การประเมินตามเกณฑ์ ขนึ้ ทะเบียน “หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านเทคนิคการแพทย์ ”
หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้านเทคนิคการแพทย์ หมายถึง ที่จดั บริ การไม่ครบตามเกณฑ์หน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยมีการจัดบริ การเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ โดย
มีการทําสัญญา/ข้อตกลง/หรื อได้รับมอบหมาย กับหน่วยบริ การประจํา เช่น คลินิกเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายสถานพยาบาล ห้องปฏิบตั ิการของหน่วยงานภาครัฐ
เกณฑ์ การตรวจหน่ วยบริการ
ร่ วมให้ บริการด้ านเทคนิคการแพทย์

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

1 ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดเดียวกับหน่วย
บริ การประจํา หรื อพื้นที่รอยต่อจังหวัดที่ผู ้
มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริ การได้สะดวก
ทั้งนี้ตามที่สาํ นักงาน หรื อสํานักงานสาขา
กําหนดหรื อเห็นชอบ

พิจารณาว่าสถานที่ต้ งั ว่าผูม้ ีสิทธิสามารถเดินทางเข้าถึงได้
สะดวกหรื อไม่ แม้วา่ จะอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดเดียวกันกับหน่วย
บริ การประจํา หรื อรอยต่อจังหวัด ถ้าผูม้ ีสิทธิเดินทางเข้าถึง
ลําบาก ระยะทางไกลมาก หรื อเส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ก็
ไม่ควรพิจารณาให้ผา่ นการประเมิน

2

ผูม้ ีสิทธิสามารถเข้าถึงได้สะดวก

1

ผูม้ ีสิทธิสามารถบางส่ วน(<30%)เข้าถึงไม่สะดวก

0

ผูม้ ีสิทธิสามารถส่ วนใหญ่(>30%)เข้าถึงไม่สะดวก

2

มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน

1

มีระบบบันทึกและรายงานบางส่ วน

0

ไม่มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน

2 มีระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริ การด้าน ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จดั ทํา
ที่ร่วมให้บริ การ และรายงานให้หน่วย
บริ การประจํา หรื อสํานักงานตามที่
สํานักงานกําหนด

เกณฑ์ คะแนน

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

3. กรณี เป็ นหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การสาธารณสุ ขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง จะต้องมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ยา และเวชภัณฑ์ ที่จาํ เป็ น ตามรายการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่งออก ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่สาํ นักงานกําหนด
3.1 ติดประกาศเวลาให้บริ การตามที่ตกลงกับ ให้ดูวา่ มีการติดประกาศเวลาให้บริ การหรื อไม่ ติดไว้ในที่
2
มีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และติดไว้
สํานักงานสาขา ไว้ในที่เปิ ดเผยให้เห็นได้ เปิ ดเผยหรื อไม่ หรื อมีระบบที่แจ้งกับผูม้ ีสิทธิอย่างไร
ในสถานที่ที่เห็นได้ชดั เจน
อย่างชัดเจน และประกาศรายชื่อเครื อข่าย
1
มีการประกาศประชาสัมพันธ์ แต่ติดไว้ในสถานที่ไม่
หน่วยบริ การ ให้ผมู ้ ีสิทธิเกิดความมัน่ ใจใน
เห็นชัดเจน หรื อข้อมูลประชาสัมพันธ์ไม่ครบถ้วน
การที่จะได้รับการส่ งต่อไปรับบริ การ
หรื อไม่ชดั เจน
สาธารณสุ ขได้อย่างเหมาะสม
0
ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ใช้ประชาชนทราบ
SD-18.6-004
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เกณฑ์ การตรวจหน่ วยบริการ
ร่ วมให้ บริการด้ านเทคนิคการแพทย์

คะแนน

แนวทางการพิจารณา

3.2 บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐาน กรณี เป็ นคลินิกเทคนิคการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
และ/หรื อมีระบบส่ งต่อไปยังสถานบริ การ สถานพยาบาล จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของกอง
อื่นได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ ว
การประกอบโรคศิลปะ โดยขอดูเอกสารการตรวจครั้ง
สุ ดท้าย
กรณี เป็ นคลินิกเทคนิคการแพทย์ภาครัฐ ให้บริ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ Hematocrit , Urine sugar/ albumin ,
Urine pregnancy test และ Fasting blood sugar และการ
ตรวจอื่นๆตามที่ขอขึ้นทะเบียนกับกองประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุ ข

3.3 มีนกั เทคนิคการแพทย์ปฏิบตั ิงานอย่างน้อย
1 คน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

2
1
0

2

0

มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐานไม่ครบถ้วน

2

มีนกั เทคนิคการแพทย์ปฏิบตั ิงานตลอด เวลาทําการ
อย่างน้อย 8 ชัว่ โมงต่อวัน
มีนกั เทคนิคการแพทย์ปฏิบตั ิงาน 3 – 7 ชัว่ โมง ต่อวัน

0
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กรณีเป็ นคลินิกเทคนิคการแพทย์
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบโรค
ศิลปะโดยไม่มีเงื่อนไข
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบโรค
ศิลปะแบบมีเงื่อนไข
ไม่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบ
โรคศิลปะ
กรณีเป็ นคลินิกเทคนิคการแพทย์ ภาครัฐ
มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐาน และการตรวจ
อื่น ตามที่ขอขึ้นทะเบียน

1

SD-18.6-004

เกณฑ์ คะแนน

ไม่มี หรื อมีนกั เทคนิคการแพทย์ปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 3
ชัว่ โมง ต่อวัน
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ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจหน่ วยบริการ
ร่ วมให้ บริการด้ านเทคนิคการแพทย์

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

3.4 กรณี จดั ให้บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ภายในหน่ ว ยบริ การปฐมภู มิ เ อง ต้อ งมี
อุปกรณ์ เครื่ องมือ ยาและเวชภัณฑ์ ตามรา
การที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่ งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่
สํา นัก งานกํา หนดในภาคผนวก (ข้อ 5.5
ของแบบตรวจหน่วยบริ การปฐมภูมิ)

ใช้วิธีตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ในภาคผนวก 4
และตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่าหรื อไม่ อยูใ่ นสภาพที่ใช้งาน
ได้หรื อไม่ ถ้าไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน สถานบริ การจัดการ
แก้ปัญหาอย่างไร

2

มีรายการตามภาคผนวก 4 ครบทั้ง 9 ข้อ และพร้อม
ใช้งาน
มีรายการตามภาคผนวก 4 ขาดไป น้อยกว่า 30 % (ไม่
เกิน 3 ข้อ) โดยไม่ใช่รายการ *** และมีแผนการ
จัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก 4 มากกว่า 30%
(4
ข้อขึ้นไป) หรื อขาดรายการ ***

SD-18.6-004
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ข้ อสั งเกต/เงือน
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ภาคผนวก
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ าํ เป็ นในการให้ บริการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
หมายเหตุ *** เป็ นรายการทีจ่ ําเป็ นอย่ างยิง่ ขาดไม่ ได้
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

ก. เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
(1) กล้องจุลทรรศน์ที่มีกาํ ลังขยายไม่นอ้ ยกว่า 1,000 เท่า
(2) ***เครื่ องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริ มาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (hematocrit centrifuge)
(3) เครื่ องหมุนเหวีย่ ง (centrifuge) สําหรับปั่นแยกตัวอย่างหรื อปั่นตกตะกอนปัสสาวะ
(4) ***เครื่ องมือตรวจ ณ จุดบริ การบุคคล (point of care testing: POCT) และ/หรื อ เครื่ องมือวิเคราะห์ความเข้มข้นของสาร
(5) เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจนับจํานวนเซลล์
(6) ตูเ้ ย็นสําหรับเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์และสิ่ งตัวอย่าง
(7) *** อุปกรณ์และภาชนะในการเก็บสิ่ งส่ งตรวจชนิดต่างๆ
(8) ***วัสดุวิทยาศาสตร์ (เช่น นํ้ายา, สี ยอ้ ม) สําหรับการตรวจอุจจาระ
(9) *** วัสดุวิทยาศาสตร์ (เช่น นํ้ายา, สี ยอ้ ม) สําหรับทําการตรวจการตั้งครรภ์ หรื อมาลาเรี ย ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ ด้วย
urine strip หรื อตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด (CBC)
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์ (เช่น นํ้ายา สี ยอ้ ม) สําหรับการตรวจอื่น นอกเหนือจากข้อ 8 และข้อ 9 ตามประเภทของการตรวจ
วิเคราะห์ที่ให้บริ การ เช่น ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL) ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เป็ นต้น
(11) เครื่ องมืออื่นๆ ตามประเภทของการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริ การ
รวม 11 รายการ (เฉพาะข้ อทีม่ ีช่องว่ างให้ เติม มี / ไม่ มี ได้ เท่ านั้น)
SD-18.6-004
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ไม่ มี

ข้ อสั งเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง

