การประเมินตามเกณฑ์ ขนึ้ ทะเบียน “หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ”
หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมายถึง สถานบริ การที่จดั บริ การไม่ครบตามเกณฑ์หน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยมีการจัดบริ การ
เฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีการทําสัญญา/ข้อตกลง/หรื อได้รับมอบหมาย กับหน่วยบริ การประจํา เช่น คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
เกณฑ์ การตรวจหน่ วยบริการ
ร่ วมให้ บริการด้ านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

1 ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดเดียวกับหน่วยบริ การ
ประจํา หรื อพื้นที่รอยต่อจังหวัดที่ผมู ้ ีสิทธิสามารถ
เข้าถึงบริ การได้สะดวก ทั้งนี้ตามที่สาํ นักงาน หรื อ
สํานักงานสาขา กําหนดหรื อเห็นชอบ

พิจารณาว่าสถานที่ต้ งั ว่าผูม้ ีสิทธิสามารถเดินทางเข้าถึง
ได้สะดวกหรื อไม่ แม้วา่ จะอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัด
เดียวกันกับหน่วยบริ การประจํา หรื อรอยต่อจังหวัด ถ้า
ผูม้ ีสิทธิเดินทางเข้าถึงลําบาก ระยะทางไกลมาก หรื อ
เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ก็ไม่ควรพิจารณาให้
ผ่านการประเมิน
ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จดั ทํา

2

ผูม้ ีสิทธิสามารถเข้าถึงได้สะดวก

1

ผูม้ ีสิทธิสามารถบางส่ วน(<30%)เข้าถึงไม่สะดวก

0

ผูม้ ีสิทธิสามารถส่ วนใหญ่(>30%)เข้าถึงไม่
สะดวก
มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน
มีระบบบันทึกและรายงานบางส่ วน
ไม่มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน

2 มีระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริ การด้านที่ร่วม
ให้บริ การ และรายงานให้หน่วยบริ การประจํา
หรื อสํานักงานตามที่สาํ นักงานกําหนด

2
1
0

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 หนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่สาํ นักงานกําหนด
3.1 ติดประกาศเวลาให้บริ การตามที่ตกลงกับ
สํานักงานสาขา ไว้ในที่เปิ ดเผยให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน และประกาศรายชื่อเครื อข่ายหน่วยบริ การ
ให้ผมู ้ ีสิทธิเกิดความมัน่ ใจในการที่จะได้รับการ
ส่ งต่อไปรับบริ การสาธารณสุ ขได้อย่างเหมาะสม

ให้ดูวา่ มีการติดประกาศเวลาให้บริ การหรื อไม่ ติดไว้
ในที่เปิ ดเผยหรื อไม่ หรื อมีระบบที่แจ้งกับผูม้ ีสิทธิ
อย่างไร

2
1

0
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มีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และติด
ไว้ในสถานที่ที่เห็นได้ชดั เจน
มีการประกาศประชาสัมพันธ์ แต่ติดไว้ในสถานที่
ไม่เห็นชัดเจน หรื อข้อมูลประชาสัมพันธ์ไม่
ครบถ้วนหรื อไม่ชดั เจน
ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ใช้ประชาชน
ทราบ
ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

เกณฑ์ การตรวจหน่ วยบริการ
ร่ วมให้ บริการด้ านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

3.2 มีบริ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล

กรณี เป็ นคลินิกแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
ของกองการประกอบโรคศิลปะ โดยขอดูเอกสารการ
ตรวจครั้งสุ ดท้าย

2

คลินิกแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วยถาน
พยาบาลผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการ
ประกอบโรคศิลปะโดยไม่มีเงื่อนไข
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบ
โรคศิลปะแบบมีเงื่อนไข
ไม่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์ของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ
มีรายการตามภาคผนวก ครบและพร้อมใช้งาน
มีรายการตามภาคผนวก ขาดไป น้อยกว่า 30 %
และมีแผนการจัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก มากกว่า30%

1
0

3.3 กรณี จดั ให้บริ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภายใน
หน่วยบริ การปฐมภูมิ เอง ต้องมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ ยา
และเวชภัณฑ์ ตามราการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่
สํานักงานกําหนด ในภาคผนวก
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ใช้วิธีตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
ภาคผนวก และตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่าหรื อไม่ อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้หรื อไม่ ถ้าไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้
งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหาอย่างไร
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2
1
0

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

ภาคผนวก
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ าํ เป็ นในการให้ บริการการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

มีวสั ดุอุปกรณ์ เพียงพอกับการให้ บริการเช่ นเดียวกับการบริการแพทย์ แผนไทย และมีเพิม่ เติมดังนี้
ก. อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(1) หูฟัง
(2) เครื่ องวัดความดันเลือด
(3) ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย วัดอุณหภูมิ
(4) ไฟฉาย ไม้กดลิ้น
(5) ไม้เคาะเข่า
(6) ตูอ้ ่านฟิ ล์ม (อาจมีหรื อไม่กไ็ ด้)
ข. ยาและเวชภัณฑ์
(1) มียาสมุนไพรและเวชภัณฑ์อื่นที่จาํ เป็ นสําหรับรักษาโรคโดยมีรายการและปริ มาณเพียงพอ
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ฉบับที่ 04
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ไม่ มี

ข้ อสั งเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง

