แนวทางการตรวจการประเมินตามเกณฑ์ ขนึ้ ทะเบียน “หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการ”
การประเมินตามเกณฑ์ ขนึ้ ทะเบียน “หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านเวชกรรม”
หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้านเวชกรรม หมายถึง สถานบริ การที่ให้บริ การด้านเวชกรรม ที่ร่วมให้บริ การกับหน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยมีการทําสัญญา/
ข้อตกลง/หรื อได้รับมอบหมาย กับหน่วยบริ การประจํา ในการร่ วมให้บริ การในระดับปฐมภูมิ เช่น คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
เกณฑ์ การตรวจ
หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านเวชกรรม

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

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

พิจารณาว่าสถานที่ต้ งั ผูม้ ีสิทธิ สามารถเดินทางเข้าถึงได้
สะดวกหรื อไม่ แม้วา่ จะอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดเดียวกันกับ
หน่วยบริ การประจํา หรื อรอยต่อจังหวัด ถ้าผูม้ ีสิทธิเดินทาง
เข้าถึงลําบาก ระยะทางไกลมาก หรื อเส้นทางการคมนาคม
ไม่สะดวก ก็ไม่ควรพิจารณาให้ผา่ น

2

ผูม้ ีสิทธิสามารถเข้าถึงได้สะดวก

1

ผูม้ ีสิทธิสามารถบางส่ วน(<30%) เข้าถึงไม่
สะดวก
ผูม้ ีสิทธิสามารถส่ วนใหญ่(>30%)เข้าถึงไม่
สะดวก

ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จดั ทํา

2

มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน

1

มีระบบบันทึกและรายงานบางส่ วน

0

ไม่มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน

2 มีระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริ การด้านที่ร่วม
ให้บริ การ และรายงานให้หน่วยบริ การประจํา
หรื อสํานักงานตามที่สาํ นักงานกําหนด
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0

เกณฑ์ คะแนน
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ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจ
หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านเวชกรรม

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

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 หนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่สาํ นักงานกําหนด
3.1 ติดประกาศเวลาให้บริ การตามที่ตกลงกับ
2
มีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และติด
ให้ดูวา่ มีการติดประกาศเวลาให้บริ การหรื อไม่ ติดไว้
หน่วยบริ การประจํา ไว้ในที่เปิ ดเผยให้เห็นได้ ในที่เปิ ดเผยหรื อไม่ หรื อมีระบบที่แจ้งกับผูม้ ีสิทธิ
ไว้ในสถานที่ที่เห็นได้ชดั เจน
อย่างชัดเจน และประกาศรายชื่อเครื อข่าย
อย่างไร กรณี การไปใช้บริ การบางอย่างที่หน่วย
1
มีการประกาศประชาสัมพันธ์ แต่ติดไว้ในสถานที่
หน่วยบริ การ ให้ผมู ้ ีสิทธิเกิดความมัน่ ใจใน
บริ การที่ไม่ได้ดาํ เนินการเอง เช่น บริ การทันต กรรม
ไม่เห็นชัดเจน หรื อข้อมูลประชาสัมพันธ์ไม่
การที่จะได้รับการส่ งต่อไปรับบริ การ
หรื อกรณี อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น นอกเวลาทําการ ผูม้ ีสิทธิ์
ครบถ้วนหรื อไม่ชดั เจน
สามารถไปใช้บริ การได้ที่ใด
สาธารณสุ ขได้อย่างเหมาะสม
0
ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ใช้ประชาชนทราบ
3.2 บริ การตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลได้
อย่างเป็ นองค์รวม โดยผสมผสานร่ วมกับการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ รวมทั้งการฟื้ นฟู
สมรรถภาพเบื้องต้น โดยอาจจัดให้มีการ
บริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และจัดให้มีการเชื่อมต่อกับเครื อข่าย
หน่วยบริ การ เพื่อให้สามารถให้การดูแลผูป้ ่ วย
ได้อย่างครบวงจร ตลอดจนสามารถจัดบริ การ
ในกรณี อุบตั ิเหตุหรื อกรณี เจ็บป่ วยฉุกเฉิ นได้
ทั้งในและนอกเวลาทําการ
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เป็ นคลินิกเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินของกองการประกอบโรค
ศิลปะ โดยขอดูเอกสารผลการตรวจครั้งล่าสุ ด
หรื อเป็ นสถานบริ การภาครัฐ ที่มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) จัดบริ การผสมผสาน ทั้งรักษา ส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู
รวมทั้งอาจจัดให้มีแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
(2) มีระบบการส่ งต่อกับหน่วยบริ การประจําและ
หน่วยบริ การรับส่ งต่อ ในการดูแลในกรณี
อุบตั ิเหตุหรื อฉุกเฉิ น เพื่อให้สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้
อย่างครบวงจร
(3) มีบริ การที่ดาํ เนินการเองในกรณี อุบตั ิเหตุ หรื อ
ฉุกเฉิ นทั้งในเวลาทําการ และนอกเวลาทําการถ้า
ไม่ได้จดั บริ การเอง ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ ี
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2
1
0

กรณี เป็ นคลินิกเวชกรรม
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบ
โรคศิลปะโดยไม่มีเงื่อนไข
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบ
โรคศิลปะแบบมีเงื่อนไข
ไม่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์ของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ
กรณี สถานบริ การภาครัฐ

2

มีบริ การครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ

1

มีบริ การ 2 ใน 3 ข้อ

0

ไม่มีบริ การ หรื อมี 1 ใน 3 ข้อ
ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

สิ ทธิ์ทราบว่าจะไปใช้บริ การได้ที่ใด
3.3 จัดให้มีแพทย์หรื อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ปฏิบตั ิงานประจํา อย่างน้อย 1 คนต่อผูม้ ีสิทธิ
ในพื้นที่รับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน ทํา
หน้าที่รับผิดชอบดูแลสุ ขภาพผูม้ ีสิทธิร่วมกับ
บุคลากรอื่นๆในหน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การ กํากับดูแลคุณภาพ และให้
คําปรึ กษา
3.4 จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่ องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่
จําเป็ น พร้อมใช้งาน เพื่อการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ การป้ องกันการเจ็บป่ วย การตรวจ
วินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล ตาม
รายการทีส่ ํ านักงานกําหนดในภาคผนวก

ให้พิจารณาจากคําสัง่ แต่งตั้งหรื อหลักฐานแสดงการ
มอบหมายงาน และตารางการปฏิบตั ิงาน ของแพทย์ที่
ปฏิบตั ิงานในหน่วยบริ การ ต่อจํานวนผูม้ ีสิทธิ์ตาม
สัญญาหรื อข้อตกลงที่ทาํ กับหน่วยบริ การประจํา

ใช้วิธีตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
ภาคผนวก 1 และตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่าหรื อไม่
อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้หรื อไม่ ถ้าไม่มีหรื อไม่พร้อม
ใช้งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหาอย่างไร ตาม
รายการในภาคผนวก 1

2
1
0

2
1

0
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จํานวนแพทย์ ต่อ ผูม้ ีสิทธิ์ UC
1:10,000 หรื อน้อยกว่า
1: 10,001-30,000
1: >30,000

มีรายการตามภาคผนวก 1 ครบทั้ง 16 ข้อ และ
พร้อมใช้งาน
มีรายการตามภาคผนวก 1 ขาดไป น้อยกว่า 30 %
(ไม่เกิน 5 ข้อ) โดยไม่ใช่รายการ *** และมี
แผนการจัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก 1 มากกว่า 30% ( 6 ข้อ
ขึ้นไป) หรื อขาดรายการ ***

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ภาคผนวก 1
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ นในการให้ บริการด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ การป้องกันการเจ็บป่ วย การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล
หมายเหตุ *** เป็ นรายการทีจ่ ําเป็ นอย่ างยิง่ ขาดไม่ ได้
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

ก. ทะเบียนผู้รับบริการ
(1) มีต/ู ้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเก็บประวัติผมู ้ ารับบริ การที่สามารถค้นหาง่าย และเก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (มีที่เก็บ
เวชระเบียนที่มนั่ คง ปลอดภัย ค้นหาได้ง่าย และมีการสํารองข้อมูลกรณี เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
(2) มีการจัดเตรี ยมทะเบียนผูป้ ่ วย สําหรับบันทึกการมารับบริ การของผูป้ ่ วย อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ นามสกุล อายุผปู ้ ่ วย 2.2 เลขที่ประจําตัวผูป้ ่ วย (HN) 2.3 วันเดือนปี มารับบริ การ
(3) มีเวชระเบียน หรื อบัตรผูป้ ่ วย ที่สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผูร้ ับบริ การ อย่ างน้ อยต้ องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 3.1 ชื่อ
สถานพยาบาล 3.2 เลขที่ประจําตัวผูป้ ่ วย (HN) 3.3 วัน เดือน ปี รับบริ การ 3.4 ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ และข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆ
ของผูป้ ่ วย เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ ที่อยูแ่ ละเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน 3.5 ประวัติอาการป่ วย ผลการตรวจทาง
ร่ างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรของผูป้ ่ วย 3.6 การวินิจฉัย 3.7 การรักษา 3.8 ลายมือชื่อผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ / ผูใ้ ห้การรักษาพยาบาล (ในกรณี ที่เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใช้ขอ้ มูลชื่อ / เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ)
ข. ห้ องตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล
(4) โต๊ะ เก้าอี้ เตียงตรวจโรค พร้อมสิ่ งอํานวยความสะดวก
(5) อ่างล้างมือ สบู่ และผ้า/กระดาษเช็ดมือ
ชุดสําหรับตรวจที่พร้อมใช้งาน อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้
(6) หูฟัง
(7) เครื่ องวัดความดันเลือด
(8) เครื่ องตรวจดูตา หู คอ จมูก
SD-18.6-004
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ไม่ มี

ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

(9) ไม้กดลิ้น
(10) ไฟฉาย
(11) อุปกรณ์วดั อุณหภูมิกาย
(12) ไม้เคาะเข่า
(13) อุปกรณ์ชงั่ นํ้าหนัก วัดส่ วนสู ง
(14) อุปกรณ์ชงั่ นํ้าหนัก วัดส่ วนสู งสําหรับเด็ก
(15) อุปกรณ์วดั สายตา (Snellen’s Chart / E – Chart)
(16) ***ตูเ้ ย็น สําหรับเก็บเวชภัณฑ์หรื ออุปกรณ์ที่ตอ้ งเก็บรักษาในอุณหภูมิต่าํ
(17) เครื่ องวัดอุณหภูมิสาํ หรับตูเ้ ย็น
ค. ชุ ดช่ วยชีวติ ฉุกเฉิน
(18) ***เครื่ องมือช่วยชีวิตฉุกเฉิ น ได้แก่
18.1 ท่อหายใจทางปาก (oral airway # 1 x No.2, No.3, No.4)
18.2 ชุดอุปกรณ์กชู้ ีพประกอบด้วย ambu bag พร้อม rebreathing mask (ในกรณี ที่มีขีดความสามารถเพียงพอควรมี
endotracheal tube และ laryngoscope ด้วย)
(19) ***ยาช่วยชีวิตฉุกเฉิ น ได้แก่
19.1 Adrenaline injection 1:1000
19.2 Atropine injection 1:1000
19.3 0.5% calcium chloride/gluconate 19.4 20% dextrose หรื อ 50% dextrose
19.5 Furosemide injection
19.6 Hydrocortisone/Dexamethasone injection
(20) ***สารนํ้าสําหรับบริ หารทางหลอดเลือดดํา (intravenous fluids) และอุปกรณ์ ได้แก่
20.1 5% dextrose-water 20.2 Normal saline 20.3 Infusion set 20.4 เสาแขวนขวดนํ้าเกลือ
ง. ***ชุ ดผ่ าตัดเล็กและอุปกรณ์ ทาํ แผลเบือ้ งต้ น
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เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

จ. ชุ ดอุปกรณ์ ตรวจภายในและ pap smear
ฉ. ***ออกซิเจนพร้ อมอุปกรณ์ การให้ ออกซิเจน
ช. ***มีอุปกรณ์ ผ่านการฆ่ าเชื้อตามระบบมาตรฐาน และมีอปุ กรณ์ สําหรับฆ่ าเชื้อทีไ่ ด้ มาตรฐาน
รวม 24 รายการ (เฉพาะข้ อทีม่ ีช่องว่ างให้ เติม มี / ไม่ มี ได้ เท่ านั้น)
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