แ น ว ท า ง ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น เ พื อ ขึ น ท ะ เ บี ย น
ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ที รั บ ก า ร ส่ ง ต่ อ
ใ น ร ะ บ บ ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ถ้ ว น ห น้ า
ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง ค รั ง ที 2
เมษายน 2555

สํา นั ก ง า น ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ
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คํา นํา
การขึ นทะเบี ย นเป็ นหน่ ว ยบริ การและเครื อข่ า ยหน่ ว ยบริ การตามมาตรา 44 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 ใช้ข ้อบังคับสํานัก งานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการขึ นทะเบียนเป็ นหน่ วยบริ ก ารและเครื อข่ายหน่ ว ย
บริ การ พ.ศ. 2547 และประกาศสํานักงานหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพือขึ นทะเบียนเป็ นหน่ วยบริ การ พ.ศ.2548 เป็ นหลัก ในการตรวจประเมินสถานบริ การแห่ งใหม่ที
ประสงค์จ ะขึ นทะเบี ยนเป็ นหน่ ว ยบริ ก ารในระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ ส่ วนการประเมิน
สถานบริ ก ารที เป็ นหน่ ว ยบริ ก ารอยู่แล้ว จะเป็ นการประเมิน เพือจัด ประเภทหน่ ว ยบริ ก าร
การปฏิบัติ ต ามข้อบังคับและประกาศ ดังกล่าว ได้เริ มดํ าเนิ น การเป็ นครั งแรกในการขึ น
ทะเบี ย นหน่ ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก าร ประจํา ปี 2549 โดยสํา นัก งานหลัก ประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ไ ด้จ ัด ทํา แนวทางการตรวจประเมิน เพื อขึ นทะเบี ย นหน่ ว ยบริ ก ารปี 2549 ให้
สํานัก งานสาขาใช้ประกอบการทํ างาน จากการประเมิน ผลภายหลังการดํ าเนิ น การได้มีก ารเพิ ม
คํ าจํ ากัด ความ ปรั บปรุ งแบบฟอร์ มการตรวจประเมิน วิธีก ารประเมิน และเกณฑ์ก ารให้ค ะแนน
ให้มีค วามชัด เจน วัด/ประเมิ น ได้ และสะดวกต่ อ การใช้ง านมากยิ งขึ น เพื อใช้ป ระกอบการ
ดํ าเนิ น งานในปี งบประมาณ 2551 เป็ นต้น มา
ในปี 2554 สํานัก งานได้ด ํ าเนิ น การรั บฟั งข้อเสนอ และความคิ ด เห็ น จากผู ้รั บ ผิด ชอบ
การตรวจประเมิน ขึ นทะเบี ยนหน่ ว ยบริ ก าร สปสช.เขต สสจ. ผู้ต รวจประเมิน และผู้แทนหน่ ว ย
บริ ก ารด้ว ยแบบสอบถาม เพือเป็ น Input สํา หรั บ การวิเ คราะห์ ทบทวนเกณฑ์แ ละแนวทางการ
ตรวจประเมิน ขึ นทะเบี ย นหน่ ว ยบริ ก ารที ใช้ม าตั งแต่ ปี 2551 และได้น ํา ความคิ ด เห็ น
ข้อ เสนอแนะทั งหมดมาสู่ ก ารพัฒ นาแนวทางการตรวจประเมิน ขึ นทะเบี ย นหน่ ว ยบริ ก าร ให้
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในปั จ จุ บัน และสามารถดํ าเนิ น การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพต่ อไป
สํานัก งานฯ หวังเป็ นอย่างยิ งว่าแนวทางการตรวจประเมิน หน่ ว ยบริ ก ารฉบับปรับปรุ งนี
จะเป็ นประโยชน์แก่ ผู้ต รวจประเมิน ขึ นทะเบี ยนหน่ ว ยบริ ก ารในการใช้เป็ นแนวทางปฏิบัติให้เป็ น
มาตรฐานเดี ย วกัน และส่ ง ผลให้ป ระชาชนได้รั บ บริ ก ารอย่า งมีคุ ณ ภาพ จากหน่ ว ยบริ ก ารที มี
มาตรฐาน ต่ อไป
สํานัก พัฒ นาคุณภาพบริ การ
สํานัก งานหลัก ประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ
เมษายน 2555
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ส า ร ะ สํา คั ญ ข อ ง ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ห น่ ว ย บ ริ ก า ร
การตรวจประเมินเพือขึ นทะเบี ยนหน่ วยบริ ก าร เป็ นการทํางานในมุมมองของผู้จ ัด หา
บริ การสาธารณสุขให้ก ับประชาชน (purchaser) โดยตรวจคุณสมบัติของสถานบริ การสาธารณสุ ข
ทีเข้าสู่ระบบหลั กประกันสุ ขภาพ เน้นการตรวจปั จจัยนําเข้าเป็ นหลัก คือ ศักยภาพการจัดบริ การ
(ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที วั สดุอุปกรณ์เครื องมือ) และ การบริ หารจัดการ
เกณฑ์ทีกําหนดไว้เป็ นเป้ าหมายสูงสุ ดทีมุ่งบรรลุ เพือให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ
และคุณภาพบริ การสาธารณสุขของหน่วยบริ การ และเพือให้เกิดการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายของ
ระบบบริ การทีมีการ ส่ งต่อและการดูแลอย่างต่อเนื อง โดยสอดคล้องกับการบริ หารงบประมาณ
กองทุ น ในการจ่ า ยค่ าบริ การด้านสาธารณสุ ข แก่ หน่ ว ยบริ ก ารแต่ ล ะประเภท ทั งนี เพื อความ
เท่าเทียม ในการเข้าถึงบริ การสาธารณสุขในทีสุด
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วิธีปฏิบัติในการตรวจประเมินหน่ วยบริการทีรั บการส่ งต่ อ
สถานบริการทีต้องได้ รับการตรวจหน่ วยบริการทีรับการส่ งต่อ
สถานพยาบาลทีมีเตียงรับผู้ ป่วยไว้ค ้างคืนและมีขีดความสามารถจัดบริ การตั งแต่ระดับทุติยภูมิ
ขึ นไป จนถึงระดับตติยภูมิ ทีมีการบริ การผู้ ป่วยใน บริ การด้านศัลยกรรม บริ การฉุ กเฉิ น บริ การสูติกรรม
บริ การผู้ ป่วยนอกหรื อที มีบริ ก ารรั กษาพยาบาลเฉพาะทาง ซึ งเป็ นการให้บริ ก ารสาธารณสุ ข แก่ ผู้มีสิทธิ
หลั กประกันสุขภาพทีส่งต่อมาจากหน่วยบริ การประจํ า/หน่วยบริ การปฐมภูมิ หรื อหน่ วยบริ การรับการส่ งต่อ
อืน เพือเข้ารั บการรั ก ษาเป็ นผู้ป่ วยใน ได้แ ก่ โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลทั วไป
โรงพยาบาลมหาวิทยาลั ย รวมถึงโรงพยาบาลสังกัดรัฐอืนและโรงพยาบาลเอกชนทีสนใจสมัครเข้าร่ วมเป็ น
หน่วยบริ การทีรับการส่งต่อในระบบหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ
หลักการของเกณฑ์ตรวจหน่ วยบริการทีรับการส่ งต่อ
การจัดทํ าเกณฑ์และแบบตรวจประเมินเพือขึนทะเบียนเป็ นหน่วยบริ การทีรับการส่งต่อ ของ
สปสช.จะใช้เกณฑ์ทีอ้ างอิงตามมาตรฐาน/เกณฑ์ต่างๆ ทีมีการใช้ปฏิบัติอยู่แล้ ว ดังนี
 พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแนวทางการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วย
สถานพยาบาล ในสถานพยาบาลประเภทรับผู้ ป่วยไว้ ค ้างคืน10 สาขา
 ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื อง กํ าหนดมาตรฐานสถานพยาบาลทีให้บริ การทางการแพทย์
แก่ผู้ ประกั นตน
 มาตรฐานบริ การทุติยภูมิและตติยภูมิ พ.ศ.2548 ของกระทรวงสาธารณสุข
 แผนแม่บทกํ าลั งคนด้ านสาธารณสุข (ตามสภาพภูมิศาสตร์)
 ข้อมูลสถิติด ้านสาธารณสุขและผลการดํ าเนินงานการให้บริ การสาธารณสุข พ.ศ. 2547
 ข้อมูลบุคลากรแพทย์ เฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547
 มาตรฐานการพั ฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของ สถาบันพั ฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)
ทั งนี เกณฑ์การขึ นทะเบียนของ สปสช. จะเพิ มเติมในเรื องของการพิจารณาศั กยภาพในการรับผู้ มี
สิทธิประกันสุขภาพ การจั ดระบบภายในทีรองรับการบริ การสําหรับผู้ มีสิทธิประกันสุขภาพทั งนี เพือคุ ้มครอง
ให้ผู้ รับบริ การสามารถเข้าถึงบริ การระดับทุติยภูม/ิ ตติยภูมิ ทีมีการส่งต่อจากหน่วยบริ การปฐมภูมิ
สําหรับสถานพยาบาลทีให้บริ การเฉพาะบางโรค (เฉพาะทาง) และให้การรักษาผู้ ป่วยทีส่งต่อมา
จากหน่วยบริ การในระบบหลั กประกันสุขภาพเช่น รพ.จิตเวช รพ.แม่และเด็ก ศูนย์ มะเร็ ง ศูนย์ บ ํ าบัดยาเสพ
ติด ศูนย์ บริ การทันตกรรม ให้ใช้เกณฑ์ตรวจหน่วยบริ การทีรับการส่งต่อ โดยพิจารณาเฉพาะหมวดหลั กและ
แผนกทีเกียวข้อง หรื ออาจใช้ผลการตรวจตามมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ของราชวิทยาลั ย สมาคม หน่วยงานที
เกียวข้องร่ วมด้ วย
สําหรับสถานพยาบาลทีรักษาโรคทั วไป และประสงค์จะเข้ าร่วมในระบบหลั กประกันสุขภาพ
เฉพาะบางโรค/โครงการ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทีแต่ละกองทุน/โครงการได้ จ ัดทํ าขึ นเช่น เกณฑ์ตรวจหน่วย
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บริ การโรคไต เกณฑ์หน่วยบริ การทีรับการส่งต่อระดับตติยภูมิเฉพาะทางศั ลยกรรมหัวใจ เกณฑ์หน่วยบริ การ
ทีรับการส่ งต่อระดับตติยภูมิด ้านรังสีรักษา เกณฑ์หน่วยบริ การทีรับการส่งต่อระดับตติยภูมิเฉพาะทาง
โรคมะเร็ งโลหิตวิทยา เป็ นต้น
หน่ วยบริการทีรับการส่ งต่อทีจะขึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุ ขภาพ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี
1. ศักยภาพการบริการ เป็ นการพิจารณาขีดความสามารถในการให้บริ การสาธารณสุข ต่อจํ านวน
ประชากรทีลงทะเบียนโดยพิจารณาจากจํ านวนเตียงผู้ ป่วยในต่อประชากรทีลงทะเบียน และ สัดส่วนของ
เตียงทีมีความจํ าเป็ นต่อการให้บริ การ คือ การบริ การห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องผ่าตั ด และในกรณี
สถานพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ นไป ควรต้องมีการบริการหออภิบาล (หอผู้ ป่วยหนัก) ตลอดจนการคํ านึงถึง
ความสามารถการเข้าถึงบริ การของผู้ รับบริ การเป็ นสําคัญ
2. ด้ านลักษณะสําคัญของการจัดบริการ เป็ นการบอกลั กษณะหรื อคุณสมบัติทีต้องมีในระบบ
บริ การของหน่วยบริ การทีรับการส่งต่อ คือ มีการให้บริ การ 24 ชั วโมง หมายถึงการบริ การทีมีความพร้อมทั ง
ด้านบุคลากร เครื องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที ทีจะสามารถให้บริ การได้ทันทีโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรื อการ
รับส่งต่อ การจัดบริ การทีบอกลั กษณะของบริ การทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรื อเฉพาะทาง โดยกํ าหนดแผนกบริ การที
มีความสําคัญ คือ บริ การอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริ การผู้ ป่วยนอก บริ การผู้ ป่วยใน บริ การศั ลยกรรม บริ การส
ูติ
กรรม และบริ การหออภิบาลผู้ ป่วยหนักในกรณี สถานพยาบาลมากกว่า 100 เตียง และให้ค ํ านึงถึงการจั ด
กระบวนการให้บริ การทีครบวงจร มีความต่อเนืองและเชือมโยงกับหน่วยบริ การอืน
3. ด้ านอาคารสถานที สิงแวดล้อม และความปลอดภัย หากมีการตรวจประเมินคุณภาพ หรื อการ
รับรองทางกฎหมายจากหน่วยงานทีเกียวข้องโดยมีการแสดงเอกสารหรื อหลั กฐานทีเป็ นปัจจุบั นได้ ให้ถือว่า
การตรวจประเมินในหัวข้อประเด็นนี ผ่านไปได้ เว้ นแต่เกิดการตรวจพบหรื อมีข ้อสังเกตทีผิดปกติ มีความ
จํ าเป็ นต้องตรวจเพือประเมินความถูกต้อง ก็ให้ด ํ าเนินการตรวจได้
4. ด้ านการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลั กการดังนี
 ด้านอั ตรากํ าลั ง ให้เป็ นไปตามสัดส่วนต่อประชากรทีลงทะเบียน หรื อในบางกรณี ทียั งไม่
สามารถบอกภาระงานได้ ก็ยึดหลั กเกณฑ์ของแบบตรวจประเมินอืนๆทีมีบังคับใช้อยู่แล้ ว
 จํ านวนบุคลากรส่วนหนึ ง ต้องอยู่เป็ นการประจํ าตามสัดส่วนทีกํ าหนด
 บุคลากรทีปฏิบัติการในระดับหัวหน้างาน หรื ออาจเรี ยกเป็ นอย่างอืน ควรต้องมีล ั กษณะของ
การปฏิบัติงานเป็ นการประจํ าแผนก และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในแผนกที
รับผิดชอบพอสมควรตามทีกํ าหนดไว้
 ลั กษณะบุคลากรทีปฏิบัติงานเป็ นการชั วคราว(part time) ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ของสถานพยาบาลนั น ทั งในด้านภาระงานความขาดแคลนบุคลากรในพื นที หรื อ การ
จัดการบริ การพิเศษเสริ มขึ นมา แต่ทั งนี ต้องอยู่ภายใต้ การกํ ากับดูแลและความรับชอบของ
บุคลากรประเภทหรื อชนิดเดียวกั นทีปฏิบัติงานเป็ นการประจํ า ในเกณฑ์นี ยั งไม่ได้ ก ํ าหนด
สัดส่วนภาระงานระหว่างบุคลากรทีปฏิบัติงานประจํ ากับชั วคราวว่าเป็ นเท่าไร
SD-10-003
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 กรณี ศ ั กยภาพของสถานพยาบาลมีมากกว่า 100 เตียง ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ เป็ นแพทย์
ผู้ เชียวชาญเฉพาะทาง อยู่เป็ นการประจํ าด้วย ทั งนี รวมทั งทันตแพทย์ ผู้ เชียวชาญ
5. ด้ านอุปกรณ์เครืองมือ ยาและเวชภัณฑ์ ได้ ก ํ าหนดสิ งทีจํ าเป็ นต่อการดูแลเพือการช่วยชีวิตหรื อ
ภาวะฉุกเฉิน และผู้ ป่วยหนักเป็ นสําคัญ และมีความจํ าเป็ นกับแผนกบริ การทีมีล ั กษณะการให้บริ การตั งแต่
ระดับทุติยภูมิขึ นไป
6. ด้ านการบริหารจัดการและการจัดการคุณภาพ เน้นด้านระบบและกระบวนการจั ดการคุณภาพ
โดยพิจารณาตัวระบบ แผนงาน และมีหน่วยงานหรื อผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน
เอกสารทีเกียวข้ อง
1. คู่มือการบริ หารงานขึ นทะเบียนหน่วยบริ การ ในระบบหลั กประกันสุขภาพสุขภาพถ้ วนหน้า
พศ. 2550
2. คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพือการขึ นทะเบียนหน่วยบริ การ เช่น โปรแกรม Datacenter
โปรแกรม Master Cup Online เป็ นต้น
ขั นตอนการตรวจประเมินหน่ วยบริการ
1. ประเมินข้ อมูลเบื องต้ น ทีมผู ้ ตรวจประเมินทีรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณสมบั ติของสถานพยาบาล
จากข้อมูลพื นฐานสถานพยาบาล ผลการตรวจประเมินขึ นทะเบียนหน่วยบริ การทีรับการส่งต่อที
ผ่านมาหรื อข้อมูลการประเมินทีสถานพยาบาลส่งมาเบื องต้น
2. ตรวจประเมินสถานพยาบาล ทีมผู ้ ตรวจประเมินตรวจสถานพยาบาลว่ามีคุณสมบั ติตามข้ อมูลที
เสนอ โดยการสังเกต การซั กถาม และพิจารณาจากเอกสารหลั กฐาน ซึ งแบ่งการตรวจเป็ น 2
ส่วน คือ การตรวจสถานพยาบาลในภาพรวมและตรวจรายแผนกบริ การ ให้คะแนนแต่ละข้อแล้ ว
บันทึกคะแนนรายข้อในแบบตรวจประเมิน
เกณฑ์การให้ คะแนนในแต่ละข้อ
2 = มี / ดํ าเนินการได้ครบถ้ วนตามเกณฑ์ หรื อ ดีกว่าเกณฑ์ทีกํ าหนด
1 = มี / ดํ าเนินการแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ แต่อนุโลมให้ผ่าน โดยต้องมีแผนพั ฒนาใน
ช่วงเวลาทีชัดเจน
0 = ไม่ม/ี ไม่ได้ด ํ าเนินการ/ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
8 = ไม่สามารถประเมินได้ เนืองจากเป็ น
1) สถานพยาบาลขนาด < 100 เตียง และเกณฑ์ระบุว่าไม่ต ้ องจัดบริ การนั น ๆ
2) สถานพยาบาลทีให้บริ การเฉพาะบางโรค (เฉพาะทาง) และให้การรักษาผู้ ป่วยทีส่ง
ต่อมาจากหน่วยบริ การในระบบหลั กประกันสุขภาพเช่น รพ.จิตเวช รพ.แม่และ
เด็ก ศูนย์ มะเร็ ง ศูนย์ บ ํ าบัดยาเสพติด ศูนย์ บริ การทันตกรรมเป็ นต้น และเกณฑ์ข ้อ
นั น ๆ ไม่เกียวข้องกับบริ การทีสถานพยาบาลเข้าร่ วมในระบบหลั กประกันสุขภาพ
กรณีสถานบริการทีขอขึนทะเบียนใหม่
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ในข้อใดทีได้คะแนน 0 หรื อ 1 ให้ผู้ ตรวจประเมิน บันทึกความเห็น เงือนไข ข้อจํากัดของ
หน่วยบริ การ หรื อ สิ งทีต้องปรับปรุ ง ลงในท้ายข้อนั นๆ โดยพิจารณาตามบริ บท ความจํ าเป็ น ความเหมาะสม
ของหน่วยบริ การและพื นที ว่าจะต้องปรับปรุ งหรื อไม่อย่างไรบ้าง เพือให้สถานบริ การจัดทําแผนพัฒนาเพือ
ปรับปรุ งให้เป็ นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที สปสช.เขต กําหนด หลังจากนั นจึงตรวจดูผลการปรับปรุ ง
และพิจารณาว่าจะรับหรื อไม่รับขึ นทะเบียนต่อไป
กรณีเป็ นหน่ วยบริการทีขึนทะเบียนอยู ่เดิม
ในข้อทีมีคะแนนเป็ น 1 ให้ผู้ ตรวจประเมิน บันทึกความเห็ นว่าจะต้องปรับปรุ งอย่างไรบ้าง
เพือให้หน่วยบริ การนําบันทึกความเห็นเงือนไข ข้อจํ ากัดของหน่วยบริ การหรื อ สิ งทีต้องปรับปรุ ง ลงในท้าย
ข้อนั นๆ โดยพิจารณาตามบริ บท ความจํ าเป็ น ความเหมาะสมของหน่ วยบริ การและพื นที ว่าจะต้องปรับปรุ ง
หรื อไม่อย่างไรบ้าง เพือให้หน่วยบริ การนําบันทึกความเห็นนั น ไปจัดทําแผนพัฒนาและดําเนิ นการปรับปรุ ง
ตามแผนพัฒนาที วางไว้ และรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนแก่ สปสช.เขต ภายใน เวลาที สปสช.เขต
กํ าหนด
3. สรุ ปผลการตรวจประเมินหน่ วยบริการและการบันทึกผลการตรวจ เมือได้ผลคะแนนแล้ ว ทีม
ผู้ ตรวจประเมินประชุม พิจารณา สรุ ปผลการตรวจประเมินเพือขึ นทะเบียนหน่วยบริ การรับการ
ส่งต่อ โดย
3.1 คํ านวณข้อทีได้ คะแนนเป็ น2, 1, 0 ในหมวดและแผนกต่างๆ เป็ นร้อยละของข้อทีต้อง
ตรวจทั งหมด
3.2 สรุ ปผลการตรวจประเมินเพือขึ นทะเบียนว่าอยู่ในกลุ่มใด
3.3 สรุ ปความเห็นในการปรับปรุ งพั ฒนา แก้ไขสําหรับข้อทีมีคะแนนเป็ น 1 และ 0
3.4 แจ้งความเห็นในการปรับปรุ งพั ฒนา แก้ ไขเบื องต้น แก่สถานพยาบาลทีรับการตรวจ
ประเมิน
3.5 ส่งผลการตรวจให้ผู้ รับผิดชอบของสํานักงานสาขาเขต หรื อสํานักงานสาขาจังหวัf
3.6 บันทึกข้อมูลผลการตรวจให้คะแนน และความเห็นในการปรับปรุ งแก้ไขของแต่ละ
หน่วยบริ การ ในโปรแกรมสารสนเทศเพือการขึ นทะเบียนหน่วยบริ การ สปสช.
(โปรแกรม Datacenter)
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ตารางสรุ ปผลการตรวจหน่ วยบริการรับส่ งต่อ
เกณฑ์ หน่ วยบริการรับส่ งต่ อ

จํานวนข้ อ
ทังหมด
(A)

จํานวนข้ อทีได้คะแนน
จํานวนข้ อ
ทีต้ องตรวจ
(B)

คะแนน 0
มี ...ข้ อ
(C)

คะแนน 1
มี...ข้ อ
(D)

คะแนน 2
มี...ข้ อ
(E)

เกณฑ์ หน่ วยบริการรับส่ งต่ อ หมวดหลัก
หมวด 1 ศั กยภาพในการรับการส่ งต่อ*
4
หมวด 2 การจัดการทรัพยากรบุคคล*
10
หมวด 3 การบริ หารจัดการในองค์กร**
8
8**
หมวด 4 การจัดระบบการให้บริ การ**
17
17**
หมวด 5 การกํ ากั บและพั ฒนาคุณภาพ**
10
10**
หมวด 6 อาคารสถานที สิ งแวดล้ อม และความปลอดภั ย**
6
6**
เกณฑ์ หน่ วยบริการายแผนกบริการ*
แผนก 1 บริ การผู ้ ป่วยนอก*
10
แผนก 2 บริ การอุบ ั ติเหตุและฉุ กเฉิ น
15
แผนก 3 บริ การผู ้ ป่วยใน*
10
แผนก 4 บริ การห้องคลอด*
6
แผนก 5 บริ การห้องผ่าตั ด*
13
แผนก 6 บริ การทั นตกรรม
5
แผนก 7 บริ การเภสัชกรรม
12
แผนก 8 บริ การเทคนิคการแพทย์
8
แผนก 9 บริ การรังสี วินิจฉัย
10
แผนก 10 บริ การหอผู ้ ป่วยหนัก /เวชบํ าบั ดวิกฤต*
7
151
รวมจํานวนข้ อเกณฑ์ หน่ วยบริการทีรับการส่ งต่ อ
sum (B)
รวมจํานวนข้ อในคะแนน 2, 1, 0
sum ©
sum (D)
sum (E)
(sum C/sum B)*100
sum D/sum B)*100
sum E/sum B)*100
ร้ อยละจํานวนข้ อในคะแนน 2, 1, 0 ***
หมายเหตุ * จํ านวนข้ อ / จํ านวนแผนก ทีต้ องตรวจ ขึ นอยู่ก ั บจํ านวนเตียงทีเปิ ดบริ การจริ ง หรื อบริ การทีเข้ าร่ วมในระบบหลั กประกั นฯ
และข้ อทีเป็ น 8 จะไม่น ํ าคํ านวณเพือสรุ ปผลการตรวจประเมิน
** จํ านวนข้ อทีต้ องตรวจเท่ากั นทุกขนาดหน่วยบริ การ และทุกประเภทบริ การ
*** ร้อยละจํ านวนข้ อทีได้ คะแนน2, 1, 0 เมือเทียบกั บจํ านวนข้ อทีต้ องตรวจ(B) ของสถานพยาบาลนั น ๆ
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การพิจารณาผลการตรวจประเมินหน่ วยบริการทีรับการส่ งต่อ
กลุ ่ ม
กลุ ่ ม 1

% ของข้ อที ได้ แต่ ละคะแนน
 ทุกข้ อมีคะแนนเป็ น 2 (ข้ อคะแนน 2 = 100 %)

การแปลผล
คุณสมบัติตามเกณฑ์

กลุ ่ ม 2

 ข้ อที ได้คะแนน 2 อยู ่ ระหว่ าง 75 – 99.99 % และมีข้อที คุณสมบัติใกล้ เคียงเกณฑ์
ได้ คะแนน 0 น้ อยกว่ าหรื อเท่ ากับ 10 %
(ข้ อคะแนน 2 = 75 – 99.99 % + ข้ อคะแนน 0</= 10 %)

กลุ ่ ม 3

 ข้ อที ได้คะแนน 2 อยู ่ ระหว่ าง 75 – 99.99 % และมีข้อที คุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามเกณฑ์ แต่ส่วน
ได้ คะแนน 0 มากกว่ า 10 %
ขาดพอยอมให้ อยู่ในระบบได้
(ข้ อคะแนน 2 = 75 – 99.99 % + ข้ อคะแนน 0> 10 %)
 ข้ อที ได้คะแนน 2 อยู ่ ระหว่ าง 50 – 74.99 %
(ข้ อคะแนน 2 = 50 – 74.99 %)
คุณสมบัติตํากว่าทีเกณฑ์ กําหนดเป็ นส่วน
 ข้ อที ได้ คะแนน 2 น้ อยกว่ า 50 % ของข้ อที ตรวจ
ใหญ่ ซึงจะส่งผลต่อคุณภาพบริการ
(ข้ อคะแนน 2 < 50 %)

กลุ ่ ม 4

ผลการตรวจประเมินขึ นทะเบียน
ผ่ านเกณฑ์ ตรวจประเมินขึ นทะเบียนหน่วยบริการทีรับการส่งต่อ
ผ่ านเกณฑ์ ตรวจประเมินขึ นทะเบียนหน่วยบริการทีรับการส่งต่อ และต้ อง
พัฒนาต่ อเนื อง ซึงหน่วยบริ การต้ องจัดทําแผน และดําเนินการพัฒนา โดย
สํานักงานอาจทําการตรวจซํ าได้ ในกรณีทีมีปัญหาการให้ บริการ
ผ่ านเกณฑ์ ตรวจประเมินขึ นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อแต่ ต้องพัฒนา
เร่ งด่ วน ซึงหน่วยบริการต้ องจัดทําแผน และดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ ไข
ภายในเวลาทีสํานักงานกําหนด

ไม่ ผ่านเกณฑ์ ตรวจประเมินขึ นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อ

สรุ ปผลการพิจารณาขึนทะเบียนหน่ วยบริการ
กลุ ่มที 1 , 2, 3 สามารถขึนทะเบียนเป็ นหน่ วยบริการทีรับการส่ งต่อรายใหม่ หรื อ คงอยู ่ในระบบหลักประกันสุ ขภาพ ในสถานะหน่ วยบริการทีรับการส่ งต่อได้
กลุ ่มที 4
ไม่สามารถขึ นทะเบียนเป็ นหน่ วยบริการทีรับการส่ งต่อในปี ทีประเมินได้ ยกเว้นในกรณีทีเป็ นหน่ วยบริการสังกัดภาครัฐทีไม่ผ่านการประเมิน ให้สปสช.
เขต ให้ค ํ าแนะนําในการพั ฒนา ปรับปรุ ง โดยพิจารณาตามศั กยภาพทีดีทีสุดทีมีอยู่ ณ ปัจจุบันให้เหมาะสมตามสภาพพื นที โดยคํ านึงถึงประโยชน์ทีประชาชนได้รับเป็ นสําคั ญ
และ สปสช. เขตสรุ ปรายงานผลการตรวจประเมินไปยั งหน่วยงานต้นสังกัดเพือรับทราบและดํ าเนินการปรับปรุ งพั ฒนาหน่วยบริ การนั น ๆเนืองจากเป็ นหน้าทีของรัฐทีกํ าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญในการให้บริ การสาธารณสุขทีมีมาตรฐานแก่ประชาชน
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์ ขึนทะเบียน “หน่ วยบริการทีรับการส่ งต่ อ"
หมวด 1 ศักยภาพในการรับการส่ งต่อ
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม1-1. มีเตียงรับผู ้ ป่วยใน โดยมีอ ั ตราส่ วน  พิจารณาความพร้อมในการรับผู ้ ป่วยไว้ รักษาในโรงพยาบาลต่อจํ านวนประชาการ
เตี ย ง ต่ อ จํา นวนผู ้มี สิ ท ธิ หลัก ประกัน
ทีลงทะเบียน เพือประกั นว่าสถานพยาบาลมีเตียงเพียงพอให้บริ การกั บผู ้ มีสิทธิที
สุ ขภาพ ซึ งลงทะเบียนไว้ ก ั บหน่วยบริ การ
ลงทะเบียนไว้ โดยคํ านวณเป็ นร้อยละ จํ านวนเตียงทีเปิ ดบริ การจริ ง X 100
ประจํา ที แจ้งความประสงค์จะส่ งต่ อผู ้
จํ านวนเตียงทีควรมี
ป่ วยมารับบริ การไม่น้อยกว่า 1: 1,000 คน การประมาณการจํ านวนเตียงทีควรมี ให้ใช้ จ ํ านวนประชากรทีเป็ นปัจจุบ ั นของ
สถานพยาบาล และพิจารณาดั งต่อไปนี
1. เตียงสําหรับผู ้ มีสิทธิUC ทีส่ งต่อจากหน่วยบริ การปฐมภูมิ (1:1,000)
2. เตียงสําหรับผู ้ มีสิทธิUC ทีส่ งต่อจากหน่วยบริ การรับส่ งต่อในจังหวั ด (1:2,000)
3. เตียงสําหรับผู ้ มีสิทธิUC ทีส่ งต่อจากหน่วยบริ การรับส่ งต่อข้ ามจังหวั ด (1:4,000)
4. เตียงสําหรับให้บริ การนอกจากสิ ทธิ UC
 กรณี ทีสถานพยาบาลนั นมีการรับขึ นทะเบียนผู ้ ประกั นสังคมรวมทั งยั งมีผู ้ รับ
บริ การอืนๆ เช่น ประกั นเอกชน ผู ้ จ่ายเงินเอง แรงงานต่างชาติ เป็ นจํ านวนมาก
สถานพยาบาลนั น ต้ องมีเตียงเพิ มเติมขึ นเพือรองรับผู ้ รับบริ การกลุ่มนี ด้ วโดยให้
ย
เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ของแต่ละสิ ทธิประโยชน์ หากไม่ก ํ าหนดไว้ ให้ถือเกณฑ์1:
1,000 เช่น รพช. รับส่ งต่อเฉพาะประชากรในอํ าเภอทีรับผิดชอบ 1:1,000
 รพท. รับส่ งต่อจากประชากรอํ าเภอเมือง 1:1,000 และรับจากต่างอํ าเภอในจังหวั ด
1:2,000 และประกั นสังคมอีก 1:1,000
 รพศ. รับส่ งต่อจากประชากรอํ าเภอเมือง 1:1,000 รับจากต่างอํ าเภอในจังหวั ด
1:2,000 และข้ ามจังหวั ด1:4,000
SD-10-003
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เกณฑ์ คะแนน

2

ร้อยละ 80 ขึ นไป

1

ร้อยละ 50 – 79

0

น้อยกว่าร้อยละ 50

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไข การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม1-2. มีเตียงรับผู ้ ป่วย ห้องอุบ ั ติเหตุและ  ตรวจดูจ ํ านวนเตียงทั งหมดทีพร้อมให้บริ การในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นของหน่วย
ฉุ กเฉิ นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ กู ้ ฟื นคืนชีพ
บริ การ และอย่างน้อย 1 เตียงต้ องเป็ นเตียงสําหรับการกู ้ ฟื นคืนชีพโดยเฉพาะ
โดยมีจ ํ านวนเตียงรับผู ้ ป่วยในห้อง
(ได้ มาตรฐานตามหลั กวิชาการ) ส่ วนทีเหลือเป็ นเตียงชนิด หรื อ ประเภทใดก็ได้
ฉุ กเฉิ น มีไม่น้อยกว่า 3 เตียง
รวมถึงเตียงทีเคลือนย้ ายได้ (stretcher) และควรเพิ มจํ านวนตามปริ มาณงาน
ส่ วนการตรวจว่าห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นทีเปิ ดนั นได้ มาตรฐานหรือไม่ จะไปตรวจ
แยกแผนกตามเกณฑ์สถานที บุคลากร อุปกรณ์ของ บริ การฉุ กเฉิ น ต่อไป

2

เป็ นตามเกณฑ์

1

มี 2 เตียง และเป็ นเตียงสําหรับกู ้ ฟื นคืนชีพอย่าง
น้อย 1 เตียง

0

มีน้อยกว่า 2 เตียง หรื อ ไม่มีเตียงสําหรับกู ้ ฟื น
คืนชีพ

ม1-3. มีห้องผ่าตั ดในอั ตราส่ วน ไม่น้อย
กว่า 1 ห้องต่อเตียงของหน่วยบริ การ 50
เตียง

2

มีจ ํ านวนห้องผ่าตั ดทีพร้อมให้บริ การครบตาม
เกณฑ์

1

มีจ ํ านวนห้องผ่าตั ดทีพร้อมให้บริ การตํ ากว่า
เกณฑ์

0

ไม่มีห้องผ่าตั ดทีพร้อมให้บริ การ

8

ไม่มบี ริ การห้องผ่าตัด เนืองจากเป็ น
สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อ
สถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะ
บางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้อง
ผ่าตั ด

 พิจารณาเฉพาะจํ านวนห้องผ่าตั ดทีพร้อมให้บริ การได้ โดยการเทียบตามสัดส่ วน
ของจํ านวนเตียงทีเปิ ดให้บริ การจริ ง ทังนี ไม่นับรวมห้องผ่าตั ดเล็ก ส่ วนการ
ตรวจว่าผ่านมาตรฐานห้องผ่าตั ดหรื อไม่ จะไปตรวจแยกแผนกตามเกณฑ์สถานที
บุคลากร อุปกรณ์ของบริ การห้องผ่าตั ด
 กรณี เป็ นสถานพยาบาลทีรักษาโรคทั วไป แต่ไม่มีห้องผ่าตั ดทีพร้อมให้บริ การ
หรื อมีแต่ไม่ให้บริ การ ให้ขีด X ในช่อง 0 เมือข้ อนี เป็ น0 ในแผนกห้องผ่าตั ดจะ
เป็ น 0 ทุกข้ อ
 กรณี เป็ นสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค เช่น รพ.จิตเวช ศูนย์ บ ํ าบั ดยาเสพติด
เป็ นต้ น หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะบางโครงการ เช่น รพ.
เอกชนทีเข้ าร่ วมบริ การโรคไต ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด ให้ขีด X ใน
ช่อง 8 ซึ งข้ ออืน ๆ ในแผนกห้องผ่าตั ดก็จะเป็ น 8 ทุกข้ อ (ไม่รวมกรณี รพ.ไม่
พร้อมจัดบริ การ)
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไข การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

ม1-4. หน่วยบริ การทีเปิ ดให้บริ การ
 พิจารณาการจัดให้มีบริ การหอผู ้ ป่วยหนักในสถานพยาบาล โดยเฉพาะ
ตั งแต่ 100 เตียงขึ นไป ต้ องมีหอ
สถานพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ นไป พิจารณาจากจํ านวนเตียงในหอผู ้ ป่วยหนัก
ผู ้ ป่วยหนัก โดยมีอ ัตราส่ วน จํ านวนเตียง
ว่ามีเพียงพอหรื อไม่ ในอั ตราส่ วนจํ านวนเตียงในหอผู ้ ป่วยหนัก ต่อ เตียงของ
ในหอผู ้ ป่วยหนัก ต่อ เตียงของหน่วย
หน่วยบริ การ ไม่น้อยกว่า 1: 50 ส่ วนการตรวจว่าผ่านมาตรฐานหอผู ้ ป่วยหนัก
บริ การ ไม่น้อยกว่า 1: 50
หรื อไม่ จะไปตรวจแยกแผนกตามเกณฑ์สถานที บุคลากร อุปกรณ์ การบริ การหอ
ผู ้ ป่วยหนัก
 กรณี สถานพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ นไป แต่ไม่มีหอผู ้ ป่วยหนักให้ขีด X ในช่อง
0 ซึ งเกณฑ์แผนกหอผู ้ ป่วยหนักจะเป็ น 0 ทุกข้ อ
 กรณี สถานพยาบาลขนาดน้อกว่า 100 เตียง และมีการจัดบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก เช่น
รพ.เอกชน จะต้ องพิจารณาเกณฑ์ข ้ อนี ด้ วย
 กรณี สถานพยาบาลขนาดน้อยกว่า 100 เตียง หรื อสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบาง
โรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่
จํ าเป็ นต้ องมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก ให้ขีด X ในช่อง 8 ซึ งข้ ออืน ๆในเกณฑ์หอ
ผู ้ ป่วยหนักจะเป็ น 8 ทุกข้ อ
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีหอผู ้ ป่วยหนักและจํ านวนเตียงครบตามเกณฑ์

1

มีหอผู ้ ป่วยหนักแต่จ ํ านวนเตียงตํ ากว่าเกณฑ์

0

ไม่มีหอผู ้ ป่วยหนัก

8

ไม่มีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก เนืองจากเป็ น รพ.
ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ นสถานพยาบาลที
รักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ า
ร่ วมในระบบ UC เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่
จํ าเป็ นต้ องมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไข การปรับปรุง

หมวด 2 การจัดการทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม2-1. ผู ้ ประกอบวิชาชีพทุกสาขาที
ปฏิบ ั ติงานในหน่วยบริ การต้ องได้ รับ
ใบอนุญาตผู ้ ประกอบวิชาชีพ จากสภา
วิชาชีพ

 ตรวจสอบหลั กฐานจากแผนกบริ หารบุคคลว่าผู ้ ประกอบวิชาชีพทุกสาขาทีปฏิบ ั ติงานใน
หน่วยบริ การ อาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทั นตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสี
เทคนิค นักกายภาพบํ าบั ด ทีปฏิบ ั ติงานทั งประจํ า และpart time เป็ นผู ้ มีใบประกอบวิชาชีพ
หรื อมีใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลปะ ซึ งมีเลขทีใบอนุญาตถูกต้ อง และเป็ นปัจจุบ ั น

2

บุคลากรมีใบอนุญาตตามกฎหมายทุกคน

0

บุคลากรมีใบอนุญาตตามกฎหมายไม่ครบทุกคน

(ข้ อนี ไม่มีการให้คะแนน 1 เพราะเป็ นสิ งทีต้ องมีตาม
กฎหมาย)

ม2-2. จัดบุคลากร ขึ นปฏิบ ั ติงานประจํ า  หมายถึง แผนกทีมีการจัดให้บริ การในลั กษณะเวรผลั ดต้ องมีบุคลากรอยู่ประจํ า
ทุกแผนกทีจัดให้บริ การ ในลั กษณะของ
24 ชม.
เวรผลั ดได้ ตลอด 24 ชั วโมง
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2

มีบุคลากรให้บริ การแบบเวรผลั ด ครบ24 ชม.

1

มีบุคลากรให้บริ การแบบเวรผลั ด 16 ชม. ที
เหลือเป็ น Oncall

0

มีบุคลากรให้บริ การ 8 ชม.ทีเหลือเป็ น Oncall
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คะแนน

ม2-3. มีแพทย์ ปฏิบ ั ติงานประจํ าหน่วย  เพือประกั นว่าแพทย์ มีจ ํ านวนเพียงพอให้บริ การกั บผู ้ มีสิทธิทีลงทะเบียนโดย
บริ การ โดยมีสัดส่ วนจํ านวนแพทย์ ต่อผู ้
คํ านวณเป็ นร้อยละ จํ านวนแพทย์ ทีมีจริ ง X 100
มีสิทธิทีลงทะเบียนไว้ ก ั บหน่วยบริ การ
จํ านวนแพทย์ ทีควรมี
ประจํ าทีแจ้งความประสงค์จะส่ งต่อ
จํ านวนแพทย์ ทีควรมี ประกอบด้ วย
ผู ้ รับบริ การ ไม่เกิน 1 : 15,000 โดย 1. จํ านวนแพทย์ ต่อประชากรทีรับผิดชอบของหน่วยบริ การปฐมภูมิทีส่ งมา ทุกแห่ง
คิดแยกต่างหากจากอั ตรากํ าลั งทีขอขึ น
รวมกั น (1:15,000)
ทะเบียนเป็ นหน่วยบริ การประเภทอืนๆ 2. จํ านวนแพทย์ต่อประชากรทีส่ งมาจากหน่วยบริ การรั บส่ งต่อในจังหวัด (1: 20,000)
3. จํ านวนแพทย์ต่อประชากรทีส่ งมาจากหน่วยบริ การรั บส่ งต่อข้ ามจังหวัด (1:80,000)
4. จํ านวนแพทย์ ต่อผู ้ รับบริ การนอกจากสิ ทธิUC (1:15,000)
ทั งนี หากสถานพยาบาลนั นเป็ นทั งหน่วยทีรับการส่ งต่อและเป็ นหน่วยบริ การ
ประจํ าทีให้บริ การปฐมภูมิด ้ วย ให้ค ํ านวณแยกกั นดั งตั วอย่าง
ตัวอย่ างที 1. รพช. มีผู ้ มีสิทธิ UC ทั งอํ าเภอ 30,000 คน จํ านวนแพทย์ ทีควรมีคือ
บริ การปฐมภูมิ 3 คน (1 : 10,000 ตามเกณฑ์หน่วยบริ การปฐมภูม)ิ บริ การรับส่ ง
ต่อ 2 คน (1 : 15,000) แพทย์ ท ั งหมดทีควรมีรวม 5 คน
ตัวอย่ างที 2. รพท/รพศ. มีประชากร UC ในอํ าเภอทีรับผิดชอบ 30,000 คน และ
ประชากรUC ทั งจังหวั ด 300,000 คน ประชากร UC ทั งเขต3 ล้ าน คน จํ านวนแพทย์ ที
ควรมี อย่างน้อย คือ
1. บริ การปฐมภูมิ 3 คน (1 : 10,000 ตามเกณฑ์หน่วยบริ การปฐมภูม)ิ
2. บริ การรับส่ งต่อจากหน่วยปฐมภูมิ 2 คน (1 : 15,000)
3. บริ การรับส่ งต่อจากหน่วยรับส่ งต่อในจังหวั ด 15คน (1:20,000) แพทย์ ท ั ง
หมดทีควรมี รวม รพท. 20 คน
4. บริ การรับส่ งต่อจากหน่วยรับส่ งต่อในเขต 38 คน (1:80,000) แพทย์ ท ั งหมดที
ควรมีรวม รพศ. 58 คน
SD-10-003
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2

ร้อยละ 80 ขึ นไป

1

ร้อยละ 50 – 79

0

น้อยกว่าร้อยละ 50
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ตัวอย่ างที 3. รพ. เอกชน มีผู ้ มีสิทธิ UC ทีขึ นทะเบียน 150,000 คน และรับการส่ งต่อ
จากคลินิกอบอุ่น 15,000 คน จํ านวนแพทย์ ทีควรมี บริ การปฐมภูมิ 15 คน (1 : 10,000
ตามเกณฑ์หน่วยบริ การปฐมภูม)ิ บริ การรับส่ งต่อ 11 คน (1 : 15,000 ) แพทย์ ทีควรมี
ในการให้บริ การผู ้ มีสิทธิ รวม 26 คน
 กรณี รับผู ้ประกันตนของประกันสังคม รวมทั งยั งมีผู ้รับบริ การอืนๆ เช่น ประกันเอกชน
ผู ้จ่ายเงินเอง แรงงานต่ างชาติ หน่ วยบริ การนั นต้องจัดแพทย์เพิ มเติมขึ น เพือรองรั บ
ผู ้ รับบริ การกลุ่มนี ด้ วยโดยเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของระบบนั นๆ หรื อ สัดส่ วน1 : 15,000
จํ านวนแพทย์ ทมีี จริ ง ประกอบด้ วย
1. แพทย์ ทีปฏิบ ั ติงานจริ งเต็มเวลา
2. กรณี แพทย์ ปฏิบ ั ติงานกึ งเวลา(part time)ให้นับรวมจํ านวนชั วโมงทั งหมดทุกคนที
ปฏิบ ั ติงานจริ งโดย 160 ชั วโมงต่อเดือน รวมทั งหมด12 เดือน นับเป็ น 1 คน
ม2-4. จํ านวนพยาบาลวิชาชีพปฏิบ ั ติงาน  จํ านวนพยาบาลวิชาชีพ ทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั นหนึ งทั งหมดทีปฏิบ ั ติงานการพยาบาลจริ ง ประจํ าแต่ละแผนกบริ การต่างๆ
ประจํ า ในสัดส่ วนทีเพียงพอ และ
ต้ องมีจ ํ านวนเหมาะสมกับปริ มาณงานซึ งนอกจากจะเปรี ยบเทียบกับกฎ กระทรวงว่า
เหมาะสมกั บปริ มาณงาน ไม่น้อยกว่า
ด้ วยวิชาชีพและจํ านวนผู ้ ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลพ.ศ. 2545 ทีกํ าหนด
มาตรฐานทีสภาการพยาบาลกํ าหนด
เกียวกั บจํ านวนพยาบาลขั นตํ าต่อ เตียงผู ้ ป่วย คือ จํ านวนเตียงไม่เกิน 10 เตียง :
พยาบาล 3 คน
1. จํ านวนเตียง 11 – 30 เตียง : พยาบาล 6 คน
2. จํ านวนเตียง 31 - 60 เตียง : พยาบาล 9 คน
3. จํ านวนเตียง 61 - 90 เตียง : พยาบาล 12 คน
โดย พยาบาลวิชาชีพ ต่อจํ านวนเตียงทีเพิ ม 2 คน ต่อ 1-30 เตียง
 นอกจากนี ควรพิจารณาถึงภาระงานของพยาบาลวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
คือ สัดส่ วนพยาบาลวิชาชีพ ต่อ ผู ้ ป่วย ดังนี
OPD 1:100 ห้องอุบ ั ติเหตุและฉุ กเฉิ น 1:10 (อย่างน้อย 2 คนในแต่ละเวร)
ห้องผ่าตั ด 2:1 ห้องคลอด 2:1 วิสัญญี 2:1 หอผู ้ ป่วยหนัก (ผู ้ ใหญ่) 1:2 หอ
SD-10-003

15 / 75

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีจ ํ านวนพยาบาลวิชาชีพ ครบทุกแผนกตาม
เกณฑ์

1

มีจ ํ านวนพยาบาลวิชาชีพ สัดส่ วนน้อยกว่า
มาตรฐานภาระงาน ในบางแผนก แต่ใน
ภาพรวมไม่ต ํ ากว่าเกณฑ์
มีจ ํ านวนรวมของพยาบาลวิชาชีพ ตํ ากว่า
จํ านวนขั นตํ าทีต้ องมีตามกฎกระทรวง
และ/หรื อ ไม่มีพยาบาลวิชาชีพในบางแผนก

0
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ม2-5. ความรู ้ ความสามารถของ 
พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบ ัติงานประจํา ใน
แผนกผู ้ป่ วยอุบ ัติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น ห้อ ง
คลอด ห้ อ งผ่ า ตัด วิ สั ญ ญี และหอ 
ผู ้ ป่วยหนัก เป็ นผู ้ ทีผ่านการศึกษา อบรม
หรื อเป็ นผู ้ เชียวชาญ หรื อมีประสบการณ์
อย่างน้อย 2 ปี


ผู ้ ป่วย 1 : 4-6 ในแต่ละเวรผลัด
ในกรณี พยาบาลปฏิบ ัติงานกึ งเวลา ( part time)ให้นับรวม จํ านวนชั วโมง
ทั งหมดทุกคน ทีปฏิบ ั ติงานจริ ง โดย160 ชั วโมงต่อเดือน รวมทั งหมด12 เดือน
นับเป็ น 1 คน
ในกรณี พยาบาลปฏิบ ัติงานกึ งเวลา ( part time)ให้นับรวม จํ านวนชั วโมง
ทั งหมดทุกคน ทีปฏิบ ั ติงานจริ ง โดย160 ชั วโมงต่อเดือน รวมทั งหมด12 เดือน
นับเป็ น 1 คน
พิ จ ารณาความรู ้ ค วามสามารถของพยาบาลวิ ชาชี พ ที ปฏิ บ ัติ งาน และหัว หน้ า
หน่ วยงาน ในหน่ วยงานที มีความสํา คัญเป็ นพิ เศษ คือ ห้อ งผู ้ป่ วยอุบ ัติเหตุและ
ฉุ กเฉิ น ห้องคลอด ห้องผ่าตั ด วิสัญญี และหอผู ้ ป่วยหนัก
ต้ องมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ปฏิบ ัติงานประจํา และเป็ นผู ้มีความรู ้ และทักษะในการ
ปฏิ บ ัติ งานที เหมาะสมกับ หน้า ที ได้รั บ การฝึ กอบรมเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ น
ปฏิบ ั ติงาน การฝึ กอบรมระยะสัน หรื อ ได้รับวุฒิบ ัตรแสดงการศึกษาต่อเนื อง ใน
สาขาทีเกียวข้ อง โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน
สอบถามร่ วมกับการดูเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ประวัติการทํ างาน ประวัติการ
ศึกษาอบรม จากฝ่ ายการพยาบาล หรื อจากแผนกบริ หารบุคคล

ม2-6. มีเภสั ชกร อย่างน้อย 1คน และไม่  ตรวจดูหลั กฐานจากแผนกบริ หารบุคคลว่า มีเภสัชกรซึ งมีใบอนุญาตผู ้ ประกอบ
น้ อยกว่ า 1 คนต่ อ 60 เตียง
วิชาชีพเภสัชกรรม ปฏิบ ั ติงานในส่ วนบริ หารเวชภั ณฑ์ บริ การเภสัชกรรม รวมถึง
บริ การเภสัชกรรมคลินิก เป็ นประจํ าในหน่วยบริ การ อย่างน้อย1 คน และมี
จํ านวนให้บริ การทั งหมด เท่าใด เพือคํ านวณหาสัดส่ วนต่อเตียง เภสัชกร ต่อ
จํ านวนเตียง ทีเพิ ม 1 คน ต่อ 1- 60 เตียง
 กรณี เป็ นหน่วยบริ การประจํ าหรื อหน่วยบริ การปฐมภูมิ หรื อรับผิดชอบงานอืน
เช่น งานคุ ้ มครองผู ้ บริ โภคด้ านสาธารณสุ ข(non UC) ร่ วมด้ วย ต้ องมีจ ํ านวนเภสัช
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พยาบาลวิชาชีพ และหัวหน้าหน่วยงาน ใน
แผนกทีกํ าหนด ทุกคน ได้ รับการฝึ กอบรมจน
มีความรู ้และทั กษะเพียงพอ
พยาบาลวิ ชาชี พ และหัว หน้า หน่ ว ยงาน ใน
แผนกที กํา หนด จํา นวนมากกว่ า ครึ งหนึ ง
ได้รั บ การฝึ กอบรมจนมี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะ
เพียงพอ
พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหน่ วยงานใน แผนก
ทีกํ าหนด จํ านวนน้อยกว่าครึ งหนึ งได้รับการ
ฝึ กอบรม มีความรู ้และทั กษะเพียงพอ
มีเภสัชกรประจํ า และมีจ ํ านวนทีให้บริ การ
ครบตามเกณฑ์

1

0
2

1

มีเภสัชกรประจํ า แต่มีจ ํ านวนทีให้บริ การน้อย
กว่าเกณฑ์
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

กร เพิ มขึ นตามเกณฑ์และ/หรื อตามภาระงาน ให้คิดจํ านวนชัวโมงทีต้ องทํ างาน
160 ชั วโมงต่อเดือน รวมทั งหมด12 เดือน ต้ องมีเพิ มอีก 1 คน
 กรณี เภสัชกรปฏิบ ั ติงานกึ งเวลา( part time)ให้นับรวมจํ านวนชั วโมงทั งหมด ทุก
คน ทีปฏิบ ั ติงานจริ ง โดย 160 ชั วโมงต่อเดือน รวม 12 เดือน นับเป็ น 1 คน
ม2-7. มีนักเทคนิคการแพทย์ อย่างน้อย  ตรวจดูหลั กฐานจากแผนกบริ หารบุคคล ว่ามีนักเทคนิคการแพทย์ ซึ งมีใบ
1 คน และไม่น้อยกว่า 1 คนต่อ 60 เตียง
ประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ ปฏิบ ั ติงานเป็ น
การประจํ าในหน่วยบริ การ จํ านวนเท่าใด และคํ านวณหาสัดส่ วนต่อเตียง
เทคนิคการแพทย์ ต่อจํ านวนเตียง ทีเพิ ม 1 คน ต่อ 1- 60 เตียง
 กรณี ปฏิบ ั ติงานไม่เต็มเวลา ให้ค ํ านวณชั วโมงการปฏิบ ั ติงานเช่นเดียวกั บแพทย์

0

ไม่มีเภสัชกรทีปฏิบ ั ติงานประจํ า

2

มีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบ ั ติงานครบ ตามเกณฑ์

1

ม2-8. หน่ วยบริ การ ตั งแต่100 เตียง
 ตรวจดูหลั กฐานจากแผนกบริ หารบุคคล รายชือ/จํ านวนแพทย์ ทีได้ รับวุฒิบ ั ตร/
ขึ นไป จัดให้มีแพทย์ผู ้เชียวชาญ อย่าง
อนุมั ติบ ั ตรผู ้ เชียวชาญ 4 สาขาหลั ก คือ อายุรกรรม ศั ลยกรรม สู ต-ิ นรี เวชกรรม
น้อย 4 สาขาหลั ก คือ สาขาอายุ รกรรม
และ กุมารเวชกรรม ทีปฏิบ ั ติงานประจํ าในหน่วยบริ การ และการจัดตารางเวร
ศั ลยกรรม สู ต-ิ นรี เวชกรรม และ กุมาร
การปฏิบ ั ติงานของแพทย์ ผู ้ เชียวชาญ พร้อมทีให้บริ การได้ ในทั นทีในกรณี เมือ
เวชกรรม โดยจั ดให้แพทย์ แต่ละสาขา
ได้ รับคํ าปรึ กษาหรื อกรณี ฉุกเฉิ น อย่างน้อยสาขาละ 1 คนในแต่ละเวรผลั ด ซึ ง
ปฏิบ ั ติงานอยู่เป็ นการประจํ าไม่น้อยกว่า
อาจจัดเป็ นผลั ดละ 4 ชม.หรื อ 8 ชม. หรื อ 12 ชม. ขึ นกั บสภาพความเหมาะสม
สาขาละ 1 คน ในแต่ละเวรผลั ด
 หน่วยบริ การขนาด < 100 เตียง ไม่ตรวจ ให้ X ในช่องคะแนน 8

2

มีนักเทคนิคการแพทย์ จํ านวนน้อยกว่าเกณฑ์
โดยมีเจ้าหน้าทีวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ปฏิบ ั ติงานแทน
ไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ หรื อ เจ้าหน้ าที
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ปฏิบ ั ติงาน
มีแพทย์ ผู ้ เชียวชาญ ครบ 4 สาขาหลั ก และแต่
ละสาขาปฏิบ ั ติงานอยู่เป็ นการประจํ าไม่น้อย
กว่าสาขาละ 1 คน ในแต่ละเวรผลั ด
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0

1

มีแพทย์ ผู ้ เชียวชาญครบ 4 สาขา แต่
ปฏิบ ั ติงานในแต่ละเวรผลั ดได้ ไม่ครบ4 สาขา

0

หน่วยบริ การมีมากกว่า 100 เตียงแต่มีแพทย์
ผู ้ เชียวชาญไม่ครบ 4 สาขาหลั ก

8

เนืองจากเป็ น รพ.ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ น
สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อ
สถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะ
บางโครงการ
ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม2-9. หน่วยบริ การตั งแต่ 100 เตียงขึ น  มีท ั นตแพทย์ ผู ้ เชียวชาญให้บริ การตามชุดสิ ทธิประโยชน์ในระบบหลั กประกั น
ไป จัดให้มที ั นตแพทย์ ผู ้ เชียวชาญ
สุ ขภาพครบทั ง4 ด้ าน โดยตรวจดูหลั กฐานจากแผนกบริ หารบุคคลว่ามี ทั นต
ปฏิบ ั ติงานประจํ าไม่น้อยกว่า1 คน ให้
แพทย์ ผู ้ เชียวชาญทีได้ รับประกาศนียบั ตร/ ปริ ญญา / วุฒิบ ั ตร สาขาทั นตกรรม
สอดคล้ องกั บการให้บริ การ
ทั วไป หรื อ สาขาอืนทีสอดคล้ องกั บการให้บริ การใน 5 สาขาดั งนี 1) ทั นตกรรม
หัตถการ 2) ศั ลยศาสตร์ ในช่องปาก 3) ทั นตกรรมประดิษฐ์ 4) ทั นตกรรมปริ
ทั นต์ 5) ทั นตกรรมเด็ก
 กรณี สถานพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ นไป แต่ไม่มีทั นตแพทย์ ผู ้ เชียวชาญใน6
สาขาให้ขีด X ในช่อง 0 แต่เกณฑ์แผนกบริ การทั นตกรรมอาจเป็ น 2,1,0 ก็ได้
 กรณี สถานพยาบาลขนาดน้อยกว่า 100 เตียง หรื อสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบาง
โรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่
จํ าเป็ นต้ องมีบริ การทั นตกรรมให้ขีด X ในช่อง 8 ซึ งข้ออืนๆ ในเกณฑ์แผนก
บริ การทั นตกรรมจะเป็ น 8 ทุกข้ อด้ วย

2

มีสาขาทั นตกรรมทั วไป อย่างน้อย 1 คน หรื อ
มีสาขาอืนทีสอดคล้ องกั บการให้บริ การร่ วม
ด้ วย

1

มีสาขาอืน แต่ไม่มสี าขาทั นตกรรมทั วไป

0

หน่วยบริ การมีมากกว่า 100 เตียง แต่ไม่มี
ทั นตแพทย์ ผู ้ เชียวชาญใน6 สาขา ทีสอดคล้ อง
กั บการให้บริ การ

8

ไม่มีบริ การทั นตกรรม เนืองจากเป็ น รพ.
ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ นสถานพยาบาลที
รักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ า
ร่ วมในระบบ UC เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่
จํ าเป็ นต้ องมีบริ การทั นตกรรม

ม2-10. มีการพั ฒนาทรัพยากรบุคคล ใน  ตรวจดูจากบั นทึกหลั กฐานทีแสดงว่าสถานพยาบาลมีการดํ าเนินการในการพั ฒนา
หน่วยบริ การ
ความรู ้ความสามารถและทั กษะทีจํ าเป็ นในการปฏิบ ั ติงาน คือ
 มีแผนพั ฒนาบุคลากร (ช่วงเวลาปัจจุบ ั น) ทีสอดคล้ องกั บพั นธกิจ แผน
ยุทธศาสตร์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรของหน่วยงาน
 มีบ ั นทึกรายงานการดํ าเนินการ บั นทึกประวั ติการฝึ กอบรมการประเมินผล
การปฏิบ ั ติเป็ นระยะ
 มีการจัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน หรื อ ส่ งไปร่ วมกั บภายนอก
หน่วยงาน

2

มีแผนและการดํ าเนินการตามแผน

1

มีแผนแต่การดํ าเนินการไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์

0

ไม่มีการดํ าเนินการ
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

หมวด 3 การบริหารจัดการในองค์กร
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม3-1. มีการกํ าหนดวิสัยทั ศน์ เป้ าหมาย  ตรวจดูเอกสารหลั กฐานทีแสดงวิสัยทั ศน์ เป้ าหมาย วั ตถุประสงค์ ของหน่วย
วั ตถุประสงค์ ของหน่วยบริ การ และ
บริ การ และกลวิธีการสื อสารภายในองค์กร
สื อสารให้เจ้าหน้าทีทุกระดั บทุก
หน่วยงานรับทราบเข้ าใจ

2

มีการดํ าเนินการครบถ้ วนสมบูรณ์

1
0

มีการดํ าเนินการแต่ไม่เหมาะสมหรื อครบถ้ วน
สมบูรณ์
ไม่มีการดํ าเนินการ

ม3-2. การจัดโครงสร้างองค์กรระดั บ  ตรวจดูเอกสารหลั กฐานทีแสดงการจัดโครงสร้างของหน่วยบริ การ ในระดั บ
หน่วยบริ การทีบ่งชี ด้ านการบั งคับบั ญชา
องค์กร และระดั บหน่วยงาน
และรองรับการปฏิบ ั ติงานเพือบรรลุ
วิสัยทั ศน์ เป้ าหมาย และวั ตถุประสงค์

2

มีการดํ าเนินการครบถ้ วนสมบูรณ์

1
0

มีการดํ าเนินการแต่ไม่เหมาะสมหรื อครบถ้ วน
สมบูรณ์
ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีการดํ าเนินการครบถ้ วนสมบูรณ์

1
0
2

มีการดํ าเนินการแต่ไม่เหมาะสมหรื อครบถ้ วน
สมบูรณ์
ไม่มีการดํ าเนินการ
มีการดํ าเนินการครบถ้ วนสมบูรณ์

1

มีการดํ าเนิ นการแต่ไม่เหมาะสมครบถ้ วนสมบูรณ์

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ม3-3. มีการกํ าหนดความรับผิดชอบ
และอํ านาจหน้ าที ของหน่วยงานโดยมี
การมอบหมายงานแก่บุคลากรทุกระดับ
เป็ นลายลั กษณ์อ ั กษร

 ตรวจดูเอกสารหลั กฐานทีแสดงการกํ าหนด/มอบหมายความรับผิดชอบ ( job
description / Job Assignment) แก่บุคลากรทุกระดั บ พิจารณาจากหัวหน้ากลุ่ม /
ฝ่ าย

ม3-4. มีการจัดทํ าแผนงานโครงการ
 ตรวจดูเอกสารหลั กฐานทีแสดงแผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการในการ
และระบบติดตามตั วชี วั ดทีสําคั ญ
บริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข บริ การทั วไปและการบริ หารของหน่วย
ครอบคลุมด้ านการบริ การทางการแพทย์
บริ การ การกํ าหนดตั วชี วั ดและระบบรายงานผลการติดตามความก้าวหน้า
และสาธารณสุ ข การบริ การทั วไป และ
การบริ หารจัดการของหน่วยบริ การ
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม3-5. มีการกํ าหนดผู ้ รับผิดชอบด้ าน  ตรวจดูเอกสารหลั กฐาน คํ าสั งหรื อเอกสารอย่ างเป็ นทางการทีแสดงว่ามีการ
การประกั นสุ ขภาพถ้ วนหน้า การเรี ยก
กํ าหนดหรื อมอบหมายผู ้ รับผิดชอบงานด้ านการประกั นสุ ขภาพของหน่วยบริ การ
เก็บเงินและบั นทึกบั ญชีประกั นสุ ขภาพ
ทีชั ดเจน ครอบคลุมงาน ด้ านการลงทะเบียนประชาชน การคุมยอดรับ-จ่ายงบ
อย่างชั ดเจน
กองทุนฯ การเรี ยกเก็บ และงานอืนทีเกียวข้ องกั บ การประกั นสุ ขภาพถ้ วนหน้า

2
1
0

มีค ํ าสั งและมีผู ้ปฏิบ ั ติงานครอบ คลุมงานทีต้ อง
ปฏิบ ั ติอย่างครบถ้ วน
มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน
ไม่มีการดํ าเนินการ

ม3-6. ระบบรายงานทางการเงิน
เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ
กรมบั ญชีกลาง หรื อกระทรวงพาณิ ชย์
(กรณี หน่วยบริ การของเอกชน )
ม3-7. มีเครื องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศทีสามารถเชือมโยงเครื อข่าย
การรับส่ งข้ อมูลทางระบบอินเตอร์ เนต
กั บ สปสช.ได้

 ตรวจดูเอกสารหลั กฐานรายงานทางการเงิน บั ญชีคงค้ าง รายงาน 0110 รง 5 และ
เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของกรมบัญชีกลาง(กรณี หน่วยบริ การของรัฐ ) หรื อ
กระทรวงพาณิ ชย์ ( กรณี หน่วยบริ การของเอกชน )

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

0

ไม่มีการดํ าเนินการ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

 ตรวจดูว่าหน่วยบริ การสามารถเครื องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทีสามารถ
เชือมโยงรับ-ส่ งข้ อมูลทางระบบอินเตอร์ เนตกั บ สปสช.ได้ โดยให้แสดงการ
ทํ างานของระบบให้ดู

2

0

มีอุปกรณ์ เครื องมือ ครบถ้ วนเพียงพอ และ
สามารถดํ าเนินการได้
มีอุปกรณ์ เครื องมือ ครบถ้ วนเพียงพอ แต่การ
ดํ าเนินการไม่สมบูรณ์
ไม่มีอุปกรณ์ เครื องมือ ครบถ้ วนเพียงพอ

2

สามารถดํ าเนินการได้ ครบถ้ วน

1

ดํ าเนินการได้แต่ไม่ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ม3-8. มีระบบข้ อมูลสารสนเทศภายใน  ตรวจดูว่าหน่วยบริ การมีจัดทํ าระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลด้ วยกระดาษ
หน่วยบริ การทีสามารถเก็บรวมรวม
หรื อโปรแกรมใดๆ ทีสามารถเก็บรวบรวมรวมข้ อมูลทางการเงิน ข้อมูลการให้
ข้ อมูลการให้บริ การและการบั นทึกทาง
บริ การ และอืนๆตามทีสปสช.กํ าหนด ซึ งสามารถส่ งข้ อมูลการให้บริ การและการ
การเงิน จัดส่ ง สปสช. ตามโปรแกรมที
บั นทึกทางการเงิน จัดส่ ง สปสช. เช่น ตามโปรแกรม NHSO DRGmx , Hospital
กํ าหนดได้ ครบถ้ วน
profile , รายงาน 0110 รง 5 ได้ ครบถ้ วน โดยตรวจสอบการทํ างานจริ ง
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หมวด 4 การจัดระบบการให้ บริการ
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ
ม4-1. มีการจัดขั นตอนการให้บริ การ
และระยะเวลาการรอคอย

ม4-2. มีระบบนัดหมาย

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

 ตรวจดูเอกสาร/หลั กฐานต่างๆ เช่น มีบอร์ ด แผ่นป้ าย หรื อ มีการชี แจงแสดง
ขั นตอนการบริ การและ/หรื อค่าเฉลียระยะเวลาการรับบริ การแต่ละจุดของการ
ให้บริ การผู ้ ป่วย เช่น บริ เวณโถงรอตรวจผู ้ ป่วยนอก บริ เวณรอรับยา ให้
ผู ้ รับบริ การรับทราบได้ ชั ดเจน

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

 ตรวจดูเอกสาร/หลั กฐานและดูการปฏิบ ั ติจริ งเพือดูว่ามิวิธีปฏิบ ั ติในระบบการนัด
หมายและการติดตามการนัดหมายในกรณี ผู ้ ใช้ บริ การทีต้ องมารับบริ การต่อเนือง
ซึ งอาจเป็ นกระดาษ หรื อระบบอิเลคทรอนิกส์ และมีการแจ้งให้ผู ้ ใช้ บริ การทราบ
ด้ วยรู ปแบบใดๆ เช่น มีแบบฟอร์ มใบนัด มีสมุดประจํ าตั วผู ้ ป่วยทีมีช่องลงบั นทึก
การนัดต่อเนือง การเตรี ยมแฟ้ มประวั ติผู ้ ป่วยรอไว้ ในวั นนัด ระบบการติดต่อขอ
เลือนนัด การติดต่อผู ้ ป่วยเรื อรังทีขาดนัด

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ม4-3 ระบบการสื อสาร
ม4-3.1 มีอุปกรณ์และวิธีปฏิบ ั ติในการ
สื อสาร ประชาสัมพั นธ์ ข้ อมูลข่าวสาร
ภายในหน่วยบริ การ

 ตรวจดูอุปกรณ์และเครื องมือในการติดต่อสื อสารทั งภายในและภายนอกองค์กร
เช่นระบบเสี ยงตามสาย intercom ระบบชุมสายโทรศั พท์อ ั ตโนมั ติภายใน โทรสาร
เครื องรับ-ส่ งวิทยุ อินทราเน็ตโดยมีแนวทางปฏิบ ั ติทีชั ดเจนมีประสิ ทธิภาพเช่น มี
หมายเลขโทรศั พท์ทีสามารถติดต่อแพทย์/เจ้ าหน้ าทีต่างๆ มีช่องทางการสือสารและ
ประสานงานภายในองค์กร และตรวจดูว่ามีการตั งหน่วยงานหรื อผู ้ รบผิ
ั ดชอบจุด
ประชาสัมพั นธ์ และมีวิธีปฏิบ ั ติในการให้ข ้ อมูลข่าวสาร เช่นการตอบข้ อซักถาม การ
ให้ความช่วยเหลือ การให้ข ้ อมูลทางโทรศั พท์ การอํ านวยความสะดวกแก่ผู ้ รับบริ การ
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แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม4-3.2 มีอุปกรณ์และวิธีปฏิบ ั ติในการ
สื อสาร ประชาสัมพั นธ์ ข้ อมูลข่าวสาร
ภายในเครื อข่ายหน่วยบริ การ

 ตรวจดูอุปกรณ์และเครื องมือในการติดต่อสื อสารทั งภายในและภายนอกองค์กร
เช่น โทรศั พท์ โทรสาร เครื องรับ-ส่ งวิทยุ อินเตอร์ เน็ต โดยมีแนวทางปฏิบ ั ติที
ชั ดเจนมีประสิ ทธิภาพ เช่น มีรายชือและหมายเลขโทรศั พท์ทีสามารถติดต่อกั บ
หน่วยบริ การต่างๆได้ และตรวจดูว่ามีแนวทางปฏิบ ั ติในการให้ข ้ อมูลข่าวสาร
เช่นการประสานงาน ตอบข้ อซักถาม การให้ความช่วยเหลือ อํ านวยความสะดวก
แก่หน่วยบริ การเครื อข่าย
4-4 ระบบการรับ การส่ งต่ อ และการส่ งกลับ

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ม4-4.1 มีแนวทางปฏิบ ั ติทีชั ดเจนในการ  ตรวจดูเอกสาร/หลั กฐาน ระบบคั ดกรอง และแนวทางปฏิบ ัติ ทีทํ าให้ผู ้ใช้บริ การ
รับผู ้ ป่วยทีส่ งต่อมารับบริ การ อย่าง
ทีได้ รับการส่ งต่อมาได้ รับการดูแลอย่างรวดเร็ วและเหมาะสมตามความจํ าเป็ นในการ
เหมาะสมตามความจํ าเป็ น เร่ งด่วน
ดูแลรั กษาผู ้ป่วยโดยเฉพาะห้องอุบ ัติ เหตุฉุ กเฉิ น เช่ น มี flow chart แนวปฏิบ ัติ
(guideline)และแบบcheck list ต่างๆรวมถึงการจัดระบบรับผู ้ ป่วยนอกและผู ้ ป่วยใน

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ม4-4.2 มีการแจ้งผลการรักษา ส่ งกลั บ
ไปยั งหน่วยบริ การผู ้ ส่ง ทุกราย

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ ร้อยละ70 ขึ นไป

1

มีการดํ าเนินการ ร้อยละ41 - 70

0
2

มีการดํ าเนินการน้อยกว่า ร้อยละ40
มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ม4-4.3 กรณี เกินขีดความ สามารถ หรื อ
ไม่พร้อมให้บริ การ ต้ องสามารถส่ ง
ผู ้ ป่วยไปรับการรักษาต่อ โดยมีการ
บั นทึกข้ อมูลประกอบการส่ งไปรักษา
ต่อทีเพียงพอ

 ตรวจดูเอกสาร/หลั กฐาน เช่น จากสํ าเนาใบส่ งต่อ ในเวชระเบียน ทั งผู ้ ป่วยนอกและ
ผู ้ ป่วยใน เพือดูว่ามีการแจ้งผลการรักษาของผู ้ ป่วย กลั บไปยั งหน่วยบริ การผู ้ ส่งต่อ
ผู ้ ป่วยมาทุกราย รวมถึง ส่งต่อจากหน่วยบริ การปฐมภูมิภายในโรงพยาบาล (ถ้ ามี)
 กรณี ทีเกินขีดความสามารถ หรื อ ไม่พร้อมให้บริ การในขณะนั นเช่น เตียงเต็ม ขาด
บุคลากร หรื อ เครื องมือ /อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หน่วยบริ การรับส่ งต่อห้ามปฏิเสธการ
รับผู ้ ป่วย แต่ต้ องสามารถประสานงานเพือส่ งต่อผู ้ ป่วยไปยั งหน่วยบริ การทีมี
ศั กยภาพสู งกว่า หรื อ หน่วยบริ การรับส่ งต่ออืนได้ โดยให้ตรวจดูเอกสาร/หลั กฐาน
จากสํ าเนาใบส่ งต่อ ในเวชระเบียนผู ้ ป่วยนอกและผูป่้ วยใน เพือดูว่ามีการบั นทึก
ข้ อมูลประกอบการส่ งเพียงพอ เหมาะสม ทุกราย หรื อไม่
SD-10-003
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ
ม4-5. มีระบบการดูแลต่อเนือง

ม4-6.1 มีสถานทีและอุปกรณ์เก็บเวช
ระเบียนทีเหมาะสม สามารถเก็บบั ตร
ตรวจโรค (OPD card) และเวชระเบียน
ผู ้ ป่วยในไว้ ได้ ไม่น้อยกว่า5 ปี ในสภาพ
ทีเรี ยบร้อย ปลอดภั ยและมีระบบ
ป้ องกั นข้ อมูลสู ญหาย รวมถึงการเก็บ
ข้ อมูลอิเลคโทรนิกส์

ม4-6.2 มีเจ้าหน้าทีเวชสถิติหรื อ
บุคคลากรทีผ่านการอบรมเวชสถิติ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

 ตรวจดูเอกสาร/หลั กฐาน แนวทางปฏิบ ั ติในการติดตามดูแลผู ้ ป่วย เพือดูว่า
 มีการประเมินสภาพและความต้ องการก่อนจํ าหน่าย
 พร้อมทั งบั นทึกแผนการดูแลต่อเนืองไว้
 มีกระบวนการ/กิจกรรม/คํ าแนะนํ า แสดงถึงการประสานกั บบริ การใน
ชุมชนหรื อหน่วยบริ การทีส่ งต่อใกล้ บ ้ านหรื อหน่วยบริ การประจํ า ในผู ้ ป่วย
ทีจํ าเป็ น โดยเฉพาะโรคเรื อรัง
 อาจขอดูตั วอย่ างdischarge plan guideline ใบส่ งต่อ/ส่งกลั บ ทีปฏิบ ั ติจริ ง
4-6 ระบบเวชระเบี ยน

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

 ตรวจดูสภาพสถานทีเก็บเวชระเบียน ได้ แก่
1. มีห้องสําหรับการจัดเก็บภายในอาคารเป็ นห้องทีมีอุณหภูมิเหมาะสมไม่ถูกแดด
ส่ อง ปลอดจากภั ยธรรมชาติ ไม่มีร่องรอยนํ ารั วซึ มบนเพดาน พื นและผนัง
ปราศจากสัตว์ทีจะมาทํ าลายเอกสาร
2. มีขนาดกว้ างขวางเพียงพอในการจัดเก็บเวชระเบียนของหน่วยบริ การ ทั งบั ตร
ตรวจโรคผู ้ ป่วยนอก และแฟ้ มเวชระเบียนผู ้ ป่วยใน รองรับได้ ไม่น้อยกว่า5 ปี
3. ตรวจดูอุปกรณ์ และการปฏิบ ั ติจริ งในการจัดเก็บเวชระเบียนว่าอุปกรณ์มีความ
มั นคงแข็งแรงและการจัดเวชระเบียนเป็ นระเบียบค้ นหาได้ รวดเร็ว
4. หากจัดเก็บเวชระเบียนด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจดูว่ามีระบบการสํ ารอง
ข้ อมูลเพือป้ องกั นการสู ญหายทุกวั น
 เจ้าหน้าทีเวชสถิติหมายถึง ผู ้ มีวุฒิอนุปริ ญญาขึ นไป ตามหลั กสู ตรด้านเวชสถิติ
ผู ้ เข้ ารับการอบรม หมายถึงเจ้าหน้าทีสาขาอืน เช่น พยาบาลทีเข้ ารับการอบรม
ระยะสั น ด้ านเวชระเบียน การบั นทึกรหัสโรค

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตาม
เกณฑ์

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีเจ้าหน้าทีเวชสถิติอย่างน้อย1 คน

1

ไม่มีเจ้าหน้าทีเวชสถิติ แต่มีผู ้ ผ่านการอบรม
เวชสถิติอย่างน้อย 1 คน หรื อมีบุคลากรเวช
สถิติ Parttime
ไม่มีเจ้าหน้าทีเวชสถิติ หรื อ ผู ้ ผ่านการอบรม

0
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เกณฑ์ คะแนน
เวชสถิติ

ม4-6.3 มีบ ั นทึกรายละเอียดของผู ้ ป่วย  สุ่ มเลือก OPD card และเวชระเบียนผู ้ ป่วยใน อย่ างละ10 ตั วอย่าง พิจารณาว่ามี
นอก และผู ้ ป่วยใน อย่างครบถ้ วน ตาม
การบั นทึก
รายการทีกํ าหนด ในรู ปแบบกระดาษ
ก) รายละเอียดข้ อมูลจํ าเพาะของผู ้ ป่วย สําหรับผู ้ ป่วยนอก คือ เลขประจํ าตั ว
หรื อในรู ปอิเลคทรอนิกส์ มีการลงรหัส
ประชาชน เพศ วั นเกิด ทีอยู่ทีติดต่อได้ บั นทึกอาการและการวินิจฉัย สําหรับ
โรคตาม ICD-10 และรหัสการทํ า
ผู ้ ป่วยใน เพิ ม วั นทีรับไว้ ในโรงพยาบาลและวั นจํ าหน่าย การวินิจฉัยโรค ซึ งแยก
หัตถการตาม ICD-9 CM ในผู ้ ป่วยนอก
ออกเป็ น การวินิจฉัยโรคทีเป็ นสาเหตุของการนอนโรงพยาบาล ภาวะการเจ็บป่ วยร่ วม
และ/หรื อผู ้ ป่วยใน
เมือแรกรับ (co-morbidity) และภาวะแทรกซ้อนทีเกิดขึ นในโรงพยาบาล(complication)
หัตถการทีผู ้ ป่วยได้ รับ สถานภาพจํ าหน่าย (กลับบ้ าน ส่ งต่อ เสี ยชีวิต)
 รหัสโรคตาม ICD-10 และ รหัสหัตถการ ตาม ICD-9 CM ใน OPD card ของ
ผู ้ ป่วยนอก และเวชระเบียนผู ้ ป่วยใน
ม4-6.4 มีการบริ การเวชระเบียนตลอด  ตรวจดูตารางการจัดเวรเจ้ าหน้าทีเวชระเบียนว่ามีการจัดเวรผลั ดเพือสามารถ
24 ชั วโมง และมีระบบการยืม-คืนเวช
ให้บริ การได้ ตลอด 24 ชั วโมง
ระเบียน อย่างชั ดเจน

ม4-6.5 มีการจัดทํ ารายงานจากสถิติใน
เวชระเบียนและทะเบียนผู ้ ป่วยนอก
ผู ้ ป่วยใน และนํ ามาใช้ ในการปรับปรุ ง
พั ฒนาคุณภาพ บริ การหรื องานบริ หาร
อืน

 ตรวจดูเอกสารการรายงานต่างๆ ดั งนี
1. มีการเก็บบั นทึกสรุ ปผู ้ ป่วยใน
2. มีการจัดทํ าทะเบียนผู ้ ป่วยเสี ยชีวิตพร้อมการวินิจฉัยโรค
3. มีการจัดทํ ารายงานจํ านวนผู ้ ป่วยรับใหม่และจํ าหน่ายของแต่ละงานคลินิกบริ การ
4. มีการจัดทํ ารายงานจํ านวนผู ้ ป่วยตามการวินิจฉัยโรค
5. มีการจัดทํ ารายงานจํ านวนผู ้ ป่วยทีได้ รับการผ่าตั ดประเภทต่างๆ
6. มีการวิเคราะห์ระยะเวลานอนโรงพยาบาลตามการวินิจฉัยโรค
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2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

1
0

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตาม
เกณฑ์
ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1
0

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตาม
เกณฑ์
ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตาม
เกณฑ์

0

ไม่มีการดํ าเนินการ
ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับการส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

4-7 มีระบบการคุ้ มครองสิ ทธิ
ม4-7.1 มีแนวทางปฏิบ ั ติในการ
 ตรวจดูเอกสาร/หลั กฐานใด ทีแสดงว่าหน่วยบริ การมีการดํ าเนินการคุ ้ มครองสิ ทธิ
คุ ้ มครองสิ ทธิผู ้ ป่วยอย่างครอบคลุมและ
ผู ้ ป่วย คือ มีการประกาศสิ ทธิผู ้ ป่วยติดไว้ ให้เห็นชั ดเจน และมีแนวทางปฏิบ ั ติของ
ทั วถึงทั งองค์กร
เจ้าหน้าทีในการคุ ้ มครองผู ้ ใช้ บริ การตามคํ าประกาศสิ ทธิผู ้ ป่วย การคุ ้ มครองสิ ทธิเด็ก
ผู ้ พิการผู ้ สูงอายุทีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผูป้ ่ วยทีมีความต้ องการเฉพาะเช่น ผู ้ ป่วยคดี
เสพติด ถูกกดขีทางเพศ
ม4-7.2 มีแนวทางปฏิบ ั ติทีทํ าให้
 ตรวจดูเอกสาร/หลั กฐานของแนวทางปฏิบ ั ติทีทํ าให้ผู ้ ใช้ บริ การได้ ทราบชือแพทย์
ผู ้ ใช้ บริ การ ได้ ทราบชือแพทย์ หรื อ
หรื อผู ้ รับผิดชอบในการดูแลรักษา ในทุกหน่วยงาน เช่น มีป้ายชือแพทย์ ทีหน้า
ผู ้ รับผิดชอบในการดูแลรักษา ในทุก
ห้องตรวจ มีป้ายชือเภสัชกรทีหน้าห้องยา มีป้ายชือแพทย์ เจ้าของไข้ ติดไว้ ทีเตียง
หน่วยงาน
ผู ้ ป่วย มีป้ายชือพยาบาลติดไว้ ในหอผู ้ ป่วย มีป้ายชือแพทย์ พยาบาลทีให้ขึ นเวรใน
ห้องฉุ กเฉิ น
ม4-7.3 มีแนวทางปฏิบ ั ติทีผู ้ ใช้บริ การ  ตรวจดูเอกสารหลั กฐานของแนวทางปฏิบ ั ติทีทํ าให้ผู ้ ใช้ บริ การสามารถรับทราบ
สามารถรับทราบข้ อมูลการเจ็บป่ วย แนว
ข้ อมูลการเจ็บป่ วย แนวทางการรักษา ทางเลือกการรักษา ผลการรักษา ประมาณ
ทางการรักษา ทางเลือกการรักษา ผลการ
การค่าใช้ จ่ายทีพึงเกิด โดยเฉพาะในผู ้ ป่วยทีรับไว้ รักษาเป็ นผู ้ ป่วยใน
รักษา ประมาณการค่าใช้ จ่ายทีพึงเกิด

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ม4-7.4 มีช่องทางให้ผู ้ ใช้ บริ การแสดง
ความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนการรับบริ การ
อย่างเพียงพอ และมีหน่วยรับข้ อเสนอ
แนะ/ผลกระทบจากบริ การ/ข้ อปัญหา
ต่างๆ

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

 ตรวจดูว่า มีช่องทาง/กล่องรับความคิดเห็นของผู ้ ใช้ บริ การ ใน OPD และ หอผู ้ ป่วย
มีหน่วยให้ค ํ าปรึ กษาแก้ ไขปัญหาการใช้ บริ การ การใช้ สิทธิบ ั ตรประกั นสุ ขภาพ
รวมถึงช่องทางดํ าเนินการตามมาตรา 41 และจัดการแก้ ไขปัญหาเรื องร้องเรี ยน
จากการรับบริ การและการประกั นสุ ขภาพ
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ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

หมวด 5 การกํากับและพัฒนาคุณภาพ
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับส่ งการต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

5-1 การนํ าระบบคุณภาพมาดําเนินการพัฒนาด้ านทรัพยากรและการบริการอย่ างต่ อเนืองสมําเสมอ
ม5-1.1 มีการพั ฒนาคุณภาพด้ วยระบบ
บริ หารคุณภาพ

 ตรวจดูว่าสถานพยาบาลมีการพั ฒนาคุณภาพทั วทั งองค์กร ด้ วยระบบใดๆ
ดั งต่อไปนี อยู่หรื อไม่ เช่น HA , ISO (ทั งระบบ), TQA เป็ นต้ น
 ให้สถานพยาบาลแสดงเอกสาร หลั กฐานว่ามีการดํ าเนินงานพั ฒนาคุณภาพทั วทั ง
องค์กร หรื อได้รับการรับรองคุณภาพ หรื อ เอกสารทีแสดงว่าอยู่ระหว่างขอรับการ
รับรองคุณภาพ เป็ นต้ น

2

ผ่านการรับรองคุณภาพ

1

ได้ รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
อย่างน้อยขั น1 หรื ออยูร่ ะหว่างขอรับรอง
คุณภาพต่าง ๆ
ไม่มีการดํ าเนินการ

0
ม5-1.2 มีคู่มือหรื อแนวทางปฏิบ ัตใิ น
การดูแลรักษาผู ้ ป่วย โรคทีพบบ่อยหรื อ
โรคเป็ นปัญหา

 ให้สถานพยาบาลแสดงเอกสาร หลั กฐาน คู่มือแนวทางปฏิบ ั ติในการดูแลรักษา
ผู ้ ป่วยในโรค สภาวะทีพบบ่อย โรคทีเป็ นปัญหา โดยมีการจัดเก็บหรื อติดตั งอยูที่ ที
เหมาะสมทีจะพร้อมใช้ งานได้ เมือต้ องการพร้อมทั งมีการกํ ากั บติดตามประเมิน
การปฏิบ ั ติใช้ งาน

2

มีการดํ าเนินการอย่างน้อย5 เรื องทีเป็ นปัญหา
สําคั ญของสถานพยาบาล

1

มีการดํ าเนินการน้อยกว่า5 เรื องทีเป็ นปัญหา
สําคั ญของสถานพยาบาล

0

ไม่มีคู่มือหรื อแนวทางปฏิบ ั ติ

2

มีคณะทํ างานและดํ าเนินการสมํ าเสมอ

1

มีคณะทํ างานแต่ไม่มีการดํ าเนินการสมํ าเสมอ

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

5-2 การบริหารความเสี ยง
ม5-2.1 มีคณะทํ างานทีรับผิดชอบการ
บริ หารความเสี ยง

 ตรวจดูว่ามีรายชือผู ้ รับผิดชอบ หรื อ มีค ํ าสั งแต่งตั งผู ้ รับผิดชอบการบริ หารความ
เสี ยงต่าง ๆ เช่น การประกั นคุณภาพ การติดเชื อใน รพ. อาชีวอนามั ย โครงสร้าง
กายภาพ สิ งแวดล้ อม และความปลอดภั ย ทีเป็ นปัจจุบ ั น
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับส่ งการต่ อ
ม5-2.2 มีการค้ นหาและป้ องกั นความ
เสี ยงทางด้ านคลินิกและความเสี ยง
ทั วไป

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

 ตรวจดูจากเอกสารหลั กฐานว่ามีผลการสํารวจข้ อมูล การเฝ้ าระวั ง/ระบบรายงาน
อุบ ั ติการณ์ / การค้ นหาความเสี ยง เพือทบทวนวิเคราะห์ ปัญหา ในทุกหน่วยงาน
และในทุกระดั บ นํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร รพ. มีการจัดทํ าแผนและ
ดํ าเนินการเพือป้ องกั นหรื อจัดการความเสี ยง และ มีการจัดทํ าสรุ ป รายงานผล
การค้ นหาป้ องกั นความเสี ยง เป็ นประจํ า

2
1
0

เกณฑ์ คะแนน
มีการค้ นหา จัดการ ป้ องกั นความเสี ยงที
สําคั ญของ รพ.อย่างครบถ้ วน
มีการค้ นหา จัดการ ป้ องกั นความเสี ยงที
สําคั ญของ รพ.แต่ไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์
ไม่มีการดํ าเนินการ

5-3 การควบคุมการติดเชือในสถานพยาบาล
ม5-3.1 มีการจัดโครงสร้างการ
บริ หารงานและมีการจัดการทรัพยากร
บุคคลในการดํ าเนินงานป้ องกั นและ
ควบคุมการติดเชื อ

 ตรวจสอบเอกสาร หลั กฐานว่า มีผู ้ รับผิดชอบ หรื อ คํ าสั งคณะกรรมการ หรื อ
คณะทํ างานทีเป็ นปัจจุบ ั น ซึ งรับผิดชอบการป้ องกั นและควบคุมการติดเชื อใน
โรงพยาบาล ประกอบด้ วยสาขาวิชาชีพทีเกียวข้ องครบถ้ วนอย่างน้อย แพทย์
พยาบาล เภสัชกร
 มีพยาบาลควบคุมการติดเชื อ (ICN) และมีพยาบาลประจํ าแผนกต่างๆทีผ่านการ
อบรมจนมีความรู ้ความสามารถเพียงพอ
ม5-3.2 มีการกํ าหนดแนวทางและมีการ  ตรวจเอกสารหลั กฐานและซักถาม ว่ามีการกํ าหนดแนวทาง วิธีการปฏิบ ั ติ ในการ
ปฏิบ ั ติในการขจัด ควบคุม หรื อป้ องกั น
ขจัด หรื อการป้ องกั นการติดเชื อของผู ้ ป่วย การกํ าจัดเชื อ การทํ าลายและการทํ า
การติดเชื อ เป็ นลายลั กษณ์อ ั กษร
ให้ปราศจากเชื อ รวมถึงการใช้ งานและดูแลเครื องมือทีถูกต้ อง

ม5-3.3 มีระบบรายงานอั ตราการติดเชื อ
 ตรวจดูจากเอกสารหลักฐาน ข้ อมูลรายงานเพือดูว่า มีการเก็บข้ อมูลการติดเชื อจากแผล
หรื อการสํารวจข้ อมูลการติดเชื อในโรง
ผ่าตั ด การติดเชื อทีเกียวข้องกั บการสอดใส่อุปกรณ์ เช่น เครื องช่วยหายใจ สายสวน
พยาบาลเป็ นระยะ หรื อมีการทบทวนเวช
ปัสสาวะ หรื อ การวิเคราะห์หาอัตราการติดเชื อในโรงพยาบาลหรื อ มีการสํารวจอั ตรา
ระเบียนเพือการวิเคราะห์ข ้ อมูลอั ตราการติด
ชุก (prevalence survey) การติดเชื อและภาวะแทรกซ้อนต่างๆของผูร้ ับบริ การ หรื อ มี
เชื อและภาวะแทรกซ้อนต่างๆของผู ้ ใช้บริ การ
การสอบสวนการระบาด สมํ าเสมอ
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2
1
0
2
1

มีคณะทํ างานเหมาะสมและดํ าเนินการ
สมํ าเสมอ
มีคณะทํ างานแต่ไม่เหมาะสมหรื อไม่มีการ
ดํ าเนินการสมํ าเสมอ
ไม่มีการดํ าเนินการ
มีแนวทาง แผน และการปฏิบ ั ติครบถ้ วน
สมํ าเสมอ
มีแนวทาง แผน และการปฏิบ ั ติทีย ั งไม่
ครบถ้ วนหรื อไม่สมํ าเสมอ

0
2

ไม่มีการดํ าเนินการ
มีการดํ าเนินการครบถ้ วน สมํ าเสมอ

1

มีการดํ าเนินการไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ สมํ าเสมอ

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การทีรับส่ งการต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม5-4. ระบบการตรวจสอบด้ านเวช
ระเบียน และรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียน

 ตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน และการปฏิบ ั ติจริ งในสถานพยาบาล ร่ วมกั บการ
ซักถาม เพือดูว่ามีการจัดการ
1. มีการตรวจสอบคุณภาพการบั นทึกข้ อมูลในเวชระเบียน (medical record
audit) อย่างน้อยปี ละ 1-2 ครั ง หรื อไม่น้อยกว่า 5% ของแฟ้ ม ต่อปี
2. มีการรายงานผลการตรวจสอบ และการกํ าหนดแนวทางการปรับปรุ ง
แก้ ไข เป็ นลายลั กษณ์อ ั กษร หรื อวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน และการปฏิบ ั ติจริ งว่าสถานพยาบาลว่า มีรายงาน
กรณี ศึกษาผู ้ ป่วย หรื อรายงานผลการวิจัยเกียวกั บการดูแลรักษา หรื อรายงานการ
ทบทวนการป่ วยการตาย หรื อ มีการจัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน ทีแสดง
ด้ วยภาพ หรื อวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์

2

มีการดํ าเนินการครบถ้ วน สมํ าเสมอ

1
0

มีการดํ าเนินการไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
สมํ าเสมอ
ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีการดํ าเนินการครบถ้ วน สมํ าเสมอ

1
0

มีการดํ าเนินการไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
สมํ าเสมอ
ไม่มีการดํ าเนินการ

 ตรวจดูจากเอกสารหลั กฐาน และการปฏิบ ั ติจริ ง ว่าสถานพยาบาลมีการ
ดํ าเนินการต่อไปนี ตามข้ อ1-5 หรื อไม่
1. มีการกํ าหนดเครื องชี วั ดในการประเมินผลการให้บริ การ
2. มีการกํ าหนดเครื องชี วั ดในการประเมินผลด้ านการเงิน
3. มีการกํ าหนดเครื องชี วั ดในการประเมินผลการให้บริ การด้ านความพึงพอใจ
ของผู ้ ใช้ บริ การ
4. มีการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ข ้ อมูลอย่างสมํ าเสมอด้ วยวิธีทางสถิติ
5. มีการนํ าเสนอข้ อมูลและผลการวิเคราะห์ต่อผู ้ เกียวข้ อง

2

มีการดํ าเนินการครบถ้ วน สมํ าเสมอ

1

มีการดํ าเนินการไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
สมํ าเสมอ

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ม5-5. มีการจัดประชุมวิชาการ หรื อ
การนํ าเสนอกรณี ศึกษาผู ้ ป่วย หรื อการ
จัดทํ าวิจัย ในหน่วยบริ การ

ม5-6. มีระบบการกํ ากั บคุณภาพที
ชั ดเจนและสมํ าเสมอ
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ฉบับที 04
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ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

หมวด 6 อาคาร สถานที สิ งแวดล้ อม และความปลอดภัย
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม.6-1 มีล ั กษณะอาคารสถานที และ
การจัดการพื นที เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยสถานพยาบาล กรณี เป็ นสถาน
บริ การเอกชน หรื อเป็ นไปตามทีหน่วย
งานต้ นสังกั ดกํ าหนดกรณี เป็ นสถาน
บริ การของรัฐ หรื อสภากาชาดไทย
ม.6-2 การอํ านวยความสะดวกและ
ส่ งเสริ มความปลอดภั ยในการบริ การ
ผู ้ ป่วย

 ในกรณี สถานพยาบาลเอกชน ตรวจดูจากเอกสารหลั กฐานผลการตรวจมาตรฐาน
สถานพยาบาลประจํ าปี (แบบตรวจของกองประกอบโรคศิลปะ)
 ในกรณี สถานพยาบาลภาครัฐถือว่าเป็ นไปตามทีหน่วยงานต้ นสังกั ดกํ าหนดอยู่
แล้ ว หากมีการต่อเติมอาคารเองต้ องพิจารณาหลั กฐานด้ านวิศวกรรม ความ
ปลอดภั ยด้ วย

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1
0

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตาม
เกณฑ์
ไม่มีการดํ าเนินการ

 พิจารณาโดยการสํ ารวจพื นทีรอบสถานพยาบาล ทั งภายนอกและภายในอาคาร
เพือดูว่ามีการจัดการเพืออํ านวยความสะดวกแก่ผู ้ รับบริ การ ตามรายการใน
ข้ อ 1 - 7 หรื อไม่
1. มีทางลาดสําหรับผู ้ ป่วยทีหน่วยอุบ ั ติเหตุและผู ้ ป่วยนอก
2. มีทางเชือมระหว่างจุดบริ การผู ้ ป่วยทุกจุดรวมทั งหอผู ้ ป่วยทุกหอทางเชือมมี
พืนเรี ยบและมีหลั งคา
3. มีการอํ านวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เช่นห้องนํ าคนพิการ ทางลาด
เอียงขึ นอาคาร ราวจับ
4. มีลิฟต์หรื อทางลาดสําหรับอาคารทีสู งตั งแต่3 ชั นขึ นไป
5. มีทีจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์สําหรับผู ้ ป่วยและญาติเป็ นสัดส่ วนซึ งเห็น
ได้ ชั ดเจนจากทางเข้ าและมีพื นทีจอดรถเพียงพอกั บปริมาณความต้องการ
ในช่วงทีมีผู ้ ใช้บริ การปกติ
6. มีจ ํ านวนห้องส้วมเพียงพอ กั บผู ้ ใช้อย่างน้อยห้องส้วม : เตียง = 1 : 6 โดยแยก
สําหรับ ชาย หญิง เจ้าหน้าที และมีเครื องหมายบอกชั ดเจนและมีกริ งใน
ห้องนํ าด้ วย
7. มีป้ายบอกหรื อสัญลั กษณ์ทีแสดงสิ งอํ านวยความสะดวกและบริ การต่างๆให้
เห็นชั ดเจน

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม.6-3 มีการจัดการความสะอาดของ
สถานที และการควบคุมปัจจัยด้ าน
สิ งแวดล้ อม ทีมีผลต่อสุ ขภาพทั งภายใน
และภายนอกอาคาร

 พิจารณาสํ ารวจพื นทีรอบสถานพยาบาลทั งภายนอกและภายในอาคาร ว่ามีการ
จัดการความสะอาดของสถานที และการควบคุมปัจจัยด้ านสิ งแวดล้ อม ทีมีผลต่อ
สุ ขภาพทั งภายในและภายนอกอาคาร ตามรายการตรวจในข้ อ 1 - 5 หรื อไม่
1. สถานทีทุกแห่งของหน่วยบริ การมีความสะอาดเป็ นระเบียบปราศจากขยะ
เรี ยราดไม่มีหยากไย่ตามฝ้ าเพดานขอบหน้าต่างไม่มีฝุ ่ นละออง
2. ห้องนํ าห้องส้วมทุกแห่งมีความสะอาดแห้งไม่มีกลิ นเหม็น
3. ระบบการตรวจสอบและควบคุมสัตว์และแมลงพาหนะนํ าโรค
4. มีการระบายอากาศภายในอาคารทุกแผนกบริ การผู ้ ป่วย เช่น มีช่องระบาย
อากาศ เปิ ดพั ดลมดูดอากาศ
5. แสงสว่างเพียงพอภายในอาคาร ทุกแผนกบริ การผู ้ ป่วย
 พิจารณาสํ ารวจพื นทีรอบสถานพยาบาลทั งภายนอกและภายในอาคาร ว่ามีการ
จัดการในการป้ องกั นภั ยและดูแลความปลอดภั ยด้ านอั คคีภ ั ยภั ยธรรมชาติ ตาม
รายการตรวจในข้ อ 1-5 หรื อไม่
1. มีแผนการป้ องกั นระงั บอั คคีภ ั ยและภั ยธรรมชาติอืนตลอดจนแผนการ
อพยพผู ้ ป่วยและมีการฝึ กซ้อมตามแผนอย่างน้อย ปี ละ1ครั ง
2. มีผู ้ รับผิดชอบหรื อหน่วยงานหรื อคณะทํ างานโดยตรงทีเป็ นปัจจุบ ัน
3. มีการติดตั งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ ซึ งอยู่ในสภาพใช้ การได้
4. มีอุปกรณ์ด ั บเพลิงทีอยู่ในสภาพดีใช้ การได้ ติดตามอาคาร หรื อ แผนกต่าง ๆ
ทีเสี ยงต่ออั คคีภ ั ย หรื อมีระบบดั บเพลิงอั ตโนมั ติ
5. มีช่องทางหนีไฟ และมีบ ั นไดหนีไฟสําหรับอาคารทีสู งเกิน 3 ชั น โดยติด
ป้ ายบอกตํ าแหน่งบั นไดและบอกชั นอย่างชั ดเจน

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ม.6-4 การป้ องกั นและดูแลความ
ปลอดภั ยด้ านอั คคีภ ั ยและภั ยธรรมชาติ
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ
ม.6-5 ระบบสาธารณูปโภค และระบบ
สํารอง เพือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น

ม.6-6 มีระบบการกํ าจัดของเสี ยที
เหมาะสม

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

 พิจารณาสํ ารวจพื นทีรอบสถานพยาบาล ทั งภายนอกและภายในอาคารว่ามีการ
จัดการระบบสาธารณูปโภค และระบบสํารองนํ า ไฟฟ้ า แก๊ส เพือรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิ นของสถานพยาบาล ตามรายการตรวจในข้ อ 1-3 หรื อไม่
1. มีน ํ าอุปโภค บริ โภคสําหรับผู ้ รับบริ การได้ อย่างเพียงพอตลอดเวลา
2. ระบบไฟฟ้ าสํารองฉุ กเฉิ นใช้ ก ั บห้องผ่าตั ด หอผู ้ ป่วยหนัก ห้องคลอด คลั ง
เลือด และหน่วยอุบ ั ติเหตุ เป็ นอย่างน้อย
3. มีห้อง/สถานที จัดเก็บรวบรวมแก๊สทางการแพทย์ แยกจากกั นเป็ นสัดส่ วน
มิดชิดปลอดภั ย
 พิจารณาสํ ารวจพื นทีรอบสถานพยาบาล ทั งภายนอกและภายในอาคารว่ามีระบบ
การกํ าจัดของเสี ยของสถานพยาบาลทีไม่มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้ อมและชุมชน
ตามรายการตรวจในข้ อ 1-4 หรื อไม่ โดยพิจารณาประกอบกั บ ผลการศึกษาหรื อ
รายงานการรับรอง จากหน่วยงานทีรับผิดชอบ
1. มีภาชนะรองรับขยะ มีฝาปิ ดมิดชิดไม่รั วซึ ม ทํ าด้ วยวั สดุทีทํ าความสะอาดง่าย
และมีการแยกภาชนะรองรับขยะติดเชื อจากขยะทั วไป
2. มีการกํ าจัดขยะติดเชื อด้ วยวิธีทีถูกต้ อง เช่น การเผาโดยหน่วยบริ การเองหรื อ
หน่วยงานภายนอก
3. มีระบบบํ าบั ดนํ าเสี ยทีถูกต้ องตามหลั กวิชาการของ
สถานพยาบาลทีสามารถ
รองรับนํ าทิ งทั งหมด
4. มีการตรวจสอบคุณภาพของนํ าทิ งทีผ่านการบํ าบั ดและนํ าทิ งทีผ่านการบํ าบั ด
มีคุณภาพไม่ต ํ ากว่ามาตรฐานทีกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯและ กระทรวง
สาธารณสุ ขกํ าหนด อย่ างน้อย6 เดือนครั ง
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เกณฑ์ คะแนน

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

2

มีการดํ าเนินการสมบูรณ์ครบถ้ วน

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์การตรวจประเมินหน่ วยบริการทีรับการส่ งต่อในส่ วน สถานที บุคลากร อุปกรณ์
รายแผนก
**************************
การตรวจหน่ วยบริการรายแผนก
การประเมินในเรื องสถานที จะเน้ นประเมินในด้ านความเหมาะสมเป็ นหลัก เกณฑ์บางข้อไม่สามารถกํ าหนดเป็ นค่าตัวเลขได้เนืองจากขึ นกับปัจจัยหลายอย่างเช่น ขนาด
พื นทีของหน่วยบริ การ ปริ มาณผู้ รับบริ การในแต่ละช่วงเวลา ระบบการไหลเวียนของงาน เกณฑ์สําคัญในการพิจารณาคือ สถานทีหรือสิงแวดล้อมนั นจะเป็ นปัญหาหรืออุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ ดังนั นหากประเมินว่าสถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมไม่เหมาะสม ให้บันทึกไว้ เพือติดตามการแก้ไขปรับปรุ งต่อไป
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

แผนก 1 บริการผู ้ป่วยนอก (OPD)
OPD-การจัดสถานที
OPD- ส1 ห้องตรวจผู ้ ป่วยนอก
 ตรวจสถานที ปฏิ บ ัติงาน โดยพิจ ารณาจุ ดทีตั งของห้องตรวจ
ตั ง อยู่ด ้ านหน้าของหน่วยบริ การมอง เห็นได้ง่าย ผู ้ ป่วยนอก ว่าอยู่ด ้ านหน้าเป็ นจุดทีผู ้ป่วยเข้าถึงบริ การได้สะดวก
และสามารถส่ งต่ อผู ้ป่ วยไปรั บ บริ ก ารที หน่ ว ย
โดยเฉพาะผู ้พิ ก าร สามารถมองเห็ นได้ง่ าย เป็ นจุ ด กลางที
อุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ น และหน่วยงานอืนทีเกียวข้องได้
สามารถเดิ น ไปรั บบริ ก ารที หน่ ว ยอื นทีเกี ยวข้อ ง เช่ น หน่ ว ย
ง่าย
อุบ ัติเหตุฉุกเฉิ น ห้องเอ็กซ์ เรย์ ห้องปฏิบ ัติการ ห้องจ่ ายยาได้
โดยง่าย โดยมีเครื องหมายบอกทาง (เช่น ป้ าย แผนที )
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2

สถานทีเหมาะสม

1

สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรค
ต่อผู ้ รับบริ การ ในระดั บทีไม่รุนแรง และสามารถ
อนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อ
ผู ้ รับบริ การอย่างมาก จํ าเป็ นต้ องแก้ ไข

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีจุดบริ การนี แยกเป็ นสัดส่ วนให้เห็นชั ดเจนและมีครบ
ทุกจุด

1

มีส่วนขาดทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การ
บ้ างแต่ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถ
แก้ ไขได้

0

มีส่วนขาดทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การ
ในระดั บทีรุ นแรง จํ าเป็ นต้ องแก้ ไข

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน เพือดูขนาดของห้องตรวจแต่ละห้อง ว่า
มีพื นที เพี ย งพอสํา หรั บ การจัด วางเตี ยงตรวจ โต๊ ะ เก้า อี ตรวจ
การวางเครื องมือทีจํ าเป็ น และสามารถนํ าเปลนอนเข้ าได้

2

พื นทีเพียงพอ

1

ตํ าว่าเกณฑ์ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้

0

ตํ ากว่าเกณฑ์ จนไม่สามารถจัดวางเตียง โต๊ะเก้ าอี และ
เครื องมือทีจํ าเป็ นได้ ครบหรื อนํ าแปลนอนเข้ าไม่ได้

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน เพือดูขนาดของพื นทีรอตรวจ ว่ามีพื นที
เพียงพอสําหรั บการรองรั บผู ้รอรั บการตรวจโรคหรื อ ไม่ โดย
พิจารณให้เหมาะสมว่า สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นจะเป็ นปั ญหา
หรื ออุปสรรคต่อการปฏิบ ั ติงานหรื อไม่

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

ตํ าว่าเกณฑ์ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้

0

ตํ ากว่าเกณฑ์จนไม่เพียงพอเกิดความแออั ดเป็ นปัญหา
อุปสรรคต่อผู ้ ป่วย

OPD- ส2 มีการจัดแบ่งพื นทีสําหรับหน่วย
 ตรวจสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาการจัดแบ่งจุ ดบริ การต่างๆ ที
ประชาสัมพั นธ์ ห้องบั ตร ห้องตรวจโรค ทีพั ก
จํ าเป็ นในการบริ การผู ้ ป่วยนอกคือ มีจุดประชาสัมพันธ์ ห้องบัตร
รอตรวจ บริ เวณคั ดกรองผู ้ ป่วยห้องบํ าบั ดผู ้ ป่วย
ห้องตรวจโรค ทีพักรอตรวจ บริ เวณคัดกรองผู ้ป่วย ห้องบํ าบัด
นอก แยกเป็ นสัดส่ วน
ผู ้ ป่วยนอก (ห้องทํ าแผล-ฉี ดยา)

OPD- ส3 พื นทีห้องตรวจแต่ละห้องมีพื นทีไม่
น้อยกว่า 2.5 x 3.0 เมตร หรื อ มีพื นทีเพียงพอ
สําหรับเตียงตรวจ การวางเครื องมือทีจํ าเป็ น

OPD- ส4 ทีพั กคอยตรวจโรคไม่น้อยกว่า 10
ตารางเมตร ต่อหนึ งห้องตรวจโรค โดยมีพื นที
รวมไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ
OPD- การจัดบุคลากร
OPD- ค1 มีแพทย์ ทีออกตรวจผู ้ ป่วยนอกเพียง
พอทีจะตรวจผู ้ ป่วยได้ ไม่เกิน 12 คน / ชั วโมง
ในช่วงทีมีจ ํ านวนผู ้ ป่วยมากทีสุ ด

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการดูจากสถิติการบริ การ เพือดู
ว่ามีแพทย์ ทีทํ าหน้าทีแพทย์ เวชปฏิบ ั ติท ั วไปออกตรวจในห้องตรวจ
ผู ้ ป่วยนอกเพียงพอ โดยคํ านวณค่าเฉลียในภาพรวมของหน่วยบริ การ
โดยดูจากจํ านวนผู ้ป่วยทีแผนกผู ้ป่วยนอกเฉลียช่วงเช้าในหนึ งวัน
หาร ด้ วยจํ านวนห้องตรวจทีแพทย์ออกตรวจจริ งหาร ด้วยจํานวน
ชั วโมงทีเปิ ดตรวจบริ การจริ ง ( ไม่รวมคนไข้บริ การปฐมภูมิ ใน
โรงพยาบาล )

2

ค่าเฉลียไม่เกิน 12 ราย / ชั วโมง

1

ค่าเฉลีย 13-20 ราย/ชั วโมง

0

ค่าเฉลียมากกว่า 20 ราย/ชั วโมง

2

ให้บริ การโดยแพทย์ ผู ้ เชียวชาญเฉพาะทางทีตรงกับ
บริ การในคลินิกพิเศษ

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

8

หน่วยบริ การไม่ได้ จัดบริ การคลีนิกพิเศษเฉพาะทาง

2
1

เป็ นไปตามเกณฑ์
มีพยาบาลวิชาชีพเป็ นหัวหน้าทีม แต่ไม่ครบตามเกณฑ์
และมีการให้บริ การโดยบุคลากรอืนในทีมการพยาบาล
ภายใต้ การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

0

ไม่มีพยาบาลวิชาชีพ

OPD- ค2 มีแพทย์ ผู ้ เชียวชาญเฉพาะทางสําหรับ  สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน และการซักถาม เพือดูว่าหากหน่วย
คลินิกพิเศษเฉพาะทาง
บริ การนั นมีการจัดคลินิกพิเศษเฉพาะทาง จะต้ องจัดให้มีการ
ตรวจรักษาโดยแพทย์ ผู ้ เชียวชาญเฉพาะทางทีตรงกับบริ การใน
คลินิกพิเศษนั น
( หากหน่วยบริ การไม่ได้ จัดให้มีคลินิกพิเศษเฉพาะทางให้ใส่8
และใส่ หมายเหตุด ้ านข้ างช่องว่า ไม่มีคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ซึ ง
ไม่คิดคะแนนในข้ อนี )
OPD- ค3 มีพยาบาลวิชาชีพทํ าหน้าทีเป็ น
 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงานและการซักถาม เพือดูว่ามีพยาบาล
หัวหน้าทีมและประจํ าจุดบริ การต่างๆอย่างน้อย
วิชาชีพทํ าหน้าที หัวหน้าทีมและ ประจํ าจุดประเมินและคั ดกรอง
1 คน
ผู ้ ป่วย อย่างน้อย 1 คนประจํ าจุดบํ าบั ด/ห้องหัตถการ (ถ้ ามี) 1 คน
(เช่น มีการแยกห้องฉี ดยา ทํ าแผลEKG ผ่าฝี หัตถการเล็ กๆที
บริ เวณตรวจผู ้ ป่วยนอก)
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เกณฑ์ คะแนน

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีอุปกรณ์ ทีจํ าเป็ นครบ 6 รายการ ประจํ าแต่ละห้องตรวจ

1

มีอุปกรณ์ทีจํ าเป็ นครบ 6 รายการ แต่ไม่ได้ ประจํ าแต่ละ
ห้องตรวจ เป็ นการใช้ รวมกั น

0

ขาดอุปกรณ์จ ํ าเป็ น หรื อมีไม่เพียงพอ

2

มีเครื องมือ/อุปกรณ์การตรวจพิเศษทีจํ าเป็ นในคลินิก
พิเศษนั นครบถ้ วนเพียงพอ
ขาดอุปกรณ์บางรายการ หรื อมีไม่เพียงพอ แต่สามารถ
จัดหาได้ ท ั นเวลา

OPD- อุปกรณ์
OPD- อ1 จัดให้มีชุดตรวจโรคทั วไปประจํ าแต่  สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยดูว่าแต่ละ ห้องตรวจต้องมีอุปกรณ์
ละห้องตรวจโรคครบถ้ วน
ชุดตรวจโรคทั วไปดั งต่อไปนี
1. เตียงตรวจโรค 2.โต๊ะ-เก้าอี 3. Stethoscope 4. ไม้กดลิ น 5.ไฟฉาย
6.ไม้ เคาะเข่า ส่ วนเครื องวั ดความดั นโลหิต, เครื องชั งนํ าหนัก,ทีวั ด
ส่ วนสู ง เครื องวั ดอุณหภูมิร่างกาย อนุโลมอยู่ทีจุดคั ดกรองหรื อจุ ด
ทีหยิบใช้ ได้ สะดวก
OPD- อ2 จัดให้มีเครื องมือและอุปกรณ์ตรวจ  เป็ นการสังเกตจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน และการซักถาม เพือดูว่าหาก
พิเศษ หากมีการจัดคลินิกเฉพาะทาง
หน่วยบริ การนั นมีการจัดคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ได้ จัดเครื องมือ
และอุปกรณ์ทีจํ าเป็ นซึ งต้ องใช้ ในการตรวจรักษาโดยแพทย์
ผู ้ เชียวชาญเฉพาะทางในคลินิกพิเศษนั น ( หากหน่วยบริ การไม่ได้
จัดให้มีคลินิกพิเศษเฉพาะทางให้ใส่ 8 และใส่หมายเหตุด ้ านข้ าง
ช่องว่า ไม่มีคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ซึ งไม่คิดคะแนนในข้ อนี)
OPD- อ3 มีรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉิ น
( emergency cart ) ประจํ าหน่วย

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน และซักถาม โดยดูว่า มีรถเข็นพร้อม
อุปกรณ์ฉุกเฉิ น ( emergency cart ) ทีมีอุปกรณ์ และ รายการยา ตาม
ราย การทีกํ าหนด โดยมีการตรวจเช็คยาและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ งาน
ทุกเวร
1. มีอุปกรณ์ต่อไปนี ขนาดต่างๆพร้อมใช้งานทั งเด็กและ
ผู ้ ใหญ่ : self inflating bag, laryngoscope, oral airway,
endotracheal tubes
2. มียาสําหรับช่วยชีวิตฉุ กเฉิ น ตาม CPG Guidline ของ
หน่วยงาน และไม่หมดอายุ
3. การตรวจเช็คยาและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ งานทุกเวร
4. มีออกซิ เจน และอุปกรณ์การให้ออกซิเจนแก่ผู ้ ป่วย
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ขาดอุปกรณ์จ ํ าเป็ น หรื อมีไม่เพียงพอ
หน่วยบริ การไม่ได้ จัดบริ การคลินิกพิเศษเฉพาะทาง
มียาและอุปกรณ์และการดํ าเนินการครบถ้ วนสมบูรณ์

1

มียาและอุปกรณ์และการดํ าเนินการครบถ้ วนสมบูรณ์
แต่ใช้ ร่วมกั บแผนกอืนและสามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

0

มียาและอุปกรณ์และการดํ าเนินการไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์
ซึ งเป็ นปัญหาสําคั ญและไม่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

แผนก 2 บริการอุบัติเหตุและฉุ กเฉิน
ER สถานที
ER-ส 1 มองเห็นป้ ายแสดงทีตั งของหน่วย
อุบ ั ติเหตุและฉุ กเฉิ นก่อนเข้ า หรื อเมือเลี ยวเข้ า
ประตูโรงพยาบาล สามารถมองเห็นหน่วย
อุบ ั ติเหตุและฉุ กเฉิ น ได้ ง่าย เมือเข้ าในเขต
หน่วยบริ การ

 ตรวจสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาจุดทีตั งของห้องอุบ ั ติเหตุ
ฉุ กเฉิ น ว่าอยู่ด ้ านหน้าในจุดทีผู ้ รับบริ การสามารถมองเห็นได้ ง่าย
โดยมีป้ายแสดงทีตั งของหน่วยอุบ ั ติเหตุและฉุ กเฉิ นก่อนเข้ าหรื อ
เมือเลี ยวเข้ าประตูโรงพยาบาล และป้ ายหน้าห้อง ทีทํ าให้สามารถ
มองเห็นหน่วยอุบ ั ติเหตุและฉุ กเฉิ นได้ง่ายและทั นทีเมือเข้ าในเขต
หน่วยบริ การ

2

สถานทีเหมาะสม

1

สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรค
ต่อผู ้ รับ บริ การ ใน ระดั บทีไม่รุนแรง และสามารถอนุ
โลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

ER-ส2 มีทางให้รถยนต์วิ งเข้ าไปจอดเพือรับ
และส่ งผู ้ ป่วยได้ สะดวกประตูอาคารกว้ างมาก
พอสําหรับรถเข็นผู ้ ป่วยผ่านได้ สะดวก

 ตรวจสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาว่ามีทางให้รถยนต์วิ งเข้ าไป
จอดเพือรับส่ ง และเคลือนย้ ายผู ้ ป่วย ทีห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นได้ และ
ประตูอาคารกว้ างมากพอและมีทางลาดสําหรับรถเข็นผู ้ ป่วยผ่านได้
สะดวก

2

สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อ
ผู ้ รับบริ การอย่างมากจํ าเป็ นต้ องแก้ ไข
เหมาะสม

1

0
ER-ส3 มีเตียงรั บผู ้ ป่วยในการตรวจรักษาและ
ปฐมพยาบาลในสภาพพร้อมใช้ ไม่น้อยกว่า 3
เตียง

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน เพือดูว่าในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ น มีเตียงรับ
ผู ้ ป่วย ในการตรวจรักษาและปฐมพยาบาล โดยนับทุกประเภทที
พร้อมให้บริ การในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นของหน่วยบริ การ และอย่าง
น้อย 1 เตียงต้ องเป็ นเตียงสําหรับการกู ้ ฟื นคืนชีพโดยเฉพาะ
ส่ วนทีเหลือเป็ นเตียงชนิด หรื อ ประเภทใดก็ได้ รวมถึงเตียงที
เคลือนย้ ายได้ (stretcher) และควรเพิ มจํ านวนตามปริ มาณงาน
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สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรค
ต่อผู ้ รับ บริ การ ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ า
สามารถแก้ ไขได้
สถานทีหรื อสิ งแวดล้อมนั นเป็ นปั ญหาหรื ออุป สรรคต่ อ
ผู ้ รับบริ การอย่างมากจํ าเป็ นต้ องแก้ ไข

2

เป็ นตามเกณฑ์

1

มี 2 เตียง และเป็ นเตียงสําหรับกู ้ ฟื นคืนชีพอย่างน้อย1
เตียง
มีน้อยกว่า 2 เตียง หรื อ ไม่มีเตียงสําหรับกู ้ ฟื นคืนชีพ

0

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไข การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ
ER-ส4 มีพื นทีใช้ สอยเพียงพอกั บการบริ การ
อย่างน้อย 20 ตารางเมตร และ เพิ มขึ นทุก10
ตารางเมตรต่อเตียง

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการวั ดคํ านวณ เพือดูขนาดของ
ห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ น ว่ามีพื นทีเพียงพอสําหรับการจัดวางเตียง
รักษาพยาบาล การวางเครื องมือทีจํ าเป็ น

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

ตํ าว่าเกณฑ์ ในระดับทีไม่รุนแรงพออนุ โลมได้

0

ตํ ากว่าเกณฑ์จนเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อการปฏิบ ัติงาน

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

ตํ าว่าเกณฑ์ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลม

0

ตํ ากว่าเกณฑ์จนเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อการ
ปฏิบ ั ติงาน

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

มีแพทย์ เวรประจํ าแต่ไม่ครบตลอด 24 ชม. หรื อใช้
แพทย์ เวรร่ วมกั บแผนกอืน

0

ไม่มีแพทย์ เวร

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

มีพยาบาลวิชาชีพ แต่มีทีมพยาบาล ม่ครบ 2 คน ตลอด 24 ชม.

0

ไม่มีพยาบาลวิชาชีพ หรื อทีมพยาบาลครบ 24ชม.

ER-ส5 มีพื นทีเพียงพอสําหรับรองรั บอุบ ั ติเหตุ  สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงานร่ วมกั บการซักถาม เพือดูว่าหน่วยบริ การมี
หมู่
การจัดพื นทีไว้ สําหรับรองรับอุบ ั ติเหตุหมูที่ สัมพั นธ์ก ั บปั ญหา/
อุบ ั ติการณ์/บริ บทของโรงพยาบาล มีการติดป้ ายหรื อสัญลั กษณ์ มี
แผนผั งทีแสดงไว้ ชั ดเจนสอดคล้ องกั บแผนอุบ ัติเหตุหมู่ของ
โรงพยาบาล

เกณฑ์ คะแนน

ER- การจัดบุคลากร
ER- ค 1 ต้ องมีแพทย์ ประจํ าทุกเวรอย่างน้อย1
คน ตลอด 24 ชั วโมง

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการซักถาม และดูสมุดจาก
ตารางการจัดเวร เพือดูว่ามีแพทย์ ท ํ าหน้าทีแพทย์ เวรประจํ าอยู่
ในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ น ตลอดเวลา

ER- ค.2 มีพยาบาลประจํ าทุกเวรอย่างน้อย 2 คน  สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการซักถาม และดูสมุดจาก
ตลอด 24 ชั วโมง และอย่างน้อย1 คน ต้ องเป็ น
ตารางการจัดเวร เพือดูว่ามีทีมการพยาบาล ( พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิ ค หรื อเจ้าหน้าทีพยาบาล ผู ้ ช่วยพยาบาล) ปฏิบ ั ติงาน
ประจํ าอยู่ในห้องอุบ ัติเหตุฉุกเฉิ น ตลอดเวลา ในลักษณะเวรผลัด
ตลอด 24 ชั วโมง
SD-10-003
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ER- ค.3 บุคลากรทุกคนมีความรู ้และทั กษะใน
การกู ้ ชีพอย่างน้อยชั นพื นฐานและได้ รับการ
ฟื นฟูความรู ้อย่างสมํ าเสมอ

 ซักถาม และพิจารณาเอกสารหลั กฐานแผนหรื อบั นทึกการ
ฝึ กอบรม เพือดูว่าบุคลากรในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นได้ ผ่านการ
ฝึ กอบรมอย่างน้อยขั นพื นฐานการกู ้ ชีพและได้ รับการฝึ กอบรม
ฟื นฟูความรู ้ภายในโรงพยาบาลหรื อทีจัดโดยหน่วยงานอืน
อย่างสมํ าเสมอ

2

0

เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยทุ ก คนในที มผ่ านการฝึ กอบรม
มาไม่เกิน 1 ปี
ผ่านการอบรมทุกคน แต่นานเกิน กว่า 1 ปี หรื อ ผ่านการ
อบรมไม่ครบทุกคน
ทุกคนไม่เคยผ่านการฝึ กอบรมมาก่อน

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

มีการจัดอั ตรากํ าลั งแต่ไม่มีรายชือพร้อมหมายเลข
โทรศั พท์ทีพร้อมใช้ ได้ ท ั นที

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

2

มีอุปกรณ์ทีพร้อมใช้ งาน ครบทุกรายการ ประจํ าใน
ห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ น

1

มีอุปกรณ์ทีพร้อมใช้ งาน ไม่ครบทุกรายการ ประจํ าใน
ห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นแต่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

0

มีอุปกรณ์ทีพร้อมใช้ งาน ไม่ครบทุกรายการ ประจํ าใน
ห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นและไม่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

ER- ค.4 ต้ องมีการจัดอั ตรากํ าลั งสํารองในกรณี  ซักถาม และพิจารณาเอกสารหลั กฐานว่ามีแผนการจัด
อุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นหมู่
อั ตรากํ าลั งสํารองในกรณี อุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นหมู่เช่น มีรายชือ
หมายเลขโทรศั พท์ติดต่อ มีผู ้ รับผิดชอบในการสั งการ

1

ER- อุปกรณ์ เครื องมือ
ER- อ 1 มีชุดตรวจโรคทั วไป ครบทุกรายการ

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยดูว่ามีอุปกรณ์ ชุดตรวจโรคทั วไป
คือ เตียงตรวจโรค โต๊ะ เก้ าอี Stethoscope เครื องวั ดความดั น
โลหิต ไม้ กดลิ น ไฟฉาย ไม้ เคาะเข่า เครื องชั งนํ าหนักทีวั ด
ส่ วนสู ง เครื องวั ดอุณหภูมิร่างกาย
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ
ER- อ 2 ต้ องมีรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉิ น (
emergency cart ) ประจํ าไว้ ในหน่วยฉุ กเฉิน

ER- อ3 ต้ องมีเครื องมือทางการแพทย์ พร้อมใช้
งาน

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน และซักถาม โดยดูว่า มีรถเข็นพร้อม
อุปกรณ์ฉุกเฉิ น ( emergency cart ) ทีมีอุปกรณ์ และ รายการยา
ตามรายการทีกํ าหนด โดยมีการตรวจเช็คยาและอุปกรณ์ให้พร้อม
ใช้ งานทุกเวร
1. มีอุปกรณ์ต่อไปนี พร้อมใช้ งาน: self inflating bag,
laryngoscope, oral airway, endotracheal tubes ขนาดต่างๆ
2. มียาสําหรับช่วยชีวิตฉุ กเฉิ นตาม CPG Guidline ของ
หน่วยงาน
3. มีการตรวจเช็คยาและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ งานทุกเวร

2

มีอุปกรณ์และยาทีพร้อมใช้ งาน ครบทุกราย การทีกํ าหนด
ประจํ าอยู่ในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ น

1

มีอุปกรณ์และยาทีพร้อมใช้ งานไม่ครบทุกรายการที
กํ าหนด แต่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

0

มีอุปกรณ์และยาทีพร้อมใช้ งาน ไม่ครบทุกรายการที
กํ าหนด และไม่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม หรื อตรวจดูบ ัญชีราย การ
เครื องมือการซ่ อมบํ ารุ ง หรื อทดสอบการใช้งาน เพือดูว่ามีเครื อง
มือแพทย์ ตามรายการทีกํ าหนดครบและอยู่ในสภาพพร้อม ใช้ งาน
1. ออกซิ เจนและอุปกรณ์การให้ออกซิ เจนแก่ผู ้ ป่วย
2. เครื องดูดเสมหะ (suction)
3. เครื องกระตุกหัวใจ (defibrillator)
4. เครื องตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ (EKG recorder/monitor)

2

มีเครื องมือแพทย์ ทีพร้อมใช้ งาน ครบทุกรายการทีกํ าหนด
ประจํ าอยู่ในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ น

1

มีเครื องมือแพทย์ทีพร้ อมใช้งาน ไม่ครบทุกรายการที
กํ าหนด แต่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

0

มีเครื องมือแพทย์ทีพร้ อมใช้งาน ไม่ครบทุกรายการที
กํ าหนด และไม่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ER- อ4 มีชุดเครื องมือจํ าเป็ นสําหรับเวชหัตถการ  สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม หรื อตรวจดูชุดเครื องมือ
ฉุ กเฉิ น ทีผ่านการทํ าให้ปราศจากเชื อทีได้
สําหรับเวชหัตถการฉุ กเฉิ นทีผ่านการทํ าให้ปราศจากเชื อ เพือดู
มาตรฐาน เพียงพอกั บปริ มาณการบริ การและ
ว่ามีตามรายการทีกํ าหนดครบ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน และมี
พร้อมใช้ งาน
จํ านวนเพียงพอ โดยดูจากสถิติการให้บริ การผู ้ ป่วย
1. ชุดเย็ บแผล (suture set)
2. ชุดผ่าตั ดเปิ ดหลอดเลือดดํ า(venesection set)
3. ชุดผ่าตั ดเปิ ดหลอดลม (tracheostomy set)
4. ชุดผ่าตั ดใส่ ท่อระบายทรวงอก (chest drain set)
5. ชุดอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น การล้ างสารพิษ ดาม
กระดูก ชุดห้ามเลือด ล้ างท้ อง
6. อุปกรณ์ป้องกั นการติดเชื อสําหรับเจ้าหน้าที เช่น ถุงมือ
หน้ากาก หมวกแว่นตา พลาสติกกั นเปื อน

2

มีชุดเครื องมือทีพร้อมใช้งาน ครบทุกรายการทีกํ าหนด
ประจํ าอยู่ในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ น และมีจ ํ านวนเพียงพอ

1

มีชุดเครื องมือทีพร้อมใช้งาน ไม่ครบทุกรายการที
กํ าหนด ประจํ าอยู่ในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นหรื อมี
จํ านวนไม่เพียงพอ แต่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

0

มีชุดเครื องมือทีพร้อมใช้งาน ไม่ครบทุกรายการที
กํ าหนด ประจํ าอยู่ในห้องอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ นหรื อมี
จํ านวนไม่เพียงพอ และไม่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

ER- อ5 รถพยาบาล

2

มีรถพยาบาลทีพร้อมใช้งาน อย่างน้อย 1 คั น และมี
พนักงานขั บรถพยาบาล ทีผ่านการอบรมการเคลือนย้ าย
ผู ้ ป่วย และการปฐมพยาบาล และมีเครื องมือทีพร้อมใช้
งาน ครบทุกรายการทีกํ าหนด ประจํ าอยู่ในรถพยาบาล
ความพร้อมหรื ออุปกรณ์ไม่ครบถ้ วน ซึ งไม่ใช่ปัญหา
สําคั ญ และสามารถแก้ ไขได้ ท ั นเวลา

 สังเกตลั กษณะและสภาพรถพยาบาล หรื อซักถาม หรื อดู
เอกสารการซ่ อมบํ ารุ งรถพยาบาล เพือดูว่ามีรถพยาบาลพร้อม
คน ขั บประจํ าในสภาพพร้อมปฏิบ ั ติงานได้ ตลอด ตรวจสภาพ
อุปกรณ์เครื องมือในรถพยาบาลหรื อทดสอบการใช้งาน เพือดู
ว่ามีเครื องมือ อุปกรณ์ ยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุ กเฉิ นประจํ ารถ
(self - inflating bag, laryngoscope, endotracheal tube, oral
airway) ตามรายการทีกํ าหนดครบและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
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ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

งาน
1. มีรถทีอยู่ในสภาพดีพร้อมทีจะใช้งานอย่างน้อย1 คั น พร้อม
พนัก งานขั บรถ ทีผ่านการอบรมการเคลือนย้ ายผูป่้ วย และการ
ปฐมพยาบาลเบื องต้ น
2. มีเปลเคลือนย้ ายผู ้ ป่วย
3. มีเครื องดูดเสมหะ ออกซิ เจน เครื องช่วยหายใจ
4. มียาและอุปกรณ์ ช่วยชีวิตฉุ กเฉิ นประจํ ารถ ตามแนวทาง CPG
Guidline ของหน่วยงาน
5. มีชุดห้ามเลือดทํ าแผล
6. มีการจัดเจ้าหน้าทีซึ งผ่านการอบรมฟื นฟูการช่วยฟื นคืนชีพมา
ไม่เกิน 1 ปี พร้อมทีจะปฏิบ ั ติงานประจํ ารถ
ER- อ6. มีบริ การสนับสนุนตามทีกํ าหนด ตลอด  สังเกตจากสภาพการปฏิบ ั ติงาน ซักถาม และตรวจดูเอกสาร
24 ชั วโมง
การจัดเวรเจ้ าหน้าที เพือดูว่ามีบริ การสนับสนุนสําหรับการ
ให้บริ การอุบ ั ติเหตุฉุกเฉิ น ดั งต่อไปนี ตลอด 24 ชม.หรื อไม่
1. บริ การการตรวจชั นสู ตรทาง ห้องปฏิบ ัติการ
2. บริ การตรวจทางรังสี วิทยา
3. บริ การโลหิต
4. บริ การเภสัชกรรม
5. เวชระเบียน
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เกณฑ์ คะแนน

0

ความพร้อมหรื ออุปกรณ์ไม่ครบถ้ วน ซึ งเป็ นปัญหา
สําคั ญ และไม่สามารถแก้ ไขได้ ท ั นเวลา

2

มีบริ การสนับสนุนตามรายการ พร้อมให้บริ การตลอด
24 ชั วโมง

1

มีบริ การสนับสนุนตามรายการ ไม่ครบหรื อไม่พร้อม
ให้บริ การตลอด 24 ชั วโมง แต่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

0

มีบริ การสนับสนุนตามรายการ ไม่ครบหรื อไม่พร้อม
ให้บริ การตลอด 24 ชั วโมง และไม่สามารถจัดหาได้
ทั นเวลา

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

แผนก 3 บริการผู ้ป่วยใน (IPD)
หลั กการตรวจประเมินแผนกบริ การผู ้ ป่วยใน (IPD)
1. กรณี รพ.ตํ ากว่า 100 เตียง ให้สุ่มตรวจเฉพาะบางหอผู ้ ป่วย 2. ในกรณี รพ. 100 เตียงขึ นไป สุ่ มตรวจ 4 แผนกหลั ก (สู ตินรี เวชกรรม ศั ลยกรรมทั วไป อายุรกรรม กุมารเวชกรรม) แผนกละ 1 หอผู ้ ป่วย
2. การพิจารณาคะแนน ให้ใช้ คะแนนจากหอผู ้ ป่วยทีมีคะแนนตํ าทีสุ ดเป็ นหลั ก
IPD สถานที
2
เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกํ าหนดทั ง2 ข้ อ
IPD - ส1 จํ านวนเตียงในหอผู ้ ป่วย  ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน พิจารณาสภาพภายในหอผู ้ ป่วยรวม ว่ามีการจัดเตียงผู ้ป่วย
รวม ไม่เกิน 30 เตียง ต่อหอผู ้ ป่วย
หนาแน่นแออั ดหรื อไม่ สามารถให้การบริ การดูแลผู ้ป่วยได้เหมาะสมหรื อไม่ โดยดู
และระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อย
1
เป็ นไปตามเกณฑ์เฉพาะข้ อ 1
เป็ นภาพรวมในภาวะปกติของทั งปี (ไม่ค ํ านึ งถึงบางฤดู กาลหรื อเมือมีโรคระบาด)
กว่า 1 เมตร ระยะห่างระหว่างปลาย
ทั งนี ให้พิจารณาถึงขนาดของห้อง และระยะห่างระหว่างเตียง เป็ นสําคั ญซึ งในหน่ วย
เตียงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร สามารถ
บริ การแต่ละแห่งจะมีพื นทีแตกต่างกั นได้โดยมีแนวทางการพิจารณา ดั งนี
0
ไม่เป็ นตามเกณฑ์ข ้ อ 1
นํ าเปลเข็นเข้ าเทียบเตียงผู ้ ป่วยได้
1. มีการจัดระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
โดยสะดวก
2. ระยะห่างระหว่างปลายเตียงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร
IPD - ส2 มีการจัดสถานทีใช้ สอย
ภายในหอผู ้ ป่วยอย่างเหมาะสม

 ตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาดูสภาพภายในหอผู ้ป่วยรวม ว่ามีการ
จัดพื นทีให้มีส่วนต่างๆ ตามเกณฑ์ทีกํ าหนดหรื อไม่ ได้ แก่
1. มีห้องปฏิบ ัติการรั กษาพยาบาล (treatment room) เป็ นสัดส่ วนสะอาด เป็ นระเบียบ
2. มีพื นทีสําหรับเตรี ยมยา ล้ างและเตรี ยมเครื องมือเป็ นสัดส่ วน
3. มีส่วนทํ าการพยาบาล (nurse station) ซึ งสามารถมองเห็นผู ้ ป่วยได้ ท ั วถึง
(สําหรับหอผู ้ ป่วยรวม) และสามารถให้ผู ้ ป่วย/ญาติติดต่อได้ สะดวก
4. พื นทีเก็บเครื องมือ เครื องใช้ ผ้ า ยา สารนํ าเป็ นระเบียบหมวดหมู่
5. มีพื นทีและภาชนะเก็บผ้ าเปื อนเป็ นสัดส่ วน

2

เป็ นไปตามเกณฑ์ ครบทุกข้ อ

1

เป็ นไปตามเกณฑ์ 3 ข้ อ ขึ นไป

0

เป็ นไปตามเกณฑ์ น้อยกว่า 3 ข้ อ

IPD - การจัดบุคลากร
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

IPD - ค1 มีแพทย์ ซึ งมีคุณวุฒิเหมาะ  พิจารณาการจัดแพทย์ ทีให้การดูแลผู ้ป่วยภายในหอผู ้ป่วย ตรงกับแผนกทีดูแล
สมรับผิดชอบผู ้ ป่วยในแต่ละราย
คือ ผู ้ ป่วยทุกรายมีเจ้าของไข้ ทีดูแล

IPD - ค2 มีแพทย์ เวรพร้อม
ให้บริ การผู ้ ป่วยในโดยเฉพาะ อย่าง
น้อย 1 คน ตลอด 24 ชั วโมง

 ตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน การซักถาม การตรวจสอบจากตารางการจัดเวรผลั ด
หรื อตรวจดูเอกสารอืนทีเกียวข้ อง โดยพิจารณาการจัดแพทย์ เวรทีให้การดูแล
ผู ้ ป่วยภายในหอผู ้ ป่วย (สําหรับ รพ.ขนาดน้อยกว่า 100 เตียง)

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2
1

มีแพทย์ รับผิดชอบผู ้ ป่วยตรงตามแผนก
มีแพทย์ รับผิดชอบผู ้ ป่วยได้ ตามเกณฑ์ทีกํ าหนด
แต่อาจมีการดูแลข้ ามสาขาทีใกล้ เคียงกั น
ไม่เป็ นไปตามทีกํ าหนด
มีแพทย์ เวรรับผิดชอบดูแลผู ้ ป่วย ตลอด 24 ชม.
มีแพทย์ เวรดูแลผู ้ ป่วยอย่างน้อย16 ชม. หลั งจาก
นั นเป็ นOncall
มีแพทย์ เวร 8 ชม. และ Oncall 16 ชม.

0
2
1
0

IPD - ค3 มีแพทย์ เวรแยกสําหรับ
แต่ละสาขาโดยเฉพาะอย่างน้อยใน
4 สาขาหลั ก (สู ตินรี เวช ศั ลยกรรม
ทั วไป กุมารเวชกรรม อายุรกรรม)

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ัติงาน การซั กถาม การตรวจสอบจากตารางการจัดเวรผลัด
โดยพิจารณาการจัดเวรผลัดของแพทย์ เฉพาะทาง ทีให้การดูแลผู ้ป่วยภายในหอ
ผู ้ ป่วย (สําหรับ รพ.ขนาด 100 เตียงขึ นไป)

8
2

ไม่ตรวจ ใน รพ. ขนาดมากกว่า 100 เตียงขึ นไป
มีแพทย์ เวรใน 4 สาขาหลั กครบ รับผิดชอบดูแล
ผู ้ ป่วย ตลอด 24 ชม.

1

มีแพทย์ เวรใน 4 สาขาหลัก ดูแลผู ้ป่วย อย่างน้อย16
ชม. หลั งจากนั นเป็ นOncall
มีแพทย์ เวรใน 4 สาขาหลัก ดูแลผู ้ป่วย 8 ชม. และ
Oncall 16 ชม. หรื อมีแพทย์ เวรไม่ครบ 4 สาขา

0

IPD - ค4 มีพยาบาลวิชาชีพเป็ น
หัวหน้าเวร และปฏิบ ั ติงานประจํ า
อย่างน้อย 1 คนในแต่ละเวรต่อ
ผู ้ ป่วยไม่เกิน 30 คน

 สังเกตจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการซักถาม และดูสมุดจากตารางการจัดเวร
เพือดูว่ามีพยาบาลวิชาชีพเป็ นหัวหน้าเวร และปฏิบ ั ติงานประจํ าอยู่ในหอผู ้ ป่วย ใน
อั ตราส่ วนพยาบาลวิชาชีพต่อผู ้ ป่วย 1:30 ในทุกเวร
(พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
ทีเป็ นปัจจุบ ั น)
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8

ไม่ตรวจ ใน รพ.ขนาดน้อยกว่า 100 เตียง

2

มีพยาบาลวิชาชีพ เป็ นหัวหน้าเวร และมี
อั ตราส่ วนต่อผู ้ ป่วย1:30

1

มีพยาบาลวิชาชีพ เป็ นหัวหน้าเวร แต่มี
อั ตราส่ วนต่อผู ้ ป่วยมากกว่า1:30
ไม่มีพยาบาลวิชาชีพ เป็ นหัวหน้าเวร

0

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

IPD - อุปกรณ์ เครื องมือ ยาและเวชภั ณฑ์
IPD - อ1 มีอุปกรณ์ประจํ าเตียงและ  สังเกตสถานทีปฏิบ ัติงาน โดยดูว่าแต่ละเตียงผู ้ป่วย มีอุปกรณ์ ประจําเตียง ตามที
ห้องผู ้ ป่วย
กํ าหนดหรื อไม่ คือ เตียงผู ้ป่วยแบบมาตรฐานทางการแพทย์ ตู ้ข ้างเตียง โต๊ะ
คร่ อมเตียง ม่านหรื อฉาก อุปกรณ์ ขอความช่วยเหลือจากพยาบาล โดยอุปกรณ์
บางอย่างอาจใช้ ร่วมกั นได้

2

มีอุปกรณ์/ยาทีพร้อมใช้งานครบทุกรายการที
กํ าหนดประจํ าอยู่ในแต่ละหอผู ้ ป่วย

1

มีอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบอาจใช้ ร่วมกั บแผนก
อืน ซึ งสามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา
มีอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบ และไม่สามารถจัดหา
ได้ ท ั นเวลา
มีอุปกรณ์/ยาทีพร้อมใช้งานครบทุกรายการที
กํ าหนดประจํ าอยู่ในแต่ละหอผู ้ ป่วย
มีอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบอาจใช้ ร่วมกั บแผนก
อืน ซึ งสามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา
มีอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบ และไม่สามารถจัดหา
ได้ ท ั นเวลา

0
IPD - อ2 มีรถเข็นพร้อมอุปกรณ์
ฉุ กเฉิ น ( emergency cart ) ประจํ า
หอผู ้ ป่วย

IPD - อ3 มีชุดเครื องมือจํ าเป็ น ที
ผ่านการทํ าให้ปราศจากเชื อทีได้
มาตรฐาน เพียงพอกั บปริ มาณการ
บริ การและพร้อมใช้ งาน

 ตรวจสอบใน emergency cart โดยดูว่ าแต่ ละหอผู ้ป่ วย มีอุ ปกรณ์ ประจําหอ ตามที
กํ าหนดหรื อไม่ โดยอุปกรณ์บางอย่างอาจใช้ ร่วมกั นได้
1. มีอุปกรณ์ต่อไปนี พร้อมใช้ งาน: self inflating bag, laryngoscope, oral airway,
endotracheal tubes ขนาดต่างๆ
2. ยาสําหรับช่วยชีวิตฉุ กเฉิ น ตาม CPG Guildine ของ หน่วยงาน (เช่น adrenalin,
sodium bicarbonate, calcium gluconate , glucose เป็ นอย่างน้อย)
3. การเก็บรั กษา ตรวจเช็ค ยาและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานทุกเวร

2

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยดูว่ามีเครื องมือตามทีกํ าหนดหรื อไม่ โดยอุปกรณ์
บางอย่างอาจใช้ ร่วมกั นได้
1. ชุดทํ าแผล ฉี ดยา
2. ชุดผ่าตัดเปิ ดหลอดเลือดดํ า ( venesection set)
3. สวนปัสสาวะ
4. อุปกรณ์ ป้องกั นการติดเชื อสําหรับเจ้าหน้าทีเช่น ถุงมือ หน้ากาก หมวก
แว่นตา พลาสติกกั นเปื อน

2
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1
0

1
0

มีอุปกรณ์ทีพร้อมใช้ งาน ครบทุกรายการที
กํ าหนดประจํ าอยู่ในแต่ละหอผู ้ ป่วย
มีอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบ อาจใช้ ร่วมกั บ แผนก
อืน ซึ งสามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา
มีอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบ และไม่สามารถจัดหา
ได้ ท ั นเวลา

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

IPD - อ4 เครื องมือทีจํ าเป็ นเพียงพอ  สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยดูว่า มีเครื องมือตามทีกํ าหนดหรื อไม่ โดยอุปกรณ์
กั บปริ มาณการบริ การและพร้อมใช้
บางอย่างอาจใช้ ร่วมกั นได้
1. มี oxygen supply ในระบบ pipeline หรื อแบบถั ง
2. มี suction และ gastric suction ทีเหมาะสมกั บอายุผู ้ ป่วย
3. ตู ้ เย็ นสําหรับเก็บยา
4. เครื องตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ
5. เครื องกระตุกหัวใจ
6. เครื องตรวจวั ดเฝ้ าระวั งระดั บออกซิ เจน
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เกณฑ์ คะแนน

2

มีอุปกรณ์ทีพร้อมใช้ งานครบทุกรายการที
กํ าหนดประจํ าอยู่ในแต่ละหอผู ้ ป่วย

1

มีอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบอาจใช้ ร่วมกั บแผนก
อืน ซึ งสามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

0

มีอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบ และไม่สามารถจัดหา
ได้ ท ั นเวลา

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

แผนก 4 บริการห้องคลอด (OB)
 ในกรณี ทีเป็ นสถานพยาบาลทีรักษาโรคทั วไป แต่ไม่มีห้องคลอดทีพร้อมให้บริ การ หรื อมีแต่ไม่ให้บริ การบริ การห้องคลอดต้ องเป็ น 0 ทุกข้ อ

 ในกรณีทีเป็ นสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้าร่ วมในระบบ UC เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ําเป็ นต้องมีบริ การห้องคลอด บริ การห้องคลอดจะเป็ น 8 ทุกข้อ
OB – สถานทีห้ องคลอด
OB - ส1 สถานทีตั งหน่วยงานสะดวก  ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาสถานทีตั งของห้องคลอด
ต่อการเข้ าถึงบริ การ และสะดวกต่อ
ว่าอยู่ในจุดสะดวกในการเข้ ามารับบริ การและการเคลือนย้ ายเข้ าสู่
การส่ งต่อไปยั งหน่วยงานทีเกียวข้ อง
ห้องผ่าตั ดหรื อหอผู ้ ป่วยได้ สะดวกรวดเร็ ว

2
1
0
8

OB - ส2 จํ านวนเตียงเพียงพอกั บ
จํ านวนผู ้ รับบริ การตลอดวั น

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาจํ านวนเตียงรอคลอด เตียง
คลอด และเตียงพั กฟื นหลั งคลอด เทียบกั บข้ อมูลสถิติการคลอด
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2

สถานทีเหมาะสม ผู ้ รับบริ การสามารถเข้ ามารับบริ การได้ อย่ าง
สะดวก รวดเร็ วทั นเวลา
สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับ
บริ การ ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้
สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อ
ผู ้ รับบริ การ ในระดั บทีรุ นแรง จํ าเป็ นต้ องแก้ ไขโดยเร็ว
ถานพยาบาลรักษาเฉพาะบางโรคหรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องคลอด
มีจ ํ านวนเตียงรอคลอด เตียงคลอด และเตียงพั กฟื นหลั งคลอด
เพียงพอกั บการ บริ การ

1

เตียงรอคลอดหรื อเตียงพั กฟื นไม่เพียงพอ ต้ องมีเตียงเสริ ม หรื อ
ฝากไว้ หอผู ้ ป่วยอืนน้อยกว่า ร้อยละ30 ของปริ มาณคลอด

0

เตียงรอคลอดหรื อเตียงพั กฟื นไม่เพียงพอ ต้ องมีเตียงเสริ ม หรื อ
ฝากไว้ หอผู ้ ป่วยอืน ร้อยละ30ขึ นไป ของปริ มาณคลอด

8

สถานพยาบาลรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ า
ร่ วม เฉพาะบางโครงการ ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องคลอด
ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ
OB - ส.3 มีการจัดแบ่งพื นทีใช้ สอย
ต่าง ๆ ครบถ้ วนและเหมาะสม

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาการจัดพื นสําหรับการ
บริ การคลอด ว่ามีบริ เวณรับใหม่อยู่ใกล้ บริ เวณรอคลอด ซึ งอยู่ใน
เขตสะอาดและสะดวกต่อการเคลือนย้ ายไปห้องคลอด ซึ งเป็ น
บริ เวณเขตสะอาดหรื อเขตปราศจากเชื อ และห้องพั กฟื นหลัง
คลอดอยู่บริ เวณทีพยาบาลสามารถมองเห็นได้ ตลอดเวลา
ตลอดจนมีห้องนํ าห้องส้วมอยู่ใกล้ ห้องรอคลอด

2
1
0

เกณฑ์ คะแนน
มีการจัดพื นทีส่ วนต่างๆ ตามเกณฑ์ และมีความสะอาด
การจัดพื นทีไม่เหมาะสมหรื อไม่สะอาด แต่ไม่รุนแรงและ
สามารถแก้ ไขได้
การจัดพื นทีไม่เหมาะสมหรื อไม่สะอาด และมีระดั บรุ นแรงมี
ผลกระทบต่อบริ การ และไม่สามารถแก้ ไขได้ โดยเร็ ว

8

สถานพยาบาลรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ า
ร่ วม เฉพาะบางโครงการ ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องคลอด

2
1

มีแพทย์ ปฏิบ ั ติงานประจํ า ทุกเวรอย่างน้อย 1 คน ตลอด 24 ชม.
แพทย์ ไม่ได้ ปฏิบ ั ติงานประจํ า ตลอด 24 ชม. แต่สามารถตาม
เรี ยกตั วได้ เมือมีผู ้ ป่วย หรื อ ใช้ แพทย์ เวรร่ วมกั บแผนกอืน
ไม่มีการจัดแพทย์ เวรประจํ าห้องคลอด

OB - การจัดบุคลากร
OB - ค1 ต้ องมีแพทย์ พร้อมให้บริ การ  สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการซักถาม และดูสมุดจาก
ทํ าคลอดตลอด 24 ชั วโมง
ตารางการจัดเวร เพือดูว่ามีแพทย์ ท ํ าหน้าทีแพทย์ เวร พร้อม
ให้บริ การทํ าคลอดตลอดเวลา 24 ชั วโมง

0
8
OB - ค2 ต้ องมีพยาบาลวิชาชีพ อย่าง
น้อย 1 คน ปฏิบ ั ติงานเป็ นการประจํ า
ตลอด 24 ชม.

 เป็ นการสังเกตจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการซักถาม และดู
สมุดจากตารางการจัดเวร เพือดูว่ามี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบ ั ติงาน
ประจํ าอยู่ในห้องคลอด ตลอดเวลา ในลั กษณะเวรผลั ด ตลอด24
ชั วโมง

2
0
8
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สถานพยาบาลรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ า
ร่ วม เฉพาะบางโครงการ ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องคลอด
มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบ ั ติงานประจํ าครบทุกเวรอย่างน้อย 1 คน
ตลอด 24 ชม.
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
สถานพยาบาลรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ า
ร่ วม เฉพาะบางโครงการ ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องคลอด
ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม หรื อตรวจดูบ ั ญชีรายการ
เครื องมือ ประวั ติการซ่ อมบํ ารุ ง หรื อทดสอบการใช้ งาน เพือดูว่า
มีอุปกรณ์ เครื องมือแพทย์ ตามรายการทีกํ าหนดครบและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ งาน และมีจ ํ านวนเพียงพอโดยดูจากสถิติการ
ให้บริ การผู ้ ป่วย (การให้คะแนนรวม ให้ทุกข้ อย่อยเป็ น๑ ข้ อ
ใหญ่) รายการเครื องมือได้ แก่
1. มีเตียงทํ าคลอดและโคมไฟชนิ ดปรับระดั บได้
2. มีเตียงทารกแรกคลอด และเตียงช่วยฟื นคืนชีพทารก
3. เครื องวั ดความดั นโลหิต, Stethoscope
4. มีเครื องตรวจอัตราการเต้ นหัวใจสําหรั บทารกในครรภ์
5. เครื องมือทํ าคลอดทีได้ มาตรฐานทางการแพทย์ ได้ แก่
อุปกรณ์ ช่วยคลอดปกติ อุปกรณ์ ช่วยคลอดผิดปกติ (Forceps,
Vacuum ) Set ทํ าUmbilical catheterization Set venesection
Set uterine Curettage Vaginal Retractor
6. เฝ้ าระวั งสัญญาณชีพ
7. มีรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ยาและเวชภั ณฑ์ในการช่วยฟืนคืนชีพ
(emergency cart ) ตามแนวทาง CPG Guidline ของหน่วยงาน
8. และอุปกรณ์ การให้ออกซิ เจนแก่ผู ้ ป่วย
9. เครื องดูดเสมหะ
10. เครื องกระตุกหัวใจสําหรั บมารดาและทารก
11. เครื องตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ
12. ฟอกมือชนิดทีไม่ใช้มือเปิ ดปิ ดนํ า
13. radian warmer 14. ตู ้ อบทารก 15. เครื องชั งนํ าหนักทารก

2

มีเครื องมือแพทย์ ทีพร้อมใช้ งาน ครบทุกรายการทีกํ าหนด
ประจํ าอยู่ในห้องคลอด และมีจ ํ านวนเพียงพอ

1

ใช้ ร่วมกั บแผนกอืน หรื อ อุปกรณ์บางอย่างมีไม่เพียงพอแต่
สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

0

ใช้ ร่วมกั บแผนกอืน หรื อ อุปกรณ์บางอย่างมีไม่เพียงพอ แต่ไม่
สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

8

เป็ นสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลที
เข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมี
บริ การห้องคลอด

OB - อุปกรณ์ เครืองมือ
OB - อ1. อุปกรณ์ เครื องมือ
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

แผนก 5 บริการห้องผ่าตัด (OR)
ไม่นับรวมห้องผ่าตั ดเล็ก และพิจารณาเฉพาะห้องทีเปิ ดใช้ งานหรื อมีสภาพพร้ อมใช้ งานแต่ ยังไม่ ได้ เปิ ดใช้ ด้วย
 ในกรณี ทีเป็ นสถานพยาบาลทีรักษาโรคทั วไป แต่ไม่มีห้องผ่าตั ดทีพร้อมให้บริ การหรื อมีแต่ไม่ให้บริ การทํ าให้ข ้ อม.1-3 = 0 บริ การห้องผ่าตั ดจะต้ อง 0 ทุกข้ อ
 ในกรณี ทีเป็ นสถานพยาบาลขนาด < 100 เตียง หรื อ สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ดทํ าให้ข ้ อม.1-3 =
8 บริ การห้องผ่าตั ดจะเป็ น 8 ทุกข้ อ
OR - สถานที
OR - ส1 มีความสะดวกในการ
เคลือนย้ ายผู ้ ป่วยไปยั งหอผู ้ ป่วยหนัก
หน่วยรังสี หน่วยอุบ ั ติเหตุ และ
หน่วยงานอืนๆทีเกียวข้ อง

 เป็ นการตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาสถานทีตั ง
ไม่อยู่ติดถนนใหญ่มียวดยานพลุกพล่านและไม่อยู่ติดชั นล่างทีมี
ผู ้ สัญจรไปมาจํ านวนมากตั งแยกจากหน่วยงานอืนๆเป็ น
สัดส่ วนมีความสะดวกในการเคลือนย้ ายผู ้ ป่วยระหว่างห้อง
ผ่าตั ดกั บหน่วยงานอืนเช่น ICU ห้องฉุ กเฉิ น X-RAY
ธนาคารเลือด ได้ สะดวกรวดเร็ ว

OR - ส2 ห้องผ่าตั ดแต่ละห้องมีขนาด  ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาขนาดของห้องผ่าตั ดแต่
ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร สู งไม่น้อย
ละห้อง และจํ านวนเตียงผ่าตั ดว่าเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อไม่
กว่า 3 เมตร และในแต่ละห้องมีเตียง
ทั งนี ให้พิจารณาทุกห้องหากหน่วยบริ การมีหลายห้อง
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2
1

สามารถเคลือนย้ ายผู ้ ป่วยไปยั งหน่วยอืนๆได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว
ทั นเวลา
สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับ
บริ การ ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อ
ผู ้ รับบริ การ ในระดั บทีรุ นแรงและไม่สามารถแก้ ไขได้

8

สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด

2
1

มีจ ํ านวนห้องและเตียงผ่าตั ดในห้องเป็ นไปตามเกณฑ์ ทุกห้อง
มีบางห้องขนาดตํ ากว่ามาตรฐานในระดั บทีไม่รุนแรงพอ
อนุโลมได้
ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ผ่าตั ดเพียง 1 เตียงเท่านั น

OR - ส3 มีการแบ่งพื นทีใช้ สอยเป็ น
สัดส่ วน แบ่งเป็ น 4 เขต คือ เขตปลอด
เชื อ เขตกึ งปลอดเชื อเขตสะอาด เขต
ปนเปื อน โดยมีประตูก ั นระหว่างเขต
หรื อมีระบบป้ องกั นการปนเปื อน

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาการจัดแบ่งพื นทีภายใน
บริ เวณแผนก/อาคารผ่าตั ดเป็ น เขตปลอดเชื อ เขตกึ งปลอด
เชื อ เขตสะอาด เขตปนเปื อน โดยมีประตูก ั นระหว่างเขตหรื อ
มีระบบป้ องกั นการปนเปื อน และมีการใช้ พื นทีในเขตต่างๆ
อย่างเหมาะสมถูกต้ องตามหลั กการป้ องกั นและควบคุมการติด
เชื อ

เกณฑ์ คะแนน

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทุกห้อง

8

สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด
จัดสัดส่ วนครบถ้ วนตามเกณฑ์ และ มีการปฏิบ ั ติในการใช้ สอยพื นที
อย่างถูกต้ องตามหลักการป้ องกั นและควบคุมการติดเชื อ
จัดสัดส่ วนไม่ครบถ้ วนตามเกณฑ์ หรื อบางพื นทียั งมีปัญหาป้ องกั น
และควบคุมการติดเชื อระดับทีไม่รุนแรง

2
1
0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

8
OR - ส4 มีห้องหรื อเขตพั กฟื นเป็ น  ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาการจัดให้มีห้องหรื อเขต
สัดส่ วนในเขตกึ งปลอดเชื อของอาคาร
พั กฟื น เป็ นสัดส่ วนในเขตกึ งปลอดเชื อ สําหรับดูแลผู ้ ป่วยหลั ง
ผ่าตั ด
ได้ รับยาระงั บความรู ้สึก และมีความพร้อมในการช่วยชีวิต
ฉุ กเฉิ น

2

สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด
เป็ นไปตามเกณฑ์

1

บางพื นทียั งมีปัญหาป้ องกั นและควบคุมการติดเชื อ

0
8

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด

OR - ส5 มีอ่างฟอกมือชนิดทีไม่ใช้
มือเปิ ดปิ ดนํ า อยู่ติดกั บห้องผ่าตั ด 2
อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตั ด

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

มีอ่างล้ างมือทีมีล ั กษณะถูกต้ องแต่จ ํ านวนน้อยกว่าเกณฑ์

0

มีอ่างล้ างมือทีมีล ั กษณะไม่ถูกต้ องและ/หรื อ จํ านวนน้อยกว่า
เกณฑ์เกินร้อยละ 50

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาการจัดให้มีอ่างฟอกมือ
ชนิดทีไม่ใช้มือเปิ ดปิ ดนํ าในบริ เวณกึ งปลอดเชื ออยู่ติดกั บห้อง
ผ่าตั ด 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตั ด โดยบริ เวณทีล้ างทํ าความสะอาด
เครื องมือเป็ นสัดส่ วนชั ดเจน ไม่ใช้ ทีเดียวกั บอ่างล้ างฟอกมือ
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

8

สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาการจัดให้มีทีเก็บ
เครื องมือ ยา วั สดุการแพทย์ และวั สดุอืนๆในเขตกึ งปลอดเชื อ
โดยมีการเก็บเป็ นระเบียบ ง่ายต่อการตรวจสอบและการหยิบใช้

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

มีการเก็บในกึ งปลอดเชื อ แต่จัดเก็บไม่เป็ นระเบียบ

0
8

OR - ส7 มีระบบสื อสารติดต่อแพทย์  ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงานโดยพิจารณาจากการจัดให้มีระบบการ
ห้องชั นสู ตร ห้องยา คลั งเลือด หอ
สื อสาร โดยมีโทรศั พท์ภายในเป็ นอย่างน้อยในทุกห้องผ่าตั ดที
ผู ้ ป่วยหนัก และหน่วยงานอืนที
สามารถติดต่อไปยั งหน่วยงานอืนได้ ตลอดเวลา และจุดบริ การอืนๆ
เกียวข้ องได้ สะดวก
เพือสามารถติดต่อแพทย์ ห้องชั นสู ตร ห้องยาคลั งเลือด หอ
ผู ้ ป่วยหนัก และหน่วยงานอืนทีเกียวข้ องได้ สะดวกรวดเร็ว

2

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด
เป็ นไปตามเกณฑ์

1

มี แต่ไม่เพียงพอ หรื อ ใช้ ร่วมกั บห้องอืน

0

มี แต่ไม่พร้อมใช้ หรื อไม่มี

8
2

สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด
เป็ นไปตามเกณฑ์

1

มีการดํ าเนินการแต่ไม่ครบถ้ วน

0
8

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด
มีและพร้อมใช้ตามเกณฑ์

หรื อไม่อยู่บริ เวณกึ งปลอดเชื อ

OR - ส6 มีทีเก็บเครื องมือ ยาวั สดุ
การแพทย์ และวั สดุอืนๆ เป็ นสัดส่ วน
ในเขตกึ งปลอดเชื อ

OR - ส8 ใช้ เครื องปรับอากาศแบบ
แยกส่ วนสํ าหรับแต่ละห้อง

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ัติงาน และสอบถามจากผู ้ปฏิ บั ติงาน โดยพิจารณา
ว่า ห้องผ่าตัดมีระบบหมุนเวียนอากาศแบบระบบปิ ดของแต่ละห้อง
ไม่ปนเปื อนห้องอืน เพือป้ องการและควบคุมการติดเชื อ

2

OR - ส9 มีระบบสํารองไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น  ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน บั นทึกการบํ ารุ งรักษา และบั นทึก
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

การทดสอบระบบ โดยพิจารณาว่า มีการติดตั งระบบสํารอง
ไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น สําหรับแผนกหรื ออาคารผ่าตั ด ทีพร้อมใช้งาน
ได้ ภายใน 10 วินาที หากเกิดกระแสไฟฟ้ าขั ดข้ อง

OR - การจัดบุ คลากร
OR - ค1 มีศ ั ลยแพทย์ ทีมีวุฒิบ ั ตรหรื อ  ซักถาม และดูจากเอกสาร ตารางการจัดเวร เพือดูว่ามี
หนังสื ออนุมั ติแสดงความรู ้ความ
ศั ลยแพทย์ ท ั วไปประจํ าปฏิบ ั ติงานเต็มเวลา อย่างน้อย1 คน ที
ชํ านาญจากแพทยสภา ปฏิบ ั ติงานเต็ม
สามารถตามเรี ยกตั วได้ เมือมีผู ้ ป่วย ตลอดเวลา 24 ชั วโมง
เวลาอย่างน้อย 1 คน
 พิจารณาเฉพาะ รพ.ทีมีขนาด 100 เตียง ขึนไป แต่หาก รพ.ขนาดตํ า
กว่า 100 เตียงมีการเปิ ดบริ การห้องผ่าตั ดจะต้ องพิจารณาด้ วย

OR - ค2 สําหรับการผ่าตั ดทั วไป มี  ซักถาม และดูจากเอกสาร ตารางการจัดเวร ตารางการผ่าตั ด
วิสัญญีแพทย์ 1 ต่อ 2 ห้องผ่าตั ด และ
และจํ านวนบุคลากร เพือดูว่ามีวิสัญญีแพทย์ ประจํ าปฏิบ ั ติงาน
วิสัญญีพยาบาล 2 คนต่อ 1 ห้องผ่าตั ด
เต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน ทีสามารถตามเรี ยกตั วได้ เมือมีผู ้ ป่วย
ขณะปฏิบ ั ติงาน
ตลอดเวลา 24 ชั วโมง
พิจารณาเฉพาะ รพ.ทีมีขนาด 100 เตียง ขึนไป แต่หากรพ.
ขนาดตํ ากว่า 100 เตียงมีการเปิ ดบริ การห้องผ่าตั ดจะต้ อง
พิจารณาด้ วย
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เกณฑ์ คะแนน

1

มี แต่ไม่พร้อมใช้

0

ไม่มีระบบสํารองไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น

8

สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด

2
1

มีศ ั ลยแพทย์ ปฏิบ ั ติงานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน
มีศ ั ลยแพทย์ Parttime ปฏิบ ั ติงานหมุนเวียน

0

ไม่มีศ ั ลยแพทย์ ประจํ า

8

2

ไม่มีบริ การห้องผ่าตัด เนืองจากขนาด < 100 เตียง หรื อ เป็ น
สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด
เข้ าเกณฑ์ท ั ง๒ สาขาวิชาชีพ

1

เข้ าเกณฑ์วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ ง

0

ไม่เข้ าเกณฑ์ท ั ง๒ วิชาชีพ

8

ไม่มีบริ การห้องผ่าตัด เนืองจากขนาด < 100 เตียง หรื อ เป็ น
สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด
ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ
OR - ค3 การจัดทีมพยาบาล

OR - อุปกรณ์เครื องมือ
OR - อ1 อุปกรณ์ เครื องมือ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

 ซักถาม และดูจากเอกสารการมอบหมายงาน และ ตารางการ
จัดวร เพือพิจารณา
1. นอกเวลาทํ าการปกติ มีทีมงานอย่ างน้ อย1 ทีมพร้อมปฏิบ ั ติงาน
(Must be)
2. การจัดทีมงานพยาบาลห้องผ่าตัด 1 ทีมต่อ 1 ห้องผ่าตั ด
3. ทีมงานในห้องผ่าตัดแต่ละห้องประกอบด้ วยบุคลากรทางการ
พยาบาลอย่าง น้อย 3 คน และมีพยาบาลวิชาชีพเป็ นหัวหน้าทีม
พิจารณาเฉพาะ รพ.ทีมีขนาด 100 เตียง ขึนไป แต่หากรพ.ขนาด
ตํ ากว่า100 เตียงมีการเปิ ดบริ การห้องผ่าตัดจะต้ องพิจารณาด้ วย

2

มีครบทั ง3 ข้ อ

1

ต้ องมีข ้ อ 1 และมีข ้ อ 2 และข้ อ 3 แต่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

0

ไม่มีข ้ อ 1

8

ไม่มีบริ การห้องผ่าตัด เนืองจากขนาด < 100 เตียง หรื อ เป็ น
สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด

 สังเกตจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม หรื อตรวจดูบ ั ญชี
รายการเครื องมือ ประวั ติการซ่ อมบํ ารุ ง หรื อทดสอบการใช้
งาน เพือดูว่ามีเครื องมือแพทย์ ตามรายการทีกํ าหนดครบและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน และมีจ ํ านวนเพียงพอโดยดูจากสถิติ
การให้บริ การผู ้ ป่วย
1. เตียงผ่าตั ดชนิ ดปรั บระดั บได้ และโคมไฟผ่าตั ดปรับระดับได้
ประจํ าทุกห้อง
2. มีชุดผ่าตัดพื นฐานทีได้มาตรฐานและเพียงพอสําหรับการ
บริ การทีจํ าเป็ น ทั งในภาวะปกติและภาวะฉุ กเฉิ น และมีชุด
major operating set สํารองทีปราศจากเชื อพร้ อมใช้งานได้ ท ั นที
อย่างน้อย 1 ชุด (รพ.ขนาดตํ ากว่า100 เตียงพิจารณาตามความ
จํ าเป็ น)

2

มีอุปกรณ์ เครื องมือแพทย์ ทีพร้อมใช้ งาน ครบทุกรายการที
กํ าหนด ประจํ าอยู่ในห้องผ่าตั ด และมีจ ํ านวนเพียงพอ

1

มีบางรายการใช้ ร่วมกั บแผนกอืน

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

8

ไม่มีบริ การห้องผ่าตัด เนืองจากขนาด < 100 เตียง หรื อ เป็ น
สถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วม
เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การห้องผ่าตั ด
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เกณฑ์ คะแนน

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

3. มีเครื องตั ด/จี ห้ามเลือดประจํ าทุกห้อง
4. มีเครื อง suction หรื ออุปกรณ์ suction สําหรับต่อจากระบบ
pipeline ประจํ าทุกห้องผ่าตัด
5. มี Pipeline System หรื อมีการจัดการระบบแก๊สทางการแพทย์ ที
ปลอดภั ย
6. มีเครื องดมยาสลบมาตรฐานไม่ต ํ ากว่า1 เครื องต่อ 1 ห้องผ่าตัด
7. มีถ ั งออกซิ เจนสํารองพร้อมใช้งานพร้อมเครื องตรวจวัดเฝ้ า
ระวั งระดั บออกซิ เจน
8. เครื องกระตุกหัวใจ และ เครื องเฝ้ าระวั งสัญญาณชีพ อย่างน้อย
1 เครื องประจํ าอยู่ในห้องผ่าตัด
9. มีรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ยาและเวชภั ณฑ์ในการช่วยฟื น คืนชีพ
(emergency cart ) พร้อมใช้งานทุกห้องผ่าตั ด
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2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

แผนก 6 บริการทันตกรรม (Dent)
Dent - สถานทีห้ องบริ การทันตกรรม
Dent - ส1 มีพื นทีใช้ สอยเพียงพอ
และมีการจัดแบ่งโครงสร้างภายใน
เหมาะสม

Dent - ส2 มีความสะดวกต่อการ
เข้ าถึงบริ การและการส่ งต่อไปยั ง
แผนกอืน ๆ ในกรณี ฉุกเฉิ น เพือ
ความปลอดภั ยของผู ้มารับบริ การ

 รตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ัติงานในแผนกทั นตฯพิจารณาดั งนี
1. มีพื นทีให้บริ การทั นตกรรม(ทีตั งยูนิตทั นตกรรม)ในแผนกฯ ไม่น้อยกว่า 9 ตาราง
เมตร ต่อ 1 ยูนิตทั นตกรรม
2. ในแผนกฯ มียูนิตทั นตกรรมมากกว่า1 ยูนิต มีการแยกพื นทียูนิตทั นตกรรมแต่ละ
ยูนิตเป็ นสัดส่ วนชั ดเจน ( เช่น กั นห้องหรื อมีฉากกั นห้องในแต่ละยูนิ)ต
3. มีการจัดองค์ประกอบในแผนกฯเป็ น 6 ส่ วนคือ
3.1. ห้องตรวจ (หมายถึงห้อง Screen ผู ้ ป่วย) อนุโลมให้มีห้องตรวจคนไข้ในช่วงเวลา
ทีมีคนไข้มากและใช้ ห้องดั งกล่าวเป็ นห้องให้การรักษาในช่วงทีคนไข้ ลดลง)
3.2. ห้องให้การรั กษา
3.3. ห้องเอ็กซเรย์ (กรณี เครื อง X-ray อยู่รวมกั บแผนกรั งสี ของโรงพยาบาลให้ถือว่า
มีการจัดห้องเอ็กซเรย์ เป็ นสัดส่ วน)
3.4. ห้องทํ าความสะอาดเครื องมือ
3.5. ห้องปฏิบ ัติการฟันเทียม,เครื องมือจัดฟัน และ/เก็บวั สดุท ั นตกรรม
3.6. ห้องพักเจ้าหน้าทีในแผนกฯ

2

เป็ นไปตามแนวทางฯ ทั ง3 ข้ อ

1

ข้ อที 1) หรื อข้ อที 2) เป็ นไปตามแนวทางฯ และมี ข้ อ
3.1 ) ถึง 3.6 ) เป็ นไปตามแนวทางอย่างน้อย 3 ข้ อ

0

ข้ อที 1) หรื อข้ อที 2) ไม่เป็ นไปตามแนวทางฯ หรื อ มี
ข้ อ 3.1 ) ถึง 3.6 ) เป็ นไปตามแนวทางน้อยกว่า 3 ข้ อ

8

เป็ นสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อ
สถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมใน เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่
จํ าเป็ นต้ องมีบริ การทั นตกรรม

ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน พิจารณาแผนกทั นตกรรมอยู่ในบริ เวณทีการสัญจร
และการเคลือนย้ ายผู ้ ป่วยกระทํ าได้ โดยสะดวกโดย เฉพาะเมือเกิดภาวะฉุ กเฉิ น
พื นทีทางเดินควรเรี ยบเสมอกั น ไม่มีเสากีดกั น กรณี ทีห้องบริ การทันตกรรมอยู่
ชั นบนของอาคารควรมีลิฟต์หรื อทางลาดเพือขึนไปประตูเข้ าออกห้องตรวจรักษา
ควรมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สามารถเคลือนย้ ายรถเข็ นสําหรับผู ้

2

สะดวกต่อการเข้ าถึงบริ การ เป็ นไปตามเกณฑ์

1

สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื อ
อุปสรรคต่อผู ้ รับ บริ การ ในระดั บทีไม่รุนแรงพอ
อนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา
พิการ หรื อ เปลเข็นย้ ายผู ้ ป่วย(Strecher) ขนาดมาตรฐานผ่านได้ สะดวก

Dent - ส3 มีบริ เวณสําหรับให้
ผู ้ ป่วยและญาตินั งรอขนาด
พอเหมาะ ไม่แออั ด

Dent - บุคลากร
Dent - ค1 ความเพียงพอของทั นต
แพทย์ ทั นตาภิบาล/ผู ้ ช่วยทั นต
แพทย์

 ตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการดูสถิติจ ํ านวนผู ้ รับบริ การ โดยพิจารณา
ว่ามีบริ เวณสําหรับให้ผู ้ ป่วยและญาตินั งรอมีพื นทีพอเหมาะกั บจํ านวนผู ้ ทีมารับ
บริ การในแต่ละวั น พร้อมทั งมีเก้ าอี นั งรอจํ านวนเพียงพอไม่แออั ด

 พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดั งนี
1. มีท ั นตแพทย์ ทีปฏิบ ั ติงานประจํ าไม่น้อยกว่า1 คน
2. มีการจัดบริ การตรวจและให้บริ การผู ้ ป่วยกรณี ท ั นตกรรมเร่ งด่วน
3. ไม่มีผู ้ ป่วยทีมาแล้ วไม่ได้ รับการตรวจ(โดยสอบถามจาก OPD หรื อ ผู ้ ทีรอ
รับบริ การ(อนุโลมให้แผนกมีการกํ าหนดเวลาทีผู ้ ป่วยเข้ ารับการตรวจเพือให้
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

8

เป็ นสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อ
สถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมใน เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่
จํ าเป็ นต้ องมีบริ การทั นตกรรม
มีพื นทีและเก้ าอี นั งสําหรับผู ้ รับบริ การทั นตกรรม
อย่างเพียงพอ

2
1

มีส่วนขาดทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อ
ผู ้ รับบริ การบ้ างแต่ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้
ถ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

8

เป็ นสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อ
สถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมใน เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่
จํ าเป็ นต้ องมีบริ การทั นตกรรม

2

เป็ นไปตามแนวทางฯ ทั ง5 ข้ อ

1

ข้ อ1) - 3) เป็ นไปตามเกณฑ์ แต่ ข้ อ 4) หรื อ ข้ อ5)ไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

Dent - อุปกรณ์ เครืองมือ
Dent - อ1 อุปกรณ์ เครื องมือ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ง่ายต่อการบริ หารจัดการได้)
4. มีการนัดผู ้ ป่วยมารักษา ไม่เกิน 30 วั นนับจากวั นตรวจโดยตรวจดูสมุดนัด
ผู ้ ป่วยเพือมาทํ าการรักษาต่อตามชุดสิ ทธิประโยชน์ฯ ในกรณี อุดฟั น/ขูดหิน
นํ าลาย/ใส่ ฟัน/ผ่าฟันคุด/รักษารากฟันนํ านม
5. มีสัดส่ วนทั นตแพทย์ : ผู ้ ช่วยทั นตแพทย์ เป็ น1:1 (อนุโลมให้ใช้ บุคลากรที
ไม่ได้ มีวุฒิผู ้ช่วยทั นตแพทย์ แต่สามารถปฏิบ ั ตงานในหน้
ิ
าทีผู ้ ช่วยทั นต
แพทย์ ได้)

0

ข้ อ 1) หรื อ ข้ อ2) หรื อ ข้ อ3) ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
(หมายถึงไม่มีท ั นตแพทย์ หรื อ ไม่มีการจัดบริ การ
ตรวจและให้บริ การผู ้ ป่วยกรณี ท ั นตกรรมเร่ งด่วน
หรื อ มีผู ้ ป่วยทีมาแล้ วไม่ได้ รับการตรวจบ่อยครั ง
(ทั งๆทีผู ้ ป่วยมาในเวลาทีแผนกกํ าหนด)

8

เป็ นสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อ
สถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมใน เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่
จํ าเป็ นต้ องมีบริ การทั นตกรรม

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม หรื อตรวจบั ญชีรายการเครื องมือ ประวั ติการ
ซ่ อมบํ ารุ งหรื อทดสอบการใช้ งาน เพือดูว่ามีเครื องมือ/อุปกรณ์/ครุ ภ ั ณฑ์
ทั นตกรรมตามรายการทีกํ าหนดครบและได้ รับการ Calibrate ตามระยะเวลาที
กํ าหนด อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน มีจ ํ านวนเพียงพอ โดยดูจากสถิติการให้บริ การ
ผู ้ ป่วย
1. ยูนิตทํ าฟัน (Dental master unit) ทีมีระบบแสงสว่าง ระบบกรอฟันและ
ระบบดูดนํ าลายได้ มาตรฐานตามทีกระทรวงกํ าหนด
2. ชุด Hand Instrument เพียงพอสําหรับการบริ การและผ่านการ ทํ าให้
ปราศ จากเชื อได้ ตามมาตรฐาน IC และไม่เกิดการปนเปื อนในระหว่างการ

2

มีเครื องมือแพทย์ ทีพร้อมใช้ งาน ตามรายการที
กํ าหนด ประจํ าอยู่ในแผนกบริ การทั นตกรรมและมี
จํ านวนเพียงพอ
มีเครื องมือแพทย์ ทีพร้อมใช้ งาน ตามรายการที
กํ าหนด ประจํ าอยู่ในแผนกบริ การทั นตกรรม ไม่
เพียงพอ แต่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา
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1

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คะแนน

ให้บริ การ
เครื องขูดหินปูนไฟฟ้ า (Electric scaler)
เครื องฉายแสงสําหรับวั สดุอุดฟัน (Light cured unit)
เครื องปั นผสมอมั ลกั ม(Amalgamator)
มี Dental mobile cabinet / ตู ้ เก็บวั สดุอุปกรณ์เป็ นสัดส่ วน สะอาด
เครื องเอ็กซเรย์ ฟัน (Dental X-ray) ทีผ่านการรับรอง
เครื องนึ งฆ่าเชื อ (autoclave) อนุโลมใช้ ร่วมกั บหน่วยจ่ายกลาง
มีอุปกรณ์ป้องกั นการติดเชื อส่ วนบุคคลทีพร้อมใช้งานสําหรับ ผู ้ ให้บริ การ
(เช่น Face shield mask ถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก)
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เกณฑ์ คะแนน

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

8

เป็ นสถานพยาบาลทีรักษาเฉพาะบางโรค หรื อ
สถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมใน เฉพาะบางโครงการ ซึ งไม่
จํ าเป็ นต้ องมีบริ การทั นตกรรม

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

แผนก 7 บริการเภสัชกรรม (Phar)
Phar – สถานที
Phar - ส1 สถานทีจ่ายยามีพื นที
เพียงพอและจัดส่ วนทํ างานอย่าง
เหมาะสมกั บการปฏิบ ั ติงาน

Phar - ส2 มีสถานทีสําหรับ
ผู ้ รับบริ การนั งรอรับยาขนาด
พอเหมาะ ไม่แออั ด

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน พิจารณาสถานทีจ่ายยาเป็ นห้องทีมี
พื นทีในการจัดจ่ายยา กว้ างขวางเพียงพอเหมาะสมต่อการ
ให้บริ การ โดยมีป้ายแสดงความปลอดภั ยในการใช้ ยา ได้ แก่ป้ าย
แจ้งประวั ติการแพ้ ยา ป้ ายแนะนํ าการใช้ บริ การ และป้ ายให้
คํ าปรึ กษาเรื องการใช้ ยา โดยมีพื นทีสะอาด โปร่ ง ไม่อ ั บทึบ
สะดวกต่อการทีจะส่ งมอบยาแก่ผูร้ ับบริ การ มีพื นทีจัดเก็บยาอย่าง
เหมาะสม แยกจากกั น โดยจัดเก็บเรี ยงยาทีเป็ นระบบระเบียบ

2

ห้องจ่ายยามีพื นทีเพียงพอและมีการจัดส่ วนพื นทีเหมาะสมและมี
ป้ ายครบ

1

สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อ
ผู ้ รับบริ การ ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไข
ได้ ห้องจ่ายยามี พท.เพียงพอ แต่ไม่มีป้ายหรื อมีป้ายไม่ครบ

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการดูสถิติจ ํ านวนผู ้ รับบริ การ
โดยพิจารณาว่ามีบริ เวณรอรับยาทีมีพื นทีพอเหมาะกั บจํ านวนผู ้
ทีมารับบริ การในแต่ละวั น พร้อมทั งมีเก้ าอี นั งรอ ไม่แออั ดอาจ
พิจารณาอั ตราผู ้ ยืนรอรับยาต่อผู ้ รับยาทั งหมด ณ เวลาเข้ าตรวจ
ประเมิน

2

สถานทีแยกเป็ นสัดส่ วน และสามารถเคลือนย้ ายผู ้ ป่วยไปยั งหน่วย
อืนๆได้ อย่างสะดวก รวดเร็ วทั นเวลา

1

มีส่วนขาดทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การบ้ างแต่ใน
ระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
มีการจัดสถานทีให้ค ํ าปรึ กษาด้ านยาแยกเป็ นสัดส่ วนปลอดภั ยทั ง
ผู ้ ให้บริ การและผู ้ รับบริ การ

Phar - ส3 มีบริ เวณให้ค ํ าปรึ กษา
 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน พิจารณาการจัดแบ่งพื นทีในการให้
ด้ านยาทีเป็ นสัดส่ วน สอดคล้ องกั บ
คํ าปรึ กษาเรื องยาหรื อให้ข ้ อมูลด้ านยาแก่ผู ้ ป่วย ทีเป็ นสัดส่ วน
สิ ทธิของผู ้ ป่วย
เป็ นส่ วนตั ว มีความปลอดภั ยทั งด้ านร่ างกายและจิตใจสนองต่อ
สิ ทธิของผู ้ ป่วย และมีการติดป้ ายชือผู ้ ให้บริ การไว้ อย่างชัดเจน

0
2

1

0
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มีการใช้ สถานทีร่ วมกั บแผนกอืน ทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรค
ต่อผู ้ รับบริ การบ้ างแต่ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ถ ้ า
สามารถแก้ ไขได้
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

Phar - ส4 มีสถานทีเก็บสํารองยา  สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาว่าสถานทีเก็บสํ ารองยา
เป็ นสัดส่ วน มีพื นทีขนาดเหมาะสม
(คลั งยา) มีพื นทีเพียงพอทีจะสามารถแยกเก็บยาได้ เป็ นสัดส่ วน
ในการจัดเก็บ
สะอาด โปร่ ง ไม่อ ั บทึบ มีความปลอดภั ยมีการจัดเก็บเรี ยงยาที
เป็ นระเบียบถูกต้ องตามหลั กวิชาการ และแยกเก็บยาเสพติดให้
โทษและวั ตถุออกฤทธิ ต่อจิตประสาทมีค ํ าสั งผู ้ รับผิดชอบชั ดเจน
และมีการแยกเก็บกุญแจ

2

คลั งยามีขนาดเหมาะสม และมีการจัดเก็บเรี ยงยาทีเป็ นระเบียบ
ถูกต้ องตามหลั กวิชาการ โดยมีพท.เพียงพอ มีระบบการเก็บยา
เป็ นสัดส่ วน เหมาะสม

1

มีพื นทีไม่เพียง พอ แต่มีการแยกเก็บยาเป็ นสัดส่ วนเหมาะสม

0

มีพื นทีไม่เพียง พอ การแยกเก็บยาไม่เป็ นสัดส่ วน ไม่เหมาะสม

Phar - ส5 มีการจัดการควบคุม
สภาวะแวดล้ อมทีเหมาะสมต่อการ
รักษาคุณภาพยา

2

0

มีการควบคุมสภาวะแวดล้ อมและมีการบั นทึกติดตามทีเป็ น
ปัจจุบ ั น
มีการควบคุมสภาวะแวดล้ อม แต่ไม่มีการบั นทึกติดตามทีเป็ น
ปัจจุบ ั น
ไม่มีการควบคุมสภาวะแวดล้ อม

2

มีเภสัชกรปฏิบ ั ติงานประจํ าเพียงพอ เป็ นไปตามเกณฑ์

1

มีเภสัชกรทีปฏิบ ัติงานประจํ าตํ ากว่าเกณฑ์ และมีพนักงานเภสัช
กรรมปฏิบ ั ติงานภายใต้ การควบคุมของเภสัชกร ทดแทน
ไม่มีเภสัชกรทีปฏิบ ั ติงานประจํ า หรื ออั ตราโดยรวมตํ ากว่าเกณฑ์
และไม่มีพนักงานเภสัชกรรมปฏิบ ั ติงานภายใต้ การควบคุมของ
เภสัชกร ทดแทน

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาว่าสถานทีเก็บสํ ารองยา
(คลั งยา) มีการควบคุมกํ ากั บอุณหภูมิ ความชื นในการเก็บรักษา
ยาและเวชภั ณฑ์เพือรักษาคุณภาพยาและเวชภั ณฑ์ อย่างเหมาะสม
และมีการบั นทึกติดตามทีเป็ นปัจจุบ ั น

1

Phar – บุคลากร
Phar - ค1 เภสัชกร ปฏิบ ั ติงาน
ประจํ าอย่างน้อย 1 คน และไม่น้อย
กว่า 1 คน ต่อ 60 เตียง

 ตรวจดูจ ํ านวน เภสัชกร ทีปฏิบ ั ติงานประจํ า โดยคิดจากสัดส่ วน
ไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อ 60 เตียง

0
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ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ
Phar - ค2 จัดบุคลากร ขึ น
ปฏิบ ั ติงานประจํ าในลั กษณะของ
เวรผลั ดได้ ตลอด 24 ชั วโมง

Phar - อุปกรณ์ เครืองมือ
Phar - อ1 อุปกรณ์ เครื องมือ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการซักถาม และดูสมุดจาก
ตารางการจัดเวร เพือดูว่ามีบุคลากรให้บริ การทางเภสัชกรรม
ปฏิบ ั ติงานประจํ า ในลั กษณะเวรผลั ด หรื อสามารถเรี ยกได้ ตลอด
24 ชั วโมง

2

มีบุคลากรทางเภสัชกรรม ปฏิบ ัติงานประจํ าตลอด24 ชม.

1

ไม่มีบุคลากรทางเภสัชกรรม ปฏิบ ั ติงานประจํ าตลอด 24 ชม. แต่
มีระบบการให้ค ํ าปรึ กษาได้ ตลอดเวลา

0

ไม่มีการจัดบริ การหรื อระบบให้ค ํ าปรึ กษา

2

มีอุปกรณ์ หรื อครุ ภ ั ณฑ์ ทีพร้อมใช้ งาน ตามรายการทีกํ าหนด
ประจํ าอยู่ใน แผนกบริ การเภสัชกรรม

1

บางส่ วนไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

 เป็ นการสังเกตจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม หรื อตรวจดูบ ั ญชี
รายการเครื องมือการซ่ อมบํ ารุ ง หรื อทดสอบการใช้ งาน เพือดูว่า
มีอุปกรณ์ หรื อครุ ภ ั ณฑ์ ตามรายการทีกํ าหนดครบและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ งาน อย่างเพียงพอ
1. ตู ้ เย็ นสําหรับเก็บยาหรื อเวชภั ณฑ์อืน หรื อตู ้ ทีต้ องควบคุม
อุณหภูมิ พร้อมเทอร์ โมมิเตอร์ ว ั ดอุณหภูมิ
2. ในกรณี ทีมียาเสพติดให้โทษให้มีตู ้ เก็บยาเสพติดให้โทษทีมี
กุญแจปิ ดและเปิ ด
3. อุปกรณ์การนับเม็ดยา หรื อถาดนับเม็ดยา อย่างน้อย2 ชุด
4. ตู ้ หรื อชั นเก็บยาและเวชภั ณฑ์อืนมั นคงปลอดภั ยจัดเป็ น
ระเบียบ ค้ นหาง่าย
5. อุปกรณ์ในการเตรี ยม ผสม และแบ่งบรรจุยาเพียงพอ และ
เหมาะ สมต่อการรักษาคุณภาพยา
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เกณฑ์ คะแนน

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

Phar – ระบบงานเภสั ชกรรม
Phar -ร1 การคั ดเลือก จัดซื อ/จัดหา  ตรวจดูเอกสารทีเกียวข้ องต่างๆ คือ ระเบียบปฏิบ ั ติภายใน คู่มือ
ผลิต ควบคุม เก็บรักษา จัดจ่าย และ
การทํ างาน รายการ บั ญชียาโรงพยาบาล รายงานการสํ ารองยา
กระจาย เภสัชภั ณฑ์ถูกต้ องตาม
การควบคุม เบิกจ่ายยา การตรวจสอและ ควบคุมยาหมดอายุ
หลั กการ และมีการกํ าหนดเป็ น
รายงานการควบคุม เก็บรักษา จ่าย ยาเสพติด และวั ตถุออกฤทธิ ต่อ
ระเบียบหรื อคู่มือปฏิบ ัติไว้
จิตประสาท ร่ วมกั บการซักถาม เพือแสดงว่าหน่วยบริ การนั นมี
การคั ดเลือก จัดซื อ จัดหา ผลิต ควบคุม เก็บรักษา จัดจ่าย และ
กระจาย เภสัชภั ณฑ์ ตามหลั กการ
Phar -ร2 การให้บริ การทางเภสัช
 ตรวจดูเอกสารทีเกียวข้ องต่างๆ ได้ แก่ การรายงาน/สถิติผลการ
กรรมคลินิก การติดตาม ให้
ให้บริ การทางเภสัชกรรมด้ านต่างๆ ได้ แก่
คํ าปรึ กษาแนะนํ าเกียวกั บการใช้ ยา
 งานบริ การจ่ายยาผู ้ ป่วยนอก/ใน โดยพิจารณาจากตั วชี วั ดดังนี
อั ตราการจ่ายยาผิดทั งผู ้ ป่วยนอก/ใน ความพึงพอใจผู ้ รับบริ การ
ทั งผู ้ ป่วยนอก/ใน ระยะเวลารอคอยเฉลียผู ้ ป่วยนอก
 งานบริ บาลเภสัชกรรมผู ้ ป่วยนอก การให้ค ํ าปรึ กษาและแนะนํ า
การใช้ ยา
 งานบริ การเภสัชกรรมผู ้ ป่วยนอกเวลาราชการ
 บริ บาลเภสัชกรรมผู ้ ป่วยใน
 งานคุ ้ มครองผู ้ บริ โภคด้ านยา
 งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา/ผลิตภั ณฑ์สุขภาพ
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีวิธีปฏิบ ั ติของหน่วยบริ การตามทีกํ าหนดในแผนกบริ การเภสัช
กรรมครบถ้ วนสมบูรณ์

1

มีบางส่ วนแต่ไม่สมบูรณ์ ตามเกณฑ์

0

ไม่ได้ ด ํ าเนินการ หรื อดํ าเนินการส่ วนใหญ่ไม่เหมาะสม

2

มีผลการปฏิบ ั ติงานให้บริ การเภสัชกรรม ของหน่วยบริ การ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามทีกํ าหนด

1

บางส่ วนไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

0

ไม่มีการดํ าเนินการบางเรื องหรื อส่ วนใหญ่ไม่มีผลการดํ าเนินงาน

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

Phar -ร3 การให้บริ การข้ อมูลทาง
ยา และการศึกษาด้ านยาแก่ผู ้ ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์

 ตรวจดูเอกสารทีเกียวข้ องต่างๆ ได้ แก่ การบั นทึก/รายงาน/สถิติ
ผลการให้บริ การ บริ การตอบปัญหาด้ านยาแก่ผู ้ ป่วย ประชาชน
บุคลากรการแพทย์ การ เผยแพร่ ข ้ อมูลข่าวสารทางด้ านยาแก่ผู ้ ป่วย
ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์

2

มีผลการปฏิบ ั ติงานให้บริ การทางเภสัชสนเทศของหน่วยบริ การ
ครบถ้ วนสมบูรณ์

1

บางส่ วนไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

0

ไม่มีการดํ าเนินการบางเรื องหรื อส่ วนใหญ่ไม่มีผลการดํ าเนินงาน

2
1

มีผลการปฏิบ ั ติงานการติดตามและประเมินผลการใช้ ยา ตามที
กํ าหนด
บางส่ วนไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

0

ไม่มีการดํ าเนินการบางเรื องหรื อส่ วนใหญ่ไม่มีผลการดํ าเนินงาน

Phar -ร4 การติดตามและ
ประเมินผลการใช้ ยา ( Drug Use
Review & Drug Use Evaluation )

 ตรวจดูเอกสารทีเกียวข้ องต่างๆ ได้ แก่ การบั นทึก/รายงาน/สถิติ
การติดตามและประเมินผลการใช้ ยา ( Drug Use Review & Drug Use
Evaluation ) อาจวั ดเชิงมูลค่าเงินและการใช้ ยาanti-biotic ว่า
เหมาะสมไหม
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เกณฑ์ คะแนน

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

แผนก 8 บริการเทคนิคการแพทย์ (Lab)
Lab - สถานที
Lab - ส1 สถานทีมีความเหมาะสม
สะดวกในการมาใช้ บริ การ

Lab - ส2 การจัดแบ่งพื นทีใช้ สอย
ต่างๆ เหมาะสมตามขนาดและ
หน้าทีความรับผิดชอบ

 เป็ นการตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาสถานทีตั ง มี
ลั กษณะสะดวกต่อการเข้ าถึง ตั งแยกจากหน่วยงานอืนๆเป็ น
สัดส่ วน อยู่ในจุดทีเชือมโยงกั บ แผนกอืนๆได้ สะดวกและมี
ระบบรองรับกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน พิจารณาการจัดแบ่งพื นทีส่ วนต่าง ๆ
ในห้องปฏิบ ั ติการ ว่ามีการจัดพื นทีสําหรับการดํ าเนินการต่าง ๆ
ดั งนี
1. การเก็บสิ งส่ งตรวจจากผู ้ ป่วย(สถานทีเจาะเลือด ห้องสุ ขา)
และพื นทีพั กรอสําหรับผู ้ ส่งสิ งส่ งตรวจอยู่ภายนอก
ห้องปฏิบ ั ติการ
2. พื นทีการปฏิบ ั ติการตรวจวิเคราะห์ประเภทต่างๆ
3. พื นทีการปฏิบ ั ติการเฉพาะ แยกจากการตรวจประเภทอืน
เช่น ห้องธนาคารเลือด ห้องจุลชีววิทยาคลินิก
4. พื นทีเก็บวั สดุอุปกรณ์และสารเคมี
5. พื นทีทํ างานด้ านเอกสาร
6. พื นทีสําหรับทํ าความสะอาดอุปกรณ์และ
7. พื นทีพั กสําหรับเจ้าหน้าที
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2
1

สถานทีแยกเป็ นสัดส่ วน และสามารถเคลือนย้ ายผู ้ ป่วยไปยั งหน่วย
อืนๆได้ อย่ างสะดวก รวดเร็ว ทั นเวลา
สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับ บริ การ
ในระดับทีไม่รุนแรงพออนุ โลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ไขได้

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

2

มีการจัดส่ วนต่างๆ ตามเกณฑ์ครบถ้ วนแยกเป็ นสัดส่ วนชั ดเจน
เพียงพอกั บการให้บริ การ

1

มีส่วนขาดทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การบ้ าง แต่
ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

มีส่วนขาดทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การ ใน
ระดั บรุ นแรงมีผลต่อบริ การและไม่สามารถแก้ ไขได้ ในระยะเวลา
อั นสั น

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

Lab - ส3 มีอ่างล้ างมือทีเปิ ดและปิ ด  ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณามีอ่างล้ างมือทีเปิ ดและปิ ด
ชนิดไม่ใช้ มือหมุนในส่ วนห้อง
ชนิดไม่ใช้ มือหมุนในส่ วนห้องปฏิบ ั ติการ
ปฏิบ ั ติ การ

2
1

เป็ นไปตามเกณฑ์
บางส่ วนไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

Lab - ส4 มีความสะอาดเป็ น
 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาความสะอาดทั วทั งห้อง
ระเบียบเรี ยบร้อย การระบายอากาศ
รวมทั งพื นห้อง การจัดวางเครื องมืออุปกรณ์ต่างๆเป็ นเรี ยงเป็ น
ดี และมีอุณหภูมิห้องทีเหมาะสม
ระเบียบ มีการระบายอากาศภายในห้องโดยมีช่องระบายอากาศ
หรื อพั ดลมดูดอากาศเพือระบายกลิ นควั น ไอทีเกิดขึ น มีแสง
สว่างเพียงพอ

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การ
ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0
2

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
แยกครบ มีการแยกขยะติดเชื อ ขยะอั นตราย ออกจากขยะทั วไป

1

แยกไม่ครบ

0

ไม่แยกอะไรเลย

2

มีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบ ั ติงานครบ ตามเกณฑ์

1

มีนักเทคนิคการแพทย์ จํ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ โดยมีเจ้าหน้าที
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ปฏิบ ั ติงานแทน

0

ไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ หรื อ เจ้าหน้ าทีวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ปฏิบ ั ติงาน

Lab - ส5 มีการเก็บขยะมูลฝอยติด
เชื อแยกจากมูลฝอยทั วไป

Lab - บุคลากร
Lab - ค1 นักเทคนิคการแพทย์
อย่างน้อย 1 คน และไม่น้อยกว่า 1
คน ต่อ 60 เตียง

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาการจัดการขยะติดเชื อ
และขยะอั นตรายจากขยะทั วไปภายในห้องปฏิบ ั ติการ ว่ามี
ภาชนะจัดเก็บขยะติดเชื อทีมีล ั กษณะเหมาะสมและมีการขนย้ าย
ไปกํ าจัดทุกวั น
 ตรวจดูจ ํ านวนนักเทคนิคการแพทย์ทีปฏิบ ั ติงานประจํ า โดยคิด
จากสัดส่ วนไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อ 60 เตียง
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Lab - ค.2 จัดบุคลากร ขึ น
ปฏิบ ั ติงานให้บริ การทางเทคนิค
การแพทย์ ในลั กษณะของเวรผลั ด
ได้ ตลอด 24 ชั วโมง

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการซักถามและดูสมุดจาก
ตารางการจัดเวร เพือดูว่ามีบุคลากร ตามประเภทการให้บริ การ
ทางพยาธิวิทยา ปฏิบ ั ติงานประจํ า ในลั กษณะเวรผลั ด หรื อ
สามารถเรี ยกได้ ตลอด 24 ชั วโมง

2

มีบุคลากรปฏิบ ั ติงานในลั กษณะเวรผลั ด ตลอด 24 ชม.

1

มีบุคลากรปฏิบ ั ติงานตลอด 24 ชม. คือมีบุคลากรปฏิบ ัติงานเวลาปกติ
แต่นอกเวลาปกติใช้ วิธีการเรี ยก ตามตั ว

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ไม่มีบุคลากรให้บริ การตลอด 24 ชม.

2

มีครบตามรายการทีกํ าหนด ประจํ าอยู่ในแผนกบริ การชั นสู ตร
และพร้อมใช้ งาน

1

มีครบ แต่บางส่ วนไม่สมบูรณ์ในการใช้ งาน

0

มีเครื องมือไม่ครบตามเกณฑ์

Lab - อุปกรณ์ เครืองมือ
Lab - อ1 อุปกรณ์ เครื องมือ

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม และตรวจดูบ ั ญชีรายการ
เครื องมือ และบั นทึกการซ่ อมบํ ารุ งหรื อการตรวจสภาพการใช้
งาน เพือดูว่ามีอุปกรณ์ เครื องมือทางห้องปฏิบ ั ติการ ตาม
รายการทีกํ าหนดครบทีได้ รับการ Calibrate ตามระยะเวลาที
กํ าหนด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้
1. กล้ องจุลทรรศน์ทีมีก ํ าลั งขยายถึง1,000 เท่า
2. เครื องมือหรื ออุปกรณ์ ทีใช้ ในการตรวจนับจํ านวนเซลล์เช่น
เครื องนับเซลล์อ ั ตโนมั ติเครื องนับเม็ดเลือด
3. เครื องวิเคราะห์ความเข้ มข้ นของสารทีมิใช่เครื องทีใช้ ใน
บ้ าน หรื อข้ างเตียงผู ้ ป่วย เช่น spectrophotometer,
chemistry analyzer, bloodgas analyzer และ electrolyte
analyzer
4. เครื องมือควบคุมอุณหภูมิในการตรวจวิเคราะห์ (incubator)
5. มีเครื องปั นตกตะกอน ( Centrifuge )
6. ตู ้ เย็ นสําหรับเก็บรักษาสิ งส่ งตรวจและนํ ายาสํ าหรับการตรวจ
วิเคราะห์
SD-10-003
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7. มีตู ้ เย็ นเก็บเลือดสําหรับงานทางธนาคารเลือด
8. มี เครื องนึ งฆ่าเชื อโรคด้ วยความดั นไอนํ า( autoclave ) กรณี
มีการเพาะเชื อ
9. มีตู ้ ปฏิบ ัติการปลอดเชื อระดับ2 หรื อตู ้ สําหรับ เตรี ยม
ตั วอย่าง
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การปรับปรุง
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แผนก 9 บริการรังสีวินิจฉัย (X-rays)
X-rays - สถานที
X-rays - ส1 ห้องตรวจทางรังสี
 เป็ นการตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาสถานทีตั ง
วิทยา อาคารหรื อส่ วนของอาคารที
ไมีล ั กษณะสะดวกต่อการเข้ าถึง ตั งแยกจากหน่วยงานอืนๆเป็ น
ให้บริ การแยกเฉพาะจากส่ วน
สัดส่ วน อยู่ในจุดทีเชือมโยงกั บ แผนกอืนๆได้ สะดวกและมี
บริ การอืนทีมีผู ้ รับบริ การหนาแน่น ระบบรองรับกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น
ติดต่อกั บแผนกบริ การอืนได้ สะดวก
X-rays - ส2 การจัดแบ่งสัดส่ วน
พื นที ใช้ งาน เป็ นสัดส่ วนชั ดเจน
เพียงพอ

X-rays - ส3 ห้องตรวจทางรังสี
วิทยามีขนาดเหมาะสม สะดวกต่อ
การให้บริ การ

2
1

สถานทีแยกเป็ นสัดส่ วน และสามารถเคลือนย้ ายผู ้ ป่วยไปยั งหน่วยอืน
ได้ สะดวก รวดเร็ ว
สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การ
ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

 ตรวจดูจากสถานที ปฏิบ ัติงาน พิ จารณาการจัดแบ่งพื นที ส่ วนต่ าง
ภายในแผนกรั งสี วิทยา ว่ามีการจัดพื นที สําหรั บ เก็บฟิ ล์มเพียงพอ
สะดวกต่อการค้นและเก็บฟิ ล์ม มีการระบาย อากาศดี มีห้องเปลียน
เสื อผ้าทีมิ ดชิ ดเพียงพอ ปลอดภัย รวมทั งมีพื นที สําหรั บรอรั บ
บริ การอย่างเพียงพอ

2

มีการจัดส่ วนต่างๆ ตามเกณฑ์และเพียงพอเทียบกั บสถิติการบริ การใน
แต่ละวั น
มีส่วนขาดทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การบ้ างแต่ใน
ระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

 สังเกตจากสถานทีปฏิบ ัติงาน เพือดูว่ามีขนาดพื นทีเหมาะสม
เพียงพอ ต่อการให้บริ การตามความสามารถของหน่ วยบริ การ
นั น ซึ งทํ าให้ต้อ งมีห้องตรวจประเภทต่างๆ เช่น ห้องตรวจ
เอกซเรย์ท ั วไป ห้องตรวจด้วยเครื องอัลตราซาวด์ ห้องตรวจ
ด้ วยเครื องส่ องตรวจทางรั งสี การตรวจทางรั งสี โดยใช้สารทึบ
แสง
 ห้องตรวจทางรังสี วิทยาแต่ละห้องต้ องมีขนาดเหมาะสม

2

ห้องตรวจทางรังสี วิทยา มีขนาดพื นทีเหมาะสม

1

มีส่วนขาดทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การบ้ างแต่ใน
ระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
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X-rays - ส4 ห้องบริ การทางรังสี
 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ตรวจดูเอกสารการตรวจสอบว่า
วิทยา ต้ องสามารถป้ องกั นอั นตราย
มีใบอนุญาติมีไว้ เพือครอบครองซึ งเครื องกํ าเนิดรังสี หรื อมี
จาก รังสี ได้ และมีอุปกรณ์ป้องกั น
รายงานผลการตรวจของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพือ
อั นตรายจากรังสี
ผลิตหรื อใช้ พลั งงานจากเครื องกํ าเนิดรังสี(ซึ งจะครอบคลุม
ทั งเรื องเครื องและห้อง) โดยเป็ นใบอนุญาติทีเป็ นปัจจุบ ั น
X-rays - ส5 มีป้ายเตือนผู ้ รับบริ การ  สังเกตจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ตรวจดูว่ามีการระมั ดระวั ง
ถึงอั นตรายของรังสี
และป้ องกั นไม่ให้ผู ้ มารับบริ การได้ รับรังสีเกิน โดยมีการ
ติดป้ ายคํ าเตือน สัญลั กษณ์เตือนภั ยทางรังสี ทีจุดทางเข้ า
และพื นทีควบคุม และสัญญาณไฟบ่งชี บริ เวณทีมีรังสี
ในขณะกํ าลั งใช้ งานเครื องกํ าเนิดรังสี
1.5.1 มีป้ายคํ าเตือนผู ้ ป่วยทีมีครรภ์ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที
1.5.2 มีป้ายสัญลั กษณ์แสดงเขตรั งสี และไฟสัญญาณแสดง
ขณะใช้ งานเครื องกํ าเนิดรังสี
X-rays - บุคลากร

2

มีใบอนุญาติหรื อรายงานผลการตรวจครบทุกเครื อง

1

มีใบอนุญาติหรื อรายงานผลการตรวจแต่ไม่ครบทุกเครื อง

0

ไม่มีใบอนุญาติหรื อรายงานผลการตรวจ

2

มีสัญญาณไฟแสดงสถานะและป้ ายเตือน ครบตามรายการทีกํ าหนด อยู่
บริ เวณห้องเอกซเรย์

1

บางส่ วนไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

0

ไม่มีการดํ าเนินการ

X-rays - ค1 มีบุคลากรด้ านรังสี
เทคนิคตามเกณฑ์

2

มีบุคลากรทางด้ านรังสี วิทยา ตามเกณฑ์

1

มีบุคลากรทางด้ านรังสี วิทยาตํ ากว่าเกณฑ์

0

ไม่มีเจ้าหน้าทีรังสี เทคนิค หรื อนักรังสี เทคนิค

2
1

มีบุคลากรทางรังสีวิทยาปฏิบ ั ติงานประจํ าตลอด24 ชม.
มีบุคลากรทางรังสี วิทยาปฏิบ ั ติงานตลอด 24 ชม. โดยนอกเวลาปกติใช้
วิธีการเรี ยกตามตั ว

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

X-rays - ค2 จัดบุคลากร ขึ น
ปฏิบ ั ติงานประจํ าในลั กษณะของ
เวรผลั ดได้ ตลอด 24 ชั วโมง

 ตรวจดูว่ามีจ ํ านวนบุคลากรด้ านรังสี วิทยา(รังสี แพทย์/
เจ้าหน้าทีรังสีเทคนิค/นั กรังสี เทคนิค) เพียงพอ โดยทุกแห่ง
ต้ องมีเจ้าหน้าทีรังสี เทคนิคอย่ างน้อย1 คน ส่วน รพ.ขนาด 100
เตียงขึ นไป ต้ องมีนักรังสีเทคนิคอย่างน้อย 1 คน
 ตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการซักถาม และดู
สมุดจากตารางการจัดเวร เพือดูว่ามีบุคลากร ตามประเภท
การให้บริ การทางรังสี วิทยาปฏิบ ั ติงานประจํ า ในลั กษณะ
เวรผลั ด หรื อสามารถเรี ยกได้ ตลอด 24 ชั วโมง
SD-10-003
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ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

 สังเกตจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม และตรวจดูบ ั ญชี
รายการเครื องมือ เพือดูว่ามีเครื องเอกซเรย์ ขนาด ไม่ต ํ ากว่า
300 ma ซึ งมีเครื องกํ าเนิด/ผลิตรังสี ทได้
ี รับการตรวจและ
รับรองตามมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรื อ
หน่วยงานทีสํานักงานพลั งงานปรมาณูเพือสันติให้การ
รับรอง โดยให้แสดงใบการรับรองทีเป็ นปัจจุบ ั น และ
ตรวจดูบ ั นทึกการซ่ อมบํ ารุ ง หรื อการตรวจสภาพการใช้ งาน

2

มีอุปกรณ์ เครื องมือทีได้ มาตรฐานทีพร้อมใช้ งานประจํ าใน แผนก
บริ การรังสี วิทยา

1

บางส่ วนไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

 สังเกตจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม และตรวจดูบ ั ญชี
รายการเครื องมือ เพือดูว่า บุคลากรทีปฏิบ ั ติหน้าทีมี / ติด
เครื องมือและอุปกรณ์เพือป้ องกั นอั นตรายจากรังสี ส่ วน
บุคคล เช่น ฉากกํ าบั งรังสี อุปกรณ์ว ั ดระดั บปริ มาณรังสี
ประจํ าบุคคลและมีรายงานผลอย่างต่อเนือง เช่น เสื อตะกั ว
ถุงมือ แว่นตา ไทรอยด์ Shell สําหรับการ X-rays ฟัน ถุง
มือในกรณี ทีมีเครื อง X-rays Floroscopy โดยพิจารณาตาม
บริ การทีจัด และมีจ ํ านวนเพียงพอตามความจํ าเป็ นในการ
ให้บริ การ

2

1

มีอุปกรณ์ว ั ด และป้ องกั นอั นตรายจากรังสี ทีพร้อมใช้ งานตามรายการ
ทีกํ าหนดประจํ าและตามภาระกิจการให้บริ การ อยู่ใน แผนกบริ การ
รังสี วิทยา
บางส่ วนไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตามเกณฑ์

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

X-rays - อ3 ชุดอุปกรณ์ยา และ
 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม และตรวจดูบ ั ญชีรายการ
เวชภั ณฑ์ในการช่วยฟื นคืนชีพ อย่าง
อุปกรณ์ ยาและเวชภั ณฑ์ในการช่วยฟื นคืนชีพระดั บBasic
น้อยหนึ งชุด
Life Support มีรายงานการซ้อม Basic Life Support หรื อ
มีระบบรองรับกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น

2

มีรายการอุปกรณ์ ยาและเวชภั ณฑ์ในการช่วยฟื นคืนชีพระดั บBasic
Life Support ประจํ าอยู่ใน แผนกบริ การรังสี วิทยา
มีบางส่ วน ไม่สมบูรณ์ครบถ้ วนตามรายการแต่สามารถจัดหาได้
ทั นเวลา หรื อมีกริ งแจ้งเหตุฉุกเฉิ นไปยั งห้องER

X-rays - อุปกรณ์ เครื องมือ
X-rays - อ1 เครื องเอ็กซ์เรย์ และ
เครื องล้ างฟิ ล์มทีได้ มาตรฐานทาง
การแพทย์

X-rays - อ2 อุปกรณ์ว ั ด และ
ป้ องกั นอั นตรายจากรังสี

SD-10-003
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ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

SD-10-003

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

0

ไม่มีรายการอุปกรณ์ ยาและเวชภั ณฑ์ระดั บBasic Life Support ประจํ า
อยู่ใน แผนกบริ การรังสี วิทยา และไม่มีระบบในการช่วยฟื นคืนชีพ
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ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

แผนก 10 บริการหอผู ้ป่วยหนัก /เวชบําบัดวิกฤต (ICU - สําหรับโรงพยาบาลขนาดตั งแต่ 100 เตียงขึ นไป )
หลั กการพิจารณา จํ านวนเตียงให้ใช้ ตามจํ านวนเตียงทีเปิ ดจริ ง ในกรณี นี ไม่รวม CCU หรื อ NICU สําหรับ รพ.ทีตํ ากว่า 100 เตียง และมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก ต้ องตรวจและนํ าคะแนนมาพิจารณาด้ วย
ICU – สถานที
2
ทีตั งเป็ นสัดส่ วนและสามารถเคลือนย้ ายผู ้ ป่วยไปยั งหน่วยอืนๆได้
ICU - ส1 ทีตั งแยกจากหน่วยงาน  พิจารณาว่า สถานทีปฏิบ ั ติงานแยกเป็ นสัดส่ วน มีเส้นทาง
อย่างสะดวก รวดเร็ วทั นเวลา
อืนเป็ นสัดส่ วน มีความสะดวก ใน
เชือมต่อ เคลือนย้ ายผู ้ ป่วยไปยั งหน่วยงานอืนได้ สะดวก
การเคลือนย้ ายผู ้ ป่วยระหว่างหอ
รวดเร็ ว
1
สถานทีหรื อสิ งแวดล้ อมนั นยั งเป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การ
ผู ้ ป่วยหนักกั บห้องผ่าตั ด ห้อง
ในระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้
ฉุ กเฉิ น หน่วยรังสี
0
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

ICU - ส2 จํ านวนเตียงในหอ
ผู ้ ป่วยหนักมีไม่เกิน 12 เตียง ต่อหอ
ผู ้ ป่วยหนัก

 ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาจํ านวนเตียงในหอ
ผู ้ ป่วยหนัก ต้ องไม่แออั ด ไม่เกิน12 เตียง ในแต่ละหอ
ผู ้ ป่วย โดยพิจารณาถึงขนาดของห้องประกอบด้ วย

SD-10-003

8

ไม่ตรวจ เนืองจากเป็ น รพ.ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ นสถานพยาบาลที
รักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะ
บางโครงการ ซึ งไม่มี / ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก

2

เป็ นไปตามเกณฑ์

1

มีส่วนขาดทํ าให้เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อผู ้ รับบริ การบ้ างแต่ใน
ระดั บทีไม่รุนแรงพออนุโลมได้ ถ ้ าสามารถแก้ ไขได้

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

8

ไม่ตรวจ เนืองจากเป็ น รพ.ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ นสถานพยาบาลที
รักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะ
บางโครงการ ซึ งไม่มี / ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ICU - ส3 ระยะห่างระหว่างเตียงไม่  ตรวจดูสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาดูสภาพภายในหอ
น้อยกว่า 2 เมตร
ผู ้ ป่วยหนัก ว่ามีการจัดเตียงผู ้ ป่วยเหมาะสมหรื อไม่ มีการ
จัดระยะห่างระหว่างเตียงผู ้ ป่วยแต่ละเตียง โดยพิจารณา
ประกอบกั บจํ านวนเตียงในข้ อICU-ส2 และขนาดของ
ห้องประกอบด้ วย ซึ งในหน่วยบริ การแต่ละแห่งจะมีพื นที
แตกต่างกั นได้ ทั งนี เพือให้สามารถเข้ าช่วยชีวิตผู ้ ป่วย
วิกฤตได้ สะดวก รวดเร็ ว

2

ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร

1

ระยะห่างระหว่างเตียง 1.5 – 1.9 เมตร

0

ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 1.5 เมตร

8

ไม่ตรวจ เนืองจากเป็ น รพ.ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ นสถานพยาบาลที
รักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะ
บางโครงการ ซึ งไม่มี / ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก

ICU - ส4 มีการแบ่งพื นทีเพียงพอ
และเป็ นสัดส่ วน

2

การจัดสัดส่ วนครบถ้ วนตามเกณฑ์ และ มีการปฏิบ ั ติในการใช้ สอย
พื นทีอย่างถูกต้ องตามหลั กการป้ องกั นและควบคุมการติดเชื อ

1

บางพื นทียั งมีปัญหาป้ องกั นและควบคุมการติดเชื อ

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

8

ไม่ตรวจ เนืองจากเป็ น รพ.ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ นสถานพยาบาลที
รักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะ
บางโครงการ ซึ งไม่มี / ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก

 ตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน โดยพิจารณาการจัดแบ่ง
พื นทีภายในหอผู ้ ป่วยหนักเป็ นสัดส่ วนแยกเขตสะอาด
เขตสกปรก เขตควบคุม หรื อห้องแยก โดยมีแนวทาง
ปฏิบ ั ติในการใช้ พื นทีดั งกล่าวเพือป้ องกั นการติดเชื อการ
ปนเปื อนจากภายนอก

SD-10-003
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ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ
ICU - การจัดบุคลากร
ICU - ค1 มีแพทย์ เวรพร้อม
ให้บริ การประจํ าหอผู ้ ป่วยหนัก
อย่างน้อย 1 คน ตลอด 24 ชั วโมง

ICU - ค2 มีพยาบาลวิชาชีพทีได้ รับ
การอบรมการดูแลผู ้ ป่วยวิกฤติ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

 ตรวจดูจากสถานทีปฏิบ ั ติงาน ร่ วมกั บการซักถาม และ
ตรวจดูจากบั นทึกการจัดตารางเวร เพือดูว่ามีแพทย์ ท ํ า
หน้าทีแพทย์ เวรประจํ าอยู่ในหอผู ้ ป่วยหนักตลอดเวลา
หรื อสามารถตามแพทย์ มาดูได้ เมือมีผู ้ ป่วย หรื อใช้ แพทย์
เวรร่ วมกั บแผนกอืน

2

มีแพทย์ ปฏิบ ั ติงานประจํ า ทุกเวรอย่างน้อย 1 คน ตลอด 24 ชม.

1

ตามแพทย์ เมือมีผู ้ ป่วย หรื อใช้ แพทย์ เวรร่ วมกั บแผนกอืน

0

ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

8

ไม่ตรวจ เนืองจากเป็ น รพ.ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ นสถานพยาบาลที
รักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะ
บางโครงการ ซึ งไม่มี / ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก

2

มีพยาบาลวิชาชีพทีได้ รับการอบรมการดูแลผู ้ ป่วยวิกฤติ ทีปฏิบ ั ติงาน
ในหอผู ้ ป่วยหนัก 75 % ขึ นไป

1

มีพยาบาลวิชาชีพทีได้ รับการอบรมการดูแลผู ้ ป่วยวิกฤติ ทีปฏิบ ั ติงาน
ในหอผู ้ ป่วยหนัก 50 – 74 %

0

มีพยาบาลวิชาชีพทีได้ รับการอบรมการดูแลผู ้ ป่วยวิกฤติ ทีปฏิบ ั ติงาน
ในหอผู ้ ป่วยหนัก น้อยกว่า 50 %

8

ไม่ตรวจ เนืองจากเป็ น รพ.ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ นสถานพยาบาลที
รักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะ
บางโครงการ ซึ งไม่มี / ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก

 พิจารณาจากจํ านวนพยาบาลวิชาชีพทีได้ รับการอบรมการ
ดูแลผู ้ ป่วยวิกฤต ทีปฏิบ ั ติงานในหอผู ้ ป่วยหนัก ทั ง
FullTime และ Parttime
 ได้ รับการการอบรมดูแลผู ้ ป่วยวิกฤต รวมทั งการอบรม
ภายนอกหรื อ อบรมภายในหน่วยงาน แต่ต้ องมีหลั กสู ตร
และหลั กฐานผ่านการอบรมทีชั ดเจน

SD-10-003

74 / 75

เกณฑ์ คะแนน

ฉบับที 04
2 เมษายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริ การรับส่ งต่ อ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

 สังเกตสถานทีปฏิบ ั ติงาน ซักถาม หรื อตรวจดูบ ั ญชีรายการ
เครื องมือการซ่ อมบํ ารุ ง หรื อทดสอบการใช้ งาน เพือดูว่ามี
เครื องมือแพทย์ ตามรายการทีกํ าหนดครบและอยู่ ในสภาพ
พร้อมใช้ งาน และมีจ ํ านวนเพียงพอ โดยดูจากสถิติการ
ให้บริ การผู ้ ป่วย
1.1. เครื องช่วยหายใจ ( Respirator )ไม่น้อยกว่า 1 เครื อง ต่อเตียง
ICU 1เตียง
1.2. เครื องตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ (EKG monitor) ครอบคลุมผู ้ ป่วย
ทุกเตียง
1.3. เครื องวั ดความอิ มตั วของOxygen ในเลือด (Oxygen Sat. Analyzer)
1.4. เครื องกระตุกหัวใจ (defibrillator)
1.5. Blood gas Analyser (อนุโลมใช้ ร่วมกั บห้องLab ได้)
1.6. Pipeline system ข้ างเตียงทุกเตียง หรื อมีระบบการจ่ายmedical
gas (ถั งออกซิ เจน)
1.7. รถเข็นพร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉิ น ( emergency cart ) ประจํ า
1.7.1 มีอุปกรณ์ต่อไปนี พร้อมใช้ งาน: self inflating bag,
laryngoscope, oral airway, endotracheal tubes ขนาดต่างๆ
1.7.2 มียาสําหรับช่วยชีวิตฉุ กเฉิ น ตาม CPR Guideline ของ
หน่วยงาน
โดยมีการตรวจเช็คยาและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ งานทุกเวร
1.8 ชุดเครื องมือเวชหัตถการฉุ กเฉิ น

2

มีเครื องมือแพทย์ ทีพร้อมใช้ งาน ครบทุกรายการทีกํ าหนดประจํ าอยู่ใน
หอผู ้ ป่วย และมีจ ํ านวนเพียงพอ (อนุโลมกรณี ใช้ Blood gas Analyser
ร่ วมกั บหน่วยงานอืน)

1

บางรายการใช้ ร่วมกั บหน่วยอืน หรื อบางรายการมีจ ํ านวนไม่เพียงพอ
แต่สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

0

มีเครื องมือแพทย์ ทีพร้อมใช้งานไม่ครบทุกรายการทีกํ าหนดหรื อ มี
จํ านวนรายการครบแต่ไม่เพียงพอ หรื อไม่พร้อมใช้ งาน หรื อไม่
สามารถจัดหาได้ ท ั นเวลา

8

ไม่ตรวจ เนืองจากเป็ น รพ.ขนาด < 100 เตียง หรื อเป็ นสถานพยาบาลที
รักษาเฉพาะบางโรค หรื อสถานพยาบาลทีเข้ าร่ วมในระบบ UC เฉพาะ
บางโครงการ ซึ งไม่มี / ไม่จ ํ าเป็ นต้ องมีบริ การหอผู ้ ป่วยหนัก

ICU - อุปกรณ์ เครืองมือ
ICU - อ1 เครื องมือ อุปกรณ์
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