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แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑก์ารตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนหน่วยบรกิารรว่ม

ใหบ้รกิาร ตามประกาศสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเรือ่งเกณฑก์ารตรวจประเมิน 

เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบรกิาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เกณฑก์ารตรวจ แนวทางการพิจารณา 

๑๐. สถานบริการ ท่ี เข ้า ร่วมเป็น  

หน่วยบริการร่วมใหบ้ริการท่ีจดับริการ

สาธารณสุขระดบัปฐมภูมิเฉพาะดา้นใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็น

สถานบริการท่ีไดม้าตรฐานตามกฎหมายวา่

ด้วยสถานพยาบาล หรือมาตรฐานของ

หน่วยงานท่ีกํากับดูแล หรือมาตรฐาน

ขององคก์รดา้นคุณภาพ หรือมาตรฐาน

ขอ งอ งค์ ก ร วิ ช า ชี พ  ห รื อ เ กณฑ์ ท่ี

สํานักงานกําหนด และมีศักยภาพใน

การจดับริการ  

พิจารณาจาก   

๑. กรณีสถานบริการสาธารณสุขของรฐั  ตอ้งเป็นไปตาม

บทบาทภารกิจ อาํนาจหนา้ท่ีท่ีมีกฎหมายหรือกฎ

กาํหนดหนา้ท่ีใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

รวมทั้งแผนแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกเพ่ือ

การสรา้งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค  การตรวจ

วนิิจฉยัโรค  รกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การ

หน่ึงการใด 

๒. กรณีสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน ตอ้งผ่านการ

รบัรองมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

๓. กรณีสถานบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ      

ตอ้งผ่านการรบัรองมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ย

สถานพยาบาล 

๔. กรณีสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
กาํหนดเพ่ิมเติม ในปัจจุบนัคณะกรรมการหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติไดก้าํหนดสถานบริการตาม

พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๕ เพ่ิมเติม ไดแ้ก่    

 รา้นขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.๑) ท่ีผ่านการรบัรอง

เกณฑ ์Good practice pharmacy (GPP)         

ของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

 ศูนยบ์ริการคนพิการทัว่ไป ท่ีกระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษยใ์หก้ารรบัรอง หรือ

ศูนยบ์ริการคนพิการอ่ืนท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติกาํหนดไว ้  

  หมายเหตุ ในขอ้ ๒-๔  พิจารณา ตรวจสอบ หลกัฐาน

ใบอนุญาตใหบ้ริการ   
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เกณฑก์ารตรวจ แนวทางการพิจารณา 

๑๐.๑ มีผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัเป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

วิชาชีพ และ/หรือกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกอบโรคศิลปะ 

  กรณีศูนยบ์รกิารคนพิการ อาจ

มีผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นบุคลากรท่ีผ่านการ

อบรมหลักสูตรท่ีสอดคลอ้งกับบริการ

ห รื อ กิ จ ก ร รม ท่ี จั ด บ ริ ก า ร  โ ด ย มี

หน่วยงานท่ีกาํกับดูแลรบัรองศักยภาพ

ของผูใ้หบ้รกิาร ตามท่ี สปสช.กาํหนด 

พิจารณาจาก  

 คุณสมบัติของผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยการประกอบวชิาชีพ และ/หรือกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกอบโรคศิลปะ 

 กรณีศูนย์บริการคนพิการ  ท่ี ผู ้ให้บริการท่ีไม่ใช่ ผู ้

ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ ต้องผ่าน

อบรมหลักสูตรท่ี สอดคลอ้งกับบริการหรือกิจกรรมท่ี

จดับริการ เช่น กรณีศนูยบ์รกิารคนพิการท่ีจะใหบ้รกิาร

ฝึกทักษะการดาํรงชีวติอิสระของคนพิการ ผูใ้หบ้ริการ

ตอ้งผ่านการอบรม หลักสูตร “บริการฝึกทักษะการ

ดาํรงชีวิตอิสระของคนพิการ”(สาํหรับคนพิการทาง

รา่งกายและการเคล่ือนไหว) ท่ีรบัรองโดย วทิยาลยัราช

สดุา มหาวทิยาลยัมหิดล  

๑๐.๒ มีอุปกรณ ์เคร่ืองมือ ยาและ

เวชภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัการจดับริการ

สาธารณสุขระดบัปฐมภูมิเฉพาะดา้น

ตามท่ีขอข้ึนทะเบียน และบริการหรือ

รายการบริการหรือกิจกรรมภายใต้

ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ี

ไดต้กลงกบัสาํนักงาน 

     พิจารณาจาก อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ยาและเวชภณัฑท่ี์เป็นไป

ตามกฎกระทรวงกาํหนดชนิดและจาํนวนเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้

ยาและเวชภณัฑห์รือยานพาหนะท่ีจาํเป็นประจาํสถานพยาบาล  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไมค่า้งคืน 

     กรณีรา้นขายยาแผนปัจจบุนั (ข.ย.๑)  ใหเ้ป็นไปตาม“หลกั

วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice 

(GPP) 

     กรณีศูนยบ์ริการคนพิการ ตอ้งจดัใหมี้ อุปกรณ์ เคร่ืองช่วย 

/ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นในการใหบ้ริการสอดคลอ้งกบั

สภาพความพิการท่ีใหบ้ริการ ตามพรบ.ส่งเสริมและพฒันาคน

พิการคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ เพ่ือใหผู้้ใชบ้ริการ

สามารถเขา้ถึง ใชป้ระโยชน์ได ้และมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

๑๑. สถานบริการท่ีเขา้ร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมใหบ้ริการ ตอ้งจดัระบบใหผู้มี้สิทธิไดร้บัความสะดวกใน

การใชบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี 

๑๑.๑ จดับริการสาธารณสุขระดบัปฐม

ภูมิเฉพาะดา้นท่ีใหบ้ริการ โดยแสดงวนั

เวลาในการใหบ้ริการตามท่ีตกลงกับ  

หน่วยบริการประจาํ หรือสาํนักงานหรือ

สํานักงานสาขา ไวใ้นท่ีเปิดเผยใหเ้ห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 มีการติดประกาศวนัเวลาท่ีใหบ้ริการตามท่ีตกลงกบั

สาํนักงานไวใ้นท่ีเปิดเผยใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  

 ประกาศรายช่ือเครือขา่ยหน่วยบริการและหมายเลข

โทรศพัทท่ี์ใชใ้นการติดต่อ  
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เกณฑก์ารตรวจ แนวทางการพิจารณา 

๑๑.๒ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีสะดวกต่อการเขา้

รับบริการ หรือจดับริการผ่านช่องทาง  

ท่ีเอ้ือต่อการเขา้ถึงบริการของผูมี้สิทธิ  

      พิจารณาจากสถานท่ีตั้งของหน่วยบริการ ตั้งในพ้ืนท่ีท่ีมี

การคมนาคมสะดวก   

๑๑ .๓  มี ระบบการติด ต่อ ส่ือสาร ท่ี

สามารถขอรับคําปรึกษา ระบบการ

รบัส่งต่อและการประสานงานเช่ือมโยง

บริการกับหน่วยบริการประจําและ/

หรือหน่วยบริการท่ีรบัการส่งต่อในพ้ืนท่ี

ไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  

 มีอุปกรณเ์คร่ืองมือส่ือสาร  รายช่ือแพทย/์ผูร้บั

คาํปรึกษาพรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้  

 มีผงั Flowchart แสดงขั้นตอนการขอรบัคาํปรึกษาและ

ระบบส่งต่อจากหน่วยบริการ  

๑๑.๔ มีระบบสารสนเทศ ท่ีเช่ือมโยงกบั

เค รือข่ ายหน่วยบริการ  และ/หรือ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สาํนักงาน ท่ีพรอ้มใชง้าน และส่งขอ้มูล

หรือรายงานตามท่ีสํานักงานกําหนด

และการจัดการรักษาความลับของ

ขอ้มูลสุขภาพส่วนบุคคล ตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

พิจารณาระบบขอ้มลูสารสนเทศวา่มีความเพียงพอพรอ้มใชง้าน 

หรือเช่ือมโยงกบัหน่วยบริการในเครือขา่ยบริการและ สปสช.  

เช่น  

 มีการกาํหนดระบบการจดัเก็บขอ้มลูบนัทึกและ

ประมวลผลขอ้มลู 

 ระบบบนัทึกและประมวลผลขอ้มลู 

 มีการจดัทาํและส่งรายงานตามท่ี สปสช.กาํหนด  

 มีระบบสาํรองขอ้มลูท่ีสามารถสืบคน้ได ้

 

๑๑.๕ มีระบบการจดัการเร่ืองรอ้งเรียน พิจารณาการจดัการเร่ืองรอ้งเรียน เช่น 

 มีช่องทางรบัฟังความคิดเห็น/รบัขอ้รอ้งเรียนในรูปแบบ

ต่างๆ จากผูร้บับริการ   

 จดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบ จดัการเร่ืองรอ้งเรียนจาก

ผูร้บับริการ  

 มีแนวทางการดาํเนินงานจดัการเร่ืองรอ้งเรียนท่ีชดัเจน 

 

 


