แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์ ขนึ้ ทะเบียน “หน่ วยบริการปฐมภูม"ิ
การขึ้นทะเบียนหน่วยบริ การปฐมภูมิ หน่วยบริ การสามารถเลือกได้วา่ จะขึ้นทะเบียนเป็ นหน่วยบริ การปฐมภูมิเดี่ยว หรื อหน่วยบริ การปฐมภูมิกลุ่ม
โดยหน่ วยบริการปฐมภูมิเดีย่ ว หมายถึง สถานพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชนที่มี ศักยภาพครบถ้วนตามเกณฑ์ปฐมภูมิ
หน่ วยบริการปฐมภูมิกลุ่ม หมายถึง กลุ่มของสถานบริ การที่ให้บริ การด้านปฐมภูมิต้ งั แต่ 2 หน่วยที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียงกัน (พิจารณาตาม GIS ) มีการดําเนิน
การแบบเครื อข่ายร่ วมกันอยูแ่ ล้ว และมีประชากรที่รับผิดชอบร่ วมกัน มารวมตัวกันเป็ นหน่วยบริ การปฐมภูมิกลุ่ม โดยมีการบริ หารจัดการ (คน เงิน ของ)
จัดบริ การที่เชื่อมโยงร่ วมกัน ได้แก่ สถานีอนามัย ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยบริ การปฐมภูมิของโรงพยาบาลรัฐ /เอกชน
คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็ นต้น

SD-18.6-004

31 / 97/

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

หมวดที่ 1. ศักยภาพในการจัดระบบบริการ ให้ ประชาชนเข้ าถึง
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม1.1 ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อ  กรณี หน่วยบริ การปฐมภูมิเดี่ยว
การเข้ารับบริ การ โดยผูร้ ับบริ การ
ให้พิจารณาจากแผนที่ ระยะทาง เส้นการคมนาคม ของผูม้ ี
สามารถเดินทางโดยรถยนต์ ใช้ สิ ทธิในพื้นที่รับผิดชอบ ร่ วมกับการสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงาน
เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 30 นาที
โดยพิจารณาว่าผูม้ ีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบ เดินทางจากที่อยูอ่ าศัย
ไปยังหน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยรถยนต์ใช้เวลาเฉลี่ยเท่าไร มีผมู ้ ี
สิ ทธิ์บางส่ วนเข้าถึงยากหรื อการเดินทางไม่สะดวกหรื อไม่
 กรณี เป็ นกลุ่ม หน่วยบริ การปฐมภูมิ
พิจารณาเช่นเดียวกับหน่วยบริ การปฐมภูมิเดี่ยว โดย
พิจารณาผูม้ ีสิทธิ์ใช้เวลาในการเดินทางเข้าถึงหน่วยบริ การปฐมภูมิ
หน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็ นอย่างไร โดยพิจารณาจากหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิที่ไกลที่สุด
สําหรับกรณี ในพื้นที่ชนบทนอกอําเภอเมือง ที่ทุรกันดาร/
เข้าถึงยาก สํานักงานสาขาจังหวัดสามารถปรับเกณฑ์คะแนนได้
ตามความเหมาะสม
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เกณฑ์ คะแนน

2

ผูม้ ีสิทธิใช้เวลาเดินทาง ไม่เกิน 30 นาที

1

ผูม้ ีสิทธิบางส่ วนใช้เวลาเดินทางมากกว่า 30
นาที แต่ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง

0

ผูม้ ีสิทธิบางส่ วนใช้เวลาเดินทางมากกว่า 1
ชัว่ โมง

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม1.2 สามารถให้บริ การสาธารณสุ ข  พิจารณาจากจํานวนผูม้ ีสิทธิ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
แก่ผมู ้ ีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบ ได้
บริ การปฐมภูมิแต่ละแห่งว่ามีเท่าไร
ไม่เกิน 10,000 คนต่อหนึ่งหน่วยบริ
กรณี ที่มีผมู ้ ีสิทธิ์เกิน 10,000 คน อนุโลมให้มีจาํ นวนประชากร
การปฐมภูมิ
ได้ไม่เกิน 20 %ของเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ (คิดจากข้อมูล ณ ปัจจุบนั พ.ศ.
2551 มีเศษเกินประมาณ 700-2,000 คน)

ม1.3 สามารถเปิ ดให้บริ การ
สาธารณสุ ขแก่ผมู ้ ีสิทธิ์ในพื้นที่
รับผิดชอบทุกวัน และรวมเวลา
ให้บริ การแล้วไม่นอ้ ยกว่า 56
ชัว่ โมง/สัปดาห์ โดยเน้นเปิ ด
ให้บริ การในเวลาที่ผมู ้ ีสิทธิ์ใน
พื้นที่รับผิดชอบนั้นสามารถเข้า
ถึงได้สะดวก

 พิจารณาจากป้ ายประกาศประชาสัมพันธ์ ร่ วมกับ การสอบถาม
ผูร้ ับบริ การว่า หน่วยบริ การเปิ ดทําการให้บริ การแก่ผมู ้ ีสิทธิ์
วัน-เวลาใดบ้าง เป็ นเวลาที่ผมู ้ ีสิทธิ์สามารถเข้าถึงได้สะดวก
หรื อไม่ รวมเวลาเปิ ดต่อสัปดาห์เป็ นกี่ชวั่ โมง
พิจารณว่าต้องมีหน่วยบริ การปฐมภูมิแห่งใดแห่ งหนึ่งที่เปิ ด
ให้บริ การทุกวัน รวมเวลาไม่นอ้ ยกว่า 56 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ส่ วน
แห่ งอื่นๆ เปิ ดให้บริ การในวันเวลาทําการอย่างน้อย 40 ชัว่ โมง/
สัปดาห์
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เกณฑ์ คะแนน

2

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 12,000 คน

1

12,001 - 30,000 คน

0

มากกว่า 30,000 คน

2

กรณี หน่วยบริ การปฐมภูมิเดี่ยว / กลุ่ม ทุกหน่วย
หรื อ หน่วยใดหน่วยหนึ่ง เปิ ดให้บริ การทุกวัน
รวมเวลาตั้งแต่ 56 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ขึ้นไป

1

ทุกหน่วยเปิ ดให้บริ การทุกวัน รวมเวลา 40 - 55
ชัว่ โมง/สัปดาห์ หรื อให้บริ การเฉพาะวันทําการ
หรื อเปิ ดให้บริ การไม่ครบทุกวัน รวมเวลา 56
ชัว่ โมง/สัปดาห์

0

มีบางหน่วย เปิ ดให้บริ การน้อยกว่า 40 ชัว่ โมง/
สัปดาห์ หรื อเปิ ดในเวลาที่ไม่เหมาะสม

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

ม1.4 ติดประกาศเวลาให้บริ การ  พิจารณาว่ามีการติดประกาศเวลาให้บริ การ และติดในที่เปิ ด
ตามที่ตกลงกับสํานักงานสาขา ไว้ เผยหรื อไม่ หรื อมีระบบที่แจ้งกับผูม้ ีสิทธิ์อย่างไร กรณี ที่ตอ้ ง
ในที่เปิ ดเผยให้เห็นได้อย่างชัดเจน ใช้บริ การบางอย่างที่หน่วยบริ การที่ไม่ได้ดาํ เนินการเอง เช่น
และประกาศรายชื่อเครื อข่าย
บริ การทันตกรรม หรื อกรณี อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น นอกเวลาทําการ
หน่วยบริ การ ให้ผมู ้ ีสิทธิ์เกิดความ ผูม้ ีสิทธิ์สามารถไปใช้บริ การได้ที่ใด
มัน่ ใจในการที่จะได้รับการส่ ง
กรณี เป็ นกลุ่มหน่วยบริ การปฐมภูมิ หน่วยบริ การทุกแห่งจะต้อง
ต่อไปรับบริ การสาธารณสุ ขได้
มีการติดประกาศเวลาให้บริ การทุกแห่ง
อย่างเหมาะสม
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และติด
ไว้ในสถานที่ที่เห็นได้ชดั เจน

1

มีการประกาศประชาสัมพันธ์ แต่ติดไว้ในสถานที่
ไม่เห็นชัดเจน หรื อข้อมูลประชา สัมพันธ์ไม่ครบ
ถ้วนหรื อไม่ชดั เจน หรื อติดประกาศไม่ครบทุก
แห่ง

0

ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ใช้ประชาชน
ทราบ

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

หมวดที่ 2. จัดบริการระดับปฐมภูมิได้ ครบถ้ วน ครอบคลุมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุ ข
พิจารณาการจัดบริ การสาธารณสุ ข ทั้งที่ดาํ เนินการเองและที่หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การดําเนินการ (ถ้ามี) โดยสังเกตสถานที่/อุปกรณ์ที่ให้บริ การร่ วมกับตารางการจัดบริ การ และ
แผนการจัดบริ การ
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ
แนวทางการพิจารณา
คะแนน
เกณฑ์ คะแนน
ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง
ม2.1 บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ  พิจารณาบริ การที่จดั ว่า ครอบคลุมสิ ทธิประโยชน์ UC ด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพ
พิจารณาเหมือนกันทั้งหน่วยบริ การ
2
และป้ องกันการเจ็บป่ วย พร้อมทั้งมี
ปฐมภูมิเดี่ยว/กลุ่ม มีบริ การสร้างเสริ ม
และมีระบบติดตามความต่อเนื่องหรื อไม่ มีและใช้สมุดบัน ทึกสุ ขภาพ
ระบบติดตามความต่อเนื่องของการ
สุ ขภาพตามชุดสิ ทธิประโยชน์ UC
ประจําตัวในการดูแลสุ ขภาพแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น สมุดแม่และเด็ก
บริ การ
ตั้งแต่ 90 % ของจํานวนรายการในชุด
สมุดผูป้ ่ วยเรื้ อรัง Family Folder เป็ นต้น
สิ ทธิประโยชน์ที่พึงมี
ชุดสิ ทธิประโยชน์ UC ด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่
ก. ตรวจและดูแลเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์
1
มีบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพตามชุด
ข. ดูแลสุ ขภาพเด็ก พัฒนาการ และภาวะโภชนาการของเด็ก รวม ถึงการให้
สิ ทธิประโยชน์ UC อยูร่ ะหว่าง 70
ภูมิคุม้ กันโรค ตามแผนงานการให้ภูมิคุม้ กันโรคของประเทศ
– 89 % ของจํานวนรายการในชุด
ค. การตรวจสุ ขภาพประชาชนทัว่ ไปและกลุ่มเสี่ ยง
สิ ทธิประโยชน์
ง. ให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณี เพือ่ การป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อจาก แม่สู่ลูก ข้อ
0
มีบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพตามชุด
นี้ตดั ออก เนื่องจากให้ในระดับ รพ.เท่านั้น ยืนยันข้อมูลจากกองทุนเอดส์แล้ว
สิ ทธิประโยชน์ UC น้อยกว่า 70 %
จ. การวางแผนครอบครัว
ของจํานวนรายการในชุดสิ ทธิ
ฉ. การเยีย่ มบ้าน (home visit) และการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น (home health care)
ประโยชน์
ช. การให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่ผรู ้ ับบริ การในระดับบุคคลและครอบครัว
ซ. การให้คาํ ปรึ กษา (counseling) การให้ความรู ้ และการสนับ สนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ฌ. ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุ ขภาพ
ช่องปาก การแนะนําด้านทันตสุ ขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริ มทั้งใน
กลุ่มที่มีความเสี่ ยงต่อโรคฟันผุ เช่น เด็ก ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยฉายรังสี
รวมทั้งการเคลือบหลุมร่ องฟัน
SD-18.6-004
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม2.2 บริ การตรวจวินิจฉัยโรค
และรักษาพยาบาล ได้อย่างเป็ นองค์
รวม โดยผสมผสานร่ วมกับการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ รวมทั้งการฟื้ นฟู
สมรรถภาพเบื้องต้น โดยอาจจัดให้
มีการบริ การการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และจัดให้มีการ
เชื่อมต่อกับเครื อข่ายหน่วยบริ การ
เพื่อให้สามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยได้
อย่างครบวงจร ตลอดจนสามารถ
จัดบริ การในกรณี อุบตั ิเหตุหรื อกรณี
เจ็บป่ วยฉุกเฉินได้ท้ งั ในและนอก
เวลาทําการ

สังเกตการให้บริ การในหน่วยบริ การปฐมภูมิ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ว่า มี
ลักษณะการจัดบริ การ ดังนี้
ก. สามารถดูแลกลุ่มเป้ าหมายได้ท้ งั ทางด้านร่ างกาย จิตใจและสังคม
ข. ผสมผสาน ทั้งรักษา ส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู (อาจจัดให้มีแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก)
ค. มีระบบการส่ งต่อกับหน่วยบริ การประจําและหน่วยบริ การรับส่ งต่อ เพื่อให้
สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างครบวงจร
ง. มีบริ การที่ดาํ เนินการเองในกรณี อุบตั ิเหตุ หรื อ ฉุกเฉิ นทั้งในเวลาทําการ
และนอกเวลา ทําการ ถ้าไม่ได้จดั บริ การเอง ให้มีการประชา สัมพันธ์ให้ผู ้
มีสิทธิ์ทราบว่าจะไปใช้บริ การได้ที่ใดสําหรับกรณี ที่เป็ นหน่วยบริ การปฐม
ภูมิกลุ่ม ให้พิจารณา รวม คน เงินและงาน

2

มีการจัดบริ การทุกข้อ ตั้งแต่ (ก) - (ง)
ครบถ้วนสมบูรณ์

1

มีการจัดบริ การทุกข้อ ตั้งแต่ (ก) - (ง)
แต่ไม่สมบูรณ์

0

จัดบริ การไม่ครบทั้ง 4 ข้อ
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม2.3 บริ การทันตกรรม ทั้งการ
สร้างเสริ ม การป้ องกัน การรักษา
และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยอาจ
จัดให้มีบริ การภายในหน่วยบริ การ
และ/หรื อภายในพื้นที่ หรื อมีระบบ
เครื อข่ายส่ งต่อเพื่อส่ งต่อผูม้ ีสิทธิใน
พื้นที่ความรับผิดชอบไปรับบริ การ
ยังหน่วยบริ การหรื อสถานบริ การ
อื่น

 พิจารณาการจัดบริ การทันตกรรม โดย
ก. กรณี ดาํ เนินการเอง ให้พิจารณาจากบุคลากร สถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่จาํ เป็ น
เพียงพอต่อการให้บริ การ ตารางจัดบริ การ และการจัดบริ การจริ ง
ข. กรณี ดาํ เนินการโดยหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้านทันตกรรม ให้ขอดูสญ
ั ญา /
ข้อตกลงการให้บริ การ / แผนการดําเนินงาน / การส่ งผูม้ ีสิทธิ์ไปรับบริ การ
ค. มีบริ การทันตกรรมตามชุดสิ ทธิประโยชน์ดา้ นทันตกรรม ได้ครบ 4 ด้าน คือ
ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟู ได้แก่
 ด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในช่องปากในแต่ละกลุ่มอายุ
อาทิ กลุ่มเด็ก (0-6 ปี ) ต้องมีการให้แปรงสี ฟัน พร้อมทั้งให้ทนั ตสุ ข
ศึกษาแก่แม่และเด็ก ส่ วนกลุ่มอายุ 6 - 25 ปี ต้องมีการให้บริ การเคลือบ
ปิ ดหลุมร่ องฟันในเด็ก ป. 1 รวมถึงการตรวจสุ ขภาพในช่องปากและให้
ทันตสุ ขศึกษาเด็กในโรงเรี ยน
 ด้านรักษา เช่น การถอนฟัน ผ่าฟันคุด การอุดฟัน การขูดหิ นนํ้าลาย การ
รักษารากฟันเด็ก เป็ นต้น
 ด้านฟื้ นฟู เช่น การใส่ ฟันฐานอะคริ ลิก เป็ นต้น
โดยพิจารณาจากหลักฐานบันทึกการตรวจ ใบส่ งต่อ ป้ ายสื่ อสารการ
รับบริ การ และแผนการให้บริ การในโรงเรี ยนหรื อชุมชน

2

มีการจัดบริ การทันตกรรมใน ข้อ (ก)
และ / หรื อ ข้อ (ข) โดยจัดบริ การได้
ครบตามข้อ (ค)
บางหน่วยมีการจัดบริ การทันตกรรม
ข้อ (ก) และ / หรื อ ข้อ (ข) และ
จัดบริ การได้ไม่ครบตามข้อ (ค)
ไม่มีบริ การทันตกรรม

SD-18.6-004

37 / 97/

1

0
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ข้ อสั งเกต / เงือนไข
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

ม2.4 จัดให้มีบริ การเยีย่ มบ้าน และ  การนับจํานวนชัว่ โมงให้นบั รวม เวลาเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ออก
บริ การเชิงรุ กในชุมชนไม่นอ้ ยกว่า
ปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาจากแผนการออกพื้นที่ / สมุดบันทึกการลง
12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ชุมชน

ม2.5 บริ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐาน และ/
หรื อมีระบบส่ งต่อไปยังสถาน
บริ การอื่นได้อย่างมีคุณภาพและ
รวดเร็ ว

 พิจารณาในภาพรวมของเครื อข่ายหน่วยบริ การ ว่ามีบริ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการหรื อบริ การตรวจชันสูตรพื้นฐานที่หน่วยบริ การปฐมภูมิที่
ทําได้เอง และ/หรื อมีระบบส่ งต่อไปยังสถานบริ การอื่นที่มีคุณ ภาพหรื อไม่
(คุณภาพทั้งในส่ วนที่ทาํ เองและส่ วนที่ส่งต่อ) เช่น Hematocrit, Urine sugar/
albumin, Urine pregnancy test และ Fasting blood sugar เป็ นต้น
โดยคุณภาพในส่ วนที่ทาํ เอง ได้แก่ การวางระบบประกันคุณ ภาพ เช่น การ
เก็บสิ่ งส่ งตรวจ ภาชนะบรรจุ ส่ วนคุณภาพส่ งต่อ เช่น IQA, EQA

ม2.6 บริ การเภสัชกรรม ได้แก่ มี  พิจารณาการให้บริ การด้านเภสัชกรรมในแต่ละหน่วยบริ การปฐมภูมิ ดังนี้
ระบบการจัดหา การจัดเก็บ และการ ก. การจัดหายาและเวชภัณฑ์เป็ นมาตรฐานเดียวกันภายในเครื อข่ายหน่วยบริ การ
จ่าย รวมทั้งการกํากับคุณภาพและ
ประจํา และไม่มีการขาดยา หรื อมียามากเกินไป (out of stock / over stock) ตาม
มาตรฐานยาและเวชภัณฑ์ ที่ได้
เกณฑ์ stock ยาของมาตรฐานเภสัชกรรม (90วัน)
มาตรฐาน และ/หรื อมีระบบ
ข. การจัดเก็บ มีระบบการเก็บรักษายาแยกเป็ นสัดส่ วน เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ยา
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

ออกเยีย่ มบ้านสัปดาห์ละมากกว่า หรื อ
เท่ากับ 12 ชัว่ โมง
ออกเยีย่ มบ้านสัปดาห์ละ 6 - 11 ชัว่ โมง
ออกเยีย่ มบ้าน น้อยกว่า สัปดาห์ละ 6
ชัว่ โมง

1
0
2

1

0

มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐาน
ด้วยตัวเอง หรื อ มีระบบส่ งต่อสถาน
บริ การอื่นอย่างมีคุณภาพ
มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐาน
ด้วยตัวเอง หรื อ มีระบบส่ งต่อสถาน
บริ การอื่น แต่ไม่มีคุณภาพ
ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
พื้นฐาน และไม่มีระบบส่ งต่อ

2

มีบริ การเภสัชกรรม ทั้ง 3 ข้อ อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์

1

มีบริ การเภสัชกรรมทั้ง 3 ข้อ แต่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ
เครื อข่ายการให้บริ การ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ภายนอก มีการเก็บยาแบบ first expire - first out และไม่มียาหมด อายุหรื อ
เสื่ อมสภาพ มีการแยกเก็บยาที่ตอ้ งควบคุมอุณหภูมิไว้ในที่ที่เหมาะสม
ค. การจ่ายยา มีการให้ขอ้ มูลบนฉลากยา/ซองยา อย่างครบถ้วน (ชื่อคนไข้ วันที่
ชื่อยา วิธีใช้ คําเตือน) มีการตรวจสอบยาก่อนจ่าย (Double check) และมีการ
ให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นด้วยวาจาในขณะส่ งมอบยา

0
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เกณฑ์ คะแนน
ไม่มีบริ การเภสัชกรรม หรื อ ขาดข้อ
ใดข้อหนึ่ง
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ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

หมวด 3 บุคลากร ต้ องมีหรือจัดให้ มีบุคลากร เพือ่ ทําหน้ าทีใ่ ห้ บริการปฐมภูมิโดยเฉพาะ
ให้พิจารณาจากจํานวนบุคลากรแต่ละประเภทที่ให้บริ การปฐมภูมิ โดยดูจากคําสัง่ แต่งตั้ง หรื อหลักฐานแสดงการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน และการปฏิบตั ิงานจริ ง
บุคลากรที่ถูกนับเป็ นบุคลากรประเภทหนึ่งแล้วจะต้องไม่ถูกนับซํ้าเป็ นบุคลากรอีกประเภทหนึ่ง กรณี ที่บุคลากรมาทํางานบางเวลา (part time) ให้คิดเวลาการทํางานเป็ น man-hour
กรณี เป็ นหน่วยบริ การปฐมภูมิกลุ่ม ให้พจิ ารณาจํานวนบุคลากรในภาพรวมของกลุ่ม
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ
แนวทางการพิจารณา
คะแนน
เกณฑ์ คะแนน
ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง
ม3.1 จัดให้มีแพทย์ / แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  พิจารณาจากคําสัง่ แต่งตั้งหรื อหลักฐานแสดงการมอบ
2
1 ต่อ 10,000 หรื อน้อยกว่า
ปฏิบตั ิงาน อย่างน้อย 1 คนต่อผูม้ ีสิทธิ์ในพื้นที่
หมายงาน ตารางการปฏิบตั ิงาน และการปฏิบตั ิงานจริ ง
1
1 ต่อ 10,001 - 30,000
รับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน ทําหน้าที่รับ ผิด
ของแพทย์ที่ปฏิบตั ิงาน ในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
ชอบดูแลสุ ขภาพผูม้ ีสิทธิ์ร่วมกับบุคลากรอื่นๆใน
0
1 ต่อ 30,000 ขึ้นไป
หน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยเป็ นผูใ้ ห้บริ การ กํา กับ
ดูแลคุณภาพ และให้คาํ ปรึ กษา
2
1 ต่อ 5,000 หรื อน้อยกว่า
ม3.2 มีพยาบาลวิชาชีพหรื อพยาบาลเวช
 พิจารณาจากพยาบาลวิชาชีพหรื อพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ที่มีใบ
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิงานประจํา อย่างน้อย 2 คนต่อผู ้
ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่เป็ นปัจจุบนั ปฏิบตั ิงานประจําใน
มีสิทธิ์ในพื้นที่รับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน
หน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยดูจากวุฒิการศึกษา (อย่างตํ่าระ ดับ
1
1 ต่อ 5,001-10,000
ปริ ญญาตรี พยาบาลศาสตร์หรื อเทียบเท่า) เช่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขชุมชน วุฒิการศึกษาพยาบาลระดับต้น ได้รับการ
ศึกษาต่อเนื่องจนจบพยาบาลศาสตร์ แต่ไม่ได้รับการบรรจุเป็ น
0
1 ต่อ 10,000 ขึ้นไป หรื อไม่มีพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ กรณี เช่นนี้ให้นบั ว่าเป็ น พยาบาลวิชาชีพ
วิชาชีพ หรื อมีพยาบาลวิชาชีพแต่ไม่มีใบ
พยาบาลวิชาชีพนี้ หมายรวมถึงบุคลากรที่หน่วยบริ การประ
ประกอบวิชาชีพ ที่เป็ นปัจจุบนั
จําส่ งมาปฏิบตั ิงานประจํา(ทุกวัน)ที่หน่วยบริ การปฐมภูมิน้ ีดว้ ย
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

ม3.3 บุคลากรอื่น ที่มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าระดับ  ก่อนพิจารณาข้อ3.3และข้อ3.4ให้ทาํ ความเขา้ ใจในประเดน็ ต่างๆดังนี้
ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขา ก. "บุคลากรอื่น" ตามข้อ 3.3, 3.4 หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และ
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงานประจํา
ลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานประจําในการให้บริ การปฐมภูมิในหน่วยบริ
จํานวน 3 คน ต่อผูม้ ีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไม่เกิน
การปฐมภูมิ ที่นอกเหนือ จาก ข้อ 3.1แพทย์ 3.2 พยาบาลฯ 3.5
10,000คน
ทันตแพทย์ และ 3.6 เภสัชกร
ข. "คุณวุฒิไม่ตาํ กว่าระดับปริ ญญาตรี " หมายถึง ระดับการศึกษา
ตั้งแต่ปริ ญญาตรี ขึ้นไป ได้แก่ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญา
เอก หรื อเทียบเท่า
ค. “คุณวุฒิไม่ตาํ กว่าระดับประกาศนียบัตร" หมายถึง ระดับการ
ศึกษาตั้งแต่ ประกาศนียบัตรขึ้นไป ได้แก่ประกาศนียบัตร ปริ ญ
ญาตรี ปริ ญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
ง. ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด จํานวนบุคลากรอื่นรวมทั้งหมด คือ อัตรา
ส่ วน 6 คน ต่อผูม้ ีสิทธ์ UC 10,000 คน (ข้อ 3.3 + ข้อ3.4)
จ. ในทางปฏิบตั ิ คาดหวังให้มีบุคลากรอื่นตามข้อ 3.3, 3.4 ใน
ระดับปริ ญญาตรี ให้ได้มากที่สุด
ดังนั้นในการพิจารณาข้อ 3.3 และ 3.4 จะเป็ นการพิจารณาต่อ เนื่อง
กันการพิจารณาเกณฑ์ขอ้ 3.3 ให้พิจารณาอัตราส่วน จํา นวนบุคลากร
อื่นที่มีคุณวุฒิต้งั แต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุข
ภาพหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อจํานวนผูม้ ีสิทธิ UC ทั้งหมด ว่าเป็ น
เท่าไร
กรณี ที่คาํ นวณแล้ว จํานวนบุคลากรอื่นที่มีคุณวุฒิต้ งั แต่ปริ ญญา
ตรี ข้ ึนไป เกินอัตราส่วน 3 คนต่อผูม้ ีสิทธิ์ UC 10,000 คน ให้นาํ ส่ วน
ที่เกินไปพิจารณารวมในข้อ 3.4
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีบุคลากรอื่นทีมีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ข้ ึน
ไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงาน
ประจํา จํานวนเท่ากับหรื อมากกว่า 3 คน ต่อ
ผูม้ ีสิทธิ UC 10,000คน

1

มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ข้ ึน
ไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงาน
ประจํา จํานวน 1-2 คน ต่อผูม้ ีสิทธิ UC
10,000คน
ไม่มีบุคลากรอื่นทีมีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงาน
ประจํา

0
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

ม3.4 บุคลากรอื่น ที่มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าระดับ
2
มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดับประกาศ นียบัตร
 การพิจารณาเกณฑ์ขอ้ 3.4 ให้พิจารณาอัตราส่ วน จํานวน
ประกาศนียบัตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อ
ขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่
บุคลากรอื่นที่มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าระดับประกาศนียบัตร ใน
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าหรื อผูป้ ระ
เกี่ยวข้องหรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิ งานประจําจํานวน
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อ
กอบโรคศิลปะตามกฏหมายว่าด้วยการ
เท่ากับหรื อมากกว่า3คน ต่อผูม้ ีสิทธิ UC10,000คน
จํานวนผูม้ ีสิทธิ UC ทั้งหมด ว่าเป็ นเท่าไร โดยพิจารณา
ประกอบโรคศิลปะปฏิบตั ิงานประจํา จํานวน 3
1
มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดับประกาศ นียบัตร
ต่อเนื่องจากข้อ 3.3 ดังนี้
คน ต่อผูม้ ีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไม่เกิน10,000 คน
ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่
 จํานวนบุคคลากรระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปที่ยงั ไม่ได้
เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงานประจํา จํานวน 1นําไปพิจารณาในข้อ 3.3 มาคํานวณอัตราส่ วน จํานวน
2 คน ต่อผูม้ ีสิทธิ UC 10,000คน
บุคลากรอื่นๆที่มีคุณวุฒิต้ งั แต่ระดับประกาศนียบัตร
ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่
0
ไม่มีบุคลากรอื่นทีคุณวุฒิระดับประกาศ นียบัตร
ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่น
เกี่ยวข้อง ต่อ จํานวนผูม้ ีสิทธิ์ UC ทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงานประจํา
 บุคคลากรระดับปริ ญญาตรี ที่พิจารณาในข้อ 3.3 แล้ว
จะไม่นาํ มาพิจารณารวมในข้อ 3.4 อีก
ม3.5 ทันตแพทย์อย่างน้อย 1 คน ปฏิบตั ิงานไม่  พิจารณาการจัดบริ การทันตกรรมว่า ดําเนินการเองหรื อใช้ กรณี ที่มีทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน พิจารณาจํานวนชัว่ โมงทันตแพทย์ ต่อผูม้ ีสิทธิ์
น้อยกว่า 3 ชัว่ โมง /สัปดาห์ต่อผูม้ ีสิทธิในพื้นที่
ระบบเครื อข่ายส่ งต่อ
2
มีทนั ตแพทย์ปฏิบตั ิงาน มากกว่าและเท่ากับ
รับผิดชอบไม่เกิน 1,000 คน หรื อ ในพื้นที่ที่ขาด ตัวอย่าง ในกรณี หน่วยบริ การปฐมภูมิแห่ งหนึ่งมีผมู ้ ีสิทธิ์ใน
3 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ต่อ 1000 คน
แคลนทันตแพทย์ ให้ทนั ตภิบาลปฏิบตั ิงาน
ความรับผิดชอบ 10,000 คน จะต้องมีทนั ตแพทย์ ปฏิบตั ิงาน
1
ทันตแพทย์ปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ 1 – 2.59
ภายใต้การกํากับของทันตแพทย์ โดยทันตภิบาล 2 อย่างน้อย 30 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ แต่ถา้ มีทนั ตแพทย์ปฏิบตั ิงาน
ชัว่ โมง/สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
คน ต่อ ทันตแพทย์ 1 คน หรื อทันตภิบาล 1 คน ได้ไม่เพียงพอในหน่วยนี้ ก็สามารถดําเนินการโดย
0
ทันตแพทย์ปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง/
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อผูม้ ี 1. จัดทันตภิบาล ปฏิบตั ิงานภายใต้การกํากับดูแลของ
สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน หรื อไม่มีทนั ตภิบาล
สิ ทธิ์ไม่เกิน 1,000 คน
2. ใช้ระบบเครื อข่ายส่ งต่อไปยังหน่วยบริ การอื่นหรื อหน่วย
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(หน่วยบริ การภาคเอกชน ไม่สามารถใช้
เงื่อนไขนี้ได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับการ
ปฎิบตั ิงาน ของทันตภิบาล ในสถานพยาบาล
ภาคเอกชน)

บริ การร่ วมให้บริ การด้านทันตกรรม โดยที่ตอ้ งคํานึงถึง
จํานวนผูม้ ีสิทธิที่หน่วยบริ การอื่นหรื อหน่วยบริ การร่ วม
ให้บริ การด้าน ทันตกรรมแห่ งนั้นดูแลอยูแ่ ล้วด้วย

ม3.6 เภสัชกรอย่างน้อย 1 คนปฏิบตั ิงานใน
หน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ย
กว่า 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ต่อผูม้ ีสิทธิ์ในพื้นที่
รับผิดชอบไม่เกิน 1,000 คน หรื อ ในพื้นที่ที่
ขาดแคลนเภสัชกร พิจารณาให้เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมปฏิบตั ิ งานภายใต้การกํากับของ
เภสัชกรได้ โดยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 คน
ต่อ เภสัชกร 1 คน หรื อเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1 คน ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 8 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ต่อผูม้ ีสิทธิ์ไม่เกิน 1,000 คน (หน่วยบริ การ
ภาคเอกชน ไม่สามารถใช้เงื่อน ไขนี้ได้ เนื่อง

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง
กรณี ที่มีทนั ตภิบาลปฏิบตั ิงาน พิจารณาจาก จํานวนชัว่ โมงทํางานของทันต
ภิบาล ต่อผูม้ ีสิทธิ์
2
ทันตภิบาลปฏิบตั ิงาน มากกว่าและเท่ากับ 6
ชัว่ โมง/สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
1
ทันตภิบาลปฏิบตั ิงาน ระหว่าง 2 – 5.59
ชัว่ โมง/สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
0
ทันตภิบาลปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง/
สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน

พิจารณาการจัดบริ การเภสัชกรรมว่าดําเนินการเองหรื อมี กรณี ที่มีเภสัชกรปฏิบตั ิงาน หรื อหน่วยร่ วมให้บริ การเภสัชกรรม ให้
พิจารณาจํานวนชัว่ โมงเภสัชกร ต่อผูม้ ีสิทธิ์
สัญญา/ข้อตกลงกับร้านยาคุณภาพ
ตัวอย่าง กรณี หน่วยบริ การปฐมภูมิหนึ่งมีผมู ้ ีสิทธิ์ 10,000
2
เภสัชกรปฏิบตั ิงาน มากกว่าและเท่ากับ 4
คน จะต้องมีเภสัชกร ปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 40 ชัว่ โมง / สัปดาห์
ชัว่ โมง / สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
แต่ถา้ ไม่มีเภสัชกรปฏิบตั ิงานในหน่วยนี้ สามารถดําเนินการโดย
1) จัดเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบตั ิงานภายใต้การกํากับดูแล
1
เภสัชกรปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ 1 ชัว่ โมง แต่ไม่
ของเภสัชกรในหน่วยบริ การประจําเดียวกัน โดยในหน่วย
เกิน 4 ชัว่ โมง / สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
นี้จะต้องมีเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 8
0
เภสัชกรปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง /
ชม./สัปดาห์ ต่อผูม้ ีสิทธ์ 1,000 คน หรื อ
สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
2) ในกรณี ที่หน่วยบริ การปฐมภูมิไม่ได้จดั ระบบบริ การเภสัช
กรรมด้วยตนเอง ให้ใช้หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้าน
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จากไม่มีกฎหมายรองรับการปฎิบตั ิ งานของ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ในสถาน พยาบาล
ภาคเอกชน)

SD-18.6-004

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง
เภสัชกรรม (ร้านยาคุณภาพ) ให้นบั จํานวนเภสัชกรรม
กรณี ที่มีเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบตั ิงาน พิจารณาจํานวนชัว่ โมง
เช่นเดียวกัน โดยต้องคํานึงถึงจํานวนผูม้ ีสิทธิที่หน่วย
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมต่อผูม้ ีสิทธิ์
บริ การร่ วมให้บริ การด้านเภสัชกรรม(ร้านยาคุณภาพ) แห่ ง
2
พนักงานเภสชักรรมปฏิบตั ิงาน มากกว่าและ
นั้นดูแลอยูแ่ ล้วด้วย
เท่ากับ 8 ชัว่ โมง / สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
1
พนักงานเภสชักรรมปฏิบตั ิงาน ระหว่าง 2
ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 8 ชม.ต่อสัปดาห์ ต่อ
1,000 คน
0
พนักงานเภสชักรรมปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 2
ชัว่ โมง / สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน

44 / 97/

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

หมวด 4 การบริหารจัดการ
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

ม4.1 มีผจู ้ ดั การ หรื อคณะทํางาน ร่ วมกัน  พิจารณาจากหลักฐาน เช่น คําสัง่ แต่งตั้ง หรื อ การมอบ หมายงาน ที่มีการ
บริ หารจัดการและพัฒนาบริ การ
กําหนดผูจ้ ดั การหรื อคณะทํางานที่ทาํ หน้าที่บริ หารจัดการดูแลสุ ขภาพของ
สาธารณสุ ขให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ผูม้ ีสิทธิ์ในความรับ ผิดชอบ และมีราย งานการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
(เช่น อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เป็ นต้น)
กรณี เป็ นกลุ่มหน่วยบริ การให้พิจารณาในภาพรวมของกลุ่ม (รวมคน เงิน
งาน)

ม4.2 มีแผนงาน ที่สอดคล้องกับ
แผนงานของหน่วยบริ การประจํา
สํานักงาน และสอดคล้องกับสภาวะ
สุ ขภาพของผูม้ ีสิทธิ ที่ระบุเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน

 พิจารณาเอกสาร ร่ วมกับการสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบโดยให้อธิบาย สภาวะ
สุ ขภาพของผูม้ ีสิทธิ และแผนงานและโครงการในการจัดบริ การ
สาธารณสุ ข ของหน่วยบริ การปฐมภูมิ ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงาน
ของหน่วยบริ การประจําและสุ ขสภาพวะของผูม้ ีสิทธิ์หรื อไม่
กรณี เป็ นกลุ่มหน่วยบริ การให้พิจารณาในภาพรวมของกลุ่ม โดยจะต้องมี
แผนงานของกลุ่มหน่วยบริ การปฐมภูมิที่แสดงถึงการผสมผสานการ
ทํางานร่ วมกัน (รวมคน เงิน งาน) และแผนงานของแต่ละหน่วย

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีคาํ สัง่ แต่งตั้ง และมีรายงานการ
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ

1

มีคาํ สัง่ แต่งตั้งหรื อการมอบหมาย
งาน แต่ไม่มีรายงานการประชุม
หรื อ ประชุมไม่สมํ่าเสมอ

0

ไม่มีคาํ สัง่ แต่งตั้งหรื อการ
มอบหมายงาน และไม่มีรายงาน
การประชุม
มีแผนงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
ชัดเจน สอดคล้องกับสภาวะสุ ขภาพ
ของผูม้ ีสิทธิ์ในพื้นที่ สามารถ
อธิบายได้
มีแผนงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
ชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับ
สภาวะสุ ขภาพของผูม้ ีสิทธิ์ใน
พื้นที่ หรื อไม่สามารถอธิบายได้
ไม่สามารถแสดงแผนงาน และไม่
สามารถอธิบายได้

2

1

0
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต /เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ
ม4.3 มีระบบการติดต่อสื่ อสาร ที่
สามารถขอรับคําปรึ กษาจากหน่วย
บริ การประจํา และหน่วยบริ การรับส่ ง
ต่อได้อย่างรวดเร็ ว

ม4.4 มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการจัดบริ การและบริ หารจัดการที่
สามารถเชื่อม โยงภายในเครื อข่ายหน่วย
บริ การ และเครื อข่ายสารสนเทศของ
สํานักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่ งข้อมูล
หรื อรายงานให้หน่วยบริ การประจํา
หรื อ ให้สาํ นักงานตามที่สาํ นักงาน
กําหนด

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

 พิจารณาจากการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ พิจารณากระบวน การขอรับ
คําปรึ กษาจากหน่วยบริ การประจําหรื อหน่วยบริ การรับส่ งต่อว่ามีหรื อไม่
ในประเด็น ดังนี้
ก. เครื่ องมืออุปกรณ์ ใช้สื่อสาร ที่แสดงได้ และพร้อมใช้งาน
ข. บัญชีรายชื่อแพทย์/ผูร้ ับคําปรึ กษา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้
ค. Flow chart ผังการขอรับคําปรึ กษาจากหน่วยบริ การ
ง. มีการบันทึกผลการติดต่อสื่ อสาร และการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ขอรับคําปรึ กษา
กรณี เป็ นกลุ่มหน่วยบริ การปฐมภูมิ ให้พจิ ารณาระบบติดต่อสื่ อสารภายใน
กลุ่ม และในแต่ละหน่วยกับหน่วยบริ การประจําและหน่วยบริ การรับส่ งต่อด้วย
 พิจารณาว่าหน่วยบริ การปฐมภูมิมีขอ้ มูลใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อมูลบุคคลผูม้ ี
สิ ทธิ์ UC และครอบครัว 2) ข้อมูลการให้บริ การ (ชุดสิ ทธิประโยชน์) 3) ข้อมูล
เพื่อการบริ หาร และมีการดําเนินการดังต่อไปนี้
ก. มีการจัดเก็บข้อมูล และสํารองข้อมูล ตามที่กาํ หนด
ข. การบันทึกข้อมูลที่มีความต่อเนื่\อง และปรับปรุ งเป็ นปั จจุบนั
ค. มีการประมวลผลข้อมูล อาจใช้คอมพิวเตอร์ หรื อไม่กไ็ ด้
ง. มีการวิเคราะห์และนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและ
การบริ หารจัดการหน่วยบริ การและแก้ไขปัญหาสุ ขภาพของพื้นที่
จ. มีการจัดทําและส่ งรายงานให้หน่วยบริ การประจําและสํานักงาน ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา

2

มีครบทุกข้อตามแนวทางพิจารณา

1

มีอย่างน้อย 3 ข้อในแนวทาง
พิจารณา
มีนอ้ ยกว่า 3 ข้อในแนวทาง
พิจารณา

SD-18.6-004

46 / 97/

0

2
1
0

มีการดําเนินการ ตามข้อ (ก) – (จ)
ครบถ้วนทุกข้อ
มีการดําเนินการ ตามข้อ (ก) – (จ)
จํานวน 3 - 4 ข้อ
มีการดําเนินการ ตามข้อ (ก) – (จ)
น้อยกว่า 3 ข้อ

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต /เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ
ม4.5 มีการกํากับดูแลและพัฒนาคุณภาพ
หน่วยบริ การปฐมภูมิตามมาตรฐานที่
กําหนด ดังต่อไปนี้
ม4.5.1 มีการบริ หารจัดการ
คุณภาพ

ม4.5.2 มีการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม เพื่อพัฒนา
คุณภาพหน่วยบริ การ

แนวทางการพิจารณา

ข้ อสั งเกต /เงือนไข
การปรับปรุง
ให้พิจารณาแผนและระบบการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพบริ การ ในด้านต่างๆในแต่ละข้อย่อย (ข้อ 4.5.1 - 4.5.4) ว่ามีหรื อไม่ เป็ นอย่างไร
และเริ่ มดําเนินการไปแล้วหรื อไม่ อย่างไร
 พิจารณาเอกสารและสอบถามผูร้ ับผิดชอบในประเด็นดังนี้
ก. การนําระบบบริ หารจัดการคุณภาพมาใช้ เช่น 5 ส, ISO, มาตรฐาน ศสช.,
มาตรฐานบริ การสาธารณสุ ข เป็ นต้น
ข. มีการประเมินตนเอง หรื อมีกิจกรรมทบทวนการให้บริ การ เพื่อค้นหาส่วน
ขาดในการพัฒนา
ค. มีคู่มือ /แนวทางปฏิบตั ิการให้บริ การสาธารณสุ ขในโรคหรื อปัญหาที่พบ
บ่อย อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
ง. มีการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ และติดตามประเมินผล (พิจารณาจาก
แผนงานโครงการที่ดาํ เนินการเพื่อแก้ไขส่วนขาดรวมทั้งการประเมินผล
โครงการ)
 พิจารณาเอกสาร สอบถามผูร้ ับผิดชอบ และสังเกตเกี่ยวกับการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม ดังนี้ โดย ข้อ (ก) และ (ข) เป็ นภาคบังคับ ต้องมี
ก. มีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่สะอาด ปราศจากเชื้อ และพร้อมใช้งาน
ข. มีระบบการกําจัดขยะติดเชื้อที่เหมาะสม ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
ชุมชน
ค. คู่มือ/แนวทางปฏิบตั ิในการควบคุมการติดเชื้อในสถานบริ การ
ง. มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอเหมาะสม
SD-18.6-004
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีการจัดการ ตามข้อ (ก) – (ง)
ครบถ้วนทุกข้อ

1

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง) จํานวน
2 - 3 ข้อ

0

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง)
น้อยกว่า 2 ข้อ หรื อไม่ได้
ดําเนินการเลย

2

มีการจัดการ ตามข้อ (ก) – (ง)
ครบถ้วนทุกข้อ

1

มีการจัดการตามข้อ (ก) และ (ข)

0

ไม่มีการจัดการตามข้อ (ก) และ (ข)

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

ม4.5.3 มีการบันทึกข้อมูลการบริ การที่มี
 พิจารณาจากให้ผรู ้ ับผิดชอบในการให้บริ การอธิบายวิธีดาํ เนินงาน
คุณภาพและประสิ ทธิภาพเพือ่ การกํากับดูแลและ
และแสดงหลักฐาน (เช่น ทะเบียน OPD card แฟ้ มประวัติ diary box
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริ การ
ใบนัด family folder การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลงข้อมูล
ผูป้ ่ วย) ว่ามีการเก็บข้อมูลผูใ้ ช้บริ การอย่างเป็ นระบบ ครบ ถ้วน
ต่อเนื่อง ในประเด็นต่าง ดังนี้
ก. มีการบันทึกข้อมูลที่จาํ เป็ นของผูใ้ ช้บริ การตามลําดับเวลา ข้อมูล
จําเป็ นประกอบด้วย การวินิจฉัยโรค ยาหรื อกระบวนการให้
บริ การที่มีการบริ การให้แก่ประชาชน ในแต่ละครั้ง มีการบันทึก
ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยง หรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
ข. มีระบบการจัดระบบเก็บข้อมูลที่มีการปรับข้อมูลตลอดให้
ทันสมัยตลอดเลา
ค. มีการเก็บข้อมูลผูป้ ่ วยเป็ นความลับ ตามกฏหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ง. หากมีการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จะต้องมีระบบป้ องกันการ
สู ญหาย และมีการปรับข้อมูลให้ทนั สมัย
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง) ครบถ้วน
ทุกข้อ

1

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง) จํานวน 2 3 ข้อ

0

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง) จํานวน 1
ข้อ หรื อไม่ได้ดาํ เนินการเลย

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต /เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

ม4.5.4 มีแนวทางการจัดบริ การที่ต่อเนื่อง
ให้ผรู ้ ับผิดชอบ อธิบายวิธีดาํ เนินงาน สังเกตและแสดงหลักฐาน
ของการให้บริ การ
(เช่น ทะเบียน OPD card แฟ้ มประวัติ diary box ใบนัด family
folder) เพื่อให้เห็นว่า มีการจัดบริ การที่ต่อเนื่อง เช่น ระบบการนัด
หมาย การติดตาม การจัดระบบข้อมูล ในประเด็น ดังนี้
ก. มีการกําหนดทีมรับผิดชอบการจัดบริ การต่อเนื่อง ที่ชดั เจน
ข. มีการนัดหมายให้รับบริ การอย่างต่อเนื่อง (ตามกลุ่มเป้ าหมายและ
ตารางการรับบริ การ)
ค. มีการตรวจสอบและติดตามกรณี ขาดนัด
ง. มีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดบริ การอย่างต่อเนื่อง กรณี ส่งผูป้ ่ วยไป
รับการรักษาต่อและส่ งกลับ
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง)
ครบถ้วน ทุกข้อ

1

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง) จํานวน
2-3 ข้อ

0

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง) น้อย
กว่า 2 ข้อ หรื อไม่ได้ดาํ เนินการ

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต /เงือนไข
การปรับปรุง

หมวด 5 สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ น ต้ องมีสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (ให้พิจารณาในแต่ละหน่วยบริ การปฐมภูมิ ถึงแม้วา่ จะรวมกันเป็ นปฐมภูมิกลุ่มก็ตาม)
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ
แนวทางการพิจารณา
คะแนน
 พิจารณาโดย การสังเกตและสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบในการจัดบริ การ ดังนี้
ก. สถานที่ให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป สะอาด มีการระบายอากาศ
ภายในอาคาร แสงสว่างเพียงพอ และมีระบบกําจัดของเสี ยที่เหมาะสม
ข. แต่ละส่ วนบริ การมีพ้นื ที่ให้บริ การที่จดั เป็ นสัดส่ วน ไม่แออัด (ขึ้นอยู่
กับประเภทบริ การและจํานวนผูร้ ับบริ การ)
ค. มีการออกแบบจุดบริ การให้สะดวกต่อการให้บริ การระหว่างผู ้
ให้บริ การและผูร้ ับบริ การ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางการสร้าง สัมพันธภาพ
เช่น กระจกกั้นเคาน์เตอร์
ง. มีการจัดการระบบไหลเวียนผูป้ ่ วยให้สามารถรับบริ การอย่างเบ็ดเสร็ จ
ผสมผสานโดยทีมบริ การขนาดเล็กที่ไม่ขดั ขวางการติดต่อสื่ อสาร
ภายในทีมงาน
ม5.2 จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่ องมือ  พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
ยาและเวชภัณฑ์ ที่จาํ เป็ น พร้อมใช้
ภาคผนวก 1 ตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่า อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
งานสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ อง กัน
งาน หากไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหา
การเจ็บป่ วย การตรวจวินิจฉัยโรค
อย่างไร
และการรักษาพยาบาล ตามรายการ
ที่สาํ นักงานกําหนดใน ภาคผนวก 1
ม 5.1 มีการจัดสถานที่เป็ นสัดส่ วน
สะอาด ปลอดภัย และมีพ้นื ที่ให้บริ
การอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการ
จัดบริ การแต่ละด้าน

ม5.3 กรณี จดั ให้บริ การทางทันตก  พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
SD-18.6-004
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เกณฑ์ คะแนน

2

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง) ครบถ้วนทุกข้อ

1

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง) จํานวน 2-3 ข้อ

0

มีการจัดการตามข้อ (ก) – (ง) น้อยกว่า 2 ข้อ หรื อ
ไม่ได้ดาํ เนินการเลย

2

มีรายการตามภาคผนวก 1 ครบทั้ง 24 ข้อและ พร้อม
ใช้งาน
มีรายการตามภาคผนวก 1 ขาดไป น้อยกว่า 30 %
(ไม่เกิน 8 ข้อ) โดยไม่ใช่รายการ *** (ที่เป็ น) และมี
แผนการจัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก 1 มากกว่า 30% (8 ข้อ
ขึ้นไป) หรื อขาดรายการ ***(ที่จาํ เป็ น)
มีรายการตามภาคผนวก 2 ครบทั้ง 11 ข้อ และ

1

0
2

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ
รรมภายในหน่วยบริ การปฐมภูมิเอง
ต้องมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ ยาและ
เวชภัณฑ์ ตามรายการที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่
สํานักงานกําหนด ในภาคผนวก 2

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ภาคผนวก 2 ตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่า อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
งาน หากไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหา
อย่างไร

พร้อมใช้งาน
1

0
8

ม5.4 กรณี จดั ให้บริ การทางด้าน
 พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
เภสัชกรรม ภายในหน่วยบริ การ
ภาคผนวก 3 ตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่า อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
ปฐมภูมิเอง ต้องมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ
งาน หากไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหา
ยาและเวชภัณฑ์ ตามรายการที่
อย่างไร
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อ
ตามที่สาํ นักงานกําหนด ใน
ภาคผนวก 3
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เกณฑ์ คะแนน

2
1

0
8

มีรายการตามภาคผนวก 2 ขาดไป น้อยกว่า 30 %
(ไม่เกิน 3 ข้อ) โดยไม่ใช่รายการ *** และมี
แผนการจัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก 2 มากกว่า 30% (3 ข้อ
ขึ้นไป) หรื อขาดรายการ ***
ไม่ได้จดั บริ การทันตกรรมภายในหน่วยงาน
มีรายการตามภาคผนวก 3 ครบทั้ง 24 ข้อ และ
พร้อมใช้งาน
มีรายการตามภาคผนวก 3 ขาดไป น้อยกว่า 30 %
(ไม่เกิน 8 ข้อ) โดยไม่ใช่รายการ *** และมี
แผนการจัด การให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก 3 มากกว่า 30% (9 ข้อ
ขึ้นไป) หรื อขาดรายการ ***
ไม่ได้จดั บริ การด้านเภสัชกรรมภายใน
หน่วยงาน

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

ม5.5 กรณี จดั ให้บริ การตรวจทาง  พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบตั ิการ ภายในหน่วยบริ การ
ภาคผนวก 4 ตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่า อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
ปฐมภูมิเอง ต้องมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ
งาน หากไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหา
ยาและเวชภัณฑ์ ตามรายการที่
อย่างไร
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรื อ
ตามที่สาํ นักงานกําหนด ใน
ภาคผนวก 4
ม5.6 กรณี จดั ให้บริ การ
 พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ
กายภาพบําบัด ภายในหน่วยบริ การ  ในภาคผนวก 5 ตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่า อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
ปฐมภูมิ เอง ต้องมีอุปกรณ์
งาน หากไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหา
เครื่ องมือ ยาและเวชภัณฑ์ ตาม
อย่างไร
รายการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรื อตามที่สาํ นักงาน
กําหนด ในภาคผนวก 5
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีรายการตามภาคผนวก 4 ครบทั้ง 11 ข้อ และ
พร้อมใช้งาน
มีรายการตามภาคผนวก 4 ขาดไป น้อยกว่า 30 %
(ไม่เกิน 3 ข้อ) โดยไม่ใช่รายการ *** และมี
แผนการจัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก 4 มากกว่า 30% (4
ข้อขึ้นไป) หรื อขาดรายการ ***
ไม่ได้จดั บริ การด้านห้องปฏิบตั ิภายในหน่วยงาน

1

0
8
2

มีรายการตามภาคผนวก 5 ครบทั้ง 9 ข้อ และ
พร้อมใช้งาน

1

มีรายการตามภาคผนวก 5 ขาดไป น้อยกว่า 30 %
(ไม่เกิน 3 ข้อ) โดยไม่ใช่รายการ *** และมี
แผนการจัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3 เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก 5 มากกว่า 30% (4
ข้อขึ้นไป) หรื อขาดรายการ ***
ไม่ได้จดั บริ การด้านกายภาพบําบัดภายใน
หน่วยงาน

0
8

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม5.7 กรณี จดั ให้บริ การแพทย์
 พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
แผนไทย ภายในหน่วยบริ การปฐม
ภาคผนวก 6 ตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่า อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
ภูมิ เอง ต้องมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ ยา
งาน หากไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหา
และเวชภัณฑ์ ตามรายการที่กาํ หนดใน อย่างไร
กฎกระ ทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล หรื อตามที่
สํานักงานกําหนด ในภาคผนวก 6
ม5.8 กรณี จดั ให้บริ การแพทย์แผน  พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่ องมืออุปกรณ์ใน
ไทยประยุกต์ ภายในหน่วยบริ การ
ภาคผนวก 7 ตรวจดูวา่ มีครบตามขั้นตํ่า อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
ปฐมภูมิ เอง ต้องมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ
งาน หากไม่มีหรื อไม่พร้อมใช้งาน สถานบริ การจัดการแก้ปัญหา
ยาและเวชภัณฑ์ ตามรายการที่กาํ หนด อย่างไร
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมาย
ว่าด้วย สถาน พยาบาล หรื อตามที่
สํานักงานกําหนด ในภาคผนวก 7
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เกณฑ์ คะแนน

2

มีรายการตามภาคผนวก 6 ครบและพร้อมใช้งาน

1

มีรายการตามภาคผนวก 6 ขาดไป น้อยกว่า 30
% และมีแผนการจัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3
เดือน และหน่วยอื่นมีครบ
ขาดรายการตามภาคผนวก 6 มากกว่า 30%
ไม่ได้จดั บริ การแพทย์แผนไทยภายใน
หน่วยงาน
มีรายการตามภาคผนวก 7 ครบและพร้อมใช้งาน

0
8
2
1

0
8

มีรายการตามภาคผนวก 7 ขาดไป น้อยกว่า 30
% และมีแผนการจัดการให้เรี ยบร้อยภายใน 3
เดือน
ขาดรายการตามภาคผนวก 7 มากกว่า 30%
ไม่ได้จดั บริ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ภายใน
หน่วยงาน

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงือนไข
การปรับปรุง

ผนวก 1 การให้ บริการสร้ างเสริมสุ ขภาพ การป้องกันการเจ็บป่ วย การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ น
หมายเหตุ *** เป็ นรายการทีจ่ ําเป็ นอย่ างยิง่ ขาดไม่ ได้
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

ก. ทะเบียนผู้รับบริการ
(1) มีต/ู ้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเก็บประวัติผมู ้ ารับบริ การที่สามารถค้นหาง่าย และเก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (มีที่เก็บเวช
ระเบียนที่มนั่ 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 วนบุคคลอื่นๆของ
ผูป้ ่ วย เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ ที่อยูแ่ ละเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน 3.5 ประวัติอาการป่ วย ผลการตรวจทางร่ างกาย และผล
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรของผูป้ ่ วย 3.6 การวินิจฉัย 3.7 การรักษา 3.8 ลายมือชื่อผูป้ ระกอบวิชาชีพ / ผูใ้ ห้การ
รักษาพยาบาล (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
(9) ไม้กดลิ้น
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ไม่ มี

ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

(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
19.3 0.5% calcium chloride/gluconate
19.5 Furosemide injection

19.2 Atropine injection 1:1000
19.4 20% dextrose หรื อ 50% dextrose
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
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ไม่ มี

ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

ง. ***ชุ ดผ่ าตัดเล็กและอุปกรณ์ ทาํ แผลเบือ้ งต้ น
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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ไม่ มี

ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไข
การปรับปรุง

ผนวก 2 การให้ บริการทันตกรรม
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ น
หมายเหตุ *** เป็ นรายการทีจ่ ําเป็ นอย่ างยิง่ ขาดไม่ ได้
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการ
ตรวจสอบ
มี
ไม่ 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 ขภาพรายบุคคล (เช่น
การสอนสุ ขศึกษา การปรับพฤติกรรม) บริ เวณสนับสนุนบริ การ และบริ เวณที่พกั รอของผูม้ ารับบริ การ)
ข. เครื่องมือและอุปกรณ์ ทนั ตกรรม
(4) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อของหน่วยบริ การที่ได้มาตรฐาน และมีเครื่ องทําให้ปลอดเชื้อด้วยไอนํ้าร้อนแรงดันสูง (autoclave) หรื อมีใช้ร่วมกัน
ในเครื 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 อน
ระหว่าง
ให้บริ การ
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ข้ อสั งเกต /
เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการ
ตรวจสอบ
มี
ไม่ 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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ข้ อสั งเกต /
เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง

ผนวก 3 การให้ บริการเภสั ชกรรม
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ น
หมายเหตุ *** เป็ นรายการทีจ่ ําเป็ นอย่ างยิง่ ขาดไม่ ได้
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง
มี
ไม่ มี

ก. สถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้ อม
(1) เป็ นสถานที่มนั่ คง แข็งแรง มีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 15 ตารางเมตร มีบริ เวณแยกจากสถานที่แวดล้อมเป็ นสัดส่ วน
(2) มีความสะอาด แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดี
(3) *** มีการจัดการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
(4) มีการจัดวางยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ โดยไม่ให้ผรู ้ ับบริ การเข้าถึงยากลุ่มดังกล่าวได้โดยตรง
(5) มีบริ เวณให้คาํ ปรึ กษาที่เป็ นสัดส่ วน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ให้เภสัชกรสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้สะดวก
(6) มีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ติดในที่เปิ ดเผย ผูร้ ับบริ การสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ดังนี้
6.1 ป้ ายแสดงว่าเป็ น “ร้านยา” หรื อ “สถานที่บริ การยา”
6.2 ป้ ายแสดงชื่อตัว รู ปถ่าย เลขที่ใบประกอบวิชาชีพของผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการและเวลาปฏิบตั ิงานของเภสัชกรที่กาํ ลังปฏิบตั ิหน้าที่ติดอยู่ ณ
จุดส่ งมอบยาที่ผรู ้ ับบริ การเห็นได้ชดั เจน
ข. อุปกรณ์ และวัสดุ
(7) มีอุปกรณ์นบั เม็ดยาหรื อแคปซูลอย่างน้อย 2 ชุด เพื่อแยกนับยากลุ่มที่อาจเกิดอาการแพ้ เช่น กลุ่มเพนนิซิลิน
(8) มีอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการให้บริ การที่สะอาด และไม่เกิดการปนเปื้ อนในระหว่างการให้บริ การ
(9) *** มีหอ้ งเย็นหรื อตูเ้ ย็นเก็บเวชภัณฑ์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิได้ตามกําหนด
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เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง
มี
ไม่ มี

(10)*** ภาชนะบรรจุยามีฉลากครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด
(11) มีฉลากช่วย เอกสารความรู ้ สนับสนุนการบริ การอย่างเหมาะสม
ค. การบริการเภสั ชกรรม
(12) มีเกณฑ์ในการเลือกสรรยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการรับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดีและมาจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือ
(13) *** มีการเก็บรักษาซึ่งมีเป้ าหมายให้ยามีประสิ ทธิภาพในการรักษาที่ดี และปลอดภัยตลอดเวลา
(14) *** มีระบบควบคุมกํากับยาหมดอายุ
(15) มีการเก็บรักษายาควบคุมพิเศษ, ยาเสพติดให้โทษ, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้เป็ นสัดส่ วนในที่เก็บที่มนั่ คงแข็งแรงและตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา
(16) มีระบบตรวจประเมินความเหมาะสมของยาตามใบสัง่ ยาและสามารถติดต่อแพทย์ผสู ้ งั่ ใช้ยาได้ทนั ที
(17) ***ยาที่ส่งมอบต้องมีขอ้ มูลครบถ้วน โดยระบุสถานที่บริ การ ชื่อผูป้ ่ วย วันที่จ่ายยา ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา วิธีใช้ยา ข้อควรระวัง และวันหมดอายุ
(18)*** มีการให้คาํ แนะนําตามสมควรเกี่ยวกับการใช้ยาอันตรายให้ปลอดภัยตามหลักวิชาและมรรยาทแห่งวิชาชีพ
(19)***มีการบันทึกการให้บริ การสําหรับผูร้ ับบริ การที่ตอ้ งติดตามการใช้ยาต่อเนื่อง
(20) มีระบบรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(21) มีการทําบัญชียาที่ซ้ือและขายตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(22) มีการเก็บรักษาใบสัง่ ยาและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นหลักฐานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ให้บริ การ
(23) มีบริ การข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(24) ต้องไม่มีผลิตภัณฑ์ที่บนั่ ทอนสุ ขภาพ เช่น บุหรี่ สุ รา เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้บริ การทางเภสัชกรรม
รวม 24 รายการ (เฉพาะข้ อทีม่ ีช่องว่ างให้ เติม มี / ไม่ มี ได้ เท่ านั้น)
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ผนวก 4 การให้ บริการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ น
หมายเหตุ *** เป็ นรายการทีจ่ ําเป็ นอย่ างยิง่ ขาดไม่ ได้
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการ
ตรวจสอบ
มี
ไม่ มี

ก. เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
(1) กล้องจุลทรรศน์ที่มีกาํ ลังขยายไม่นอ้ ยกว่า 1,000 เท่า
(2)

***เครื่ องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริ มาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (hematocrit centrifuge)

(3)

เครื่ องหมุนเหวี่ยง (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 ย็นสําหรับเก็บวัสดุวทิ ยาศาสตร์และสิ่ 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 ตามประเภทของการตรวจวิเคราะห์
ที่ให้บริ 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

61 / 97/

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง

ผนวก 5 การให้ บริการกายภาพบําบัด
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ น
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

ไม่ มี

ก. เครื่องใช้ ทวั่ ไป จะต้ องจัดให้ มี (สามารถใช้ ร่วมกับบริการอืน่ ได้ )
(1) เตียงที่ใช้สาํ หรับการตรวจรักษา
(2) เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก
(3) ตูห้ รื อชั้นเก็บอุปกรณ์กายภาพบําบัด/ยา
(4) อ่างล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ
ข. เครื่องมือกายภาพบําบัด รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ทไี่ ด้ มาตรฐานไม่ น้อยกว่ า 3 ชนิด จากรายการ
ดังต่ อไปนี้
(5) เครื่ องแช่แผ่นเก็บความร้อน (hydrocollator unit)
(6) อุปกรณ์การออกกําลังกาย (weight, bicycle)
(7) อุปกรณ์การฝึ กเดิน (parallel bar, cane, crutch, walker)
(8) เตียงหัดยืน (tilt table)
(9) อุปกรณ์การฝึ กเคลื่อนไหว (เช่น รอกบริ หาร (over head pulley), บันไดผนัง (wall ladder), wheel exerciser เป็ น
ต้น)
รวม 9 รายการ (เฉพาะข้ อทีม่ ีช่องว่ างให้ เติม มี / ไม่ มี ได้ เท่ านั้น)
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ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง

ผนวก 6 การให้ บริการแพทย์ แผนไทย
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ น
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 นสําหรับรักษาโรคตามเกณฑ์ข้ นั 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
กรณี มีเตียงนวด เตียงนวดขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร ความสู งไม่นอ้ ย
กว่า 0.30-0.40 เมตร ที่วา่ งระหว่างเตียงห่างกันประมาณ 1 เมตร
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ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

ไม่ มี

ถ้าเป็ นห้องที่มีเตียงหลายเตียงมีผา้ ม่านกั้นระหว่างเตียงให้เป็ นสัดส่ วน
ถ้าเป็ นพื้นให้ยกพื้นสู ง 0.40 เมตร เบาะที่นอนเป็ นเบาะแข็ง หุม้ ด้วยวัสดุทนทาน ทําความสะอาดง่าย พร้อมผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าคลุมตัวผูป้ ่ วย ผ้าขวางเตียง
ง. ห้ องอบไอนํา้ (ถ้ ามี) ห้ องอบไอนํา้ เดีย่ ว ต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี้
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.20X1.20 เมตร ความสู งของเพดานไม่นอ้ 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 ฉุกเฉิ น
จ. ห้ องอบไอนํา้ (ถ้ ามี) ห้ องอบไอนํา้ รวม (ขนาดความจุ 1 – 3 คน) ต้ องมีลกั ษณะ ดังนี้
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.50 X2.00 เมตร ความสู งของเพดานไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร แยกห้องชาย-หญิง
ลักษณะอื่น เช่นเดียวกับ ห้องอบไอนํ้าเดี่ยว
ฉ. ห้ องประคบ (ถ้ ามี) ต้ องมีลกั ษณะดังนี้ คือ
ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 2.50X4.00 เมตร
เตียงนอนขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.20 X 2.00 เมตร สู ง 0.40 เมตร
ที่นอนเป็ นที่นอนแข็ง หุม้ ด้วยหนังเทียม
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ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง

เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
มี

ไม่ มี

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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ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง

ผนวก 7 การให้ บริการการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ น
เกณฑ์ การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ ข้ อสั งเกต / เงือ่ นไขการ
ปรับปรุง
มี
ไม่ มี

มีวสั ดุอุปกรณ์ เพียงพอกับการให้ บริการเช่ นเดียวกับการบริการแพทย์ แผนไทย และมีเพิม่ เติมดังนี้
ก. อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(1) หูฟัง
(2) เครื่ องวัดความดันเลือด
(3) ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย วัดอุณหภูมิ
(4) ไฟฉาย ไม้กดลิ้น
(5) ไม้เคาะเข่า
(6) ตูอ้ ่านฟิ ล์ม (อาจมีหรื อไม่กไ็ ด้)
ข. ยาและเวชภัณฑ์
(1) มียาสมุนไพรและเวชภัณฑ์อื่นที่จาํ เป็ นสําหรับรักษาโรคโดยมีรายการและปริ มาณเพียงพอ
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