เอกสารแนบ Template กลาง
ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ชื่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด
วัยเรียนวัยรุ่น
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น (การขึ้นทะเบียนหน่วยริการยุติการ
ตั้งครรภ์)
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อให้บุคลากร/หน่วยบริการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขึ้นทะเบียนและการให้บริการ
ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
2) เพื่อเป็นแนวทางการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผรู้ ับบริการ
3) ส่งเสริมบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2. ขอบเขต (Scope)
1) ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (ศูนย์อนามัย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบ)
2) นิเทศและเป็นที่ปรึกษางาน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ
โรงพยาบาล/หน่วยบริการ ตามมาตรฐานฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการให้บริการยุติการตั้งครรภที่ ปลอดภัย (RSA)ในระดับเขต
4) รายงานความก้าวหน้า สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของเขต
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)
1) หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล สถานี อนามัย สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สถานพยาบาลของเอกชนที่ขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพ
2) องค์กรเภสัชกรรม หมายถึง องค์กรของรัฐมีภารกิจหลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุน
งานสาธารณสุขของประเทศ
3) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คือ องค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
ภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงิ นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4) การประเมินตนเอง (Self Assessment) หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงาน และบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่
เพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับใด
5) บัญชียาหลัก / บัญชียาหลักแห่งชาติ คือรายการยาที่ประชาชนที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพของ
ภาครัฐสามารถใช้ได้โดยที่ภาครัฐสนับสนุนค่ายาให้ ประชาชนจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง แต่มีข้อ
แม้ว่า ต้องเป็นการใช้ยานั้นเพื่อรักษาอาการที่บัญชียาหลักแห่งชาติสนับสนุ น และรับยาจาก
สถานพยาบาลที่ร่วมโครงการประกันสุขภาพของภาครัฐ
6) ระบบ Smart VMI คือ ระบบบริหารการสั่งยา ที่ผู้ขายเข้าไปช่วยดูแลบริหารสินค้าคงคลังให้แก่ผู้
ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อมีปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม โดยนำสินค้าไปเติมเต็มให้เมื่อถึงจุดสั่งซื้อ
(Reorder Point)
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
- กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลำดับ

1.

ผังกระบวนการ

หน่วยบริการแสดงความ
จำนงค์ขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการยุติการตั้งครรภ์
โดยใช้ยายุติ

หน่วยบริการขึ้น
ทะเบียนการ ใช้ยา
(MTP1+MTP2)

ราละเอียดงาน

ระยะเวลา

หน่วยบริการประเมิน
ตนเอง ตามแบบฟอร์ม
การประเมินความพร้อม
MTP1+MTP2 และ
ประเมินตนเอง เรื่องการ
จัดบริการยุติการ
ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วย
ยาผ่านระบบออนไลน์
ส่งแบบฟอร์มขึ้น
3 - 5 วัน
ทะเบียน MTP-1 MTP2 มายัง สำนักอนามัย
การเจริญพันธุ์ กรม

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

มีการประเมิน หน่วยบริการ/
ตนเองตาม
โรงพยาบาล
แบบฟอร์มการ
ขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการยุติ
การตั้งครรภ์โดย
ใช้ยา

หน่วยบริการ/
โรงพยาบาล
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อนามัย เพื่อตรวจสอบ
เอกสาร

กรมอนามัยตรวจสอบ
เอกสารเพื่อพิจารณาให้
การรับรอง
ครบถ้วน

3 - 5 วัน

กระบวนการ
ดำเนินงาน
เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่
กำหนด

กรมอนามัย

ไม่ครบถ้วน

กรมอนามัยแจ้งรายชื่อ
หน่วยบริการ
ไปยัง สปสช.

สปสช.ตรวจสอบ
รายชื่อหน่วยบริการตามการขึ้น
ทะเบียนใช้ยา
ผ่าน

กรมอนามัยตรวจสอบ
เอกสาร และออกเลขที่
ขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการยุติการตั้งครรภ์
โดยใช้ยา

กรมอนามัย

กรมอนามัยดำเนินการ 3 - 5 วัน
จัดส่งข้อมูลไปยัง สปสช.
เพื่อขึ้นทะเบียนรับยา
ผ่านระบบบัญชียาหลัก
ของ สปสช.

สปสช.ตรวจสอบรายชือ่ 3 - 5 วัน
และประสานไปยัง
องค์กรเภสัชกรรม

กระบวนการ
ดำเนินงาน
เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่
กำหนด

สปสช.

องค์กรเภสัชกรรมจัดส่ง 3 - 5 วัน
ยาเข้าระบบ Smart
VMI ซึ่งเป็นระบบปกติ
ในการบริหารจัดการยา
ของหน่วยบริการที่
ร่วมกับ สปสช.

สรุปรายงานได้
ครอบคลุมตาม
เนื้อหาการ
รายงาน

องค์กรเภสัช
กรรม

ไม่
ผ่าน

องค์กรเภสัชกรรม
กระจายยาให้
หน่วยบริการผ่าน
ระบบ SMART
VMI
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สัญลักษณ์ที่ใช้
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลือ่ นไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขัน้ ตอน
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6. ภาคผนวก (ถ้ามี)
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนใช ้ยามิฟิพริสโตนและ
ไมโซโพรสตอลบรรจุในแผงเดียวกัน
สาหรับสถานพยาบาล

ส่วนสำหรับ สถำนพยำบำล
เรีย น อธิบดีกรมอนามัย

MTP 1
1/2

ส่วนสำหรับกรมอนำมัย
เลขรหัสสถานพยาบาลที่ไดรั้ บอนุมต
ั ิ
///

ข ้าพเจ ้านาย/นางสาว/นาง................................................
 แพทย์  พยาบาล  อื่น ๆ...............................................
ตาแหน่ง..............................................................................
ชื่อสถานพยาบาล..................................................................
ที่อยู่สถานพยาบาล…………………………………………………..….……..
………………………………………………………………………….…....…....
มีความประสงค์ขออนุมัตข
ิ ึ้นทะเบีย นการใชยามิ
้ ฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลบรรจุ
ในแผงเดีย วกันกับกรมอนามัย เพื่อนายามาใช ้ในสถานพยาบาลตามข ้อบ่งใช ้และ
ตามเอกสารกากับยา โดยจะดูแลและรับผิดชอบ เพื่อให ้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู ้รับบริการทุกรายอย่างเต็มความสามารถ
โดยข ้าพเจ ้ายินดีที่จะใหผู้ ้เชี่ยวชาญของกรมอนามัย เข ้ามาสารวจความพรอม
้
ของบุคลากรและสถานพยาบาล ก่อนการอนุมต
ั ิขึ้นทะเบียน และภายหลังการ
อนุมัติใช ้ยา ข ้าพเจ ้าจะส่งรายงานการจัดซื้อและรายงานการใชยามายั
้
งกรมอนามัย
ภายในระยะเวลาที่ระบุตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย
ลงนามผู ้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ตรวจสอบตำมแบบฟอร์ม MTP 2
 ผ่านการประเมิน
 ไม่ผ่านการประเมิน
ลงนามเจ ้าหน้าที่

...................................................
(................................................)

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ
...................................................................
(………………………………………………………………)

...................................................

วัน/เดือน/ปี ................................................................

หมำยเหตุ ผู ้ลงนามขอยืน
่ ขึน
้ ทะเบียนต ้องเป็ นระดับผู ้บริหาร หรือผู ้จัดการสถานพยาบาล
สอบถำมข้อมูลเพิม
่ เติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 590 4244 โทรสำร 02 590 4163(4244) แก้ไข 4 มกราคม
2560 Download แบบฟอร์ม ได้ที่ http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=safe_abortion
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แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนใช ้ยามิฟิพริสโตนและ
ไมโซโพรสตอลบรรจุในแผงเดียวกัน
สาหรับสถานพยาบาล

MTP 1
2/2

หมำยเหตุ: การกรอกขอมู
้ ลสาหรับกรมอนามัย การลงเลขรหัสสถานพยาบาลที่อนุมัตใิ หใช
้ ้ยา
Column ที่ 1: แสดงที่ตงั้ ของสถำนพยำบำลตำมภำคต่ำง ๆ ของประเทศไทย
Code 1. ภำคเหนือ ประกอบดวย
้ 9 จังหวัด ดังนี้ เชีย งราย เชีย งใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง แพร่ พะเยา
น่าน อุตรดิตถ์
Code 2. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบ 19 จังหวัด ดังนี้ เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย นครพนม
สกลนคร มุกดาหาร บุร ีรม
ั ย์ นครราชสีมา ชัย ภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ สุร ินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร
อานาจเจริญ มหาสารคาม ร ้อยเอ็ด
Code 3. ภำคกลำง มี 22 จังหวัด ดังนี้ สุโขทัย กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูร ณ์ พิษณุโลก อุทัย ธานี ชัย นาท
สุพรรณบุร ี นครปฐม นนทบุร ี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นครสวรรค์
ลพบุร ี สิงห์บุร ี สระบุร ี อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก
Code 4. ภำคตะวันออก ประกอบ 7 จังหวัด ดังนี้ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี ระยอง ปราจีนบุร ี สระแก ้ว จันทบุร ี ตราด
Code 5. ภำคตะวันตก ประกอบ 5 จังหวัด ดังนี้ ตาก กาญจนบุร ี เพชรบุร ี ราชบุร ี ประจวบคีรข
ี ันธ์
Code 6. ภำคใต้ ประกอบดวย
้ 14 จังหวัด ดังนี้ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล ชุมพร สุร าษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี
Column ที่ 2: สถำนพยำบำลรัฐ หรือ เอกชน
Code 1. สถานพยาบาลรัฐบาล
Code 2. สถานพยาบาลเอกชน
Column ที่ 3-4: ลักษณะของสถำนพยำบำล
ภำครัฐบำล:
Code 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Code 2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย- วิทยาลัยแพทยศาสตร์
Code 3. โรงพยาบาลส่วนกลาง ขึ้นกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เป็ นต ้น
Code 4. โรงพยาบาลส่วนภูมภ
ิ าค ได ้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โรงพยาบาลชุมชน
Code 5. โรงพยาบาลเฉพาะทาง
Code 6. โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอืน
่ ๆ เช่น สภากาชาดไทย กรมการแพทย์ทหารบก กรมการแพทย์
ทหารเรือ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และอืน
่ ๆ
ภำคเอกชน:
Code 10. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
Code 11. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด
Column ที่ 5-8: ลำดับที่ได้รบ
ั กำรอนุม ัติขน
ึ้ ทะเบียนจำกกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
เป็ นลาดับตั้งแต่ 0001-9999 ที่ได ้รับอนุมัตข
ิ ึ้นทะเบีย นจากกรมอนามัยให ้สามารถใช ้ยาได ้

สอบถำมข้อมูลเพิม
่ เติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 590 4244 โทรสำร 02 590 4163(4244) แก้ไข 4 มกราคม
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แนวทางสารวจสถานพยาบาลก่อนอนุมัติขึ้นทะเบียน
สาหรับใช ้ยามิฟิพริสโตนและ
ไมโซโพรสตอลบรรจุในแผงเดียวกัน

MTP 2
1/2

รำยกำรสำรวจและประเมิน ควำมพร้อม (check list)
สำหรับ สถำนพยำบำล
ก่อนอนุมต
ั ใิ ช้มฟ
ิ ิ พริสโตนและไมโซโพรสตอลทีบ
่ รรจุในแผงเดียวก ันเพื่อยุตก
ิ ำรตัง้ ครรภ์
หัวข้อ

หัวข้อกำรเตรียมกำร

บุคลำกร และตำรำงกำรให้บริกำร
มี

ไม่มี





▪ มีการทบทวนบทบาทและศักยภาพของบุคลากรที่เกีย
่ วข ้อง ซึ่งไดแก่
้ แพทย์ พยาบาล เภสัช
กร และบุคลากรแนะแนว เพื่อเตรียมการใหเหมาะสมและสามารถผสมผสานการให
้
้บริการ
ด ้านนี้





▪ มีการทบทวน และวางแผนตารางเวลาการให ้บริการ













▪

มีการคัดเลือกบุคลากรเฉพาะเพื่อมาทาหน้าที่ในการใหบริ
้ การ

▪ มีการวางระบบและบุคลากรสนับสนุนที่พรอมให
้
บริ
้ การ 24 ชั่วโมง
▪ มีการประเมินศักยภาพของบุคลากรที่ให ้บริการ เรื่องการทาหัตถการ เพื่อใหสามารถ
้
ให ้บริการได ้ในกรณีที่ผู ้รับบริการเลือกวิธก
ี ารทางหัตถการแทนการใช ้ยา หรือสามารถส่งต่อ
ผู ้รับบริการไปยังสถานพยาบาลอื่น ๆ ที่มีบริการด ้านนี้

กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ และรำคำ
▪ มีการเตรีย มแนวทางการใหบริ
้ การของสถานพยาบาล
▪ มีห ้องให ้การปรึกษาและหองพั
้
กพื้น ในกรณีที่ผู ้รับบริการมาใชยาไมโซโพรสตอล
้
ที่
สถานพยาบาล













▪ มีการวางแผนในเรือ
่ งการคิดค่าใช ้จ่าย และการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร เช่น การตรวจ
ปัสสาวะ การตรวจอุลตราซาวด์ เป็ นต ้น





▪ มีความพร ้อมของเครือ
่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได ้แก่
- เครื่องมือดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration-MVA)
- เครื่องอุลตราซาวด์
▪ หรือสามารถส่งต่อผู ้รับบริการไปรับการตรวจยืนยันอายุครรภ์ด ้วยอุลตราซาวด์ และรับบริการ
ยุติการตั้งครรภ์ด ้วยเครือ
่ งมือดูดสุญญากาศ กรณีที่ผู ้รับบริการต ้องการยุตก
ิ ารตั้งครรภ์ด ้วยวิธี
ทางหัตถการ หรือกรณีที่ยต
ุ ิการตัง้ ครรภ์ดวยยาล
้
้มเหลว





▪ กาหนดวันที่เปิ ดใหบริ
้ การ และประสานการส่งต่อผู ้รับบริการกับเครือข่ายด ้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์





▪ มีการวางระบบการรับหรือส่งต่อ และระบบติดตามหากผู ้รับบริการไม่มาตามนัด
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ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
แนวทางสารวจสถานพยาบาลก่อนอนุมัติขึ้นทะเบียน
สาหรับใช ้ยามิฟิพริสโตนและ
ไมโซโพรสตอลบรรจุในแผงเดียวกัน
หัวข้อ

MTP 2
1/2

หัวข้อกำรเตรียมกำร

กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ และรำคำ
มี

ไม่มี









▪ มีร ะบบการบันทึก และส่งรายงานการใช ้ยาใหกั้ บกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
▪ มีการให ้คาแนะนาปรึกษาและบริการคุมกาเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์

กำรอบรม และกำรประชุม




▪ มีการวางแผนและจัดประชุมทาความเข ้าใจเบื้องต ้นกับฝ่ ายต่าง ๆ โดยเฉพาะด ้านทัศนคติที่
เกี่ย วข ้องในเรื่องนี้ เพื่อใหเกิ
้ ดความร่วมมือและการส่งต่อภายในสถานพยาบาล





▪

มีการวางแผนและจัดอบรมเจ ้าหน้าที่ที่ใหบริ
้ การ และผู ้เกีย
่ วของ
้





▪

มีร ายชื่อทีมแพทย์ที่ปรึกษา กรณีมป
ี ัญหา หรือข ้อสงสัย
ข้อมูลของสถำนพยำบำล

ชื่อหน่วยงาน

ที่อยู่

ชื่อผู ้ให ้ข ้อมูล
เบอร์โทร :
วัน/เดือน/ปี ที่ให ้ข ้อมูล

เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลผู้สำรวจและผลกำรสำรวจ
การสารวจครั้งนี้เป็ นการสารวจโดย

 บุคลากรของสถานพยาบาลเอง
 บุคลากรที่ได ้รับมอบหมายจากกรมอนามัย

ชื่อ นามสกุล
ผลการสารวจ

หน่วยงานและที่อยู่
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ผ่านแบบมีเงื่อนไข ระบุ ……………………………………………………………………..……..
ลงนามผู ้สารวจ

วัน เดือน ปี ที่ลงนาม

……………………………………………………………………
………………………………………………………
(
)
หมำยเหตุ ผู ้สารวจสถานพยาบาลต ้องเป็ นแพทย์ หรือพยาบาลที่ใหบริ
้ การ
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เงื่อนไขการประเมินกระบวนการขึน้ ทะเบียนหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา
1. ข้อกำหนดเงื่อนไขกระบวนการพิจารณา รับรองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา
ครบ

มีการดำเนินการตามแผนภูมิกระบวนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้
ยา ซึ่งต้องมีเอกสารครบถ้วน และสมบูรณ์ ตามกระบวนการที่ 1 - 2

ไม่ครบ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. ข้อกำหนดเงื่อนไขกระบวนการพิจารณา เพื่อขึ้นทะเบียนรับยาผ่านระบบบัญชียาของ สปสช.
ผ่าน

มีดำเนินการตามแผนภูมิกระบวนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-3 ซึ่งต้องมีเอกสารแจ้งรับรองหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการยุติ
การตั้งครรภ์โดยใช้ยา

ไม่ผ่าน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
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