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คํานํา 
การขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ อางอิงตามมาตรา 6, 7 และมาตรา 44 แหง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ออกเปนขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติวาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ พ.ศ. 
2547  และประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง เกณฑการตรวจ     ประเมินเพื่อข้ึนทะเบียนเปนหนวย
บริการ พ.ศ.2548 ใชเปนหลักในการตรวจประเมินสถานบริการแหงใหมท่ีประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนหนวย
บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  สวนการประเมินสถานบริการที่เปนหนวยบริการอยูแลว  จะเปน
การประเมินเพื่อตอสัญญาเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตอไป 

การปฏิบัติตามขอบังคับและประกาศ  ดังกลาว  ไดเริ ่มดําเนินการเปนครั้งแรกในการขึ ้น
ทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ  ประจําป 2549โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ไดจัดทําแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการป 2549 ใหสํานักงานสาขาจังหวัด
ใชประกอบการทํางาน   เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานแลวสํานักงานฯไดทําการประเมินผล  เพื่อพัฒนาแนว
ทางการตรวจประเมินดังกลาว โดยมีการเพิ่มคําจํากัดความ ปรับปรุงแบบฟอรมการตรวจประเมิน วิธีการ
ประเมิน และเกณฑการใหคะแนน ใหมีความชัดเจน วัด/ประเมินได และสะดวกตอการใชงานมากยิ่งขึ้น 
โดยจัดทําเปนชุดเอกสารสําหรับผูตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการ 2 เลม ดังนี้  

 เลมที่ 1 แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการประจํา หนวยบริการปฐมภูมิและ 
หนวยรวมใหบริการ  

เลมท่ี 2 แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการท่ีรับการสงตอ  
ภายหลังการใชแบบตรวจและแนวทางการตรวจขึ้นทะเบียนหนวยบริการทั้ง ๒ เลมดังกลาว

พบวายังมีความคลาดเคลื่อน เขาใจไมตรงกัน และหลายแนวทางที่ยังตองปรับปรุงเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ท่ีตรงกัน  

ดังนั้น สํานักพัฒนาคุณภาพบริการ  จึงไดรวมกับสํานักงานสาขาเขต  และผูตรวจประเมิน
สวนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงแบบตรวจและแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนตามเกณฑข้ึนทะเบียน        
หนวยบริการ โดยจัดทําเปนเอกสารสําหรับผูตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการ 2 เลม (ฉบับปรับปรุง)   เพื่อใช
ประกอบการตรวจประเมินพื่อข้ึนทะเบียนหนวยบริการประเภทตาง ๆ ในปงบประมาณ 2551 โดยในระบบ              
คุณภาพ (ISO) ไดแยกแบบฟอรมการตรวจ (FM) และ คูมือแนวทางการตรวจ (SD) เปนคนละสวนเพื่อความสะดวก
ของการปฏิบัติงาน 

สํานักงานฯ  หวังเปนอยางยิ ่งวาแนวทางการตรวจประเมินหนวยบริการ(ฉบับปรับปรุง)         
นี้จะเปนประโยชนแกผู ตรวจประเมินขึ ้นทะเบียนหนวยบริการในการใชเปนแนวทางปฏิบัติใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน และสงผลใหประชาชนเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพจากหนวยบริการท่ีไดมาตรฐานตอไป  
  

สํานักพัฒนาคุณภาพบริการ   
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

มิถุนายน 2552 
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สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา  
สาระสําคัญของการตรวจประเมินหนวยบริการ 4 
5 คําถามเพื่อทําความเขาใจกับหนวยบริการประจําและหนวยบริการปฐมภูมิ 5 
วิธีปฏิบัติในการตรวจประเมินหนวยบริการประจํา หนวยบรกิารปฐมภูมิ หนวยบริการรวม
ใหบริการ 

7 

แนวทางการตรวจประเมินหนวยบริการ  
            แบบตรวจและแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการประจํา 12 

แบบตรวจและแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ 32 
แบบตรวจและแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการรวมใหบริการ 68 
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     สาระสําคัญของการตรวจประเมินหนวยบริการ 
 

การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการ เปนการทํางานในมุมมองของผูจัดหา
บริการสาธารณสุขใหกับประชาชน (purchaser) โดยตรวจคุณสมบัติของสถานบริการสาธารณสุขที่เขาสู
ระบบหลักประกันสุขภาพ  เนนการตรวจปจจัยนําเขาเปนหลัก คือ ศักยภาพการจัดบริการ (ทรัพยากร
บุคคล อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณเครื่องมือ)  และ การบริหารจัดการ     

เกณฑที่กําหนดไวเปนเปาหมายสูงสุดที่มุงบรรลุ เพื่อใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถ
และคุณภาพบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ และเพื่อใหเกิดการสรางและพัฒนาเครือขายของระบบ
บริการที่มีการสงตอและการดูแลอยางตอเนื่อง โดยสอดคลองกับการบริหารงบประมาณกองทุนในการ
จายคาบริการดานสาธารณสุขแกหนวยบริการแตละประเภท ทั้งนี้ เพื่อความเทาเทียมในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุขในที่สุด 
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5   คําถาม เพ่ือทําความเขาใจกับหนวยบริการประจํา และ หนวยบริการปฐมภูมิ 

Q1.  สถานบรกิารตางๆที่มีอยูในปจจุบัน จะขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการประเภทใดไดบาง 
สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดของรัฐและสภากาชาดไทย และสถานบริการของเอกชนที่สมัครใจ 

สามารถขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดท้ังสิ้น   
สถานบริการหนึ่งแหงสามารถขึ้นทะเบียนไดมากกวาหนึ่งประเภท เนื่องจากประเภทของการขึ้น

ทะเบียนนั้น สปสช.จะพิจารณาจากบทบาทหนาท่ีในการจัดระบบบริการเปนหลัก  ตัวอยาง เชน สถานบริการ       
ใดมีขีดความสามารถในการจัดระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่ รวมกับการจัดบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิดวย สามารถ
ข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการประจํา และ หนวยบริการรับการสงตอไดท้ังสองประเภท โดยสามารถจัดบริการ
เชื่อมโยงบริการท้ังสองประเภทนั้นภายในสถานบริการแหงนั้นได 

ในทางกลับกัน กลุมสถานบริการหลายแหงท่ีรวมตัวกันเปนเครือขายเพื่อจัดบริการปฐมภูมิ ก็สามารถ
ข้ึนทะเบียนเปน หนวยบริการประจํา ได       

Q2.  หนวยบริการประจํา  กับ CUP ตางกันอยางไร 
แตเดิมในประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ใชคําวา คูสัญญาบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 

(Contracting Unit for Primary care : CUP)  ตอมาเมื่อมีขอบังคับสปสช.วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการ
ข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ พ.ศ. 2547  มีการกําหนดประเภทใหสอดคลองกับ พรบ.
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จึงเรียก คูสัญญาบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ วา หนวยบริการประจํา  

ดังนั้น คําวาหนวยบริการประจํา กับ CUP จึงมีความหมายเหมือนกัน 

Q3.  หนวยบริการประจํา  กับ หนวยบริการปฐมภูมิ  เหมือนกัน หรือตางกันอยางไร  
แมเกณฑของทั้งสองประเภทมีหลายขอท่ีคลายกัน  (คือ ศักยภาพในการจัดใหประชาชนเขาถึงบริการ  

การจัดระบบบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข บุคลากร และการบริหารจัดการ) แตสําหรับ
หนวยบริการประจํามีเกณฑขอท่ีเนนการทําหนาท่ีเปนหนวยบริหารจัดการเครือขายระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการ   รวมท้ังการสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย   

สวนหนวยบริการปฐมภูมิ จะเปนหนวยท่ีทําหนาท่ีใหบริการ โดยมีเกณฑสวนที่เพิ่มข้ึนคือ สถานที่ 
อุปกรณ และเครื่องมือท่ีจําเปน 

หนวยบริการประจํา และหนวยบริการปฐมภูมิ อาจเบ็ดเสร็จในสถานบริการหนวยเดียว  เชน คลินิกอบอุน 
หรือเปนเครือขายท่ีประกอบดวยหลายสถานบริการรวมกันขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการประจําหนึ่งหนวย เชน 
โรงพยาบาลชุมชน ท่ีรวมตัวกับสถานีอนามัย  ข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการประจําหนึ่งหนวย     

Q4.  หนวยบริการปฐมภูมิ  กับ หนวยบริการรวมใหบริการ   เหมือนกัน หรือตางกันอยางไร 
หนวยบริการปฐมภูมิ  หมายถึง หนวยบริการท่ีใหบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในการดูแล

ประชาชนในความรับผิดชอบ แบบองครวม ผสมผสาน และตอเนื่อง โดยจัดใหมีสถานที่ และบุคลากร
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ปฏิบัติงานประจํา อาจเปนหนวยบริการที่ใหบริการไดเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว หรือ เปนกลุมของสถานบริการ
ตั้งแต 2 หนวยท่ีรวมตัวกันเปนกลุมหนวยบริการปฐมภูมิ  

สวนหนวยบริการรวมใหบริการ หมายถึง หนวยบริการที่ใหบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิไมครบ
ตามเกณฑระดับปฐมภูมิ หรือมีการใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่ง  เชน  คลินิก  เวชกรรม คลินิก
ทันตกรรม คลินิกกายภาพบําบัด คลินิกการแพทยแผนไทย คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต  คลินิกเทคนิค
การแพทย  และรานยาคุณภาพ  เปนตน 

Q5 .  หนวยบริการแตละประเภท จะไดรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอยางไร   
สปสช.ทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยบริการประจํา ดังนั้นหนวยบริการประจําจะไดรับเงินจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพในลักษณะเหมาจายรายหัวตามจํานวนผูมีสิทธิท่ีเลือกลงทะเบียนเปนหนวยบริการ
ประจําของตน  และไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขอื่น ตามที่คณะกรรมการกําหนด สวนหนวยบริการ
ปฐมภูมิ และหนวยรวมใหบริการ จะไดรับเงินจากหนวยบริการประจําหรือจากกองทุนตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  
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วิธีปฏิบัติในการตรวจประเมินหนวยบริการประจํา หนวยปฐมภูมิ 
และหนวยบริการรวมใหบริการ 

ผูตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการ 
ประกอบดวย ทีมตรวจประเมินหนวยบรกิารระดับเขต และทีมตรวจประเมินภายในจังหวดั         

ที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งจาก สปสช.เขต และไดผานการอบรมหรือประชุมชี้แจงเกณฑและแนว
ทางการตรวจประเมินเพื่อขึน้ทะเบยีนหนวยบริการ 
เอกสารที่เก่ียวของ 

1. แนวทางตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการประจํา หนวยบริการปฐมภูมิ และหนวย
บริการรวมใหบริการ (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2552) 

2. แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบยีนขึ้นทะเบียน หนวยบริการประจํา หนวยบริการปฐมภมูิ หนวย
บริการรวมใหบริการ (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2552) 

3. คูมือการบริหารงานขึ้นทะเบยีนหนวยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
4. คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบยีนหนวยบริการ 

ขั้นตอนการตรวจประเมินหนวยบริการ  
1. การประเมินขอมูลเบื้องตน 

ทีมผูตรวจประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติ ความพรอมของหนวยบริการทั้งหมดในเครือขาย
ของหนวยบริการประจํา จากขอมูลพื้นฐานหนวยบริการ ผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนที่ผานมา และ
ขอมูลการประเมินที่หนวยบริการทําการประเมินตนเองสงมา 

2. การตรวจประเมินหนวยบริการประจํา 
ทีมผูตรวจประเมิน เขาตรวจหนวยบริการประจําโดยการสังเกต ซักถาม และศึกษาเอกสาร

หลักฐาน วาเปนไปตามขอมูลเบื้องตนในขอ (1) หรือไม ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงภาพรวมของการจัดเครือขาย
บริการปฐมภูมิกอน ดังนี้ 

ก. การจัดเครือขายหนวยบริการ (รายชื่อหนวยบริการ แผนที่ตั้งและการเขาถึงของประชาชน
ที่รับผิดชอบ)  

ข. ขอตกลงบริการระหวางหนวยบริการที่อยูในเครือขายบริการปฐมภูมิ (ประเภทบริการ  
ตารางการใหบริการ  แผนการใหบริการ )  

ค. จํานวนบุคลากรประเภทตางๆ และการมอบหมายการปฏิบัติงาน   
ง. การบริหารจัดการและการสนับสนุนภายในเครือขาย  
จ. ปญหาของหนวยบริการที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ   
ฉ. ผลงานปที่ผานมา(กรณีคูสัญญาฯเดิม) และแผนการพัฒนาบริการปฐมภูมิในปตอไป   

พรอมทั้งพิจารณาสิ่งที่พบเห็น เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดในแบบตรวจประเมินหนวย
บริการประจํา  และตัดสินใหคะแนนแตละขอจนครบทุกขอ พรอมทั้งบันทึกลงในแบบตรวจประเมิน
หนวยบริการประจําใหครบทุกขอ 

3. การตรวจประเมินหนวยบริการปฐมภูมิ และ หนวยบริการรวมใหบริการ 



 

SD-10-001                                                                                            /                                                                                         ฉบับที่ 03 
                                                                                                                                                                                       วันที่  18 มิถุนายน 2552 

8 / 99 
 

ทีมผูตรวจประเมินเขาตรวจประเมินหนวยบริการปฐมภูมิทุกแหงในเครือขาย และหนวย
บริการรวมใหบริการ(ถามี) โดยการสังเกต  ซักถาม และศึกษาเอกสารหลักฐาน เพื่อใหทราบถึงศักยภาพ
และสถานการณการจัดบริการปฐมภูมิ ของแตละหนวยบริการ ดังนี้ 

 
ก. จุดที่ตั้ง การเขาถึงหนวยบริการ และประชากรที่รับผิดชอบ     
ข. ประเภทบริการ  ตารางการใหบริการ  แผนการใหบริการ ขอตกลงบริการ  
ค. จํานวนบุคลากรประเภทตางๆ และการมอบหมายการปฏิบัติงาน   
ง. การบริหารจัดการ 
จ. การจัดสถานที่ อุปกรณ และเครื่องมือที่จําเปน 
ฉ. ปญหาของหนวยบริการในกรณีที่ไมสามารถเปนไปตามหลักเกณฑ   
ช. ผลงานปที่ผานมา(กรณีคูสัญญาฯเดิม) และแผนการพัฒนาบริการปฐมภูมิในปตอไป   

 พรอมทั้งพิจารณาสิ่งที่พบเห็น เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดในแบบตรวจประเมินหนวย
บริการปฐมภูมิ และแบบตรวจประเมินหนวยบริการรวมใหบริการ แลวตัดสินใหคะแนนแตละขอจนครบ
ทุกขอ และทุกหนวยบริการที่อยูในเครือขาย บันทึกลงในแบบตรวจประเมินใหครบทุกขอ   

4. การใหคะแนนการตรวจประเมินหนวยบริการ 
การใหคะแนนการตรวจประเมินหนวยบรกิารในแตละหวัขอนั้น มี 3 ระดับ  คือ  

    คะแนน  2  =  มี / ดําเนินการไดครบถวน  เปนไปตามเกณฑ หรือ ดกีวาเกณฑ ที่กําหนด  
คะแนน  1  =  มี / ดําเนินการไมครบตามเกณฑที่กําหนด  แตอนุโลมใหผาน    โดยตองมี 

                          แผนพัฒนาในชวงเวลาที่ชัดเจน   
              คะแนน  0  =  ไมม/ีไมไดดําเนินการ   

คะแนน  8  =  ไมไดประเมิน  เนื่องจากหนวยบริการไมไดจัดบริการนัน้ ๆ  
 

กรณีสถานบรกิารที่ขอขึ้นทะเบียนใหม   
ในขอใดที่ไดคะแนน 0 หรือ 1 ใหผูตรวจประเมิน บันทึกความเห็น เงื่อนไข ขอจํากัดของ

หนวยบริการ หรือ ส่ิงที่ตองปรับปรุง ลงในทายขอนั้นๆ  โดยพิจารณาตามบริบท ความจําเปน ความ
เหมาะสมของหนวยบริการและพื้นที่  วาจะตองปรับปรุงหรือไมอยางไรบาง เพื่อใหสถานบริการจัดทํา
แผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑภายในระยะเวลาที่ สปสช.เขต กําหนด หลังจากนั้นจึง
ตรวจดูผลการปรับปรุง และพิจารณาวาจะรับหรือไมรับขึ้นทะเบียนตอไป 

กรณีเปนหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนอยูเดิม   
ในขอที่มีคะแนนเปน 1 ใหผูตรวจประเมิน บันทึกความเห็นวาจะตองปรับปรุงอยางไรบาง 

เพื่อใหหนวยบริการนําบันทึกความเห็นเงื่อนไข ขอจํากัดของหนวยบริการ หรือ ส่ิงที่ตองปรับปรุง ลงใน
ทายขอนั้นๆ  โดยพิจารณาตามบริบท ความจําเปน ความเหมาะสมของหนวยบริการและพื้นที่ วาจะตอง
ปรับปรุงหรือไมอยางไรบาง เพื่อใหหนวยบริการนําบันทึกความเห็นนั้น ไปจัดทําแผนพัฒนาและ
ดําเนินการปรับปรุงตามแผนพัฒนาที่วางไว และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนแก สปสช.เขต ภายใน 
เวลาที่ สปสช.เขต กําหนด   
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5. สรุปผลการตรวจประเมินหนวยบริการ 
เมื่อไดผลคะแนนแลวทีมผูตรวจประเมิน ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินหนวยบริการ

ปฐมภูมิ หนวยบริการรวมใหบริการทุกหนวย และผลการประเมินหนวยบริการประจํา  โดยวิธีการนับ
จํานวนขอที่ไดคะแนนเปน 2, 1, 0  ในดานตางๆ  รวมทั้งใหความเห็นในการปรับปรุงแกไขในขอที่มี
คะแนนเปน 1 และ 0  กรณีสถานบริการสมัครใหมใหผูตรวจประเมินระบุจํานวนประชากรสูงสุดที่สถาน
บริการพรอมในการรับลงทะเบียนประชาชนได โดยพิจารณาจากจํานวนบุคลากรแตละวิชาชีพที่
รับผิดชอบบริการปฐมภูมิเต็มเวลา อุปกรณ เครื่องมือ และการจัดการใหไดตามเกณฑการขึ้นทะเบียน 
เทียบกับภาระงานที่ตองใหบริการ แลวแจงผลเบื้องตนแกหนวยบริการที่รับการประเมิน  จากนั้นสงผล
การตรวจประเมินใหผูรับผิดชอบ1 รวบรวมผลและบันทึกขอมูลผลการตรวจประเมิน และความเห็นใน
การปรับปรุงแกไข ของแตละหนวยบริการลงในระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกัน
สุขภาพถวนหนา (DataCenter - ระบบการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ) ตามรายละเอียดวิธีการในคูมือการใช
งานระบบสารสนเทศ ศูนยประมวลผลกลาง 
 

องคประกอบของเกณฑตรวจประเมินขึน้ทะเบียนหนวยบริการประจํา 
จํานวนขอ 

ที่มีคะแนน....... 
0 1 2 8 

ขอ 1  ศักยภาพในการจัดใหประชาชนเขาถึงบริการ     
ขอ 2  การจัดระบบบริการตามประเภทและขอบเขตบริการ
สาธารณสุข 

    

ขอ 3  บุคลากร     
ขอ 4  การบริหารจัดการ     

รวมจํานวนขอ 
    

 

องคประกอบของเกณฑตรวจประเมินขึน้ทะเบียนหนวยบริการปฐม
ภูมิ 

จํานวนขอ 
ที่มีคะแนน....... 

0 1 2 8 
ขอ 1  ศักยภาพในการจัดใหประชาชนเขาถึงบริการ     
ขอ 2  การจัดระบบบริการตามประเภทและขอบเขตบริการ
สาธารณสุข 

    

ขอ 3  บุคลากร     
ขอ 4  การบริหารจัดการ     

                                    
1

 สปสช.เขตและสํานักงานสาขาจังหวัด กําหนดรวมกัน 
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ขอ 5  สถานที่ อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน     
รวมจํานวนขอ 

    

 
องคประกอบของเกณฑการตรวจประเมนิขึ้นทะเบยีนหนวยบริการ

รวมใหบริการ 
จํานวนขอที่มคีะแนนเปน 

0 1 2 
ขอ 1  สถานที่ตั้ง    
ขอ 2  ระบบการบันทึกขอมูลการบริการ    
ขอ 3  เกณฑการจัดบริการเฉพาะดาน    

รวมจํานวนขอ    
การพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมินหนวยบริการประจํา / หนวยบริการปฐมภูมิ / หนวยบริการรวมใหบริการ 

ผลการตรวจประเมิน ผลการพิจารณา 

ทุกขอ มีคะแนน เปน 2 
ผานเกณฑตรวจประเมินหนวยบริการประจํา / ปฐมภูมิ / รวมใหบริการ 
อยางสมบูรณ 

มีขอที่ไดคะะแนนเปน 1  แตไม
มีขอที่ไดคะแนน 0 

ผานเกณฑตรวจประเมินหนวยบริการประจํา / ปฐมภูมิ / รวมใหบริการ 
แบบมีเงื่อนไข และหนวยบริการตองจัดทําแผน/ขอตกลง และดําเนินการ
พัฒนา เพื่อใหผานตามเกณฑภายในระยะเวลาที่ สปสช. เขต กําหนด 

มีขอใดขอหนึง่  คะแนนเปน 0 

ไมผานเกณฑตรวจประเมนิหนวยบริการประจํา / ปฐมภูมิ  / รวมใหบริการ   
หนวยบริการมีคุณลักษณะต่ํากวาเกณฑทีก่ําหนด ซ่ึงอาจสงผลตอคุณภาพ
บริการได *** 

 
6. การพิจารณาขึน้ทะเบียนหนวยบริการ 

เสนอสรุปผลการตรวจประเมินหนวยบรกิารตอคณะกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาตัดสิน
การขึ้นทะเบยีนหนวยบรกิาร (หรือการตอสัญญาหนวยบริการ) เมื่อคณะกรรมการตดัสินแลวใหบนัทึกผล
การตัดสินลงในระบบสารสนเทศกลาง สปสช.  

***กรณีหนวยบริการสังกัดภาครัฐ ที่ผลการตรวจประเมนิไมเปนไปตามเกณฑการขึน้ทะเบยีนหนวย
บริการ ใหสปสช.เขต ใหคําแนะนําในการพัฒนา  ปรับปรุง โดยพจิารณา ตามศักยภาพที่ดีที่สุดที่มอียู ณ 
ปจจุบัน ใหเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ โดยคํานึงถึงประโยชนที่ประชาชนไดรับเปนสําคัญ และ สปสช. 
เขตสรุปรายงานผลการตรวจประเมินไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อรับทราบและดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาหนวยบริการนั้น ๆ เนือ่งจากเปนหนาที่ของรัฐที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ในการใหบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานแกประชาชน 
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การปฏิบตัิในกรณีผลการตรวจประเมินไมครบถวนสมบูรณตามเกณฑ  
ในกรณีที่หนวยบริการมีผลการตรวจประเมนิไมครบถวนสมบูรณตามเกณฑ ใหดําเนนิการดังนี ้
1. ในขอที่ยังไมผานเกณฑและไมเปนขอจํากัดของหนวยบริการที่จะดําเนินการเองได ใหหนวย

บริการทําความตกลงกับคณะกรรมการตรวจประเมิน เร่ือง ระยะเวลาในการปรับปรุง/แกไข 
2. คณะกรรมการฯ รายงานตามขอ 1 ใหสปสช. เขต พิจารณา 
3. สปสช.เขต พิจารณา  และแจงใหหนวยบริการทราบกําหนดเวลาที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 
4. หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหสปสช.เขต ตรวจประเมินอีกครั้งหนึ่ง ถาผลการ

ตรวจประเมินยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดและเปนกรณีที่มีผลโดยตรงตอมาตรฐานการใหบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการอยางชัดเจน ซ่ึงหนวยบริการไมสามารถปรับปรุงแกไขได  ใหสํานักงาน
พิจารณาประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

ในบางพื้นท่ีเฉพาะที่มีขอจํากัดดานทรัพยากร หรือ การจัดการ และขาดแคลนหนวยบริการที่จะ
รองรับ  ใหพิจารณาตามศักยภาพที่ดีท่ีสดุท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน ใหเหมาะสมตามสภาพพืน้ท่ี โดยคํานึงถึง
ประโยชนท่ีประชาชนไดรับเปนสําคัญ
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แนวทางการตรวจการประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการประจํา” 
หมวดที่ 1. ศักยภาพในการจัดระบบบริการ ใหประชาชนเขาถึง 

 

เกณฑตรวจหนวยบริการ
ประจํา 

แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

ม1.1  ทําหนาที่เปนแกน 
กลางในการจดัเครือขาย
หนวยบริการและระบบสง
ตอ 

• พิจารณาจากองคประกอบของเครือขายหนวยบริการ ที่จะตองประ กอบ ดวย
หนวยบริการประจําเปนแกนกลาง โดยภายในหนวยบริการประจําประกอบ 
ดวยหนวยบริการปฐมภูมิที่ดําเนินการเอง หนวยบริการปฐมภูมิอื่น และ/
หรือ มีหนวยบริการรวมใหบริการ ที่ครอบ คลุมผูมีสิทธิที่ลง ทะเบียน และ
มีการจัดระบบสงตอไปยังบริการทุติยภูมิและตติยภูม ิของหนวยบริการรับสง
ตอ โดยแสดงเอกสาร หนังสือ/ขอตกลง/สัญญาการบริ การไดอยางชัดเจน 

2 เครือขายหนวยบริการครอบคลุมทุกระดับ และมี
เอกสาร / หนังสือ /ขอตกลง / สัญญาบริการที่ชัดเจน   

1 เครือขายหนวยบริการครอบคลุมทุกระดับ แตไมมี
เอกสาร/หนังสือ/ขอตกลง/สัญญาบริการที่ชัดเจน 

  
0 เครือขายหนวยบริการไมครอบคลุมบริการทุกระดับ 

  
ม1.2  มีหนวยบริการปฐม
ภูมิที่ใหบริการดวยตนเอง
อยางนอย 1 แหง 

• พิจารณาจาก   1) มีทีมบุคลากรชัดเจน   2) มีบริการแบบองครวมชัดเจน 3) 
สถานที่จัดบริการ   

กรณีรับผิดชอบผูมีสิทธิ์ UC นอยกวา  10,000 คน ใหใชสถานที่รวมกนัได  
กรณีรับผิดชอบผูมีสิทธิ์ UC มากกวา 10,000 คน ควรมี OPD แยกตางหาก 
กรณ ีทีห่นวยบริการประจํานัน้เปนโรงพยาบาล  ควรมหีนวยบริการปฐมภูมิ ทีแ่ยก
ออกชดัเจนโดยอาจใชการรกัษา พยาบาลรวมกนัที่ OPD ได หรืออาจตั้งอยูนอกหรือ 
ใน รพ. มีทีมบุคลากรรับผิดชอบ  ใหบริการแบบองครวมที่ตอเนือ่ง เชื่อมตอกับ
บริการในชุมชน  กรณีที่ตัง้อยูใน รพ.บริการบางสวนอาจใช facility ของรพ.ไดเชน 
เภสัชกรรม  lab โดย คํานึงถึงความสะดวกในการเขาถึงของประ ชาชนเปนหลัก 
 

2 มีหนวยบริการปฐมภูมิที่ใหบริการดวยตนเอง 
ครบถวนตามแนวทางพิจารณา  

  
  

1 มีหนวยบริการปฐมภูมิที่ใหบริการดวยตนเอง ไม
ครบถวนตามแนวทางพิจารณา  

0 ไมมีหนวยบรกิารปฐมภูมิทีด่ําเนินการดวยตนเอง
ตามแนวทางพจิารณา 
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เกณฑตรวจหนวยบริการ
ประจํา 

แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

ม1.3  กรณีที่มผีูมีสิทธิ์ UC ลงทะเบียนมากกวา 10,000 คน  ตองจัดใหมีหนวยบริการปฐมภูม ิที่ผูมีสิทธิ์ UC สามารถเดินทางเขาถึงสะดวก  (1 หนวย ตอผูมีสิทธิ UC ไมเกิน 10,000 คน) และ
อาจมีหนวยบริการรวมใหบริการตรวจประเมินเฉพาะหนวยบริการประจําที่มีผูมีสิทธิ์ UC ลงทะเบยีนมากกวา 10,000 คน 
  ม1.3.1 อัตราสวนหนวย
บริการปฐมภมูิ 1 หนวย ตอ 
ผูมีสิทธิ์ UC ไมเกิน 10,000 
คน  มีการกระจาย และ
ครอบคลุมพื้นที่ และผูมี
สิทธิ์ UC สามารถเดินทาง
เขาถึงไดสะดวก 

• พิจารณาสัดสวนจํานวนหนวยบริการปฐมภมูิที่จัดจริง   เทียบกับ จํานวน
หนวยบริการปฐมภูมิที่ควรม ี (จํานวนหนวยบริการปฐมภูมทิี่ควรมี  =  
จํานวนผูสิทธิ์ UCในความรับผิดชอบทั้งหมด หาร  10,000)  

เชน  หนวยบริการประจํามีผูมีสิทธิ์ UC ในความรับผิดชอบ 50,000 คน หนวย
บริการปฐมภูมทิี่ควรมี = 50,000 ¸ 10,000  = 5  หนวย  แตในขณะทีไ่ปตรวจ
ประเมินพบวา หนวยบริการประจํานี้มกีารจดัหนวยบรกิารปฐมภูมิจริง 2 
หนวย ซึ่งเทียบกับจํานวนที่ควรมี = รอยละ 40  ดังนั้นใน การตรวจประเมนิ
ครั้งนี้หนวยบรกิารประจํานีจ้ะมีคะแนนขอนี้เปน 1  
      ในกรณีที่คํานวณแลวมเีศษ ใหคดิตามหลักการคณิตศาสตร คือเศษเกนิ 
5  ใหปดเศษขึน้ 

2 มีหนวยบริการปฐมภูมิที่จัดจริง ตั้งแตรอยละ 81 
ของจํานวนหนวยบริการปฐมภูมิที่ควรม ี

  
1 มีหนวยบริการปฐมภูมิที่จัดจริง  รอยละ 30 - 80  

ของจํานวนหนวยบริการปฐมภูมิที่ควรม ี

  
0 มีหนวยบริการปฐมภูมิที่จัดจริง  นอยกวารอยละ 30 

ของจํานวนหนวยบริการปฐมภูมิที่ควรม ี
  

    ม1.3.2  หนวยบริการ
ปฐมภูม ิและหนวยบริการ
รวมให บริการ (ถามี)    มี
การกระจาย และครอบคลุม
พื้นที่ และผูมสีิทธิสามารถ
เดินทางเขาถึงไดสะดวก 

• พิจารณาการกระจายตวัของหนวยบริการวา ผูมีสิทธิ์ UC สวนใหญ
เขาถึงบริการไดสะดวกหรือไม โดยเดินทางโดยรถยนตไดภายใน 30 
นาที  อนุโลมใหกรณีพื้นทีก่นัดารเดินทางไมสะดวก เชน พื้นที่เปนภูเขา 

2  ผูมีสิทธิ์ UC ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เดินทางเขาถึง
หนวยบริการปฐมภูมิหนวยใดหนวยหนึ่งไดสะดวก    

1 ผูมีสิทธิ์ UC รอยละ 30 – 79  เดินทางเขาถึงหนวย
บริการปฐมภมูิหนวยใดหนวยหนึ่งไดสะดวก     

0  ผูมีสิทธิ์ UC นอยกวารอยละ 30 เดินทางเขาถึงหนวย
บริการปฐมภูมิหนวยใดหนวยหนึ่งไดสะดวก  
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หมวดที่ 2 จดัระบบบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ครอบคลุมตามที่คณะ กรรมการกําหนด 
พิจารณาในภาพรวมของทั้งหนวยบริการประจํา ซึ่งประกอบดวย หนวยบริการปฐมภูมิทีด่ําเนินการดวยตนเอง หนวยบริการปฐมภูมิอื่น และหนวยบริการรวมใหบริการ 

เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

ม2.1  บริการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันการเจบ็ปวย รวมถึงระบบ
ติดตามความตอเนื่องของการบริการ 

• พิจารณาบริการที่จัดวา ครอบคลุมสิทธิประโยชน UC  ดานสรางเสริมสุขภาพ  
และมีระบบตดิตามความตอเนือ่งหรือไม  มีและใชสมุด บันทึกสุขภาพประจํา 
ตัวในการดแูลสุขภาพแตละบุคคลอยาง ตอเนื่อง เชน  สมุดแมและเดก็ สมุดผู 
ปวยเรื้อรัง Family Folder  เปนตน  
ซึ่งชดุสิทธิประโยชน UC ดานสรางเสริมสุขภาพ ไดแก 

ก. การตรวจและดูแลเพื่อสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ 
ข. การดูแลสุขภาพเดก็ พัฒนาการ และภาวะโภชนาการของเดก็ รวมถึงการใหภมูิคุม 

กันโรค ตามแผนงานการใหภมูิคุมกันโรคของประเทศ 
ค. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง  
ง. การใหยาตานไวรัสเอดส กรณเีพื่อการปองกนัการแพรกระจายเชื้อจากแมสูลูก 
จ. การวางแผนครอบครัว 
ฉ. การเยี่ยมบาน (home visit) และการดูแลผูปวยที่บาน (home health care)  
ช. การใหความรูดานสุขภาพแกผูรับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว 
ซ. การใหคําปรึกษา (counseling) การใหความรู และการสนับสนุนใหประชา 

ชนมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ 
ฌ. การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก ไดแก การตรวจสุขภาพชองปาก 

การแนะนําดานทันตสุขภาพ การใหฟลูออไรดเสริมทั้งในกลุมที่มีความเสี่ยงตอ
โรคฟนผุ เชน เดก็ ผูสูงอายุ ผูปวยฉายรังสี รวมทั้งการเคลือบหลุมรองฟน 

2 มีบริการสรางเสริมสุขภาพครบตาม
ชุดสิทธิประโยชนUC ครบถวน และมี
ระบบติดตามความตอเนื่องของการ
บริการอยางชดัเจน 

  

1 มีบริการสรางเสริมสุขภาพครบถวน
ตามชุดสิทธิประโยชนUC  แตระบบ
ติดตามความตอเนื่องของการบริการ
ยังไมชัดเจน 

  

0 ไมมี หรือมีบริการสรางเสริมสุขภาพ
ไมครบตามชุดสิทธิประโยชน  UC  
และระบบการติดตามความตอเนื่องไม
ชัดเจน 
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

ม2.2   บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษา 
พยาบาลและฟนฟูสมรรถ ภาพ เบื้องตน 
(และอาจจัดใหมีบริการการ แพทย แผน
ไทยและการแพทย ทางเลือก) มีการ
เชื่อมตอกับเครือขายหนวยบริการใน
กรณี อุบั ติ เหตุหรือกรณี เจ็บป วย
ฉุกเฉินไดทั้งในและนอกเวลาทําการ 

• พิจารณาจากการจดัใหมีบริการทั้งที่ดําเนินการเอง และที่หนวยบริการปฐมภูมิ 
และหนวยบริการรวมใหบริการดําเนินการวา ตองมีบริการ ทั้ง 4 ขอ ดังนี้ 

ก. ดูแลกลุมเปาหมายไดทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม (Holistic Care) 
ข. จัดบริการผสมผสาน ทั้งรักษา สงเสริม ฟนฟู (Integrate Care)  รวมทั้งอาจ

จัดใหมีแพทยแผนไทย / แพทยทางเลือก 
ค. จัดระบบการสงตอ ทั้งไปและกลับ ภายในเครือขายหนวยบริการประจําและ

หนวยบริการรบัสงตอ เพื่อใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางครบวงจร 
ง. บริการกรณีอุบัติเหตุ หรือฉกุเฉินทั้งในเวลาทําการ และนอกเวลาทําการกรณี

ที่หนวยบริการไมจัดบริการนอกเวลาทําการ ใหมีการประชาสัมพันธใหผูมี
สิทธิ์ UC ทราบวาจะไปใชบริการไดที่ใดบาง  

2 มีการจัดบริการทุกขอ ตั้งแตขอ        
(ก) - (ง)  ครบถวนสมบูรณ 

  
1 มีการจัดบริการ ตั้งแตขอ (ก) - (ง)   

แตไมสมบูรณ  
  

0 จัดบริการไมครบทั้ง 4 ขอ 

  
ม2.3    บริการทันตกรรม ทั้งการ
สรางเสริม การปองกัน การรักษา 
และการฟนฟสูภาพ โดยอาจจัดใหมี
บริการภายในหนวยบริการ และ/
หรือภายในพืน้ที่ และ/หรือ มีระบบ
สงตอผูมีสิทธิไปรับบริการยงัหนวย
บริการหรือสถานบริการอื่น 

พิจารณาการจดับริการทันตกรรม โดย 
(ก)  กรณีดําเนนิการเอง ใหพจิารณาจากบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ  ที่
จําเปนเพยีงพอตอการใหบริการ ตารางจัดบริการ และการจัดบริการจรงิ 
(ข)  กรณดีําเนนิการโดยหนวยบริการรวมใหบริการดานทันตกรรม ใหขอดสูัญญา / 
ขอตกลงการใหบริการ / แผนการดําเนนิงาน / การสงผูมีสิทธิไ์ปรับบรกิาร 
(ค)  มีบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชนดานทนัตกรรม ไดครบ 4 ดาน 
คือ ดานการสงเสริมสุขภาพปองกัน รักษาและฟนฟู ไดแก  
มีบริการดานสรางเสริมสุขภาพและปองกนัโรคในชองปากในแตละกลุมอายุ 
อาทิ กลุมเด็ก (0-6 ป) ตองมีการใหแปรงสีฟนพรอมทั้งใหทันตสุขศึกษาแกแม

2 มีการจัดบริการทันตกรรม (ก) และ / หรือ 
(ข) และจดับรกิารไดครบตาม (ค) 
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

และเดก็ สวนกลุมอายุ 6 - 25 ป ตองมีการใหบริการเคลอืบปดหลุมรองฟนใน
เด็ก ป. 1 รวมถึงการตรวจสุขภาพในชองปากและใหทนัตสุขศึกษาเดก็ใน
โรงเรียน  
       มีบริการดานรักษา เชน การถอนฟน ผาฟนคุด การอดุฟน การขูดหนิ
น้ําลาย การรักษารากฟนเด็ก เปนตน 
      มีบริการดานฟนฟู เชน การใสฟนฐานอะคริลิก เปนตน  
     โดยพิจารณาจากหลักฐานบันทึกการตรวจ ใบสงตอ ปายสื่อสารการรับ
บริการ และแผนการใหบริการในโรงเรียนหรือชุมชน 

1 มีการจัดบริการทันตกรรม (ก) และ / 
หรือ (ข) แตจดับริการไมครบตาม (ค) 

 

0 ไมมีบริการทันตกรรม  

ม2.4  จัดใหมบีริการเยี่ยมบาน และ
บริการเชิงรุกในชุมชน 

    พิจารณาในภาพรวมทั้งหนวยบริการประจําวา  มีการจัดระบบใหหนวย
บริการปฐมภมูิ และหรือหนวยบริการรวมใหบริการ  มีบริการเยี่ยมบาน และ
บริการเชิงรุกในชุมชน รวมถึง ความตอเนื่องของการบริการหรือไม  
   โดยขอดูแผน / แนวทางการเยี่ยมบาน และจัดบริการเชิงรุกในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 

2 มีการจัดบริการเยี่ยมบานและบริการ
เชิงรุก โดยมแีผนและแนวทางการ
ดําเนินงาน   

1 มีการจัดบริการเยี่ยมบานและบริการ
เชิงรุก แตไมมแีผนและแนวทางการ
ดําเนินงาน   

0 ไมมีบริการเยีย่มบาน 

 
ม2.5  บริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน และ/
หรือมีระบบสงตอไปยังสถาน

   พิจารณาในภาพรวมทั้งหนวยบริการประจําวา  หนวยบริการปฐมภมูิ และ
หรือหนวยบรกิารรวมใหบริการ มีบริการตรวจทางหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน 
และ/หรือมีระบบสงตอไปยงัสถานบริการอื่นที่มีคุณภาพหรือไม  (คุณภาพทั้ง

2 มีการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน
ดวยตัวเอง หรือ มีระบบสงตอสถาน
บริการอื่น ที่มีคุณภาพ   
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

บริการอื่นที่มีคุณภาพ ในสวนที่ทําเองและสวนที่สงตอ) โดยคณุภาพในสวนทีท่ําเอง ไดแก การวาง
ระบบประกนัคุณภาพ  เชน การเก็บสิ่งสงตรวจ ภาชนะบรรจุ  สวนคุณภาพสง
ตอ เชน  IQA, EQA 

1 มีการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน
ดวยตัวเอง หรือ มีระบบสงตอสถาน
บริการอื่น  แตไมมีคุณภาพ    

0 ไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการ
พื้นฐาน และไมมีระบบสงตอ   

ม2.6   บริการเภสัชกรรม ไดแก มี
การจัดหา  การจัดเก็บ และการจาย
ยาและเวชภัณฑ  ที่เปนระบบตาม
หลักวิชาการ   

• พิจารณาในภาพรวมของหนวยบริการประจําวา มีการจัดระบบบริการเภสัชกรรม 
ในแตละระบบยอยตั้งแต  การจัดหา  การจัดเก็บ  และการจายยาและเวชภัณฑ  ที่
เปน ไปอยางมีคุณภาพตามหลักวิชาการ หรือไม ดังนี้ 

ก. การจัดหายาและเวชภัณฑเปนมาตรฐานเดียวกันภายในเครือขายหนวยบริการ
ประจํา และไมมีการขาดยา หรือมียามากเกินไป (out of stock / over stock) ตาม
เกณฑ stock ยาของมาตรฐานเภสัชกรรม (90วัน) 

ข. การจัดเกบ็ มีระบบการเก็บรักษายาแยกเปนสดัสวน เชน ยาเมด็ ยาฉดี ยาภาย นอก 
มีการเก็บยาแบบ first expire-first out และไมมียาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ มีการ
แยกเก็บยาที่ตองควบคุมอุณหภูมิไวในที่ที่เหมาะสม 

ค. การจายยา มีการใหขอมูลบนฉลากยา/ซองยาอยางครบถวน  (ชื่อคนไข วนัทชีื่อยา  
วิธีใช  คําเตือน) มกีารตรวจสอบยากอนจาย (Double check) และมกีารใหขอ 
มูลที่จําเปนดวยวาจาในขณะสงมอบยา  

2 มีบริการเภสัชกรรม ทั้ง 3 ขอ อยาง
ครบถวนสมบูรณ 

  
1 มีบริการเภสัชกรรมทั้ง 3 ขอ แตไม

ครบถวนสมบูรณ  
 

0 ไมมีบริการเภสัชกรรม หรือ ขาดขอ
ใดขอหนึ่ง 

 

   

 
หมวด 3  บุคลากร  จํานวนบุคลากรที่ตองมีเพื่อทําหนาที่ใหบรกิารปฐมภูมิโดยเฉพาะในภาพรวมของหนวยบริการประจํา  ดงัตอไปนี้ 
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พิจารณาในภาพรวมของหนวยบริการประจําวามี บุคลากรทั้งหมด (รวมทั้งขาราชการ พนักงาน และลูกจางที่ใหบริการปฐมภูมิ) จํานวนเทาใด (บุคลากรที่ใหบริการในระดบั
ทุติยภูมิ ตตยิภมูิ และระบบประกันสุขภาพอื่นไมนํามาคดิรวม)   บุคลากรที่ถูกนับเปนบุคลากรประเภทหนึ่งแลวจะตองไมถูกนบัเปนบุคลากรอีกประเภทหนึ่ง กรณีทํางานบางเวลา 
(part time) ใหรวมเวลาการทาํงานคํานวณกลับเปนจํานวนบุคลากร (ปกติ บุคลากร 1 คนทํางาน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 

 
เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือนไข

การปรับปรงุ 
ม3.1  แพทย / แพทยเวชศาสตร
ครอบครัว ปฏิบัติงานประจํา 
อยางนอย  1 คน ตอ ผูมีสิทธิ์ UC 
ที่ลงทะเบียนไมเกิน 10,000 คน   

• พิจารณาจากจาํนวนแพทยทีร่ับผิดชอบงานบริการปฐมภูมิของ
หนวยบริการประจํา ตอจํานวนผูมีสิทธิ์ UC ทั้งหมด โดยขอดู
หลักฐานคําสั่ง/การมอบหมายงาน ประกอบการพิจารณาจํานวน
ประชากร พิจารณา ณ วันที่ 1 มิถุนายน ของปที่ประเมิน 

2  1 ตอ 10,000 หรือ นอยกวา   
1 1 ตอ 10,001 - 30,000  

  
0 1 ตอ 30,000 ขึ้นไป 

  
 ม3.2  พยาบาลวิชาชีพหรือ
พยาบาลเวชปฏิบัติ  ปฏิบัติงาน
ประจํา อยางนอย 2 คน ตอ ผูมี
สิทธิ์ UC ที่ลงทะเบียน ไมเกนิ 
10,000 คน  

•  พิจารณาในภาพรวมของหนวยบริการประจําวา  มีพยาบาลวชิาชีพ
หรือพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่มีใบประกอบวชิาชพีที่เปนปจจุบนั ซึ่ง
ปฏิบัติ งานประจําในหนวยบรกิารปฐมภูมิ หนวยบริการรวมใ ห
บริการทั้งหมด โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา (อยางต่ําระดับปริญ ญา
ตรีพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา) ตอจํานวนผูมีสิทธิ์ UCทั้งหมด 
     กรณีเจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน วุฒิการศึกษาพยาบาลระดบั
ตน ไดรับการศกึษาตอเนื่องจนจบพยาบาลศาสตร แตไมไดรับการ
บรรจุเปนพยาบาลวิชาชีพ กใ็หนับวาเปนพยาบาลวชิาชพี  
    พยาบาลวิชาชีพนี้  หมายรวมถึง บุคลากรที่หนวยบริการประจํา
สงไปปฏิบัติงานประจํา ที่หนวยบริการปฐมภูมิ ดวย 

2   1 ตอ 5,000 หรือนอยกวา 

  
1    1 ตอ 5,001-10,000 

  
0 1  ตอ  10,000 ขึ้นไป หรือไมมีพยาบาลวิชาชีพ 

หรือมีพยาบาลวิชาชีพแตไมมีใบประกอบวิชาชีพที่
เปนปจจุบนั 
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือนไข
การปรับปรงุ 

ม3.3  บุคลากรอื่น ที่มีคุณวฒุิไม
ต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตรสุข-ภาพหรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ หรือเทียบ เทา
ปฏิบัติงานประจํา จํานวน 3 คน 
ตอผูมีสิทธิที่ลงทะเบียนไมเกิน 
10,000 คน 

• กอนพิจารณาขอ 3.3 และขอ 3.4 ใหทําความเขาใจในประเดน็ตางๆ  ดังนี ้
ก. ความหมาย "บุคลากรอื่น" ตามขอ 3.3, 3.4 หมายถึง ขาราชการ
พนักงาน และลูกจางที่ปฏิบัติงานประจําในการใหบริการปฐมภูมิ 
ในหนวยบริการปฐมภูมิ ที่นอกเหนือ จาก ขอ 3.1แพทย  3.2
พยาบาลฯ   3.5 ทันตแพทย  และ 3.6 เภสัชกร  

ข. "คุณวุฒิไมตํากวาระดับปริญญาตรี" หมายถึง ระดับการศึกษาตั้ง 
แตปริญญาตรี ขึ้นไป ไดแก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเทา 

ค. "คุณวุฒิไมตํากวาระดับประกาศนียบัตร" หมายถึง ระดับการ ศึกษา
ตั้งแต ประกาศนียบัตรขึ้นไป ไดแก ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

ง. ตามเกณฑที่กําหนด จํานวนบุคลากรอื่นรวมทั้งหมด   คือ อัตรา 
สวน 6 คน ตอผูมีสิทธ UC  10,000 คน (ขอ 3.3 + ขอ3.4) 

จ. ในทางปฏิบัติ คาดหวังใหมีบุคลากรอื่นตามขอ 3.3, 3.4 ในระดับ
ปริญญาตรีใหไดมากที่สุด  

     ดังนั้นในการพิจารณาขอ 3.3 และ 3.4 จะเปนการพิจารณาตอเนื่องกัน 
    การพิจารณาเกณฑขอ 3.3 ใหพิจารณาอัตราสวน จํานวนบุคลากร
อื่นที่มีคุณวฒุติั้งแตระดับปรญิญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตรสุข 
ภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ  ตอจํานวนผูมีสิทธิ UC ทั้งหมด วาเปน

2 มีบุคลากรอื่นทีมีคณุวุฒิระดบัปริญ ญาตรีขึ้นไป ใน
สาขาวิทยาศาสตรสุข ภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
หรือ เทียบเทาปฏิบัติงานประจํา จํานวนเทากับหรือ
มากกวา 3 คน ตอผูมีสิทธิ UC 10,000คน  

  

1 มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดบัปริญ ญาตรีขึ้นไป ใน
สาขาวิทยาศาสตรสุข ภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ หรือ
เทียบ เทาปฏิบตัิงานประจํา จํานวน 1-2 คน ตอผูมีสิทธิ 
UC 10,000คน  

 

0 ไมมีบุคลากรอื่นทีมีคุณวฒุริะดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ในสาขาวิทยา ศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ หรือเทียบเทาปฏิบตัิงานประจํา 
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เทาไร     กรณทีี่คํานวณแลว จํานวนบุคลากรอื่นที่มีคุณวฒุิตั้งแต
ปริญญาตรีขึ้นไป เกินอัตราสวน 3 คนตอผูมีสิทธิ์ UC 10,000 คน 
ใหนําสวนที่เกนิไปพิจารณารวม      
ในขอ 3.4 

   

ม3.4 บุคลากรอื่น ที่มีคุณวุฒไิมต่ํา
กวาระดับประกาศนียบัตรดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือเทียบเทาหรือผู
ประกอบโรคศิลปะตามกฏหมาย
วาดวยการประกอบโรคศิลปะ
ปฏิบัติงานประจํา จํานวน 3 คน 
ตอผูมีสิทธิที่ลงทะเบียนไมเกิน
10,000 คน 

• การพิจารณาเกณฑขอ 3.4  ใหพิจารณาอัตราสวน จํานวน
บุคลากรอื่นที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร ในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ  ตอจํานวนผูมี
สิทธิ UC ทั้งหมด วาเปนเทาไร โดยพิจารณาตอเนื่องจากขอ 3.3 
ดังนี ้
      - จํานวนบคุคลากรระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ยังไมไดนําไป
พิจารณาในขอ 3.3 มาคํานวณอัตราสวน จาํนวนบุคลากรอื่นๆที่
มีคุณวุฒิตั้งแตระดับประกาศนียบัตร ขึ้นไป ในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตอ จํานวนผูมี
สิทธิ์ UC ทั้งหมด 
            - บุคคลากรระดับปริญญาตรี ที่พิจารณาในขอ 3.3 แลว 
จะไมนํามาพิจารณารวมในขอ 3.4 อีก  

2 มีบุคลากรอืน่ ทีมีคุณวฒุิระดบัประกาศนียบตัรขึ้น
ไป ในสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอืน่ที่
เกีย่วของ หรือเทียบเทาปฏิบัติงานประจํา จํานวน 
เทากบั หรือมากกวา 3 คน ตอผูมีสิทธ ิUC 10,000คน  

  

1 มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดบัประกาศนยีบัตรขึ้น
ไป ในสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ หรือเทียบเทาปฏิบตัิงานประจํา จาํนวน 
1-2 คน  ตอผูมีสิทธิ UC 10,000คน  

  

0 ไมมีบุคลากรอื่นทีคุณวุฒิระดับประกาศนยีบัตรขึ้น
ไป ในสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ หรือเทียบเทาปฏิบตัิงานประจํา   
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 ม3.5    ทันตแพทย อยางนอย 1 
คน ปฏิบัติงานบริการทันตกรรม
ตามชุดสิทธิประโยชนในขอ 2.1 
และบริการทนัตกรรมตามขอ 2.3 
ไมนอยกวา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 
ตอ ผูมีสิทธิ์ UC ที่ลงทะเบียนไม
เกิน 1,000  คน 

• พิจารณาในภาพรวมของหนวยบริการประจํา วาจํานวนชัว่โมง
ใหบริการของทันตแพทยตอผูมีสิทธิ์เทาไร  

      เชน มีผูมีสิทธิ 30,000 คน จะตองมีทนัตแพทยใหบริการ  90 
ชั่วโมง / สัปดาห คือหนวยบริการประจํานัน้จะตองมีทนัตแพทย 
อยางนอย 2 คน โดยที่คนหนึ่งตองใหบริการ 45 ชั่วโมง/สัปดาห 
(นับรวม OT ได) 
      กรณีในพืน้ที่ที่ขาดแคลนทันตแพทย อนุโลมใหมีทนัตภิบาล
ปฏิบัติงานภาย ใตการกํากับของทันตแพทยได โดยทนัตภบิาล 2 
คน ตอ ทันตแพทย 1 คน  เชนตอจากตวัอยางขางตน  หนวย
บริการประจําดูแลผูมีสิทธิ์ UC 30,000 คน มีทันตแพทยเพยีง 1 คน 
จะตองมีทันตภิบาลปฏิบัติงานอีก 2 คน 
      สําหรับหนวยบริการภาคเอกชน ไมสามารถใชเงื่อนไขนี้ได
เนื่องจากไมมกีฎหมายรองรบัการปฎิบัติงานของทันตภิบาลใน
สถานพยาบาลภาคเอกชน 
 
 
 
 
 

2  ปฏิบัติงาน มากกวา หรือ เทากับ 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ตอ 1,000 คน 

  
1  ปฏิบัติงาน ตั้งแต 1 - 2.59  ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 

1,000 คน    
0   ปฏิบัติงาน นอยกวา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 

1,000 คน โดยไมอยูในพื้นทีข่าดแคลนบุคลากร 

  
 ม3.6   เภสัชกร อยางนอย 1 คน  
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 ชั่วโมง

•   พิจารณาในภาพรวมของหนวยบริการประจําวา มีจํานวน
ชั่วโมงปฏิบัติงานของเภสัชกรตอผูมีสิทธิ์เทาไร  

2  ปฏิบัติงาน  มากกวา หรือเทากับ 4 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ตอ 1,000 คน   
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ตอสัปดาหตอผูมีสิทธิ์ที่
ลงทะเบียนไมเกิน 1,000  คน 

เชน มีผูมีสิทธิ 30,000 คน จะตองมีเภสัชกรใหบริการ 120 ชั่วโมง/
สัปดาห  คือหนวยบริการประจาํนั้นจะตองมีเภสัชกร อยางนอย  3 คน 
โดยที่เภสัชกร 1 คน ตองใหบริการ 40 ชั่วโมง/สัปดาห (นับรวม OT ได)
กรณีในพื้นที่ทีข่าดแคลนเภสัชกร อนุโลมใหมีเจาพนักงานเภสัช
กรรมปฏบิัติงานภายใตการกํากับของเภสัชกรได โดยที่ จพง.เภสัชกรรม 
2 คน ตอเภสัชกร 1 คน  เชน หนวยบริการประจําหนึ่ง ผูมีสิทธิ์ 30,000 
คน มีเภสัชกร 2  คน  จะตองมี จพง.เภสัชกรรม ปฏิบัติงาน  2  คน   
   สําหรับหนวยบริการภาคเอกชน ไมสามารถใชเงื่อนไขนี้ไดเนื่องจาก
ไมมีกฎหมายรองรับการปฎิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรม ใน
สถานพยาบาลภาคเอกชน 
    กรณีใชระบบเครือขายสงตอไปยังหนวยบริการรวมใหบริการดาน
เภสัชกรรม(รานยาคุณภาพ) จะตองคํานึงถึงจํานวนผูมีสิทธิที่หนวย
บริการรวมใหบริการดานเภสัชกรรมแหงนัน้ดูแลอยูแลว 

1  ปฏิบัติงาน  ตั้งแต 1 – 3.59  ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 
1,000 คน   

0 ปฏิบัติงาน นอยกวา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 1,000 
คน โดยไมอยูในพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร 

 
  

  
 
 
 
 

หมวด 4  การบริหารจัดการ 
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ม4.1    มีผูจัดการหรือคณะทํางานรวมกนั
บริหารจัดการและพัฒนาบรกิารสาธารณสุข
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

•      พิจารณาหลักฐาน  เชน คําสั่งแตงตั้ง ประกาศ 
ที่มีการกําหนดผูจัดการ หรือคณะทํางานหรือกลุม
บุคคลที่ทําหนาที่บริหารจัดการดูแลสุขภาพของผู
มีสิทธิ และมีรายงานการประชุมอยางสม่ําเสมอ  

2 มีคําสั่งแตงตั้ง และ มีการประชุมอยางนอย  2 เดือน/ ครั้ง   
1 มีคําสั่งแตงตั้ง และมีการประชุมมากกวา 2 เดือน/ครั้ง    
0 ไมมีคําสั่งแตงตั้ง และไมมีรายงานการประชุม 

  
ม4.2    มีวิสัยทศัน พันธกิจ เปาหมายแผนงาน 
และโครงการที่สอดคลองกับพันธกิจ เปาหมาย 
แผนงาน รวมถึงโครงการที่ สปสช.กําหนด ที่
สอดคลองกับสภาวะสุขภาพของผูมีสิทธิ์ ที่ระบุ
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

•     พิจารณาเอกสาร รวมกับการสัมภาษณ
ผูรับผิดชอบ โดยอธิบายแสดง พันธกิจ เปาหมาย 
แผนงานและโครงการ ในการจัดบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการประจําวาสอดคลอง
กับสภาวะสุขภาพของผูมีสิทธิ์ UC หรือไม 

2  มีเอกสารแสดง สามารถอธิบายได  และสอดคลองกัน   
1 มีเอกสารแสดง แตไมสามารถอธิบายได หรือ อธิบายไดแต

ไมมีเอกสาร หรือ มีเอกสารอธิบายไดแตไมสอดคลองกัน   
0 ไมสามารถแสดงเอกสาร และไมสามารถอธิบายได   

  
ม4.3  มีการจัดเครือขายเพื่อการสงตอ เพื่อให
สามารถจัดบริการสาธารณสุขไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด  (ม4.3.1-.7) 

พิจารณาผังเครือขายการสงตอ  และการสงตอในแตละขอยอยวามีระบบการสงตอเปนอยางไร 

     ม4.3.1   สามารถสงตอจากหนวยบรกิาร
ปฐมภูม ิไปยังหนวยบริการรบัสงตอ ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 60 นาที 

•     พิจารณาจากหนวยที่อยูไกลที่สุด เพื่อใหเกิดการ
จัดบริการที่เหมาะสม  โดยใหสอบถามระยะทาง
และระยะเวลาการเดินทางจากหนวยบรกิารปฐม
ภูม ิหรือหนวยบริการรวมใหบริการไปยังหนวย
บริการรับสงตอ (โรงพยาบาลที่จะดูแลได) วามี
ระยะทางเทาไร ใชเวลาประมาณเทาไร 

 

2 นอยกวา หรือ เทากับ 60  นาที 
  

1 มากกวา 60 นาที แตไมเกิน 120 นาที    
0 มากกวา 120 นาที 

  
    ม4.3.2   มีบริการสงตอผูรับบริการ ทั้งไป • มีการจัดระบบการสงตอทั้งไปและกลับ รวมทั้ง มี 2 มีการจัดระบบการสงตอทั้งไปและกลับ  
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และกลับ ภายในเครือขายหนวยบริการ แบบฟอรมการสงตอหรือไมอยางไร  1 มีการจัดระบบการสงตอทั้งไปและกลับ  แตไมชัดเจน    
0 ไมมีการจัดระบบการสงตอทั้งไปและกลบั 

  
    ม4.3.3  มียานพาหนะเพื่อใชในการรับสง
ผูปวย โดยเฉพาะในกรณีอุบัติเหตุ หรือกรณี
เจ็บปวยฉุกเฉนิ ไดอยางเหมาะสม  

•   พิจารณาวา มียานพาหนะทีพ่รอมใชงาน เพื่อใช
ในการรับสงผูปวย หรือไมจาํนวนเทาใด  
กรณีไมมยีานพาหนะที่พรอมใชงานของหนวยเอง  
เพื่อรับสงผูปวย  มีระบบในการจัดหายานพาหนะ
เพื่อการสงตออยางไร 

2  มียานพาหนะที่พรอมใชงานในหนวยเองเพื่อใชในการ
รับสงผูปวย    

1 ไมมียานพาหนะที่พรอมใชงานในหนวยเอง แตมีระบบ
ในการจดัหายานพาหนะเพื่อใชในการรับสงผูปวย    

0 ไมมียานพาหนะ และไมมีระบบในการจัดหายานพาหนะ 
เพื่อใชในการรบัสงผูปวย   

   ม4.3.4   มีระบบการสงตรวจ และการสง
ตอเพื่อรับบริการดานตรวจทาง
หองปฏิบัติการและการตรวจชันสูตรตางๆ   

•    พิจารณาวามกีารจัดระบบการตรวจทาง
หองปฏิบัติการภายในเครือขายเปนอยางไร  การ
ตรวจทางหองปฏิบัติการใดบางที่ทําไดเอง หรือ
ตองสงตอ และสงไปที่ใดบาง มีวิธีการสงอยางไร 

2 มีระบบการสงตรวจและการสงตอเพื่อการตรวจทาง
หองปฏิบัติการการชันสูตรดานตางๆ ที่ชัดเจน    

1 มีระบบสงตรวจ หรือ มีการสงตอเพื่อการตรวจทาง
หองปฏิบัติการการชันสูตรดานตางๆ  อยางใดอยางหนึ่ง   
หรือ มีทั้ง 2 ระบบแตไมชัดเจน   

0 ไมมีระบบสงตรวจทางหองปฏิบัติการ และไมมีระบบ
สงตอที่ชัดเจน 
   

   ม4.3.5   มีระบบการสงตอเพื่อรับบริการดาน
ทันตกรรม  

•     พิจารณาวามกีารจัดระบบการสงตอเพื่อรับบริการ
ดานทันตกรรม อยางไร กรณีที่จะสงไปยังหนวย

2 มีการจัดบริการทันตกรรมเอง และ/หรือ มีระบบการสงตอ
ทางทันตกรรม ที่ชัดเจน   
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

บริการปฐมภูม ิหรือหนวยบรกิารรวมใหบริการอื่น 
มีวิธีการสงตออยางไร 

1 ไมมีการจัดบรกิารทันตกรรมเอง แตมีการจดัระบบการ
สงตอทาง  ทันตกรรม แตไมชัดเจน   

0 ไมมีการจัดบรกิารทันตกรรมเอง และไมมกีารจัดระบบ
การสงตอทางทันตกรรม   

     ม4.3.6   มีการสงตอขอมูลผูรับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกเครือขายหนวยบรกิาร 

•  พิจารณาวามกีารสงตอขอมูลผูรับบริการทั้งภายใน
และภายนอกเครือขายหนวยบริการ อยางไร 

2 มีระบบสงตอขอมูล ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
เครือขายหนวยบริการ  อยางชัดเจน    

1 มีระบบสงตอขอมูล ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
เครือขายหนวยบริการ แตไมชัดเจน   

0 ไมมีระบบการสงตอขอมูล    
    ม4.3.7  มีการจัดเครือขายเพื่อการสงตอที่
ระบุไวเปนลายลักษณอักษรและประกาศให
ผูมีสิทธิ์ UC ทราบ 

•    พิจารณาเอกสารขอตกลงรวมกันของเครอืขาย
หนวยบริการและการประกาศชื่อหนวยบริการ
ปฐมภูม ิหนวยบริการรวมใหบริการ หนวยบริการ
รับสงตอ ในเครือขาย ใหผูมีสิทธิ์ UC ที่
ลงทะเบียนทราบไดงายและชัดเจน 

2  มีเอกสาร และการประกาศรายชื่อเครือขายใหผูมีสิทธิ์ 
UC ทราบ   

1 มีเฉพาะเอกสาร หรือ มีเฉพาะการประกาศรายชื่อ
เครือขาย อยางใดอยางหนึ่ง   

0 ไมมีทั้งเอกสาร และการประกาศรายชื่อเครอืขายใหผูมี
สิทธิ์ UC ทราบ   
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

   ม4.4    มีระบบการสนับสนุน เพื่อให
สามารถจัดบริการสาธารณสุขไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด (ม4.4.1-.4) 

         พิจารณาแผนและระบบการสนับสนุนหนวยบรกิารปฐมภูม ิและหนวยบริการรวมใหบริการ ในดานตางๆในแตละขอยอยตัง้แตขอ      
4.4.1 - 4.4.4 วามีหรือไม เปนอยางไร และเริ่มดําเนินการไปแลวหรือไม อยางไร   
          กรณีที่เปนสถานบริการที่สมัครเขาใหม อาจจะยังไมมีการจัดระบบ ใหผานแบบมีเงื่อนไข (คะแนน 1)  โดยตองมีแผนที่จะตองดําเนิน 
การใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 1 เดือน หลังจากไดรับการประกาศขึ้นทะเบยีนเรียบรอยแลว 

      ม4.4.1  มีระบบสนับสนุนใหหนวยบริการ
ปฐมภูมใินเครอืขาย มีสถานที ่บุคคล ยา  วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือตาง  ๆที่เพียงพอ  

• พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหนวย
บริการประจําในการสนับสนุนหนวยบริการปฐม
ภูม ิและหนวยบริการรวมใหบริการ ใหมีสถานที่ 
บุคคล ยา วัสดอุุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ที่
เพียงพอ 

2 มีแผนและการดาํเนินการสนบัสนุนทั้งทางดานสถานที่ 
บุคคล ยา วัสดอุุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ที่เพียงพอ 

  

1 มีแผนและการดําเนินการสนบัสนุนไมครบทุกดาน 
หรือ สนับสนุนไมเพยีงพอ หรือเปนสถานบริการที่
สมัครเขามาใหม   

  

0 ไมมีการจัดการ และไมมีแผนการจัดการทีช่ัดเจน   

   ม4.4.2  จัดระบบการตดิตอสื่อสารทีห่นวย
บริการปฐมภูมแิละหนวยบริการรวมใหบริการ 
สามารถขอรับคําปรึกษาภายในเครือขายหนวย
บริการไดอยางรวดเรว็ 

• พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหนวย
บริการประจําในการจดัระบบการติดตอสื่อสาร / 
การขอรับคําปรึกษาของหนวยบริการปฐมภูมิ และ
หนวยบริการรวมใหบริการ ไดอยางรวดเรว็ เชน 
สามารถโทรศัพทขอคําปรึกษาจากแพทยที่
รับผิดชอบไดโดยตรง 

 
 

2 มีแผนและดําเนินการจดัระบบติดตอสื่อสาร/การขอรับ
คําปรึกษาภายในเครือขายไดอยางรวดเรว็ 

  

1 มีแผน แตยังไมไดดําเนินการ หรือการขอรับคําปรึกษา
ไมรวดเรว็  หรือเปนสถานบริการที่สมัครเขามาใหม   

  

0 ไมมีการจัดการ และไมมีแผนการจัดการทีช่ัดเจน   
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

  ม4.4.3  มีระบบสนับสนนุ ตดิตาม และ
ประเมนิผล ทั้งดานบริหาร บริการ และวิชาการ 
แกหนวยบริการปฐมภูมแิละหนวยบริการรวม
ใหบริการ 

•  พิจารณาจากแผนและการดาํเนินการของหนวย
บริการประจําในการสนับสนุนติดตามและ
ประเมินผลหนวยบริการปฐมภูม ิและหนวย
บริการรวมใหบริการทั้ง ดานบริหาร  บริการ และ
วิชาการ 

2 มีแผนและดําเนินการสนับสนุนทั้งดานบรหิาร บริการ 
และวิชาการ 

  

1 มีแผนและดําเนินการสนับสนุนไมครบทุกดาน  หรือ
เปนสถานบริการที่สมัครเขามาใหม  

  

0  ไมมีการจัดการ และไมมีแผนการจัดการทีช่ัดเจน   
   ม4.4.4   มีระบบการพัฒนาความรู ความ 
สามารถของบุคลากรทุกคนของหนวยบริการ
ปฐมภูมิและหนวยบริการรวมใหบริการ ที่รวม
ใหบริการสาธารณสุข ใหมีความรูและทักษะ 
ในการใหบริการสาธารณสุข 

• พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหนวย
บริการประจําในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
หนวยบริการปฐมภูม ิและหนวยบริการรวม
ใหบริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 มีแผนและไดดําเนินการพัฒนาความรูบุคลากร   
1 มีแผน แตยังไมไดดําเนินการพัฒนาความรูบุคลากร  

หรือเปนสถานบริการที่สมัครเขามาใหม  
  

0 ไมมีการจัดการ และไมมีแผนการจัดการทีช่ัดเจน   

   ม4.5  มีระบบขอมูลและสารสนเทศ ที่ใชใน
การบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงภายในเครือขาย

•  พิจารณาระบบขอมูลสารสนเทศ  ทั้ง software, 
hardware, people ware วามีความเพียงพอ พรอมใช

2 มีการจัดระบบขอมูล/รายงาน ครบถวนตามขอ ก-จ และ
มีแผนพัฒนาทีช่ัดเจน 
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

หนวยบริการ และเครือขาย สาร สนเทศของ
สํานักงานได พรอมทั้งสามารถสงขอมูล / 
รายงาน ตามที่ สปสช.กําหนด 

งาน  สามารถเชื่อมตอ internet  และใชงานไดหรือไม  
โดยพิจารณากระบวนการดานขอมูล  ดังนี ้

ก. มีการกําหนดแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูล บุคคลผู
มีสิทธิและครอบครัว   

ข. ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูล และขอมูลมี
ความตอเนื่อง เปนปจจุบนั 

ค. สามารถเชื่อมโยงขอมูลภายในเครือขายทกุหนวย
บริการ และเครือขายสารสนเทศของ สปสช. 

ง. วิเคราะหและนําขอมูลมาใชประโยชนภายใน
หนวยบริการ  

จ. มีการจัดทําและสงรายงานตามที่สปสช.กําหนด 
เชน hospital profile  

          กรณีที่เปนสถานบริการที่สมัครเขาใหม ซึ่งอาจจะ
ยังไมมีการจดัระบบ ใหผานแบบมีเงื่อนไขได (คะแนน 
1)  โดยตองมแีผนที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภาย 
ในเวลาไมเกนิ 1 เดือนหลังจากไดรับการประกาศขึ้น
ทะเบียนเรียบรอยแลว 

1 มีการจัดระบบขอมูล/รายงานยังไมครบถวน แตมีแผน 
พัฒนาที่ชัดเจน หรือเปนสถานบริการที่สมัครเขามาใหม  

  

0 มีการจัดระบบขอมูล/รายงานยังไมครบถวน และไมมี
แผนพัฒนาที่ชัดเจน 

 

   

ม4.6     มีระบบสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
หนวยบริการปฐมภูมิและหนวยบริการรวม
ใหบริการ  (ม4.6.1-.5) 

        พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหนวยบริการประจํา  ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูม ิและหนวย
บริการรวมใหบริการ 
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

        ม4.6.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาคณุภาพ หนวยบริการปฐมภูมแิละ
หนวยบริการรวมใหบริการ 

• พิจารณาจากแผนและการดําเนนิการของหนวยบริการ 
ประจําในการสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ และ
หนวยบริการรวมใหบริการ  

ก. นําระบบบริหารจัดการคุณภาพมาใช เชน 5 ส  
ISO  มาตรฐานศูนยสุขภาพ ชุมชน  มาตรฐาน
หนวยบริการปฐมภูม ิ เปนตน 

ข. มีทีมพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการประจํา (QRT) 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการปฐม
ภูม ิและหนวยบริการรวมใหบริการอยางตอเนื่อง 

ค. มีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ ตามสวนขาด หรือตามแผนของหนวย
บริการปฐมภูมิ และหนวยบริการรวมใหบริการ 

 
 
 

2 มีแผนและดําเนินการสนับสนุนครบตาม (ก) – (ค)   

1 มีแผนและดําเนินการสนับสนุนไมครบตาม(ก) – (ค)  
หรือเปนสถานบริการที่สมัครเขามาใหม   

  

0 ไมมีการจัดการ และไมมีแผนการจัดการทีช่ัดเจน   

     ม4.6.2 มีแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข 
สําหรับปญหาที่พบบอย ตามมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติที่อางอิงได 

• พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหนวย
บริการประจํา ในการ 

ก. วิเคราะหปญหาสุขภาพที่พบบอยในพื้นที่รับผิดชอบ 
ข. จัดหา รวบรวม หรือจัดทําแนวทางปฏิบัติการ

ใหบริการสาธารณสุขในโรคหรือปญหาที่พบบอย 
และสงมอบใหหนวยบริการปฐมภูมิ และหนวย

2 มีแผนและดําเนินการสนับสนุนครบตาม (ก) – (ข)   

1 มีแผนและดําเนินการสนับสนุนไมครบถวน    
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

บริการรวมใหบริการใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน 0 ไมมีการจัดการ และไมมีแผนการจัดการทีช่ัดเจน   

     ม4.6.3 มีระบบการจัดการดานความปลอด 
ภัยและสิ่ง แวดลอม เพื่อใหหนวยบริการปฐม
ภูมิและหนวยบริการรวมใหบริการ ใหมีคณุ 
ภาพและมาตรฐาน 

• พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหนวย
บริการประจํา หนวยบริการปฐมภูมิและหนวยรวม
ใหบริการทุกแหง ในการจัดการดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม ดังนี ้

ก. สนับสนุนคูมือ/แนวทางปฏิบัติ/ใหความรูเจาหนา ที่
ในการควบคมุการติดเชื้อในสถานบริการ 

ข. มีระบบสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิและหนวย
รวมใหบริการทุกแหงมีอุปกรณและเครื่องมือที่
สะอาด ปราศจากเชื้อ และพรอมใชงาน 

ค. จัดระบบระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอเหมาะสม 
ง. จัดระบบการกาํจัดของเสียที่เหมาะสม ที่ไมมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

2 มีแผนและดําเนินการสนับสนุนครบตาม (ก) – (ง)   

1 มีแผนและดําเนินการสนับสนุนไมครบถวน ตาม (ก) – (ง)    

0 ไมมีการจัดการ และไมมแีผนการจัดการที่ชัดเจน  

    

      ม4.6.4 มีระบบบันทึกขอมูลการบริการที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อการกํากับ
ดูแลและพฒันาคุณภาพหนวยบริการ 

• พิจารณาจากแผนและการดําเนินการของหนวย
บริการประจํา ในการจดัการสนับสนุนใหหนวย
บริการปฐมภมูิและหนวยรวมใหบริการทกุแหงมี

2 มีแผนและดําเนินการสนับสนุนครบตาม  (ก) – (ค)   
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เกณฑตรวจหนวยบริการประจํา แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

ระบบบันทึกขอมูลการบริการที่มีคุณภาพ ดังนี ้
ก. มีแนวทางปฏิบัติในการบันทึกขอมูลการบริการ

ที่เปนแนวทางเดียวกัน 
ข. สนับสนุนวัสดแุละอุปกรณ เชน แบบฟอรมตางๆ   

เครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
จัดเก็บขอมูล 

ค. มีการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล
ในภาพรวมของหนวยบริการประจํา และของแต
ละหนวยบริการปฐมภูมิ และหนวยบริการรวม
ใหบริการ และนําขอมูลไปใชในการวางแผน
หรือปรับปรุงการบริการ 

1 มีแผนและดําเนินการสนับสนุน แตไมครบถวนตาม (ก) – (ค)   

0 ไมมีการจัดการ และไมมีแผนการจัดการทีช่ัดเจน   

   ม4.6.5 มีระบบการกํากับตรวจสอบคุณภาพ
บริการของหนวยบริการปฐมภูมิและหนวยบริ 
การรวมใหบริการ 

• พิจารณาจากการจัดตั้งทีมทีท่ําหนาที่กํากบัคุณภาพ
ของหนวยบริการประจํา (อนุโลมใหใชทมีพัฒนา
คุณภาพ (QRT)ได ) มแีผนและการดําเนินการกํากับ
ติด ตามคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ และหนวย
บริการรวมใหบริการ อยางตอเนื่อง 

2 มีทีมงาน แผนดําเนินการ และไดดําเนินการอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง 

  

1 มีทีมงาน แตยงัไมมีแผน และการดําเนินการที่ชัดเจน   

0 ไมมีทีม ไมมีแผน และไมมีการดําเนินการที่ชัดเจน   

 
แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการปฐมภูมิ" 
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การขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ  หนวยบริการสามารถเลอืกไดวาจะขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิเดี่ยว หรือหนวยบริการปฐมภูมิกลุม  
โดยหนวยบริการปฐมภมูิเดี่ยว  หมายถึง สถานพยาบาล สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชนที่มี ศักยภาพครบถวนตามเกณฑปฐมภูมิ 
 หนวยบรกิารปฐมภูมิกลุม หมายถึง  กลุมของสถานบริการที่ใหบริการดานปฐมภูมิตั้งแต 2 หนวยที่ตั้งอยูใกลเคยีงกนั (พิจารณาตาม GIS ) มีการดําเนิน 
การแบบเครอืขายรวมกันอยูแลว และมีประชากรทีร่ับผิดชอบรวมกัน มารวมตัวกันเปนหนวยบริการปฐมภูมิกลุม  โดยมกีารบรหิารจัดการ (คน เงิน ของ)  
จัดบริการที่เชื่อมโยงรวมกัน  ไดแก  สถานีอนามยั  ศูนยบรกิารสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยบริการปฐมภูมขิองโรงพยาบาลรัฐ /เอกชน  
คลินิกชุมชนอบอุน  เปนตน 
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หมวดที่ 1. ศักยภาพในการจัดระบบบริการ ใหประชาชนเขาถึง 
เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงอืนไข

การปรับปรงุ 
ม1.1     ตั้งอยูในพื้นที่ที่สะดวกตอ
การเขารับบริการ โดยผูรับบริการ
สามารถเดินทางโดยรถยนต ใช
เวลาเฉลี่ยไมเกิน 30 นาที  

• กรณีหนวยบริการปฐมภูมิเดีย่ว 
          ใหพิจารณาจากแผนที่ ระยะทาง เสนการคมนาคม ของผูมี
สิทธิในพื้นที่รับผิดชอบ รวมกับการสัมภาษณผูรับผิดชอบงาน   
โดยพิจารณาวาผูมีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบ เดินทางจากทีอ่ยูอาศัย
ไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ โดยรถยนตใชเวลาเฉลี่ยเทาไร มีผูมี
สิทธิ์บางสวนเขาถึงยากหรือการเดินทางไมสะดวกหรือไม   
• กรณีเปนกลุม หนวยบริการปฐมภูม ิ
          พิจารณาเชนเดยีวกับหนวยบริการปฐมภูมิเดีย่ว โดย
พิจารณาผูมีสิทธิ์ใชเวลาในการเดินทางเขาถึงหนวยบริการปฐมภูมิ
หนวยใดหนวยหนึ่งเปนอยางไร โดยพิจารณาจากหนวยบริการ
ปฐมภูมิที่ไกลที่สุด 
         สําหรับกรณีในพื้นที่ชนบทนอกอําเภอเมือง ที่ทุรกันดาร/
เขาถึงยาก สํานักงานสาขาจงัหวัดสามารถปรับเกณฑคะแนนได
ตามความเหมาะสม 

2 ผูมีสิทธิใชเวลาเดินทาง ไมเกิน 30 นาที   

1 ผูมีสิทธิบางสวนใชเวลาเดนิทางมากกวา  30 
นาที แตไมเกนิ 1 ชั่วโมง  

 

0 ผูมีสิทธิบางสวนใชเวลาเดนิทางมากกวา 1 
ชั่วโมง 
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เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงอืนไข
การปรับปรงุ 

ม1.2    สามารถใหบริการสาธารณสุข
แกผูมีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบ ได
ไมเกิน 10,000 คนตอหนึ่งหนวยบริ 
การปฐมภูม ิ

• พิจารณาจากจาํนวนผูมีสิทธิ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหนวย
บริการปฐมภมูิแตละแหงวามีเทาไร   

          กรณีที่มีผูมีสิทธิ์เกิน 10,000 คน อนุโลมใหมีจํานวนประชากร
ไดไมเกิน 20 %ของเกณฑที่ตั้งไว (คิดจากขอมูล ณ ปจจุบัน พ.ศ. 
2551 มีเศษเกินประมาณ 700-2,000 คน) 

2 นอยกวาหรือเทากับ 12,000 คน    

1 12,001 - 30,000 คน  
 

0 มากกวา 30,000 คน 
 
 
 

 

ม1.3     สามารถเปดใหบริการ
สาธารณสุขแกผูมีสิทธิ์ในพืน้ที่
รับผิดชอบทุกวัน และรวมเวลา
ใหบริการแลวไมนอยกวา 56 
ชั่วโมง/สัปดาห โดยเนนเปด
ใหบริการในเวลาที่ผูมีสิทธิ์ใน
พื้นที่รับผิดชอบนั้นสามารถเขา 
ถึงไดสะดวก  

• พิจารณาจากปายประกาศประชาสัมพันธ  รวมกับ การสอบถาม
ผูรับบริการวา หนวยบริการเปดทําการใหบริการแกผูมีสิทธิ์  
วัน-เวลาใดบาง  เปนเวลาที่ผูมีสิทธิ์สามารถเขาถึงไดสะดวก
หรือไม รวมเวลาเปดตอสัปดาหเปนกี่ชั่วโมง 
     พิจารณวาตองมีหนวยบริการปฐมภูมิแหงใดแหงหนึง่ที่เปด
ใหบริการทุกวนั รวมเวลาไมนอยกวา 56 ชั่วโมง/สัปดาห สวน
แหงอื่นๆ เปดใหบริการในวนัเวลาทําการอยางนอย 40 ชั่วโมง/
สัปดาห 

2 กรณหีนวยบรกิารปฐมภูมเิดีย่ว / กลุม ทุกหนวย 
หรือ หนวยใดหนวยหนึ่ง เปดใหบริการทุกวนั 
รวมเวลาตัง้แต 56 ชั่วโมง/สัปดาห ขึน้ไป 

  

1 ทุกหนวยเปดใหบริการทกุวนั รวมเวลา  40 - 55 
ชั่วโมง/สัปดาห  หรือใหบริการเฉพาะวนัทําการ 
หรือเปดใหบริการไมครบทุกวัน รวมเวลา 56 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 

0 มีบางหนวย เปดใหบริการนอยกวา 40 ชั่วโมง/
สัปดาห  หรือเปดในเวลาทีไ่มเหมาะสม  
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เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงอืนไข
การปรับปรงุ 

ม1.4     ติดประกาศเวลาใหบริการ 
ตามที่ตกลงกบัสํานักงานสาขา ไว
ในที่เปดเผยใหเห็นไดอยางชัดเจน 
และประกาศรายชื่อเครือขาย
หนวยบริการ ใหผูมีสิทธิ์เกิดความ
มั่นใจในการทีจ่ะไดรับการสง
ตอไปรับบริการสาธารณสุขได
อยางเหมาะสม 

•  พิจารณาวามกีารติดประกาศเวลาใหบริการ  และติดในทีเ่ปด 
เผยหรือไม  หรือมีระบบที่แจงกับผูมีสิทธิ์อยางไร  กรณีที่ตอง
ใชบริการบางอยางที่หนวยบริการที่ไมไดดําเนินการเอง เชน 
บริการทันตกรรม  หรือกรณีอุบัติเหตุฉกุเฉิน นอกเวลาทําการ  
ผูมีสิทธิ์สามารถไปใชบริการไดที่ใด 
กรณีเปนกลุมหนวยบริการปฐมภูม ิหนวยบริการทุกแหงจะตอง
มีการติดประกาศเวลาใหบริการทุกแหง 

2 มีการประกาศประชาสัมพนัธอยางชดัเจน และติด
ไวในสถานที่ทีเ่หน็ไดชัดเจน 

  

1 มีการประกาศประชาสัมพันธ แตติดไวในสถานที่
ไมเห็นชัดเจน หรือขอมูลประชา สัมพันธไมครบ 
ถวนหรือไมชัดเจน หรือติดประกาศไมครบทุก
แหง 

 

0 ไมมีการประกาศประชาสัมพันธใชประชาชน
ทราบ  
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หมวดที่ 2. จัดบริการระดับปฐมภูมิไดครบถวน ครอบคลุมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข 
พิจารณาการจดับริการสาธารณสุข ทั้งที่ดําเนินการเองและที่หนวยบริการรวมใหบริการดําเนินการ (ถามี) โดยสังเกตสถานที่/อุปกรณที่ใหบริการรวมกับตารางการจัดบรกิาร และ

แผนการจัดบรกิาร 
เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงอืนไข

การปรับปรงุ 
ม2.1     บริการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันการเจ็บปวย พรอมทั้งมี
ระบบติดตามความตอเนื่องของการ
บริการ 

• พิจารณาบริการที่จัดวา ครอบคลุมสิทธิประโยชน UC  ดานสรางเสริมสุขภาพ  
และมีระบบตดิตามความตอเนือ่งหรือไม  มีและใชสมุดบัน ทึกสุขภาพ
ประจําตัวในการดูแลสุขภาพแตละบุคคลอยางตอเนื่อง เชน  สมุดแมและเด็ก 
สมุดผูปวยเรื้อรัง Family Folder  เปนตน    
ชุดสิทธิประโยชน UC ดานสรางเสริมสุขภาพ ไดแก  

ก. ตรวจและดูแลเพื่อสงเสริมสุขภาพของหญงิตั้งครรภ 
ข. ดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการ และภาวะโภชนาการของเด็ก รวม ถึงการให

ภูมิคุมกันโรค ตามแผนงานการใหภูมิคุมกันโรคของประเทศ 
ค. การตรวจสุขภาพประชาชนทัว่ไปและกลุมเสี่ยง  
ง. ใหยาตานไวรัสเอดส กรณเีพือ่การปองกันการแพรกระจายเชื้อจาก   แมสูลูก ขอ

นี้ตัดออก เนื่องจากใหในระดับ รพ.เทานัน้ ยนืยนัขอมูลจากกองทุนเอดสแลว 
จ. การวางแผนครอบครัว 
ฉ. การเยี่ยมบาน (home visit) และการดูแลผูปวยที่บาน (home health care)  
ช. การใหความรูดานสุขภาพแกผูรับบริการในระดบับุคคลและครอบครัว 
ซ. การใหคําปรึกษา (counseling) การใหความรู และการสนับ สนุนให

ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ 
ฌ. สงเสริมสขุภาพและปองกนัโรคในชองปาก ไดแก การตรวจสุขภาพ

ชองปาก การแนะนําดานทันตสุขภาพ การใหฟลูออไรดเสริมทั้งใน
กลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคฟนผุ เชน เดก็ ผูสูงอายุ ผูปวยฉายรังสี 
รวมทั้งการเคลือบหลุมรองฟน 

2 พิจารณาเหมือนกันทั้งหนวยบริการ
ปฐมภูมิเดีย่ว/กลุม มีบริการสรางเสริม
สุขภาพตามชดุสิทธิประโยชน UC  
ตั้งแต 90 % ของจํานวนรายการในชุด
สิทธิประโยชนที่พึงม ี

  

1 มีบริการสรางเสริมสุขภาพตามชุด
สิทธิประโยชน UC อยูระหวาง     70 
– 89  % ของจํานวนรายการในชุด
สิทธิประโยชน  

  

0 มีบริการสรางเสริมสุขภาพตามชุด
สิทธิประโยชน UC นอยกวา  70 % 
ของจํานวนรายการในชุดสิทธิ
ประโยชน  
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เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงอืนไข
การปรับปรงุ 

 ม2.2    บริการตรวจวนิิจฉัยโรค
และรักษาพยาบาล ไดอยางเปนองค
รวม โดยผสมผสานรวมกับการ
สรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งการฟนฟู
สมรรถภาพเบื้องตน โดยอาจจัดให
มีการบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก และจดัใหมีการ
เชื่อมตอกับเครือขายหนวยบริการ 
เพื่อใหสามารถใหการดแูลผูปวยได
อยางครบวงจร ตลอดจนสามารถ
จัดบริการในกรณีอุบัติเหตหุรือกรณี
เจ็บปวยฉุกเฉนิไดทั้งในและนอก
เวลาทําการ 

สังเกตการใหบริการในหนวยบริการปฐมภูมิ และสัมภาษณเจาหนาที ่วา มี
ลักษณะการจดับริการ ดังนี ้
ก. สามารถดูแลกลุมเปาหมายไดทัง้ทางดานรางกาย จิตใจและสังคม 
ข. ผสมผสาน ทั้งรักษา สงเสริม ฟนฟ ู (อาจจัดใหมีแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก) 
ค. มีระบบการสงตอกับหนวยบรกิารประจําและหนวยบริการรบัสงตอ  เพื่อให

สามารถดแูลผูปวยไดอยางครบวงจร 
ง. มีบริการที่ดําเนินการเองในกรณีอุบัติเหต ุหรือ ฉุกเฉินทัง้ในเวลาทําการ 

และนอกเวลา ทําการ  ถาไมไดจัดบริการเอง ใหมีการประชา สัมพันธใหผู
มีสิทธิ์ทราบวาจะไปใชบริการไดที่ใดสําหรับกรณีที่เปนหนวยบริการปฐม
ภูมิกลุม ใหพิจารณา รวม คน เงินและงาน 

2 มีการจัดบริการทุกขอ ตั้งแต (ก) - (ง) 
ครบถวนสมบูรณ  

  

1 มีการจัดบริการทุกขอ ตั้งแต (ก) - (ง) 
แตไมสมบูรณ 

  

0 จัดบริการไมครบทั้ง 4 ขอ    

ม2.3     บริการทันตกรรม ทั้งการ
สรางเสริม การปองกัน การรักษา 
และการฟนฟสูมรรถภาพ โดยอาจ

• พิจารณาการจดับริการทันตกรรม โดย 
ก. กรณีดําเนินการเอง ใหพิจารณาจากบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ  ที่จําเปน

2 มีการจัดบริการทันตกรรมใน ขอ (ก) 
และ / หรือ ขอ (ข)  โดยจัดบริการได
ครบตามขอ (ค)  
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เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงอืนไข
การปรับปรงุ 

จัดใหมีบริการภายในหนวยบริการ
และ/หรือภายในพื้นที ่หรือมีระบบ
เครือขายสงตอเพื่อสงตอผูมีสิทธิใน
พื้นที่ความรับผิดชอบไปรับบริการ
ยังหนวยบริการหรือสถานบริการ
อื่น 

เพียงพอตอการใหบริการ ตารางจัดบริการ และการจัดบริการจริง 
ข. กรณีดําเนินการโดยหนวยบริการรวมใหบริการดานทันตกรรม ใหขอดูสัญญา / 

ขอตกลงการใหบริการ / แผนการดําเนินงาน / การสงผูมีสิทธิ์ไปรับบริการ 
ค. มีบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชนดานทันตกรรม ไดครบ 4 ดาน คือ 

ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน รักษาและฟนฟู ไดแก 
• ดานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากในแตละกลุมอาย ุ

อาทิ กลุมเด็ก (0-6 ป) ตองมีการใหแปรงสีฟน พรอมทั้งใหทันตสุข
ศึกษาแกแมและเด็ก สวนกลุมอายุ 6 - 25 ป ตองมีการใหบริการเคลือบ
ปดหลุมรองฟนในเด็ก ป. 1 รวมถึงการตรวจสุขภาพในชองปากและให
ทันตสุขศึกษาเด็กในโรงเรียน  

• ดานรักษา เชน การถอนฟน ผาฟนคุด การอุดฟน การขูดหินน้ําลาย การ
รักษารากฟนเด็ก เปนตน 

• ดานฟนฟู เชน การใสฟนฐานอะคริลิก เปนตน  
     โดยพิจารณาจากหลักฐานบันทึกการตรวจ ใบสงตอ ปายสื่อสารการ
รับบริการ และแผนการใหบริการในโรงเรียนหรือชุมชน 

1 บางหนวยมีการจัดบริการทันตกรรม 
ขอ (ก) และ / หรือ ขอ (ข)  และ
จัดบริการไดไมครบตามขอ (ค)   

 

0 ไมมีบริการทันตกรรม   

 ม2.4   จัดใหมีบริการเยี่ยมบาน และ
บริการเชิงรุกในชุมชนไมนอยกวา 
12 ชั่วโมงตอสัปดาห 

•     การนับจํานวนชัว่โมงใหนับรวม เวลาเจาหนาที่ทกุคนที่ออก
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากแผนการออกพื้นที่ / สมุดบนัทึกการลง

2 ออกเยีย่มบานสัปดาหละมากกวา หรือ 
เทากับ 12 ชั่วโมง 

  

1 ออกเยี่ยมบานสัปดาหละ 6 - 11 ชั่วโมง    
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เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงอืนไข
การปรับปรงุ 

ชุมชน 0 ออกเยี่ยมบาน นอยกวา สัปดาหละ 6 
ชั่วโมง 

  

 ม2.5   บริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน และ/
หรือมีระบบสงตอไปยังสถาน
บริการอื่นไดอยางมีคุณภาพและ
รวดเร็ว 

• พิจารณาในภาพรวมของเครือขายหนวยบริการ วามีบริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการหรือบริการตรวจชันสูตรพื้นฐานที่หนวยบริการปฐมภูมิที่
ทําไดเอง และ/หรือมีระบบสงตอไปยังสถานบริการอื่นที่มีคุณ ภาพหรือไม  
(คุณภาพทั้งในสวนที่ทําเองและสวนที่สงตอ)  เชน Hematocrit,  Urine sugar/ 
albumin,  Urine pregnancy test และ Fasting blood sugar เปนตน   

           โดยคุณภาพในสวนที่ทาํเอง ไดแก การวางระบบประกนัคุณ ภาพ เชน การ
เก็บสิ่งสงตรวจ ภาชนะบรรจุ  สวนคุณภาพสงตอ เชน  IQA, EQA 

2 มีการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน
ดวยตัวเอง หรือ มีระบบสงตอสถาน
บริการอื่นอยางมีคุณภาพ 

  

1 มีการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน
ดวยตัวเอง หรือ มีระบบสงตอสถาน
บริการอื่น  แตไมมีคุณภาพ  

  

0 ไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการ
พื้นฐาน และไมมีระบบสงตอ 

  

ม2.6   บริการเภสัชกรรม ไดแก มี
ระบบการจัดหา การจัดเก็บ และการ
จาย รวมทั้งการกํากับคุณภาพและ
มาตรฐานยาและเวชภัณฑ ทีไ่ด
มาตรฐาน และ/หรือมีระบบ

• พิจารณาการใหบริการดานเภสัชกรรมในแตละหนวยบริการปฐมภูมิ ดังนี ้
ก. การจัดหายาและเวชภณัฑเปนมาตรฐานเดยีวกันภายในเครือขายหนวยบรกิาร

ประจํา และไมมีการขาดยา หรือมียามากเกินไป (out of stock / over stock)  ตาม
เกณฑ stock ยาของมาตรฐานเภสัชกรรม (90วัน) 

ข. การจัดเก็บ มีระบบการเก็บรักษายาแยกเปนสัดสวน เชน ยาเม็ด ยาฉีด ยา

2 มีบริการเภสัชกรรม ทั้ง 3 ขอ อยาง
ครบถวนสมบูรณ 

  

1 มีบริการเภสัชกรรมทั้ง 3 ขอ แตไม
ครบถวนสมบูรณ  
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เครือขายการใหบริการ ภายนอก มีการเก็บยาแบบ first expire - first out และไมมียาหมด อายุหรือ
เสื่อมสภาพ มีการแยกเก็บยาที่ตองควบคุมอุณหภูมิไวในทีท่ี่เหมาะสม 

ค. การจายยา มีการใหขอมูลบนฉลากยา/ซองยา อยางครบถวน (ชื่อคนไข วนัที่
ชื่อยา  วิธีใช คําเตือน) มีการตรวจสอบยากอนจาย (Double check) และมีการ
ใหขอมูลทีจ่ําเปนดวยวาจาในขณะสงมอบยา 

 
 
 

0 ไมมีบริการเภสัชกรรม หรือ ขาดขอ
ใดขอหนึ่ง 
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หมวด 3  บุคลากร  ตองมีหรอืจัดใหมีบุคลากร เพื่อทําหนาที่ใหบริการปฐมภูมิโดยเฉพาะ 
ใหพิจารณาจากจํานวนบุคลากรแตละประเภทที่ใหบริการปฐมภูม ิ โดยดูจากคําสั่งแตงตั้ง หรือหลักฐานแสดงการมอบหมายใหปฏิบตัิงาน  และการปฏิบัติงานจริง   

บุคลากรที่ถูกนับเปนบุคลากรประเภทหนึ่งแลวจะตองไมถูกนับซ้ําเปนบุคลากรอีกประเภทหนึ่ง  กรณีที่บุคลากรมาทํางานบางเวลา (part time) ใหคิดเวลาการทํางานเปน  man-hour 
กรณีเปนหนวยบริการปฐมภมูิกลุม  ใหพจิารณาจํานวนบคุลากรในภาพรวมของกลุม 

เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงือนไข
การปรับปรงุ 

ม3.1   จัดใหมแีพทย / แพทยเวชศาสตรครอบครัว 
ปฏิบัติงาน อยางนอย  1 คนตอผูมีสิทธิ์ในพืน้ที่
รับผิดชอบไมเกิน 10,000 คน ทําหนาที่รับ ผิด
ชอบดแูลสุขภาพผูมีสิทธิ์รวมกับบุคลากรอืน่ๆใน
หนวยบริการปฐมภูม ิโดยเปนผูใหบริการ กํา กับ
ดูแลคณุภาพ และใหคําปรึกษา 

• พิจารณาจากคาํสั่งแตงตั้งหรือหลักฐานแสดงการมอบ 
หมายงาน ตารางการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานจริง 
ของแพทยที่ปฏิบัติงาน  ในหนวยบริการปฐมภูม ิ

2 1 ตอ 10,000 หรือนอยกวา   

1 1 ตอ 10,001 - 30,000    

0 1 ตอ  30,000 ขึ้นไป   

ม3.2     มีพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวช
ปฏิบัติ ปฏิบัติงานประจํา อยางนอย 2 คนตอผู
มีสิทธิ์ในพื้นทีร่ับผิดชอบไมเกิน 10,000 คน  

• พิจารณาจากพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่เปนปจจุบัน  ปฏิบัติงานประจําใน
หนวยบริการปฐมภูมิ โดยดูจากวุฒิการศึกษา  (อยางต่ําระ ดับ
ปริญญาตรพียาบาลศาสตรหรือเทียบเทา)  เชน  เจาพนักงาน 
สาธารณสุขชุมชน วุฒกิารศกึษาพยาบาลระดบัตน ไดรับการ 

2 1 ตอ 5,000 หรือนอยกวา   

1 1 ตอ 5,001-10,000   
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ศึกษาตอเนื่องจนจบพยาบาลศาสตร แตไมไดรับการบรรจุเปน
พยาบาลวิชาชีพ กรณเีชนนีใ้หนบัวาเปน พยาบาลวิชาชีพ 

         พยาบาลวิชาชีพนี้  หมายรวมถึงบุคลากรที่หนวยบริการประ 
จําสงมาปฏิบัติงานประจํา(ทุกวัน)ที่หนวยบริการปฐมภูมินี้ดวย 

0 1  ตอ  10,000 ขึ้นไป หรือไมมีพยาบาล
วิชาชีพ หรือมีพยาบาลวิชาชพีแตไมมใีบ
ประกอบวิชาชีพ ที่เปนปจจบุัน 

  

ม3.3  บุคลากรอื่น ที่มีคุณวฒุิไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ หรือเทียบเทาปฏิบัติงานประจํา 
จํานวน 3 คน ตอผูมีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไมเกิน
10,000คน 

•  กอนพิจารณาขอ 3.3 และขอ 3.4 ใหทําความเขาใจในประเดน็ตาง ๆ  ดังนี ้
ก. "บุคลากรอืน่" ตามขอ 3.3, 3.4 หมายถึง ขาราชการ พนกังาน และ

ลูกจางทีป่ฏิบัตงิานประจําในการใหบริการปฐมภูมิในหนวยบริ 
การปฐมภูม ิที่นอกเหนือ จาก ขอ 3.1แพทย  3.2 พยาบาลฯ   3.5 
ทันตแพทย  และ 3.6 เภสัชกร 

ข. "คุณวุฒิไมตํากวาระดับปริญญาตรี"  หมายถึง ระดับการศึกษา
ตั้งแตปริญญาตรี ขึ้นไป ไดแก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก หรือเทียบเทา 

ค. “คุณวุฒิไมตาํกวาระดบัประกาศนยีบัตร" หมายถึง ระดับการ 
ศึกษาตั้งแต ประกาศนยีบัตรขึน้ไป ไดแกประกาศนยีบัตร ปริญ 
ญาตรี ปริญาโท ปริญญาเอก หรือเทยีบเทา 

2 มีบุคลากรอื่นทีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีขึ้น
ไป ในสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพหรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ หรือเทียบเทาปฏิบัติงาน
ประจํา จํานวนเทากับหรือมากกวา 3 คน ตอ
ผูมีสิทธิ UC 10,000คน  

  

1 มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีขึ้น
ไป ในสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพหรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ หรือเทียบเทาปฏิบัติงาน
ประจํา จํานวน 1-2 คน ตอผูมีสิทธิ UC 
10,000คน  
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ง. ตามเกณฑที่กําหนด จํานวนบุคลากรอืน่รวมทัง้หมด คือ อัตรา 
สวน 6 คน ตอผูมีสิทธ UC  10,000 คน (ขอ 3.3 + ขอ3.4) 

จ. ในทางปฏิบัต ิคาดหวังใหมบีุคลากรอื่นตามขอ 3.3, 3.4 ใน
ระดับปริญญาตรีใหไดมากทีสุ่ด 

ดังนัน้ในการพจิารณาขอ 3.3 และ 3.4 จะเปนการพิจารณาตอ เนื่อง 
กันการพจิารณาเกณฑขอ 3.3 ใหพิจารณาอัตราสวน จํา นวนบุคลากร
อื่นที่มีคุณวุฒติัง้แตระดับปรญิญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตรสุข 
ภาพหรือสาขาอืน่ที่เกีย่วของ  ตอจํานวนผูมีสิทธิ UC ทั้งหมด วาเปน
เทาไร  
         กรณีที่คาํนวณแลว จํานวนบุคลากรอืน่ที่มคีุณวฒุิตั้งแตปริญญา
ตรีขึ้นไป เกนิอตัราสวน 3 คนตอผูมีสิทธิ์ UC 10,000 คน  ใหนําสวน
ที่เกนิไปพจิารณารวมในขอ 3.4 

0 ไมมีบุคลากรอื่นทีมีคุณวฒุริะดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ หรือเทียบเทาปฏิบัติงาน
ประจํา  

  

ม3.4 บุคลากรอื่น ที่มีคุณวุฒไิมต่ํากวาระดบั
ประกาศนยีบตัรดานวิทยาศาสตรสุขภาพหรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ หรือเทียบเทาหรือผูประ 
กอบโรคศิลปะตามกฏหมายวาดวยการ
ประกอบโรคศิลปะปฏิบัติงานประจํา จํานวน 3 
คน ตอผูมีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไมเกิน10,000 คน 

• การพิจารณาเกณฑขอ 3.4  ใหพิจารณาอัตราสวน จํานวน
บุคลากรอื่นที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร ใน
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ  ตอ
จํานวนผูมีสิทธิ UC ทั้งหมด วาเปนเทาไร โดยพิจารณา
ตอเนื่องจากขอ 3.3 ดังนี ้

 จํานวนบุคคลากรระดับปรญิญาตรีขึ้นไปที่ยังไมได
นําไปพิจารณาในขอ 3.3 มาคํานวณอัตราสวน จํานวน

2 มีบุคลากรอืน่ ทีมีคุณวฒุิระดับประกาศ นียบตัร
ขึ้นไปในสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่
เกีย่วของ หรือเทยีบเทาปฏิบัต ิงานประจาํ จํานวน 
เทากบั หรือมากกวา 3 คน ตอผูมสีิทธิ UC 10,000คน  

  

1 มีบุคลากรอื่น ทีมีคุณวุฒิระดับประกาศ นียบัตร
ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ หรือเทียบเทาปฏิบัติงานประจํา จํานวน 1-
2 คน  ตอผูมีสิทธิ UC 10,000คน  
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บุคลากรอื่นๆที่มีคุณวุฒิตั้งแตระดับประกาศนียบัตร 
ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ ตอ จํานวนผูมีสิทธิ์ UC ทั้งหมด 

 บุคคลากรระดับปริญญาตรี ที่พิจารณาในขอ 3.3 แลว 
จะไมนํามาพิจารณารวมในขอ 3.4 อีก  

0 ไมมีบุคลากรอื่นทีคุณวุฒิระดบัประกาศ นียบัตร
ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือเทียบเทาปฏิบัติงานประจํา   

  

ม3.5   ทันตแพทยอยางนอย 1 คน ปฏิบัติงานไม
นอยกวา 3 ชั่วโมง /สัปดาหตอผูมีสิทธิในพื้นที่
รับผิดชอบไมเกิน 1,000  คน หรือ ในพื้นที่ที่ขาด
แคลนทันตแพทย  ใหทันตภิบาลปฏิบัติงาน
ภายใตการกํากับของทันตแพทย โดยทันตภิบาล 2 
คน ตอ ทันตแพทย 1 คน  หรือทันตภิบาล 1 คน 
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาหตอผูมี 
สิทธิ์ไมเกิน 1,000 คน  
(หนวยบริการภาคเอกชน ไมสามารถใช
เงื่อนไขนี้ไดเนื่องจากไมมกีฎหมายรองรับการ
ปฎิบัติงาน ของทันตภิบาล ในสถานพยาบาล
ภาคเอกชน) 

• พิจารณาการจดับริการทันตกรรมวา ดําเนนิการเองหรือใช
ระบบเครือขายสงตอ  

ตัวอยาง ในกรณีหนวยบริการปฐมภูมิแหงหนึ่งมีผูมีสิทธิ์ใน
ความรับผิดชอบ 10,000 คน จะตองมีทนัตแพทย ปฏิบตัิงาน
อยางนอย 30 ชั่วโมงตอสัปดาห แตถามีทันตแพทยปฏิบัติงาน
ไดไมเพยีงพอในหนวยนี้ กส็ามารถดําเนินการโดย 
1. จัดทันตภิบาล ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดแูลของ 
2. ใชระบบเครือขายสงตอไปยงัหนวยบริการอื่นหรือหนวย

บริการรวมใหบริการดานทนัตกรรม โดยที่ตองคํานึงถึง
จํานวนผูมีสิทธิที่หนวยบริการอื่นหรือหนวยบริการรวม
ใหบริการดาน  ทันตกรรมแหงนั้นดูแลอยูแลวดวย 

กรณีที่มีทันตแพทยปฏิบัติงาน พิจารณาจํานวนชั่วโมงทันตแพทย ตอผูมีสิทธิ์  
2 มีทันตแพทยปฏิบัติงาน มากกวาและเทากบั 

3 ชั่วโมง/สัปดาห ตอ 1000 คน 
 

1 ทันตแพทยปฏิบัติงาน ตั้งแต 1 – 2.59  
ชั่วโมง/สัปดาห ตอ 1,000 คน 

 

0 ทันตแพทยปฏิบัติงาน นอยกวา 1 ชั่วโมง/
สัปดาห ตอ 1,000 คน หรือไมมีทันตภิบาล 

 

กรณีที่มีทันตภิบาลปฏิบัติงาน  พิจารณาจาก จํานวนชัว่โมงทํางานของทันต
ภิบาล ตอผูมีสิทธิ์  

2 ทันตภิบาลปฏิบัติงาน มากกวาและเทากับ 6 
ชั่วโมง/สัปดาห ตอ 1,000 คน 

 

1 ทันตภิบาลปฏิบัติงาน ระหวาง 2 – 5.59  
ชั่วโมง/สัปดาห ตอ 1,000 คน 
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0 ทันตภิบาลปฏิบัติงาน นอยกวา  2 ชั่วโมง/
สัปดาห ตอ 1,000 คน 

 

 ม3.6     เภสัชกรอยางนอย 1 คนปฏิบัติงานใน
หนวยบริการปฐมภูมิ โดยปฏิบัติงานไมนอย
กวา 4 ชั่วโมง/สัปดาห ตอผูมีสิทธิ์ในพื้นที่
รับผิดชอบไมเกิน 1,000  คน  หรือ    ในพืน้ที่ที่
ขาดแคลนเภสชักร พิจารณาใหเจาพนักงาน
เภสัชกรรมปฏิบัติ งานภายใตการกํากับของ
เภสัชกรได โดยเจาพนักงานเภสัชกรรม 2 คน 
ตอ เภสัชกร 1 คน หรือเจาพนักงานเภสัชกรรม 
1 คน ปฏิบัติงานไมนอยกวา  8 ชั่วโมง/สัปดาห 
ตอผูมีสิทธิ์ไมเกิน 1,000 คน     (หนวยบรกิาร
ภาคเอกชน ไมสามารถใชเงื่อน ไขนี้ได เนือ่ง 
จากไมมกีฎหมายรองรับการปฎิบัติ งานของ
เจาพนกังานเภสัชกรรม ในสถาน พยาบาล
ภาคเอกชน) 

     พิจารณาการจัดบริการเภสัชกรรมวาดําเนินการเองหรือมี
สัญญา/ขอตกลงกับรานยาคณุภาพ 
      ตัวอยาง  กรณีหนวยบริการปฐมภูมิหนึ่งมีผูมีสิทธิ์  10,000 
คน จะตองมีเภสัชกร ปฏิบัติงานอยางนอย  40 ชั่วโมง / สัปดาห 
แตถาไมมีเภสัชกรปฏิบัติงานในหนวยนี้ สามารถดําเนินการโดย  
1) จัดเจาพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดแูล

ของเภสัชกรในหนวยบรกิารประจําเดยีวกนั โดยในหนวย
นี้จะตองมเีจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานอยางนอย  8 
ชม./สัปดาห ตอผูมีสิทธ 1,000 คน  หรือ 

2) ในกรณีที่หนวยบริการปฐมภมูิไมไดจดัระบบบริการเภสัช
กรรมดวยตนเอง ใหใชหนวยบริการรวมใหบริการดาน
เภสัชกรรม (รานยาคุณภาพ) ใหนับจํานวนเภสัชกรรม
เชนเดยีวกัน โดยตองคํานึงถึงจํานวนผูมีสิทธิที่หนวย
บริการรวมใหบริการดานเภสัชกรรม(รานยาคุณภาพ) แหง
นั้นดแูลอยูแลวดวย 

กรณีที่มีเภสัชกรปฏิบัติงาน หรือหนวยรวมใหบริการเภสัชกรรม ให 
พิจารณาจํานวนชั่วโมงเภสัชกร ตอผูมีสิทธิ์  

2 เภสัชกรปฏิบัติงาน มากกวาและเทากับ 4 
ชั่วโมง / สัปดาห ตอ 1,000 คน 

 

1 เภสัชกรปฏิบัติงาน  ตั้งแต 1 ชั่วโมง แตไม
เกิน 4  ชั่วโมง / สัปดาห ตอ 1,000 คน 

 

0 เภสัชกรปฏิบัติงาน นอยกวา 1 ชั่วโมง / 
สัปดาห ตอ 1,000 คน  
 
 

 

กรณีที่มีเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน พิจารณาจํานวนชัว่โมง           
เจาพนกังานเภสัชกรรมตอผูมีสิทธิ์ 

2 พนักงานเภสชกัรรมปฏิบัติงาน  มากกวาและ
เทากับ 8 ชั่วโมง / สัปดาห ตอ 1,000 คน  

 

1 พนักงานเภสชกัรรมปฏิบัติงาน ระหวาง 2  
ชั่วโมง แตไมเกิน  8 ชม.ตอสัปดาห ตอ 
1,000 คน 
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0 พนักงานเภสชกัรรมปฏิบัติงาน นอยกวา 2 
ชั่วโมง / สัปดาห ตอ 1,000 คน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 4 การบริหารจัดการ 
เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต /เงือนไข

การปรับปรงุ 
ม4.1   มีผูจัดการ หรือคณะทาํงาน รวมกนั
บริหารจัดการและพฒันาบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 

• พิจารณาจากหลักฐาน  เชน คําสั่งแตงตั้ง หรือ การมอบ หมายงาน ที่มีการ
กําหนดผูจัดการหรือคณะทํางานที่ทําหนาที่บริหารจัดการดูแลสุขภาพของ
ผูมีสิทธิ์ในความรับ ผิดชอบ และมีราย งานการประชุมอยางสม่ําเสมอ 

2 มีคําสั่งแตงตั้ง และมีรายงานการ
ประชุมอยางสม่ําเสมอ 
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(เชน อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง  เปนตน) 
กรณีเปนกลุมหนวยบริการใหพิจารณาในภาพรวมของกลุม (รวมคน เงนิ 
งาน) 

1 มีคําสั่งแตงตั้งหรือการมอบหมาย
งาน แตไมมีรายงานการประชุม 
หรือ ประชุมไมสม่ําเสมอ 

  

0 ไมมีคําสั่งแตงตั้งหรือการ
มอบหมายงาน และไมมีรายงาน
การประชุม 

  

ม4.2     มีแผนงาน ที่สอดคลองกับ
แผนงานของหนวยบริการประจํา 
สํานักงาน และสอดคลองกับสภาวะ
สุขภาพของผูมีสิทธิ ที่ระบุเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน 

• พิจารณาเอกสาร รวมกับการสัมภาษณผูรับผิดชอบโดยใหอธิบาย สภาวะ
สุขภาพของผูมีสิทธิ และแผนงานและโครงการในการจดับริการ
สาธารณสุข ของหนวยบริการปฐมภูม ิ วามีความสอดคลองกับแผนงาน
ของหนวยบริการประจําและสุขสภาพวะของผูมีสิทธิ์หรือไม  
กรณีเปนกลุมหนวยบริการใหพิจารณาในภาพรวมของกลุม โดยจะตองมี
แผนงานของกลุมหนวยบริการปฐมภูมิที่แสดงถึงการผสมผสานการ
ทํางานรวมกนั (รวมคน เงนิ งาน) และแผนงานของแตละหนวย 

2 มีแผนงานเปนลายลักษณอักษรที่
ชัดเจน สอดคลองกับสภาวะสุขภาพ
ของผูมีสิทธิ์ในพื้นที่  สามารถ
อธิบายได  

  

1 มีแผนงานเปนลายลักษณอักษรที่
ชัดเจน แตไมสอดคลองกับ
สภาวะสุขภาพของผูมีสิทธิ์ใน
พื้นที ่ หรือไมสามารถอธิบายได  

  

0 ไมสามารถแสดงแผนงาน และไม
สามารถอธิบายได  

  

ม4.3  มีระบบการติดตอสื่อสาร ที่
สามารถขอรับคําปรึกษาจากหนวย
บริการประจํา และหนวยบริการรับสง
ตอไดอยางรวดเร็ว 

• พิจารณาจากการสอบถามผูรับผิดชอบ พิจารณากระบวน การขอรับ
คําปรึกษาจากหนวยบริการประจําหรือหนวยบริการรับสงตอวามีหรือไม 
ในประเด็น ดังนี้ 

ก. เครื่องมืออุปกรณ ใชสื่อสาร ที่แสดงได และพรอมใชงาน 

2 มีครบทุกขอตามแนวทางพิจารณา    

1 มีอยางนอย 3 ขอในแนวทาง
พิจารณา 
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ข. บัญชีรายชื่อแพทย/ผูรับคําปรึกษา พรอมเบอรโทรศัพทตดิตอได  
ค. Flow chart  ผังการขอรับคําปรึกษาจากหนวยบริการ  
ง. มีการบันทึกผลการติดตอสื่อสาร และการปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับการ

ขอรับคําปรึกษา  
          กรณีเปนกลุมหนวยบริการปฐมภูม ิใหพจิารณาระบบตดิตอสื่อสารภายใน
กลุม และในแตละหนวยกับหนวยบริการประจําและหนวยบริการรับสงตอดวย  

0 มีนอยกวา 3 ขอในแนวทาง
พิจารณา 

  

ม4.4  มีระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อ
ใชในการจัดบริการและบริหารจัดการที่
สามารถเชื่อม โยงภายในเครอืขายหนวย
บริการ และเครือขายสารสนเทศของ
สํานักงานได พรอมทั้งสามารถสงขอมูล
หรือรายงานใหหนวยบรกิารประจํา 
หรือ ใหสํานกังานตามที่สํานกังาน
กําหนด 

• พิจารณาวาหนวยบริการปฐมภูมิมีขอมูลใน 3 ดาน  ไดแก 1) ขอมูลบุคคลผูมี
สิทธิ์ UC และครอบครวั 2) ขอมูลการใหบริการ (ชุดสิทธิประโยชน) 3) ขอมูล
เพื่อการบริหาร และมีการดาํเนนิการดงัตอไปนี้  

ก. มีการจัดเก็บขอมูล และสํารองขอมูล ตามที่กําหนด 
ข. การบันทึกขอมูลที่มีความตอเนื่\อง และปรับปรุงเปนปจจุบัน 
ค. มีการประมวลผลขอมูล อาจใชคอมพิวเตอร หรือไมก็ได 
ง. มีการวิเคราะหและนําขอมลูมาใชประโยชนในการวางแผนและ  
การบริหารจัดการหนวยบริการและแกไขปญหาสุขภาพของพื้นที่  
จ. มีการจัดทําและสงรายงานใหหนวยบรกิารประจําและสาํนักงาน ครบถวน 

ถูกตอง ทันเวลา 

2 มีการดําเนนิการ ตามขอ (ก) – (จ) 
ครบถวนทกุขอ 

 

1 มีการดําเนนิการ ตามขอ (ก) – (จ) 
จํานวน 3 - 4  ขอ  

 

0 มีการดําเนนิการ ตามขอ (ก) – (จ) 
นอยกวา 3 ขอ 

 

  

  
ม4.5 มีการกํากบัดูแลและพฒันาคุณภาพ
หนวยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานที่
กําหนด  ดังตอไปนี ้

 ใหพิจารณาแผนและระบบการกํากับดแูลและการพัฒนาคุณภาพบรกิาร ในดานตางๆในแตละขอยอย (ขอ 4.5.1 - 4.5.4) วามีหรือไม เปนอยางไร 
และเริ่มดําเนินการไปแลวหรือไม อยางไร 
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         ม4.5.1  มีการบริหารจดัการ
คุณภาพ 

• พิจารณาเอกสารและสอบถามผูรับผิดชอบในประเดน็ดังนี ้
ก. การนําระบบบริหารจดัการคณุภาพมาใช เชน  5 ส,  ISO, มาตรฐาน ศสช., 

มาตรฐานบรกิารสาธารณสุข  เปนตน 
ข. มีการประเมนิตนเอง หรือมีกจิกรรมทบทวนการใหบริการ เพื่อคนหาสวน

ขาดในการพฒันา 
ค. มีคูมือ /แนวทางปฏิบัติการใหบริการสาธารณสุขในโรคหรือปญหาทีพ่บ

บอย อยูในสภาพพรอมใชงาน 
ง. มีการจัดทาํแผนการพฒันาคุณภาพ และตดิตามประเมนิผล   (พิจารณาจาก

แผนงานโครงการทีด่ําเนนิการเพื่อแกไขสวนขาดรวมทัง้การประเมนิผล
โครงการ) 

2 มีการจัดการ ตามขอ (ก) – (ง)  
ครบถวนทกุขอ 

  

1 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง) จาํนวน   
2 - 3 ขอ  

  

0 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง) 
นอยกวา      2 ขอ หรือไมได
ดําเนินการเลย 

  

        ม4.5.2    มีการจัดการดานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา
คุณภาพหนวยบริการ 

• พิจารณาเอกสาร สอบถามผูรับผิดชอบ และสังเกตเกี่ยวกับการจัดการดานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ดังนี้ โดย ขอ (ก) และ (ข) เปนภาคบังคับ ตองมี 

ก. มีอุปกรณและเครื่องมือที่สะอาด ปราศจากเชื้อ และพรอมใชงาน 
ข. มีระบบการกําจัดขยะติดเชื้อที่เหมาะสม ที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

ชุมชน 
ค. คูมือ/แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ 
ง. มีระบบสาธารณูปโภคทีเ่พยีงพอเหมาะสม 

2 มีการจัดการ ตามขอ (ก)  – (ง)     
ครบถวนทุกขอ 

  

1 มีการจัดการตามขอ (ก) และ (ข)    

0 ไมมีการจัดการตามขอ (ก) และ (ข)  

 
เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต /เงือนไข

การปรับปรงุ 
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       ม4.5.3    มีการบันทึกขอมูลการบริการที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพเพือ่การกํากับดแูลและ
พัฒนาคุณภาพหนวยบริการ 

• พิจารณาจากใหผูรับผิดชอบในการใหบริการอธิบายวิธีดําเนินงาน 
และแสดงหลักฐาน (เชน ทะเบยีน OPD card  แฟมประวัต ิdiary box 
ใบนัด family folder  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการลงขอมูล
ผูปวย) วามีการเก็บขอมูลผูใชบริการอยางเปนระบบ ครบ ถวน
ตอเนื่อง ในประเด็นตาง ดังนี ้ 

ก. มีการบันทึกขอมูลที่จําเปนของผูใชบริการตามลําดับเวลา ขอมูล
จําเปนประกอบดวย การวินิจฉัยโรค ยาหรือกระบวนการให 
บริการที่มีการบริการใหแกประชาชน ในแตละครั้ง มีการบันทึก
ขอมูลที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมเสี่ยง หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของ  

ข. มีระบบการจัดระบบเก็บขอมลูที่มีการปรับขอมูลตลอดให
ทันสมัยตลอดเลา  

ค.  มีการเก็บขอมลูผูปวยเปนความลับ ตามกฏหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ง. หากมีการเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร จะตองมีระบบปองกนัการ
สูญหาย และมกีารปรับขอมูลใหทันสมยั 

 
 
 
 

2 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง) ครบถวน
ทุกขอ 

  

1 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง) จํานวน 2 - 
3 ขอ  

  

0 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง) จํานวน 1 
ขอ หรือไมไดดําเนินการเลย 
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     ม4.5.4    มีแนวทางการจดับริการที่ตอเนื่อง
ของการใหบริการ  

     ใหผูรับผิดชอบ อธิบายวธิีดําเนินงาน สังเกตและแสดงหลักฐาน 
(เชน ทะเบียน OPD card  แฟมประวัติ diary box ใบนัด   family 
folder) เพื่อใหเห็นวา มีการจดับริการที่ตอเนื่อง เชน ระบบการนัด
หมาย การตดิตาม การจัดระบบขอมูล ในประเด็น ดังนี ้
ก. มีการกําหนดทีมรับผิดชอบการจัดบรกิารตอเนื่อง ที่ชัดเจน 
ข. มีการนัดหมายใหรับบริการอยางตอเนื่อง (ตามกลุมเปาหมายและ

ตารางการรับบริการ) 
ค. มีการตรวจสอบและติดตามกรณีขาดนดั  
ง. มีการตรวจสอบเพื่อใหเกิดบริการอยางตอเนื่อง กรณีสงผูปวยไป

รับการรักษาตอและสงกลับ 

2 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง) 
ครบถวน ทุกขอ 

  

1 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง)  จํานวน 
2-3 ขอ  

 

0 มีการจัดการตามขอ  (ก) – (ง)  นอย
กวา 2 ขอ หรือไมไดดําเนินการ 
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หมวด 5  สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน ตองมีสถานที่ อุปกรณ และเครื่องมือ 
อยางนอย ดังตอไปนี ้ (ใหพิจารณาในแตละหนวยบริการปฐมภูม ิถึงแมวาจะรวมกนัเปนปฐมภูมกิลุมก็ตาม) 

เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงือนไข
การปรับปรงุ 

ม 5.1     มีการจัดสถานที่เปนสัดสวน 
สะอาด ปลอดภัย และมีพื้นที่ใหบริ 
การอยางเพียงพอ เหมาะสมกับการ
จัดบริการแตละดาน 

• พิจารณาโดย การสังเกตและสัมภาษณผูรับผิดชอบในการจัดบริการ ดังนี ้
ก. สถานทีใ่หบริการ และสิ่งแวดลอมทั่วไป สะอาด มีการระบายอากาศ

ภายในอาคาร แสงสวางเพยีงพอ และมีระบบกาํจัดของเสียทีเ่หมาะสม 
ข. แตละสวนบรกิารมีพื้นทีใ่หบริการทีจ่ัดเปนสัดสวน ไมแออดั  (ขึ้นอยู

กับประเภทบรกิารและจาํนวนผูรับบริการ) 
ค. มีการออกแบบจุดบรกิารใหสะดวกตอการใหบริการระหวางผู

ใหบริการและผูรับบริการ  โดยไมมีสิ่งกดีขวางการสราง สัมพันธภาพ 
เชน กระจกกัน้เคานเตอร 

ง. มีการจัดการระบบไหลเวยีนผูปวยใหสามารถรับบริการอยางเบ็ดเสรจ็ 
ผสมผสานโดยทีมบริการขนาดเลก็ที่ไมขดัขวางการตดิตอสื่อสาร
ภายในทีมงาน 

2 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง)  ครบถวนทุกขอ   

1 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง) จํานวน 2-3 ขอ  

0 มีการจัดการตามขอ (ก) – (ง) นอยกวา 2 ขอ หรือ
ไมไดดําเนินการเลย 

  

 ม5.2     จัดใหมีอุปกรณ เครือ่งมือ 
ยาและเวชภัณฑ ที่จําเปน พรอมใช
งานสรางเสริมสุขภาพ การปอง กัน
การเจ็บปวย การตรวจวนิิจฉยัโรค 
และการรักษาพยาบาล ตามรายการ
ที่สํานักงานกําหนดใน ภาคผนวก 1 

•    พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่องมืออุปกรณใน
ภาคผนวก 1  ตรวจดวูามีครบตามขั้นต่ํา  อยูในสภาพพรอมใช
งาน  หากไมมหีรือไมพรอมใชงาน  สถานบรกิารจัดการแกปญหา
อยางไร 

2 มีรายการตามภาคผนวก 1 ครบทั้ง  24 ขอและ พรอม
ใชงาน 

  

1 มีรายการตามภาคผนวก 1 ขาดไป  นอยกวา 30 %   
(ไมเกิน 8 ขอ) โดยไมใชรายการ *** (ที่เปน)   และมี
แผนการจัดการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน  

  

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 1 มากกวา 30%  (8 ขอ
ขึ้นไป) หรือขาดรายการ ***(ที่จําเปน) 

  

ม5.3     กรณีจดัใหบริการทางทันตก • พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่องมืออุปกรณใน 2 มีรายการตามภาคผนวก 2 ครบทั้ง  11   ขอ และ   
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เกณฑตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ แนวทางการพจิารณา คะแนน เกณฑคะแนน ขอสังเกต / เงือนไข
การปรับปรงุ 

รรมภายในหนวยบริการปฐมภูมิเอง 
ตองมีอุปกรณ เครื่องมือ ยาและ
เวชภณัฑ ตามรายการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล หรือตามที่
สํานักงานกําหนด ในภาคผนวก 2 

ภาคผนวก 2  ตรวจดวูามีครบตามขั้นต่ํา  อยูในสภาพพรอมใช
งาน  หากไมมหีรือไมพรอมใชงาน  สถานบริการจัดการแกปญหา
อยางไร 

พรอมใชงาน 
1 มีรายการตามภาคผนวก 2 ขาดไป  นอยกวา 30 %  

(ไมเกนิ 3 ขอ) โดยไมใชรายการ ***  และมี
แผนการจัดการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน  

  

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 2 มากกวา 30%  (3 ขอ
ขึ้นไป) หรือขาดรายการ *** 

  

8 ไมไดจดับริการทันตกรรมภายในหนวยงาน    

ม5.4   กรณีจัดใหบริการทางดาน
เภสัชกรรม  ภายในหนวยบรกิาร
ปฐมภูมิเอง ตองมีอุปกรณ เครื่องมือ 
ยาและเวชภัณฑ  ตามรายการที่
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือ
ตามที่สํานักงานกําหนด ใน
ภาคผนวก 3 

• พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่องมืออุปกรณใน
ภาคผนวก 3  ตรวจดวูามีครบตามขั้นต่ํา  อยูในสภาพพรอมใช
งาน  หากไมมหีรือไมพรอมใชงาน  สถานบริการจัดการแกปญหา
อยางไร 

2 มีรายการตามภาคผนวก 3 ครบทั้ง  24 ขอ และ
พรอมใชงาน 

  

1 มีรายการตามภาคผนวก 3 ขาดไป  นอยกวา 30 % 
(ไมเกิน 8 ขอ) โดยไมใชรายการ ***  และมี
แผนการจัด การใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน  

  

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 3 มากกวา 30%  (9 ขอ
ขึ้นไป) หรือขาดรายการ *** 

  

8 ไมไดจดับริการดานเภสัชกรรมภายใน
หนวยงาน  
 
 

  

ม5.5     กรณีจดัใหบริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ภายในหนวยบริการ

•    พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่องมืออุปกรณใน 2 มีรายการตามภาคผนวก 4  ครบทั้ง 11 ขอ และ
พรอมใชงาน 
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ปฐมภูมิเอง ตองมีอุปกรณ เครื่องมือ 
ยาและเวชภัณฑ ตามรายการที่
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือ
ตามที่สํานักงานกําหนด ใน
ภาคผนวก 4 

ภาคผนวก 4  ตรวจดวูามีครบตามขั้นต่ํา  อยูในสภาพพรอมใช
งาน  หากไมมหีรือไมพรอมใชงาน  สถานบริการจัดการแกปญหา
อยางไร 

1 มีรายการตามภาคผนวก 4 ขาดไป  นอยกวา 30 % 
(ไมเกิน 3 ขอ) โดยไมใชรายการ ***  และมี
แผนการจัดการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน  

  

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 4 มากกวา 30%  (4 
ขอขึ้นไป) หรือขาดรายการ *** 

  

8 ไมไดจดับรกิารดานหองปฏิบัตภิายในหนวยงาน    
ม5.6     กรณีจดัใหบริการ
กายภาพบําบัด ภายในหนวยบริการ
ปฐมภูมิ เอง ตองมีอุปกรณ 
เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ  ตาม
รายการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงาน
กําหนด ในภาคผนวก 5 

•    พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่องมืออุปกรณ 
• ในภาคผนวก 5  ตรวจดวูามคีรบตามขั้นต่ํา  อยูในสภาพพรอมใช

งาน  หากไมมหีรือไมพรอมใชงาน  สถานบริการจัดการแกปญหา
อยางไร 

2 มีรายการตามภาคผนวก 5 ครบทั้ง 9 ขอ และ
พรอมใชงาน 

  

1 มีรายการตามภาคผนวก 5 ขาดไป  นอยกวา 30 % 
(ไมเกนิ 3 ขอ) โดยไมใชรายการ ***  และมี
แผนการจดัการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน  

  

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 5 มากกวา 30%  (4 
ขอขึ้นไป) หรือขาดรายการ *** 

  

8 ไมไดจดับริการดานกายภาพบําบัดภายใน
หนวยงาน  
 
 
 

  

ม5.7     กรณีจดัใหบริการแพทย • พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่องมืออุปกรณใน 2 มีรายการตามภาคผนวก 6 ครบและพรอมใชงาน   
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แผนไทย ภายในหนวยบริการปฐม
ภูมิ เอง ตองมีอุปกรณ เครื่องมอื ยา
และเวชภณัฑ  ตามรายการที่กาํหนดใน
กฎกระ ทรวงซึง่ออกตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล หรือตามที่
สํานักงานกําหนด ในภาคผนวก 6 

ภาคผนวก 6  ตรวจดวูามีครบตามขั้นต่ํา  อยูในสภาพพรอมใช
งาน  หากไมมหีรือไมพรอมใชงาน  สถานบริการจัดการแกปญหา
อยางไร 

1 มีรายการตามภาคผนวก 6 ขาดไป  นอยกวา 30 
%  และมแีผนการจดัการใหเรียบรอยภายใน 3 
เดือน และหนวยอื่นมีครบ 

  

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 6 มากกวา 30%    
8 ไมไดจดับริการแพทยแผนไทยภายใน

หนวยงาน  
  

ม5.8  กรณีจัดใหบริการแพทยแผน
ไทยประยุกต ภายในหนวยบรกิาร
ปฐมภูมิ เอง ตองมีอุปกรณ เครื่องมือ 
ยาและเวชภัณฑ ตามรายการที่กําหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมาย
วาดวย สถาน พยาบาล หรือตามที่
สํานักงานกําหนด ในภาคผนวก 7 

• พิจารณา โดยการตรวจเช็ครายการของเครื่องมืออุปกรณใน
ภาคผนวก 7  ตรวจดวูามีครบตามขั้นต่ํา  อยูในสภาพพรอมใช
งาน  หากไมมหีรือไมพรอมใชงาน  สถานบริการจดัการแกปญหา
อยางไร 

2 มีรายการตามภาคผนวก 7 ครบและพรอมใชงาน   

1 มีรายการตามภาคผนวก 7 ขาดไป  นอยกวา 30 
%  และมแีผนการจัดการใหเรียบรอยภายใน 3 
เดือน  

  

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 7 มากกวา 30%    

8 ไมไดจดับริการแพทยแผนไทยประยกุตภายใน
หนวยงาน  
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ผนวก 1 การใหบริการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปน 

หมายเหตุ  *** เปนรายการที่จําเปนอยางยิ่ง ขาดไมได 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมม ี

ก.  ทะเบียนผูรับบริการ        
    (1)  มีตู/อุปกรณอิเล็กทรอนกิสสําหรับเก็บประวัติผูมารับบริการที่สามารถคนหางาย และเก็บรักษาไวไมนอยกวา 5 ป (มีที่เก็บเวช
ระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย คนหาไดงาย และมีการสํารองขอมูลกรณีเปนขอมูลอิเล็กทรอนกิส) 

      

    (2) มีการจัดเตรียมทะเบียนผูปวย สําหรับบันทึกการมารับบริการของผูปวย อยางนอยตองมีรายการ ดงัตอไปนี้   
            2.1 ชื่อ นามสกุล อายุผูปวย    2.2  เลขที่ประจําตัวผูปวย (HN)  2.3  วนัเดือนป มารับบริการ 

      

    (3) มีเวชระเบียน หรือบัตรผูปวย ที่สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผูรบับริการ อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้    3.1  ชื่อ
สถานพยาบาล    3.2  เลขที่ประจําตัวผูปวย (HN) 3.3  วัน เดือน ป รับบริการ  3.4  ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ และขอมูลสวนบุคคลอื่นๆของ
ผูปวย เชน เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ ที่อยูและเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน    3.5   ประวัติอาการปวย ผลการตรวจทางรางกาย และผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการชันสูตรของผูปวย    3.6  การวินจิฉัย   3.7  การรักษา   3.8  ลายมือชื่อผูประกอบวิชาชีพ / ผูใหการ
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสใชขอมูลชื่อ / เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ) 

      

ข.  หองตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล        
       (4) โตะ เกาอี้ เตียงตรวจโรค พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก       
       (5) อางลางมือ  สบู และผา/กระดาษเช็ดมือ       
ชุดสําหรับตรวจที่พรอมใชงาน อยางนอยตองมีรายการดังนี ้       
        (6) หูฟง        
        (7) เครื่องวัดความดันเลือด       
        (8) เครื่องตรวจดูตา หู คอ จมูก        
         (9) ไมกดลิ้น       
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมม ี

        (10) ไฟฉาย       
        (11) อุปกรณวัดอุณหภูมกิาย        
        (12) ไมเคาะเขา        
       (13)  อุปกรณชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง       
       (14)  อุปกรณชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงสําหรับเด็ก       
       (15)  อุปกรณวัดสายตา (Snellen’s Chart / E – Chart)       
       (16)    ***ตูเย็น สําหรับเก็บเวชภัณฑหรืออุปกรณที่ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํา       
       (17)  เครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับตูเย็น       
ค. ชุดชวยชีวิตฉุกเฉิน        
         (18)  ***เครื่องมือชวยชีวิตฉุกเฉิน  ไดแก       
                     18.1 ทอหายใจทางปาก  (oral airway # 1 x No.2, No.3, No.4) 
                     18.2  ชุดอุปกรณกูชีพประกอบดวย ambu bag พรอม rebreathing mask (ในกรณีที่มีขีดความสามารถเพียงพอควรมี 
endotracheal tube และ laryngoscope ดวย) 

      

         (19)  ***ยาชวยชีวิตฉุกเฉิน    ไดแก       
                 19.1  Adrenaline injection 1:1000               19.2  Atropine injection 1:1000  
                 19.3  0.5% calcium chloride/gluconate        19.4  20% dextrose หรือ 50% dextrose  
                 19.5  Furosemide injection                         19.6  Hydrocortisone/Dexamethasone injection 

      

        (20)  ***สารน้ําสําหรับบริหารทางหลอดเลือดดํา (intravenous fluids) และอุปกรณ  ไดแก       
                 20.1  5% dextrose-water     20.2  Normal saline   20.3  Infusion set   20.4  เสาแขวนขวดน้ําเกลือ       
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมม ี

ง. ***ชุดผาตัดเล็กและอุปกรณทําแผลเบื้องตน         
จ. ชุดอุปกรณตรวจภายในและ pap smear       
ฉ. ***ออกซิเจนพรอมอุปกรณการใหออกซิเจน       
ช. ***มีอุปกรณผานการฆาเชือ้ตามระบบมาตรฐาน และมีอปุกรณสําหรับฆาเชื้อทีไ่ดมาตรฐาน         

รวม  24  รายการ (เฉพาะขอทีม่ีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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ผนวก 2  การใหบริการทันตกรรม 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปน 

หมายเหตุ  *** เปนรายการที่จําเปนอยางยิ่ง ขาดไมได 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการ
ตรวจสอบ 

ขอสังเกต / 
เงื่อนไขการ
ปรับปรุง มี ไมม ี

ก.     สถานที่และสิ่งแวดลอม       
     (1) ปลอดภยัตอผูใหบริการ/ผูรับบริการทั้งดานกายภาพและสารเคมี       
     (2)  สะดวกและปลอดภัยตอการเขาถึงบรกิารและการสงตอไปยังหนวยบริการ/สถานบริการแหงอื่น       
     (3)  มีการจัดโครงสรางภายในเหมาะสม ซึ่งประกอบดวยบริเวณใหบริการรักษาทางทันตกรรม บริเวณใหบริการสรางเสริมสุขภาพรายบุคคล (เชน 
การสอนสุขศึกษา  การปรับพฤติกรรม)  บริเวณสนับสนุนบริการ และบริเวณที่พักรอของผูมารับบริการ) 

      

ข.    เครื่องมือและอุปกรณทันตกรรม       
    (4) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อของหนวยบริการที่ไดมาตรฐาน และมีเครื่องทําใหปลอดเชื้อดวยไอน้าํรอนแรงดันสงู (autoclave) หรือมีใชรวมกัน
ในเครือขายสถานบริการ 

      

     (5) *** มียนูิตทําฟน ซึ่งประกอบดวยรายการทั้ง 3 ขอครบ  ดังนี้        
          5.1  ***ระบบแสงสวาง โดยโคมไฟสองปากมีคุณสมบัติของแสงสวางที่ไมมีความรอน         
          5.2  ***ระบบกรอฟนที่ไดมาตรฐานตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด       
          5.3  ***ระบบดูดน้ําลายเปนระบบที่ปองกันการฟุงกระจายในหอง       
    (6)  มีเครื่องขูดหินน้ําลายไฟฟา (ultrasonic scaler)       
    (7) มีเครื่องปนอมัลกัม       
    (8) มีเครื่องบมวัสดุดวยแสง สําหรับใชกับวัสดุทันตกรรม (light curing unit)       
    (9) มีชุด Hand Instrument เพียงพอสําหรับการบริการและผานการทําใหปราศจากเชื้อไดตามมาตรฐาน IC และไมเกิดการปนเปอน     ระหวาง
ใหบริการ 
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการ
ตรวจสอบ 

ขอสังเกต / 
เงื่อนไขการ
ปรับปรุง มี ไมม ี

    (10)  มีตูเย็นสําหรับเก็บวัสดุทางทันตกรรมและเวชภัณฑ       
    (11) มีอางลางมือ สบู ผา/กระดาษเช็ดมือ       

รวม  11 รายการ  (เฉพาะขอทีม่ีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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ผนวก 3  การใหบริการเภสัชกรรม 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปน 

หมายเหตุ  *** เปนรายการที่จําเปนอยางยิ่ง ขาดไมได 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไขการ
ปรับปรุง มี ไมม ี

ก. สถานที่และสิ่งแวดลอม       

    (1) เปนสถานที่มั่นคง แข็งแรง มีพื้นที่ไมนอยกวา 15 ตารางเมตร มีบริเวณแยกจากสถานที่แวดลอมเปนสัดสวน       
    (2) มีความสะอาด แสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดดี       
    (3) *** มีการจัดการควบคุมสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ        
    (4) มีการจัดวางยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ โดยไมใหผูรับบริการเขาถึงยากลุมดังกลาวไดโดยตรง       
    (5) มีบริเวณใหคําปรึกษาที่เปนสัดสวน พรอมโตะและเกาอี้ใหเภสัชกรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดสะดวก       
    (6)  มีปายสัญลักษณตางๆ ติดในที่เปดเผย ผูรับบริการสามารถสังเกตเหน็ไดงาย ดังนี้       
           6.1  ปายแสดงวาเปน “รานยา” หรอื “สถานที่บริการยา”   

          6.2  ปายแสดงชื่อตัว รูปถาย เลขที่ใบประกอบวิชาชีพของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาปฏิบัติงานของเภสัชกรที่กําลังปฏิบัติหนาที่ติดอยู ณ 
จุดสงมอบยาที่ผูรับบริการเห็นไดชัดเจน 

ข. อุปกรณและวัสดุ       

    (7) มีอุปกรณนับเม็ดยาหรือแคปซูลอยางนอย 2 ชุด เพื่อแยกนับยากลุมที่อาจเกิดอาการแพ เชน กลุมเพนนิซิลิน         
    (8) มีอุปกรณเครื่องใชในการใหบริการที่สะอาด และไมเกิดการปนเปอนในระหวางการใหบริการ       
     (9) *** มีหองเย็นหรือตูเยน็เก็บเวชภัณฑที่มีการควบคุมอุณหภูมิไดตามกําหนด        
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไขการ
ปรับปรุง มี ไมม ี

     (10)*** ภาชนะบรรจุยามีฉลากครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด        
     (11)  มีฉลากชวย เอกสารความรู สนับสนุนการบริการอยางเหมาะสม       
 ค. การบริการเภสัชกรรม       
    (12) มีเกณฑในการเลือกสรรยาและผลิตภณัฑสุขภาพ เชน การจัดหาผลติภัณฑที่ผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดีและมาจากแหลงที่
นาเชื่อถือ 

      

    (13) *** มีการเก็บรักษาซึ่งมีเปาหมายใหยามีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี และปลอดภัยตลอดเวลา        
    (14) *** มีระบบควบคุมกํากับยาหมดอายุ        
    (15) มีการเก็บรักษายาควบคุมพิเศษ, ยาเสพติดใหโทษ, วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหเปนสัดสวนในที่เก็บที่มั่นคงแข็งแรงและตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา 

      

     (16) มีระบบตรวจประเมินความเหมาะสมของยาตามใบสั่งยาและสามารถติดตอแพทยผูสั่งใชยาไดทันที       
     (17) ***ยาที่สงมอบตองมีขอมูลครบถวน โดยระบุสถานที่บริการ ชื่อผูปวย วันที่จายยา ชื่อการคา ชื่อสามัญทางยา วิธีใชยา ขอควรระวัง และวนัหมดอาย ุ        
     (18)*** มีการใหคําแนะนําตามสมควรเกี่ยวกับการใชยาอันตรายใหปลอดภัยตามหลักวชิาและมรรยาทแหงวิชาชีพ        
     (19)***มีการบันทึกการใหบริการสําหรับผูรับบริการที่ตองติดตามการใชยาตอเนื่อง        
     (20) มีระบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ       
      (21) มีการทําบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง       
      (22) มีการเก็บรักษาใบสั่งยาและเอกสารที่เกี่ยวของไวเปนหลักฐานไมนอยกวา 1 ปนับจากวันที่ใหบริการ       
     (23) มีบริการขอมูลความรูเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ       
     (24) ตองไมมีผลิตภัณฑที่บั่นทอนสุขภาพ เชน บุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในสถานที่ใหบริการทางเภสัชกรรม       

รวม  24 รายการ   (เฉพาะขอทีม่ีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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ผนวก 4  การใหบริการตรวจทางหองปฏิบตัิการ 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปน 

หมายเหตุ  *** เปนรายการที่จําเปนอยางยิ่ง ขาดไมได 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการ
ตรวจสอบ 

ขอสังเกต / เงื่อนไขการ
ปรับปรุง 

มี ไมม ี
ก.    เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ       
(1)     กลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายไมนอยกวา 1,000 เทา       
(2)        ***เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (hematocrit centrifuge)       
(3)       เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) สําหรับปนแยกตัวอยางหรือปนตกตะกอนปสสาวะ       
(4)       ***เครื่องมือตรวจ ณ จุดบริการบุคคล (point of care testing: POCT) และ/หรือ เครื่องมอืวิเคราะหความเขมขนของสาร       
(5)       เครื่องมอืหรอือุปกรณที่ใชในการตรวจนับจํานวนเซลล       
(6)       ตูเย็นสําหรับเก็บวัสดุวทิยาศาสตรและสิ่งตัวอยาง       
(7)       *** อุปกรณและภาชนะในการเก็บสิ่งสงตรวจชนิดตางๆ        
(8)        ***วัสดุวิทยาศาสตร (เชน น้ํายา, สียอม) สําหรับการตรวจอุจจาระ       
(9)      *** วัสดุวิทยาศาสตร (เชน น้ํายา, สียอม) สําหรับทําการตรวจการตั้งครรภ  หรอืมาลาเรีย  ตรวจวิเคราะหปสสาวะ ดวย urine 
strip หรอืตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด (CBC)  

      

(10)    วัสดุวิทยาศาสตร (เชน น้ํายา  สียอม) สําหรับการตรวจอื่น นอกเหนอืจากขอ 8 และขอ 9  ตามประเภทของการตรวจวิเคราะห
ที่ใหบริการ เชน ตรวจการติดเชื้อซิฟลิส (VDRL)  ตรวจการติดเชื้อเอชไอว ี เปนตน 

      

(11)    เครื่องมอือื่นๆ ตามประเภทของการตรวจวิเคราะหที่ใหบริการ       
รวม  11  รายการ  (เฉพาะขอที่มีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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ผนวก 5 การใหบริการกายภาพบําบดั 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปน 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไขการ
ปรับปรุง มี ไมม ี

ก.    เครื่องใชทัว่ไป จะตองจัดใหมี (สามารถใชรวมกับบริการอื่นได)       
(1)       เตียงที่ใชสําหรับการตรวจรักษา       
(2)       เครื่องชั่งน้ําหนัก       
(3)       ตูหรือชั้นเก็บอุปกรณกายภาพบําบัด/ยา       
(4)       อางลางมือ สบู ผาเช็ดมือ       
ข.    เครื่องมือกายภาพบําบัด รวมทั้งอุปกรณและเครื่องมอือิเล็กทรอนิกสที่ไดมาตรฐานไมนอยกวา 3 ชนิด จากรายการ
ดังตอไปนี้ 

      

(5)       เครื่องแชแผนเก็บความรอน (hydrocollator unit)       
(6)       อุปกรณการออกกําลงักาย (weight, bicycle)       
(7)       อุปกรณการฝกเดิน (parallel bar, cane, crutch, walker)       
(8)       เตียงหัดยืน (tilt table)       
(9)       อุปกรณการฝกเคลื่อนไหว (เชน รอกบริหาร (over head pulley), บันไดผนัง (wall ladder), wheel exerciser เปน
ตน) 

      

รวม  9  รายการ  (เฉพาะขอทีม่ีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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ผนวก 6  การใหบริการแพทยแผนไทย 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปน 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไขการ
ปรับปรุง มี ไมม ี

ก. เครื่องใชทั่วไป จะตองจัดใหมี (ใชรวมกับการบริการอื่นได)       

     (1) โตะและเกาอี้สําหรับซักประวัติผูมารับบริการ       
     (2)  เตียงตรวจโรค ที่นอน หมอน และผาคลุมตัว       
     (3)  เครื่องชั่งน้ําหนัก       
     (4)  ตูหรือชั้นเก็บยา       
     (5)  อางลางมือ สบู ผาเช็ดมือ       
ข. ยาและเวชภัณฑ       

     (6)  มียาสมุนไพรและเวชภณัฑอื่นที่จําเปนสําหรับรักษาโรคตามเกณฑขั้นต่ําอยางนอย 11 กลุมอาการ โดยไมระบุโรค
แลวแตสถานพยาบาลนั้นๆ 

      

    (7) ไมมียาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ โดยใหระบุวันเดือนปที่ผลิตและหมดอาย ุ       
    (8) กระดาษติดซองยาหรอืขวดยาใหระบุ ชื่อยา วิธีใช อยางชัดเจน       
    (9)  มีเครื่องชั่งยา       
ค.  หองนวด (ถามี)   มีลักษณะดังนี้        

��  ขนาดเหมาะสมตามจํานวนเตียง         
��  ประตูมีความกวางไมนอยกวา 0.90 ม. ดานบนของประตูมีชองมองกระจกใส และไมมีอุปกรณขัดปดตรึงประตู         
��   กรณีมีเตียงนวด  เตียงนวดขนาดความกวางไมนอยกวา 1 เมตร ความยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมนอย
กวา 0.30-0.40 เมตร ที่วางระหวางเตียงหางกนัประมาณ 1 เมตร   
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไขการ
ปรับปรุง มี ไมม ี

��   ถาเปนหองที่มีเตียงหลายเตียงมีผามานกั้นระหวางเตยีงใหเปนสัดสวน       
��  ถาเปนพื้นใหยกพื้นสูง  0.40 เมตร  เบาะที่นอนเปนเบาะแข็ง  หุมดวยวัสดุทนทาน ทําความสะอาดงาย พรอมผาปูที่
นอน หมอน ผาคลุมตัวผูปวย ผาขวางเตียง  

      

ง. หองอบไอน้ํา (ถามี)  หองอบไอน้ําเดีย่ว  ตองมีลักษณะครบถวนดังนี้       
�� มีขนาดไมนอยกวา 1.20X1.20 เมตร ความสูงของเพดานไมนอยกวา 2.00 เมตร       
��  พื้น ผนัง ฝาเพดานทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ํา ทําความสะอาดงาย       
�� ประตูทําดวยวัสดุทนน้ํา มีความกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร เปดออกจากภายใน ไมมีอุปกรณขัดปดตรึงประตู และ
ดานบนมีช องมองกระจกใสและทําความสะอาดงาย 

      

�� มีพัดลมดูดอากาศ เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก       
�� มีแสงสวางพอเหมาะ ใชหลอดไฟชนิดกันความชื้น       
�� มีรูระบายน้ําทิ้ง       
��  มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ       
�� ทอระบายน้ําออกแบบใหกระจายความรอนไดทั่วถงึ ติดตั้งอยูในที่ปลอดภัย และไมอยูในตําแหนงที่ผูปวยสัมผัสได       
�� มีกริ่งสญัญาณเรียกในกรณีฉุกเฉิน       
 จ. หองอบไอน้ํา (ถามี)  หองอบไอน้ํารวม (ขนาดความจุ 1 – 3 คน) ตองมีลักษณะ ดังนี ้       
��  มีขนาดไมนอยกวา 1.50 X2.00 เมตร ความสูงของเพดานไมนอยกวา 2 เมตร แยกหองชาย-หญิง       
�� ลักษณะอื่น เชนเดียวกบั หองอบไอน้าํเดี่ยว       
ฉ. หองประคบ (ถามี) ตองมีลักษณะดังนี้ คือ       
�� ขนาดที่เหมาะสมกับการใชงาน แตไมนอยกวา 2.50X4.00 เมตร       
�� เตียงนอนขนาดไมนอยกวา 1.20 X 2.00 เมตร สูง 0.40 เมตร       
�� ที่นอนเปนที่นอนแข็ง หุมดวยหนังเทียม       
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไขการ
ปรับปรุง มี ไมม ี

�� มีผาปูที่นอน ผาขวางเตียง หมอน ผาคลุมตัวผูปวย       
��  อางลางมือ สบู ผาเช็ดหนา       
��  มีพัดลมระบายอากาศ       
�� มีที่วางหมอน้ํารอน ลูกประคบอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสะดวกตอการหยิบใช อาจใชรวมกับ
หองนวดได 

      

ช.หองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้ํา แยกประเภทชายและหญิง (กรณีที่มีนวด อบ ประคบ)       
�� มีขนาดไมนอยกวา 1.00 X 1.50 เมตร และมีจํานวนเหมาะสมกับผูใชบริการ       
�� มีการระบายอากาศที่ดี ไมอับชื้น ไมมีกลิ่นเหม็น       
�� มีแสงสวางเพียงพอ       
��มีตูสําหรับเก็บของใชสวนตัวของผูปวย พรอมกุญแจ(Locker) ตามความเหมาะสม       
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ผนวก 7  การใหบริการการแพทยแผนไทยประยุกต 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปน 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไขการ
ปรับปรุง มี ไมม ี

มีวัสดุอุปกรณเพียงพอกับการใหบริการเชนเดียวกับการบริการแพทยแผนไทย และมีเพิ่มเติมดังนี้       
ก. อุปกรณและเครื่องมือ       
     (1)   หูฟง       
    (2)   เครื่องวดัความดันเลือด       
    (3)   ปรอทวัดอุณหภูมิรางกาย วัดอุณหภูม ิ       
    (4)   ไฟฉาย ไมกดลิ้น       
    (5)   ไมเคาะเขา       
    (6)   ตูอานฟลม (อาจมีหรอืไมก็ได)       
ข.  ยาและเวชภณัฑ       
    (1)   มียาสมุนไพรและเวชภณัฑอื่นที่จําเปนสําหรับรักษาโรคโดยมีรายการและปริมาณเพียงพอ        
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แนวทางการตรวจการประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการรวมใหบริการ” 
 

 การประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการรวมใหบริการดานเวชกรรม” 
หนวยบริการรวมใหบริการดานเวชกรรม หมายถึง สถานบริการที่ใหบริการดานเวชกรรม ที่รวมใหบริการกับหนวยบริการปฐมภมูิ โดยมีการทาํสัญญา/

ขอตกลง/หรือไดรับมอบหมาย กับหนวยบริการประจํา ในการรวมใหบริการในระดับปฐมภูมิ เชน  คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
เกณฑการตรวจ 

หนวยบริการรวมใหบริการดานเวชกรรม 
แนวทางการพิจารณา คะแนน 

 
เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืนไข

การปรับปรุง 
1 ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกับหนวยบริการ

ประจํา หรือพื้นที่รอยตอจงัหวดัที่ผูมีสิทธิสามารถ
เขาถึงบริการไดสะดวก ทั้งนี้ตามที่สํานักงาน หรือ
สํานักงานสาขา กําหนดหรือเหน็ชอบ 

พิจารณาวาสถานที่ตั้งผูมีสิทธิสามารถเดินทางเขาถึงได
สะดวกหรือไม แมวาจะอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับ
หนวยบริการประจํา หรือรอยตอจังหวัด ถาผูมีสิทธิเดินทาง
เขาถึงลําบาก ระยะทางไกลมาก หรือเสนทางการคมนาคม
ไมสะดวก ก็ไมควรพิจารณาใหผาน 

2 
 

ผูมีสิทธิสามารถเขาถึงไดสะดวก  

1 
 

ผูมีสิทธิสามารถบางสวน(<30%) เขาถึงไม
สะดวก 

 

0 ผูมีสิทธิสามารถสวนใหญ(>30%)เขาถึงไม
สะดวก 
 

 

2 มีระบบการบันทึกขอมูลการใหบริการดานที่รวม
ใหบริการ และรายงานใหหนวยบริการประจํา 
หรือสํานักงานตามที่สํานักงานกําหนด 

ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จัดทํา 2 มีระบบบันทึกและรายงานครบถวน  

1 
 

มีระบบบันทึกและรายงานบางสวน  

0 ไมมีระบบบันทึกและรายงานครบถวน 
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เกณฑการตรวจ 
หนวยบริการรวมใหบริการดานเวชกรรม 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืน
ไขการปรับปรุง 

3 กรณีเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่ง จะตองมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ ที่จําเปน ตามรายการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงานกําหนด  

3.1 ติดประกาศเวลาใหบริการตามที่ตกลงกับ
หนวยบริการประจํา ไวในที่เปดเผยใหเห็นได
อยางชัดเจน และประกาศรายชื่อเครือขาย
หนวยบริการ ใหผูมีสิทธิเกิดความมั่นใจใน
การที่จะไดรับการสงตอไปรบับริการ
สาธารณสุขไดอยางเหมาะสม 

 

ใหดูวามีการติดประกาศเวลาใหบริการหรอืไม ติดไว
ในที่เปดเผยหรือไม หรือมีระบบที่แจงกับผูมีสิทธิ
อยางไร  กรณีการไปใชบริการบางอยางที่หนวย
บริการที่ไมไดดําเนินการเอง เชน บริการทันต กรรม  
หรือกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกเวลาทําการ ผูมีสิทธิ์
สามารถไปใชบริการไดที่ใด 

2 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธอยางชัดเจน และติด
ไวในสถานที่ที่เห็นไดชัดเจน 

 

1 
 

 

มีการประกาศประชาสัมพันธ แตติดไวในสถานที่
ไมเห็นชัดเจน หรือขอมลูประชาสัมพันธไม
ครบถวนหรอืไมชัดเจน 

 

0 ไมมีการประกาศประชาสัมพันธใชประชาชนทราบ  

3.2 บริการตรวจวินจิฉัยโรคและรักษาพยาบาลได
อยางเปนองครวม โดยผสมผสานรวมกับการ
สรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งการฟนฟู
สมรรถภาพเบื้องตน โดยอาจจัดใหมีการ
บริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก และจัดใหมีการเชื่อมตอกับเครือขาย
หนวยบริการ เพื่อใหสามารถใหการดูแลผูปวย
ไดอยางครบวงจร ตลอดจนสามารถจัดบริการ
ในกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินได
ทั้งในและนอกเวลาทําการ 

 

เปนคลินิกเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
ที่ผานเกณฑการประเมินของกองการประกอบโรค
ศิลปะ โดยขอดูเอกสารผลการตรวจครั้งลาสุด   
หรือเปนสถานบริการภาครัฐ ที่มีองคประกอบ ดังนี้ 
(1) จัดบริการผสมผสาน ทั้งรักษา สงเสริม ฟนฟู 

รวมทั้งอาจจัดใหมีแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก 
(2) มีระบบการสงตอกับหนวยบรกิารประจําและ

หนวยบริการรบัสงตอ  ในการดูแลในกรณี
อุบัติเหตุหรือฉกุเฉิน  เพื่อใหสามารถดูแลผูปวยได
อยางครบวงจร  

(3) มีบริการที่ดําเนินการเองในกรณีอุบัติเหตุ หรือ 
ฉุกเฉินทั้งในเวลาทําการ และนอกเวลาทําการถา
ไมไดจัดบริการเอง ใหมีการประชาสัมพันธใหผูมี

 
2 
 

กรณี เปนคลินิกเวชกรรม 
ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบ
โรคศิลปะโดยไมมีเงื่อนไข 

 

1 
 

ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบ
โรคศิลปะแบบมีเงื่อนไข 

 

0 ไมผานการประเมินตามเกณฑของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ 

 

                กรณีสถานบริการภาครัฐ  

2 มีบริการครบถวนทั้ง 3 ขอ  

1 มีบริการ 2 ใน 3 ขอ  

0 ไมมีบริการ หรอืมี 1 ใน 3 ขอ 
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สิทธิ์ทราบวาจะไปใชบริการไดที่ใด 

3.3 จัดใหมีแพทยหรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว 
ปฏิบัติงานประจํา อยางนอย  1 คนตอผูมีสิทธิ
ในพื้นที่รับผิดชอบไมเกิน 10,000 คน ทํา
หนาที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพผูมีสิทธิรวมกับ
บุคลากรอื่นๆในหนวยบริการปฐมภูมิ โดยเปน
ผูใหบริการ กํากับดูแลคุณภาพ และให
คําปรึกษา 

ใหพิจารณาจากคําสั่งแตงตั้งหรือหลักฐานแสดงการ
มอบหมายงาน และตารางการปฏิบัติงาน ของแพทยที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการ ตอจํานวนผูมีสิทธิ์ตาม
สัญญาหรือขอตกลงที่ทํากับหนวยบริการประจํา 

 
2 

จํานวนแพทย ตอ ผูมีสิทธิ์ UC   
1:10,000 หรือนอยกวา 

 

1 1: 10,001-30,000   
0 1: >30,000 

 
 

3.4 จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑที่
จําเปน พรอมใชงาน เพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การตรวจ
วินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล ตาม
รายการที่สํานักงานกําหนดในภาคผนวก 

ใชวิธีตรวจเช็ครายการของเครือ่งมืออุปกรณใน
ภาคผนวก 1   และตรวจดูวามีครบตามขั้นต่ําหรือไม 
อยูในสภาพที่ใชงานไดหรือไม  ถาไมมีหรือไมพรอม
ใชงาน  สถานบริการจัดการแกปญหาอยางไร  ตาม
รายการในภาคผนวก 1 
 

2 
 

มีรายการตามภาคผนวก 1  ครบทั้ง 16 ขอ และ
พรอมใชงาน  

 

1 
 
 

มีรายการตามภาคผนวก 1 ขาดไป  นอยกวา 30 % 
(ไมเกิน  5 ขอ) โดยไมใชรายการ ***  และมี
แผนการจัดการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน 

 

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 1  มากกวา 30%  ( 6 ขอ
ขึ้นไป) หรือขาดรายการ *** 
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ภาคผนวก 1 
 สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการดานการสรางเสริมสขุภาพ การปองกันการเจ็บปวย การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล 

หมายเหตุ  *** เปนรายการที่จําเปนอยางยิ่ง ขาดไมได 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมม ี

ก.  ทะเบียนผูรับบริการ        
    (1)  มีตู/อุปกรณอิเล็กทรอนกิสสําหรับเก็บประวัติผูมารับบริการที่สามารถคนหางาย และเก็บรักษาไวไมนอยกวา 5 ป (มีที่เก็บ
เวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย คนหาไดงาย และมีการสํารองขอมูลกรณีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส) 

      

    (2) มีการจัดเตรียมทะเบียนผูปวย สําหรับบันทึกการมารับบริการของผูปวย อยางนอยตองมีรายการ ดงัตอไปนี้   
            2.1 ชื่อ นามสกุล อายุผูปวย    2.2  เลขที่ประจําตัวผูปวย (HN)  2.3  วนัเดือนป มารับบริการ 

      

    (3) มีเวชระเบียน หรือบัตรผูปวย ที่สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผูรบับริการ อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้    3.1  ชื่อ
สถานพยาบาล    3.2  เลขที่ประจําตัวผูปวย (HN) 3.3  วัน เดือน ป รับบริการ  3.4  ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ และขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ
ของผูปวย เชน เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ ที่อยูและเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน    3.5   ประวัติอาการปวย ผลการตรวจทาง
รางกาย และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการชันสูตรของผูปวย    3.6  การวินจิฉัย   3.7  การรักษา   3.8  ลายมือชื่อผูประกอบ
วิชาชีพ / ผูใหการรักษาพยาบาล (ในกรณีที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสใชขอมูลชื่อ / เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ) 

      

ข.  หองตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล        
       (4) โตะ เกาอี้ เตียงตรวจโรค พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก       
       (5) อางลางมือ  สบู และผา/กระดาษเช็ดมือ       
ชุดสําหรับตรวจที่พรอมใชงาน อยางนอยตองมีรายการดังนี ้       
        (6) หูฟง        
        (7) เครื่องวัดความดันเลือด       
        (8) เครื่องตรวจดูตา หู คอ จมูก        
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมม ี

         (9) ไมกดลิ้น       
        (10) ไฟฉาย       
        (11) อุปกรณวัดอุณหภูมกิาย        
        (12) ไมเคาะเขา        
       (13)  อุปกรณชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง       
       (14)  อุปกรณชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงสําหรับเด็ก       
       (15)  อุปกรณวัดสายตา (Snellen’s Chart / E – Chart)       
       (16)    ***ตูเย็น สําหรับเก็บเวชภัณฑหรืออุปกรณที่ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํา       
       (17)  เครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับตูเย็น       
ค. ชุดชวยชีวิตฉุกเฉิน        
         (18)  ***เครื่องมือชวยชีวิตฉุกเฉิน  ไดแก       
                     18.1 ทอหายใจทางปาก  (oral airway # 1 x No.2, No.3, No.4) 
                     18.2  ชุดอุปกรณกูชีพประกอบดวย ambu bag พรอม rebreathing mask (ในกรณีที่มีขีดความสามารถเพียงพอควรมี 
endotracheal tube และ laryngoscope ดวย) 

      

         (19)  ***ยาชวยชีวิตฉุกเฉิน    ไดแก       
                 19.1  Adrenaline injection 1:1000              19.2  Atropine injection 1:1000  
                 19.3  0.5% calcium chloride/gluconate      19.4  20% dextrose หรือ 50% dextrose  
                 19.5  Furosemide injection                         19.6  Hydrocortisone/Dexamethasone injection 

      

        (20)  ***สารน้ําสําหรับบริหารทางหลอดเลือดดํา (intravenous fluids) และอุปกรณ  ไดแก       
                 20.1  5% dextrose-water     20.2  Normal saline   20.3  Infusion set   20.4  เสาแขวนขวดน้ําเกลือ       
ง. ***ชุดผาตัดเล็กและอุปกรณทําแผลเบื้องตน         
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมม ี

จ. ชุดอุปกรณตรวจภายในและ pap smear       
ฉ. ***ออกซิเจนพรอมอุปกรณการใหออกซิเจน       
ช. ***มีอุปกรณผานการฆาเชือ้ตามระบบมาตรฐาน และมีอปุกรณสําหรับฆาเชื้อทีไ่ดมาตรฐาน         

รวม  24  รายการ (เฉพาะขอทีม่ีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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การประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการรวมใหบริการดานทันตกรรม” 

หนวยบริการรวมใหบริการดานทันตกรรม หมายถึง สถานบริการที่จัดบริการไมครบตามเกณฑหนวยบริการปฐมภูมิ โดยมกีารจัดบริการเฉพาะดานทนัตกรรม  โดยมี
การทําสัญญา/ขอตกลง/หรือไดรับมอบหมาย กับหนวยบริการประจํา  เชน  คลินิกทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล คลินิกทัตกรรมของหนวยงานภาครัฐ     

เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานทันตกรรม 

แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

1 ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกับหนวยบริการ
ประจํา หรือพื้นที่รอยตอจงัหวดัที่ผูมีสิทธิสามารถ
เขาถึงบริการไดสะดวก ทั้งนี้ตามที่สํานักงาน หรือ
สํานักงานสาขา กําหนดหรือเหน็ชอบ 

พิจารณาวาสถานที่ตั้งวาผูมีสิทธิสามารถเดินทาง
เขาถึงไดสะดวกหรือไม แมวาจะอยูในเขตพื้นที่
จังหวัดเดยีวกันกับหนวยบริการประจํา หรือรอยตอ
จังหวัด ถาผูมีสทิธิเดินทางเขาถึงลําบาก ระยะ
ทางไกลมาก หรือเสนทางการคมนาคมไมสะดวก ก็
ไมควรพิจารณาใหผานการประเมิน 

2 ผูมีสิทธิสามารถเขาถึงไดสะดวก  
1 ผูมีสิทธิสามารถบางสวน(<30%)เขาถึงไมสะดวก 

0 ผูมีสิทธิสามารถสวนใหญ(>30%)เขาถึงไมสะดวก 

2 มีระบบการบันทึกขอมูลการใหบริการดานที่รวม
ใหบริการ และรายงานใหหนวยบริการประจํา 
หรือสํานักงานตามที่สํานักงานกําหนด 

ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จัดทํา 2 มีระบบบันทึกและรายงานครบถวน  
1 มีระบบบันทึกและรายงานบางสวน 
0 ไมมีระบบบันทึกและรายงานครบถวน 

3. กรณีเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่ง จะตองมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ ที่จําเปน ตามรายการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงานกําหนด 

3.1 ติดประกาศเวลาใหบริการตามที่ตกลงกับหนวย
บริการประจํา ไวในที่เปดเผยใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน และประกาศรายชื่อเครือขายหนวยบริการ 
ใหผูมีสิทธิเกิดความมั่นใจในการที่จะไดรับการ
สงตอไปรับบริการสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม 

ใหดูวามีการติดประกาศเวลาใหบริการหรอืไม ติด
ไวในที่เปดเผยหรือไม หรือมรีะบบที่แจงกับผูมี
สิทธิอยางไร 
 
 
 
 

2 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธอยางชัดเจน และติดไว
ในสถานที่ที่เห็นไดชัดเจน 

 

1 
 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธ แตติดไวในสถานที่ไม
เห็นชัดเจน หรอืขอมูลประชาสัมพันธไมครบถวน
หรือไมชัดเจน 

0 ไมมีการประกาศประชาสัมพันธใชประชาชนทราบ 
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เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานทันตกรรม 

แนวทางการพจิารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือน
ไขการปรับปรงุ 

3.2 จัดบริการทันตกรรม ทั้งการสรางเสริม การปองกัน 
การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ โดยอาจจัดใหมี
บริการภายในหนวยบริการและ/หรือภายในพื้นที่ 
หรือมีระบบเครือขายสงตอเพื่อสงตอผูมีสิทธิใน
พื้นที่ความรับผิดชอบไปรับบริการยังหนวยบริการ
หรือสถานบริการอื่น  

กรณีเปนคลินิกทันตกรรมตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล จะตองผานเกณฑการตรวจประเมิน
ของกองการประกอบโรคศิลปะ โดยขอดูเอกสาร
การตรวจครัง้สดุทาย  
 

2 
 

คลินิกทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยสถาน พยาบาล 
ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบโรค
ศิลปะโดยไมมีเงื่อนไข 

 

1 
 

ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบโรค
ศิลปะแบบมีเงื่อนไข 

0 ไมผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบ
โรคศิลปะ 

3.3 มีทันตแพทยอยางนอย 1 คน ปฏิบัติงานไมนอย
กวา 3 ชั่วโมงตอสัปดาหตอผูมสีิทธิในพื้นที่
รับผิดชอบไมเกิน 1,000  คน  

ใหพิจารณาจากจํานวนชั่วโมงที่ทันตแพทย
ใหบริการตอผูมีสิทธิ  ตัวอยาง ในกรณีที่หนวย
บริการแหงหนึง่รับ contract ในการดูแลมีผูมสีิทธิ์ 
10,000 คน จะตองมีทันตแพทย ใหบริการแกผูมี
สิทธิอยางนอย 30 ชั่วโมงตอสปัดาห  
 

 
2 

จํานวนชั่วโมงทันตแพทย ตอผูมีสิทธิ์ มากกวา และ
เทากับ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 1000 คน 

 

1 ตั้งแต 1 ชั่วโมงถึงไมเกิน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 1000 
คน หรือเปนศักยภาพที่มีอยูดีที่สุดในพื้นที่ โดยไมมี
หนวยบริการอืน่ใดที่จะรองรบัผูมีสิทธิได  

0 นอยกวา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 1000 คน โดยไมอยู
ในพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร 

3.4 กรณีจัดใหบริการทางทันตกรรมภายในหนวย
บริการปฐมภูมิเอง ตองมอีุปกรณ เครื่องมือ ยา
และเวชภัณฑ ตามรายการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงซึง่ออกตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงานกําหนดใน
ภาคผนวก (ขอ 5.3  ของแบบตรวจหนวยบริการ
ปฐมภูมิ) 

ใชวิธีตรวจเช็ครายการของเครือ่งมืออุปกรณใน
ภาคผนวก  และตรวจดูวามีครบตามขั้นต่ําหรือไม 
อยูในสภาพที่ใชงานไดหรือไม  ถาไมมีหรือไม
พรอมใชงาน  สถานบริการจดัการแกปญหาอยางไร 
 

2 มีรายการตามภาคผนวก ครบทั้ง 9 ขอ และพรอมใชงาน   

1 มีรายการตามภาคผนวก ขาดไปนอยกวา 30 % (ไมเกิน 
3 ขอ) โดยไมใชรายการ ***  และมีแผนการจัดการให
เรียบรอยภายใน 3 เดือน 

0 ขาดรายการตามภาคผนวก มากกวา 30%  (4 ขอขึ้นไป) 
หรือขาดรายการ *** 
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ภาคผนวก 

สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการทันตกรรม 

หมายเหตุ  *** เปนรายการที่จําเปนอยางยิ่ง ขาดไมได 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมม ี

ก.     สถานที่และสิ่งแวดลอม       
     (1) ปลอดภยัตอผูใหบริการ/ผูรับบริการทั้งดานกายภาพและสารเคมี       
     (2)  สะดวกและปลอดภัยตอการเขาถึงบรกิารและการสงตอไปยังหนวยบริการ/สถานบริการแหงอื่น       
     (3)  มีการจัดโครงสรางภายในเหมาะสม ซึ่งประกอบดวยบริเวณใหบริการรักษาทางทันตกรรม บริเวณใหบริการสรางเสริมสุขภาพ
รายบุคคล (เชน การสอนสุขศึกษา  การปรับพฤติกรรม)  บริเวณสนับสนุนบริการ และบริเวณที่พักรอของผูมารับบริการ) 

      

ข.    เครื่องมือและอุปกรณทันตกรรม       
    (4) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อของหนวยบริการที่ไดมาตรฐาน และมีเครื่องทําใหปลอดเชื้อดวยไอน้าํรอนแรงดันสงู (autoclave) หรือมี
ใชรวมกันในเครือขายสถานบริการ 

      

     (5) *** มียนูิตทําฟน ซึ่งประกอบดวยรายการทั้ง 3 ขอครบ  ดังนี้        
          5.1  ***ระบบแสงสวาง โดยโคมไฟสองปากมีคุณสมบัติของแสงสวางที่ไมมีความรอน         
          5.2  ***ระบบกรอฟนที่ไดมาตรฐานตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด       
          5.3  ***ระบบดูดน้ําลายเปนระบบที่ปองกันการฟุงกระจายในหอง       
    (6)  มีเครื่องขูดหินน้ําลายไฟฟา (ultrasonic scaler)       
    (7) มีเครื่องปนอมัลกัม       
    (8) มีเครื่องบมวัสดุดวยแสง สําหรับใชกับวัสดุทันตกรรม (light curing unit)       
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมม ี

    (9) มีชุด Hand Instrument เพียงพอสําหรบัการบริการและผานการทําใหปราศจากเชื้อไดตามมาตรฐาน IC และไมเกิดการปนเปอนระหวาง
ใหบริการ 

      

    (10)  มีตูเย็นสําหรับเก็บวัสดุทางทันตกรรมและเวชภัณฑ       
    (11) มีอางลางมือ สบู ผา/กระดาษเช็ดมือ       

รวม  11 รายการ  (เฉพาะขอทีม่ีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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การประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการรวมใหบริการดานเภสัชกรรม” 

หนวยบริการรวมใหบริการดานเภสัชกรรม หมายถึง สถานบริการที่ใหบริการไมครบตามเกณฑหนวยบริการปฐมภูมิ โดยมกีารจัดบริการเฉพาะดานเภสัชกรรม  โดยมี
การทําสัญญา/ขอตกลง/หรือไดรับมอบหมาย กับหนวยบริการประจํา  เชน  รานยาคณุภาพ  

 เกณฑการตรวจ 
หนวยบริการรวมใหบริการดานเภสัชกรรม แนวทางการพิจารณา คะแนน 

 เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืนไข
การปรับปรุง 

1 ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกับหนวย
บริการประจํา หรือพื้นที่รอยตอจังหวัดที่ผูมี
สิทธิสามารถเขาถึงบริการไดสะดวก ทั้งนี้
ตามที่สํานักงาน หรือสํานักงานสาขา กําหนด
หรือเห็นชอบ 

พิจารณาวาสถานที่ตั้งวาผูมีสิทธิสามารถเดินทางเขาถึงได
สะดวกหรือไม แมวาจะอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับ
หนวยบริการประจํา หรือรอยตอจังหวัด ถาผูมีสิทธิเดินทาง
เขาถึงลําบาก ระยะทางไกลมาก หรือเสนทางการคมนาคม
ไมสะดวก ก็ไมควรพิจารณาใหผานการประเมิน 

2 ผูมีสิทธิสามารถเขาถึงไดสะดวก  

1 ผูมีสิทธิสามารถบางสวน(<30%)เขาถึงไมสะดวก 

0 ผูมีสิทธิสามารถสวนใหญ(>30%)เขาถึงไม
สะดวก 
 

2 มีระบบการบันทึกขอมูลการใหบริการดานที่
รวมใหบริการ และรายงานใหหนวยบริการ
ประจํา หรือสํานักงานตามที่สํานักงาน
กําหนด 

ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จัดทํา 2 มีระบบบันทึกและรายงานครบถวน  
 
 
 

1 มีระบบบันทึกและรายงานบางสวน 

0 ไมมีระบบบันทึกและรายงานครบถวน 

3. กรณีเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่ง จะตองมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ ที่จําเปน ตามรายการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงานกําหนด 

3.1 ติดประกาศเวลาใหบริการตามที่ตกลงกับ
หนวยบริการประจํา ไวในที่เปดเผยใหเห็นได
อยางชัดเจน และประกาศรายชื่อเครือขาย
หนวยบริการ ใหผูมีสิทธิเกิดความมั่นใจใน
การที่จะไดรับการสงตอไปรบับริการ
สาธารณสุขไดอยางเหมาะสม 

ใหดูวามีการติดประกาศเวลาใหบริการหรอืไม ติดไวในที่
เปดเผยหรือไม หรือมรีะบบที่แจงกับผูมีสิทธิอยางไร 
   

2 มีการประกาศประชาสัมพันธอยางชัดเจน และติดไว
ในสถานที่ที่เห็นไดชัดเจน 

 

1 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธ แตติดไวในสถานที่ไม
เห็นชัดเจน หรอืขอมูลประชาสัมพันธไมครบถวน
หรอืไมชัดเจน 

 

0 
 

ไมมีการประกาศประชาสัมพันธใชประชาชนทราบ  
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 เกณฑการตรวจ 
หนวยบริการรวมใหบริการดานเภสัชกรรม แนวทางการพิจารณา คะแนน 

 เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืนไข
การปรับปรุง 

3.1 มีบริการเภสัชกรรม ไดแก มีระบบการ
จัดหา, การจัดเก็บ และการจาย รวมทั้ง
การกํากับคุณภาพและมาตรฐานยาและ
เวชภัณฑ ที่ไดมาตรฐาน และ/หรือมี
ระบบเครือขายการใหบริการ 

เปนรานยาที่ผานการรับรองจากสภาแภสัชกรรมเปนรายยา
คุณภาพ  โดยที่ 
(1) การจัดหายาและเวชภัณฑเปนมาตรฐานเดียวกันภายใน

เครือขายหนวยบริการประจํา และไมมีการขาดยา หรือมี
ยามากเกินไป (out of stock / over stock) 

(2) การจัดเก็บ มีระบบการเก็บรักษายาแยกเปนสัดสวน เชน 
ยาเม็ด ยาฉีด ยาภายนอก มีการเก็บยาแบบ first expire-
first out และไมมียาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ มีการแยก
เก็บยาที่ตองควบคุมอุณหภูมิไวในที่ที่เหมาะสม 

การจายยา มีการใหขอมูลบนฉลากยา/ซองยา อยางครบถวน 
(ชื่อคนไข ,วันที่ ,ชื่อยา, วิธีใช,คําเตือน) มีการตรวจสอบยา
กอนจาย (Double check) และมีการใหขอมูลที่จําเปนดวยวาจา
ในขณะสงมอบยา 

2 เปนรานยาคุณภาพ และมีบริการเภสัชกรรม ตาม
ขอ (1)  (2) และ (3) อยางครบถวน 

 

1 เปนรานยาคุณภาพ แตมีบริการเภสัชกรรมตามขอ 
(1) - (3) ไมครบถวน 

 

0 ไมเปนรานยาคุณภาพ 
 

 

3.2 เภสัชกรอยางนอย 1 คนปฏิบัติงานไมนอย
กวา 4 ชั่วโมงตอสัปดาหตอผูมสีิทธิใน
พื้นที่รับผิดชอบไมเกิน 1,000  คน 

ใหพิจารณาจากจํานวนชั่วโมงที่เภสัชกรรมใหบริการตอผูมี
สิทธิ ตัวอยาง  กรณีหนวยบริการปฐมภูมิหนึ่งมีผูมีสิทธิ์
10,000 คน จะตองมีเภสัชกร ปฏิบัติงานอยางนอย 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห แตถาไมมีเภสชักรปฏิบัติงานในหนวยนี้ สามารถ
ดําเนินการโดย 
 

2 จํานวนชั่วโมงเภสัชกร ตอผูมสีิทธิ์มากกวา  
และ เทากับ 4 ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 1000 คน 

 

1 ตั้งแต 1 – 3.59  ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 1000  
คน หรือเปนศักยภาพที่มีอยูดีที่สุดในพื้นที่  
โดยไมมีหนวยบริการอื่นใดที่จะรองรับผูมี 
สิทธิได 

 

0 นอยกวา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตอ 1000 คน  
โดยไมอยูในพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร 

 

3.3 กรณีจัดใหบริการทางเภสัชกรรมภายใน
หนวยบริการปฐมภูมิเอง ตองมีอุปกรณ 
เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ ตามรายการที่
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

ใชวิธีตรวจเช็ครายการของเครือ่งมืออุปกรณในภาคผนวก 
และตรวจดูวามคีรบตามขั้นต่ําหรือไม อยูในสภาพที่ใชงาน

2 มีรายการตามภาคผนวก 2 ครบทั้ง 24 ขอ และ 
พรอมใชงาน 
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 เกณฑการตรวจ 
หนวยบริการรวมใหบริการดานเภสัชกรรม แนวทางการพิจารณา คะแนน 

 เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืนไข
การปรับปรุง 

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่
สํานักงานกําหนดในภาคผนวก 

ไดหรือไม  ถาไมมีหรือไมพรอมใชงาน  สถานบริการ
จัดการแกปญหาอยางไร 
 

1 มีรายการตามภาคผนวก 2 ขาดไป นอยกวา 30 % 
(ไมเกิน 8 ขอ) โดยไมใชรายการ ***  และมีแผนการ
จัดการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน 

 

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 3 มากกวา 30%  (9 ขอ
ขึ้นไป) หรือขาดรายการ *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก    
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สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการเภสัชกรรม  
หมายเหตุ  *** เปนรายการที่จําเปนอยางยิ่ง ขาดไมได 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมมี 

ก. สถานที่และสิ่งแวดลอม       
    (1) เปนสถานที่มั่นคง แข็งแรง มีพื้นที่ไมนอยกวา 15 ตารางเมตร มีบริเวณแยกจากสถานที่แวดลอมเปนสัดสวน       
    (2) มีความสะอาด แสงสวางเพยีงพอ อากาศถายเทไดดี       
    (3) *** มีการจัดการควบคุมสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ        
    (4) มีการจัดวางยาอันตราย และยาควบคมุพิเศษ โดยไมใหผูรับบริการเขาถึงยากลุมดังกลาวไดโดยตรง       
    (5) มีบริเวณใหคําปรึกษาที่เปนสัดสวน พรอมโตะและเกาอี้ใหเภสชักรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดสะดวก       
    (6)  มีปายสัญลักษณตางๆ ติดในที่เปดเผย ผูรับบริการสามารถสังเกตเห็นไดงาย ดงันี้       
           6.1  ปายแสดงวาเปน “รานยา” หรือ “สถานที่บริการยา”      
          6.2  ปายแสดงชื่อตวั รูปถาย เลขที่ใบประกอบวิชาชีพของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาปฏบิัติงานของเภสัชกรที่กําลังปฏิบัติหนาที่ตดิอยู ณ 
จุดสงมอบยาที่ผูรับบริการเห็นไดชัดเจน    

ข. อุปกรณและวัสดุ       
    (7) มีอุปกรณนับเมด็ยาหรือแคปซูลอยางนอย 2 ชุด เพือ่แยกนับยากลุมที่อาจเกิดอาการแพ เชน กลุมเพนนิซิลิน         
    (8) มีอุปกรณเครื่องใชในการใหบริการที่สะอาด และไมเกิดการปนเปอนในระหวางการใหบริการ       
     (9) *** มีหองเย็นหรือตูเยน็เก็บเวชภณัฑที่มีการควบคุมอุณหภูมิไดตามกําหนด        
     (10)*** ภาชนะบรรจุยามฉีลากครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด        
     (11)  มีฉลากชวย เอกสารความรู สนับสนุนการบริการอยางเหมาะสม       



 

SD-10-001                                                                                            /                                                                                         ฉบับที่ 03 
                                                                                                                                                                                       วันที่  18 มิถุนายน 2552 

83 / 99 
 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรุง มี ไมมี 

 ค. การบริการเภสัชกรรม       
    (12) มีเกณฑในการเลือกสรรยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เชน การจัดหาผลิตภัณฑที่ผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดีและมาจากแหลงที่
นาเชื่อถือ 

      

    (13) *** มีการเก็บรักษาซึ่งมีเปาหมายใหยามีประสิทธิภาพในการรักษาที่ด ีและปลอดภัยตลอดเวลา        
    (14) *** มีระบบควบคุมกํากับยาหมดอาย ุ       
    (15) มีการเก็บรักษายาควบคุมพิเศษ, ยาเสพติดใหโทษ, วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหเปนสัดสวนในที่เก็บที่มั่นคงแข็งแรงและตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา 

      

     (16) มีระบบตรวจประเมนิความเหมาะสมของยาตามใบสั่งยาและสามารถติดตอแพทยผูสั่งใชยาไดทันท ี       
     (17) ***ยาที่สงมอบตองมีขอมูลครบถวน โดยระบุสถานที่บริการ ชื่อผูปวย วนัทีจ่ายยา ชื่อการคา ชื่อสามัญทางยา วิธีใชยา ขอควรระวัง และ
วันหมดอาย ุ  

      

     (18)*** มีการใหคําแนะนําตามสมควรเกี่ยวกับการใชยาอันตรายใหปลอดภยัตามหลักวิชาและมรรยาทแหงวิชาชีพ        
     (19)***มีการบันทึกการใหบริการสําหรับผูรับบริการที่ตองติดตามการใชยาตอเนือ่ง        
     (20) มีระบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ       
      (21) มีการทําบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง       
      (22) มีการเก็บรักษาใบสั่งยาและเอกสารที่เกี่ยวของไวเปนหลักฐานไมนอยกวา 1 ปนับจากวันทีใ่หบริการ       
     (23) มีบริการขอมูลความรูเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภณัฑสุขภาพ       
     (24) ตองไมมีผลิตภัณฑที่บั่นทอนสุขภาพ เชน บุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในสถานที่ใหบริการทางเภสัชกรรม       

รวม  24 รายการ   (เฉพาะขอที่มีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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การประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการรวมใหบริการดานเทคนิคการแพทย” 

หนวยบริการรวมใหบริการดานเทคนิคการแพทย หมายถงึ ที่จัดบริการไมครบตามเกณฑหนวยบริการปฐมภูมิ โดยมีการจดับรกิารเฉพาะดานเทคนิคการแพทย  โดย
มีการทําสัญญา/ขอตกลง/หรือไดรับมอบหมาย กับหนวยบริการประจํา  เชน  คลินิกเทคนิคการแพทยตามกฎหมายสถานพยาบาล  หองปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐ     

เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานเทคนิคการแพทย 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืน
ไขการปรับปรุง 

1 ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกับหนวย
บริการประจํา หรือพื้นที่รอยตอจังหวัดที่ผู
มีสิทธิสามารถเขาถึงบริการไดสะดวก 
ทั้งนี้ตามที่สํานักงาน หรือสํานกังานสาขา 
กําหนดหรือเหน็ชอบ 

พิจารณาวาสถานที่ตั้งวาผูมีสิทธิสามารถเดินทางเขาถึงได
สะดวกหรือไม แมวาจะอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับหนวย
บริการประจํา หรือรอยตอจังหวดั ถาผูมีสิทธิเดินทางเขาถึง
ลําบาก ระยะทางไกลมาก หรือเสนทางการคมนาคมไมสะดวก ก็
ไมควรพิจารณาใหผานการประเมิน 

2 ผูมีสิทธิสามารถเขาถึงไดสะดวก  

1 ผูมีสิทธิสามารถบางสวน(<30%)เขาถึงไมสะดวก 

0 ผูมีสิทธิสามารถสวนใหญ(>30%)เขาถึงไมสะดวก 

2 มีระบบการบันทึกขอมูลการใหบริการดาน
ที่รวมใหบริการ และรายงานใหหนวย
บริการประจํา หรือสํานักงานตามที่
สํานักงานกําหนด 

ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จัดทํา 2 มีระบบบันทึกและรายงานครบถวน  

1 มีระบบบันทึกและรายงานบางสวน 

0 ไมมีระบบบันทึกและรายงานครบถวน 

3. กรณีเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่ง จะตองมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ ที่จําเปน ตามรายการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก ตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงานกําหนด 
3.1 ติดประกาศเวลาใหบริการตามที่ตกลงกับ

สํานักงานสาขา ไวในที่เปดเผยใหเห็นได
อยางชัดเจน และประกาศรายชื่อเครือขาย
หนวยบริการ ใหผูมีสิทธิเกิดความมั่นใจใน
การที่จะไดรับการสงตอไปรบับริการ
สาธารณสุขไดอยางเหมาะสม  

ใหดูวามีการติดประกาศเวลาใหบริการหรอืไม ติดไวในที่
เปดเผยหรือไม หรือมรีะบบที่แจงกับผูมีสิทธิอยางไร   

2 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธอยางชัดเจน และติดไว
ในสถานที่ที่เห็นไดชัดเจน 

 

1 
 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธ แตติดไวในสถานที่ไม
เห็นชัดเจน หรอืขอมูลประชาสัมพันธไมครบถวน
หรือไมชัดเจน 

0 ไมมีการประกาศประชาสัมพันธใชประชาชนทราบ 
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เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานเทคนิคการแพทย 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืน
ไขการปรับปรุง 

3.2 บริการตรวจทางหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน 
และ/หรือมีระบบสงตอไปยังสถานบริการ
อื่นไดอยางมีคุณภาพและรวดเร็ว 

 

กรณีเปนคลินิกเทคนิคการแพทย ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล จะตองผานเกณฑการตรวจประเมินของกอง
การประกอบโรคศิลปะ โดยขอดูเอกสารการตรวจครั้ง
สุดทาย  
กรณีเปนคลินิกเทคนิคการแพทยภาครัฐ ใหบริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ไดแก Hematocrit , Urine sugar/ albumin , 
Urine pregnancy test และ Fasting blood sugar  และการ
ตรวจอื่นๆตามที่ขอขึ้นทะเบียนกับกองประกอบโรคศิลปะ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
2 
 

กรณีเปนคลินิกเทคนิคการแพทย 
ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบโรค
ศิลปะโดยไมมีเงื่อนไข 

 

1 ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบโรค
ศิลปะแบบมีเงื่อนไข 

0 ไมผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบ
โรคศิลปะ 

 
2 
 

กรณีเปนคลินิกเทคนิคการแพทยภาครัฐ 
มีการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน และการตรวจ
อื่น ตามที่ขอขึ้นทะเบียน 

 

0 มีการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานไมครบถวน   

3.3 มีนักเทคนิคการแพทยปฏิบัติงานอยางนอย 
1 คน ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 2 
 

มีนักเทคนิคการแพทยปฏิบัติงานตลอด เวลาทําการ 
อยางนอย 8 ชั่วโมงตอวัน  

 

1 มีนักเทคนิคการแพทยปฏิบัติงาน  3 – 7 ชั่วโมง ตอวัน  

0 ไมมี หรือมีนักเทคนิคการแพทยปฏิบัติงาน นอยกวา 3 
ชั่วโมง  ตอวัน 
 
 
 

 



 

SD-10-001                                                                                            /                                                                                         ฉบับที่ 03 
                                                                                                                                                                                       วันที่  18 มิถุนายน 2552 

87 / 99 
 

เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานเทคนิคการแพทย 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืน
ไขการปรับปรุง 

3.4 กรณีจัดใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ภายในหนวยบริการปฐมภูมิ เอง  ตองมี
อุปกรณ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ ตามรา
การที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่
สํานักงานกําหนดในภาคผนวก (ขอ 5.5 
ของแบบตรวจหนวยบริการปฐมภูมิ) 

ใชวิธีตรวจเช็ครายการของเครือ่งมืออุปกรณในภาคผนวก 4  
และตรวจดูวามคีรบตามขั้นต่ําหรือไม อยูในสภาพที่ใชงาน
ไดหรือไม  ถาไมมีหรือไมพรอมใชงาน  สถานบริการจัดการ
แกปญหาอยางไร 
 

2 
 

มีรายการตามภาคผนวก 4  ครบทั้ง 9 ขอ และพรอม 
ใชงาน  

 

1 
 
 

มีรายการตามภาคผนวก 4 ขาดไป นอยกวา 30 % (ไม
เกิน 3 ขอ) โดยไมใชรายการ ***  และมีแผนการ
จัดการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน 

 

0 ขาดรายการตามภาคผนวก 4 มากกวา 30%           (4 
ขอขึ้นไป) หรือขาดรายการ *** 
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ภาคผนวก 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 
หมายเหตุ  *** เปนรายการที่จําเปนอยางยิ่ง ขาดไมได 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรงุ มี ไมมี 

ก.    เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ       
(1)     กลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายไมนอยกวา 1,000 เทา       
(2)        ***เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปรมิาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน (hematocrit centrifuge)       
(3)       เครื่องหมุนเหวีย่ง (centrifuge) สําหรับปนแยกตวัอยางหรือปนตกตะกอนปสสาวะ       
(4)       ***เครื่องมือตรวจ ณ จุดบริการบุคคล (point of care testing: POCT) และ/หรือ เครื่องมือวิเคราะหความเขมขนของสาร       
(5)       เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการตรวจนับจํานวนเซลล       
(6)       ตูเย็นสาํหรับเก็บวัสดวุิทยาศาสตรและสิ่งตัวอยาง       
(7)       *** อุปกรณและภาชนะในการเกบ็สิ่งสงตรวจชนิดตางๆ        
(8)        ***วัสดุวิทยาศาสตร (เชน น้ํายา, สียอม) สําหรับการตรวจอุจจาระ       
(9)      *** วัสดุวิทยาศาสตร (เชน น้ํายา, สียอม) สําหรับทําการตรวจการตั้งครรภ  หรือมาลาเรีย  ตรวจวเิคราะหปสสาวะ ดวย 
urine strip หรือตรวจนับและแยกชนดิเม็ดเลือด (CBC)  

      

(10)    วัสดุวิทยาศาสตร (เชน น้ํายา  สียอม) สําหรับการตรวจอื่น นอกเหนือจากขอ 8 และขอ 9  ตามประเภทของการตรวจ
วิเคราะหที่ใหบริการ เชน ตรวจการติดเชือ้ซิฟลิส (VDRL)  ตรวจการติดเชื้อเอชไอว ี เปนตน 

      

(11)    เครื่องมืออื่นๆ ตามประเภทของการตรวจวเิคราะหที่ใหบริการ       
รวม  11  รายการ  (เฉพาะขอที่มีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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การประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการรวมใหบริการดานกายภาพบําบัด” 
หนวยบริการรวมใหบริการดานกายภาพบําบัด หมายถึง สถานบริการที่จัดบริการไมครบตามเกณฑหนวยบริการปฐมภูมิ โดยมีการจัดบริการเฉพาะดานกายภาพบําบดั  

โดยมีการทําสญัญา/ขอตกลง/หรือไดรับมอบหมาย กับหนวยบริการประจํา  เชน  คลินิกกายภาพบําบัด    
เกณฑการตรวจหนวยบริการ 

รวมใหบริการดานกายภาพบําบัด 
แนวทางการพิจารณา คะแนน 

 
เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืน

ไขการปรับปรุง 
1 ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกับหนวยบริการ

ประจํา หรือพื้นที่รอยตอจงัหวดัที่ผูมีสิทธิสามารถ
เขาถึงบริการไดสะดวก ทั้งนี้ตามที่สํานักงาน หรือ
สํานักงานสาขา กําหนดหรือเหน็ชอบ 

พิจารณาวาสถานที่ตั้งวาผูมีสิทธิสามารถเดินทาง
เขาถึงไดสะดวกหรือไม แมวาจะอยูในเขตพื้นที่
จังหวัดเดยีวกันกับหนวยบริการประจํา หรือรอยตอ
จังหวัด ถาผูมีสทิธิเดินทางเขาถึงลําบาก ระยะ
ทางไกลมาก หรือเสนทางการคมนาคมไมสะดวก ก็
ไมควรพิจารณาใหผานการประเมิน 

2 ผูมีสิทธิสามารถเขาถึงไดสะดวก  

1 
 

ผูมีสิทธิสามารถบางสวน(<30%)เขาถึงไมสะดวก  

0 ผูมีสิทธิสามารถสวนใหญ(>30%)เขาถึงไมสะดวก  

2 มีระบบการบันทึกขอมูลการใหบริการดานที่รวม
ใหบริการ และรายงานใหหนวยบริการประจํา 
หรือสํานักงานตามที่สํานักงานกําหนด 

ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จัดทํา 2 มีระบบบันทึกและรายงานครบถวน  
1 มีระบบบันทึกและรายงานบางสวน  

0 ไมมีระบบบันทึกและรายงานครบถวน  

3.  กรณีเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่ง จะตองมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ ที่จําเปน ตามรายการที่กําหนดใน   
      กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงานกําหนด 
3.1 ติดประกาศเวลาใหบริการตามที่ตกลงกับ

สํานักงานสาขา ไวในที่เปดเผยใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน และประกาศรายชื่อเครือขายหนวยบริการ 
ใหผูมีสิทธิเกิดความมั่นใจในการที่จะไดรับการ
สงตอไปรับบริการสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม  

ใหดูวามีการติดประกาศเวลาใหบริการหรอืไม ติด
ไวในที่เปดเผยหรือไม หรือมรีะบบที่แจงกับผูมี
สิทธิอยางไร   

2 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธอยางชัดเจน และติดไว
ในสถานที่ที่เห็นไดชัดเจน 

 

1 
 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธ แตติดไวในสถานที่ไม
เห็นชัดเจน หรอืขอมูลประชาสัมพันธไมครบถวน
หรือไมชัดเจน 

 

0 ไมมีการประกาศประชาสัมพันธใชประชาชนทราบ  
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เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานกายภาพบําบัด 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืน
ไขการปรับปรุง 

3.2 มีนักกายภาพบําบัดและมีบริการกายภาพบําบัด 
ตามกฎหมายวาดวยกฎหมายสถานพยาบาล 

 

เปนคลินิกกายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล จะตองผานเกณฑการตรวจประเมิน
ของกองการประกอบโรคศิลปะ โดยขอดูเอกสาร
การตรวจครัง้สดุทาย  
 

 
2 
 

กรณีเปนคลินิกกายภาพบําบัด 
ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบโรค
ศิลปะโดยไมมีเงื่อนไข 

 

1 
 

ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบโรค
ศิลปะแบบมีเงื่อนไข 

 

0 ไมผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบ
โรคศิลปะ 

 

3.3 กรณีจัดใหบริการกายภาพบําบัด ภายใน
หนวยบริการปฐมภูมิ เอง ตองมีอุปกรณ 
เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ ตามราการที่กําหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงานกําหนดใน
ภาคผนวก 

ใชวิธีตรวจเช็ครายการของเครือ่งมืออุปกรณใน
ภาคผนวก และตรวจดวูามีครบตามขั้นต่ําหรือไม อยู
ในสภาพที่ใชงานไดหรือไม  ถาไมมีหรือไมพรอม
ใชงาน  สถานบริการจัดการแกปญหาอยางไร 

2 
 

มีรายการตามภาคผนวก  ครบทั้ง 7 ขอ และพรอมใช
งาน  

 

1 
 

มีรายการตามภาคผนวก  ขาดไป  นอยกวา 30 % (ไม
เกิน 2 ขอ) โดยไมใชรายการ ***  และมีแผนการ
จัดการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน 

0 ขาดรายการตามภาคผนวก มากกวา 30%   (3 ขอขึ้น
ไป) หรือขาดรายการ ***  
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ภาคผนวก 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการกายภาพบําบัด 

 
เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไขการ

ปรับปรงุ มี ไมมี 
ก.    เครื่องใชทั่วไป จะตองจัดใหมี (สามารถใชรวมกับบริการอื่นได)       
(1)       เตียงทีใ่ชสําหรับการตรวจรักษา       
(2)       เครื่องชั่งน้ําหนกั       
(3)       ตูหรือชั้นเก็บอุปกรณกายภาพบําบัด/ยา       
(4)       อางลางมือ สบู ผาเช็ดมือ       
ข.    เครื่องมือกายภาพบําบดั รวมทั้งอุปกรณและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ไดมาตรฐานไมนอยกวา 3 ชนิด จากรายการ
ดังตอไปนี ้

      

(5)       เครื่องแชแผนเก็บความรอน (hydrocollator unit)       
(6)       อุปกรณการออกกําลังกาย (weight, bicycle)       
(7)       อุปกรณการฝกเดิน (parallel bar, cane, crutch, walker)       
(8)       เตียงหดัยืน (tilt table)       
(9)       อุปกรณการฝกเคลื่อนไหว (เชน รอกบริหาร (over head pulley), บันไดผนัง (wall ladder), wheel exerciser เปนตน)       

รวม  9  รายการ  (เฉพาะขอที่มีชองวางใหเติม มี /  ไมมี ไดเทานั้น)       
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การประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการรวมใหบริการดานการแพทยแผนไทย” 

หนวยบริการรวมใหบริการดานการแพทยแผนไทย หมายถึง สถานบริการที่ใหบริการดานปฐมภูมิ  ที่จัดบริการไมครบตามเกณฑหนวยบริการปฐมภูมิ โดยมีการ
จัดบริการเฉพาะดานการแพทยแผนไทย  โดยมีการทําสญัญา/ขอตกลง/หรือไดรับมอบหมาย กับหนวยบริการประจํา   

เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานแพทยแผนไทย 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือนไข
การปรับปรุง 

1 ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกับหนวยบริการ
ประจํา หรือพื้นที่รอยตอจงัหวดัที่ผูมีสิทธิสามารถ
เขาถึงบริการไดสะดวก ทั้งนี้ตามที่สํานักงาน หรือ
สํานักงานสาขา กําหนดหรือเหน็ชอบ 

พิจารณาวาสถานที่ตั้งวาผูมีสิทธิสามารถเดินทางเขาถึง
ไดสะดวกหรือไม แมวาจะอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
กับหนวยบริการประจํา หรือรอยตอจงัหวัด ถาผูมีสิทธิ
เดินทางเขาถึงลําบาก ระยะทางไกลมาก หรือเสนทางการ
คมนาคมไมสะดวก ก็ไมควรพจิารณาใหผานการ
ประเมิน 

2 ผูมีสิทธิสามารถเขาถึงไดสะดวก  
1 ผูมีสิทธิสามารถบางสวน(<30%)เขาถึงไมสะดวก 

0 ผูมีสิทธิสามารถสวนใหญ(>30%)เขาถึงไม
สะดวก 

2 มีระบบการบันทึกขอมูลการใหบริการดานที่รวม
ใหบริการ และรายงานใหหนวยบริการประจํา 
หรือสํานักงานตามที่สํานักงานกําหนด 

ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จัดทํา 2 มีระบบบันทึกและรายงานครบถวน  
1 มีระบบบันทึกและรายงานบางสวน 
0 ไมมีระบบบันทึกและรายงานครบถวน 

3. กรณีเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่ง จะตองมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ ที่จําเปน ตามรายการที่กําหนดใน 
    กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงานกําหนด 
3.1 ติดประกาศเวลาใหบริการตามที่ตกลงกับ

สํานักงานสาขา ไวในที่เปดเผยใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน และประกาศรายชื่อเครือขายหนวยบริการ 
ใหผูมีสิทธิเกิดความมั่นใจในการที่จะไดรับการ
สงตอไปรับบริการสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม  

ใหดูวามีการติดประกาศเวลาใหบริการหรอืไม ติดไวใน
ที่เปดเผยหรือไม หรือมรีะบบที่แจงกับผูมีสิทธิอยางไร   

2 มีการประกาศประชาสัมพันธอยางชัดเจน และติด
ไวในสถานที่ที่เห็นไดชัดเจนราบ 

 

1 มีการประกาศประชาสัมพันธ แตติดไวในสถานที่
ไมเห็นชัดเจน หรือขอมลูประชาสัมพันธไม
ครบถวนหรอืไมชัดเจน 

0 ไมมีการประกาศประชาสัมพันธใชประชาชน
ทราบ 
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เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานแพทยแผนไทย 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงือนไข
การปรับปรุง 

3.2 มีบริการแพทยแผนไทย ตามกฎหมายวา
สถานพยาบาล 

 

กรณีเปนคลินิกแพทยแผนไทยตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล จะตองผานเกณฑการตรวจประเมินของ
กองการประกอบโรคศิลปะ โดยขอดูเอกสารการตรวจ
ครั้งสุดทาย  
 

 
 

2 

คลินิกแพทยแผนไทยตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบ
โรคศิลปะโดยไมมีเงื่อนไข 

 

1 ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบ
โรคศิลปะแบบมีเงื่อนไข 

0 ไมผานการประเมินตามเกณฑของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ 

3.3 กรณีจัดใหบริการแพทยแผนไทย ภายในหนวย
บริการปฐมภูมิ เอง ตองมอีุปกรณ เครื่องมือ ยา
และเวชภัณฑ ตามราการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือ
ตามที่สํานักงานกําหนด  

 

ใชวิธีตรวจเช็ครายการของเครือ่งมืออุปกรณใน
ภาคผนวก และตรวจดวูามีครบตามขั้นต่ําหรือไม อยูใน
สภาพที่ใชงานไดหรือไม  ถาไมมีหรือไมพรอมใชงาน  
สถานบริการจดัการแกปญหาอยางไร 
 

2 มีรายการตามภาคผนวก ครบและพรอมใชงาน  

1 มีรายการตามภาคผนวก ขาดไป นอยกวา 30 %  
และมีแผนการจัดการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน 

0 ขาดรายการตามภาคผนวก มากกวา 30%   
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ภาคผนวก 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการการแพทยแผนไทย 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรงุ มี ไมมี 

ก. เครื่องใชทั่วไป จะตองจัดใหมี (ใชรวมกับการบริการอื่นได)       
     (1) โตะและเกาอี้สําหรับซักประวัติผูมารับบริการ       
     (2)  เตียงตรวจโรค ที่นอน หมอน และผาคลุมตัว       
     (3)  เครื่องชั่งน้ําหนกั       
     (4)  ตูหรือชั้นเก็บยา       
     (5)  อางลางมือ สบู ผาเช็ดมือ       
ข. ยาและเวชภัณฑ       
     (6)  มียาสมุนไพรและเวชภัณฑอื่นที่จําเปนสําหรับรักษาโรคตามเกณฑขั้นต่ําอยางนอย 11 กลุมอาการ โดยไมระบุโรค
แลวแตสถานพยาบาลนั้นๆ 

      

    (7) ไมมียาที่หมดอายหุรือเสื่อมสภาพ โดยใหระบวุันเดือนปที่ผลิตและหมดอาย ุ       
    (8) กระดาษติดซองยาหรือขวดยาใหระบ ุชื่อยา วิธีใช อยางชัดเจน       
    (9)  มีเครื่องชั่งยา       
ค.  หองนวด (ถามี)   มีลักษณะดังนี ้       

��  ขนาดเหมาะสมตามจํานวนเตยีง         
��  ประตูมีความกวางไมนอยกวา 0.90 ม. ดานบนของประตูมีชองมองกระจกใส และไมมีอุปกรณขัดปดตรึงประตู         
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรงุ มี ไมมี 

��   กรณีมเีตียงนวด  เตียงนวดขนาดความกวางไมนอยกวา 1 เมตร ความยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมนอยกวา 
0.30-0.40 เมตร ที่วางระหวางเตียงหางกันประมาณ 1 เมตร   

      

��   ถาเปนหองที่มีเตียงหลายเตียงมีผามานกั้นระหวางเตียงใหเปนสดัสวน       
��  ถาเปนพื้นใหยกพื้นสงู  0.40 เมตร  เบาะที่นอนเปนเบาะแข็ง  หุมดวยวัสดุทนทาน ทําความสะอาดงาย พรอมผาปูที่
นอน หมอน ผาคลุมตัวผูปวย ผาขวางเตียง  

      

ง. หองอบไอน้าํ (ถามี)  หองอบไอน้ําเดี่ยว  ตองมีลักษณะครบถวนดงันี ้       
�� มีขนาดไมนอยกวา 1.20X1.20 เมตร ความสูงของเพดานไมนอยกวา 2.00 เมตร       
��  พื้น ผนงั ฝาเพดานทําดวยวัสดุทีแ่ข็งแรง ทนทาน ทนน้ํา ทําความสะอาดงาย       
�� ประตูทําดวยวัสดุทนน้ํา มีความกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร เปดออกจากภายใน ไมมีอุปกรณขัดปดตรึงประตู และ
ดานบนมีช องมองกระจกใสและทําความสะอาดงาย 

      

�� มีพัดลมดูดอากาศ เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก       
�� มีแสงสวางพอเหมาะ ใชหลอดไฟชนิดกันความชืน้       
�� มีรูระบายน้ําทิ้ง       
��  มีเครื่องควบคุมอุณหภูม ิ       
�� ทอระบายน้ําออกแบบใหกระจายความรอนไดทั่วถึง ติดตั้งอยูในที่ปลอดภัย และไมอยูในตาํแหนงที่ผูปวยสัมผัสได       
�� มีกริ่งสัญญาณเรียกในกรณีฉุกเฉิน       
 จ. หองอบไอน้ํา (ถามี)  หองอบไอน้าํรวม (ขนาดความจ ุ1 – 3 คน) ตองมีลักษณะ ดังนี้       
��  มีขนาดไมนอยกวา 1.50 X2.00 เมตร ความสูงของเพดานไมนอยกวา 2 เมตร แยกหองชาย-หญิง       
�� ลักษณะอื่น เชนเดยีวกบั หองอบไอน้าํเดี่ยว       
ฉ. หองประคบ (ถามี) ตองมีลักษณะดังนี ้คือ       
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เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรงุ มี ไมมี 

�� ขนาดที่เหมาะสมกับการใชงาน แตไมนอยกวา 2.50X4.00 เมตร       
�� เตียงนอนขนาดไมนอยกวา 1.20 X 2.00 เมตร สูง 0.40 เมตร       
�� ที่นอนเปนที่นอนแข็ง หุมดวยหนังเทียม       
�� มีผาปูที่นอน ผาขวางเตียง หมอน ผาคลุมตัวผูปวย       
��  อางลางมือ สบู ผาเช็ดหนา       
��  มีพัดลมระบายอากาศ       
�� มีที่วางหมอน้ํารอน ลูกประคบอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสะดวกตอการหยิบใช อาจใชรวมกับ
หองนวดได 

      

ช.หองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้ํา แยกประเภทชายและหญิง (กรณีที่มีนวด อบ ประคบ)       
�� มีขนาดไมนอยกวา 1.00 X 1.50 เมตร และมีจํานวนเหมาะสมกบัผูใชบริการ       
�� มีการระบายอากาศที่ด ีไมอับชื้น ไมมีกลิ่นเหม็น       
�� มีแสงสวางเพยีงพอ       
��มีตูสําหรับเก็บของใชสวนตัวของผูปวย พรอมกญุแจ(Locker) ตามความเหมาะสม       
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การประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบียน “หนวยบริการรวมใหบริการดานการแพทยแผนไทยประยุกต” 

หนวยบริการรวมใหบริการดานการแพทยแผนไทยประยกุต หมายถึง สถานบริการที่จัดบริการไมครบตามเกณฑหนวยบริการปฐมภูมิ โดยมกีารจัดบริการ
เฉพาะดานการแพทยแผนไทยประยกุต  โดยมีการทําสญัญา/ขอตกลง/หรือไดรับมอบหมาย กับหนวยบริการประจํา  เชน คลินกิแพทยแผนไทยประยกุต      

เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานการแพทยแผนไทยประยุกต 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืนไข
การปรับปรุง 

1 ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกับหนวยบริการ
ประจํา หรือพื้นที่รอยตอจงัหวดัที่ผูมีสิทธิสามารถ
เขาถึงบริการไดสะดวก ทั้งนี้ตามที่สํานักงาน หรือ
สํานักงานสาขา กําหนดหรือเหน็ชอบ 

พิจารณาวาสถานที่ตั้งวาผูมีสิทธิสามารถเดินทางเขาถึง
ไดสะดวกหรือไม แมวาจะอยูในเขตพื้นที่จังหวัด
เดียวกันกับหนวยบริการประจาํ หรือรอยตอจงัหวัด ถา
ผูมีสิทธิเดินทางเขาถึงลําบาก ระยะทางไกลมาก หรือ
เสนทางการคมนาคมไมสะดวก ก็ไมควรพิจารณาให
ผานการประเมิน 

2 ผูมีสิทธิสามารถเขาถึงไดสะดวก  
1 ผูมีสิทธิสามารถบางสวน(<30%)เขาถึงไมสะดวก 

0 ผูมีสิทธิสามารถสวนใหญ(>30%)เขาถึงไม
สะดวก 

2 มีระบบการบันทึกขอมูลการใหบริการดานที่รวม
ใหบริการ และรายงานใหหนวยบริการประจํา 
หรือสํานักงานตามที่สํานักงานกําหนด 

ขอดูแบบบันทึก และรายงานที่จัดทํา 2 มีระบบบันทึกและรายงานครบถวน  
 1 มีระบบบันทึกและรายงานบางสวน 

0 ไมมีระบบบันทึกและรายงานครบถวน 
3. กรณีเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่ง จะตองมีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ ที่จําเปน ตามรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่สํานักงานกําหนด 

3.1 ติดประกาศเวลาใหบริการตามที่ตกลงกับ
สํานักงานสาขา ไวในที่เปดเผยใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน และประกาศรายชื่อเครือขายหนวยบริการ 
ใหผูมีสิทธิเกิดความมั่นใจในการที่จะไดรับการ
สงตอไปรับบริการสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม  

ใหดูวามีการติดประกาศเวลาใหบริการหรอืไม ติดไว
ในที่เปดเผยหรือไม หรือมีระบบที่แจงกับผูมีสิทธิ
อยางไร   

2 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธอยางชัดเจน และติด
ไวในสถานที่ที่เห็นไดชัดเจน 

 

1 
 
 

มีการประกาศประชาสัมพันธ แตติดไวในสถานที่
ไมเห็นชัดเจน หรือขอมลูประชาสัมพันธไม
ครบถวนหรอืไมชัดเจน 

0 ไมมีการประกาศประชาสัมพันธใชประชาชน
ทราบ 
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เกณฑการตรวจหนวยบริการ 
รวมใหบริการดานการแพทยแผนไทยประยุกต 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
 

เกณฑคะแนน ขอสังเกต/เงอืนไข
การปรับปรุง 

3.2 มีบริการแพทยแผนไทยประยุกต ตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 

 

กรณีเปนคลินิกแพทยแผนไทยตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล จะตองผานเกณฑการตรวจประเมิน
ของกองการประกอบโรคศิลปะ โดยขอดูเอกสารการ
ตรวจครั้งสุดทาย  
 

2 
 

คลินิกแพทยแผนไทยตามกฎหมายวาดวยถาน
พยาบาลผานการประเมินตามเกณฑของกองการ
ประกอบโรคศิลปะโดยไมมีเงื่อนไข 

 

1 
 

ผานการประเมินตามเกณฑของกองการประกอบ
โรคศิลปะแบบมีเงื่อนไข 

0 ไมผานการประเมินตามเกณฑของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ 

3.3 กรณีจัดใหบริการแพทยแผนไทยประยุกต ภายใน
หนวยบริการปฐมภูมิ เอง ตองมีอุปกรณ เครื่องมือ ยา
และเวชภัณฑ ตามราการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือตามที่
สํานักงานกําหนด ในภาคผนวก 

ใชวิธีตรวจเช็ครายการของเครือ่งมืออุปกรณใน
ภาคผนวก   และตรวจดูวามีครบตามขั้นต่ําหรือไม อยู
ในสภาพที่ใชงานไดหรือไม  ถาไมมีหรือไมพรอมใช
งาน  สถานบริการจัดการแกปญหาอยางไร 
 

2 มีรายการตามภาคผนวก ครบและพรอมใชงาน     
1 
 

มีรายการตามภาคผนวก ขาดไป นอยกวา 30 %  
และมีแผนการจัดการใหเรียบรอยภายใน 3 เดือน 

0 ขาดรายการตามภาคผนวก  มากกวา30% 
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ภาคผนวก 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการการแพทยแผนไทยประยุกต 

เกณฑการตรวจประเมิน ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต / เงื่อนไข
การปรับปรงุ มี ไมมี 

มีวัสดุอุปกรณเพียงพอกับการใหบริการเชนเดียวกับการบริการแพทยแผนไทย และมีเพิ่มเติมดังนี ้       
ก. อุปกรณและเครื่องมือ       
     (1)   หูฟง       
    (2)   เครื่องวัดความดันเลอืด       
    (3)   ปรอทวัดอณุหภูมิรางกาย วัดอุณหภูม ิ       
    (4)   ไฟฉาย ไมกดลิ้น       
    (5)   ไมเคาะเขา       
    (6)   ตูอานฟลม (อาจมีหรือไมก็ได)       
ข.  ยาและเวชภัณฑ       
    (1)   มียาสมุนไพรและเวชภัณฑอื่นที่จําเปนสําหรับรักษาโรคโดยมีรายการและปริมาณเพยีงพอ        

 
 

 
 
 


