แนวทางการตรวจการประเมินตามเกณฑ์ ขนึ้ ทะเบียน “หน่ วยบริการประจํา”
หมวดที่ 1. ศักยภาพในการจัดระบบบริการ ให้ ประชาชนเข้ าถึง
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการ
แนวทางการพิจารณา
คะแนน
เกณฑ์ คะแนน
ประจํา
2
เครื อข่ายหน่วยบริ การครอบคลุมทุกระดับ และมี
ม1.1 ทําหน้าที่เป็ นแกน
 พิจารณาจากองค์ประกอบของเครื อข่ายหน่วยบริ การ ที่จะต้องประ กอบ ด้วย
เอกสาร / หนังสื อ /ข้อตกลง / สัญญาบริ การที่ชดั เจน
กลางในการจัดเครื อข่าย
หน่วยบริ การประจําเป็ นแกนกลาง โดยภายในหน่วยบริ การประจําประกอบ
หน่วยบริ การและระบบส่ ง
ด้วยหน่วยบริ การปฐมภูมิที่ดาํ เนินการเอง หน่วยบริ การปฐมภูมิอื่น และ/
1
เครื อข่ายหน่วยบริ การครอบคลุมทุกระดับ แต่ไม่มี
ต่อ
หรื อ มีหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ ที่ครอบ คลุมผูม้ ีสิทธิที่ลง ทะเบียน และ
เอกสาร/หนังสื อ/ข้อตกลง/สัญญาบริ การที่ชดั เจน
มีการจัดระบบส่ งต่อไปยังบริ การทุติยภูมิและตติยภูมิ ของหน่วยบริ การรับส่ ง
ต่อ โดยแสดงเอกสาร หนังสื อ/ข้อตกลง/สัญญาการบริ การได้อย่างชัดเจน
0
เครื อข่ายหน่วยบริ การไม่ครอบคลุมบริ การทุกระดับ
ม1.2 มีหน่วยบริ การปฐม
ภูมิที่ให้บริ การด้วยตนเอง
อย่างน้อย 1 แห่ง

 พิจารณาจาก 1) มีทีมบุคลากรชัดเจน 2) มีบริ การแบบองค์รวมชัดเจน 3)
สถานที่จดั บริ การ
กรณี รับผิดชอบผูม้ ีสิทธิ์ UC น้อยกว่า 10,000 คน ให้ใช้สถานที่ร่วมกันได้
กรณี รับผิดชอบผูม้ ีสิทธิ์ UC มากกว่า 10,000 คน ควรมี OPD แยกต่างหาก
กรณี ที่หน่วยบริ การประจํานั้นเป็ นโรงพยาบาล ควรมีหน่วยบริ การปฐมภูมิ ที่แยก
ออกชัดเจนโดยอาจใช้การรักษา พยาบาลร่ วมกันที่ OPD ได้ หรื ออาจตั้งอยูน่ อกหรื อ
ใน รพ. มีทีมบุคลากรรับผิดชอบ ให้บริ การแบบองค์รวมที่ต่อเนื่อง เชื่อมต่อกับ
บริ การในชุมชน กรณี ที่ต้ งั อยูใ่ น รพ.บริ การบางส่ วนอาจใช้ facility ของรพ.ได้เช่น
เภสัชกรรม lab โดย คํานึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงของประ ชาชนเป็ นหลัก
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มีหน่วยบริ การปฐมภูมิที่ให้บริ การด้วยตนเอง
ครบถ้วนตามแนวทางพิจารณา
มีหน่วยบริ การปฐมภูมิที่ให้บริ การด้วยตนเอง ไม่
ครบถ้วนตามแนวทางพิจารณา
ไม่มีหน่วยบริ การปฐมภูมิที่ดาํ เนินการด้วยตนเอง
ตามแนวทางพิจารณา
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ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการ
แนวทางการพิจารณา
คะแนน
เกณฑ์ คะแนน
ข้ อสั งเกต/เงือน
ประจํา
ไขการปรับปรุง
ม1.3 กรณี ที่มีผมู ้ ีสิทธิ์ UC ลงทะเบียนมากกว่า 10,000 คน ต้องจัดให้มีหน่วยบริ การปฐมภูมิ ที่ผมู ้ ีสิทธิ์ UC สามารถเดินทางเข้าถึงสะดวก (1 หน่วย ต่อผูม้ ีสิทธิ UC ไม่เกิน 10,000 คน) และ
อาจมีหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การตรวจประเมินเฉพาะหน่วยบริ การประจําที่มีผมู ้ ีสิทธิ์ UC ลงทะเบียนมากกว่า 10,000 คน
2
มีหน่วยบริ การปฐมภูมิที่จดั จริ ง ตั้งแต่ร้อยละ 81
ม1.3.1 อัตราส่ วนหน่วย  พิจารณาสัดส่ วนจํานวนหน่วยบริ การปฐมภูมิที่จดั จริ ง เทียบกับ จํานวน
ของจํานวนหน่วยบริ การปฐมภูมิที่ควรมี
บริ การปฐมภูมิ 1 หน่วย ต่อ
หน่วยบริ การปฐมภูมิที่ควรมี (จํานวนหน่วยบริ การปฐมภูมิที่ควรมี =
ผูม้ ีสิทธิ์ UC ไม่เกิน 10,000
จํานวนผูส้ ิ ทธิ์ UCในความรับผิดชอบทั้งหมด หาร 10,000)
คน มีการกระจาย และ
เช่น หน่วยบริ การประจํามีผมู ้ ีสิทธิ์ UC ในความรับผิดชอบ 50,000 คน หน่วย
1
มีหน่วยบริ การปฐมภูมิที่จดั จริ ง ร้อยละ 30 - 80
ครอบคลุมพื้นที่ และผูม้ ี
บริ การปฐมภูมิที่ควรมี = 50,000 ¸ 10,000 = 5 หน่วย แต่ในขณะที่ไปตรวจ
ของจํานวนหน่วยบริ การปฐมภูมิที่ควรมี
สิ ทธิ์ UC สามารถเดินทาง ประเมินพบว่า หน่วยบริ การประจํานี้มีการจัดหน่วยบริ การปฐมภูมิจริ ง 2
เข้าถึงได้สะดวก
หน่วย ซึ่งเทียบกับจํานวนที่ควรมี = ร้อยละ 40 ดังนั้นใน การตรวจประเมิน
0
มีหน่วยบริ การปฐมภูมิที่จดั จริ ง น้อยกว่าร้อยละ 30
ครั้งนี้หน่วยบริ การประจํานี้จะมีคะแนนข้อนี้เป็ น 1
ของจํานวนหน่วยบริ การปฐมภูมิที่ควรมี
ในกรณี ที่คาํ นวณแล้วมีเศษ ให้คิดตามหลักการคณิ ตศาสตร์ คือเศษเกิน
5 ให้ปัดเศษขึ้น
ม1.3.2 หน่วยบริ การ
2
ผูม้ ีสิทธิ์ UC ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เดินทางเข้าถึง
 พิจารณาการกระจายตัวของหน่วยบริ การว่า ผูม้ ีสิทธิ์ UC ส่ วนใหญ่
ปฐมภูมิ และหน่วยบริ การ
หน่วยบริ การปฐมภูมิหน่วยใดหน่วยหนึ่งได้สะดวก
เข้าถึงบริ การได้สะดวกหรื อไม่ โดยเดินทางโดยรถยนต์ได้ภายใน 30
ร่ วมให้ บริ การ (ถ้ามี) มี
นาที อนุโลมให้กรณี พ้นื ที่กนั ดารเดินทางไม่สะดวก เช่น พื้นที่เป็ นภูเขา
1
ผูม้ ีสิทธิ์ UC ร้อยละ 30 – 79 เดินทางเข้าถึงหน่วย
การกระจาย และครอบคลุม
บริ การปฐมภูมิหน่วยใดหน่วยหนึ่งได้สะดวก
พื้นที่ และผูม้ ีสิทธิสามารถ
0
ผูม้ ีสิทธิ์ UC น้อยกว่าร้อยละ 30 เดินทางเข้าถึงหน่วย
เดินทางเข้าถึงได้สะดวก
บริ การปฐมภูมิหน่วยใดหน่วยหนึ่งได้สะดวก
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หมวดที่ 2 จัดระบบบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุ ข ครอบคลุมตามทีค่ ณะ กรรมการกําหนด
พิจารณาในภาพรวมของทั้งหน่วยบริ การประจํา ซึ่งประกอบด้วย หน่วยบริ การปฐมภูมิที่ดาํ เนินการด้วยตนเอง หน่วยบริ การปฐมภูมิอื่น และหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา
แนวทางการพิจารณา
คะแนน
เกณฑ์ คะแนน
ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง
2
มีบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพครบตาม
ม2.1 บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและ  พิจารณาบริ การที่จดั ว่า ครอบคลุมสิ ทธิประโยชน์ UC ด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ชุดสิ ทธิประโยชน์UC ครบถ้วน และมี
ป้ องกันการเจ็บป่ วย รวมถึงระบบ
และมีระบบติดตามความต่อเนื่องหรื อไม่ มีและใช้สมุด บันทึกสุ ขภาพประจํา
ติดตามความต่อเนื่องของการบริ การ ตัวในการดูแลสุ ขภาพแต่ละบุคคลอย่าง ต่อเนื่อง เช่น สมุดแม่และเด็ก สมุดผู ้
ระบบติดตามความต่อเนื่องของการ
บริ การอย่างชัดเจน
ป่ วยเรื้ อรัง Family Folder เป็ นต้น
1
มีบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพครบถ้วน
ซึ่งชุดสิ ทธิประโยชน์ UC ด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่
ตามชุดสิ ทธิประโยชน์UC แต่ระบบ
ก. การตรวจและดูแลเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์
ติดตามความต่อเนื่องของการบริ การ
ข. การดูแลสุ ขภาพเด็ก พัฒนาการ และภาวะโภชนาการของเด็ก รวมถึงการให้ภูมิคุม้
ยังไม่ชดั เจน
กันโรค ตามแผนงานการให้ภูมิคุม้ กันโรคของประเทศ
ค. การตรวจสุ ขภาพประชาชนทัว่ ไปและกลุ่มเสี่ ยง
0
ไม่มี หรื อมีบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ง. การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณี เพื่อการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
ไม่ครบตามชุดสิ ทธิประโยชน์ UC
และระบบการติดตามความต่อเนื่องไม่
จ. การวางแผนครอบครัว
ชัดเจน
ฉ. การเยีย่ มบ้าน (home visit) และการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น (home health care)
ช. การให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่ผรู ้ ับบริ การในระดับบุคคลและครอบครัว
ซ. การให้คาํ ปรึ กษา (counseling) การให้ความรู ้ และการสนับสนุนให้ประชา
ชนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ฌ. การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุ ขภาพช่องปาก
การแนะนําด้านทันตสุ ขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริ มทั้งในกลุ่มที่มีความเสี่ ยงต่อ
โรคฟันผุ เช่น เด็ก ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยฉายรังสี รวมทั้งการเคลือบหลุมร่ องฟัน
SD-18.6-004
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม2.2 บริ การตรวจวินิจฉัยโรค รักษา
พยาบาลและฟื้ นฟูสมรรถ ภาพ เบื้องต้น
(และอาจจัดให้มีบริ การการ แพทย์ แผน
ไทยและการแพทย์ ทางเลือก) มีการ
เชื่ อมต่อกับเครื อข่ายหน่ วยบริ การใน
กรณี อุ บ ั ติ เ หตุ ห รื อกรณี เจ็ บ ป่ วย
ฉุกเฉินได้ท้ งั ในและนอกเวลาทําการ

 พิจารณาจากการจัดให้มีบริ การทั้งที่ดาํ เนินการเอง และที่หน่วยบริ การปฐมภูมิ
และหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การดําเนินการว่า ต้องมีบริ การ ทั้ง 4 ข้อ ดังนี้
ก. ดูแลกลุ่มเป้ าหมายได้ท้ งั ทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม (Holistic Care)
ข. จัดบริ การผสมผสาน ทั้งรักษา ส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู (Integrate Care) รวมทั้งอาจ
จัดให้มีแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก
ค. จัดระบบการส่ งต่อ ทั้งไปและกลับ ภายในเครื อข่ายหน่วยบริ การประจําและ
หน่วยบริ การรับส่ งต่อ เพื่อให้สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างครบวงจร
ง. บริ การกรณี อุบตั ิเหตุ หรื อฉุกเฉินทั้งในเวลาทําการ และนอกเวลาทําการกรณี
ที่หน่วยบริ การไม่จดั บริ การนอกเวลาทําการ ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ ี
สิ ทธิ์ UC ทราบว่าจะไปใช้บริ การได้ที่ใดบ้าง

2

มีการจัดบริ การทุกข้อ ตั้งแต่ขอ้
(ก) - (ง) ครบถ้วนสมบูรณ์

1

มีการจัดบริ การ ตั้งแต่ขอ้ (ก) - (ง)
แต่ไม่สมบูรณ์

0

จัดบริ การไม่ครบทั้ง 4 ข้อ

ม2.3 บริ การทันตกรรม ทั้งการ
สร้างเสริ ม การป้ องกัน การรักษา
และการฟื้ นฟูสภาพ โดยอาจจัดให้มี
บริ การภายในหน่วยบริ การ และ/
หรื อภายในพื้นที่ และ/หรื อ มีระบบ
ส่ งต่อผูม้ ีสิทธิไปรับบริ การยังหน่วย
บริ การหรื อสถานบริ การอื่น

พิจารณาการจัดบริ การทันตกรรม โดย
(ก) กรณี ดาํ เนินการเอง ให้พจิ ารณาจากบุคลากร สถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่
จําเป็ นเพียงพอต่อการให้บริ การ ตารางจัดบริ การ และการจัดบริ การจริ ง
ั ญา /
(ข) กรณี ดาํ เนินการโดยหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้านทันตกรรม ให้ขอดูสญ
ข้อตกลงการให้บริ การ / แผนการดําเนินงาน / การส่ งผูม้ ีสิทธิ์ไปรับบริ การ
(ค) มีบริ การทันตกรรมตามชุดสิ ทธิประโยชน์ดา้ นทันตกรรม ได้ครบ 4 ด้าน
คือ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟู ได้แก่
มีบริ การด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในช่องปากในแต่ละกลุ่มอายุ
อาทิ กลุ่มเด็ก (0-6 ปี ) ต้องมีการให้แปรงสี ฟันพร้อมทั้งให้ทนั ตสุ ขศึกษาแก่แม่

2

มีการจัดบริ การทันตกรรม (ก) และ / หรื อ
(ข) และจัดบริ การได้ครบตาม (ค)
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เกณฑ์ คะแนน

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

ม2.4 จัดให้มีบริ การเยีย่ มบ้าน และ
บริ การเชิงรุ กในชุมชน

แนวทางการพิจารณา
และเด็ก ส่ วนกลุ่มอายุ 6 - 25 ปี ต้องมีการให้บริ การเคลือบปิ ดหลุมร่ องฟันใน
เด็ก ป. 1 รวมถึงการตรวจสุ ขภาพในช่องปากและให้ทนั ตสุ ขศึกษาเด็กใน
โรงเรี ยน
มีบริ การด้านรักษา เช่น การถอนฟัน ผ่าฟันคุด การอุดฟัน การขูดหิน
นํ้าลาย การรักษารากฟันเด็ก เป็ นต้น
มีบริ การด้านฟื้ นฟู เช่น การใส่ ฟันฐานอะคริ ลิก เป็ นต้น
โดยพิจารณาจากหลักฐานบันทึกการตรวจ ใบส่ งต่อ ป้ ายสื่ อสารการรับ
บริ การ และแผนการให้บริ การในโรงเรี ยนหรื อชุมชน
พิจารณาในภาพรวมทั้งหน่วยบริ การประจําว่า มีการจัดระบบให้หน่วย
บริ การปฐมภูมิ และหรื อหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ มีบริ การเยีย่ มบ้าน และ
บริ การเชิงรุ กในชุมชน รวมถึง ความต่อเนื่องของการบริ การหรื อไม่
โดยขอดูแผน / แนวทางการเยีย่ มบ้าน และจัดบริ การเชิงรุ กในชุมชน

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

1

มีการจัดบริ การทันตกรรม (ก) และ /
หรื อ (ข) แต่จดั บริ การไม่ครบตาม (ค)

0

ไม่มีบริ การทันตกรรม

2

มีการจัดบริ การเยีย่ มบ้านและบริ การ
เชิงรุ ก โดยมีแผนและแนวทางการ
ดําเนินงาน

1

มีการจัดบริ การเยีย่ มบ้านและบริ การ
เชิงรุ ก แต่ไม่มีแผนและแนวทางการ
ดําเนินงาน
ไม่มีบริ การเยีย่ มบ้าน

0

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

พิจารณาในภาพรวมทั้งหน่วยบริ การประจําว่า หน่วยบริ การปฐมภูมิ และ
หรื อหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ มีบริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐาน
และ/หรื อมีระบบส่ งต่อไปยังสถานบริ การอื่นที่มีคุณภาพหรื อไม่ (คุณภาพทั้ง
SD-18.6-004
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2

มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐาน
ด้วยตัวเอง หรื อ มีระบบส่ งต่อสถาน
บริ การอื่น ที่มีคุณภาพ
ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา
บริ การอื่นที่มีคุณภาพ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ในส่ วนที่ทาํ เองและส่ วนที่ส่งต่อ) โดยคุณภาพในส่ วนที่ทาํ เอง ได้แก่ การวาง
ระบบประกันคุณภาพ เช่น การเก็บสิ่ งส่ งตรวจ ภาชนะบรรจุ ส่ วนคุณภาพส่ ง
ต่อ เช่น IQA, EQA

1

มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐาน
ด้วยตัวเอง หรื อ มีระบบส่ งต่อสถาน
บริ การอื่น แต่ไม่มีคุณภาพ
ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
พื้นฐาน และไม่มีระบบส่ งต่อ
มีบริ การเภสัชกรรม ทั้ง 3 ข้อ อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์

0
ม2.6 บริ การเภสัชกรรม ได้แก่ มี
การจัดหา การจัดเก็บ และการจ่าย
ยาและเวชภัณฑ์ ที่เป็ นระบบตาม
หลักวิชาการ

 พิจารณาในภาพรวมของหน่วยบริ การประจําว่า มีการจัดระบบบริ การเภสัชกรรม
ในแต่ละระบบย่อยตั้งแต่ การจัดหา การจัดเก็บ และการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ที่
เป็ น ไปอย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการ หรื อไม่ ดังนี้
ก. การจัดหายาและเวชภัณฑ์เป็ นมาตรฐานเดียวกันภายในเครื อข่ายหน่วยบริ การ
ประจํา และไม่มีการขาดยา หรื อมียามากเกินไป (out of stock / over stock) ตาม
เกณฑ์ stock ยาของมาตรฐานเภสัชกรรม (90วัน)
ข. การจัดเก็บ มีระบบการเก็บรักษายาแยกเป็ นสัดส่ วน เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ยาภาย นอก
มีการเก็บยาแบบ first expire-first out และไม่มียาหมดอายุหรื อเสื่ อมสภาพ มีการ
แยกเก็บยาที่ตอ้ งควบคุมอุณหภูมิไว้ในที่ที่เหมาะสม
ค. การจ่ายยา มีการให้ขอ้ มูลบนฉลากยา/ซองยาอย่างครบถ้วน (ชื่อคนไข้ วันทีชื่อยา
วิธีใช้ คําเตือน) มีการตรวจสอบยาก่อนจ่าย (Double check) และมีการให้ขอ้
มูลที่จาํ เป็ นด้วยวาจาในขณะส่ งมอบยา
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2

1

มีบริ การเภสัชกรรมทั้ง 3 ข้อ แต่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์

0

ไม่มีบริ การเภสัชกรรม หรื อ ขาดข้อ
ใดข้อหนึ่ง

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

หมวด 3 บุคลากร จํานวนบุคลากรทีต่ ้ องมีเพือ่ ทําหน้ าทีใ่ ห้ บริการปฐมภูมิโดยเฉพาะในภาพรวมของหน่ วยบริการประจํา ดังต่อไปนี้
พิจารณาในภาพรวมของหน่วยบริ การประจําว่ามี บุคลากรทั้งหมด (รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ให้บริ การปฐมภูมิ) จํานวนเท่าใด (บุคลากรที่ให้บริ การในระดับ
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และระบบประกันสุ ขภาพอื่นไม่นาํ มาคิดรวม) บุคลากรที่ถูกนับเป็ นบุคลากรประเภทหนึ่งแล้วจะต้องไม่ถูกนับเป็ นบุคลากรอีกประเภทหนึ่ง กรณี ทาํ งานบางเวลา
(part time) ให้รวมเวลาการทํางานคํานวณกลับเป็ นจํานวนบุคลากร (ปกติ บุคลากร 1 คนทํางาน 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา
แนวทางการพิจารณา
คะแนน
เกณฑ์ คะแนน
ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง
2
1 ต่อ 10,000 หรื อ น้อยกว่า
ม3.1 แพทย์ / แพทย์เวชศาสตร์  พิจารณาจากจํานวนแพทย์ที่รับผิดชอบงานบริ การปฐมภูมิของ
ครอบครัว ปฏิบตั ิงานประจํา
หน่วยบริ การประจํา ต่อจํานวนผูม้ ีสิทธิ์ UC ทั้งหมด โดยขอดู
1
1 ต่อ 10,001 - 30,000
์
อย่างน้อย 1 คน ต่อ ผูม้ ีสิทธิ UC
หลักฐานคําสัง่ /การมอบหมายงาน ประกอบการพิจารณาจํานวน
ที่ลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 คน
ประชากร พิจารณา ณ วันที่ 1 มิถุนายน ของปี ที่ประเมิน
0
1 ต่อ 30,000 ขึ้นไป
ม3.2 พยาบาลวิชาชีพหรื อ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิงาน
ประจํา อย่างน้อย 2 คน ต่อ ผูม้ ี
สิ ทธิ์ UC ที่ลงทะเบียน ไม่เกิน
10,000 คน

 พิจารณาในภาพรวมของหน่วยบริ การประจําว่า มีพยาบาลวิชาชีพ
หรื อพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ที่มีใบประกอบวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบนั ซึ่ง
ปฏิบตั ิ งานประจําในหน่วยบริ การปฐมภูมิ หน่วยบริ การร่ วมใ ห้
บริ การทั้งหมด โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา (อย่างตํ่าระดับปริ ญ ญา
ตรี พยาบาลศาสตร์หรื อเทียบเท่า) ต่อจํานวนผูม้ ีสิทธิ์ UCทั้งหมด
กรณี เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน วุฒิการศึกษาพยาบาลระดับ
ต้น ได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนจบพยาบาลศาสตร์ แต่ไม่ได้รับการ
บรรจุเป็ นพยาบาลวิชาชีพ ก็ให้นบั ว่าเป็ นพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพนี้ หมายรวมถึง บุคลากรที่หน่วยบริ การประจํา
ส่ งไปปฏิบตั ิงานประจํา ที่หน่วยบริ การปฐมภูมิ ด้วย
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2

1 ต่อ 5,000 หรื อน้อยกว่า

1

1 ต่อ 5,001-10,000

0

1 ต่อ 10,000 ขึ้นไป หรื อไม่มีพยาบาลวิชาชีพ
หรื อมีพยาบาลวิชาชีพแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่
เป็ นปัจจุบนั

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม3.3 บุคลากรอื่น ที่มีคุณวุฒิไม่
ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์สุข-ภาพหรื อสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบ เท่า
ปฏิบตั ิงานประจํา จํานวน 3 คน
ต่อผูม้ ีสิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน
10,000 คน

 ก่อนพิจารณาข้อ 3.3 และข้อ 3.4 ให้ทาํ ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ก.ความหมาย "บุคลากรอื่น" ตามข้อ 3.3, 3.4 หมายถึง ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานประจําในการให้บริ การปฐมภูมิ
ในหน่วยบริ การปฐมภูมิ ที่นอกเหนือ จาก ข้อ 3.1แพทย์ 3.2
พยาบาลฯ 3.5 ทันตแพทย์ และ 3.6 เภสัชกร
ข."คุณวุฒิไม่ตาํ กว่าระดับปริ ญญาตรี " หมายถึง ระดับการศึกษาตั้ง
แต่ปริ ญญาตรี ขึ้นไป ได้แก่ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า
ค."คุณวุฒิไม่ตาํ กว่าระดับประกาศนียบัตร" หมายถึง ระดับการ ศึกษา
ตั้งแต่ ประกาศนียบัตรขึ้นไป ได้แก่ ประกาศนียบัตร ปริ ญญาตรี
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 ในระดับ
ปริ ญญาตรี ให้ได้มากที่สุด
ดังนั้นในการพิจารณาข้อ 3.3 และ 3.4 จะเป็ นการพิจารณาต่อเนื่องกัน
การพิจารณาเกณฑ์ขอ้ 3.3 ให้พิจารณาอัตราส่ วน จํานวนบุคลากร
อื่นที่มีคุณวุฒิต้ งั แต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุข
ภาพหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อจํานวนผูม้ ีสิทธิ UC ทั้งหมด ว่าเป็ น

2

มีบุคลากรอื่นทีมีคุณวุฒิระดับปริ ญ ญาตรี ข้ ึนไป ใน
สาขาวิทยาศาสตร์สุข ภาพหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อ เทียบเท่าปฏิบตั ิงานประจํา จํานวนเท่ากับหรื อ
มากกว่า 3 คน ต่อผูม้ ีสิทธิ UC 10,000คน
มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดับปริ ญ ญาตรี ข้ ึนไป ใน
สาขาวิทยาศาสตร์สุข ภาพหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อ
เทียบ เท่าปฏิบตั ิงานประจํา จํานวน 1-2 คน ต่อผูม้ ีสิทธิ
UC 10,000คน
ไม่มีบุคลากรอื่นทีมีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
ในสาขาวิทยา ศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงานประจํา
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรขึ้น
ไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงานประจํา จํานวน
เท่ากับ หรื อมากกว่า 3 คน ต่อผูม้ ีสิทธิ UC 10,000คน

1

มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรขึ้น
ไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงานประจํา จํานวน
1-2 คน ต่อผูม้ ีสิทธิ UC 10,000คน

0

ไม่มีบุคลากรอื่นทีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรขึ้น
ไป ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าปฏิบตั ิงานประจํา

เท่าไร กรณี ที่คาํ นวณแล้ว จํานวนบุคลากรอื่นที่มีคุณวุฒิต้ งั แต่
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป เกินอัตราส่ วน 3 คนต่อผูม้ ีสิทธิ์ UC 10,000 คน
ให้นาํ ส่ วนที่เกินไปพิจารณารวม
ในข้อ 3.4
ม3.4 บุคลากรอื่น ที่มีคุณวุฒิไม่ต่าํ  การพิจารณาเกณฑ์ขอ้ 3.4 ให้พิจารณาอัตราส่ วน จํานวน
กว่าระดับประกาศนียบัตรด้าน
บุคลากรอื่นที่มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าระดับประกาศนียบัตร ในสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่น
วิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อจํานวนผูม้ ี
ที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าหรื อผู ้
สิ ทธิ UC ทั้งหมด ว่าเป็ นเท่าไร โดยพิจารณาต่อเนื่องจากข้อ 3.3
ประกอบโรคศิลปะตามกฏหมาย
ดังนี้
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
- จํานวนบุคคลากรระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปที่ยงั ไม่ได้นาํ ไป
ปฏิบตั ิงานประจํา จํานวน 3 คน
พิจารณาในข้อ 3.3 มาคํานวณอัตราส่ วน จํานวนบุคลากรอื่นๆที่
ต่อผูม้ ีสิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน
มีคุณวุฒิต้ งั แต่ระดับประกาศนียบัตร ขึ้นไป ในสาขา
10,000 คน
วิทยาศาสตร์สุขภาพหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อ จํานวนผูม้ ี
สิ ทธิ์ UC ทั้งหมด
- บุคคลากรระดับปริ ญญาตรี ที่พิจารณาในข้อ 3.3 แล้ว
จะไม่นาํ มาพิจารณารวมในข้อ 3.4 อีก
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม3.5 ทันตแพทย์ อย่างน้อย 1
คน ปฏิบตั ิงานบริ การทันตกรรม
ตามชุดสิ ทธิประโยชน์ในข้อ 2.1
และบริ การทันตกรรมตามข้อ 2.3
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ต่อ ผูม้ ีสิทธิ์ UC ที่ลงทะเบียนไม่
เกิน 1,000 คน

 พิจารณาในภาพรวมของหน่วยบริ การประจํา ว่าจํานวนชัว่ โมง
ให้บริ การของทันตแพทย์ต่อผูม้ ีสิทธิ์เท่าไร
เช่น มีผมู ้ ีสิทธิ 30,000 คน จะต้องมีทนั ตแพทย์ให้บริ การ 90
ชัว่ โมง / สัปดาห์ คือหน่วยบริ การประจํานั้นจะต้องมีทนั ตแพทย์
อย่างน้อย 2 คน โดยที่คนหนึ่งต้องให้บริ การ 45 ชัว่ โมง/สัปดาห์
(นับรวม OT ได้)
กรณี ในพื้นที่ที่ขาดแคลนทันตแพทย์ อนุโลมให้มีทนั ตภิบาล
ปฏิบตั ิงานภาย ใต้การกํากับของทันตแพทย์ได้ โดยทันตภิบาล 2
คน ต่อ ทันตแพทย์ 1 คน เช่นต่อจากตัวอย่างข้างต้น หน่วย
บริ การประจําดูแลผูม้ ีสิทธิ์ UC 30,000 คน มีทนั ตแพทย์เพียง 1 คน
จะต้องมีทนั ตภิบาลปฏิบตั ิงานอีก 2 คน
สําหรับหน่วยบริ การภาคเอกชน ไม่สามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้
เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับการปฎิบตั ิงานของทันตภิบาลใน
สถานพยาบาลภาคเอกชน

2

ปฏิบตั ิงาน มากกว่า หรื อ เท่ากับ 3 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน

1

ปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ 1 - 2.59 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ
1,000 คน

0

ปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ
1,000 คน โดยไม่อยูใ่ นพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร
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เกณฑ์ คะแนน

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม3.6 เภสัชกร อย่างน้อย 1 คน
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 4 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ต่อผูม้ ีสิทธิ์ที่
ลงทะเบียนไม่เกิน 1,000 คน

 พิจารณาในภาพรวมของหน่วยบริ การประจําว่า มีจาํ นวน
ชัว่ โมงปฏิบตั ิงานของเภสัชกรต่อผูม้ ีสิทธิ์เท่าไร
เช่น มีผมู ้ ีสิทธิ 30,000 คน จะต้องมีเภสัชกรให้บริ การ 120 ชัว่ โมง/
สัปดาห์ คือหน่วยบริ การประจํานั้นจะต้องมีเภสัชกร อย่างน้อย 3 คน
โดยที่เภสัชกร 1 คน ต้องให้บริ การ 40 ชัว่ โมง/สัปดาห์ (นับรวม OT ได้)
กรณี ในพื้นที่ที่ขาดแคลนเภสัชกร อนุโลมให้มีเจ้าพนักงานเภสัช
กรรมปฏิบตั ิงานภายใต้การกํากับของเภสัชกรได้ โดยที่ จพง.เภสัชกรรม
2 คน ต่อเภสัชกร 1 คน เช่น หน่วยบริ การประจําหนึ่ง ผูม้ ีสิทธิ์ 30,000
คน มีเภสัชกร 2 คน จะต้องมี จพง.เภสัชกรรม ปฏิบตั ิงาน 2 คน
สํ าหรับหน่ วยบริการภาคเอกชน ไม่ สามารถใช้ เงื่อนไขนีไ้ ด้ เนื่องจาก
ไม่ มีกฎหมายรองรับการปฎิบัติงานของเจ้ าพนักงานเภสั ชกรรม ใน
สถานพยาบาลภาคเอกชน
กรณี ใช้ระบบเครื อข่ายส่ งต่อไปยังหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การด้าน
เภสัชกรรม(ร้านยาคุณภาพ) จะต้องคํานึงถึงจํานวนผูม้ ีสิทธิที่หน่วย
บริ การร่ วมให้บริ การด้านเภสัชกรรมแห่ งนั้นดูแลอยูแ่ ล้ว

2

ปฏิบตั ิงาน มากกว่า หรื อเท่ากับ 4 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ ต่อ 1,000 คน
ปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ 1 – 3.59 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ
1,000 คน
ปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ต่อ 1,000
คน โดยไม่อยูใ่ นพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือนไข
การปรับปรุง

หมวด 4 การบริหารจัดการ
เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

ม4.1 มีผจู ้ ดั การหรื อคณะทํางานร่ วมกัน
 พิจารณาหลักฐาน เช่น คําสัง่ แต่งตั้ง ประกาศ
บริ หารจัดการและพัฒนาบริ การสาธารณสุ ข
ที่มีการกําหนดผูจ้ ดั การ หรื อคณะทํางานหรื อกลุ่ม
ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
บุคคลที่ทาํ หน้าที่บริ หารจัดการดูแลสุ ขภาพของผู ้
มีสิทธิ และมีรายงานการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
ม4.2 มีวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายแผนงาน  พิจารณาเอกสาร ร่ วมกับการสัมภาษณ์
และโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจ เป้ าหมาย
ผูร้ ับผิดชอบ โดยอธิบายแสดง พันธกิจ เป้ าหมาย
แผนงาน รวมถึงโครงการที่ สปสช.กําหนด ที่
แผนงานและโครงการ ในการจัดบริ การ
สอดคล้องกับสภาวะสุ ขภาพของผูม้ ีสิทธิ์ ที่ระบุ
สาธารณสุ ขของหน่วยบริ การประจําว่าสอดคล้อง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
กับสภาวะสุ ขภาพของผูม้ ีสิทธิ์ UC หรื อไม่

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2
1
0

มีคาํ สัง่ แต่งตั้ง และ มีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ ครั้ง
มีคาํ สัง่ แต่งตั้ง และมีการประชุมมากกว่า 2 เดือน/ครั้ง
ไม่มีคาํ สัง่ แต่งตั้ง และไม่มีรายงานการประชุม

2

มีเอกสารแสดง สามารถอธิบายได้ และสอดคล้องกัน

1

มีเอกสารแสดง แต่ไม่สามารถอธิบายได้ หรื อ อธิบายได้แต่
ไม่มีเอกสาร หรื อ มีเอกสารอธิบายได้แต่ไม่สอดคล้องกัน
ไม่สามารถแสดงเอกสาร และไม่สามารถอธิบายได้

0

ม4.3 มีการจัดเครื อข่ายเพื่อการส่ งต่อ เพื่อให้ พิจารณาผังเครื อข่ายการส่ งต่อ และการส่งต่อในแต่ละข้อย่อยว่ามีระบบการส่ งต่อเป็ นอย่างไร
สามารถจัดบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด (ม4.3.1-.7)
ม4.3.1 สามารถส่ งต่อจากหน่วยบริ การ  พิจารณาจากหน่วยที่อยูไ่ กลที่สุด เพื่อให้เกิดการ
ปฐมภูมิ ไปยังหน่วยบริ การรับส่ งต่อ ภายใน
จัดบริ การที่เหมาะสม โดยให้สอบถามระยะทาง
ระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที
และระยะเวลาการเดินทางจากหน่วยบริ การปฐม
ภูมิ หรื อหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การไปยังหน่วย
บริ การรับส่ งต่อ (โรงพยาบาลที่จะดูแลได้) ว่ามี
ระยะทางเท่าไร ใช้เวลาประมาณเท่าไร
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2

น้อยกว่า หรื อ เท่ากับ 60 นาที

1

มากกว่า 60 นาที แต่ไม่เกิน 120 นาที

0

มากกว่า 120 นาที

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม4.3.2 มีบริ การส่ งต่อผูร้ ับบริ การ ทั้งไป  มีการจัดระบบการส่ งต่อทั้งไปและกลับ รวมทั้ง มี
และกลับ ภายในเครื อข่ายหน่วยบริ การ
แบบฟอร์มการส่ งต่อหรื อไม่อย่างไร

เกณฑ์ คะแนน

2

มีการจัดระบบการส่ งต่อทั้งไปและกลับ

1

มีการจัดระบบการส่ งต่อทั้งไปและกลับ แต่ไม่ชดั เจน

0

ไม่มีการจัดระบบการส่ งต่อทั้งไปและกลับ

ม4.3.3 มียานพาหนะเพื่อใช้ในการรับส่ ง  พิจารณาว่า มียานพาหนะที่พร้อมใช้งาน เพื่อใช้
ผูป้ ่ วย โดยเฉพาะในกรณี อุบตั ิเหตุ หรื อกรณี
ในการรับส่ งผูป้ ่ วย หรื อไม่จาํ นวนเท่าใด
เจ็บป่ วยฉุกเฉิน ได้อย่างเหมาะสม
กรณี ไม่มียานพาหนะที่พร้อมใช้งานของหน่วยเอง
เพื่อรับส่ งผูป้ ่ วย มีระบบในการจัดหายานพาหนะ
เพื่อการส่ งต่ออย่างไร

2

มียานพาหนะที่พร้อมใช้งานในหน่วยเองเพื่อใช้ในการ
รับส่ งผูป้ ่ วย
ไม่มียานพาหนะที่พร้อมใช้งานในหน่วยเอง แต่มีระบบ
ในการจัดหายานพาหนะเพื่อใช้ในการรับส่ งผูป้ ่ วย
ไม่มียานพาหนะ และไม่มีระบบในการจัดหายานพาหนะ
เพื่อใช้ในการรับส่ งผูป้ ่ วย

 พิจารณาว่ามีการจัดระบบการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการภายในเครื อข่ายเป็ นอย่างไร การ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการใดบ้างที่ทาํ ได้เอง หรื อ
ต้องส่ งต่อ และส่ งไปที่ใดบ้าง มีวิธีการส่ งอย่างไร

2

มีระบบการส่ งตรวจและการส่ งต่อเพื่อการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการการชันสูตรด้านต่างๆ ที่ชดั เจน

1

มีระบบส่ งตรวจ หรื อ มีการส่ งต่อเพื่อการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการการชันสูตรด้านต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อ มีท้ งั 2 ระบบแต่ไม่ชดั เจน
ไม่มีระบบส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และไม่มีระบบ
ส่ งต่อที่ชดั เจน

ม4.3.4 มีระบบการส่ งตรวจ และการส่ ง
ต่อเพื่อรับบริ การด้านตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการและการตรวจชันสู ตรต่างๆ

1
0

0
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

ม4.3.5 มีระบบการส่ งต่อเพื่อรับบริ การด้าน  พิจารณาว่ามีการจัดระบบการส่ งต่อเพื่อรับบริ การ
ทันตกรรม
ด้านทันตกรรม อย่างไร กรณี ที่จะส่ งไปยังหน่วย
บริ การปฐมภูมิ หรื อหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การอื่น
มีวิธีการส่ งต่ออย่างไร

ม4.3.6 มีการส่ งต่อข้อมูลผูร้ ับบริ การทั้ง  พิจารณาว่ามีการส่ งต่อข้อมูลผูร้ ับบริ การทั้งภายใน
ภายในและภายนอกเครื อข่ายหน่วยบริ การ
และภายนอกเครื อข่ายหน่วยบริ การ อย่างไร

ม4.3.7 มีการจัดเครื อข่ายเพื่อการส่ งต่อที่  พิจารณาเอกสารข้อตกลงร่ วมกันของเครื อข่าย
ระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและประกาศให้
หน่วยบริ การและการประกาศชื่อหน่วยบริ การ
ผูม้ ีสิทธิ์ UC ทราบ
ปฐมภูมิ หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ หน่วยบริ การ
รับส่ งต่อ ในเครื อข่าย ให้ผมู ้ ีสิทธิ์ UC ที่
ลงทะเบียนทราบได้ง่ายและชัดเจน
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คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

2

มีการจัดบริ การทันตกรรมเอง และ/หรื อ มีระบบการส่ งต่อ
ทางทันตกรรม ที่ชดั เจน

1

ไม่มีการจัดบริ การทันตกรรมเอง แต่มีการจัดระบบการ
ส่ งต่อทาง ทันตกรรม แต่ไม่ชดั เจน

0

ไม่มีการจัดบริ การทันตกรรมเอง และไม่มีการจัดระบบ
การส่ งต่อทางทันตกรรม

2

มีระบบส่ งต่อข้อมูล ผูร้ ับบริ การทั้งภายในและภายนอก
เครื อข่ายหน่วยบริ การ อย่างชัดเจน

1

มีระบบส่ งต่อข้อมูล ผูร้ ับบริ การทั้งภายในและภายนอก
เครื อข่ายหน่วยบริ การ แต่ไม่ชดั เจน

0

ไม่มีระบบการส่ งต่อข้อมูล

2

มีเอกสาร และการประกาศรายชื่อเครื อข่ายให้ผมู ้ ีสิทธิ์
UC ทราบ

1

มีเฉพาะเอกสาร หรื อ มีเฉพาะการประกาศรายชื่อ
เครื อข่าย อย่างใดอย่างหนึ่ง

0

ไม่มีท้ งั เอกสาร และการประกาศรายชื่อเครื อข่ายให้ผมู ้ ี
สิ ทธิ์ UC ทราบ

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง
พิจารณาแผนและระบบการสนับสนุนหน่วยบริ การปฐมภูมิ และหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ ในด้านต่างๆในแต่ละข้อย่อยตั้งแต่ขอ้
4.4.1 - 4.4.4 ว่ามีหรื อไม่ เป็ นอย่างไร และเริ่ มดําเนินการไปแล้วหรื อไม่ อย่างไร
กรณี ที่เป็ นสถานบริ การที่สมัครเข้าใหม่ อาจจะยังไม่มีการจัดระบบ ให้ผา่ นแบบมีเงื่อนไข (คะแนน 1) โดยต้องมีแผนที่จะต้องดําเนิน
การให้แล้วเสร็ จภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว

ม4.4 มีระบบการสนับสนุน เพื่อให้
สามารถจัดบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด (ม4.4.1-.4)
ม4.4.1 มีระบบสนับสนุนให้หน่วยบริ การ
ปฐมภูมิในเครื อข่าย มีสถานที่ บุคคล ยา วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆ ที่เพียงพอ

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

 พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหน่วย
บริ การประจําในการสนับสนุนหน่วยบริ การปฐม
ภูมิ และหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ ให้มีสถานที่
บุคคล ยา วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆ ที่
เพียงพอ

2

มีแผนและการดําเนินการสนับสนุนทั้งทางด้านสถานที่
บุคคล ยา วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆ ที่เพียงพอ

1

มีแผนและการดําเนินการสนับสนุนไม่ครบทุกด้าน
หรื อ สนับสนุนไม่เพียงพอ หรื อเป็ นสถานบริ การที่
สมัครเข้ามาใหม่
ไม่มีการจัดการ และไม่มีแผนการจัดการที่ชดั เจน

0
ม4.4.2 จัดระบบการติดต่อสื่ อสารที่หน่วย
 พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหน่วย
บริ การปฐมภูมิและหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ
บริ การประจําในการจัดระบบการติดต่อสื่ อสาร /
สามารถขอรับคําปรึ กษาภายในเครื อข่ายหน่วย
การขอรับคําปรึ กษาของหน่วยบริ การปฐมภูมิ และ
บริ การได้อย่างรวดเร็ ว
หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น
สามารถโทรศัพท์ขอคําปรึ กษาจากแพทย์ที่
รับผิดชอบได้โดยตรง
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2

มีแผนและดําเนินการจัดระบบติดต่อสื่ อสาร/การขอรับ
คําปรึ กษาภายในเครื อข่ายได้อย่างรวดเร็ว

1

มีแผน แต่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการ หรื อการขอรับคําปรึ กษา
ไม่รวดเร็ว หรื อเป็ นสถานบริ การที่สมัครเข้ามาใหม่

0

ไม่มีการจัดการ และไม่มีแผนการจัดการที่ชดั เจน

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม4.4.3 มีระบบสนับสนุน ติดตาม และ
 พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหน่วย
ประเมินผล ทั้งด้านบริ หาร บริ การ และวิชาการ
บริ การประจําในการสนับสนุนติดตามและ
แก่หน่วยบริ การปฐมภูมิและหน่วยบริ การร่ วม
ประเมินผลหน่วยบริ การปฐมภูมิ และหน่วย
ให้บริ การ
บริ การร่ วมให้บริ การทั้ง ด้านบริ หาร บริ การ และ
วิชาการ

2

มีแผนและดําเนินการสนับสนุนทั้งด้านบริ หาร บริ การ
และวิชาการ

1

มีแผนและดําเนินการสนับสนุนไม่ครบทุกด้าน หรื อ
เป็ นสถานบริ การที่สมัครเข้ามาใหม่

0

ไม่มีการจัดการ และไม่มีแผนการจัดการที่ชดั เจน

ม4.4.4 มีระบบการพัฒนาความรู ้ ความ
 พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหน่วย
สามารถของบุคลากรทุกคนของหน่วยบริ การ
บริ การประจําในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ปฐมภูมิและหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ ที่ร่วม
หน่วยบริ การปฐมภูมิ และหน่วยบริ การร่ วม
ให้บริ การสาธารณสุ ข ให้มีความรู ้และทักษะ
ให้บริ การ
ในการให้บริ การสาธารณสุ ข

2

มีแผนและได้ดาํ เนินการพัฒนาความรู ้บุคลากร

1

มีแผน แต่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการพัฒนาความรู ้บุคลากร
หรื อเป็ นสถานบริ การที่สมัครเข้ามาใหม่

0

ไม่มีการจัดการ และไม่มีแผนการจัดการที่ชดั เจน
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

ม4.5 มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่ใช้ใน
การบริ หารจัดการ ที่เชื่อมโยงภายในเครื อข่าย
หน่วยบริ การ และเครื อข่าย สาร สนเทศของ
สํานักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่ งข้อมูล /
รายงาน ตามที่ สปสช.กําหนด

 พิจารณาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง software,
hardware, people ware ว่ามีความเพียงพอ พร้อมใช้
งาน สามารถเชื่อมต่อ internet และใช้งานได้หรื อไม่
โดยพิจารณากระบวนการด้านข้อมูล ดังนี้
ก. มีการกําหนดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล บุคคลผู ้
มีสิทธิและครอบครัว
ข. ระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูล และข้อมูลมี
ความต่อเนื่อง เป็ นปั จจุบนั
ค. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในเครื อข่ายทุกหน่วย
บริ การ และเครื อข่ายสารสนเทศของ สปสช.
ง. วิเคราะห์และนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ภายใน
หน่วยบริ การ
จ. มีการจัดทําและส่ งรายงานตามที่สปสช.กําหนด
เช่น hospital profile
กรณี ที่เป็ นสถานบริ การที่สมัครเข้าใหม่ ซึ่งอาจจะ
ยังไม่มีการจัดระบบ ให้ผา่ นแบบมีเงื่อนไขได้ (คะแนน
1) โดยต้องมีแผนที่จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภาย
ในเวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังจากได้รับการประกาศขึ้น
ทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว

2

มีการจัดระบบข้อมูล/รายงาน ครบถ้วนตามข้อ ก-จ และ
มีแผนพัฒนาที่ชดั เจน

1

มีการจัดระบบข้อมูล/รายงานยังไม่ครบถ้วน แต่มีแผน
พัฒนาที่ชดั เจน หรื อเป็ นสถานบริ การที่สมัครเข้ามาใหม่

0

มีการจัดระบบข้อมูล/รายงานยังไม่ครบถ้วน และไม่มี
แผนพัฒนาที่ชดั เจน
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ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง
ม4.6 มีระบบสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหน่วยบริ การประจํา ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริ การปฐมภูมิ และหน่วย
หน่วยบริ การปฐมภูมิและหน่วยบริ การร่ วม บริ การร่ วมให้บริ การ
ให้บริ การ (ม4.6.1-.5)
ม4.6.1 มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพ  พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหน่วยบริ การ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ หน่วยบริ การปฐมภูมิและ ประจําในการสนับสนุนหน่วยบริ การปฐมภูมิ และ
หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ
หน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ
ก. นําระบบบริ หารจัดการคุณภาพมาใช้ เช่น 5 ส
ISO มาตรฐานศูนย์สุขภาพ ชุมชน มาตรฐาน
หน่วยบริ การปฐมภูมิ เป็ นต้น
ข. มีทีมพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริ การประจํา (QRT)
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริ การปฐม
ภูมิ และหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
ค. มีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ ตามส่ วนขาด หรื อตามแผนของหน่วย
บริ การปฐมภูมิ และหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ
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เกณฑ์ คะแนน

2

มีแผนและดําเนินการสนับสนุนครบตาม (ก) – (ค)

1

มีแผนและดําเนินการสนับสนุนไม่ครบตาม(ก) – (ค)
หรื อเป็ นสถานบริ การที่สมัครเข้ามาใหม่

0

ไม่มีการจัดการ และไม่มีแผนการจัดการที่ชดั เจน
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เกณฑ์ ตรวจหน่ วยบริการประจํา

แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม4.6.2 มีแนวปฏิบตั ิบริ การสาธารณสุ ข
สําหรับปัญหาที่พบบ่อย ตามมาตรฐานและ
แนวปฏิบตั ิที่อา้ งอิงได้

 พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหน่วย
บริ การประจํา ในการ
ก. วิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพที่พบบ่อยในพื้นที่รับผิดชอบ
ข. จัดหา รวบรวม หรื อจัดทําแนวทางปฏิบตั ิการ
ให้บริ การสาธารณสุ ขในโรคหรื อปัญหาที่พบบ่อย
และส่ งมอบให้หน่วยบริ การปฐมภูมิ และหน่วย
บริ การร่ วมให้บริ การใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน

2

มีแผนและดําเนินการสนับสนุนครบตาม (ก) – (ข)

1

มีแผนและดําเนินการสนับสนุนไม่ครบถ้วน

0

ไม่มีการจัดการ และไม่มีแผนการจัดการที่ชดั เจน

 พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหน่วย
บริ การประจํา หน่วยบริ การปฐมภูมิและหน่วยร่ วม
ให้บริ การทุกแห่ง ในการจัดการด้านความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
ก. สนับสนุนคู่มือ/แนวทางปฏิบตั ิ/ให้ความรู ้เจ้าหน้า ที่
ในการควบคุมการติดเชื้อในสถานบริ การ
ข. มีระบบสนับสนุนหน่วยบริ การปฐมภูมิและหน่วย
ร่ วมให้บริ การทุกแห่งมีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่
สะอาด ปราศจากเชื้อ และพร้อมใช้งาน
ค. จัดระบบระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอเหมาะสม
ง. จัดระบบการกําจัดของเสี ยที่เหมาะสม ที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน

2

มีแผนและดําเนินการสนับสนุนครบตาม (ก) – (ง)

1

มีแผนและดําเนินการสนับสนุนไม่ครบถ้วน ตาม (ก) – (ง)

0

ไม่มีการจัดการ และไม่มีแผนการจัดการที่ชดั เจน

ม4.6.3 มีระบบการจัดการด้านความปลอด
ภัยและสิ่ ง แวดล้อม เพื่อให้หน่วยบริ การปฐม
ภูมิและหน่วยบริ การร่ วมให้บริ การ ให้มีคุณ
ภาพและมาตรฐาน
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แนวทางการพิจารณา

คะแนน

ม4.6.4 มีระบบบันทึกข้อมูลการบริ การที่  พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหน่วย
มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพเพื่อการกํากับ
บริ การประจํา ในการจัดการสนับสนุนให้หน่วย
ดูแลและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริ การ
บริ การปฐมภูมิและหน่วยร่ วมให้บริ การทุกแห่งมี
ระบบบันทึกข้อมูลการบริ การที่มีคุณภาพ ดังนี้
ก. มีแนวทางปฏิบตั ิในการบันทึกข้อมูลการบริ การ
ที่เป็ นแนวทางเดียวกัน
ข. สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ เช่น แบบฟอร์มต่างๆ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการ
จัดเก็บข้อมูล
ค. มีการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในภาพรวมของหน่วยบริ การประจํา และของแต่
ละหน่วยบริ การปฐมภูมิ และหน่วยบริ การร่ วม
ให้บริ การ และนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
หรื อปรับปรุ งการบริ การ
ม4.6.5 มีระบบการกํากับตรวจสอบคุณภาพ  พิจารณาจากการจัดตั้งทีมที่ทาํ หน้าที่กาํ กับคุณภาพ
บริ การของหน่วยบริ การปฐมภูมิและหน่วยบริ
ของหน่วยบริ การประจํา (อนุโลมให้ใช้ทีมพัฒนา
การร่ วมให้บริ การ
คุณภาพ (QRT)ได้ ) มีแผนและการดําเนินการกํากับ
ติด ตามคุณภาพหน่วยบริ การปฐมภูมิ และหน่วย
บริ การร่ วมให้บริ การ อย่างต่อเนื่อง
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2

มีแผนและดําเนินการสนับสนุนครบตาม (ก) – (ค)

1

มีแผนและดําเนินการสนับสนุน แต่ไม่ครบถ้วนตาม (ก) – (ค)

0

ไม่มีการจัดการ และไม่มีแผนการจัดการที่ชดั เจน

2

มีทีมงาน แผนดําเนินการ และได้ดาํ เนินการอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง

1

มีทีมงาน แต่ยงั ไม่มีแผน และการดําเนินการที่ชดั เจน

0

ไม่มีทีม ไม่มีแผน และไม่มีการดําเนินการที่ชดั เจน

ฉบับที่ 04
วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ข้ อสั งเกต/เงือน
ไขการปรับปรุง

