การประเมินตามเกณฑ์ ขนึ้ ทะเบียน “หน่ วยบริการร่ วมให้ บริการด้ านการแพทย์ แผนไทย”
หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง สถานบริ การที่ให้บริ การด้านปฐมภูมิ ที่จดั บริ การไม่ครบตามเกณฑ์หน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยมีการ
จัดบริ การเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีการทําสัญญา/ข้อตกลง/หรื อได้รับมอบหมาย กับหน่วยบริ การประจํา
เกณฑ์ การตรวจหน่ วยบริการ
ร่ วมให้ บริการด้ านแพทย์ แผนไทย

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

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

พิจารณาว่าสถานที่ต้ งั ว่าผูม้ ีสิทธิสามารถเดินทางเข้าถึง
ได้สะดวกหรื อไม่ แม้วา่ จะอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดเดียวกัน
กับหน่วยบริ การประจํา หรื อรอยต่อจังหวัด ถ้าผูม้ ีสิทธิ
เดินทางเข้าถึงลําบาก ระยะทางไกลมาก หรื อเส้นทางการ
คมนาคมไม่สะดวก ก็ไม่ควรพิจารณาให้ผา่ นการ
ประเมิน
ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จดั ทํา

2

ผูม้ ีสิทธิสามารถเข้าถึงได้สะดวก

1

ผูม้ ีสิทธิสามารถบางส่ วน(<30%)เข้าถึงไม่สะดวก

0

ผูม้ ีสิทธิสามารถส่ วนใหญ่(>30%)เข้าถึงไม่
สะดวก

2
1
0

มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน
มีระบบบันทึกและรายงานบางส่ วน
ไม่มีระบบบันทึกและรายงานครบถ้วน

2 มีระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริ การด้านที่ร่วม
ให้บริ การ และรายงานให้หน่วยบริ การประจํา
หรื อสํานักงานตามที่สาํ นักงานกําหนด

เกณฑ์ คะแนน

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

ให้ดูวา่ มีการติดประกาศเวลาให้บริ การหรื อไม่ ติดไว้ใน
ที่เปิ ดเผยหรื อไม่ หรื อมีระบบที่แจ้งกับผูม้ ีสิทธิอย่างไร

2
1

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

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจหน่ วยบริการ
ร่ วมให้ บริการด้ านแพทย์ แผนไทย
3.2 มีบริ การแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่า
สถานพยาบาล

3.3 กรณี จดั ให้บริ การแพทย์แผนไทย ภายในหน่วย
บริ การปฐมภูมิ เอง ต้องมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ ยา
และเวชภัณฑ์ ตามราการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อ
ตามที่สาํ นักงานกําหนด

SD-18.6-004

แนวทางการพิจารณา
กรณี เป็ นคลินิกแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของ
กองการประกอบโรคศิลปะ โดยขอดูเอกสารการตรวจ
ครั้งสุ ดท้าย

ใช้วิธีตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
ภาคผนวก และตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่าหรื อไม่ อยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้หรื อไม่ ถ้าไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน
สถานบริ การจัดการแก้ปัญหาอย่างไร
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คะแนน

2

เกณฑ์ คะแนน
คลินิกแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบ
โรคศิลปะโดยไม่มีเงื่อนไข

1

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกองการประกอบ
โรคศิลปะแบบมีเงื่อนไข

0

ไม่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์ของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ
มีรายการตามภาคผนวก ครบและพร้อมใช้งาน

2
1

มีรายการตามภาคผนวก ขาดไป น้อยกว่า 30 %
และมีแผนการจัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน

0

ขาดรายการตามภาคผนวก มากกว่า 30%

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

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

ผลการตรวจสอบ
มี
ไม่ มี

ก. เครื่องใช้ ทวั่ ไป จะต้ องจัดให้ มี (ใช้ ร่วมกับการบริการอืน่ ได้ )
(1) โต๊ะและเก้าอี้สาํ หรับซักประวัติผมู ้ ารับบริ การ
(2) เตียงตรวจโรค ที่นอน หมอน และผ้าคลุมตัว
(3) เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก
(4) ตูห้ รื อชั้นเก็บยา
(5) อ้างล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ
ข. ยาและเวชภัณฑ์
(6) มียาสมุนไพรและเวชภัณฑ์อื่นที่จาํ เป็ นสําหรับรักษาโรคตามเกณฑ์ข้นั ตํ่าอย่างน้อย 11 กลุ่มอาการ โดยไม่ระบุโรค
แล้วแต่สถานพยาบาลนั้นๆ
(7) ไม่มียาที่หมดอายุหรื อเสื่ อมสภาพ โดยให้ระบุวนั เดือนปี ที่ผลิตและหมดอายุ
(8) กระดาษติดซองยาหรื อขวดยาให้ระบุ ชื่อยา วิธีใช้ อย่างชัดเจน
(9) มีเครื่ องชัง่ ยา
ค. ห้ องนวด (ถ้ ามี) มีลกั ษณะดังนี้
ขนาดเหมาะสมตามจํานวนเตียง
ประตูมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 0.90 ม. ด้านบนของประตูมีช่องมองกระจกใส และไม่มีอุปกรณ์ขดั ปิ ดตรึ งประตู
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี
ไม่ มี

กรณี มีเตียงนวด เตียงนวดขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร ความสู งไม่นอ้ ยกว่า
0.30-0.40 เมตร ที่วา่ งระหว่างเตียงห่างกันประมาณ 1 เมตร
ถ้าเป็ นห้องที่มีเตียงหลายเตียงมีผา้ ม่านกั้นระหว่างเตียงให้เป็ นสัดส่ วน
ถ้าเป็ นพื้นให้ยกพื้นสูง 0.40 เมตร เบาะที่นอนเป็ นเบาะแข็ง หุ ม้ ด้วยวัสดุทนทาน ทําความสะอาดง่าย พร้อมผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าคลุมตัวผูป้ ่ วย ผ้าขวางเตียง
ง. ห้ องอบไอนํา้ (ถ้ ามี) ห้ องอบไอนํา้ เดี่ยว ต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี้
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.20X1.20 เมตร ความสูงของเพดานไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร
พื้น ผนัง ฝ้ าเพดานทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนนํ้า ทําความสะอาดง่าย
ประตูทาํ ด้วยวัสดุทนนํ้า มีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 0.70 เมตร เปิ ดออกจากภายใน ไม่มีอุปกรณ์ขดั ปิ ดตรึ งประตู และ
ด้านบนมีช◌่องมองกระจกใสและทําความสะอาดง่าย
มีพดั ลมดูดอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
มีแสงสว่างพอเหมาะ ใช้หลอดไฟชนิดกันความชื้น
มีรูระบายนํ้าทิ้ง
มีเครื่ องควบคุมอุณหภูมิ
ท่อระบายนํ้าออกแบบให้กระจายความร้อนได้ทวั่ ถึง ติดตั้งอยูใ่ นที่ปลอดภัย และไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่ผปู ้ ่ วยสัมผัสได้
มีกริ่ งสัญญาณเรี ยกในกรณี ฉุกเฉิน
จ. ห้ องอบไอนํา้ (ถ้ ามี) ห้ องอบไอนํา้ รวม (ขนาดความจุ 1 – 3 คน) ต้ องมีลกั ษณะ ดังนี้
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.50 X2.00 เมตร ความสูงของเพดานไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร แยกห้องชาย-หญิง
ลักษณะอื่น เช่นเดียวกับ ห้องอบไอนํ้าเดี่ยว
ฉ. ห้ องประคบ (ถ้ ามี) ต้ องมีลกั ษณะดังนี้ คือ
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี
ไม่ มี

ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 2.50X4.00 เมตร
เตียงนอนขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.20 X 2.00 เมตร สูง 0.40 เมตร
ที่นอนเป็ นที่นอนแข็ง หุม้ ด้วยหนังเทียม
มีผา้ ปูที่นอน ผ้าขวางเตียง หมอน ผ้าคลุมตัวผูป้ ่ วย
อ่างล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดหน้า
มีพดั ลมระบายอากาศ
มีที่วางหม้อนํ้าร้อน ลูกประคบอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสะดวกต่อการหยิบใช้ อาจใช้ร่วมกับ
ห้องนวดได้
ช.ห้ องเปลีย่ นเสื้อผ้ า ห้ องอาบนํา้ แยกประเภทชายและหญิง (กรณีทมี่ ีนวด อบ ประคบ)
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.00 X 1.50 เมตร และมีจาํ นวนเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การ
มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อบั ชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น
มีแสงสว่างเพียงพอ
มีตสู ้ าํ หรับเก็บของใช้ส่วนตัวของผูป้ ่ วย พร้อมกุญแจ(Locker) ตามความเหมาะสม
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง

