
แนวทางการตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ 

และการตรวจประเมินประจาํปีเพ่ือกาํกบัคณุภาพหน่วยบรกิาร 

ประจาํปีงบประมาณ 2564 

*********************************************** 

1. หลักการการบูรณาการการดาํเนินงานตรวจประเมินและการกาํกับคุณภาพมาตรฐานหน่วย

บรกิาร 

จากปัญหาความซํ้าซอ้นในการกาํหนดเกณฑก์ารตรวจประเมินหน่วยบริการ ทาํใหเ้พ่ิมภาระ

งานและงบประมาณในการรบัรองคณะผูต้รวจประเมินของหน่วยบริการ เพ่ือแกปั้ญหาความซํ้าซอ้น และลด

ปัญหาดงักล่าว จึงเกิดการบูรณาการการดาํเนินงานตรวจประเมินและการกาํกบัคุณภาพมาตรฐานหน่วย

บริการ ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน ของ 4 หน่วยงาน ประกอบดว้ยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) และ สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือ เร่ือง บูรณาการการดาํเนินงานตรวจประเมินและการกาํกบัคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ 

ซ่ึงมีการลงนามไปเม่ือวันท่ี 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข โดยมี วตัถปุระสงคด์งัน้ี  

1. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกนัในดา้นการตรวจประเมินและการกาํกบัคุณภาพมาตรฐาน
หน่วยบริการเพ่ือใหเ้กิดการขบัเคล่ือนและผลกัดนัในระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบติัการอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือบูรณาการแนวทางการตรวจประเมินและการกาํกบัคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการเพ่ือ
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพของหน่วยบริการ  

3. เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการเช่ือมโยงขอ้มูลและเทคโนโลยีร่วมกนัระหว่างหน่วยงานเพ่ือการกาํกบั
คุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ 

 

และมีกรอบและแนวทางดาํเนินงานรว่มกนั  

1.  จดัตั้งคณะทํางานบูรณาการการดําเนินงานตรวจประเมินและการกํากบัคุณภาพมาตรฐาน 

หน่วยบริการ  

2.  กาํหนดแนวทางและแผนการดาํเนินงานร่วมกนั 

3.  จดัแนวทางการตรวจประเมินและการกาํกบัคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 
4.  กาํหนดใหมี้ชุดขอ้มูลหน่วยบริการและช่องทางการแลกเปล่ียน เช่ือมโยงขอ้มูลและใชข้อ้มูล

ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานเพ่ือการกาํกบัมาตรฐานและการพฒันาคุณภาพของหน่วยบริการ 

5.  กาํกบัติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานบูรณาการการดาํเนินงานตรวจประเมินและการ
กาํกบัคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ 

ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือ

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดเ้สนอกรอบแนวทางการบูรณาการ

การดําเนินงานการตรวจประเมินและการกํากับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการร่วมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมฯ มีมติรบัทราบ  



แนวทางการกาํหนดมาตรฐานและการตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ภายใต้

กรอบการดาํเนินงานตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง บูรณาการการดาํเนินงานตรวจประเมินและ

การกาํกบัคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ โดยอา้งอิงผลการประเมินรบัรองคุณภาพมาตรฐาน จาก สาํนัก

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ(สพ.รศ.), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) (สรพ.), สาํนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) และสภา/องคก์รวชิาชีพ ทั้งน้ีหากการการ

ประเมินหน่วยบริการหรือบริการท่ีไม่มีหน่วยงาน/องค์กรใดกําหนดมาตรฐานรองรับ สปสช.อาจ

จาํเป็นตอ้งตรวจประเมินหน่วยบริการ โดยใชเ้กณฑท่ี์ สปสช.กาํหนด 

ประเภทหน่วย

บรกิาร 

ทิศทางการประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบรกิาร ปีงบประมาณ 

ท่ีเริม่ใช ้

หน่วยบรกิารปฐม

ภูมิ 

อา้งอิงมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ปฐมภูมิ 

พ.ศ. 2562 ของสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

(สสป.) กระทรวงสาธารณสุข  

ตรวจประเมินเพ่ือข้ึน

ทะเบียนเป็นหน่วย

บริการปีงบประมาณ 

2565 

หน่วยบรกิารประจาํ ใชเ้กณฑข์อง สปสช. เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานใดกาํหนด

มาตรฐานรองรบั 

คงเดิม 

หน่วยบรกิาร  ท่ีรบั

การสง่ตอ่ทัว่ไป 

อา้งอิงมาตรฐาน HA ขั้น ๓ หรือ JCI หากไมผ่่านมาตรฐาน

ท่ีกาํหนด ใหป้ระเมินตามเกณฑท่ี์ สปสช. กาํหนด  

ตรวจประเมินเพ่ือข้ึน

ทะเบียนเป็นหน่วย

บริการปีงบประมาณ 

2564 

หน่วยบรกิาร รว่ม

ใหบ้รกิาร 

อ้า ง อิ ง ม า ต ร ฐ าน  สถ านพย าบ า ล  ข อ ง  สํ า นั ก

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพ.รศ.) หรือ 

มาตรฐานของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล หรือมาตรฐานของ

องคก์รวชิาชีพ  

ตรวจประเมินเพ่ือข้ึน

ทะเบียนเป็นหน่วย

บริการปีงบประมาณ 

2563 

หน่วยบรกิารที่รบั

การสง่ตอ่เฉพาะดา้น 

อา้งอิงตามมาตรฐานขององคก์รหรือสภาวชิาชีพ  คงเดิม 

 

2. เกณฑ์การตรวจประเมินหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนท่ีปรับปรุง

สาํหรบัการตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนฯและกาํกบัคณุภาพ ประจาํปีงบประมาณ 2564 

2.1 หน่วยบริการท่ีรบัการส่งต่อทัว่ไป อา้งอิงผลการรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งระบบจาก

มาตรฐาน HA ขัน้ 3 หรอื JCI โดยมีแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี  

1. กรณีตรวจประเมินหน่วยใหม่ เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจาํปีงบประมาณ 2564 

1.1 สถานบริการทุกสงักดัท่ี ผา่นรบัรองคณุภาพสถานพยาบาลทัง้ระบบจากมาตรฐาน HA 

ขัน้ 3 หรือ JCI แลว้ สถานบริการประเมินความพรอ้มในการ ใหบ้ริการเพ่ิมเติมของสถานบริการเพ่ือใช้

ประกอบการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการท่ีรบัการส่งต่อทัว่ไป ดงัน้ี  

1) ศกัยภาพการใหบ้ริการ โดยประเมินความพรอ้มตามเกณฑห์มวด 1 ศกัยภาพการ

ใหบ้ริการ 



2) การจัดระบบบริหารจัดการ โดยประเมินความพรอ้มตามเกณฑ์หมวด 2 การ

จดัระบบบริหารจดัการ  

3) ความพรอ้มของบุคลากรผูใ้หบ้ริการ โดยประเมินความพรอ้มของบุคลากรใน

แผนกท่ี 1- 11 ตามศกัยภาพของสถานบริการ 

สปสช.เขต พิจารณาจดัทีมผูต้รวจประเมินความพรอ้มเพ่ิมเติมของสถานบริการ และ

หากพบขอ้มูลการรบัรองคุณภาพของสถานบริการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการประเมินตนเอง ใหแ้จง้ผลมายงั

สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการเพ่ือรวบรวมและประสานไปยงัหน่วยงานท่ีรับรอง

มาตรฐาน  

1.2 สถานบริการทุกสังกัดท่ี ไม่เป็นไปตาม ขอ้ 1.1 สปสช.เขตพิจารณาจัดทีมผูต้รวจ

ประเมินหน่วยบริการทาํการประเมินหน่วยบริการตามเกณฑก์ารตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วย

บริการท่ีรบัการส่งต่อทัว่ไปทุกขอ้  

 

2. กรณีตรวจประเมินประจาํปีหน่วยบรกิารเดิม ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

 2.1 อา้งอิงผลการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานขั้น HA ขั้นท่ี 3 หรือ JCI ณ เดือน 31 มีนาคม

ของปีงบประมาณ เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการในปีงบประมาณถดัไป เช่น การตรวจประเมินเพ่ือขึ้น

ทะเบียนหน่วยบริการประจาํปีงบประมาณ 2564 ใชผ้ลการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานขัน้ HA ขัน้ 3 

หรอื JCI ณ เดอืน 31 มีนาคม 2563 

 กรณี หน่วยบริการท่ีอยู่ระหว่างการต่ออายุการรบัรองใหห้น่วยบริการแสดงหลกัฐานการ

ขอต่ออายุการรบัรองต่อ สปสช.เขต เช่น หนังสือยื่นขอต่ออายุ และ หนังสือตอบรบัพรอ้มกาํหนดวนัตรวจ

ประเมิน  

2.2 กรณีหน่วยบริการท่ีรบัการส่งต่อทัว่ไป ท่ีผา่นรบัรองคณุภาพสถานพยาบาลทั้งระบบจาก

มาตรฐาน HA ขัน้ 3 หรือ JCI ใหมี้ผลการประเมินเป็น ผ่านเกณฑก์ารตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบรกิารท่ีรบัการสง่ตอ่ทัว่ไป  

กรณีหน่วยบริการท่ีรับการส่งต่อทัว่ไป ท่ีไม่เป็นตามขอ้ 2.2 ใหห้น่วยบริการทําการ

ประเมินตามเกณฑก์ารตรวจประเมินทุกขอ้ตามแนวทางท่ี สปสช.กาํหนด โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมดงัน้ี  

1) หน่วยบริการท่ีมีจาํนวนเตียงท่ีเปิดใหบ้ริการเตียงจริงตํา่กว่าหรือเท่ากบั 90 เตียง ไม่

ตอ้งประเมินแผนก 10 หอผูป่้วยหนัก (ยกเวน้มีบริการ)  

2) หน่วยบริการท่ีมีจาํนวนเตียงท่ีเปิดใหบ้ริการจริงตํา่กว่าหรือเท่ากบั 60 เตียง ไม่ตอ้ง

ประเมินแผนก 5 หอ้งผ่าตดั (ยกเวน้มีบริการ) แผนก 10 หอผูป่้วยหนัก (ยกเวน้มีบริการ)  

3) หน่วยบริการสงักดักระทรวงกลาโหมท่ีไม่มีบริการแผนกหอ้งคลอด และ หน่วยบริการ

ท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือวตัถุประสงเ์ป็นโรงพยาบาลสงฆ ์ไมต่อ้งประเมินแผนกท่ี 4 หอ้งคลอด  

4) การประเมินหน่วยบริการท่ีรับการส่งต่อ  non cap ท่ี ให้บริการเฉพาะบริการ 

รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ทั้งน้ีจาํนวนเตียงท่ีเปิดใหบ้ริการจริงจะตอ้งไม่ตํา่กว่าจาํนวนเตียงตามกรอบอตัรากาํลงัหรือ

จาํนวนเตียงท่ีไดร้บัอนุญาติในการเปิดดาํเนินการสถานพยาบาล 

2.2 หน่วยบริการร่วมใหบ้ริการ ใหป้ระเมินตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียน

ทะเบียนเป็น หน่วยบริการ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2563 ลงในแบบสมคัรและประเมินศักยภาพ/ความพรอ้ม



เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็น"หน่วยบริการร่วมใหบ้ริการ"ในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (FM-366-00-

014)  

หมายเหตุ กรณีศูนยบ์ริการคนพิการท่ีสนใจสมคัรขอข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วม

ใหบ้ริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติประจาํปีงบประมาณ 2564 ใหป้ระสานแจง้ความประสงคข์อ

ข้ึนทะเบียนท่ี สาํนักบริการระบบสุขภาพชุมชน 

 

ตารางท่ี 1 การประเมินหน่วยบริการท่ีรบัการส่งต่อ non cap ท่ีใหบ้ริการเฉพาะบริการ 

เกณฑ์

ประเมิน 

หน่วยบริการท่ีมีภารกิจ

ในการบาํบดัยาเสพตดิ 

หน่วยบริการท่ีมีภารกิจ

ในการใหบ้ริการ 

ทนัตกรรม 

หน่วยบริการท่ีมีภารกิจ

ในการพ้ืนพู

สมรรถภาพทาง

การแพทย ์

หน่วยบริการท่ี

มีภารกิจในการ

ใหบ้ริการจติ

เวช 

หมวด 1 ประเมินทุกขอ้ ยกเวน้ ม.1-6, ม.1-8, ม.1-9 

หมวด 2  

ประเมินทุกขอ้ หมวด 3 

หมวด 4 

OPD 

ER ไมป่ระเมินหากไมมี่บริการ 

IPD ประเมินทุกขอ้ ยกเวน้ IPD ส-1 และ ค-2 

OB  

ไมป่ระเมิน 

ไมป่ระเมิน  

ไมป่ระเมิน OR 

DENT ประเมินทุกขอ้ 

PHAR ประเมินทุกขอ้ 

LAB ประเมินทุกขอ้ใน

หน่วยบริการท่ี

ใหบ้ริการ 31 เตียง

ข้ึนไป 

ไมป่ระเมิน ประเมินทุกขอ้ในหน่วยบริการท่ี

ใหบ้ริการ 31 เตียงข้ึนไป RT 31 เตียงข้ึนไป

ประเมินทุกขอ้ 

PT ไมป่ระเมิน 

ICU ไมป่ระเมิน 

 

3. กลวิธีในการตรวจประเมินหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 ในสถานการณฉุ์กเฉินจากไวรสัโค

วิด-19 

 3.1 การตรวจประเมินสถานบริการท่ีสมคัรขอข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหมป่ระจาํปี 2564  

 1) ใหส้ปสช.เขตพิจารณาเร่ืองการรบัสมคัรข้ึนทะเบียนหน่วยบริการใหม่ประจาํปี 2564 ในกรณีท่ี

มีความจาํเป็นตอ้งรบัสมคัรข้ึนทะเบียนเพ่ือจดัหาหน่วยบริการเพ่ิมเติม หากเป็นไปไดใ้หส้ปสช.เขต จดัทีม

ออกตรวจประเมิน ณ สถานบริการท่ีสมคัรขอข้ึนทะเบียนทุกสงักดั เพ่ือประเมินความพรอ้มตามเกณฑก์าร

ข้ึนทะเบียน แต่หากไม่สามารถจดัทีมตรวจประเมิน ณ สถานบริการได ้ใหเ้ขตประสานหน่วยบริการให้



ประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม จากน้ันใหส่้งใหเ้ขตพิจารณาอนุมติัผลการประเมิน ซ่ึงเขตสามารถเรียก

เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาได ้

 2) ใหส้ปสช.เขต นําผลการตรวจประเมินมาบนัทึกคะแนนในโปรแกรมการตรวจประเมินหน่วย

บริการ ตามกาํหนดเวลาท่ีสาํนักบริหารงานทะเบียนแจง้ 

3.2 การตรวจประเมินประจาํปีในหน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ 

 1) ใหห้น่วยบริการทุกสังกัดประเมินตนเองในโปรแกรมการตรวจประเมินหน่วยบริการตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือหากสปสช.เขต จะดาํเนินการจดัทีมลงตรวจประเมิน ณ หน่วยบริการสงักดัเอกชน 

ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของเขต ทั้งน้ีใหค้าํถึงความปลอดภยั และการลดความเส่ียงในการสมัผสัเช้ือของทีมตรวจ

ประเมิน 

 2) ใหส้ปสช.เขต ตรวจสอบและอนุมติัผลการประเมินตนเองของหน่วยบริการในโปรแกรมการ

ตรวจประเมินฯ โดยใชข้อ้มูลจากระบบ CPP, ขอ้มูลผลการประเมินจากปีท่ีผ่านมา หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ 

ประกอบการพิจารณา หรืออาจจะเรียกเอกสาร/หลกัฐานเพ่ิมเติมจากหน่วยบริการไดแ้ลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี เม่ือสถานการณเ์ขา้สู่ภาวะปกติ ใหส้ปสช.เขตจดัทีมลงตรวจติดตามเพ่ือกาํกบัคุณภาพหน่วย

บริการ ทั้งในกลุ่มหน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนใหม่, หน่วยบริการภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนในระบบฯ หรือ

หน่วยบริการภาครฐัท่ีเขตพิจารณาเลือกจากผลการใหบ้ริการท่ีผิดปกติ, ขอ้รอ้งเรียนจากประชาชน หรือ

ขอ้มลูการ Audit จากสาํนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ เป็นตน้ 

 

4. กรอบระยะเวลาการตรวจประเมิน การบนัทึกขอ้มูล และการอนุมัติผลประเมินในโปรแกรมการ

ตรวจประเมินหน่วยบรกิาร ประจาํปีงบประมาณ 2564 

 กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ในการตรวจประเมินหน่วยบริการประจําปี

งบประมาณ 2564 ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 กรอบระยะเวลาในการตรวจประเมินหน่วยบริการ ประจาํปีงบประมาณ 2564 

ลาํดบั ระยะเวลา กิจกรรม 

1. 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 

2563 

- สาํนักงานฯ เขต รบัสมคัรสถานบริการท่ีขอเขา้ร่วมเป็นหน่วยบริการ

ใหม ่

2. 1 ก.พ. – 31 ก.ค. 

2563 

- สาํนักงานฯ เขต ดาํเนินการตรวจประเมินหน่วยบริการใหม ่ 

3. 1 เม.ย. 2563 - สปสช.เปิดใชง้านโปรแกรมบนัทึกผลการตรวจประเมินหน่วยบริการ ปี 

2564 

4. 1 – 30 เม.ย. 2563   หน่วยบริการปฐมภูมิบนัทึก/ยนืยนัขอ้มลูหน่วยบริการประจาํแมข่า่ย

หลกั 

5. 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 

2563 

- หน่วยบริการรายเก่าท่ีข้ึนทะเบียนเดิมทุกประเภทดาํเนินการบนัทึก

ขอ้มลูประเมินตนเองในโปรแกรมการประเมินโดยเขา้ใชง้านผ่านระบบ 

CPP 

6. 31 ก.ค. 2563 (เท่ียง

คืน) 

 -ปิดระบบการใชง้านการบนัทึกโปรแกรมการประเมนิข้ึนทะเบียนหน่วย

บริการ (ปิดการใชง้านของผูใ้ชง้านระดบัหน่วยบริการ) 



7. 1 – 30 มิ.ย. 2563 -สาํนักงานฯ เขตส่งขอ้มลูหน่วยบริการเขา้ใหม ่/ เพ่ิมประเภท ให ้สบบ. 

9. 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 

2563 

-สาํนักงานฯ เขต ส่งเอกสารแจง้ข้ึนทะเบียนหน่วยบริการใหมป่ระจาํปี 

2564  

8. 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 

2563 

-สาํนักงานฯ เขต ตรวจสอบ อนุมติัผลการประเมินตนเองของหน่วย

บริการ ในโปรแกรมประเมินฯ และแกไ้ขคะแนนในกรณีท่ีหน่วยบริการทาํ

เร่ืองแจง้ขอแกไ้ข ทั้งน้ีกรณีของผลประเมินในหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให ้

บริการแพทยแ์ผนไทย ขอใหนํ้าขอ้มลูใหผู้ร้บัผิดชอบงานแพทยแ์ผนไทย

พิจารณาดว้ย และหากมีคะแนนท่ีตอ้งแกไ้ขใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

- สาํนักงานฯ เขต บนัทึกผลการตรวจประเมินหน่วยบริการท่ีขอข้ึน

ทะเบียนใหมป่ระจาํปี 2564  

- สาํนักงานฯเขตดาํเนินการจดัการเครือข่ายหน่วยบริการ และแจง้

โอนยา้ยประชากร(กรณีหน่วยบริการลดสถานะและลาออก)  

- สาํนักงานฯ เขตจดัทาํนิติกรรมกบัหน่วยบริการใหมผ่่านระบบ E 

Contract 

9. 30 ก.ย. 2563 (เท่ียง

คืน) 

- ปิดระบบการแกไ้ข-อนุมติัผลประเมิน และการบนัทึกคะแนนการ

ประเมินหน่วยบริการรายใหม ่(ปิดการใชง้านของผูใ้ชง้านระดบัเขต) 

10. 1– 5 ต.ค. 2563 - สปสช.ส่วนกลางดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูผลการบนัทึกคะแนน

หน่วยบริการ (รายเก่าและรายใหม)่ เพ่ือออกรายงาน 

11. 6 ต.ค. – 31 ธ.ค. 

2563 

- หน่วยบริการท่ีมีผลประเมินไมผ่่านเกณฑ ์หรือผ่านแบบมีเง่ือนไขทาํ

การแนบแผนปรบัปรุง 

12. 15 ต.ค. 2563 - สปสช.สรุปผลการตรวจประเมิน เพ่ือนําไปใชใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีสํานักงานฯ เขต สามารถปรับกรอบระยะเวลาในการตรวจประเมิน ใหบ้างกิจกรรมเร่ิม

ดําเนินการไดเ้ร็วข้ึนไดต้ามความเหมาะสม แต่การส้ินสุดกิจกรรมจะตอ้งไม่ล่าชา้กว่ากรอบระยะเวลาท่ี

ส่วนกลางกาํหนด 

5. การดาํเนินงานภายหลงัการตรวจประเมิน 

 1. กรณีท่ีหน่วยบริการมีผลการตรวจประเมิน “ผ่านแบบมีเง่ือนไข” ใหส้ํานักงานฯ เขตแจง้ให้

หน่วยบริการจัดทําแผนปรับปรุงหน่วยบริการตามเกณฑ์การตรวจประเมินรายขอ้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ (ได้

คะแนนไม่ถึง 2) แลว้นํามาไฟลม์าแนบไวใ้นระบบประเมินหน่วยบริการ ทัง้น้ีหากเป็นหน่วยบรกิารปฐม

ภูมิในเครือข่ายใดท่ีมีผลประเมินดังกล่าว ใหห้น่วยบริการประจาํเป็นผูจ้ดัทําแผนในภาพรวมของ

เครอืข่ายและเป็นผูแ้นบไฟลใ์นระบบ 

 2. กรณีท่ีหน่วยบริการมีผลการตรวจประเมิน “ไมผ่่าน” ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

2.1 ใหส้าํนักงานฯ เขต แจง้ผลการตรวจประเมินใหห้น่วยบริการทราบเพ่ือทําการปรับปรุง

หน่วยบริการ พรอ้มทั้งกาํหนดนัดหมายในการตรวจประเมินซํ้า 

2.2 ใหส้าํนักงานฯ เขต ดาํเนินการตรวจประเมินหน่วยบริการซํ้า (กลวิธีการตรวจประเมินให้

เขตพิจารณาตามความเหมาะสมกบัสถานการณ ์ณ เวลาน้ัน) หากมีผลเป็น “ผ่าน” ใหร้บัข้ึนทะเบียน, หาก



มีผลเป็น “ผ่านแบบมีเง่ือนไข” ใหด้าํเนินการเหมือนขอ้ 1. และหากมีผลเป็น “ไม่ผ่าน” ใหด้าํเนินการตาม

ขอ้ถดัไป   

2.3 กรณีหน่วยบริการท่ีตรวจประเมินซํ้าแลว้มีผล “ไม่ผ่าน” ใหส้าํนักงานฯ เขต ทําหนังสือ

แจง้ผลการตรวจประเมินใหห้น่วยบริการทราบเพื่อยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ และแจง้เร่ืองให ้

สบบ.ดาํเนินการยกเลิกการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ีหากหน่วยบริการไม่ยอมรบัผล

การตรวจประเมินใหแ้จง้ขออุทธรณผ์ลการตรวจประเมินมาท่ีส่วนกลาง (โดยแจง้ผ่านเขต) ภายใน 30 วนั 

  


