แนวทางการจัดทำเอกสาร
รับรอง
ขั้นที่ 1 ใหม

รับรอง
ขั้นที่ 2 ใหม

ตออายุการรับรองขั้นที่ 2
ตออายุการรับรอง
ขั้นที่ 1

1. หนังสือเจตจำนง
2. Hospital Profile
1. หนังสือเจตจำนง
3. ผลการทบทวน 12 กิจกรรม
2. Hospital Profile
3. ผลการประเมินตนเองตาม
1. หนังสือเจตจำนง
(แสดงผลการพัฒนาอยาง
Overall Scoring
2. HospitalProfile
ต อ เน� อ ง หลั ง ได ร ั บ การ
4. ผลงานเด น ที ่ แ สดงการ
รับรองขั้นที่ 1 สู HA)
3. ผลการทบทวน 12 กิจกรรม
พั ฒ นา (CQI) จำนวน
(ระยะการพัฒนาไมนอ ยกวา
4. ผลการประเมินตนเองตาม
5 เร�อง
6 เดือน)
5. Gap Analysis form Patient
Overall scoring
4. ผลการประเมินตนเองตาม
Safety Goals : SIMPLE
5 เร�อง
Overall Scoring
6. สรุปผลการทำ medical
record audit ตามแบบฟอรม
ของ สปสช.

คาธรรมเนียมการเยี่ยมประเมินระดับขั้นการพัฒนา

ระดับขั้น

สังกัด

0-2
รัฐบาล &
(ประเมินระดับขั้น) เอกชน
ตออายุ
การรับรอง
ขั้น 2

รัฐบาล
เอกชน

จำนวนเตียง
เปดบริการ
0-60
61-120
121-500
> 500
≤ 120
> 120
0-60
61-120
121-500
> 500

Tools
Overall
scoring
Step2 Essential
Overall scoring

Overall
scoring

หมายเหตุ :
คา MD 15,000 บาท (รวมคาเดินทางและคาที่พัก)
* กรณี รพ. ในโครงการประกันสังคม
** สรพ.สนับสนุน 1 MD
สำหรับ รพ.ภาครัฐ ที่มีปญหา ดานการเงินวิกฤติระดับ 7
สามารถแจงกับสถาบันอยางเปนทางการเพ�อสงพิจารณา
ขอปรับลดอัตราคาเยีย่ มตามอัตราที่สถาบันกำหนด

กรณีกลุม รพ.ภาครัฐทีม่ จี ำนวนเตียงเปดจริง
มากกวา 120 เตียง และ กลุม รพ.เอกชนทุก
ขนาดเตียง
1. หนังสือเจตจำนง
2. Hospital Profile
3. ผลการประเมินตนเองตาม
Overall Scoring
4. ผลงานเดนที่แสดงการพัฒนา
(CQI) จำนวน 5 เร�อง
5. Gap Analysis form Patient
Safety Goals : SIMPLE 5 เร�อง
6. สรุปผลการทำ medical record audit
ตามแบบฟอรมของ สปสช.
กรณี กลุม รพ.ภาครัฐทีม่ จี ำนวนเตียงเปดจริง
นอยกวา 120 เตียง
1. หนังสือเจตจำนง
2. Hospital Profile
3. ผลงานการพัฒนาคุณภาพ CQI 5 เร�อง :
ระบบโรค 2 เร�อง และ ระบบงาน 3 เร�อง
4. ตัวชี้วัดที่รพ. ใช ในการติดตามงานของ
ตนเอง
- ตามแผนยุทธศาสตร
- กลุมโรคสำคัญ
- ระบบงานสำคัญ
5. ความกาวหนาการพัฒนาตามจุดเนนของ
มาตรฐาน Step 2 Essential เตรียมนำ
เสนอผูเ ยีย่ มทีห่ นางาน (ไมตอ งสง สรพ.)

Mandays
(MD)
1 หรือ 2*
2
3
4
2
3-4
1 หรือ 2*
2
3
4

คาใชจาย
15,000xMD
15,000**
15,000xMD
15,000xMD

ขั้นตอนการขอรับรองการพัฒนา
ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 สู HA
คุณภาพ
และความปลอดภัย
การพัฒนาตนเอง
การประเมินตนเอง

แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ
Hospital Accreditation (HA)
กระบวนการ

การประเมินจากภายนอก

เรียนรู

(เยี่ยมสำรวจ)

การรับรองคุณภาพ

คานิยมและแนวคิดหลัก
- HA เปนกระบวนการเรียนรู
- มุงเนนผูปวยและสุขภาพ
- พัฒนาตอเน�อง

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 1
อุดรอยรั่ว

+ ทำงานประจำใหดี
+ มีอะไรใหคุยกัน
+ ขยันทบทวน

เรงความเร็ว

ปรับทิศ &
มุงพัฒนาระบบ
+ เปาหมายชัด
+ วัดผลได
+ ใหคุณคา
+ อยายึดติด

+ ผลลัพธทีดี
+ มีวัฒนธรรม
+ นำมาตรฐาน
ใชเต็มพื้นที่

สำนักสงเสริมการพัฒนา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

ชั้น 5 อาคารสุขภาพแหงชาติ ซอย 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ผูประสานงานตามเขตพื้นที่
เขต 1, 2, 4
โทร.02-832-9449 (รัชนีบูลย)
เขต 3
โทร.02-832-9475 (สุดารัตน)
เขต 5, 11, 12
โทร.02-832-9445 (ธรสิริ)
เขต 6, 7, 8
โทร.02-832-9476 (เกตุสุดา)

เขต 9
เขต 10
เขต 13

โทรศัพท 02 832 9400

โทร.02-832-9478 (ศิริลักษณ)
โทร.02-832-9448 (ภาณุมาศ)
โทร.02-832-9452 (ณัฐณิชา)

www.ha.or.th

ขั้นตอนและระยะการใหบริการขอรับรอง
ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2
รพ.รับการแจงเตือน
และเตรียมตัวตออายุ
การรับรอง ขั้นที่ 1
หรือ ขั้นที่ 2

รพ.ย�นเอกสาร
ตามแนวทาง
ที่สถาบันกำหนด
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รพ.ชำระคาธรรมเนียมการเยี่ยม
อยางนอย 7 วันกอนวันเยี่ยม

สรพ.แจง
วันเยี่ยม ประสาน
การเยี่ยมและ
แจงคาธรรมเนียม
การเยี่ยม

-M2

4

1 เดือน กอนวันเยี่ยมรับรอง
ขั้นการพัฒนา

1

กรณีขอตออายุ
การรับรองคุณภาพ
ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
(4 เดือน กอนวันหมด
อายุ)

การดำเนินการของ สรพ.

ทำหนังสือแจง รพ.เตรียมตอ
อายุการรับรอง

การดำเนินการของ
สถานพยาบาล

เตรียมตัวตออายุการรับรอง

กรณี ขอรับรองการ
พัฒนาขัน้ ที่ 1 และ 2 ใหม
(2 เดือนกอนวันเยี่ยม
ประเมินขั้นการพัฒนา)
กรณีตอ อายุการรับรอง
ขั้นที่ 1 และ 2 (2 เดือน
กอนวันหมดอายุ)

การดำเนินการของ สรพ.
ทำหนังสือตอบรับ

การดำเนินการของ
สถานพยาบาล

ย�นหนังสือแสดงความจำนง
ขอรับการรับรองขัน้ ที่ 1 และ
2 หรือ ขอตออายุการรับรอง
ขั้นที่ 1 และ 2 พรอมดวย
เอกสารเพิม่ เติมตามทีส่ ถาบัน
กำหนด

ประกาศผลการรับรอง
ผาน www.ha.or.th
สงมอบ
รายงานการเยี่ยม และ
กิตติกรรมประกาศ
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บทบาท สรพ.และ บทบาท รพ.
ตาม timeline
3

2

วันเยี่ยม
รับรองขั้น

สำเร็จ

7 วัน กอนวันเยี่ยม

รับรองขั้นการพัฒนา

การดำเนินการของ
สถานพยาบาล

รพ.ชำระคาธรรมเนียม
การเยียมสำรวจ ตามที่ไดรบั
รายการแจ ง จาก สรพ.

การดำเนินการของ สรพ.

แจงวันเยี่ยม/แจงช�อผูเขาเยี่ยมทาง
e-mail และโทรศัพท
ประสานรายละเอียดการเตรียมรับเยียม
สำรวจและยื น ยั น กำหนดการเยี ่ ย ม
(Survey Agenda)
สงเอกสารแจงคาธรรมเนียมในการเยีย่ ม
สำรวจเพ�อรับรองขั้นการพัฒนา

การดำเนินการของ สรพ.

ผูเยี่ยมสำรวจเขาเยี่ยมโดยสามารถ
ออกแบบกระบวนการเยีย่ มและยืดหยุน
ไดตามความเหมาะสมเพ�อสรางการเรียนรู
ที่คุมคาที่สุดแกสถานพยาบาล

การดำเนินการของ สรพ.

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ
นำเสนอ ผูอ ำนวยการสถาบัน
เพ�อพิจารณาใหการรับรอง
ขั้นที่ 1 หรือขั้นที่ 2

ภายใน 1 เดือน หลัง
การเยี่ยมรับรองขั้น
การพัฒนา

การดำเนินการของ สรพ.

ประกาศผลการรับรองทาง
www.ha.or.th แจ ง ผล
การรั บ รองและแจ ง ผลแก
สถานพยาบาลอยางเปนทางการ
สงรายงานการพัฒนาคุณภาพ
ใหแก รพ.พรอมใบกิตติกรรม
ประกาศรับรองขั้น
การพัฒนา

การดำเนินการของ
สถานพยาบาล

พัฒนาตอเน�องตามขอเสนอแนะ
การพัฒนา และตอยอดการพัฒนา
ในประเด็นที่ไดรับการช�นชม
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพในประเด็น
ทีส่ ถาบันใหขอ เสนอแนะเรงดวนและ
สงมายังสถาบันภายใน 3 เดือน
นับตัง้ แตไดรบั ทราบผลการรับรอง
* แจงสถาบันทันทีเม�อเกิดเหตุการณ
ที่มีผลกระทบตอผูมารับบริการ
อยางรุนแรงหรือเกิดเหตุการณที่
สงผลกระทบตอความเช�อมั่นของ
สังคม

การดำเนินการของสถานพยาบาล
ระหวางการเยีย่ มสำรวจขอใหจดั บุคลากรเขา รวมเรียนรูก บั ทีมผูเ ยีย่ มสำรวจ
อำนวยความสะดวกและปฏิบัติตาม แนวทางการรับเยี่ยมตามที่สถาบันแจง
ใหทราบ

รพ.สามารถสงเอกสารตอไปนี้

ตรวจสอบกำหนดการเยีย่ มและยืนยันวัน
เยีย่ มรับรองขัน้ การพัฒนาทาง e-mail
จัดสงเอกสารรายงานผลการประเมิน
ตนเองทั้งหมดใหกับ สรพ.และผูเยี่ยม
รับทราบเร�องคาธรรมเนียมการเยี่ยม
และเตรียมการชำระตามเวลาที่กำหนด
90%
80%

90
80
50%

60
50
40
30
20
10
2011

วันเยี่ยมรับรองขั้น
การพัฒนา

6

ภายใน 3 สัปดาห
หลังการเยี่ยมรับรอง
ขั้นการพัฒนา

7

ภายหลังไดรับแจงผล
การรับรอง

ขั้นตอนการขอเขารวมกระบวนการพัฒนาตามมาตรฐาน HA

การดำเนินการของสถานพยาบาล

70

5

M1

8

2012

2013

2014

2015

2016

1. แบบจำนงสมัครขอเขารวมพัฒนาตามมาตรฐาน HA
Download ที่ www.ha.or.th
2. Hospital profile (ฉบับขอมูลทั่วไป ความยาวไมเกิน 12 หนา)
3. สำหรับสถานพยาบาลเอกชน ขอใหแสดงเอกสารตอไปนี้
· ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1)
· ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคล�อนยายอาคาร (อ.6)
· ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
· เอกสารใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)

