การประเมินตามเกณฑ์ ขนึ้ ทะเบียน “หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านเภสั ชกรรม”
หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้านเภสัชกรรม หมายถึง สถานบริ การที่ให้บริ การไม่ครบตามเกณฑ์หน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยมีการจัดบริ การเฉพาะด้านเภสัชกรรม โดยมี
การทําสัญญา/ข้อตกลง/หรื อได้รับมอบหมาย กับหน่วยบริ การประจํา เช่น ร้านยาคุณภาพ
เกณฑ์ การตรวจ
หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านเภสั ชกรรม

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

1 ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดเดียวกับหน่วย
บริ การประจํา หรื อพื้นที่รอยต่อจังหวัดที่ผมู ้ ี
สิ ทธิสามารถเข้าถึงบริ การได้สะดวก ทั้งนี้
ตามที่สาํ นักงาน หรื อสํานักงานสาขา กําหนด
หรื อเห็นชอบ

พิจารณาว่าสถานที่ต้ งั ว่าผูม้ ีสิทธิสามารถเดินทางเข้าถึงได้
สะดวกหรื อไม่ แม้วา่ จะอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดเดียวกันกับ
หน่วยบริ การประจํา หรื อรอยต่อจังหวัด ถ้าผูม้ ีสิทธิเดินทาง
เข้าถึงลําบาก ระยะทางไกลมาก หรื อเส้นทางการคมนาคม
ไม่สะดวก ก็ไม่ควรพิจารณาให้ผา่ นการประเมิน

2

ผูม้ ีสิทธิสามารถเข้าถึงได้สะดวก

1

ผูม้ ีสิทธิสามารถบางส่ วน(<30%)เข้าถึงไม่สะดวก

0

ผูม้ ีสิทธิสามารถส่ วนใหญ่(>30%)เข้าถึงไม่
สะดวก

2 มีระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริ การด้านที่
ร่ วมให้บริ การ และรายงานให้หน่วยบริ การ
ประจํา หรื อสํานักงานตามที่สาํ นักงาน
กําหนด

ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จดั ทํา

2

มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน

1

มีระบบบันทึกและรายงานบางส่ วน

0

ไม่มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน

เกณฑ์ คะแนน

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

3. กรณี เป็ นหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การสาธารณสุ ขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง จะต้องมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ยา และเวชภัณฑ์ ที่จาํ เป็ น ตามรายการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่สาํ นักงานกําหนด
3.1 ติดประกาศเวลาให้บริ การตามที่ตกลงกับ
ให้ดูวา่ มีการติดประกาศเวลาให้บริ การหรื อไม่ ติดไว้ในที่
2
มีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และติดไว้
หน่วยบริ การประจํา ไว้ในที่เปิ ดเผยให้เห็นได้ เปิ ดเผยหรื อไม่ หรื อมีระบบที่แจ้งกับผูม้ ีสิทธิอย่างไร
ในสถานที่ที่เห็นได้ชดั เจน
อย่างชัดเจน และประกาศรายชื่อเครื อข่าย
มีการประกาศประชาสัมพันธ์ แต่ติดไว้ในสถานที่ไม่
1
หน่วยบริ การ ให้ผมู ้ ีสิทธิเกิดความมัน่ ใจใน
เห็นชัดเจน หรื อข้อมูลประชาสัมพันธ์ไม่ครบถ้วน
การที่จะได้รับการส่ งต่อไปรับบริ การ
หรื อไม่ชดั เจน
สาธารณสุ ขได้อย่างเหมาะสม
ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ใช้ประชาชนทราบ
0
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

เกณฑ์ การตรวจ
หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านเภสั ชกรรม

แนวทางการพิจารณา

3.1 มีบริ การเภสัชกรรม ได้แก่ มีระบบการ
จัดหา, การจัดเก็บ และการจ่าย รวมทั้ง
การกํากับคุณภาพและมาตรฐานยาและ
เวชภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน และ/หรื อมี
ระบบเครื อข่ายการให้บริ การ

เป็ นร้านยาที่ผา่ นการรับรองจากสภาแภสัชกรรมเป็ นร้ายยา
คุณภาพ โดยที่
(1) การจัดหายาและเวชภัณฑ์เป็ นมาตรฐานเดียวกันภายใน
เครื อข่ายหน่วยบริ การประจํา และไม่มีการขาดยา หรื อมี
ยามากเกินไป (out of stock / over stock)
(2) การจัดเก็บ มีระบบการเก็บรักษายาแยกเป็ นสัดส่ วน เช่น
ยาเม็ด ยาฉี ด ยาภายนอก มีการเก็บยาแบบ first expirefirst out และไม่มียาหมดอายุหรื อเสื่ อมสภาพ มีการแยก
เก็บยาที่ตอ้ งควบคุมอุณหภูมิไว้ในที่ที่เหมาะสม
การจ่ายยา มีการให้ขอ้ มูลบนฉลากยา/ซองยา อย่างครบถ้วน
(ชื่อคนไข้ ,วันที่ ,ชื่อยา, วิธีใช้,คําเตือน) มีการตรวจสอบยา
ก่อนจ่าย (Double check) และมีการให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นด้วยวาจา
ในขณะส่ งมอบยา
3.2 เภสัชกรอย่างน้อย 1 คนปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ย ให้พิจารณาจากจํานวนชัว่ โมงที่เภสัชกรรมให้บริ การต่อผูม้ ี
กว่า 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อผูม้ ีสิทธิใน
สิ ทธิ ตัวอย่าง กรณี หน่วยบริ การปฐมภูมิหนึ่งมีผมู ้ ีสิทธิ์
พื้นที่รับผิดชอบไม่เกิน 1,000 คน
10,000 คน จะต้องมีเภสัชกร ปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 40 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ แต่ถา้ ไม่มีเภสัชกรปฏิบตั ิงานในหน่วยนี้ สามารถ
ดําเนินการโดย

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

เป็ นร้านยาคุณภาพ และมีบริ การเภสัชกรรม ตาม
ข้อ (1) (2) และ (3) อย่างครบถ้วน

1

เป็ นร้านยาคุณภาพ แต่มีบริ การเภสัชกรรมตามข้อ
(1) - (3) ไม่ครบถ้วน

0

ไม่เป็ นร้านยาคุณภาพ

2

จํานวนชัว่ โมงเภสัชกร ต่อผูม้ ีสิทธิ์มากกว่า
และ เท่ากับ 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ 1000 คน

1

ตั้งแต่ 1 – 3.59 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ 1000
คน หรื อเป็ นศักยภาพที่มีอยูด่ ีที่สุดในพื้นที่
โดยไม่มีหน่วยบริ การอื่นใดที่จะรองรับผูม้ ี
สิ ทธิได้
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ 1000 คน
โดยไม่อยูใ่ นพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร

0

3.3 กรณี จดั ให้บริ การทางเภสัชกรรมภายใน
หน่วยบริ การปฐมภูมิเอง ต้องมีอุปกรณ์
เครื่ องมือ ยาและเวชภัณฑ์ ตามรายการที่
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
SD-18.6-004

ใช้วิธีตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ในภาคผนวก
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มีรายการตามภาคผนวก 2 ครบทั้ง 24 ข้อ และ
พร้อมใช้งาน
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ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจ
หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านเภสั ชกรรม

แนวทางการพิจารณา

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่ ได้หรื อไม่ ถ้าไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน สถานบริ การ
สํานักงานกําหนดในภาคผนวก
จัดการแก้ปัญหาอย่างไร

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

1

มีรายการตามภาคผนวก 2 ขาดไป น้อยกว่า 30 %
(ไม่เกิน 8 ข้อ) โดยไม่ใช่รายการ *** และมีแผนการ
จัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน

0

ขาดรายการตามภาคผนวก 3 มากกว่า 30% (9 ข้อ
ขึ้นไป) หรื อขาดรายการ ***

ภาคผนวก
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ าํ เป็ นในการให้ บริการเภสั ชกรรม
หมายเหตุ *** เป็ นรายการทีจ่ ําเป็ นอย่ างยิง่ ขาดไม่ ได้
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ ข้ อสั งเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง
มี
ไม่ มี

ก. สถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้ อม
(1) เป็ นสถานที่มนั่ คง แข็งแรง มีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 15 ตารางเมตร มีบริ เวณแยกจากสถานที่แวดล้อมเป็ นสัดส่ วน
(2) มีความสะอาด แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดี
(3) *** มีการจัดการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
(4) มีการจัดวางยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ โดยไม่ให้ผรู ้ ับบริ การเข้าถึงยากลุ่มดังกล่าวได้โดยตรง
(5) มีบริ เวณให้คาํ ปรึ กษาที่เป็ นสัดส่ วน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ให้เภสัชกรสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้สะดวก
(6) มีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ติดในที่เปิ ดเผย ผูร้ ับบริ การสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ดังนี้
6.1 ป้ ายแสดงว่าเป็ น “ร้านยา” หรื อ “สถานที่บริ การยา”
6.2 ป้ ายแสดงชื่อตัว รู ปถ่าย เลขที่ใบประกอบวิชาชีพของผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการและเวลาปฏิบตั ิงานของเภสัชกรที่กาํ ลังปฏิบตั ิหน้าที่ติดอยู่ ณ
จุดส่ งมอบยาที่ผรู ้ ับบริ การเห็นได้ชดั เจน
ข. อุปกรณ์ และวัสดุ
(7) มีอุปกรณ์นบั เม็ดยาหรื อแคปซูลอย่างน้อย 2 ชุด เพือ่ แยกนับยากลุ่มที่อาจเกิดอาการแพ้ เช่น กลุ่มเพนนิซิลิน
(8) มีอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการให้บริ การที่สะอาด และไม่เกิดการปนเปื้ อนในระหว่างการให้บริ การ
(9) *** มีหอ้ งเย็นหรื อตูเ้ ย็นเก็บเวชภัณฑ์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิได้ตามกําหนด
(10)*** ภาชนะบรรจุยามีฉลากครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด
(11) มีฉลากช่วย เอกสารความรู ้ สนับสนุนการบริ การอย่างเหมาะสม
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ฉบับที่ 04
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เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ ข้ อสั งเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง
มี
ไม่ มี

ค. การบริการเภสั ชกรรม
(12) มีเกณฑ์ในการเลือกสรรยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการรับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดีและมาจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือ
(13) *** มีการเก็บรักษาซึ่งมีเป้ าหมายให้ยามีประสิ ทธิภาพในการรักษาที่ดี และปลอดภัยตลอดเวลา
(14) *** มีระบบควบคุมกํากับยาหมดอายุ
(15) มีการเก็บรักษายาควบคุมพิเศษ, ยาเสพติดให้โทษ, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้เป็ นสัดส่ วนในที่เก็บที่มนั่ คงแข็งแรงและตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา
(16) มีระบบตรวจประเมินความเหมาะสมของยาตามใบสัง่ ยาและสามารถติดต่อแพทย์ผสู ้ งั่ ใช้ยาได้ทนั ที
(17) ***ยาที่ส่งมอบต้องมีขอ้ มูลครบถ้วน โดยระบุสถานที่บริ การ ชื่อผูป้ ่ วย วันที่จ่ายยา ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา วิธีใช้ยา ข้อควรระวัง และ
วันหมดอายุ
(18)*** มีการให้คาํ แนะนําตามสมควรเกี่ยวกับการใช้ยาอันตรายให้ปลอดภัยตามหลักวิชาและมรรยาทแห่ งวิชาชีพ
(19)***มีการบันทึกการให้บริ การสําหรับผูร้ ับบริ การที่ตอ้ งติดตามการใช้ยาต่อเนื่อง
(20) มีระบบรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(21) มีการทําบัญชียาที่ซ้ือและขายตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(22) มีการเก็บรักษาใบสัง่ ยาและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นหลักฐานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ให้บริ การ
(23) มีบริ การข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(24) ต้องไม่มีผลิตภัณฑ์ที่บนั่ ทอนสุ ขภาพ เช่น บุหรี่ สุ รา เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้บริ การทางเภสัชกรรม
รวม 24 รายการ (เฉพาะข้ อทีม่ ีช่องว่ างให้ เติม มี / ไม่ มี ได้ เท่ านั้น)
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