ. ดวย 

- สำหรับสถานพยาบาลอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน สรพ. 

จะพิจารณาจากผลการเยี่ยมสำรวจครั้งท่ีผานมา และจะแจง

ใหสถานพยาบาลทราบเปนรายกรณี 

* โรงพยาบาลท่ัวไปขนาด S (Standard) เปนโรงพยาบาลท่ีมีขีดความสามารถรองรับผูปวยท่ีตองการการรักษาท่ียุงยาก

ซับซอนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญท้ังสาขาหลัก สาขารอง และสาขายอยบางสาขา 

รับรองระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการทาง

การแพทย  

   - LA จากสภาเทคนิคการแพทย  

   - ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

   - มาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวง

สาธารณสุข จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

   - มาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหง

ประเทศไทย 

- สถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีขออนุญาตเปด

ใหบริการตั้งแต 30 เตียงข้ึนไป ใหขอรับการประเมินตาม

มาตรฐาน LA หรือ ISO 15189 หรือมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

กระทรวงสาธารณสุข ในชวง 6 เดือน กอนวันหมดอายุการ

รับรอง HA (ประมาณ 4 เดือน กอนวันเยี่ยมสำรวจของ สรพ.) 

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาล

ท่ัวไป ท่ีมีการจัดบริการตรวจพยาธิวิทยา  ใหขอรับการประเมิน

จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย ในชวง 6 เดือน 

กอนวันหมดอายุการรับรอง HA (ประมาณ 4 เดือน กอนวัน

เยี่ยมสำรวจของ สรพ.) 

- กรณีท่ีสถานพยาบาลเคยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน

ดังกลาวขางตนและอายุการรับรองของมาตรฐานดังกลาวยังมีผล



 

ข้ันตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารท่ีตองจัดเตรียมเพ่ือการเยี่ยมสำรวจข้ันท่ี 3 

 

SD-ACD-013-04 

หนา  13 จาก 12 

 

 

องคกรวิชาชีพ/ มาตรฐานท่ีรับรอง เกณฑท่ีกำหนด 

อยู ณ วันหมดอายุการรับรอง HA ก็ถือวาผลการรับรองดังกลาว

ใชได สถานพยาบาลไมตองขอรับการประเมินใหม 

คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการ

รักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

(ตรต.) 

- สถานพยาบาลท่ีมีการใหบริการหนวยไตเทียม ไมวาจะ

ดำเนินการเองหรือมีสัญญาใหหนวยงานภายนอกมาจัดบริการ

ให ใหขอรับการประเมินตามมาตรฐานการรักษาโดยการฟอก

เลือดดวยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ในชวง 6 เดือน กอนวัน

หมดอายุการรับรอง HA (ประมาณ 4 เดือน กอนวันเยี่ยม

สำรวจของ สรพ.) 

- กรณีท่ีสถานพยาบาลเคยไดรับการรับรองตามมาตรฐานของ 

ตรต. และอายุการรบัรองของมาตรฐานดังกลาวยังมีผลอยู ณ 

วันท่ีหมดอายุการรับรอง HA ก็ถือวาผลการรับรองดังกลาวใชได 

สถานพยาบาลไมตองขอรับการประเมินใหม 

การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ          

ทันตกรรม TDCA (ถามี) 

กรณีสถานพยาบาลท่ีมีคลินิกหรือการบริการทันตกรรมใน

สถานพยาบาลและไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพและ

ความปลอดภัยทางทันตกรรม TDCA ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines) สามารถใชผลการรับรองดังกลาวเปนสวนหนึ่งใน

การเยี่ยมสำรวจเพ่ือรับรองกระบวนการคุณภาพ 
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