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ขั้นตอนในการขอรับการประเมินและรับรองสถานพยาบาลทีพ่ัฒนาตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการ

สุขภาพ ครั้งแรก 

 เมื่อสถานพยาบาลผ่านการเยี่ยมประเมินเฉพาะรายโรค/เฉพาะระบบ และต้องการพัฒนาเป็นการรับรอง

ในรูปแบบของเครือข่าย Healthcare Network Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ.2563 หมวดที่ 1 ข้อ 7 (3) และเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 สถานพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายต่างๆ ตามมาตรฐานที่

คณะกรรมการกำหนด  

 ขอให้สถานพยาบาลได้เตรียมการและดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เยีย่มกบั 

สรพ. 

 เครอืขำ่ยเป็นผูจ้ัดสง่เอกสำรทีเ่ป็น

ปัจจบุันทัง้ในรปูแบบกระดำษและ 

electronic file ใหแ้กท่มีผูเ้ยีย่ม

ส ำรวจโดยตรง และจัดสง่

เอกสำรรำยงำนผลกำรประเมนิ

ตนเองใหส้ถำบันเป็น electronic 

file ในรปูของ CD หรอื ทำง e - 

mail : ใหผู้ป้ระสำนงำนพืน้ที ่ดังนี้ 

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

นอกเครอืขำ่ยกบัสถำนพยำบำลทีม่ศีักยภำพเหนอืกวำ่ 

4) รำยงำนกำรตดิตำมเครือ่งชีวั้ด และกำรน ำเสนอผลกำร

พัฒนำ 

5) เวชระเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่โรคหรอืระบบทีข่อรับ

กำรเยีย่มรับรองทีส่ะทอ้นกำรเชือ่มโยงระหวำ่งเครอืขำ่ย

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

6) Summary ผลกำรประชมุคณะกรรมกำร  
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ขั้นตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 
(1) 6 เด ือน ก ่อนวัน
เยี่ยมสำรวจ 

 - สถานพยาบาลยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อยืนยัน
การเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองเครือข่าย พร้อม
เอกสารเพื่อเตรียมการเยี่ยมสำรวจ 
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 1)  

(2) 6 สัปดาห์ ก่อนวัน
เยี่ยมสำรวจ 

สถาบนัแจ้งวันเยี่ยมสำรวจ 
และรายชื่อผู้เยี่ยมสำรวจ ผ่าน
ทาง e-mail 

ยืนยันวันเยี่ยมสำรวจทาง e-mail  

(3) 2 สัปดาห์ ก่อนวัน
เยี่ยมสำรวจ 

ประสานรายละเอียดการ
เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจและ
ยืนยันกำหนดการเย่ียมสำรวจ 
(survey agenda) 

- ตรวจสอบ/ยนืยันกำหนดการเยี่ยม 
- จัดส่งเอกสารให้กับผู ้เยี ่ยมสำรวจและสถาบัน ตาม
รายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ  

(4) วันที่เยี่ยมสำรวจ ผู้เยี่ยมสำรวจเข้าเยี่ยม
สถานพยาบาลและเครือข่าย 
  

ระหว่างการเยี่ยมสำรวจ สถานพยาบาลจัดให้มีบุคลากร
เข้าร่วมเรียนรู้กับทีมผู้เยี่ยมสำรวจ ตลอดจนทบทวนผล
การเยี่ยมสำรวจโดยทีมงานของสถานพยาบาลและ
เครือข่าย 

(5) 2 เดือน หลังจาก
เยี่ยมสำรวจ 

ประกาศผลการรับรองทาง 
website แจ้งผลการรับรอง
และสรุปผลการเยี่ยมสำรวจ
แก่สถานพยาบาลอย่างเป็น
ทางการ 

รับทราบผลการรับรอง และปฏิบัติตามแนวทางที่ สรพ. 
กำหนดสำหรับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองแล้ว 
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ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพ (re-accreditation survey) 

เมื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพ จาก สรพ. มีความประสงค์ขอต่ออายุการ

รับรองให้มีความต่อเนื่องตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ.2563 หมวดที่ 1 ข้อ 7 (3) 

สถานพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายต่างๆ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด จึง

ขอให้สถานพยาบาลดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 

(1) ภายหลังได้รับแจ้งผล

การรับรองและสรุปผลการ

เยี่ยมสำรวจ 

 - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเครือข่ายในประเด็น
ที่ สรพ. ให้ข้อเสนอแนะและส่งมายัง สรพ. 
ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่ได้รับทราบผลการ
รับรอง 
- รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่าย รวมทั้งตัวชี้วัดที่สำคัญมายัง สรพ. ทุก 
1 ปี นับจากวนัรับรอง   

(2) 9 เดือน กอ่นวัน

หมดอายุการรับรอง 

ทำหนังสือแจ้งเตรียมการต่ออายุ
การรับรอง  

 

(5) 6 เดือน กอ่นวัน

หมดอายุการรับรอง 

 - ย่ืนหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อยืนยันการเข้าสู่
กระบวนการประเมินรับรอง พร้อมเอกสารที่ต้อง
จัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจส่ง สรพ. 
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 1)  

(6) 3 เดือนครึง่ ก่อนวัน

หมดอายุการรับรอง       

แจ้งวันเยี่ยมสำรวจและรายช่ือ   
ผู้เยี่ยมสำรวจ ผ่านทาง e-mail 

ยืนยันวันเยี่ยมสำรวจทาง e-mail  

(7) 3 เดือน กอ่นวัน

หมดอายุการรับรอง 

ประสานรายละเอียดการเตรียม
รับการเยี่ยมสำรวจและยืนยัน

- ตรวจสอบ/ยนืยันกำหนดการเยี่ยม 
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ขั้นตอน การดำเนินการของ สรพ. การดำเนินการของสถานพยาบาล 

กำหนดการเยี่ยมสำรวจ (survey 
agenda) 

- จัดส่งเอกสารให้กับผู้เยี่ยมสำรวจและสถาบัน 
ตามรายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยม
สำรวจ 

(8) 2 เดือน กอ่นวัน

หมดอายุการรับรอง (วัน

เยี่ยมสำรวจ) 

ผู้เยี่ยมสำรวจเข้าเยี่ยม
สถานพยาบาลและเครือข่าย 
  

ระหว่างการเยี่ยมสำรวจ สถานพยาบาลจัดให้มี
บุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้กับทีมผู้เยี่ยมสำรวจ 
ตลอดจนทบทวนผลการเยี่ยมสำรวจโดยทีมงาน
ของสถานพยาบาลและเครือข่าย 

(9) ณ วันหมดอายุการ

รับรอง 

ประกาศผลการต่ออายุการรับรอง
ทาง website แจ้งผลการรับรอง            
และสรุปผลการเยี่ยมสำรวจแก่
สถานพยาบาลอย่างเป็นทางการ 

รับทราบผลการรับรอง และปฏิบัติตามแนวทางที่
สรพ. กำหนด สำหรับสถานพยาบาลที่ผ่านการ
รับรองแล้ว 
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เอกสารแนบ 1 เอกสารที่ตอ้งจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจ 

 เอกสารที ่สถานพยาบาลขอรับรองเครือข่าย ต้องจัดส่งให้ สรพ. เพื ่อแสดงเจตจำนงในการเข้าสู่

กระบวนการประเมินรับรอง ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที ่คาดว่าจะเป็นวันประกาศผลการรับรอง

กระบวนการคุณภาพ หรือวันหมดอายุการรับรอง ประกอบด้วย 

1) หนังสือแสดงเจตจำนงขอรับการประเมินรับรองจาก สรพ. 
2) การประเมิน Network Profile & ผลวิเคราะห์ GAP ตาม Value Stream Map & ผลการดำเนินงาน 
3) ผลการประเมินตนเอง SAR ตาม HNA Scoring Guideline พร้อม Evidence 
4) Clinical Tracer Highlight ภาพรวมเครือข่าย อย่างน้อย 3 เรื่อง 
5) ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของลักษณะพื้นฐานของเครือข่าย  
6) แผนงาน service plan ของสาขา/โรคที่ขอรับการประเมิน (ถ้ามี) 
7) รายงานความก้าวหน้า (กรณีขอ Re-accredit) 

 

หมายเหตุ : ขอให้ทางสถานพยาบาลส่งเอกสารให้ สรพ.ในรูปแบบ electronic file 

 
 
 
 
 
 

 


