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คานา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการพัฒนา
ระบบเครือข่ายบริการสุขภาพว่ามีความจาเป็ นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูร้ บั บริการ ในระยะเริม่ ต้นสถาบัน
ได้จดั ทามาตรฐานการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุ ขภาพระดับจังหวัด ขึ้น ให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี และได้พฒ
ั นาปรับปรุง
เพิม่ เติมให้เป็ นปั จจุบนั ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดยบรรจุสาระสาคัญเฉพาะ
ของการจัดบริการในลักษณะเครือข่ายเพิม่ เติมให้ชดั เจนขึ้น และมีการทดลองนาไปใช้พฒ
ั นาระบบบริการ
สุขภาพระดับจังหวัดหลายแห่ง รวมถึงให้การเชิดชูเกียรติเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial
Healthcare Network Certification) รวมจานวน 16 แห่ง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้นมา
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่ าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 ได้มกี ารกาหนดให้มี
การประเมิน การพัฒ นาและรับ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาลที่พ ัฒ นาระบบเครือ ข่ า ย ตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกาหนด สถาบันจึงนามาตรฐานการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด มา
ปรับปรุงป็ นมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standard) ทีเ่ ปิ ดกว้าง
ขึ้นเพื่อ รองรับ สถานพยาบาลที่พ ัฒ นาเครือ ข่า ยในรูปแบบต่ า งๆ โดยสถานพยาบาลยังคงสามารถน า
มาตรฐานไปใช้เ พื่อการพัฒนาและการรับรองคุ ณภาพเครือ ข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial
Healthcare Network System Accreditaion: PNA) ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนดได้
สถาบันหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ามาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพนี้ จะช่วยเป็ นแนวทางในการทางาน
ของสถานพยาบาลกับ พื้นที่ห รือ เครือ ข่ายใดๆ ในการพัฒนาระบบบริการให้ก้าวหน้ า จากระดับ ภายใน
สถานพยาบาลไปเป็ นการพัฒนาระบบบริการที่มคี วามเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในลักษณะเครือข่ายบริการ
สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในและช่วยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขไทย ให้มคี วาม
ปลอดภัย ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ลดปั ญ หาข้อ ร้อ งเรียน และช่ว ยให้ประชาชนเกิดความมันใจ
่ และ
ไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
มิถุนายน 2563
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ส่วนที่ I บทนา
ที่มาของมาตรฐานระบบเครือข่ายบริ การสุขภาพ
ในปี พ.ศ. 2555-2556 กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการทบทวนบทบาทภารกิจ มุ่งที่จะดาเนิ น การ
จัดบริการสุขภาพเชิงรุกในระดับพืน้ ที่ เป็ นการบริหารในรูป แบบเขตสุขภาพ เนื่องจากการบริหารจัดการใน
ระดับจังหวัดมีขอ้ จากัด เพราะขนาดของประชาชนแต่ละจังหวัดแตกต่างกันมาก ในบางจังหวัดขาดความ
รวดเร็วในการตอบสนองต่อปั ญหา และยังเป็ นการกระจายอานาจออกจากส่วนกลางไปยังเขตพื้นทีอ่ กี ด้วย
จึง มีก ารจัดทาแผนการพัฒนาระบบบริก ารสุขภาพ (service plan) ซึ่ง มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ การพัฒนาและ
จัดระบบบริการทีม่ คี ุณภาพมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยได้มกี ารดาเนินงานดังนี้
ด้วยเหตุน้ี ทางสถาบันจึงได้มกี ารพัฒนารูปแบบมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพขึน้ เพือ่
1) ตอบสนองการทางานในเชิงระบบที่ครอบคลุมทัวประเทศ
่
2) ลดปั ญหาต่างๆ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงต่อ
ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย 3) ประชาชนไทยได้มสี ุขภาพดี ลดป่ วย ลดตาย และมีความมันใจในการ
่
รับ บริก ารจากสถานพยาบาลต่ า งในประเทศไทยโดยขยายการพัฒ นาระบบเครือ ข่ า ยครอบคลุ ม ถึง
สถานพยาบาลของรัฐในสังกัดอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุข และสถานพยาบาลเอกชน 4) ติดตามประเมิน
ผลลัพธ์ในการบริการตัง้ แต่ระดับแม่ข่ายสู่ลูกข่ายที่ไร้รอยต่อ 5) กระจายการดูภาวะสุขภาพให้ครอบคลุ ม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึน้
องค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาระบบเครือข่ายบริ การสุขภาพ
1. Seamless: เครือข่ายมีการพัฒนาคุณภาพระบบการเชื่อมต่อของสถานพยาบาลในทุกระดับ เพื่อลด
รอยต่อภายในเครือข่ายและนอกเครือข่ายที่มกี ารส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่อง รวมทัง้ การมีระบบ
ฐานข้อมูลทีส่ ามารถใช้ในการบริหารจัดการของเครือข่ายในภาพรวม
2. Network: เครือ ข่ า ยมีก ารก าหนดโครงสร้ า ง บทบาทหน้ า ที่ เป้ าหมาย และเครื่อ งชี้ว ัด ของ
สถานพยาบาลในแต่ละระดับทีช่ ดั เจน สอดคล้องและเชื่อมโยง มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
ภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. Patient Safety: เครือข่ายมีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยทีส่ ะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการร่วม
และเชื่อมโยงโดยมีเป้ าหมายเพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ทัง้ ผูป้ ่ วยภายในสถานพยาบาลทุกระดับ
และการดูแลเชื่อมโยงในเครือข่าย ครอบคลุมการดูแลผูป้ ่ วยในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การเข้าถึงบริการถึง
การดูแลต่อเนื่อง
4. Output/Outcome: เครือข่ายมีการกาหนดเป้ าหมายและเครื่องชี้วดั ในภาพรวมเครือข่าย มีจดั การ
ระบบฐานข้อมูล มีระบบการติดตามผลการดาเนินงาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมทัง้ เครือข่าย
ตามฐานประชากร ซึง่ ผลลัพธ์การดาเนินงานทีส่ าคัญควรมีแนวโน้มทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง
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คานิ ยาม
เครือข่ายบริ การสุขภาพ หมายถึง เครือข่ายสถานพยาบาลทีต่ ้องการพัฒนาระบบงานให้มคี วามเชื่อมโยง
ในทิศทางเดียวกันโดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มปี ระสิทธิภาพประสิทธิผลร่วมกัน
อาจเป็ น เครือข่ายบริการระดับจังหวัด เครือข่ายบริการกลุ่มโรค เครือข่ายสถานพยาบาลสังกัดต่างๆ หรือ
เครือข่ายสถานพยาบาลเอกชน เป็ นต้น
บริ การสุ ข ภาพ หมายถึง บริก ารสุ ข ภาพส าหรับ กลุ่ ม ผู้ป่ วยหรือ กลุ่ ม โรคที่เ ครือ ข่า ยขอประเมิน ตาม
มาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพทีค่ ณะกรรมการกาหนด เป็ นกลไกส่งเสริมสนับสนุนให้สถานพยาบาลเพิม่
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพที่เชื่อมโยงเชิงระบบให้เกิดระบบงานที่ มคี ุณภาพประสิทธิภาพในพื้นทีแ่ ละ
เครือข่ายระดับต่างๆ โดยเน้นการบริหารจัดการร่วมเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพ
เพือ่ ประชาชน และส่งเสริมการทางานเป็ นทีมด้วยหลัก INN (Individual:Node:Network)
สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ทงั ้ ทางกาย จิต ปั ญญาและสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวม
อย่างสมดุล
สถานพยาบาลแม่ ข่าย หมายถึง สถานพยาบาลที่เ ป็ นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพเรื่องทีเ่ ครือข่ายร่วมกันกาหนด
สถานพยาบาลในเครือข่าย หมายถึง สถานพยาบาลทีก่ าหนดร่วมกัน ใน network profile และอยู่ในสาย
ธารระบบบริการภาพเดียวกัน (value stream) เพื่อบริหารระบบบริการสุขภาพแบบเชื่อมโยงและประสาน
การดาเนินงานร่วมโดยมีเป้ าหมายเดียวกัน
ระบบบริ การที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care) หมายถึง ระบบทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั การติดตามรักษาและฟื้ นฟูสภาพ
จากทีมสหวิชาชีพ เลื่อนไหลไปอย่างราบรื่น ไม่มรี อยต่อให้สะดุดหรือติดขัด
ห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง การเคลื่อ นย้าย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตงั ้ แต่จุดเริ่มต้นไป
จนถึงจุดสุดท้ายปลายทางผู้บริโภค กระบวนการในแต่ ละขัน้ ตอน ห่วงโซ่อุปทานจะเพิม่ คุณค่าสินค้าซึ่งเกิด
จากการประสานงานของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทานและบูรณาการโลจิสติกส์ในทุกขัน้ ตอน ตลอดเส้นทางห่วง
โซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผูเ้ กีย่ วข้องได้ประโยชน์ร่วมกัน
ภาวะภัยคุกคามทางด้านสุขภาพ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง ปั ญหาทีท่ วโลกก
ั่
าลังเผชิญ
อยู่ เช่น มลพิษทางอากาศ, โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง, โรคติดต่อ, โรคระบาดต่างๆ, เชือ้ ดือ้ ยา, โรคติดเชือ้ เอชไอวี,
การปฏิเสธวัคซีน, ไข้เลือดออก รวมถึงการสาธารณสุขมูลฐานทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน เป็ นต้น
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ส่วนที่ II มาตรฐานระบบเครือข่ายบริ การสุขภาพ
ขอบเขตของมาตรฐานระบบเครือข่ายบริ การสุขภาพ
กรอบแนวคิดมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพ

มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพฉบับใหม่ มีการนากรอบแนวคิดจากมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดยเฉพาะมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ คือ ตอนที่ I การนาองค์กร มา
ใช้ในการพัฒนา เป็ นเกณฑ์ในการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่มกี ารดาเนินงานในรูปแบบ
เครือข่าย และบูรณการระบบงานสาคัญสาหรับการบริหารจัดการเครือข่ายรวมไว้ในการจัดการกระบวนการ
เช่น ระบบบริหารความเสีย่ ง โดยแยกกระบวนการสาคัญทีส่ ุดของระบบบริการสุขภาพทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของ
เครือข่าย ออกมาเป็ นกระบวนการดูแลผู้ป่วยและผู้รบั ผลงาน โดยยึดตามค่านิยมและแนวคิดหลักของการ
พัฒนาคุณภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ชวนสถานพยาบาลเครือข่ายในการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนา
ร่วมกัน

มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ฉบับมิถุนายน 2563, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

3

1. การนาเครือข่าย
ทีมนา1 กาหนดทิ ศทางนโยบายสื่อสาร และสร้างสิ่ งแวดล้อม รวมทัง้ มีการวางระบบกากับติ ดตาม
ดูแลทางคลิ นิก เพื่อส่งเสริ มการให้บริ การสุขภาพของเครือข่าย2 ที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย มีจริ ยธรรม
มีระบบการตัดสิ นใจที่ดี รับผิดชอบต่อสาธารณะ
1.1 ทีมนาเครือข่ายกาหนดภาพฝั น3 /ทิศทางนโยบายบริการสุขภาพของเครือข่าย ซึ่งเน้นบริการทีไ่ ร้รอย 4
ต่ อ มี คุ ณ ภาพปลอดภัย , สื่อ สารไปยัง ผู้บ ริห ารและผู้ป ฏิบัติง านในเครือ ข่ า ยทุ ก ระดับ ด้ว ยวิธีก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ
1.2 มีคณะกรรมการของเครือข่ายทัง้ ในด้านนโยบายและด้านวิชาการ ทาหน้าที่ตดั สินใจร่วมกันกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ส่งเสริมความร่วมมือ และติดตามผลการดาเนินการของการให้บริการสุขภาพ
1.3 ทีมนาในทุกส่วนของเครือข่ายตอบสนองต่อภาพฝั น/ทิศทางนโยบายของเครือข่าย ให้การสนับสนุน และ
มุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นเครือข่ายกันในการจัดบริการสุขภาพ
1.4 ทีมนาในทุกส่วนของเครือข่ายสร้างสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างความร่วมมือ การพัฒนา
คุณภาพ และประสิทธิภาพของบริการสุขภาพภายในเครือข่าย
1.5 ทีมนาในทุกส่วนของเครือข่ายคาดการณ์เตรียมการรับมือ เฝ้ าติดตาม กากับดูแลในประเด็นความเสีย่ ง
ความห่วงกังวลของสังคม ผลกระทบด้านลบ และปั ญหาจริยธรรมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากบริการของเครือข่าย
1.6 มีการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการนาของเครือข่าย
1.7 ทีมนาเครือข่ายมีการวางระบบกากับติดตามดูแลทางคลินิก เพื่อให้เกิดคุณภาพ และความปลอดภัยใน
การบริการ

1

ทีมนา หมายถึง ทีมผูบ้ ริหารของเครือข่ายอันประกอบด้วยผูน้ าสูงสุดทางด้านการบริหารของและวิชาการของเครือข่ายและสถานพยาบาลใน
เครือข่าย
2 เครือข่าย หมายถึง กลุ่มหรือองค์กรทีม
่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มโรงพยาบาลในจังหวัด กลุ่มโรงพยาบาลสังกัดกรมทหาร กลุ่ม
โรงพยาบาลในเครือ กลุ่มโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
3 ภาพฝั น หมายถึง สิง่ ทีม
่ คี วามตัง้ ใจไว้อยากให้เป็ นไปตามใจทีค่ ดิ ไว้
4 ไร้รอยต่อ หมายถึง การทางานร่วมกันทีส
่ ามารถแบ่งปันทรัพยากร มีการช่วยเหลือกัน เปรียบเสมือนอยู่ในสถานทีแ่ ห่งเดียวกัน ด้วยความเป็ น
เอกภาพ
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2. การบริ หารแผนกลยุทธ์5
เครือข่ายกาหนดกลยุทธ์และเป้ าหมายของการจัดบริ การสุขภาพ เพื่อตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิ บตั ิ และติ ดตามผลการจัดบริ การเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบรรลุ
เป้ าหมาย
2.1 มีการกาหนดกลยุทธ์และเป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ของการจัดบริการสุขภาพของเครือข่าย เพื่อตอบสนอง
ปั ญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มุ่งสู่ภาพฝั นทีเ่ ครือข่ายกาหนด โดยพิจารณาความท้าทาย
เชิง กลยุ ท ธ์ 6 โอกาสเชิง กลยุ ท ธ์ 7 และข้อ ได้เ ปรีย บเชิง กลยุ ท ธ์ 8. มีก ารก าหนดกรอบเวลาที่จ ะบรรลุ
เป้ าหมาย/ วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
2.2 มีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์9 เกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการในระดับ และพืน้ ทีต่ ่างๆของเครือข่าย
จุดประสานงานในการทางานและการให้บริการ รวมทัง้ บทบาทของผูส้ ง่ มอบ10 และพันธมิตร11
2.3 มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ และเป้ าหมายไปสูก่ ารปฏิบตั ผิ ่านแผนปฏิบตั กิ าร และการสือ่ สารทีด่ ไี ปยังทุกส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องในเครือข่าย บุคลากรในเครือข่ายตระหนักในบทบาท และการมีสว่ นร่วมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
2.4 มีการสนับสนุ นทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอ รวมทัง้ การกระจายและใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
เครือข่าย
2.5 มีก ารก าหนดตัว ชี้ว ัด ส าคัญ เพื่อ ติด ตามผลการจัด บริก ารสุ ข ภาพของเครือ ข่า ย. ระบบการวัด ผล
ครอบคลุมประเด็นสาคัญ และหนุนเสริมให้องค์กรในเครือข่ายบริการสุขภาพมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
5

แผนกลยุทธ์ หมายถึง การใช้วธิ กี ารต่างๆ เพื่อให้งานทีท่ าสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ทีม่ ผี ลอย่างชัดเจนต่อความสาเร็จในอนาคตของเครือข่าย ความท้าทายเหล่านี้มกั เกิดจาก
แรงผลักดันภายนอกเช่นการเปลีย่ นแปลงของโลก นโยบายทิศทาง ความต้องการความคาดหวังของลูกค้าและสังคม หรือ จากแรงผลักดันใน
องค์กร เช่น ขีดความสามารถของเครือข่าย ทรัพยากรบุคคล โดยเป็ นแรงผลักดันทีเ่ ป็ นการแข่งขันและเปรียบเทียบเพื่ออนาคตของเครือข่าย
7 โอกาสเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ภาพอนาคตทีเ่ กิดจากการคิดนอกกรอบ การระดมสมอง การใช้ประโยชน์จากความบังเอิญ กระบวนการวิจย
ั และ
สร้างนวัตกรรม การประมาณการอย่างฉีกแนวจากสภาพปัจจุบนั และแนวทางอื่น ๆ เพื่อมองอนาคตทีแ่ ตกต่างออกไปจากเดิม
8 ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความได้เปรียบในเรื่องต่างๆทีม
่ าจากสมรรถนะหลักของเครือข่ายหรือองค์กรในเครือข่าย ทีม่ ุ่งเน้นการสร้าง
และเพิม่ พูนขีดความสามารถภายในของเครือข่าย เป็ นตัวตัดสินว่าเครือข่ายจะประสบความสาเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทัวไปมั
่ กเป็ นปัจจัยที่
ช่วยให้เครือข่ายประสบความสาเร็จในเชิงแข่งขันทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
9 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจทีเ่ กีย
่ วกับอนาคตของเครือข่าย ตัง้ แต่การกาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และภารกิจในการดาเนิน
ให้บริการสุขภาพของเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายประสบความสาเร็จตามเป้ าหมาย โดยการกาหนดแผนกลยุทธ์จะเป็ นแนวทางสาหรับการ
ตัดสินใจในด้านสาคัญและแนวทางปฏิบตั สิ าหรับบุคลากรระดับต่างๆภายในเครือข่าย
10 ผูส
้ ่งมอบ หมายถึง ผูท้ ส่ี ่งวัตถุดบิ หรือบริการให้กบั คู่คา้ หรือสมาชิกในกลุม่
11 พันธมิตร คือ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทีจ
่ ะช่วยเหลือกันตามสัญญาทีท่ าไว้ เพื่อร่วมมือกันในการทางาน
6
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2.6 มีก ารก ากับ ติด ตามและประเมิน ผลการด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ อ ย่ า งเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
2.7 มีการคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเครือข่าย หรือคู่เทียบอื่น และตอบสนองอย่าง
เหมาะสม
3. การมุ่งเน้ นผู้ป่วย/ผู้รบั บริ การ ผู้รบั ผลงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย12
ระบบบริ การสุขภาพในเครือข่ายสามารถปรับตัวตอบสนองต่อความต้ องการ ความคาดหวัง เสียง
สะท้อนและข้อร้องเรียนจากผู้ป่วย/ผู้รบั บริ การ ผู้รบั ผลงาน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย นามาใช้วางแผน
และปรับปรุงเพื่อให้ มนใจว่
ั่
าบริ การที่ จดั สอดคล้องกับความต้ องการดังกล่าว รวมทัง้ มีการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและมีการคุ้มครองสิ ทธิ ผ้ปู ่ วย/ผู้รบั บริ การ อย่างเหมาะสม
3.1 ระบบบริการสุขภาพในเครือข่ายสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการและความคาดหวังทีส่ าคัญของ
ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ/กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้รบั ผลงาน และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วยวิธกี ารที่เหมาะสม นามาใช้
วางแผนและปรับปรุงระบบของเครือข่ายเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบริการทีจ่ ดั ให้ สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว
3.2 มีช่องทางที่มปี ระสิทธิภาพให้ผู้รบั บริการ/กลุ่มเป้ าหมาย ค้นหาข้อมู ลข่าวสาร และขอรับบริการ มีการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการบริการ และคุณภาพบริการ
3.3 มีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับเสียงสะท้อนและข้อร้องเรียนจากผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย มีการตอบสนอง และจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจ และ
เสียงสะท้อนมาปรับปรุงการให้บริการของเครือข่าย
3.4 มีกระบวนการในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย/ผู้รบั บริการ และให้การคุ้มครองสิทธิ
ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการอย่างเหมาะสม
3.5 มีช่องทางหรือกลไกทีใ่ ห้ผรู้ บั บริการ ผูร้ บั ผลงาน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนงาน
ของเครือข่าย
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ผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสีย หมายถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยได้รบั ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดาเนินการระบบบริการสุขภาพของเครือข่าย
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4. การวัด วิ เคราะห์ และจัดการความรู้
เครื อ ข่ า ยมี ก ารวัด วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรับ ปรุง ระบบงาน มี ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 13 เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ จาเป็ น มีคุณภาพ และพร้อมใช้ งานสาหรับ
บุ ค ลากร และผู้ร บั บริ ก าร มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล วิ ช าการ และการจัด การความรู้เ พื่ อ การดูแ ลผู้ป่ วย/
ผู้รบั บริ การ ที่มีคณ
ุ ภาพ
4.1 มีการกาหนดและทบทวนข้อมูล/ตัวชี้วดั สาคัญ เพือ่ ใช้ในการจัดบริการ และติดตามผลการจัดบริการของ
เครือข่าย
4.2 มีการจัดเก็บเชื่อมโยง และวิเคราะห์ขอ้ มูล/ตัวชีว้ ดั สาคัญในทุกระดับ และทุกส่วนของเครือข่าย เพือ่ ให้ได้
ข้อสรุปทีน่ ่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลการดาเนินการของเครือข่าย นามาจัดลาดับความสาคัญเพื่อการพัฒนา และ
ถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ เครือข่าย
4.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอานวยความสะดวกในการสื่อ สาร การส่งต่อ และการดูแลผู้ป่วย/
ผูร้ บั บริการภายในเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
4.4 มีการจัดการระบบสารสนเทศให้มนใจในความเชื
ั่
่อถือได้ มันคง
่ มีการรักษาความลับของผู้ป่วย และ
คานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
4.5 มีการนาข้อมูลวิชาการและแนวปฏิบตั ทิ างคลินิกทีท่ นั สมัย มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย และบาบัดรักษา
4.6 มีการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิท่ดี ี และเรียนรู้จากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์14 ทัง้
ภายในเครือข่าย และจากนอกเครือข่าย นาไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ร่ี ดั กุมเป็ นระบบในแนวทางเดียวกันทัง้ เครือข่าย
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สารสนเทศ หมายถึง การแสดงหรือชีแ้ จงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆทีไ่ ด้ผ่านการเปลีย่ นแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธกี าร
ต่าง ๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ เพือ่ นามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ
14 เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ หมายถึง อุบต
ั กิ ารณ์ทก่ี ่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย ครอบคลุมถึงการเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อน การบาดเจ็บ ความ
ทุกข์ทรมาน ความพิการ และการเสียชีวติ และอาจจะเป็ นอันตรายทางด้านสังคม หรือจิตใจ
มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ฉบับมิถุนายน 2563, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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5. การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล15
มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และจานวนที่เหมาะสม เพียงพอ รวมทัง้ มีระบบงานและ
วัฒนธรรมการทางานที่เอื้อต่อการให้บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ มีระบบการพัฒนา การประเมิ นผลงาน การ
ยกย่องชมเชย และแรงจูงใจที่ส่งเสริ มการสร้างผลงานที่ดี
5.1 มีทรัพยากรบุคคลสาขาต่างๆ ที่มคี วามรู้ความสามารถ และจานวนที่เหมาะสมสาหรับการจัดบริการ
สุขภาพของเครือข่าย รวมทัง้ มีผทู้ าหน้าทีป่ ระสานงาน และบริหารจัดการตามความจาเป็ น
5.2 มีโครงสร้าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทางานทีเ่ อื้อต่อการสื่อสาร การประสานงาน การปรึกษา การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และมีความคล่องตัว
5.3 มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่ การดูแลผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย โดยพิจารณาจากบทบาททีต่ ้องรับผิดชอบในแต่ละระดับของเครือข่าย ข้อมูลคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา มีการใช้ศกั ยภาพของเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรและการ
เรียนรูร้ ่วมกัน
5.4 มีระบบการสร้างแรงจูงใจ และเสริมพลังเพื่อหนุ นเสริม การทางานเป็ นทีม ยึดผู้ป่วย/ผู้รบั บริการและ
ประชาชนเป็ นศูนย์กลางของการดูแล
6. การจัดการกระบวนการ
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รบั ริ การ และกระบวนการสนับสนุน
เพื่อให้ การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิ ช าชี พ มีคุณภาพและปลอดภัย. มีการบริ หารจัดการระบบ
เครือข่าย เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของบริ การ มีระบบสนับสนุนที่จาเป็ น รวมทัง้ มีระบบการจัดการห่วง
โซ่อปุ ทาน และการส่งมอบที่ได้ผล มีการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยต่อภาวะฉุกเฉิ น
6.1 มีการกาหนดกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย/ผู้รบั บริการ และกระบวนการสนับสนุน รวมทัง้ การประสานความ
ร่วมมือและการใช้ทรัพยากรจากภายนอก เพือ่ ส่งมอบคุณค่าให้แก่ ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ ตามกลุ่มเป้ าหมาย
6.2 มีการจัดทาข้อกาหนดสาคัญหรือคุณลักษณะทีค่ าดหวังของกระบวนการข้างต้น
6.3 มีการออกแบบ และสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับกระบวนการทางานเพื่อตอบสนองข้อกาหนด / ความ
คาดหวังสาคัญข้างต้น โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้รบั บริการ หลักฐานทางวิชาการ มาตรฐาน
15

ทรัพยากรบุคคล หมายถึง กลุ่มคนทีม่ าร่วมกันทางานของเครือข่ายทัง้ หมด เช่น ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
สถานพยาบาลต่างๆในเครือข่าย รวมไปถึง กลุ่มคนในชุมชนต่างๆทีถ่ ูกกาหนดให้เป็ นทีมการขับเคลื่อนระบบบริการของเครือข่าย
มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ฉบับมิถุนายน 2563, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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วิชาชีพ เทคโนโลยีใหม่ๆ ความรูข้ ององค์กร/เครือข่าย การหนุนเสริมความเป็ นเครือข่าย เช่น การช่วยเหลือ
กัน ความยืดหยุ่น การเพิม่ โอกาสในการจัดการกับปั ญหาแต่เริม่ แรก
6.4 สถานพยาบาลในเครือข่ายนากระบวนการทางานที่ออกแบบไว้ไปปฏิบตั ิ และสร้างความมันใจว่
่ าจะ
เป็ นไปตามข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ มีการนาข้อมูลจากผู้รบั บริการและผูร้ ่วมงานจากภายนอกมา
ใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว มีการใช้ตวั ชีว้ ดั สาคัญเพือ่ ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทางาน
6.5 เครือ ข่ายบริก ารสุ ข ภาพร่ว มกับ สถานพยาบาลในเครือ ข่าย วางระบบบริห ารความเสี่ย ง ปรับ ปรุ ง
กระบวนการทางานเพื่อลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล่า ป้ องกันความผิดพลาด และเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ ทาให้ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยดีข้นึ ในทุกๆ มิติ และเพิม่ ประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของเครือข่าย
แต่ละระดับ16
6.6 มีระบบสนับสนุ นที่จาเป็ น ที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อ
ระบบยา ระบบตรวจชันสูตร ฯลฯ
6.7 มีการจัดระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 17 รวมถึงการส่งมอบที่ได้ผล เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในทุกจุดบริการทีก่ าหนดไว้
6.8 มีการจัดการระบบเครือข่ายการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ิ ใช้ความร่วมมือ และศักยภาพ
ของเครือข่ายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการให้บริการ เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ ทีส่ ถานพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง
หรือหลายแห่งในเครือข่าย
7. กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รบั บริ การ
มีกระบวนการดูแลที่สอดคล้องปัญหาของผู้ป่วย/ผู้รบั บริ การ โดยคานึ งถึงมาตรฐานวิ ชาชีพ ความ
ปลอดภัย การเข้าถึงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว ในทุกขัน้ ตอนของการดูแล
7.1 มีระบบที่เอื้อต่อการเข้าถึงและเข้ารับบริการสุขภาพ รวมถึงระบบการจัดลาดับความจาเป็ นและความ
เร่งด่วนของปั ญหาผู้ป่วย/ผู้รบั บริก าร (triage) ตามความจาเป็ นและความเร่งด่ว นของปั ญหา รวมถึงขอ
ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเครือข่าย การหมุนเวียนผู้เชี่ยวชาญออกไปตรวจรักษาผู้ป่วย/ผูร้ บั บริการ ความ
เสีย่ งสูง ณ สถานพยาบาลระดับรองลงไป
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เครือข่ายแต่ละระดับ หมายถึง เครือข่ายบริการสุขภาพทีม่ กี ารดูแลที่ครอบคลุมตัง้ แต่ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการ
เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ
17
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7.2 มีระบบการส่งต่อ ระหว่างสถานพยาบาลในเครือ ข่ายอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและไร้รอยต่อ มีการ
อานวยความสะดวกและการสื่อสารข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการดูแลก่อนส่งต่อ การดูแลระหว่างส่งต่อ และ
การเตรียมรับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ อย่างเหมาะสม
7.3 มีการประเมินผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ และการสืบค้น (investigate) ในกลุ่มโรคมุ่งเน้นตามแนวทางทีเ่ ครือข่าย
ร่วมกันกาหนด ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
7.4 มีการระบุปัญหา/การวินิจฉัยโรคและวางแผนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รบั บริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
แนวทางทีเ่ ครือข่ายร่วมกันกาหนด โดยแผนการดูแลมีเป้ าหมายชัดเจน ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ และครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับแผนการดูแล มีระบบการประสานกันระหว่างเครือข่ายอย่างเหมาะสมในการ
ขอคาปรึกษา มีการทบทวนผลการวินิจฉัยทีผ่ ดิ พลาดและปรับปรุงร่วมกันในเครือข่าย
7.5 มีการประเมินปั ญหาและความต้องการของผู้ป่วย/ผู้รบั บริการ หลังจากจาหน่ าย วางแผนจาหน่าย และ
เตรียมความพร้อมให้ผปู้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ และครอบครัวสามารถดูแลต่อเนื่องได้หลังจาหน่ าย โดยพิจารณา
ศักยภาพของเครือข่ายร่วมด้วย
7.6 ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ ได้รบั การดูแลตามแผนโดยผู้มคี ุณสมบัตเิ หมาะสม คานึงถึงความปลอดภัยและการ
บรรลุเป้ าหมายตามแผน มีการเฝ้ าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามแนวทาง และเป้ าหมายการ
รักษาทีเ่ ครือข่าย ได้ร่วมกันกาหนดในกลุ่มโรคสาคัญด้วยข้อมูลทางวิชาการทีท่ นั สมัย
7.7 มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อผู้ป่วย/ผู้รบั บริการ ที่มอี าการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะ
วิกฤติ และมีช่องทางให้ความช่วยเหลือหรือคาปรึกษาในการจัดการภาวะฉุ กเฉินของเครือข่ายที่ไร้รอยต่อ
รวมทัง้ ประสานการส่งต่อทีร่ วดเร็ว
7.8 ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ ทีจ่ าหน่ายออกจากสถานพยาบาล ได้รบั การส่งต่อติดตามประเมินความก้าวหน้า และ
ปรับแผนการดูแลเป็ นระยะอย่างเหมาะสม มีการส่งต่อข้อมูลให้แก่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือชุมชน เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับการดูแลต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลลัพธ์การติดตามในเครือข่าย
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8. ผลลัพธ์การดาเนิ นการของเครือข่าย
ให้สรุปผลการดาเนิ นการที่สาคัญด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้รบั บริ การ การมุ่งเน้ นผู้ป่วย/ผู้รบั บริ การ และ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย การมุ่งเน้ นบุคลากรประสิ ทธิ ภาพของระบบงาน การนา และการมีส่วนร่ วมที่
เกี่ยวข้องกับบริ การสุขภาพที่ ขอประเมิ น (รวมทัง้ นาข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ ตามมาตรฐานข้อ
2.6, 2.7 และ 4.2)
8.1 นาเสนอระดับและแนวโน้มของตัวชี้วดั สาคัญด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้รบั บริการ ในภาพรวมของเครือข่าย
ทัง้ ในด้านผลลัพธ์ กระบวนการ ความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ และสถานภาพการทางาน (functional
status)18 พิจารณาจาแนกตามสถานพยาบาล หรือระดับการดูแลตามความเหมาะสม รวมทัง้ แสดงข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบทีเ่ หมาะสม
8.2 นาเสนอระดับและแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สาคัญด้านการรับรู้ และความพึงพอใจของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ และ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
8.3 นาเสนอระดับและแนวโน้ มของตัวชี้ว ดั สาคัญ ด้านขีดความสามารถ อัต รากาลัง การพัฒนาทีมข้าม
หน่วยงานทัง้ เครือข่าย
8.4 นาเสนอระดับและแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สาคัญด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง
8.5 นาเสนอระดับและแนวโน้มของตัวชีว้ ดั สาคัญด้านการนาและการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย นามาวิเคราะห์
และปรับปรุงระบบงาน

18

สถานภาพการทางาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจาวัน เพื่อตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานตาม
บทบาทของการดารงชีวติ เพื่อคงไว้ซง่ึ ภาวะสุขภาพและความผาสุกในชีวติ
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ส่วนที่ III เกณฑ์การพิ จารณาเพื่อรับรองสถานพยาบาลที่พฒ
ั นาระบบเครือข่ายบริ การสุข ภาพ
สถาบัน รับ รองคุณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ก ารมหาชน) ได้ม กี ารพัฒ นามาตรฐาน ระบบ
เครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standards) ขึน้ เพือ่ รองรับนโยบายสุขภาพที่มกี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทางสถาบัน จึงได้จดั ทาแนวทางประเมินมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ
ขึ้น โดยรูปแบบของการประเมินจะใช้ใ นการให้การรับรองเครือข่ายบริการในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
เครือข่ายบริการระดับจังหวัด เครือข่ายบริการกลุ่มโรค เครือข่ายสถานพยาบาลสังกัดต่างๆ หรือเครือข่าย
สถานพยาบาลเอกชน เป็ นต้น ทีต่ อ้ งการพัฒนาระบบงานให้มคี วามเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน
ด้ว ยเหตุ น้ี ทางสถาบัน จึง ได้จ ัด ท ารูป แบบการรับ รองมาตรฐานระบบเครือ ข่า ยบริการสุ ขภาพ
(Healthcare Network Accreditation: HNA) ขึน้ เพื่อใช้ในการรับรองสถานพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาระบบเครือข่าย
บริการสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเพือ่ รับรองสถานพยาบาลที่พฒ
ั นา
ระบบเครือข่ายดังนี้
1. คุณสมบัติพื้นฐานของสถานพยาบาลที่ขอรับรองตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริ การสุขภาพ
1.1. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัวไป
่ หรือสถานพยาบาลทีเ่ ป็ นแม่ข่ายหลักในการบริหารจัดการเรื่อง
นัน้ ๆ ต้องผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
1.2. เครือข่ายสถานพยาบาล (ทีร่ ะบุใน network profile และอยู่ใน value stream) ต้องได้รบั การรับรอง
HA ไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของสถานพยาบาลมีอยู่
1.3. ระบบ/บริก าร ที่จ ะขอรับ รอง ต้ อ งมีก ารด าเนิ น การระบบ/บริก ารดัง กล่ า ว ให้ค รอบคลุ ม ใน
สถานพยาบาลเครือข่ายทีก่ าหนด
1.4. มีการเรียนรูจ้ าก Clinical Performance และใช้กระบวนการคุณภาพในการปรับปรุงระบบงานตลอด
กระบวนการของเครือข่ายไม่ใช่เป็ นการพัฒนาเฉพาะจุด
1.5. มีขอ้ มูลผลลัพธ์ของงานคลินิกบริการครอบคลุมทัง้ มิตคิ ุณภาพงานบริการ และมิตคิ วามปลอดภัย
ของผู้ป่วย ไม่ต่ ากว่า 1 ปี ย้อ นหลัง โดยเป็ นข้อ มูล วิเ คราะห์ผู้ป่วยที่อ ยู่ในความรับผิดชอบของ
เครือข่ายนัน้ (population-based) ไม่ใช่เพียงข้อมูลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่สถานพยาบาลของ
เครือข่าย
หมายเหตุ: กรณีสถานพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัดเรื่อง Stroke สมาคม
โรคหลอดเลือดสมองไทยแนะนาให้ รพศ./รพท. หรือสถานพยาบาลแม่ข่าย ควรผ่านการรับรอง DSC
ก่อนขอการรับรองเครือข่าย
1.6. กรณีเครือข่ายต้องการให้สถานพยาบาลอื่นๆ มาเข้าร่วมเพิม่ เติม เช่น สถานพยาบาลเอกชน หรือ
สถานพยาบาลสังกัดอื่นๆ ซึง่ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับเครือข่าย โดยต้องระบุจานวน และต้นสังกัด
มาให้ชดั เจน
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2. เกณฑ์การพิ จารณาเพื่อรับรองสถานพยาบาลที่พฒ
ั นาตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริ การสุขภาพ
2.1 มีคุณสมบัตขิ องสถานพยาบาลทีข่ อรับรองเครือข่ายสถานพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาระบบเครือข่ายบริการ
สุขภาพครบถ้วน
2.2 มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละบทและคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมตามมาตรฐานเครือข่ายสถานพยาบาลที่
พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพทีค่ ณะกรรมการกาหนด ไม่ต่ากว่า 2.5
2.3 สถานพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพแสดงให้เห็นถึงการนาหลักคิดสาคัญของการ
พัฒนาเครือข่าย (Principle of HNA) มาใช้ในการพัฒนาเครือข่ายครบถ้วน ดังนี้
• การบริห ารจัด การระบบเครือ ข่า ยบริก ารสุ ข ภาพที่มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
(Network effective and efficiency)
• การบริ ห ารจัด การระบบเครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ล ดรอยต่ อ ของการบริ ก าร
(Seamless) ส่งผลให้เป็ นระบบเดียวกันโดยมีเป้ าหมายร่วม
• มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (Patient
safety)
• การบริหารจัดการค านึงถึงผลลัพธ์คุ ณภาพบริการทางคลินิก (Clinical outcome) ใน
ภาพรวมของ เครือข่าย (Population based)
2.4 กรณีสถานพยาบาลทีข่ อพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด ต้องแสดงให้เห็นถึงการ
ดาเนินงานการขับ เคลื่อนร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็ นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสาคัญ
อย่างเป็ นรูปธรรม
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3. ขัน้ ตอนการขอรับการประเมิ นและรับรองสถานพยาบาลที่พฒ
ั นาตามมาตรฐานระบบเครือข่าย
บริ การสุขภาพ
3.1. Timeline
ยืน
่ เจตจำนง
เพือ
่ ขอร ับรอง

สรพ.แจ้งว ัน
เยีย
่ ม

ส่งเอกสำร
เยีย
่ ม

6 Month

6 WK

2 WK

ว ันเยีย
่ ม
สำรวจ

2 เดือนประกำศ
ผลกำรร ับรอง
1) หนังสือแสดงเจตจำนง
2) Network Profile & ผล
วิเครำะห์ GAP ตำม Value
Stream Map & ผลกำร
ดำเนินงำน
3) ผลกำรประเมินตนเอง
ตำม HNA Scoring
Guideline พร ้อม Evidence
4) Clinical Tracer
Highlight ภำพรวมเครือข่ำย
อย่ำงน ้อย 3 เรือ
่ ง
5) ผลกำรตรวจสอบควำม
ครบถ ้วนของลักษณะพืน
้ ฐำน
ของเครือข่ำย
6) แผนงำน service plan
ของสำขำ/โรคทีข
่ อรับกำร
ประเมิน (ถ ้ำมี)
7) รำยงำนควำมก ้ำวหน ้ำ
(กรณีขอ Re-accredit)

สถำน
พยำบำล
ยืนยันวัน
เยีย
่ มกับ
สรพ.

เครือข่ำยเป็ นผู ้จัดส่งเอกสำรทีเ่ ป็ น
ปั จจุบันทัง้ ในรูปแบบกระดำษและ
electronic file ให ้แก่ทม
ี ผู ้เยีย
่ ม
สำรวจโดยตรง และจัดส่ง
เอกสำรรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองให ้สถำบันเป็ น electronic
file ในรูปของ CD หรือ ทำง e mail : ให ้ผู ้ประสำนงำนพืน
้ ที่ ดังนี้
1) Network Profile & ผล
วิเครำะห์ GAP ตำม Value Stream
Map & ผลกำรดำเนินงำน

เตรียมเอกสำรในห ้องประชุมผู ้เยีย
่ ม ดังนี้
1) แผนยุทธศำสตร์เครือข่ำย
2) บันทึกกำรประชุมของคณะกรรมกำรเครือข่ำย
3) แนวทำงกำรดูแลและกำรส่งต่อภำยในเครือข่ำย และ
นอกเครือข่ำยกับสถำนพยำบำลทีม
่ ศ
ี ักยภำพเหนือกว่ำ
4) รำยงำนกำรติดตำมเครือ
่ งชีว้ ัด และกำรนำเสนอผลกำร
พัฒนำ

2) ผลกำรประเมินตนเองตำม
PNA HNA Scoring Guideline
พร ้อม Evidence

5) เวชระเบียนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกลุม
่ โรคหรือระบบทีข
่ อรับ
่ มโยงระหว่ำงเครือข่ำย
กำรเยีย
่ มรับรองทีส
่ ะท ้อนกำรเชือ
ระหว่ำง รพท./รพศ. กับ รพช. และชุมชน 3 – 5 ฉบับ

3) Clinical Tracer Highlight
เครือข่ำย อย่ำงน ้อย 3 เรือ
่ ง

6) Summary ผลกำรประชุมคณะกรรมกำร

4) แผนงำน service plan ของ
สำขำ/โรคทีข
่ อรับกำรประเมิน (ถ ้ำ
มี)
5) Hospital Profile & Clinical
Tracer Highlight ของ
สถำนพยำบำลทีร่ ับกำรเยีย
่ ม
6) รำยงำนควำมก ้ำวหน ้ำกรณีตอ
่
อำยุกำรรับรอง

3.2. รูปแบบของการให้การรับรอง
3.2.1. หลังการเยีย่ มสารวจ สถานพยาบาลแม่ขา่ ยต้องจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพในประเด็นที่ สรพ.
ให้ขอ้ เสนอแนะและส่งข้อเสนอแนะกลับมายัง สรพ. ภายใน 3 เดือน นับตัง้ แต่ได้รบั ทราบ
ผลการรับรอง
3.2.2. กรณีทต่ี อ้ งมีการติดโฟกัส สถานพยาบาลแม่ขา่ ย ควรดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่
สรพ.แนะนา ให้เสร็จสิน้ ภายใน 3 เดือน เพือ่ ติดตามเยีย่ มซ้า
3.2.3. ประกาศผลการรับ รองทาง website แจ้งผลการรับรอง และสรุปผลการเยี่ย มส ารวจแก่
สถานพยาบาลอย่างเป็ นทางการภายใน 90 วัน หลังการเยีย่ มสารวจครัง้ สุดท้าย
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3.2.4. ให้การรับรอง 3 ปี ยกเว้นจะถูกเพิกถอนก่อนจากเหตุการณ์ความเสีย่ งทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จาก
สถานพยาบาลในเครือข่าย
3.2.5. สถานพยาบาลแม่ข่ายต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ รวมทัง้ ตัวชี้ว ดั ที่
สาคัญของการดาเนินงานเครือข่ายให้กบั ทางสถาบันทุก 1 ปี นับจากวันรับรอง
3.2.6. กรณี ท่ีเ ครือ ข่ า ยมีก ารเปลี่ย นแปลง เช่ น การเปลี่ย นแปลงผู้ บ ริห ารระดับ สู ง เปลี่ย น
นายแพทย์ สสจ.หรือเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการทางานทีส่ าคัญ หรือเกิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผล
กระทบกับผู้รบั บริก ารอย่างรุนแรง หรือเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อความเชื่อ มัน่ ใน
สังคม ขอให้สถานพยาบาลแม่ขา่ ยจัดทารายงานเป็ นหนังสือแจ้งกลับสถาบัน ภายใน 30 วัน
4. กระบวนการต่ออายุการรับรอง
4.1. สถาบันจะทาจดหมายแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 9 เดือน
4.2. สถานพยาบาลแม่ขา่ ยต้องมีหนังสือแจ้งสถาบัน เพือ่ ขอเข้าสูก่ ระบวนการต่ออายุรบั รอง ไม่น้อยกว่า
6 เดือน ก่อนวันทีอ่ ายุการรับรองคุณภาพสิน้ สุดลง กรณีท่สี ถานพยาบาลไม่ได้มหี นังสือแจ้งสถาบัน
เพือ่ ขอต่ออายุรบั รอง ให้ถอื ว่าใบรับรองคุณภาพสิน้ สุดลงเมื่อครบกาหนดอายุใบรับรอง
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