การประเมินตามเกณฑ์ ขนึ้ ทะเบียน “หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านทันตกรรม”
หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้านทันตกรรม หมายถึง สถานบริ การที่จดั บริ การไม่ครบตามเกณฑ์หน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยมีการจัดบริ การเฉพาะด้านทันตกรรม โดยมี
การทําสัญญา/ข้อตกลง/หรื อได้รับมอบหมาย กับหน่วยบริ การประจํา เช่น คลินิกทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล คลินิกทัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
เกณฑ์ การตรวจหน่ วยบริการ
คะแนน
แนวทางการพิจารณา
เกณฑ์ คะแนน
ข้ อสั งเกต/เงือน
ร่ วมให้ บริการด้ านทันตกรรม
ไขการปรับปรุง
1 ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดเดียวกับหน่วยบริ การ
ประจํา หรื อพื้นที่รอยต่อจังหวัดที่ผมู ้ ีสิทธิสามารถ
เข้าถึงบริ การได้สะดวก ทั้งนี้ตามที่สาํ นักงาน หรื อ
สํานักงานสาขา กําหนดหรื อเห็นชอบ
2 มีระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริ การด้านที่ร่วม
ให้บริ การ และรายงานให้หน่วยบริ การประจํา
หรื อสํานักงานตามที่สาํ นักงานกําหนด

พิจารณาว่าสถานที่ต้ งั ว่าผูม้ ีสิทธิสามารถเดินทาง
เข้าถึงได้สะดวกหรื อไม่ แม้วา่ จะอยูใ่ นเขตพื้นที่
จังหวัดเดียวกันกับหน่วยบริ การประจํา หรื อรอยต่อ
จังหวัด ถ้าผูม้ ีสิทธิเดินทางเข้าถึงลําบาก ระยะ
ทางไกลมาก หรื อเส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ก็
ไม่ควรพิจารณาให้ผา่ นการประเมิน
ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จดั ทํา

2

ผูม้ ีสิทธิสามารถเข้าถึงได้สะดวก

1

ผูม้ ีสิทธิสามารถบางส่ วน(<30%)เข้าถึงไม่สะดวก

0

ผูม้ ีสิทธิสามารถส่ วนใหญ่(>30%)เข้าถึงไม่สะดวก

2
1
0

มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน
มีระบบบันทึกและรายงานบางส่ วน
ไม่มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน

3. กรณี เป็ นหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การสาธารณสุ ขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง จะต้องมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ยา และเวชภัณฑ์ ที่จาํ เป็ น ตามรายการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่สาํ นักงานกําหนด
3.1 ติดประกาศเวลาให้บริ การตามที่ตกลงกับหน่วย
บริ การประจํา ไว้ในที่เปิ ดเผยให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน และประกาศรายชื่อเครื อข่ายหน่วยบริ การ
ให้ผมู ้ ีสิทธิเกิดความมัน่ ใจในการที่จะได้รับการ
ส่ งต่อไปรับบริ การสาธารณสุ ขได้อย่างเหมาะสม

ให้ดูวา่ มีการติดประกาศเวลาให้บริ การหรื อไม่ ติด
ไว้ในที่เปิ ดเผยหรื อไม่ หรื อมีระบบที่แจ้งกับผูม้ ี
สิ ทธิอย่างไร

2
1
0
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มีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และติดไว้
ในสถานที่ที่เห็นได้ชดั เจน
มีการประกาศประชาสัมพันธ์ แต่ติดไว้ในสถานที่ไม่
เห็นชัดเจน หรื อข้อมูลประชาสัมพันธ์ไม่ครบถ้วน
หรื อไม่ชดั เจน
ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ใช้ประชาชนทราบ
ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

เกณฑ์ การตรวจหน่ วยบริการ
ร่ วมให้ บริการด้ านทันตกรรม

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

3.2 จัดบริ การทันตกรรม ทั้งการสร้างเสริ ม การป้ องกัน
การรักษา และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยอาจจัดให้มี
บริ การภายในหน่ วยบริ การและ/หรื อภายในพื้นที่
หรื อมี ระบบเครื อข่ายส่ งต่ อเพื่ อส่ งต่ อผูม้ ี สิทธิ ใน
พื้นที่ความรับผิดชอบไปรับบริ การยังหน่ วยบริ การ
หรื อสถานบริ การอื่น

กรณี เป็ นคลินิกทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
ของกองการประกอบโรคศิลปะ โดยขอดูเอกสาร
การตรวจครั้งสุ ดท้าย

2

3.3 มีทนั ตแพทย์อย่างน้อย 1 คน ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ย
กว่า 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อผูม้ ีสิทธิในพื้นที่
รับผิดชอบไม่เกิน 1,000 คน

ให้พิจารณาจากจํานวนชัว่ โมงที่ทนั ตแพทย์
ให้บริ การต่อผูม้ ีสิทธิ ตัวอย่าง ในกรณี ที่หน่วย
บริ การแห่งหนึ่งรับ contract ในการดูแลมีผมู ้ ีสิทธิ์
10,000 คน จะต้องมีทนั ตแพทย์ ให้บริ การแก่ผมู ้ ี
สิ ทธิอย่างน้อย 30 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

คลินิกทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาล
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบโรค
ศิลปะโดยไม่มีเงื่อนไข
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบโรค
ศิลปะแบบมีเงื่อนไข
ไม่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบ
โรคศิลปะ
จํานวนชัว่ โมงทันตแพทย์ ต่อผูม้ ีสิทธิ์ มากกว่า และ
เท่ากับ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ 1000 คน

3.4 กรณี จดั ให้บริ การทางทันตกรรมภายในหน่วย
บริ การปฐมภูมิเอง ต้องมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ ยา
และเวชภัณฑ์ ตามรายการที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรื อตามที่สาํ นักงานกําหนดใน
ภาคผนวก (ข้อ 5.3 ของแบบตรวจหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิ)

SD-18.6-004

1
0

ใช้วิธีตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
ภาคผนวก และตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่าหรื อไม่
อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้หรื อไม่ ถ้าไม่มีหรื อไม่
พร้อมใช้งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหาอย่างไร

2
1

ตั้งแต่ 1 ชัว่ โมงถึงไม่เกิน 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ 1000
คน หรื อเป็ นศักยภาพที่มีอยูด่ ีที่สุดในพื้นที่ โดยไม่มี
หน่วยบริ การอื่นใดที่จะรองรับผูม้ ีสิทธิได้

0

น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ 1000 คน โดยไม่อยู่
ในพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร

2

มีรายการตามภาคผนวก ครบทั้ง 9 ข้อ และพร้อมใช้งาน

1

มีรายการตามภาคผนวก ขาดไปน้อยกว่า 30 % (ไม่เกิน
3 ข้อ) โดยไม่ใช่รายการ *** และมีแผนการจัดการให้
เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก มากกว่า 30% (4 ข้อขึ้นไป)
หรื อขาดรายการ ***

0
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

ภาคผนวก

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

ผลการตรวจสอบ
มี

ก. สถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม
(1) ปลอดภัยต่อผูใ้ ห้บริ การ/ผูร้ ับบริ การทั้งด้านกายภาพและสารเคมี
(2) สะดวกและปลอดภัยต่อการเข้าถึงบริ การและการส่ งต่อไปยังหน่วยบริ การ/สถานบริ การแห่งอื่น
(3) มีการจัดโครงสร้างภายในเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยบริ เวณให้บริ การรักษาทางทันตกรรม บริ เวณให้บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
รายบุคคล (เช่น การสอนสุ ขศึกษา การปรับพฤติกรรม) บริ เวณสนับสนุนบริ การ และบริ เวณที่พกั รอของผูม้ ารับบริ การ)
ข. เครื่องมือและอุปกรณ์ ทนั ตกรรม
(4) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อของหน่วยบริ การที่ได้มาตรฐาน และมีเครื่ องทําให้ปลอดเชื้อด้วยไอนํ้าร้อนแรงดันสูง (autoclave) หรื อมี
ใช้ร่วมกันในเครื อข่ายสถานบริ การ
(5) *** มียนู ิตทําฟัน ซึ่งประกอบด้วยรายการทั้ง 3 ข้อครบ ดังนี้
5.1 ***ระบบแสงสว่าง โดยโคมไฟส่ องปากมีคุณสมบัติของแสงสว่างที่ไม่มีความร้อน
5.2 ***ระบบกรอฟันที่ได้มาตรฐานตามที่สาํ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
5.3 ***ระบบดูดนํ้าลายเป็ นระบบที่ป้องกันการฟุ้ งกระจายในห้อง
(6) มีเครื่ องขูดหิ นนํ้าลายไฟฟ้ า (ultrasonic scaler)
(7) มีเครื่ องปั่นอมัลกัม
(8) มีเครื่ องบ่มวัสดุดว้ ยแสง สําหรับใช้กบั วัสดุทนั ตกรรม (light curing unit)
(9) มีชุด Hand Instrument เพียงพอสําหรับการบริ การและผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อได้ตามมาตรฐาน IC และไม่เกิดการปนเปื้ อนระหว่าง
ให้บริ การ
SD-18.6-004
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ไม่ มี

ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

(10) มีตเู ้ ย็นสําหรับเก็บวัสดุทางทันตกรรมและเวชภัณฑ์
(11) มีอ่างล้างมือ สบู่ ผ้า/กระดาษเช็ดมือ
รวม 11 รายการ (เฉพาะข้ อทีม่ ีช่องว่ างให้ เติม มี / ไม่ มี ได้ เท่ านั้น)
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ไม่ มี

ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไข
การปรับปรุง

