แบบประเมินมาตรฐานงานเภสัชกรรม จังหวัด…………….. ปี 2557
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล................................................ตาบล............................ อาเภอ................................
วันที่ประเมิน........................................... ผู้ประเมิน......................................................................................................
หัวข้อ

ประเด็นการประเมิน

ดี 2

1

บุคลากร (2 คะแนน)
-มีเภสัชกรรับผิดชอบในการพัฒนางาน
บริการเภสัชปฐมภูมิ อย่างน้อย 1 คน

2

คลังยาและเวชภัณฑ์ (12 คะแนน)
2.1 มีสถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม
-ประตูมีกญ
ุ แจล็อค 2 ชั้น
มีความมั่นคง ถาวร มีระบบป้องกันการสูญหาย (มีกุญแจ 2 ชุด
(มีกุญแจ 2 ชุด โดยมีเจ้าหน้าที่ถือคนละชุด) สะอาด และมีคาสั่งมอบหมายให้เจ้าห
อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันแสงแดดและความชื้น น้าที่ถือกุญแจคนละ 1 ชุด มา
พร้อมกัน)
-มีการบันทึกอุณหภูมิและ
ความชื้น เป็นปัจจุบัน
และผ่านเกณฑ์มาตฐาน
(อุณหภูมไิ ม่เกิน
25 °c ,ความชื้นไม่เกิน 70%)

พอใช้ 1

-มีคาสั่งแต่งตั้ง และ
-มีคาสั่งแต่งตั้ง
-มีแผนการปฏิบัติการ
-มีแผนการปฏิบัติการ
และปฎิบตั ิงานจริง อย่างน้อย และปฏิบตั ิงานจริงอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
ปีละ 2 ครั้ง
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ปรับปรุง 0
-ไม่มีคาสั่ง
แผนการปฏิบัติการ
และไม่มีการออกปฏิบัติงาน
จริง

-ประตูมีกญ
ุ แจล็อค 2
-ประตูมีกญ
ุ แจล็อค 1 ชั้น
ชั้น(มีกุญแจ 2 ชุด
-ยาถูกแสงแดด
โดยมีเจ้าหน้าที่ถือคนละชุด)
-มีการบันทึกอุณหภูมิหรือ
ความชื้น
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

คะแนนที่ได้

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
-มีคาสั่งแต่งตั้ง
-มีแผนการปฏิบัติการ
- สมุดเยีย่ ม
หรือผลปฏิบัติงาน
หรือเอกสารอื่นๆ
- ฯลฯ
-ประตูมีกญ
ุ แจล็อค 2 ชั้น
-ไม่มีกลิ่นอับชื้น ยาไม่ถูก
แสงแดด
- เครื่องวัดอุณหภูมิและ
ความชื้น
-แบบบันทึกอุณหภูมิและ
ความชื้นที่เป็นปัจจุบัน
- คาสั่งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ถือกุญแจคนละชุด

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

หัวข้อ

ประเด็นการประเมิน

ดี 2

พอใช้ 1

ปรับปรุง 0

2.2 มีการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ อย่างเหมาะสม -ไม่พบยาและเวชภัณฑ์วางบน -ไม่พบยาและเวชภัณฑ์วางบน
แยกเป็นหมวดหมู่ มีป้ายชื่อยาแต่ละรายการ
พื้นโดยตรง
|พื้นโดยตรง
ไม่วางยาและเวชภัณฑ์บนพื้นโดยตรง
-มีป้ายชื่อยาทุกรายการ
--มีป้ายชื่อยาทุกรายการ
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2.3 การควบคุมและการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์
-สุ่มstock card นับยา 10 -สุ่มstock card นับยา 10
มีบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย (stock card)
รายการตรงทุกรายการ และ รายการตรงมากกว่า 5
และลงข้อมูลเป็นปัจจุบัน การเบิกจ่ายมีใบเบิก- -มีใบเบิกยาจากคลังยา
รายการ
บันทึกการจ่ายที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนควบคุม และมีการลงนามครบถ้วน -มีใบเบิกยาจากคลังยา
คลังยา
(ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
และวันที่สอดคล้องกับ stock
card
2.4 การสารองยาและเวชภัณฑ์
-ไม่มียาขาด stock ในคลังยา -ยาขาด stock ไม่เกิน
มียาในคลังจานวนเพียงพอ
2 รายการ

-พบยาและเวชภัณฑ์วางบน
พื้นโดยตรง
-ไม่มีป้ายชื่อยาทุกรายการ

2.5ไม่พบเวชภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือหมดอายุทั้งในคลั -ไม่พบเวชภัณฑ์เสื่อมสภาพ -ไม่พบเวชภัณฑ์เสื่อมสภาพ
งยาและจุดบริการผู้ป่วย
หรือหมดอายุ และระบุวันเปิด หรือหมดอายุ
วันหมดอายุ

คะแนนที่ได้

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
-ไม่พบยาและเวชภัณฑ์วาง
บนพื้นโดยตรง
-มีป้ายชื่อยาทุกรายการ

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

-สุ่มstock card นับยา 10
รายการตรงน้อยกว่า 5
รายการ
-ไม่มีใบเบิกยาจากคลังยา

-สุ่ม รบ.301 Stock Card
และตรวจนับยาในคลัง 10
รายการ

-ยาขาด stock เกิน
2 รายการ

-สุ่มรบ.301 Stock Card - ยาปฏิชีวนะ
และตรวจนับยาในคลัง 10 . -ยาโรคเรื้อรัง
รายการ
-และยาLife saving
drug

-พบเวชภัณฑ์เสื่อมสภาพ
หรือหมดอายุ

-สุ่มดูยาหมดอายุ
ยา multiple dose
และลักษณะภายนอกของยา และ ยา pre-pack
(สุ่ม 10 รายการ)
(ยาฉีด multiple
dose 1
เดือนหลังเปิด ,
น้าเกลือล้างแผล 24
ชม.ยากระปุกและ
ยา pre-pack 1 ปี)

หัวข้อ

3

ประเด็นการประเมิน

ดี 2

พอใช้ 1

ปรับปรุง 0

2.6 ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์

ครบทั้ง 6 ข้อ

ไม่ครบทุกข้อ
แต่ต้องมีข้อ 1,2,5

งานบริการเภสัชกรรม (8 คะแนน)
3.1 มีบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์
โดยมียาช่วยชีวิต เช่น Adrenalin inj, Glucose inj
เป็นต้น และมีคู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต

-มีบัญชีรายการยารพ.สต.
- ไม่มีรายการยาNED
-มียาช่วยชีวิตในรพ.สต.และ
คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต

-มีบัญชีรายการยา รพ.สต. -ไม่มีทุกข้อ
-มียาช่วยชีวิตในรพ.สต.
หรือมีคู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

คะแนนที่ได้

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

ไม่มีขอ้ 1,2,5

-มีบัญชีราย การยา
รพ.สต.และยาช่วยชีวิต
- คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต
(ตามข้อกาหนดของ CUP)

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ
1.อุณหภูมิขณะตรวจ
2-8 0C
2.การจัดเก็บยาและ
วัคซีนเป็นไปตาม
หลักวิชาการ
3.บันทึกอุณหภูมิ
สม่าเสมอ
เป็นปัจจุบัน
4.เก็บยาและวัคซีน
เป็นสัดส่วนไม่ปะปน
กัน
5.ไม่มีอาหารและ
เครื่องดื่ม
6.ฝาตู้เย็นมีขวดน้า
สีหรือเติมเกลือ
หรือปิดโฟม
เพื่อควบคุมอุณหภูมิ

หัวข้อ

ประเด็นการประเมิน

ดี 2

พอใช้ 1

ปรับปรุง 0

3.2 มีเภสัชกร/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดยา
และส่งมอบยา มีความรู้ด้านยา
(โรงพยาบาลมีการจัดอบรมความรู้ด้านยาให้กับ
เจ้าหน้าที่รพ.สต.อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)

-มีการจัดอบรมเรื่องยาโดย -มีการจัดอบรมเรื่องยาโดย -ไม่มีทุกข้อ
เภสัชกรโรงพยาบาลอย่างน้อย เภสัชกรโรงพยาบาลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
- มีคู่มือ/สื่อการใช้ยาใน
- มีคู่มือ/สื่อการใช้ยาในรพสต.
รพสต.
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3.3 มีการจัดทาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการใช้ยา
ของผู้ป่วยให้ถูกต้อง ปลอดภัย เช่น ฉลากช่วย
บัตรแพ้ยา

-มีฉลากช่วยในการใช้ยา
-มีฉลากช่วยในการใช้หรือ ไม่มีทั้ง 2 ข้อ
-มีแนวทางหรือการออกบัตร -มีแนวทางหรือการออกบัตร
แพ้ยาเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยไป แพ้ยาเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยไปป
ประเมินแพ้ยาต่อที่โรงพยาบาล ระเมินแพ้ยาต่อที่โรงพยาบาล
โดยเภสัชกร
โดยเภสัชกร
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3.4 ยาที่ส่งมอบต้องมีข้อมูลครบถ้วน
-มีข้อมูลครบถ้วน
โดยระบุสถานที่บริการ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่ายยา ชื่อยา
วิธีใช้ ข้อควรระวังในการใช้ยา,
มีการระบุวันหมดอายุในซองยาแบ่งบรรจุ
(Pre-pack)

\

-มีข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน

- ไม่มีข้อมูลรายละเอียด
ของยาที่ส่งมอบ

คะแนนที่ได้

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
-มีแผนการอบรม
- มีหลักฐานผ่านการอบรม
เช่น หนังสือเชิญอบรม
- คู่มือการใช้ยาที่จาเป็น
หรือสื่ออื่นๆ นอกเหนือจาก
ยาช่วยชีวิต
- บัตรแพ้ยา
- มีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย
กรณีแพ้ยา
-ฉลากช่วย เช่น
การใช้ยาหยอดตา การใช้
ยาเหน็บ การผสมยาผงแห้ง
สาหรับเด็ก
-ซองยา, ฉลากยา

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

หัวข้อ
4

ประเด็นการประเมิน
งานคุ้มครองผู้บริโภค (10คะแนน)
4.1 มีการจัดทาฐานข้อมูลร้านค้า แผงลอย,
จาหน่ายอาหารแปรรูป(อย.) ,อาหารปรุงจาหน่าย
(CFGT), อาหารสด(ป้ายทอง), ตลาดสด
,เครื่องสาอางสาหรับฝ้า ผิวขาว, ยา
(ร้านขายของชา) และสถานีวิทยุในชุมชน
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ดี 2

-มีการจัดทาฐานข้อมูลครบ
ทุกประเภท และเป็นปัจจุบัน
(ปรับปรุงฐานข้อมูลปีละ 1
ครั้ง)

4.2 มีการดาเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังอาหารสด -มีการดาเนินการตรวจสอบ
อาหารแปรรูป ยา และเครื่องสาอาง ในร้านค้า
เฝ้าระวังครบทุกประเภท
ตลาดสด แผงลอยในชุมชน
และเป็นปัจจุบัน
- มีการแก้ไขปัญหาอย่างน้อย
1 ประเด็นปัญหา

พอใช้ 1

ปรับปรุง 0

คะแนนที่ได้

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

-มีการจัดทาฐานข้อมูล
-ไม่มีการจัดทาฐานข้อมูล
- จัดทาฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน
(ปีละ 1 ครั้ง)
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

-ทะเบียนสรุปข้อมูล
คบส.ของรพ.สต.

-มีการดาเนินการตรวจสอบ ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
เฝ้าระวังครบทุกประเภท
และเป็นปัจจุบัน
- มีการแก้ไขปัญหาอ ย่างน้อย
1 ประเด็นปัญหา
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

-สรุปผลการดาเนินงาน/
บันทึกการดาเนินงาน

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

ประเด็นการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
- อาหาร (ฉลาก,
อย., ที่ตั้ง , ผู้ผลิต,
วันผลิต, วันหมด อายุ, ด้านกายภาพ,
บรรจุภัณฑ์,
การเก็บรักษา)
- ยาที่ห้ามขายืได้แก่
ยาสเตียรอยด์ืยา
นอนหลับืยา
ปฏิชีวนะืNSAIDs
ยาฉีดืยาโรคเร้อรังื
เบาหวานืความดันื
หัวใจืยาหยุดถ่ายื
Loperamide ืยาืื
น้้าแก้หวัดไอส้าหรับ

หัวข้อ

ประเด็นการประเมิน

ดี 2

พอใช้ 1

ปรับปรุง 0

คะแนนที่ได้

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ
เด็ก
- เครื่องสาอาง เครื่องสาอางที่ห้าม
จาหน่าย 34
รายการที่ อย.
ห้ามจาหน่าย
ไม่ต้องดู lot
ถ้าพบยี่ห้อนั้นห้ามจา
หน่าย)
-เครื่องสาอางที่พบ
สารห้ามใช้ที่ อย.
ประกาศ (ดูเป็น lot)
-ฉลากเคร่องส้าอางที่
ไม่มีฉลากภาษาไทยื
ไม่มเี ลขที่ใบรับแจ้ง
10 หลัก

4.3 ร้านค้า ร้านชา ไม่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมาย และผูจ้ ้าหน่าย
มีองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

-ไม่พบผลิตภัณฑ์ผิดกฏหมาย -ไม่พบผลิตภัณฑ์ผิดกฏหมาย -พบผลิตภัณฑ์ผิดกฏหมาย
ทั้ง 2 ร้านและ
ทั้ง 2 ร้าน
-ผู้จาหน่ายมีความรู้ครบทั้ง 3
ข้ออย่างน้อย 1 ร้าน

- สุ่มตรวจอาหาร และ
ขนมตามแบบตรวจแนบท้าย
- ผู้จาหน่ายร้านค้า
มีความรูเ้ กี่ยวกับฉลาก
อาหารืดู อย. วันหมดอายุ
ได้ืทราบรายการ
ยาที่ห้ามขายในร้านืได้แก่

หัวข้อ

ประเด็นการประเมิน

ดี 2

พอใช้ 1

ปรับปรุง 0

4.4 มีการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ -มีการดาเนินงานเฝ้าระวัง -มีการดาเนินงานเฝ้าระวัง -ไม่มีการดาเนินการเฝ้าระวัง
ผิดกฎหมาย (ยาและอาหาร )ในสถานีวิทยุ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ป้ายโฆษณา รถเร่
ในสถานีวิทยุ
แต่ไม่มีสรุปผล/บันทึก/
ตามแผน
กรณีไม่มสี ถานีวิทยุ
หลักฐาน การดาเนินงาน
ให้เฝ้าระวังป้ายโฆษณา รถเร่
และสรุปผล/บันทึก/หลักฐาน
การดาเนินงาน ให้อาเภอทราบ
4.5 มีการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภค ได้แก่ กลุ่ม อสม. -มีการจัดอบรมให้แก่กลุม่
-มีการจัดอบรมให้แก่กลุม่
-ไม่มีการดาเนินการ
ครู/นักเรียน อย.น้อย
อสม., ครู/นักเรียน อย.น้อย อสม., ครู/นักเรียน อย.น้อย
-มีโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุก -มีโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุก
อย่างน้อย 1 กลุ่ม
อย่างน้อย 1 กลุ่ม
ในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ ในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
สุขภาพ
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

คะแนนที่ได้

หลักฐาน/
หมายเหตุ/
แหล่งข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
ยาสเตียรอยด์ืยานอนหลับื
ยาปฏิชีวนะืNSAIDs
ยาฉีดืยาโรคเร้อรังื
เบาหวานืความดันืหัวใจื
ยาหยุดถ่ายืLoperamide ื
ยาน้้าแก้หวัดไอส้าหรับเด็ก
-สรุปผลหรือบันทึก/
สอบถามข้อมูลจาก
หลักฐานการดาเนินงาน ชุมชนเพื่อยืนยัน
- แผ่นป้ายโฆษณาในชุมชน

-แผนการดาเนินงาน
ประจาปี/สรุปผลงานหรือ
หลักฐานการดาเนิน
- สัมภาษณ์ผู้บริโภค (อสม.)

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินมาตรฐานงานเภสัชกรรม
ค่าน้าหนัก 10
สูตรการค้านวณ

จานวนคะแนนเต็ม 32 คะแนน
A/B × 100
A = จานวนคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
B = จานวนคะแนนรวมตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

0 – 1.99

2.00-2.99

3.00 – 3.99

4.00- 4.99

5.00

ร้อยละ

40.00-49.99

50.00 -59.99

60.00-69.99

70.00-79.99

80.00-100

สรุปผล

ร้อยละ ..............
ระดับคะแนน................
ผู้ประเมิน......................................................
(........................................................)
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ..........

