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คํานํา 
“สุขศาลาพระราชทาน” เปนสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กในพ้ืนท่ีชุมชนแนวตะเข็บขายแดนท่ีจัดตั้งข้ึน

ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีจะพัฒนาหนวยพยาบาลในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ีหางกัน ยากตอการเขาถึงบริการสาธารณสุข ใหเปนสุขศาลาพระราชทาน ดวยพระราชปณิธานท่ีทรง

มุงหวังใหพสกนิกรผูยากไรในพ้ืนท่ีทุรกันดาร หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และไดทรงมี

พระราชดําริท่ีจะพัฒนาหนวยพยาบาลท่ีมีอยูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีหางไกลใหเปน “สุขศาลา

พระราชทาน” ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา เพ่ือเปนท่ีพ่ึงทางดานสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถ่ินทุรกันดารท้ัง

ในยามปกติและฉุกเฉิน รวมท้ังชวยใหเกิดความไววางใจในเจาหนาท่ีของรัฐและเปนสวนสนับสนุนใหเกิดความม่ันคงของ

ชาติ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมดําเนินงานกับกองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชานแดน และสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน รวมท้ังบริษัททีโอที จํากัดมหาชน ไดนอมนําพระราชดําริและพระราชปณิธานมาเปนแนวทางการ

ดําเนินงานพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือใหเปนแหลงบริการดานสุขภาพและการ

สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเทาเทียม และดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการอํานวยการโครงการ

สุขศาลาพระราชทาน เพ่ือการดําเนินงานแบบบูรณาการกับหนวยงานเครือขายทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ใหเกิดเปนรูปธรรม ตอเนื่อง เปนระบบอยางยั่งยืน  

ดังนั้น คณะกรรมการอํานวยการโครงการสุขศาลาพระราชทาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานท่ีตั้งอยูใน

พ้ืนท่ีของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงเปรียบเสมือนสถานบริการ

สาธารณสุขขนาดเล็กของกระทรวงสาธารณสุข จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาตามเกณฑคุณภาพการใหบริการสาธารณสุข 

ซ่ึงเปนเกณฑพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปน ท่ีไดกําหนดข้ึนจากการประเมินสภาพแวดลอม ความตองการ และความเปนไปได

ของการดําเนินการในพ้ืนท่ีสุขศาลาพระราชทาน เพ่ือใหเปนแนวทางปฏิบัติในการวางแผนพัฒนาดานการใหบริการ

สาธารณสุขท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีอยางเปนมาตรฐาน มีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยการ

ทํางานรวมกับเครือขายทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาโดยเกิดจากการมีสวนรวม และยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน

ของทุกสุขศาลาพระราชทาน โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขใหดียิ่งข้ึน สอด

รับกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันหรือพัฒนาการในดานบริการสาธารสุข เพ่ือใหสุขศาลาพระราชทานทุกแหงสามารถ

ใหบริการไดอยางมีมาตรฐาน ปลอดภัยและสามารถดูแลสุขภาพประชาชนและชุมชน ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ 

ปองกันควบคุมโรค และการบําบัดรักษา ฟนฟูสุขภาพ รวมท้ังจัดการสุขภาพในพ้ืนท่ีของตนไดอยางยั่งยืนตอไป 

ในการนี้ขอขอบคุณ คณะกรรมการอํานวยการโครงการสุขศาลาพระราชทาน และเครือขายหนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค และหนวยงานรวมดําเนินการจากภาคสวนตางๆ ท่ีใหความรวมมือ 

สนับสนุน และมีสวนรวมในการพัฒนาเกณฑคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานสูการปฏิบัติให

เกิดผลเปนรูปธรรมจนสําเร็จลุลวงอยางดียิ่งมาโดยตลอด 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

เมษายน 2562 
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บทที่ 1 

หลักการและแนวคิดในการดําเนินการและการพัฒนาคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุข 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไดบัญญัติ ประเด็นดานสาธารณสุขไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใน

หลายมาตราไดแก  

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย “มาตรา 47 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของ

รัฐ” บุคคลผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ บุคคลยอมมีสิทธิ

ไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย “มาตรา 48  สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอน

และหลังการคลอดบุตรยอมไดรับความคุมครองและชวยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  

หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ “มาตรา 54 วรรคสอง รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขา

รับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดย สงเสริมและ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย” “มาตรา 55 รัฐตอง

ดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทย

ใหเกิดประโยชนสูงสุด” บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค 

การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพดวย รัฐตองพัฒนาบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง  

หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ “มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบ

พ้ืนฐานท่ีสําคัญของสังคม จัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริมและพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชน” 

 ซ่ึงมุงเนนใหหนวยงานสาธารณสุขของรัฐตองดําเนินการสงเสริมการสาธารณสุข ใหประชาชนไดรับบริการท่ีได

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง ซ่ึงการสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง หรือ ความเปน

ธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปนนั้น ในปจจุบันระบบบริการสาธารณสุขไทยมีการขยายความครอบคลุมของสถาน

บริการสาธารณสุข โดยมีโครงสรางหนวยบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด เพ่ือให

เกิดความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปน อยางไรก็ดีคงปฏิเสธไมไดวาความเปนจริงนั้น ยังพบวาการเขาถึง

บริการสาธารณสุขก็ยังคงไมท่ัวถึง อันเนื่องมาจากขาดแคลนบุคลากรดานสาธารณสุข จึงทําใหการกระจายของบุคลากร

สาธารณสุขไมท่ัวถึง ปญหาในเรื่องพ้ืนท่ีหางไกล ทุรกันดาร การคมนาคมสัญจรลําบาก รวมถึงชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีกฎมายของ

อุทยานท่ีเปนปญหาขอพิพาท พ้ืนท่ีชายขอบเสี่ยงตอภัยคุกคามและความม่ันคงของประเทศ ปญหาสภาพอากาศ ภูมิศาสตร 

และปญหาดานความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนาธรรม ซ่ึงลวนแลวแตเปนขอจํากัดท่ีเปนปญหาสําคัญในการเขาถึง

บริการสาธารณสุข ดังนั้นการดําเนินโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชาย จึงเปนการจัดและสงเสริมใหเกิด

ความเปนธรรม และความท่ัวถึงเทาเทียมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปนไดอยางดียิ่ง ซ่ึงจะไมเพียงแตสรางโอกาสใน

การเขาถึงบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนเทานั้น แตจะเปนบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับ

ใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง ภายใตบริบทความพรอมในพ้ืนท่ี คําวาคุณภาพในระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุข ในทีนี้ หมายถึง 

การตอบสนองความตองการของผูปวย ผูรับบริการ ประชาชนจนเกิดความพึงพอใจ สรางคุณคาใหเกิดข้ึน และสามารถแกไข

ปญหาและตอบสนองความตองการภายใตการมีมาตรฐานและถูกหลักวิชาการ 
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1.2 องคประกอบของคุณภาพในระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขควรประกอบดวย 

1. คุณภาพทางการบริการ (Service quality) ผูปวยหรือผูมารับบริการ พอใจในบริการท่ีใหท้ังความสะดวก รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ มีการสื่อสารกับผูปวยหรือผูมารับบริการ อยางดี ทําใหผูปวยหรือผูมารับบริการ พึงพอใจอยางท่ีคาดหวังหรือเกิน

ความคาดหวัง 

2. คุณภาพทางการรักษาหรือคุณภาพในเชิงวิชาชีพ (Medical /Professional quality) การรักษาถูกตองตามหลักวิชาการ

แพทยสมัยใหม ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ 

3. คุณภาพทางดานบริหารจัดการ (Management quality) มีการบริหารงานท่ีใชทรัพยากร อยางคุมคา ใหบริการท่ีมี

คุณภาพแกผูรับบริการโดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด คนในองคกรทํางานอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

1.3 หลักสําคัญในการพัฒนาคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน 

1. ผูปวยไดรับบริการท่ีดีท่ีสุดภายใตสถานการณ/บริบทและทรัพยากรท่ีมีของสุขศาลาพระราชทานแหงนั้น 

2. สมาชิกของทีมใหบริการดวยใจ รวมใจกันทํา  ทําดวยใจท่ีมุงม่ัน และทําดวยความเขาใจในแนวทางการ

พัฒนาตามเกณฑคุณภาพ 

3. มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจนเพ่ือใหเกิดคุณภาพในการดูแลผูปวย 

4. มีการสรางเครือขายละบูรณาการการทํางานและความรวมมือท่ีเขมแข็งในหลายๆสวน ท้ังจากหนวยงาน

ภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆเพ่ือใหเกิดการใหการสนับสนุนในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.4 หัวใจสําคัญในการพัฒนา 

1.4.1 เกณฑคุณภาพสุขศาลาพระราชทานฯ 

คือ การวิเคราะหหาจุดออนในระบบท่ีเปนอยู และดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเนื่องตาม มิติของ

กระบวนการพัฒนา : PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

1. วิเคราะหหาจุดออนในระบบท่ีเปนอยู 

2. ดําเนินการปรับปรุงหรือจัดวางระบบใหม 

3. ทบทวนเกณฑคุณภาพเปนระยะ 

4. จัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 

ท้ังนี้ วิธีการงายๆ ในการใชเกณฑคุณภาพนี้  ไดแก 

1. วิเคราะหหาจุดออนในระบบท่ีเปนอยู  คือ การท่ีทีมงานหรือหนวยงานมารวมพิจารณาเกณฑคุณภาพวา

ประเด็นใด คือสิ่งท่ีหนวยงานทําไดดีแลว ประเด็นใดยังเปนจุดออนท่ีควรปรับปรุงใหดีข้ึน แยกแยะออกเปนประเด็นท่ีตอง

ปรับปรุงซ่ึงสามารถทําไดงาย และประเด็นท่ีตองปรับปรุงซ่ึงมีความซับซอนหรือยากลําบาก  กําหนดแนวทางการ

ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงพรอมท้ังระบุงานหรือบุคคลผูรับผิดชอบ ในชวงนี้เปนชวงเวลาของการทําความเขาใจกับความมุง

หมายหรือประโยชนของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานดวย มีขอเตือนใจวาไมควรทําไปโดยปราศจากความเขาใจในความ

มุงหมายหรือประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน 

2. ดําเนินการปรับปรุงหรือจัดวางระบบใหม  โดยเลือกจากประเด็นท่ีสามารถทําไดงายมาดําเนินการกอน 

3. ทบทวนขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานเปนระยะ  เพ่ือดูความกาวหนาในการปรับปรุง และหาโอกาสพัฒนาท่ีจะ

ทําใหดีข้ึน  เปนระบบมากข้ึน  เชื่อมโยงประสานกันไดดีข้ึน ครอบคลุมมากข้ึน   ใชนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคใหมาก

ข้ึน มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีชัดเจนข้ึน 

4. จัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร  อยางสั้นๆ และงายตอการนําไปใชเพ่ือเปนหลักประกัน

วาจะธํารงระบบงานท่ีปรับปรุงหรือจัดวางข้ึนใหมนั้นไดตลอดไป 



5 

การใชเกณฑคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาและติดตามคุณภาพ ถือวาเปนกระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญ เปนการ

เชื่อมโยงหลักการและนามธรรมสูการปฏิบัติ และ PDCA คือวงลอของการปฏิบัติ ตั้งแตการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ 

การเรียนรูหรือทบทวนติดตามประเมินผล และการปรับปรุงใหดีข้ึน อาจเรียกวาเปนวงลอเพ่ือการ “ทําดี ทําถูก ทําเปน” 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) จะเริ่มจากตรงไหนกอนก็ได แตเริ่มแลวควรขยับไปจนครบทุกองคประกอบท่ีเหลือ 

เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการทํางานหรือการพัฒนาท่ีดี มาจากการวิเคราะหบริบท หรือสถานการณเฉพาะของตน 

คูกับการวิเคราะหเปาหมายของเกณฑคุณภาพ เม่ือไดเปาหมายชัดเจน ก็สามารถกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเพ่ือการติดตาม

กํากับหรือการประเมินผลได และเม่ือมีเปาหมายชัดเจน รูประเด็นสําคัญตางๆ ท่ีเปนความเสี่ยงหรือความตองการ ก็

สามารถออกแบบระบบงานท่ีเหมาะสมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-1 แสดงวงลอแหงการพัฒนาคุณภาพ (Quality  Improvement Cycle : Deming Cycle) 

1.4.2 นอมนําหลัก เขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาประยุกตใช 

หลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปน

หลักการสําหรบัการแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งตางๆ 

การเขาใจ  การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการศึกษาขอมูลทุกมิติของชุมชน คนหารากของปญหา และ

รวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดําริท่ัวประเทศ 

การเขาถึง  เปนเรื่องการสื่อสารและสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสารสรางความเขาใจและความม่ันใจกับชุมชน รวมกัน

วิเคราะห ปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวน การพัฒนามากท่ีสุด 

การพัฒนา  เปนเรื่องของการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สรางทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา 

การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏบิัติของชุมชน รวมท้ังการใหทีมพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําในชุมชน และติดตาม

สนับสนุนประเมินผล 

1.5 ส่ิงท่ีชวยขับเคล่ือนการพัฒนา   

 การเรียนรู  เปนสิ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนา  การเรียนรูในท่ีนี้ครอบคลุมการทบทวนและติดตามประเมินผล

ในทุกรูปแบบ ซ่ึงมีวิธีการมากมาย เชน 

1) การแลกเปล่ียนเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติซ่ึงเดิมมักจะถือกันวาเปนสิ่งท่ีนอกตํารา 

ใชการไมได แตท่ีจริงมีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางาน สวนหนึ่งจะไดคําตอบวาทําอยางไรใหความรูในตํารามาสูการ

ปฏิบัติไดจริง และในกรณีท่ีไมสามารถทําตามแนวทางท่ีควรจะเปนได จะทําอยางไรใหปลอดภัยท่ีสุด 

2) การอภิปรายกลุม เม่ือมีเรื่องใหมเขามาซ่ึงยังไมเปนท่ีเขาใจกันอยางกวางขวาง  การมอบหมายใหมีผูไปศึกษา

และนํามาอภิปรายในกลุม จะทําใหเกิดการเรียนรูในสิ่งเหลานั้น และเปนการจุดประกายใหนําไปปฏิบัติ 
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3) สุนทรียสนทนา  เปนการเรียนรูของกลุมท่ีไดผลท้ังในดานความเขาใจผูอ่ืน ความเขาใจตนเอง กอใหเกิด

ความสุขและมีพลังในการท่ีจะกาวตอไปขางหนา 

4) การนําเสนอเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นหรือขอวิพากษ  เม่ือมีบางหนวยงานไดทดลองปฏิบัติบางสิ่งบางอยางแลว 

อาจจะจัดเวทีใหทีมงานไดนําเสนอ เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นหรือขอวิพากษ อันจะนําไปสูการตอยอดความคิด หรือการปรับ

ทิศทางการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

5) การเขียนบันทึกความกาวหนา  จะทําใหผูเขียนไดตกผลึกความคิดใหชัดเจนยิ่งข้ึน  การเขียนบันทึกอาจจะ

เปนการเขียนอยางอิสระ ไมตองมีรูปแบบ  หรืออาจจะเปนการเขียนตามประเด็นท่ีกําหนดไว  

6) การเย่ียมสํารวจ/ตรวจสอบภายใน   เปนการประเมินดวยคนภายในกันเอง โดยเขาไปดูในสถานท่ีจริง  เจต

คติของการเขาไปควรเพ่ือเขาไปใหความชวยเหลือมากกวาเพ่ือการประเมินเสมือนผูเยี่ยมสํารวจภายนอก  การเขาไป

พรอมๆ กันจากผูเก่ียวของหลายฝายจะใหผลไดดีกวา 

8) การทบทวนหลังทํากิจกรรม  ทุกครั้งหลังจากทํากิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรมเล็กหรือใหญ ทีมงานท่ีรวม

กิจกรรมมาทบทวนรวมกันวาสิ่งท่ีทําลงไปนั้นบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวแตแรกหรือไม อะไรคือความสําเร็จหรือคุณคาท่ีควร

รักษา อะไรคือจุดออนท่ีควรปรับปรุงในโอกาสตอไป 

9) การติดตามตัวช้ีวัด การวิเคราะหขอมูลและการประเมินการบรรลุเปาหมาย  เปนการเรียนรูจากขอมูลท่ี

เกิดข้ึนจากการทํางาน ซ่ึงจะทําใหทราบแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง และระดับการปฏิบัติท่ีแตกตางจากเปาหมาย  ควร

ใหความสําคัญใหมากกับการวิเคราะหและการเชื่อมโยงขอมูล   

10) การทํากิจกรรมทบทวนคุณภาพ เปนการเรียนรูจากจุดออน ความเสี่ยง เหตุการณท่ีไมพึงประสงค และ

เสียงสะทอนตางๆ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงระบบใหมีความรัดกุมยิ่งข้ึน  พึงระวังวาจะไมใชการทบทวนเพ่ือเปนการจับผิด

ตัวบุคคลเปนเปาหมายแรก แตมุงเรียนรูสถานการณเพ่ือชวยเหลือบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของในเหตุการณได

ยอนรอยบอกเลาความรูสึกและความคิดท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลากอนท่ีจะเกิดเหตุการณ จะชวยใหเห็นโอกาสพัฒนาในเรื่อง

เล็กๆ นอยๆ ท่ีจะชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานไดงายข้ึน 

11) การประเมินตนเองตามมาตรฐาน  มาตรฐานเปนเครื่องมือชวยใหเราไดมองเห็นวาระบบงานท่ีวางไวนั้นมี

ความรัดกุมเหมาะสมดีแลวหรือไม  มีการนําวงลอ PDCA มาปฏิบัติอยางไร  สามารถบอกถึงการบรรลุเปาหมายในแตละ

ระบบหรือกระบวนการไดเพียงใด 

12) การทบทวนบันทึกการดูแลผูปวย ในข้ันพ้ืนฐานคือการทบทวนความสมบูรณของการบันทึก  หากจะใหการ

ทบทวนนั้นมีผลถึงคุณภาพการดูแลผูปวย ควรจะทบทวนใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติในข้ันตอนตางๆ ของ

กระบวนการดูแลผูปวย และทบทวนวาเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงคอะไรบางจากการดูแลนั้น โดยมีเปาหมายเพ่ือการ

ปรับปรุง มิใชการกลาวโทษหรือหาผูกระทําผิด 

1.6 มิติของการพัฒนาคุณภาพของสุขศาลาพระราชทานฯเชิงระบบ 

การพัฒนาคุณภาพของสุขศาลาพระราชทานฯ คือ กลไกกระตุนและสงเสริม ใหสุขศาลาพระราชทานฯ มีการ

พัฒนาคุณภาพท้ังองคกรอยางมีระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ข้ันตอน คือ การพัฒนาคุณภาพ, การประเมินคุณภาพและ

การรับรองคุณภาพ 

1. การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพในท่ีนี้ คือ การจัดระบบบริหารและ

ระบบการทํางานในสุขศาลาพระราชทานฯ ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในเกณฑคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนการทํางานดวยใจท่ีมุงม่ัน

ตอคุณภาพของเจาหนาท่ี การทํางานเปนทีม การตอบสนองความตองการของผูปวย และผูรับผลงาน มีระบบตรวจสอบ 

เพ่ือแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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2. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) การประเมินคุณภาพ คือ การตรวจสอบระบบงานและสิ่งท่ี

ปฏิบัติ กับเกณฑคุณภาพของสุขศาลาพระราชทานฯกําหนดไว โดยวิธีการประเมินคุณภาพแบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 

- การประเมินคุณภาพโดยสุขศาลาพระราชทานฯ (Self-Assessment) เปนการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบ

ความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบ ความพรอมท่ีจะไดรับการประเมินและรับรองจากภายนอก การประเมิน

ตนเองของสุขศาลาพระราชทานฯ ควรประเมินโดยทีมท่ีเก่ียวของ โดยควรครอบคลุมการประเมินเพ่ือคนหาโอกาสพัฒนา, การ

ตรวจเยี่ยม เพ่ือสังเกตการปฏิบัติงานจริง, การทบทวนแนวคิด แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานจริง และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ

นําไปสูการแกปญหาและพัฒนาวิธีการการทํางานอยางตอเนื่อง, การใชแบบประเมินตนเองเพ่ือบันทึกและวิเคราะหระบบงาน

ตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดไว 

- การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Survey) เปนการประเมินจากทีมผูแทนคณะกรรมการ

อํานวยการโครงการสุขศาลาพระราชทานฯ และทีมจังหวัด เพ่ือดูสุขศาลาพระราชทานฯ ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

ตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดไวไดครบถวนแลวหรือไม มีประเด็นใดท่ียังไมสามารถพัฒนาใหไปถึงขอกําหนดในเกณฑ

คุณภาพ เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่องตอไป รวมท้ัง เปนการรับรองสุขศาลา

พระราชทานฯ คือการรับรองวาสุขศาลาพระราชทานฯ มีการจัดระบบงานท่ีดี เอ้ือตอการใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 

และปลอดภัย, มีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง, มีการตรวจสอบตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ ภายใตสถานการณ/บริบทและทรัพยากรของสุขศาลาพระราชทานฯแหงนั้น 
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บทที่ 2 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน 

ยุทธศาสตรสุขศาลาพระราชทาน ฉบับท่ี ๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

วิสัยทัศน 

“สุขศาลาพระราชทานเปนท่ีพ่ึงดานสุขภาพข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพของนักเรียนและประชาชนในถ่ินทุรกันดารและ

พ้ืนท่ีพิเศษดานความม่ันคง” 

เปาหมาย: ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสุขศาลาพระราชทาน ถ่ินทุรกันดาร พ้ืนท่ีชายแดน และพ้ืนท่ีพิเศษดานความ

ม่ันคงเขาถึงบริการดานสาธารณสุข และจัดการสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 

พันธกิจ 

๑. ใหบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานท้ังในยามปกติและฉุกเฉิน 

๒. สงเสริม พัฒนาใหนักเรียนและประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม  

๓. สรางการมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพนักเรียน ประชาชน และชุมชน เพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการของสุขศาลาพระราชทานแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

๒. พัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและกําลังคนดานสุขภาพ 

คาเปาหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร 

     ๑.  สุขศาลาพระราชทานมีคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขตามเกณฑท่ีกําหนด 

     ๒.  ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสุขศาลาพระราชทาน สามารถจัดการสุขภาพไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการของสุขศาลาพระราชทานแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

เปาประสงค : สุขศาลาพระราชทานมีระบบบริหารจัดการและระบบบริการท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดของความสําเร็จ สุขศาลาพระราชทานมีคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขตามเกณฑท่ีกําหนด 

กลยุทธท่ี ๑ บริหารจัดการสุขศาลาพระราชทานในรูปคณะกรรมการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานในทุกระดับ  

กลวิธี 

 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับ

จังหวัด ระดับอําเภอ/พ้ืนท่ี 

1.2 สงเสริมและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานใหเปนเครือขายบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและ

เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ 

 1.3 ระบบการสรางแรงจูงใจ ระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล/เยี่ยมเสริมพลัง  

1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ การดําเนินงานตามภารกิจ

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธท่ี ๒ สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ  

  กลวิธี 

 2.1 สนับสนุนยา เวชภัณฑ ครุภัณฑ และทรัพยากรอ่ืนๆ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

2.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟา พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

2.3 พัฒนาระบบงบประมาณ 
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กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

   กลวิธี 

  3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสุขภาพของสุขศาลาพระราชทานตามเกณฑมาตรฐาน

ท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง 

  3.2 พัฒนาองคความรูและศักยภาพของบุคลากรดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุข

ศาลาพระราชทาน 

  3.3 การทบทวนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน 

 3.4 พัฒนาเกณฑคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน  

 3.5 สงเสริมการนําภูมิปญญาพ้ืนถ่ินเพ่ือการดูแลสุขภาพ และใหบริการของสุขศาลาพระราชทาน 

 3.6 สงเสริม สนับสนุนการจัดการความรูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลา

พระราชทาน 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบการรักษาทางไกลและระบบการสงตอผูปวย 

  กลวิธี 

4.1 พัฒนาและการเชื่อมโยงการสงตอผูปวยเขากับระบบการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

4.2 สรางและพัฒนาเครือขายและจิตอาสาการสงตอผูปวย 

4.3 จัดตั้งและเสริมสรางความเขมแข็งกองทุนเพ่ือการสงตอผูปวย 

4.4 พัฒนาระบบใหคําปรึกษาเพ่ือการรักษาทางไกลและการสื่อสารสุขภาพ 

4.5 ระบบการสนับสนุนการสงตอผูปวย 

กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลวิธี  

5.1 พัฒนาโปรแกรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหรองรับ  

5.2 จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดานสุขภาพของชุมชนโดยเชื่อมโยงและใชขอมูลรวมกับ 

เครือขาย 

5.3 จัดทําทะเบียน/เวชระเบียนผูปวยและผูรับบริการ 

5.4 ระบบรายงานการประมวลผลขอมูลการใหบริการดานการรักษาพยาบาล การสงเสริม 

สุขภาพการปองกันควบคุมโรค การติดตามผูปวย และการสงตอผูปวย 

5.5 การเชื่อมโยงระบบการรายงานขอมูลดานสุขภาพหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5.6 การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการสุขศาลาพระราชทาน 

กลยุทธท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูสุขศาลาพระราชทาน 

  กลวิธี 

  6.1 การถอดบทเรียน 

  6.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินสุขศาลาพระราชทาน 

ยุทศาสตรท่ี ๒. พัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 

เปาประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

ตัวช้ีวัดของความสําเร็จ 

 ๑. ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

๒. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
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กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูสุขภาพผานเครือขายแบบมีสวนรวม 

กลวิธี 

1.1 สรางเครือขายผูนํา/ปราชญชาวบาน/แกนนําการสื่อสารสุขภาพ/ 

1.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ/คลังความรูโดยการมีสวนรวม 

1.3 แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาระบบการส่ือสารสุขภาพสูชุมชน 

กลวิธี 

2.1 พัฒนาสื่อสุขภาพ ไดแกสื่อบุคคล สื่อวัฒนธรรมประเพณี สื่อสิ่งพิมพ 

  2.2 กิจกรรมรณรงคดานสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 

กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาคประชาชน ( อสม./อสม.นอย/แกนนําสุขภาพนักเรียน/แกนนําสุขภาพ

ชุมชน) 

กลวิธี 

3.1 พัฒนาศักยภาพ อสม.และเครือขายนักจัดการสุขภาพชุมชน  

3.2 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน (อสม.นอย)  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและกําลังคนดานสุขภาพ  

เปาประสงค 1. บุคลากรมีศักยภาพดานการรักษาพยาบาลและบริหารจัดการ 

2. บุคลากรและเครือขายมีวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน   

กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพครูพยาบาล  

กลวิธี 

1.1.1  การพัฒนาศักยภาพครูพยาบาล  

- แผนพัฒนาบุคลากร 

- การฟนฟูศักยภาพดานการรักษาพยาบาล และการาบริการสาธารณสุข 

  1.1.2 การพัฒนาระบบการศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (e – leaning)  

กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน 

กลวิธี 

2.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “เจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน” 

 - การรักษาพยาบาลเบื้องตน 

 - การสื่อสารสุขภาพและการจัดการสุขภาพชุมชน 

 2.2 อบรมเจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน  

กลยุทธท่ี ๓ สงเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิดานการแพทยและสาธารณสุขแกบุคลากรสุขศาลาพระราชทาน 

  กลวิธี 

  3.1 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาของเจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน 

อาสาสมัครสาธารณสุข และเครือขาย 

  - สงเสริมใหจบการศึกษา ระดับมัธยมปลาย ข้ึนไป  

  - เพ่ิมหนวยกิตดานวิทยาศาสตร 
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3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน อสม. และเครือขาย ไดศึกษาตอดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

  - พนักงานสาธารณสุขชุมชน 

  - ผูชวยพยาบาล/พยาบาลศาสตร 

- สาธารณสุขศาสตร และอ่ืนๆ 

กลยุทธท่ี 4 สรางความเขมแข็งทีมพ่ีเล้ียงและเครือขาย 

กลวิธี  

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงดานการบริหารจัดการสุขศาลาพระราชทาน   

- การสรางความสัมพันธ/สรางความรวมมือเครือขาย 

- ภาวะผูนํา/การบริหารจัดการ 

- การสรางสวัสดิการ/แรงจูงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

บทที่ 3 

เกณฑคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน ๖ หมวด    

หมวดท่ี 1 : วัตถุประสงคของหนวยงาน  การจัดโครงสรางหนวยงาน 

1. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงานเปนลายลักษณ

อักษร  

2. มีการจัดโครงสรางหนวยงานท่ีเอ้ือตอการใหบริการ และการการจัดการ 

หมวดท่ี 2 : การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร 

 1. มีการจัดบุคลากรเพ่ือใหบริการไดอยางเพียงพอ เหมาะสม 

2. มีการเตรียมความพรอมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะการจัดการและการใหบริการดาน

สุขภาพอยางมีคุณภาพ 

หมวดท่ี 3 : กระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติงาน  

1. มีคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมขอบเขตบริการเปนลายลักษณอักษร 

2. เจาหนาท่ีมีการใชคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

๓. มีระบบ/ข้ันตอน/วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔. มีกระบวนติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ  

หมวดท่ี 4 : ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและสภาพแวดลอม  

 ๑. มียา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือการแพทย และอ่ืนๆอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการใหบริการดาน

สุขภาพ 

๒. มีระบบการสํารองยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือการแพทย และอ่ืนๆ และระบบบํารุงรักษาใหพรอมใช

งานตลอดเวลา 

๓. จัดอาคารและสภาพแวดลอมของหนวยงานใหมีความปลอดภัยตอผูใหบริการและผูรับบริการ และเอ้ือตอการ

มีสุขภาพดี 

หมวดท่ี 5 :  กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย  และใหบริการดานสุขภาพ   

1. มีคูมือแนวทางการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การฟนฟูสมรรถภาพ คูมือกระบวนการ

สงตอผูปวย และคูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค 

2. มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล การรักษาพยาบาล การสงตอผูปวย และการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน 

ควบคุมโรค  

3. มีการบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล และการใหบริการดานสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ และ

สามารถสืบคนขอมูลได 

4. มีการพัฒนากระบวนการใหรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวย การฟนฟู

สมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคอยางตอเนื่อง 

หมวดท่ี ๖ : กระบวนการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ  

 ๖.๑ กระบวนการจัดการสุขภาพชุมชน 

๑. มีทีมภาคีเครือขายสุขภาพในชุมชน (Team) 

๒. มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณ จัดทําฐานขอมูล รวมกันจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ 

ชุมชน (Plan) 
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๓. มี อสม. และภาคีเครือขายสุขภาพเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพฯ  

๔. มีผลลัพธการดําเนินงาน (Result) 

 ๖.๒ กระบวนการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

  ๑. มีทีมดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

  ๒. มีกระบวนการสุขศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพฤติกรรมสุขภาพดานสุขภาพ 

  ๓. มีศูนยเรียนรูดานสุขภาพ 

  ๔. มีนักเรียนตนแบบดานพฤติกรรมสุขภาพ 
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บทที่ 4 

แนวทางการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ 

การใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน ๖ หมวด    

เกณฑคุณภาพหมวดท่ี 1 : วัตถุประสงคของหนวยงาน การจัดโครงสรางหนวยงาน 

เกณฑและแนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 1.1 มีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปาหมาย และวัตถุประสงคของ

หนวยงาน เปนลายลักษณอักษร  

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 1.1.1 มีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปาหมาย และ

วัตถุประสงคของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร ท่ีมีความเปนไปได และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม   

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 1.1.2 เจาหนาท่ีมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ 

เปาหมาย และวัตถุประสงค  

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 1.1.3 มีการสื่อสารไปยังเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับรู เขาใจ จน

ทราบบทบาทของตนเองท่ีจะทําใหหนวยงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 1.2 มีการจัดโครงสรางหนวยงานท่ีเอ้ือตอการใหบริการและการจัดการ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 1.2.1 มีการจัดโครงสรางหนวยงานท่ีชัดเจนเอ้ือตอการจัดการ และใหบริการ

ดานสุขภาพอยางมีคุณภาพท้ังยามปกติและยามฉุกเฉิน  

 

เกณฑคุณภาพหมวดท่ี 2 : การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑและแนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ 

            เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 2.1 มีการจัดบุคลากรเพ่ือใหบริการดานสุขภาพไดอยางเพียงพอและเหมาะสม 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 2.1.1 มีอัตรากําลังเจาหนาท่ีเพียงพอและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ

ใหบริการดานสุขภาพ กรณีมีเจาหนาท่ีซ่ึงมีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ ตองปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของผูมีใบ

ประกอบวิชาชีพ 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 2.2 มีการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการ

ใหบริการดานสุขภาพอยางมีคุณภาพ และทักษะการจัดการ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 2.2.1 แกนนําสุขภาพนักเรียน อสม. และผูนําสุขภาพในชุมชนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองตามเกณฑ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 2.2.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ   

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 2.2.3 มีการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม

ของเจาหนาท่ีให มีความรู ความสามารถ และทักษะในการใหบริการดานสุขภาพอยางมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการ

จัดการอยางเหมาะสม (แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดคลองกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี) 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 2.2.4 บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร 

เกณฑคุณภาพหมวดท่ี 3 : กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เกณฑและแนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 3.1 มีคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมขอบเขตบริการเปนลาย

ลักษณอักษร 
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แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 3.1.1 มีการจัดทําคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม

ขอบเขตบริการเปนลายลักษณอักษร รวมถึงประเด็นสําคัญของกระบวนงานสนับสนุน 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 3.2 เจาหนาท่ีมีการใชคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 3.2.1 เจาหนาท่ี รับทราบ เขาใจ และใชคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธี

ปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 3.2.2 มีการประเมิน การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคูมือกระบวนการ/

ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 3.3 มีระบบ/ข้ันตอน/วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน  

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 3.1 มีการจัดทํารายงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอ่ืนๆ อยาง

เปนระบบแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําเปนฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนเพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางมีคุณภาพ รวมท้ัง

ขอมูลมีความทันสมัยเปนปจจุบัน 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 3.4 มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 4.1 มีการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพสูงข้ึน  

เกณฑคุณภาพหมวดท่ี 4 : ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและสภาพแวดลอม 

เกณฑและแนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ 

 เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 4.1 มียา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ ในการใหบริการดานสุขภาพ

อยางเพียงพอ และเหมาะสมกับการใหบริการดานสุขภาพ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 4.1.1 มียา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับ

การใหบริการดานสุขภาพอยางเพียงพอ  

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 4.2 มีระบบสนับสนุนและการสํารองยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ 

และระบบบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือแพทยและอ่ืนๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 4.2.1 มีระบบการสนับสนุน ระบบการสํารอง และการตรวจสอบยา เวชภัณฑ 

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ  และการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ ใหพรอมท่ีจะใชงานได

ตลอดเวลา 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 4.3 อาคารและสภาพแวดลอมมีความแข็งแรงม่ันคง มีความปลอดภัยตอผูใหบริการและ

ผูรับบริการ และเอ้ือตอการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข และการมีสุขภาพดี 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 4.3.1 สถานท่ีตั้งหนวยงานมีความแข็งแรง ม่ันคง เหมาะสม มีความปลอดภัย

ของผูใหบริการ ผูรับบริการและชุมชน สะดวกตอการเขาถึงบริการ มีการจัดแบงพ้ืนท่ีภายในเหมาะสมสําหรับการ

ใหบริการดานสุขภาพ และการเก็บ ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 4.3.2 มีระบบการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอยางถูกตอง และสงเสริมการจัดการ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดี    

 

 



16 

เกณฑคุณภาพหมวดท่ี 5 : กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย และใหบริการดานสุขภาพ  

เกณฑและแนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 5.1 มีคูมือแนวทางการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การฟนฟู

สมรรถภาพ คูมือกระบวนการสงตอผูปวย และคูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 5.1.1 มีกระบวนการใหบริการดานสุขภาพครบทุกมิติท้ังดานการรักษาพยาบาล

เบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุม

โรคท่ีมีคุณภาพตาม Clinical Practice Guideline หรือตามมาตรฐานท่ีกําหนด จัดทําเปนคูมือ/ข้ันตอนท่ีชัดเจน และ

เจาหนาท่ีใชเปนแนวทางในการใหบริการอยางถูกตอง 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 5.1.2 กระบวนการรักษาพยาบาล และดูแลผูปวย มีข้ันตอนการประเมินอาการ 

การรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการสงตอผูปวยอยางถูกตองตาม CPG มีการบริหารความเสี่ยง

ทางดานการรักษา การดูแลผูปวย และความเสี่ยงท่ัวไป รวมถึงการติดตาม ประเมินผลการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย 

และการสงตอผูปวย 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 5.2 มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล การรักษาพยาบาล การสงตอผูปวย และการ

สงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 5.2.1 มีกระบวนการติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล การสงตอผูปวย การ

สงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรค พรอมบันทึกขอมูลผลการติดตามประเมินผล และมีการพัฒนาการใหบริการ

ดานสุขภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในหนวยงานและนอกหนวยงาน 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 5.3  มีการบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล และการใหบริการดานสุขภาพอยางถูกตอง 

ครบถวน มีคุณภาพและสามารถสืบคนขอมูลได 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 5.3.1 มีการบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล ระบบการบันทึกขอมูลบุคคล การ

ใหคําแนะนําการดูแลผูปวยและญาติ ประวัติการใหบริการดานสุขภาพลงในแบบฟอรมโดยมีรายละเอียดสําคัญๆท่ี

เก่ียวกับตัวผูปวยท่ีครบถวน ถูกตอง สามารถสืบคนได 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 5.4  มีการพัฒนากระบวนการใหการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคอยางตอเนื่อง 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 5.4.1 มีการทบทวน ประเมินผล และพัฒนากระบวนการใหรักษาพยาบาล

เบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุม

โรคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี  

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 5.4.2 กระบวนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค มีข้ันตอนการ

ใหบริการชัดเจน ตั้งแตการตรวจสอบ คัดกรองประวัติ การใหบริการ การติดตาม ประเมินผลการใหบริการ และมีการ

ปองกันความเสี่ยง     

เกณฑคุณภาพหมวดท่ี ๖ : กระบวนการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ  

เปาประสงคของเกณฑคุณภาพ 

 ๑. นักเรียน อสม. แกนนําสุขภาพ และประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 

 ๒. ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพไดอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย  

เกณฑและแนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 6.1 กระบวนการจัดการสุขภาพชุมชน 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 6.1.1 มีทีมภาคีเครือขายสุขภาพในชุมชน (Team) 
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แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 6.1.2 มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณ จัดทําฐานขอมูล รวมกันจัดทํา

แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน (Plan) 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 6.1.3 มีอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือขายสุขภาพเปนพลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน (Plan) 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 6.1.4 มีผลลัพธการดําเนินงาน (Result) 

เปาประสงคของเกณฑคุณภาพ ขอท่ี 6.1 กระบวนการจัดการสุขภาพชุมชน 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข หมอพ้ืนบาน แกนนําชุมชน และเครือขายสุขภาพ 

ในพ้ืนท่ีสุขศาลาพระราชทานใหมีความรอบรูดานสุขภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีสุขศาลาพระราชทานใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของชุมชน 

ไดอยางยั่งยืน 

เกณฑและแนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ 

เกณฑคุณภาพ ขอท่ี 6.2 กระบวนการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 6.2.1 มีทีมดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 6.2.2 มีกระบวนการสุขศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพฤติกรรมสุขภาพดาน

สุขภาพ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 6.2.3 มีศูนยเรียนรูดานสุขภาพ 

แนวทางดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ ท่ี 6.2.4 มีนักเรียนตนแบบดานพฤติกรรมสุขภาพ 

เปาประสงคของเกณฑคุณภาพ ขอท่ี 6.2 กระบวนการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

     1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม 

 2. เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองตอการปองกันปญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ี 

 ๓. เพ่ือใหนักเรียนเปนสื่อสุขภาพกระจายสูครอบครัวและชุมชน 
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บทที่ 5 

คําอธิบายประกอบเพ่ิมเติมของเกณฑคุณภาพ 

การใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน ๖ หมวด 

 

เกณฑคุณภาพ หมวดท่ี 1 : วัตถุประสงคของหนวยงาน  การจัดโครงสรางองคกร 

1. ความหมายของคํา 

วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง เปาหมายกวางๆ ท่ีหนวยงานมุงหวังจะใหเกิดข้ึนในอนาคต ณ  เวลาหนึ่งในอนาคต  

ซ่ึงผูบริหารของหนวยงานตองเปนผูกําหนดโดยท่ีทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม เพ่ือมุงหาตอบวา  หนวยงานเราตองการ

เปนอะไร ณ เวลานั้น  

ลักษณะของวิสัยทัศนท่ีดี 

- มีความชัดเจน สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

- เปนภาพเชิงบวกท่ีสะทอนถึงความเปนเลิศ ซ่ึงอาจจะกําหนดเวลาไวดวยก็ได 

- ตองทาทายความสามารถ 

- คํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญ 

- มีความสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต 

1.1 พันธกิจ หมายถึง ขอความท่ีระบุอยางกวางๆ ถึงเปาประสงค หนาท่ีรับผิดชอบซ่ึงหนวยงานมุงม่ันท่ีจะทํา และเหตุผล

ของการมีหนวยงาน รวมถึงคุณคาของการมีหนวยงานนั้นตอผูรับบริการ ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดเปาหมาย และ

วัตถุประสงคของหนวยงานตอไป เปนการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการมีสุขศาลาพระราชทานไวเพ่ืออะไร 

ตองการใหเกิดอะไรข้ึนจากการมีสุขศาลาพระราชทาน ถาไมมีหนวยงานนี้ไดหรือไม   พันธกิจของหนวยงานควรมีการ

ทบทวนอยางนอยทุก 3 ป หรือเม่ือจําเปน 

1.3 เปาหมาย คือ สิ่งท่ีหนวยงานยึดม่ันจะไปถึง : ซ่ึงมีความหมายดังนี้ การกําหนดสิ่งท่ีตองเปนในอนาคตซ่ึงหนวยงาน

จะตองพยายามใหเกิดข้ึน หรือผลลัพธท่ีสําคัญท่ีหนวยงานยึดม่ัน และผูกพันท่ีจะตองทําใหเสร็จ  

ท่ีดีจะไดมาจาก พันธกิจและคานิยมของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึนมากอน จากนั้นจึงนํามาแปลความหมาย ตีความ 

และ ขยายความออกมา เพ่ือกําหนดเปนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ดังนั้นการตั้งเปาหมายกระทําไดหลายแบบ

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูใช เชน  

1. เปาหมายท่ีสะทอนถึงการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด  

2. เปาหมายท่ีตั้งตามระดับผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในปจจุบัน  

3. เปาหมายในระดับท่ีสามารถบรรลุผลได เปนการตั้งเปาหมายใหอยูเหนือระดับผลการปฏิบัติงานใน

ปจจุบันท่ีสามารถทําใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีกําหนดได 

4. เปาหมายแบบทาทาย การกําหนดเปาหมายและทาทาย เพ่ือกระตุนผลการปฏิบัติใหสูงข้ึน  

1.3 วัตถุประสงค (objectives) 

วัตถุประสงค หมายถึง เปาหมายในระยะสั้นท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเปนผลลัพธท่ีสามารถวัดได  

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด วัตถุประสงคเปนสิ่งกําหนดทิศทาง ชวยประเมินการยอมรับ สรางความรวมมือ กําหนดเกณฑ

เพ่ือการวางแผนท่ีมีประสิทธิผล การจัดองคกร การจูงใจ และการควบคุมกิจกรรม วัตถุประสงคเปนสิ่งทาทาย สามารถวัด

ได มีความสอดคลองกัน สมเหตุสมผล ชัดเจน หนวยงานมีหลายฝาย(Multidivisional firm) ควรจะกําหนดวัตถุประสงค

ของแตละฝาย 

วัตถุประสงคระยะสั้น (Short-range objectives) 
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เปนเปาหมายการทํางานในระยะสั้นของหนวยงาน เปนการปรับปรุงการบริหารเชิงกลเพ่ือใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคระยะยาวได 

วัตถุประสงคระยะยาว (Long-range objectives)  

เปนผลลัพธท่ีตองการซ่ึงอาจจะเปน 3-5 ป โดยระบุเปนวัตถุประสงคในแตละป กําหนดวาเปนผลลัพธ

เฉพาะอยางท่ีหนวยงานตองการใหบรรลุภารกิจพ้ืนฐาน  

การกําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค 

 1) ควรเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการกําหนดเพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีความ

มุงม่ันท่ีจะใหงานบรรลุผลสําเร็จ 

 2) ควรศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูปวย ผูรับบริการ ประชาชน ตลอดจนหนวยงาน/

องคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูท่ีเก่ียวของได  

1.2 ขอบเขตบริการ  คือ กรอบหนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดบริการของหนวยงาน เปนการกําหนดขอบเขตการ

จัดบริการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการ

ปองกัน ควบคุมโรคใหกับนักเรียนและประชาชนตามบริบทท่ีเหมาะสมของหนวยงาน สามารถวัดผลและประเมินผลได 

รวมถึงมีการสื่อสารใหผูรับบริการและประชาชนไดรับรูและเขาใจถึงขอบเขตบริการอยางถูกตอง และจัดทําเปนลาย

ลักษณอักษร  

1.4 ผูรับบริการ (ลูกคา) หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานใดท่ีเขามาใชประโยชนจากกระบวนการใหบริการ  โดยไมจําเปน

วาจะตองมีการจายคาบริการเสมอไป ซ่ึงมีท้ังลูกคาภายนอก เชน ผูปวยและครอบครัว และลูกคาภายใน ซ่ึงไดแก 

บุคลากรหรือผูรวมงานในหนวยงานท่ีทํางานเก่ียวของสัมพันธกันในดานการใหบริการของสุขศาลาพระราชทาน 

การศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ (ลูกคา) อาจทําไดโดยการสนทนากลุม การสัมภาษณ

ตัวตอตัว การใชแบบสอบถาม การใชบัตรประเมินความคิดเห็น การวิเคราะหคํารองเรียน เปนตน 

กลไกสื่อสาร พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปาหมาย และวัตถุประสงค  มีวิธีการหลายรูปแบบ หลากหลายชองทาง 

เชน การปฐมนิเทศ คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน การประชุม การใชหนังสือราชการ เปนตน 

2. โครงสรางหนวยงาน (Organization Structure) หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธระหวางสวนงาน

ตางๆ และบุคคลในหนวยงาน โดยกําหนดภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหชัดแจง เพ่ือใหการดําเนินงานตาม

ภารกิจของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงสรางหนวยงานสุขศาลาพระราชทาน จึงควรแสดงใหเห็นถึงโครงสรางการบังคับบัญชา หรือ

โครงสรางการบริหารงาน และระบบการประสานงานท่ีเอ้ือตอการใหบริการรักษาพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องตน การสง

ตอผูปวย  การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคท้ังในยามปกติและในยามฉุกเฉิน อยางชัดเจน

และเหมาะสม  

ลักษณะโครงสรางหนวยงานท่ีเหมาะสม  ควรพิจารณาในประเด็นตอไปนี้ 

 1) การรายงาน ท้ังระบบรายงานปกติ และเม่ือเกิดปญหา 

 2) ความรับผิดชอบของหัวหนาและเจาหนาท่ี 

 3) การแกปญหา 

 4) การตัดสินใจ พิจารณาสั่งการ 

 5) การสื่อสารกับฝายบริหาร 
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ควรมีแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาและสายการประสานงานภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน ซ่ึง

ชวยใหเจาหนาท่ีมีความเขาใจโครงสรางของหนวยงาน และมีการใชประโยชนจากแผนภูมินี้ในการแกปญหา มีการทบทวน

โครงสรางอยางนอยทุก 3 ป หรือเม่ือมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน 

กลไกการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน การส่ือสาร และแกปญหา  

กลไกนี้อาจจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน การประชุมภายในหนวยงาน การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ การ

จัดทําจดหมายขาว เปนตน ท้ังนี้โดยมีหลักการวา 

 1) กลไกนั้นครอบคลุมท้ังภายในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน และระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ 

 2) เจาหนาท่ีมีสวนรวมในการแกปญหาอยางเหมาะสม 

 3) การคนหาปญหา การประเมินสถานการณ และการแกปญหาเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นควรมีการประชุมในหนวยงานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบนโยบาย แนวทางการ

ทํางาน กิจกรรมของหนวยงาน และพิจารณาผลการใหบริการของหนวยงาน มีการจัดทําบันทึกหรือรายงานการประชุมไว

เปนหลักฐาน และถายทอดผลการประชุมใหผูท่ีเก่ียวของทราบโดยท่ัวถึง 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมอาจอยูในรูปของการรวมเปนกรรมการ การรายงาน หรือการ

นําเสนอขอมูล เปนตน เจาหนาท่ีทุกระดับควรมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของ 

หนวยงาน เชน  

 1) การกําหนดพันธะกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคของหนวยงาน 

 2) นโยบายท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยในความรับผิดชอบ 

 3) การจัดทําแผนงานของหนวยงาน (แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

 4) การจัดทําแผนพัฒนาการใหบริการ การเลือกสรรเทคโนโลยี 

 

เกณฑคุณภาพ หมวดท่ี 2 : การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร 

 1. การจัดการบุคลากร หมายถึง มีการจัดอัตรากําลังคน อยางเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตาม

บทบาท ภารกิจของหนวยงาน หากมีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ หนวยงานมีแนวทางในการบริหารจัดการจนไมสงผล

กระทบตอการปฏิบัติงานหรือเกิดความเสี่ยงในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน 

 การจัดกําลังคน จะตองพิจารณาความเพียงพอในการใหบริการท้ังในเวลาทําการปกติ  และนอกเวลาทําการ 

รวมท้ังการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินตามความจําเปน ท้ังนี้มีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ รวมถึงการจัดทําบัญชีรายชื่อเจาหนาท่ีติดไวใหเห็นชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการติดตอขอความชวยเหลือ 

หรือการประสานงาน 

การประเมินความพอเพียงของเจาหนาท่ี  ควรเริ่มดวยการศึกษา วิเคราะห ปริมาณการใหบริการดานสุขภาพ

ของหนวยงาน เชน 

 1) สถิติและแนวโนมผูปวย ผูรับบริการ  

 2) ประเภท ลักษณะผูปวย ความรุนแรงของโรค ภาวะแทรกซอนในผูปวย ระยะเวลาท่ีใชในการ

ใหบริการในแตละประเภทของการใหบริการดานสุขภาพ 

 3) ความตองการของผูปวย และประชาชนท่ียังไมไดรับการตอบสนอง 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  เปาหมาย 
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  ควรเนนการประเมินเพ่ือปรับปรุงการใหบริการการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอ

ผูปวย  การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคของหนวยงาน 

  เกณฑประเมิน  ควรกําหนดใหชัดเจน เชน  

   1) การปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไว 

   2) การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีทํางานท่ีกําหนดไวในดานตางๆ 

   3) การบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

   4) การทํางานเปนทีมในการดูแลผูปวย และใหบริการดานสุขภาพ 

   5) การเขารวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการทํางาน 

  กลไกการประเมิน ประกอบดวย 

   1) การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนรวมงาน 

   2) การประเมินโดยผูบังคับบัญชา 

   3) การใชขอมูลจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมารวมประเมิน 

  การบันทึกผลการประเมิน 

   ควรระบุจุดเดนในการปฏิบัติงานและประเด็นท่ีควรปรับปรุง 

การควบคุม กํากับการปฏิบัติของเจาหนาท่ีท่ีมีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ    

 ผูท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล คือ ผูท่ีไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพหรือมีใบประกอบโรคศิลปะใน

สาขานั้นๆ หรือเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการใหบริการดานสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องตน

แกผูปวย  

  สุขศาลาพระราชทาน มีเจาหนาท่ีผูใหบริการท่ีมีคุณสมบัติไมครบตามท่ีกําหนดในการประกอบวิชาชีพ

โรคศิลปะ ซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จึงจําเปนตองปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแล ดังนี้ 

๑) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายใตการควบคุม กํากับของ หมวดแพทย กองกํากับการตรวจตระเวน

ชายแดน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแก 

๑.๑ ครูพยาบาล 

๑.๒ เจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน  

๒) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายใตการควบคุม กํากับของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ไดแก 

๒.๑ พนักงานสาธารณสุขชุมชน 

๒.๒ เจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน  

๒.๓ อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) 

 2. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการ

ใหบริการดานสุขภาพอยางเหมาะสม มีกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาการ

ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ   

มีการจัดทําแผนฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการใหบริการดานสุขภาพท่ี

สอดคลองกับสภาพปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของประชาชนในพ้ืนท่ี และตามความตองการของบุคลากร   

 รูปแบบการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย  

  1) การปฐมนิเทศ 
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  2) การสงเจาหนาท่ีไปฝกอบรม การศึกษาตอเนื่องในหลักสูตรตางๆ ดานการรักษาพยาบาล การปฐม

พยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค สุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ท้ังหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว 

  3) การจัดการฝกอบรมภายในหนวยงาน รวมถึงการเรียนดวยตนเองผานระบบ Social Media ตางๆ 

  ๔) การเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาตางๆ 

 

เกณฑคุณภาพ หมวดท่ี 3 : กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

1. มีการจัดทําคูมือ /วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมขอบเขตบริการของสุข

ศาลาพระราชทาน ตั้งแตข้ันตอนแรกของการเขารับบริการจนถึงข้ันตอนสุดทายของการสิ้นสุดการใหบริการ ท่ีครอบคลุม

ในกระบวนการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ การ

ปองกันควบคุมโรค และการติดตามผลหลังการรักษาพยาบาล รวมถึงกระบวนงานสนับสนุนบริการดานสุขภาพท่ีสําคัญ 

เชน ระบบการสนับสนุนยา เวชภัณฑ การบํารุงรักษาเครื่องมือ การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล เปนตน โดยมีแนวทางในการ

คัดเลือกกระบวนงานมาจัดทําคูมือ/วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1  เปนกระบวนงาน/วิธีการและข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีใชปฏิบัติงานเปนประจํา  

1.2  เปนกระบวนงาน/วิธีการและข้ันตอนท่ีมีการปฏิบัติหลากหลายรูปแบบหรือมีโอกาสเกิดความ

แตกตางในการปฏิบัติไดอยางมากของผูปฏิบัติงานแตละคน 

1.3  เปนกระบวนงาน/วิธีการและข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงสูง สงผลกระทบตอการใหบริการ

ดานสุขภาพและการดูแลผูปวยอยางมาก  

1.4  เปนกระบวนงาน/วิธีการและข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีสิ้นเปลืองคาใชจายสูง หรือมีโอกาสกอใหเกิด

ความเสียหายไดมากหากไมปฏิบัติตามคูมือและวิธีการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

เปาหมายของการมีคูมือ/วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  เพ่ือมุงหวังท่ีจะลดความแตกตางในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงของการใหบริการดานสุขภาพ การ

รักษาผูปวยอันมีสาเหตุมาจากความแตกตางดานรูปแบบการใหบริการ ข้ันตอนการปฏิบัติ หรือทักษะสวนบุคคล  รวมถึง

คูมือ/วิธีการและวิธีการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนบริการ และการปองกันความเสี่ยง 

 การจัดทําเอกสารคูมือกระบวนการ/วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  ควรจัดทําโดยกระบวนการกลุม  กลาวคือ  ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงานรวมปรึกษาหารือกับ

เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน เจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืน ตลอดจนตัวแทนวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

  มีกลไกการสื่อสารใหเจาหนาท่ีไดรับทราบ และปฏิบัติงานตามคูมือและวิธีปฏิบัติงานอยางถูกตอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงคูมือและวิธีปฏิบัติงาน 

  มีการทบทวนคูมือกระบวนการ/วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน อยางนอยทุก 3 ป หรือเม่ือพบวามี

การเปลี่ยนแปลงของข้ันตอนนั้นๆ 

 ๒. เจาหนาท่ีใชคูมือกระบวนการ/วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัตงิานเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

  ๑. มีการชี้แจงคูมือกระบวนการ/วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีมีความรู

ความเขาใจคูมือ/วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  ๒. มีการประเมินการปฏิบัติงานตามคูมือกระบวนการ/วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ทุกคนและตอเนื่องดวยวิธีตางๆ ดังตอไปนี้ 

  1) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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  2) การทบทวนคําติชมของผูรับบริการ 

  3) การวิเคราะหรายงานอุบัติการณและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

  4) การสัมภาษณผูปฏิบัติงาน 

  5) การสังเกตจากข้ันตอนการปฏิบัติงานจริง 

  6) การสํารวจความรูและการปฏิบัติงาน 

๓. ระบบรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  จัดใหมีการบันทึกขอมูลการใหบริการดานสุขภาพ ขอมูลระบบสนับสนุนการบริการดานสุขภาพ ขอมูล

ทรัพยากร และทรัพยากรบุคล ท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน สามารถสืบคนได มีการวิเคราะห ประเมินผล เพ่ือเปนขอมูลในการ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการตอไป รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

  ๓.๑ ขอมูลการใหบริการดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรค ตอง

บันทึกขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสัญญาณชีพ ขอมูลประวัติการเจ็บปวย ประวัติการแพยา ขอมูลการใหการรักษา/การ

ใหบริการ การใหคําแนะนําการใชยา การใหความรูการดูแลตนเองและครอบครัว รวมถึงขอมูลการนัดหมายหรือการสงตอ 

  ๓.๒ ขอมูลทรัพยากรการใหบริการสุขภาพ ไดแก ขอมูลยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทาง

การแพทย ครุภัณฑอ่ืนๆ รวมถึงวัสดุ อุปกรณการสื่อสาร ครุภัณฑคอมพิวเตอร และไฟฟา 

  ๓.๓ ขอมูลทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพ 

  ๓.๔ ระบบฐานขอมูลสามารถเชื่อมโยงกับระบบการใหบริการกับ รพ.สต.พ่ีเลี้ยง ไดอยางเปนระบบและ

สามารถนําไปใชประโยชนได 

  ๓.๕ มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และรายงานผลใหผูท่ีเก่ียวของอยาง

เปนระบบ และใชขอมูลในการวางแผนการปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหา  

เกณฑคุณภาพ หมวดท่ี 4 : ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและสภาพแวดลอม 

 ๑. มี ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือการแพทย และอ่ืนๆ เพียงพอตอการใหบริการ เหมาะสมกับสภาพ

ปญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี มีระบบการเบิก-จายท่ีมีคุณภาพ ไมพบยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือท่ีหมดอายุ หรือไม

พรอมใชงานในจุดใหบริการ 

 ๒. ระบบสํารอง ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สามารถดําเนินการในรูปแบบดังตอไปนี้ 

  1) สุขศาลาพระราชทานจัดเตรียมสํารองยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือท่ีจําเปนในการใหบริการ

ไวพรอมใหบริการท้ังประเภทและจํานวนท่ีเหมาะสม มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และการบริหารจัดการท่ีกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  

  2) รพ.สต.พ่ีเลี้ยง/รพ.แมขาย/เครือขาย จัดระบบการสนับสนุน และสงมอบ ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือท่ีจําเปนในการใหบริการอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทันตอความตองการท้ังในภาวะปกติและกรณีฉุกเฉิน ใหกับ สุขศาลา

พระราชทาน 

 2. ระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ ท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีองคประกอบตอไปนี้ 

  1) มีและใชคูมือการดูแล บํารุง รักษาเครื่องมือเพ่ือปองกันการความเสียหาย เสื่อมชํารุด และเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบในหนวยงานมีความเขาใจวิธีการดังกลาวเปนอยางดี 

  2) มีระบบการดูแล บํารุง รักษาเครื่องมือท่ีมีความละเอียดออนหรือซับซอนเปนการเฉพาะหรือความ

เสี่ยงสูง (ในกรณีท่ีมีเครื่องมือดังกลาว) ท่ีเชื่อมโยงกับ รพ.สต.พ่ีเลี้ยง/ รพ.แมขาย 

  3) มีบันทึกประวัติของเครื่องมือ การบํารุงรักษา และการซอมบํารุงเครื่องมือ ประกอบดวยลักษณะ

ปญหา สาเหตุการแกไข คาใชจาย และระยะเวลาท่ีไมสามารถใชการได และผูใหบริการซอมบํารุง 
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 3. ลักษณะสภาพท่ัวไปของอาคารสุขศาลาพระราชทาน  

 ลักษณะท่ัวไปของอาคารสถานท่ีซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติงานหรือใหบริการ มีองคประกอบดังตอไปนี้ 

  1) โครงสรางอาคารมีความแข็งแรง ม่ันคง มีระบบการรักษาความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน 

สะดวกตอการเขาถึงของผูปวยและผูรับบริการ 

  ๒) มีการแบงพ้ืนท่ีภายในเปนสัดสวนอยางชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑการปองกันการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี เชน พ้ืนท่ีใหบริการตรวจรักษาพยาบาลและฉุกเฉิน พ้ืนท่ีสําหรับการสังเกต

อาการ พ้ืนท่ีสําหรับการเก็บยา และเวชภัณฑ เปนตน 

  ๓) มีแสงสวางและระดับอุณหภูมิเหมาะสมตอการปฏิบัติงานและการใหบริการแกผูปวย และ

ผูรับบริการ 

  ๔) มีการถายเทอากาศดี หรือการระบายอากาศท่ีดี ไมอับชื้นหรือกลิ่นเหม็นรบกวน 

  ๕) มีความสะอาดและความเปนระเบียบ การจัดวางวัสดุ ครุภัณฑเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกตอการ

ใชงาน ไมกีดขวางทางสัญจรของผูใหบริการและผูรับบริการ 

  ๖) ไมมีสิ่งรบกวนท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน เชน เสียงดัง สัตวเลี้ยง เปนตน 

 ๔. ระบบการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล และการจัดการส่ิงแวดลอม  

  สุขศาลาพระราชทาน มีระบบการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และจัดการสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการมี

สุขภาพดี เปนตัวอยางท่ีดีแกชุมชน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) มีวิธีการและข้ันตอนการคัดแยกและการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และ

เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี โดยไมสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 

   - มีการจัดเก็บและการกําจัดขยะติดเชื้ออยางถูกตอง ไมกอใหเกิดการแพรระบาดของโรคและ

เปนภัยตอสุขภาพของชุมชน และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

   - มีการจัดการและกําจัดขยะท่ัวไปและสิ่งปฏิกูลอยางถูกตอง ไมสงผลกระทบหรือเปนเหตุกอ

ความรําคราญแกชุมชน และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  ๒) จัดการสิ่งแวดลอมโดยรอบสุขศาลาพระราชทาน ใหถูกหลักสุขลักษณะท่ีดี สะอาด สวยงาม สามารถ

เปนตนแบบท่ีดีตอประชาชน และเปนประโยชนตอสุขภาพ เชน สวนสาธิตสมุนไพร สวนครัวรั้วกินได   เปนตน  

เกณฑคุณภาพ หมวดท่ี 5 :  กระบวนการรักษาพยาบาลผูปวย และการใหบริการดานสุขภาพ    1. 

กระบวนการรักษาพยาบาลผูปวย มีความหมายครอบคลุมการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสง

ตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเพ่ือคนหาสาเหตุของโรค รวมถึงการคนหาผูปวย

เพ่ือใหเขาถึงบริการ 

๒. กระบวนการใหบริการดานสุขภาพ  หมายถึง การใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค 

ไดแก งานอนามัยแมและเด็ก งานเฝาระวังภาวะโภชนาการ งานการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย การเฝาระวัง 

ปองกันและควบคุมโรค เชน โรคมาลาเรีย โรคหนอนพยาธิ โรคขาดสารไอโอดีน และโรคติดตอตามฤดูกาลในพ้ืนท่ี การให

สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแกนักเรียนและประชาชน รวมถึงการเยี่ยมบานและการจัดกิจกรรมรณรงคดาน

สุขภาพในนักเรียนและชุมชน  

  ๓. การใหบริการรักษาพยาบาลผูปวย และการใหบริการดานสุขภาพแบบมีสวนรวม ดังตอไปนี้ 

  1) การประเมินผูปวยรวมกันโดยสหวิชาชีพท่ีเก่ียวของจากรพ.สต.พ่ีเลี้ยง รพ.แมขาย หรือหนวยงาน

อ่ืนๆ ผานระบบ telemedicine หรือ social media อ่ืนๆ  

  2) การวางแผนรักษา ประเมินผลและทบทวนผลการการรักษาพยาบาล และการติดตามผูปวย 
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  3) พัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานรวมกัน 

  4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางทีมผูใหบริการ 

๔. การเตรียมความพรอมของผูปวย ไดแกกิจกรรมตอไปนี้ 

  1) จัดลําดับความรุนแรงของการเจ็บปวยและความจําเปนเรงดวนของผูปวยท่ีตองไดรับการรักษาอยางเหมาะสม

กับอาการและสถานการณ และทันเหตุการณ 

  2) ใหขอมูลท่ีจําเปนสําหรับผูปวยและญาติเพ่ือตัดสินใจและมีสวนรวมในการรักษาผูปวย เชน ข้ันตอน

การการรักษา หรือใหบริการ สิทธิ ความรับผิดชอบ ระเบียบและขอกําหนดตางๆ ของหนวยงาน (ถามี) ชื่อผูใหบริการ  

 ๕. การประเมินอาการและวางแผนการรักษาและดูแลผูปวย ไดแกกิจกรรมตอไปนี้ 

  1) การซักประวัติ การตรวจประเมินดานรางกาย จิตใจ ความตองการ ความคาดหวัง และขอกําจัดของผูปวย 

  2) การวินิจฉัยโรคท่ีถูกตอง ทันเวลา 

  3) การวางแผนการรักษาและดูแลผูปวยแตละราย โดยผูปวยและญาติมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

 ๖. กระบวนการรักษาพยาบาลและการดูแลผูปวย  

ผูปวยทุกรายไดรับการรักษาพยาบาลและดูแลผูปวยตามแนวทางการรักษาพยาบาลและการดูแลผูปวย 

(Clinical Practice Guideline : CPG) หรือตามคูมือการรักษาพยาบาลท่ีสุขศาลาพระราชทานใชเปนแนวทางการ

ใหบริการ ซ่ึงเปนท่ียอมรับของหนวยงานและจัดทําไวเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงผูปวยตองไดรับการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  1) ผูปวยไดรับการแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการไดทันทวงทีเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

  2) จัดระบบการรักษาและการดูแลผูปวยท่ีปลอดภัย ดังนี้ 

   2.1 จัดสถานท่ี และสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย  

   2.2 ผูปวยทุกรายไดรับการเฝาระวังอาการท่ีเปลี่ยนแปลงใกลชิดและตอเนื่อง 

   2.3 การเคลื่อนยายผูปวยอาการหนัก หรือผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ตองมีเจาหนาท่ี/ญาติ เฝาระวัง 

และสังเกตอาการอาการอยางใกลชิดเพ่ือปองกันอันตรายและแกไขปญหาหรือภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

  3) ผูปวยไดรับการรักษาและดูแลตามแผนการรักษาและดูแลผูปวยโดยบุคคลท่ีเหมาะสม 

  4) มีการประเมินอาการและผลการรักษาและการดูแลผูปวยเปนระยะๆ เพ่ือดูการตอบสนองตอแผนการ

รักษาและการดูแลผูปวยท่ีกําหนด 

 ๗. การสงตอผูปวย 

  ผูปวยฉุกเฉิน/ผูปวยฉุกเฉินวิกฤติหรือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาเจาะจง หรือผูปวยท่ีมีอาการ

รุนแรงท่ีเกินขีดความสามารถการรักษาพยาบาลและการดูแลของเจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน ตองไดรับการประเมิน

อาการ การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การติดตอประสานงานเพ่ือการลําเลียงหรือขนสง อยางมี

คุณภาพ เหมาะสมกับสถานการณในพ้ืนท่ี  

  เม่ือมีผูปวยฉุกเฉิน หรือผูปวยท่ีมีอาการรุนแรง เจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน ตองดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

  ๑) มีการตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉิน และจัดลําดับการใหการรักษาพยาบาลและการดูแล ตามลําดับ

ความจําเปนเรงดวนของผูปวย 

  ๒) ผูปวยฉุกเฉินตองไดรับการรักษาพยาบาลและการดูแลจนเต็มขีดความสามารถกอนการสงตอ ยกเวน

ผูประกอบวิชาชีพใหการรับรองวาการสงตอผูปวยฉุกเฉินจะเปนประโยชนตอการปองกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงข้ึน

ของการเจ็บปวย 

  ๓) สุขศาลาพระราชทานมีมาตรฐานการใหบริการดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอผูปวย ดังตอไปนี้ 
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   ๓.๑ มีอุปกรณชวยชีวิตผูปวยฉุกเฉินอยางนอย ไดแก ถุงบีบลมพรอมหนากากครอบชวยการ

หายใจ (Am blue Bag)  

   ๓.๒ มี ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณชุด และเครื่องมือแพทยท่ีสามารถใหการรักษาพยาบาลและ

ชวยชีวิตผูปวยฉุกเฉินได เชน 

    - ชุดและอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน การดามกระดูกเบื้องตน ชุดหาม

เลือด ชุดลางสารพิษ 

    - ชุดและอุปกรณการเคลื่อนยายผูปวย เชน เปลสนาม  

    - ชุดรักษาฉุกเฉิน เชน ชุดเจาะคอ ชุดใหนําเกลือทางเสนเลือดดํา 

   ๓.๓ มีระบบการประสานและการติดตอสื่อสารกรณีฉุกเฉินและการสงตอผูปวย 

    - ระบบประสานงาน กําหนดผูประสานงานหลัก และหนวยงานรับการประสานงาน 

    - ระบบการติดตอสื่อสาร เชน วิทยุสื่อสาร Social media 

    - ระบบใหคําปรึกษากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    - มีระบบการติดตามผลการรักษาและการสงกลับ 

   ๓.๔ ระบบการสนับสนุนยานพาหนะการลําเลียงและขนสงผูปวย 

    - การลําเลียงทางรถยนต 

    - การลําเลียงทางเรือ 

    - การลําเลียงทางอากาศยาน 

   ๓.๕ ทีมบุคลากรมีศักยภาพดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน  

 ๘. กระบวนการสงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรค 

  สุขศาลาพระราชทาน รวมดําเนินการใหบริการดานการสงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรค ใน

กลุมเปาหมาย ดังนี้ 

  ๘.๑ นัดหมาย เตรียมความพรอมของกลุมเปาหมายเพ่ือเขารับบริการดานสงเสริมสุขภาพ และปองกัน

ควบคุมโรค 

  ๘.๒ ติดตามเยี่ยมกลุมเปาหมายในชุมชน 

  ๘.๓ เฝาระวังการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในนักเรียนและชุมชน 

  ๘.๔ จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูดานสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรค 

 ๙. การติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาลและการใหบริการดานสุขภาพ 

  จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล และการใหบริการดานสุขภาพ เพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ ดังนี้ 

  ๙.๑ การนัดหมายผูปวย/ผูรับบริการเพ่ือติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล และการใหบริการดาน

สุขภาพ 

  ๙.๒ การติดตามผูปวย/ผูรับบริการท่ีบาน และผูปวยท่ีสงตอไปรักษาท่ีอ่ืน/ผูปวยท่ีสงตัวกลับ เพ่ือ

ติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล และการใหบริการดานสุขภาพ และประเมินปจจัย สิ่งแวดลอมของครอบครัวและ

ชุมชน 

  ๙.๓ การติดตามและเยี่ยมบานนักเรียน/ประชาชนผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ 
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 ๑๐. การบันทึกขอมูลและประวัติการรักษาพยาบาลและการใหบริการดานสุขภาพของผูปวยและผูรับบริการ

อยางถูกตอง ครบถวน มีระบบการทบทวน ตรวจสอบคุณภาพขอมูล สามารถสืบคนได และไดรับการคุมครองสิทธิตาม

ระเบียบ 

 ๑๑. มีกระบวนพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการใหบริการดานสุขภาพอยางตอเนื่อง โดยใชขอมูลจาก

การติดตาม ประเมินผล ทบทวนกระบวนการรักษาพยาบาลและการใหบริการดานสุขภาพ รวมถึงผลการวิเคราะหความ

เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

เกณฑคุณภาพ หมวดท่ี 6 กระบวนการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑคุณภาพท่ี 6.1 กระบวนการจัดการสุขภาพชุมชน 

คําอธิบายเพ่ิมเติมของเกณฑคุณภาพ 

 1. ทีมภาคีเครือขายสุขภาพ (Team) หมายถึง อสม.หมอพ้ืนบาน แกนนําชุมชน หรือกลุมเครือขายรวมเปน

กลุ ม เ ดี ย ว กัน  ปร ะ เ ภท เ ดี ย ว กันห รื อ พ้ื น ท่ี เ ดี ย ว กัน  เ ข า ร ว ม เ ป นสมาชิ ก เ ค รื อข า ย สุ ขภ าพของชุ มช น 

มีปฏิสัมพันธระหวางกัน เพ่ือคัดเลือกบุคคลใหเปนตัวแทน โดยมีเปาหมายการดําเนินกิจกรรมในการแกไขปญหาสุขภาพ

ของชุมชนในแนวทางเดียวกัน  

2. แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน (Plan) หมายถึง แผนงานดานสุขภาพของชุมชน โดยประชาชนเพ่ือประชาชน 

เปนกระบวนการท่ีชุมชนมีสวนรวมคิด รวมคนหา รวมเรียนรู รวมกําหนดทิศทาง รวมจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเริ่มจาก

การคัดเลือกแกนนํา การทบทวนงานในอดีต สํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูล สภาพปญหา และการประเมินศักยภาพของ

ชุมชน เพ่ือใชเปนเครื่องมือใหเกิดการทบทวนตนเอง โดยคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนรวมท้ังแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตามศักยภาพของชุมชน กระตุนประชาชนใหเกิดความกระตือรือรนใน

การพัฒนาชุมชนของตัวเอง จัดกิจกรรมดานสุขภาพ และรวมติดตามประเมินผล  

3. กิจกรรมและบริการสุขภาพ (Activity) หมายถึง กิจกรรม และ/หรือ บริการสุขภาพท่ีทีมภาคีเครือขาย

สุขภาพ และประชาชนในชุมชนรวมกันจัดทําข้ึนเพ่ือสงเสริม สรางเสริมสุขภาพประชาชนในการแกไขปญหาดานสุขภาพ

ในชุมชนตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน สงเสริมใหประชาชนรูจักเลือกบริโภคอาหาร และควบคุมในเรื่องของอาหารท่ีเปนพิษ

ภัยตอสุขภาพ การรณรงคจัดกิจกรรมแกไขปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี เพราะการปองกันนั้นดีกวาการแกไข ถาประชาชนรูจัก

ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหดี ก็จะลดความเจ็บปวยและอุบัติภัยตางๆ ได  

4. ผลลัพธการดําเนินงาน (Result) ไดแก ประชาชนกลุมเปาหมายมี ความรอบรูดานสุขภาพ (Health 

Literacy) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจ เพ่ือวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติ

และการจัดการตนเอง รวมท้ังสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพ่ือสุขภาพท่ีดี พฤติกรรม

สุขภาพ (Health Behavioral) หมายถึง การกระทําท่ีมีผลตอสุขภาพของบุคคล หรือชุมชน ไมวาจะในลักษณะท่ีทําให

เกิดผลเสียตอสุขภาพ เชน ทําใหตนเอง บุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนในชุมชนเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

หรือในลักษณะท่ีเปนผลดีตอสุขภาพ เชน ทําใหตนเอง บุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนในชุมชนมีสุขภาวะดี ไม

เจ็บปวย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตดวยโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ  
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 6.1 กระบวนการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

กระบวนการ 

๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งทีมสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน (ประกอบดวย ครู ตชด., แกนนํานักเรียนท่ีเปน 

อสร., อสม. และเจาหนาท่ีรพ.สต.) 

๒. พัฒนาทีมสุขศึกษาฯ ตามแนวทางท่ีกําหนด โดย สนง.สบส.เขต รวมกับ สสจ. 

๓. วางแผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน อยางนอยครอบคลุม ปญหาสุขภาพ

เกิดข้ึน อยางนอย 3 – 4 ประเด็น โดยทีมสุขศึกษาฯ 

 - รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาวะพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยเสี่ยงตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 

 - จัดทําแผนสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน 

๔. จัดกิจกรรมการเรียนรูดานสุขภาพในโรงเรียน ตามแผนท่ีกําหนด 

๕. พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหนักเรียนโดยการมีสวนรวมของชุมชน

และโรงเรียน 

๖. พัฒนาศูนยการเรียนรูดานสุขภาพในสุขศาลาพระราชทาน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกโรงเรียนและชุมชน 

        - กําหนดผูรับผิดชอบ 

               - รวบรวมขอมูลความรูและสื่อความรูดานสุขภาพ (พัฒนาฐานขอมูลความรูฯ)  

               - พัฒนาชองทางการคนควาความรู ไดแก อินเตอรเน็ต เจาหนาท่ีใหคําปรึกษา 

  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูในโรงเรียน และชุมชน เชน กิจกรรมรณรงคเสียงตามสาย หอกระจาย

ขาว เปนตน 

๗. ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 

  - ดานกระบวนการจัดกิจกรรม 

    - ดานความรูและพฤติกรรมสุขภาพ 

๘. ประกวดนักเรียนตนแบบทางพฤติกรรมสุขภาพ  

  1. พิจารณาจากความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม บูรณาการกับระบบรายงานท่ีมีอยู  

(ราย6เดือน) 

  2. วัดผลผลิตตามเกณฑคุณภาพ 4 ขอ โดยใชแบบรายงานท่ีกรม สบส.กําหนด ปละ 1 ครั้ง 

  3. วัดผลลัพธของการดําเนินงาน ไดแก ความรู และพฤติกรรมสุขภาพ 4เรื่อง โดยใชแบบวัดท่ีกรม สบส.

กําหนด วัดผลปละ 2 ครั้ง (กอน-หลังดําเนินงาน) เพ่ือเปรียบเทียบผล 

 อธิบายคําศัพท 

 1.กระบวนการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  

             หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู หรือลดปจจัยเสี่ยงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน

กลุมเปาหมาย โดยการคนหาปจจัยท่ีกําหนดสุขภาพ และเลือกกิจกรรมสุขศึกษาท่ีสอดคลองกับปญหาพฤติกรรมสุขภาพ

และเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

 2.ศูนยเรียนรูดานสุขภาพ  

หมายถึง  แหลงเรียนรูท่ีจัดข้ึน เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนเขามาเรียนรูขอมูลความรูดาน 

สุขภาพอยางเปนระบบ ผานสื่อหลากหลายรูปแบบ โดยมีท้ังรูปแบบท่ีประชาชนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรู

ผานกระบวนการจัดกิจกรรม 
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3.การเรียนรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  

หมายถึง   การมีความรู ทักษะ และการปฏิบัติตัวดานสุขภาพท่ีถูกตอง เพ่ือการสงเสริม  

ปองกัน โรคหนอนพยาธิ โรคมาลาเรีย โรคติดตอท่ัวไป(หวัด ,อุจจาระรวง) และภาวะทุพโภชนาการ 

 4.นักเรียนตนแบบดานพฤติกรรมสุขภาพ 

  หมายถึง  นักเรียนกลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด โดยคัดเลือกดวย

วิธีการประกวดของโรงเรียน 

การวัดผล 

- ระดับบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 3, และ ระดับ ป.4 – 6 

 - ระดับตนแบบ สามารถสื่อสารและเปนแกนนําขยายสูครอบครัวและชุมชนได 

 - ระดับท่ัวไป มีพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสมสําหรับสุขภาพตนเอง 

- ระดับครัวเรือน จัดการสุขภาพคนในครอบครัวไดอยางเหมาะสม ครัวเรือนและสภาพแวดลอมถูกสุขลักษณะ 

- ระดับชุมชน ชุมชนพ่ึงตนเองดานสุขภาพ ชุมชนสรางสุขแบบมีสวนรวมของเครือขาย 
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บทที่ 6 

แนวทางการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพตามเกณฑคุณภาพ 

การใหบริการสาธารณสุขของสุขศาลาพระราชทาน 

 
เกณฑคุณภาพ วิธีดําเนินการ การประเมิน/หลักฐาน 

หมวดท่ี 1 : วัตถุประสงคของ

หนวยงาน  การจัดโครงสราง

หนวยงาน 

เปาประสงคของเกณฑคุณภาพ 

1. มีการกําหนดวิสัยทัศน     

พันธกิจ ขอบเขตบริการ 

เปาหมาย และวัตถุประสงคของ

หนวยงาน เปนลายลักษณอักษร  

2. มีการจัดโครงสรางหนวยงานท่ี

เอ้ือตอการใหบริการ 

มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขต

บริการ เปาหมาย และวัตถุประสงคของ

หนวยงาน เปนลายลักษณอักษร ท่ีมีความ

เปนไปได วัดผลสําเร็จของเปาหมายได 

และมีการสื่อสารใหเจาหนาท่ีใน

หนวยงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

รับทราบ มีความเขาใจ และปฏิบัติ 

1. แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมท่ี

จัดทําข้ึน เพ่ือใหบรรลุผลตาม 

พันธกิจ เปาหมาย และ

วัตถุประสงคของหนวยงานท่ี

กําหนด 

2. สัมภาษณถึงความเขาใจและ

บทบาทของเจาหนาท่ีใน

หนวยงานและเจาหนาท่ี

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

เจาหนาท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวม

ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขต

บริการ เปาหมาย และวัตถุประสงค และ

ทราบบทบาทของตนเองในการทําให

บรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน 

จากการสอบถาม/สัมภาษณ

เจาหนาท่ีในหนวยงานและ

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มีการจัดโครงสรางหนวยงานท่ีเอ้ือตอการ

จัดการ และการใหบริการท้ังยามปกติและ

ยามฉุกเฉิน อยางชัดเจนและเหมาะสม 

1. ดูจากแผนภูมิโครงสราง

องคกร/สายการบังคับบัญชาของ

หนวยงาน รวมถึงสายการ

ประสานงานภายในหนวยงาน

และระหวางหนวยงาน 

2.ดูจากประสิทธิภาพในการ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 

 
เกณฑคุณภาพ วิธีดําเนินการ การประเมิน/หลักฐาน 

หมวดท่ี 2 : การจัดอัตรากําลัง

และการพัฒนาบุคลากร 

เปาประสงคของเกณฑคุณภาพ 

1. มีการจัดอัตรากําลังเพ่ือให

บริการไดอยางเพียงพอ เหมาะสม 

2. มีการเตรียมความพรอม 

บุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการ

1. มีเจาหนาท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงาน กรณีมีเจาหนาท่ีซ่ึงมี

คุณสมบัติไมครบถวน จะตองปฏิบัติงาน

ภายใตการกํากับดูแล 

2. มีการจัดอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหพรอม

ใหบริการในกรณีฉุกเฉิน/ระบบการติดตอ 

3. มี แกนนํานักเรียน/อสม./จิตอาสา มา

ชวยปฏิบัติงานเปนการประจําและ

1. ดูจากอัตรากําลัง/ตารางการ

ใหบริการกรณีฉุกเฉิน 

2. ดูจากแบบติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน และ/หรือแบบ

ติดตามนิเทศงานผูท่ีมีคุณสมบัติ

ไมครบ 
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ใหบริการดานสุขภาพและการ

จัดการอยางมีคุณภาพ  

ตอเนื่อง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ   

ดูจากบันทึกการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการนําผลการ

ประเมินมาวางแผนปรับปรุงแกไข 

มีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมความ

พรอมของบุคลากรให มีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการใหบริการ

ดานสุขภาพอยางมีคุณภาพ 

1. ดูจากแผนพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน 

2. ดูจากบันทึกการปฐมนิเทศ

เจาหนาท่ีใหม/หลักสูตรการ

ฝกอบรมสําหรับเจาหนาท่ีใหม 

3. ดูจากการประเมินผล

แผนพัฒนาบุคลากร   

 

เกณฑคุณภาพ วิธีดําเนินการ การประเมิน/หลักฐาน 

หมวดท่ี 3 : กระบวนการและ

ข้ันตอนปฏิบัติงาน 

เปาประสงคของเกณฑคุณภาพ 

1. มีคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/

วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุม

ขอบเขตบริการเปนลายลักษณ

อักษร 

2. เจาหนาท่ีใชคูมือกระบวนการ/

ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง 

๓. มีระบบ/ข้ันตอน/วิธีการ

บันทึกผลและการจัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

๔. มีกระบวนการติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ 

มีการจัดทําคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/

วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมขอบเขต

บริการและประเด็นสําคัญเปนลายลักษณ

อักษร  

คูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/

วิธีการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานมี

ความครอบคลุมขอบเขตบริการ

และประเด็นหลักสําคัญ 

เจาหนาท่ี รับทราบ เขาใจ และมีการใช

คูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการ

ปฏิบัติงานเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี 

2.การสังเกตการณปฏิบัติงาน 

๓. ผลการทบทวนการใชคูมือฯ 

มีการประเมินเพ่ือทบทวนการใชคูมือ

กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงาน

อยางสมํ่าเสมอ 

3.ผลการวิเคราะหรายงาน

อุบัติการณ/ปญหา/อุปสรรค ท่ี

เกิดจากการปฏิบัติงานตามคูมือฯ 

มีการบันทึกผลและการจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ

สามารถสืบคนได 

การปรับปรุงคูมือ/กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

มีการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน บันทึก

ปญหาอุปสรรค วิธีการปรับปรุงแกไข การ

ปองกันไมใหเกิดซํ้า และผลการแกไข 

 

 

เกณฑคุณภาพ วิธีดําเนินการ การประเมิน/หลักฐาน 

หมวดท่ี 4 : ยา เวชภัณฑ วัสดุ 

อุปกรณ เครื่องมือแพทย อาคาร

และสภาพแวดลอม 

เปาประสงคของเกณฑคุณภาพ 

1. มี ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือแพทย  และอ่ืนๆ ท่ีจําเปน

เพียงพอ และเหมาะสมสําหรับการ

ใหบริการ  

1. รายงานยา เวชภัณฑ วัสดุ   

คงคลัง แลชะรายงานการ

ใหบริการ 
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1. มียา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ ในการ

ใหบริการดานสุขภาพอยาง

เพียงพอ และเหมาะสมกับการ

ใหบริการดานสุขภาพ 

๒. มีระบบสนับสนุนและการ

สํารองยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ และ

ระบบบํารุงรักษาอุปกรณ 

เครื่องมือแพทยและอ่ืนๆ ให

พรอมใชงานตลอดเวลา 

๓. อาคารและสภาพแวดลอมมี

ความแข็งแรงม่ันคง มีความ

ปลอดภัยตอผูใหบริการและ

ผูรับบริการ และเอ้ือตอการ

ใหบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุข และการมีสุขภาพดี 

2. มีระบบสนับสนุนและการสํารอง ยา 

เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย  

และอ่ืนๆ อยางเหมาะสม (ระบบการ

บริหารยาและเวชภัณฑ)  

3. มีระบบการตรวจสอบ และบํารุงรักษา

เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ ใหพรอมท่ีจะ

ใชงานไดตลอดเวลา 

2. ระบบการสนับสนุนและ

บริหาร ยา เวชภัณฑ และวัสดุคง

คลัง 

3. แนวทางการตรวจสอบ การ

บํารุงรักษา และบันทึกประวัติ

เครื่องมือ อุปกรณ  

 

4. สถานท่ีตั้งสุขศาลาพระราชทานมีความ

เหมาะสม สะดวกตอการเขาถึงบริการ มี

การจัดแบงพ้ืนท่ีภายในเหมาะสมสําหรับ

การใหบริการ  

1. ดคูวามม่ันคง แข็งแรงของ

อาคาร และการจัดแบงพ้ืนท่ีใน

การใหบริการ ความสะอาดและ

ความเปนระเบียบของอาคารและ

สภาพแวดลอม 

2. รายงานอุบัติการณหรือ

อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับผูรับบริการ

และเจาหนาท่ีซ่ึงเกิดจาก

โครงสรางทางกายภาพ 

3. สังเกตความสะอาด ความเปน

ระเบียบเรียบรอย ของอาคาร

และบริเวณโดยรอบ 

4. สอบถามเจาหนาท่ี/

ผูรับบริการในวิธีการกําจัด/คัด

แยกขยะติดเชื้อ/ขยะท่ัวไป 

5.แนวทางและวิธีการจัดการขยะ        

สิ่งปฏิกูล และการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

เกณฑคุณภาพ วิธีดําเนินการ การประเมิน/หลักฐาน 

หมวดท่ี 5 :  กระบวนการ

รักษาพยาบาล การดูแลผูปวย  

และใหบริการดานสุขภาพ

เปาประสงคของเกณฑคุณภาพ 

1. มีกระบวนการใหบริการดาน

สุขภาพครบทุกมิติท้ังดานการ

รักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐม

พยาบาลเบื้องตน การสงตอ

ผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ 

การสงเสริมสุขภาพ และการ

ปองกันควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ

ตาม Clinical Practice 

Guideline หรือตามมาตรฐานท่ี

1. จัดทําและพัฒนาคูมือกระบวนการ

รักษาพยาบาล และดูแลผูปวย มีข้ันตอน

การประเมินอาการ การรักษาพยาบาล

เบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการ

สงตอผูปวย รวมถึงการติดตาม ประเมิน

ผลการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย และ

การสงตอผูปวย และมีการบริหารความเสี่ยง

ทางดานการรักษา การดูแลผูปวย และ

ความเสี่ยงท่ัวไป 

2. ใหบริการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย 

และบริการดานสุขภาพตาม CPG   

1.คูมือ/กระบวนการใหบริการ

สาธารณสุข/การมีสวนรวมของ

ทีมสหวิชาชีพในการใหบริการ   

2.สังเกต/สัมภาษณเจาหนาท่ีปฏิบัติ/

เขาใจคูมือ/แนวทางการ

รักษาพยาบาล ดูแลผูปวย และการ

ใหบริการสาธารณสุข 

3.สัมภาษณผูรับบริการ 

4.กระบวนการใหบริการท่ีตอบสนอง

หรือแกไขปญหาไดทันทวงที/มีความ

ปลอดภัย/ปองกันความเสี่ยง 

3. การบันทึกขอมูล  มีการบันทึกขอมูลท่ี

จําเปนในการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวย 

1. การบันทึกการขอมูลผูรับบริการ 

ขอมูลการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวย 
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กําหนด จัดทําเปนคูมือ/ข้ันตอน

ท่ีชัดเจน และเจาหนาท่ีใชเปน

แนวทางในการใหบริการอยาง

ถูกตอง 

2. มี ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น

ผลการรักษาพยาบาล การสงตอ

ผูปวย การสงเสริมสุขภาพ และ

การปองกันควบคุมโรค  

๓ .  มีกา รบัน ทึกประวั ติ ก า ร

รั ก ษ า พ ย า บ า ล  แ ล ะ ก า ร

ใหบริ การด านสุขภาพอย า ง

ถูกตอง ครบถวน มีการทบทวน 

ตรวจสอบคุณภาพขอมูล และ

สามารถสืบคนขอมูลได 

๔. มีการทบทวน ประเมินผล 

และพัฒนากระบวนการ ให

รักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐม

พยาบาลเบื้องตน การสงตอ

ผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ 

การสงเสริมสุขภาพ และการ

ปอง กันควบคุมโรคเ พ่ือ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพการใหบริการดาน

สุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท

พ้ืนท่ี   

และการใหบริการสาธารณสุขอยางถูกตอง 

ครบถวน 

และการใหบริการสาธารณสุขท่ี

ถูกตอง ครบถวน 

2. มีระบบการรายงานผลการ

ใหบริการใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

อยางถูกตอง ครบถวน ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

4. การติดตามประเมินผลและพัฒนางาน 

กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย

และการใหบริการสาธารณสุข โดยการ

ติดตาม วิเคราะหประเมินการเพ่ือแกปญหา

หรือพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย รวมถึงมี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงาน 

1. การศึกษา วิเคราะหขอมูลการ

ใหบริการรักษาพยาบาล การดูแล

ผูปวย และการใหบริการสาธารณสุข

ท่ีสะทอนผลสําเร็จของการ

ปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 

2. ทบทวนและพัฒนากระบวนการ

รักษาพยาบาล การดูแลผูปวย และ

การใหบริการสาธารณสุขท่ีเปน

ปญหาสําคัญ/ความเสี่ยงสูง 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวย 

และการใหบริการสาธารณสุข 

ภายในหนวยงานอยางตอเนื่อง 
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เกณฑคุณภาพ วิธีดําเนินการ การประเมิน/หลักฐาน 

หมวดท่ี ๖ : กระบวนการ

ดําเนินงานสุขภาพภาค

ประชาชน และพฤติกรรม

สุขภาพ 

เปาประสงคของเกณฑคุณภาพ  

๑. นักเรียน อสม. แกนนํา

สุขภาพ และประชาชนมีความ

รอบรูดานสุขภาพและมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 

๒. ชุมชนมีศักยภาพในการ

จัดการสุขภาพไดอยางยั่งยืน 

โดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย  

1. แตงตั้งและพัฒนาศักยภาพทีมสุขศึกษา

และพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูดานสุขภาพท้ังใน

รงเรียนและชุมชน 

3. พัฒนาศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ 

4. คัดเลือกนักเรียน/บุคคลตนแบบดาน

สุขภาพ 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

2. แผนกิจกรรมการเรียนรูดาน

สุขภาพ 

3. ผลการจัดตั้งและพัฒนาศูนยการ

เรียนรูดานสุขภาพ/จํานวนผูเขาใช

งาน 

4. นักเรียน/บุคคลตนแบบดาน

สุขภาพ 

1. พัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพใหแก 

อสม.แกนนําชุมชน และเครือขาย 

2. วางแผน/จัดกิจกรรมดานสุขภาพของ

ชุมชนแบบมีสวนรวม 

3. ประเมินผลการจัดการสุขภาพของชุมชน/

สถานะสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงดีข้ึน/ปญหา

สุขภาพท่ีไดรับการแกไข 

1. กลุม/คณะทํางานดานการจัดการ

สุขภาพชุมชน 

2. แผนงาน/กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ/

ไดดําเนินงานแบบมีสวนรวม 

3. ปญหาสุขภาพในชุมชนท่ีไดไดรับ

การแกไขหรือพัฒนาใหดีข้ึน 
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บทที่ 7 

ขอกําหนดเพ่ิมเติมในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขของสุขศาลาพระราชทาน 

 

5.1 ขอกําหนดเพ่ิมเติมในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขของสุขศาลาพระราชทาน 5.1.1.ดานอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

5.1.1.1 ทางเขาออกสุขศาลาพระราชทานฯ 

- ตองมีปายประชาสัมพันธชื่อสุขศาลาพระราชทานท่ีมีท้ังภาษาไทยภาษาทองถ่ิน 

- ระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 

5.1.1.2 บริเวณรับ-สงผูปวยหนาสุขศาลาพระราชทานฯ 

- ใหมีการเคลื่อนยายผูปวยไดสะดวก 

- ไมมีสงกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายผูปวย 

- ควรมีทางลาดเพ่ิมเติมเพ่ือสะดวกในการเคลื่อนยายผูปวย 

5.1.1.3 มีการจัดภูมิทัศน 

- มีการรักษาความสะอาด  

- เพ่ิมการดูแลความสะอาดรอบบริเวณ และ การจัดสิ่งแวดลอมรอบบริเวณ 

5.1.1.4 บริเวณพ้ืนท่ีภายในอาคารสุขศาลาพระราชทาน 

- มีการแบงพ้ืนท่ีสําหรับการใหบริการเปนสัดสวนอยางชัดเจน 

- มีพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการเคลื่อนยายผูปวยไดสะดวก 

- พ้ืนท่ีภายในอาคารตองมีแสงสวางเพียงพอตอการใหบริการโดยเฉพาะหองทําหัตถการ หอง    รักษาพยาบาล

และศูนยการเรียนรู  

- ประตูเขา – ออก ตองมีขนาดเหมาะสมกับการเคลื่อนยายผูปวย 

- ปรับยกระดับพ้ืนหองน้ําเหนือระดับพ้ืนดินตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี, เสริมราวจับภายในหองน้ํามี

ระดับเดียวกับโถนั่ง 

5.1.1.5 หองสุขา  

- มีหองสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด สําหรับผูปวยผูรับบริการ 

- มีพ้ืนและผนังกรุดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงายและไมลื่น 

- มีชนิดของสุขภัณฑและอุปกรณประกอบท่ีจําเปนติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสมตอการใชงาน 

- มีการปรับความเอียงลาดเพ่ือระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพไมมีน้ําขัง มีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

- บอเกรอะ บอซึมของสวมตองอยูหางจากแมน้ํา คู คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 10 เมตร เวนแต

สวมท่ีมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีตองตามหลักการสาธารณสุขและมีขนาดท่ีเหมาะสม 

5.1.1.6 มีการติดตั้งระบบไฟฟา   

- มีการเดินสายไฟฟาอยางเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 

- มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลักหรือตูสวิทชตัดตอนอยูภายในหองในตําแหนงท่ีมองเห็นสามารถเขาตรวจสอบ

ไดงายและอยูในสภาพท่ียึดติดแนนและม่ันคง 

- มีแผนและข้ันตอนการซอมบํารุงรักษาระบบพลังงานไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ พรอมจัดทําการซอมบํารุงอยาง

เปนระบบ และจัดทําสมุดซอมบํารุง 
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5.1.1.7 มีระบบปองกันและเตือนภัยพิบัติท่ีเหมาะสม รวมท้ังแผนรองรับภัยพิบัติ 

- ตองมีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน โดยมีการทดสอบการทํางานของเครื่องอยางสมํ่าเสมอและมีน้ํามันสํารองอยางเพียงพอ 

- เครื่องกําเนิดไฟฟา ตองมีขนาดกําลังท่ีเหมาะสมและเพียงพอ สามารถจายกระแส ไฟฟาสํารองใหกับดวงโคมและอุปกรณ

การแพทยท่ีจําเปนในกรณีฉุกเฉินไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง 

- มีแผนการซอมบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน รวมท้ังจัดทําประวัติการซอมบํารุงอยางเปน

ระบบ 

- มีอุปกรณเครื่องมือปองกันและเตือนภัยเพียงพออยูในสภาพพรอม ใชงานและมีการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 

- เครื่องมือและอุปกรณเตือนภัยใหมีใหเหมาะสมตามแตภูมิภาค 

5.1.1.8 ระบบน้ําประปา สําหรับสุขศาลาพระราชทานฯ  

- มีระบบจายน้ําประปาและเพียงพอตอการใชงานและมีการสํารองน้ําประปาท่ีสามารถใหบริการไดในกรณี

ฉุกเฉิน 

- มีระบบสํารองน้ําประปา/ถังกักเก็บน้ําสํารองท่ีสามารถใหบริการไดตลอดระยะเวลาการรักษา 

- การสํารองน้ําประปา ตองไมมีการรั่วซึมและติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอนน้ําประปา 

และมีฝาถังสําหรับการตรวจสอบบํารุงรักษา ปดมิดชิด ปองกันสัตว แมลงหรือคนตกลงเขาไปในถัง 

5.1.1.9 ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี รวมท้ังครุภัณฑประกอบอาคารภายในสุขศาลาพระราชทานฯ 

- ครุภัณฑประกอบอาคารมีการจัดวางท่ีเปนระเบียบไมกีดขวางทางสัญจรหรือการเคลื่อนยายผูปวยและสะดวก

ตอการใชงาน 

- ครุภัณฑประกอบอาคารมีการดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑอยางสมํ่าเสมอ 

- มีทะเบียนคุมครุภัณฑและมีการตรวจสอบซอมบํารุง รวมท้ังจัดทําประวัติซอมบํารุงอยางสมํ่าเสมอ 

- มีระบบการสื่อสารและระบบอินเตอรเน็ตใชในการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

- มีการการตรวจสอบสภาพท่ัวไปของอาคารดวยสารตาและการบํารุงรักษาอาคาร 

  - ตองมีการตรวจสอบ บํารุงรักษาอาคารและอุปกรณท่ีใชงานในระบบตางๆเปนประจํา 

- จัดทําประวัติในการซอม บํารุง 

- มีผูรับผิดชอบดูแลซอมบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ 

- มีแผนการบํารุงรักษาท่ีชัดเจน 

- มีระบบการสํารองเครื่องมือท่ีจําเปน 

5.1.1.10 ระบบการระบายน้ําและการกําจัดขยะหรือของเสียของสุขศาลาพระราชทานฯ 

- มีระบบการระบายน้ําฝนจากอาคารอยางเหมาะสม ไมกอใหเกิดน้ําขังเปนแหลงเพาะพันธยุง 

- มีระบบระบายน้ําท้ิงหรือการขจัดน้ําเสียอยางเหมาะสม ไมกอใหเกิดการแพรระบาดเชื้อหรือมลพิษตอชุมชน 

- การจัดเก็บและกําจัดขยะมีภาชนะรองรับมีฝาปดมิดชิด ไมรั่วซึม ทําดวยวัสดุท่ีมีความสะอาดงายและ

เหมาะสมตอการเคลื่อนยายไปกําจัดไดอยางสะดวกและปลอดภัย โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และชุมชน 
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5.2 บุคลกรประจําสุขศาลาพระราชทาน (ดานบุคลากร) 

5.๒.๑ ครูพยาบาล 

- มีครูพยาบาลท่ีผานการอบรมพยาบาลภาคสนาม ปฏิบัติหนาท่ีประจําสุขศาลาพระราชทาน อยางนอย แหง

ละ 1 คน และมีครูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีเปนครูพยาบาลอยางนอย 1 คน ท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนครู

พยาบาลได 

- ครูพยาบาลตองไดรับการอบรม/ฟนฟูดานการรักษาพยาบาล การปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนตาม

แผนงานพัฒนาบุคลากรอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

5.๒.๒ เจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน  

- มีเจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน ปฏิบัติหนาท่ีประจําสุขศาลาพระราชทาน อยางนอย ๑ คน 

- เจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน ท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนในการประกอบโรคศิลปะตองปฏิบัติหนาท่ีภายใต

การควบคุมกํากับของผูท่ีเก่ียวของดังนี้ 

  - อัตราจางสังกัดกองบัญชาตํารวจตระเวนชายแดน ใหปฏิบัติหนาท่ีภายใตการกํากับของหมวดแพทย 

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 

  - อัตราจางสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและอ่ืนๆ ใหปฏิบัติหนาท่ีภายใตการกํากับของ      

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  

- เจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน ท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนในการประกอบโรคศิลปะตองไดรับการฝกอบรมดาน

การรักษาพยาบาลเบื้องตน การสาธารณสุขชุมชน จากโรงพยาบาลแมขาย/ รพ.สต.พ่ีเลี้ยง 

- เจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทานตองไดรับการอบรมฟนฟูการปฏิบัติงานของสุขศาลาพระราชทานตามแผนการ

พัฒนาบุคลากร อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

5.2.๓ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

- มี อสม.ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับคัดกรอง/ซักประวัติ/ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง/วัดความดันโลหิต/วัดอุณหภูมิ

จํานวนตามความเหมาะสม 

- อสม.ตองผานการอบรมการคัดกรอง/การใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานจาก รพ.สต.พ่ีเลี้ยง 

- อสม.ตองไดรับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

5.๒.๔ นักเรียนแกนนําสุขภาพ (อสม.นอย) 

 - มีนักเรียนแกนนําสุขภาพ/อสม.นอย ชวยปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทาน รวมถึงการชวยในการแปลภาษา

เพ่ือการสื่อสารกับผูรับบริการ 

 - นักเรียนแกนนําสุขภาพ/อสม.นอย เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพจากศูนยการเรียนรูดาน

สุขภาพสูชุมชน 

 - นักเรียนแกนนําสุขภาพ/อสม.นอย ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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5.3 มาตรฐานยา-เวชภัณฑท่ีจําเปนในสุขศาลาพระราชทาน  

5.3.1 บัญชียาหลัก 

ท่ี ชื่อสามัญ หนวย จํานวนหนวย 

๑ Albendazole syrup ๒๐๐ mg ขวด ๒๔ ขวด 

๒ Albendazole tablet ๒๐๐ mg เม็ด ๑๐๐ เม็ด 

๓ Antacid oral suspension ๒๔๐ ml ขวด ๑๒ ขวด 

๔ Dimenhydrinate tablet ๕๐ mg เม็ด ๕๐๐ Tab 

๕ M.tussis  (ยาแกไอน้ําดํา) ขวด ๑๒ ขวด (๑ กลอง) 

๖ Multivitamin tablet เม็ด ๑๐๐๐ Tab (๑ กลอง) 

๗ Paracetamol syrup ๑๒๕ mg/๕ ml ขวด ๓๐ ขวด 

๘ Paracetamol tablet ๓๒๕ mg เม็ด ๑๐๐๐ Tab (๑ กระปุก) 

๙ Paracetamol tablet ๕๐๐ mg เม็ด ๑๐๐๐ Tab 

๑๐ Vitamin B complex tablet เม็ด ๑๐๐๐ Tab (๑ กระปุก) 

๑๑ Ibuprofen tablet ๒๐๐ mg  เม็ด ๕๐๐ เม็ด 

๑๒ Guaifenesin syrup (GG Syrup) ขวด ๑๒ ขวด (๑ กลอง) 

๑๓ Vitamin C เม็ด ๑ กลอง 

๑๔ CPM (chlorpheniramine maleate ๔ mg Tablet) เม็ด ๑ กลอง (๕๐๐เม็ด) 

๑๕ ORS เล็ก สําหรับเด็ก ซอง ๕ กลองใหญ 

๑๖ ORS เล็ก สําหรับผูใหญ ซอง ๕ กลองใหญ 

๑๗ Ferrous Sulfate (FeSO4) เม็ด ๑ กระปุก (๑๐๐๐ เม็ด) 

๑๘ Folic acid เม็ด ๑ กระปุก (๑๐๐๐ เม็ด) 

 รายการยาสมุนไพร   

๑๙ ยาอมมะแวง (๑ กลอง มี ๑๒ ซอง) กลอง 2 กลอง 

๒๐ ขม้ินชันแคปซูล แคปซูล ๑๐๐ แคปซูล 

๒๑ ครีมวานหางจระเข หลอด 6 หลอด 

๒๒ มหาหิงค ทาทองเด็ก ขวด ๑๐ ขวด 

๒๓ ฟาทะลายโจร กลอง ๒๐๐ แคปซูล 

 ยาใชภายนอก   

24 Ammonia solution ๔๕๐ ml ขวด ๖ ขวด 

25 Calamine lotion ๑๕% ขวด ๒๐ ขวด 

26 ยาหมอง ขวด ๕ ขวด (๑ กลอง) 

๒๗ R-den เม็ด ๑ กลอง 

๒๘ ยาชา ๒ % ขวด ๒ ขวด 

๒๙ NSS ๑๐๐๐ mliv ขวด ๒ ขวด 

๓๐ Providence Scrub แผล ขวด ๒ ขวด 
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ท่ี ชื่อสามัญ หนวย จํานวนหนวย 

๓๑ Clotrimazole cream ๑% ๕๐๐g กระปุก/ตลับ ๖ กระปุก/ตลับ 

๓๒ ยารักษาหิดเหา benzylbenzoic ขวด ๑๒ ขวด 

๓๓ Alcohol ๗๐ %  ๔๕๐ cc ขวด ๓ ขวด 

๓๕ NSS ลางแผล ๑๒๐ cc ขวด ๖ ขวด 

๓๕ NSS ลางแผล ๑๐๐๐ cc ขวด ๒ ขวด 

๓๖ Sterile water  ๑๐๐๐ cc ขวด ๒ ขวด 

๓๗ methylsalisylate หลอด ๑๒ หลอด 

๓๘ 5% DN/2 ๑๐๐๐ cc ขวด ๑ ขวด 

๓๙ Povidone iodine solution ๑๐ % ๔๕๐ ml. ขวด ๒ ขวด 

 

5.3.2 บัญชียาสําหรับพยาบาล 

ท่ี ชื่อสามัญ หนวย จํานวนหนวย 

๑ Chlorpheniramine maleate syrup ขวด ๑๒ ขวด 

๓ Glycerylguaiacolate tablet ๑๐๐ mg เม็ด ๑๐๐๐ เม็ด 

๔ Prednisolone cream ๐.๕ % หลอด ๖ หลอด 

๕ Triamcinolone acetonide oral paste ซอง ๑๐ ซอง 

๖ Domperidone suspension ขวด ๑๒ ขวด (๑ กลอง) 

๗ Ranitidine Tablet เม็ด ๑ กลอง (๕๐๐เม็ด) 

๘ Domperidone Tablet ๑๐ mg เม็ด ๑ กลอง (๕๐๐เม็ด) 

๙ Buscopan เม็ด ๑ กลอง (๕๐๐เม็ด) 

๑๐ MOM (Milk of Magnesia) ขวด ๑๒ ขวด 

๑๑ Simethicone Syrup ขวด ๑๒ ขวด (๑ กลอง) 

    

 

 5.3.3 บัญชียาท่ีตองปรึกษาแพทยกอนใช 

ท่ี ชื่อสามัญ หนวย จํานวนหนวย 

๑ Amoxycillin ๒๕๐ mg/๕ ml เม็ด 2๐๐ เม็ด 

๒ Amoxy Syrup ๑๒๕ mg/๕ ml ขวด ๑๒ ขวด (๑ กลอง) 

๓ Dicloxacillin ๒๕๐ mg/๕ ml เม็ด ๒๐๐ เม็ด 

๔ Dicloxacillin Syrup /Erythomycin Syrup ๑๒๕ mg/

๕ ml 

ขวด ๑๒ ขวด (๑ กลอง) 

๕ Norfloxacin ๔๐๐ mg tablet  เม็ด ๑๐๐ เม็ด 
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5.4 รายการครุภัณฑทางการแพทยและสํานักงานท่ีจําเปนในสุขศาลาพระราชทาน ป 2561 

ลําดับ ประเภทของอุปกรณ รายการ 

1. อุปกรณในการฉีดยา เจาะเลือดและ

เวชภัณฑท่ีใช 

*1. ภาชนะปากกวางใสสําลีปราศจากเชื้อ 

*2.ปากคีบสําหรับคีบของแชในภาชนะปากกวางใสน้ํายาฆาเชื้อ

โรค 

3.กระบอกฉีดยา 3 cc และ 5 cc  และเข็มฉีดยาNo 18 หรือ 

No21,No24,No25 ท่ีปราศจากเชื้อ 

4.แผนสไลด 1 กลอง 

5.ถังขยะพรอมฝาปดอยางนอย 2 ถัง 

8.สายยางรัดแขน (ฉีดยาเขาเสน) 

9.ท่ีใสของมีคม 

10.ถุงขยะติดเชื้อ 

2. อุปกรณในการทําแผล เย็บแผลและตัด

ไหม (รถเข็นหรือชั้นวาง) 

1.น้ํายาตางๆ มีฝาปดมิดชิด  

- Alcohol 70 % 

- ยาชา 

- Nss ลางแผล 

- น้ํายาเบตาดีน 

-providence Scup แผล 

2.Set ทําแผล Dispossible (ตามบริบท) 

3.เครื่องมือผาตัดเล็ก 

- ชุดปากคีบทําแผลชนิดมีเข้ียว และไมมีเข้ียว 

(Tooth forceps and non-tooth forceps) 

- ท่ีจับเข็มเย็บแผล (Needle holder) 

- ท่ีขูดแผล (Curettage) 

- ใบมีดเบอร 11 

*4. อับหรือหมอใสสําลี ผากอต ไมพันสําลี gauza drain ท่ี

สะอาดปราศจากเชื้อ ผาพันแผล 

5.ตะแกรงทําแผลลอเลื่อน 

6. เครื่องใชอ่ืนๆ 

- ถุงมือ ท่ีสะอาดปราศจากเชื้อ 

- ผาสี่ เหลี่ยมท่ีเจาะกลางปราศจากเชื้อ(ใหเฉพาะกรณีท่ีมี

มาตรฐานการทําความสะอาดท่ีถูกตอง) 

- ไหมเย็บ 

- สายรัดหามเลือด 

- พลาสเตอร กรรไกรตัดพลาสเตอร 

- ชามรูปไต 

- ผายางหรือพลาสติกรองเปอน 
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ลําดับ ประเภทของอุปกรณ รายการ 

3. อุปกรณในการทําคลอด 1. ชามรูปไตหรือภาชนะใสรก 

2. ชุดทําความสะอาดกอนคลอด เชน ใบมีดโกน , ภาชนะใส

น้ํายาสําหรับทําความสะอาด 

3.Set ทําคลอด รายการเครื่องใชในกระเปาทําคลอด

ประกอบดวย 

- ลูกสูบยางเบอร 1 สําหรับดูดเมือก 1 ลูก 

- กรรไกรตัดสายสะดือเด็กหรือใบมีดตัดสายสะดือ 

- Artery clamp 2 อัน หรือ เชือก 

- เชือกหรือยางสําหรับ ผูกสายสะดือ  

- ถุงมือปราศจากเชื้อ 

- providence 1 ขวด 

- สําลีและผากอซ 

- ผาพลาสติกรอง 

- ผายางกันเปอนสําหรับผูทําคลอดสวมใส  

- ยาหยอดตาเด็ก 0.01% หรือ ยาปายตาเด็ก 

4. อุปกรณสําหรับใชในกรณีฉุกเฉิน 

 

1. ลูกสูบยาง 

2. ไมกดลิ้น 

3. Oral pharyngeal air way 

4. Self-inflating lung bag (Ambu bag) 

5.ถังออกซิเจนหรือ เครื่องผลิตออกซิเจน 

6.สายออกซิเจน 

7.สายใหออกซิเจนทางจมูก(casual) 

8.หนากากใหออกซิเจนของผูใหญ 

9.หนากากใหออกซิเจนของเด็ก 

10.set IV 

11.เข็มเจาะเลือด No18,No21,No22,No23, No24, No25 

12.scountvien / Meddicut สําหรับใหน้ําเกลือผูปวย No22 

หรือN024 หรือ No25  

13.elastic bendage / gauze/อุปกรณดาม 

5. อุปกรณในกระเปาเยี่ยมบานหรือฉุกเฉิน 1.หูฟง (stethoscope) 

2.ปรอทวัดอุณหภูมิ (thermometer) 

3.set dressing sterile 

4.gauze ขนาด 3 นิ้ว 10 ชิ้น 

5.กรรไกรเล็ก 1 อัน 

6.NSS 100 ml 1 ขวด 
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ลําดับ ประเภทของอุปกรณ รายการ 

7. Alcohol 70 % 

8.สายยางหามเลือด 1 เสน 

9.เครื่องวัดความดันโลหิตท่ีมี cup ขนาด 4 นิ้ว 1 อัน และขนาด 

3 นิ้ว 1 อัน 

10. พลาสเตอรปดแผล ขนาด 1 นิ้ว 1 มวน 

11.role gauze 5 มวน 

12. syringe ball 1 กอน 

13. สําลี 20 มวน 

14. Mask 2 อัน 

15. ถุงมือ sterile 1 คู 

16. ถุงมือธรรมดา 3 คู 

กรณีสงตอผูปวย ตองเพ่ิมเติมดังนี้ 

1.ambu bag 1 อัน 

2.camular / mask 1 อัน 

3. Oxygen Tank ถังเล็ก 1 ถัง 

4.mouth gap   1 อัน 

ยาประกอบในชุดเย่ียมบาน 

1. Ammonia solution 450 ml 1 ขวด 

2. Antacid tablet 20 เม็ด 

3. Calamine lotion 15% 1 ขวด 

4. Clotrimazole cream 1% 500g 1 หลอด/ตลับ 

5. Dimenhydrinate tablet 50 mg 20 เม็ด 

6. Ibuprofen tablet 200 mg 20 เม็ด 

7. Paracetamol syrup 125 mg/5 ml 1 ขวด 

8. Paracetamol tablet 325 mg 20 เม็ด 

9. Povidone iodine solution 10% 1 ขวด 

tablet 20 เม็ด 

1๐.ยาหมอง 1 อัน 

1๑.ranitidine tablet 20 เม็ด 

1๒.Balm 1 หลอด 

6. อุปกรณท่ีใหการพยาบาลท่ัวๆไป 

 

 

1. เครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือด 

2. ชุดตรวจหาน้ําตาลและไขขาวในปสสาวะ 

3. ชุดตรวจการตั้งครรภ (Urine Pregnancy test) 

4. กระเปาน้ํารอน หรือ กระเปาน้ําแข็ง 

5. กะละมังและผาขนหนูสําหรับเช็ดตัว 

6. แกวน้ําบริการผูปวย 
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ลําดับ ประเภทของอุปกรณ รายการ 

7. กระติกน้ํารอน 

7. ครุภัณฑทางการแพทยอ่ืนๆ  1. เตียงตรวจโรค 

2. ท่ีรองเทาข้ึนเตียงตรวจ 

3. ตูเก็บเครื่องมือตางๆ 

4. ตูเก็บเวชภัณฑ 

5. โตะวางเครื่องมือ มีลอเข็น 

6. เสาน้ําเกลือ 

7. อางลางมือ 

8. เครื่องวัดความดันโลหิต 

9. หูฟง 

10. ปรอทวัดไขหรือเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู 

11. ปรอทวัดไขเด็กทางทวารหนัก 

12. เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ 

13. เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กทารก 

14. กลองจุลทรรศน 

15. ผามาน 

16. คูเลอรน้ําสําหรับบริการน้ําดื่มผูปวยและญาติ 

17. เปลหามคนไข 

18. ถาดนับเม็ดยา 

19. ถุงมือ Disposible 1 กลอง 

20. ถุงมือ Sterile 5 คู 

21. Mask 1 กลอง 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขของสุขศาลาพระราชทาน  
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ลําดับ 
กิจกรรมการพัฒนาตามเกณฑ

คุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน/การประเมิน ระบุผลการดําเนินงาน/

หลักฐาน/ผลงาน

ประกอบการพิจารณา 

ตามเกณฑ 

ปญหา/อุปสรรค 

ความ

ตองการ/

ขอเสนอแนะ 

 

ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป

เพ่ือ 

พัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 
ครบถวน เปนบางสวน 

1 หมวดท่ี 1 : วัตถุประสงคของ

หนวยงาน  การจัดโครงสราง

หนวยงาน             

 

1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ขอบเขตบริการ เปาหมาย และ

วัตถุประสงคของหนวยงานเปนลาย

ลักษณอักษร              

 

1.2 มีการจัดโครงสรางหนวยงานท่ี

เอ้ือตอการใหบริการ และการจัดการ             

 

2 หมวดท่ี 2 : การจัดอัตรากําลังและ

การพัฒนาบุคลากร             

 

2.1 มีการจัดบุคลากรเพ่ือใหบริการ

ไดอยางเพียงพอ เหมาะสม             

 

2.2 มีการเตรียมความพรอมบุคลากร

ใหมีความรู ความสามารถ และ

ทักษะการจัดการและการใหบริการ

ดานสุขภาพอยางมีคุณภาพ             

 

ลําดับ 
กิจกรรมการพัฒนาตามเกณฑ

คุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน/การประเมิน ระบุผลการดําเนินงาน/

หลักฐาน/ผลงาน

ประกอบการพิจารณา 

ตามเกณฑ 

ปญหา/อุปสรรค 

ความ

ตองการ/

ขอเสนอแนะ 

 

ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป

เพ่ือ 

พัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ 

เปนไปตามเกณฑ 
ไมเปนไป

ตามเกณฑ ครบถวน เปนบางสวน 
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ลําดับ 
กิจกรรมการพัฒนาตามเกณฑ

คุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน/การประเมิน ระบุผลการดําเนินงาน/

หลักฐาน/ผลงาน

ประกอบการพิจารณา 

ตามเกณฑ 

ปญหา/อุปสรรค 

ความ

ตองการ/

ขอเสนอแนะ 

 

ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป

เพ่ือ 

พัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 
ครบถวน เปนบางสวน 

3 

 

หมวดท่ี 3 : กระบวนการและ

ข้ันตอนปฏิบัติงาน             

 

3.1 มีคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/

วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมขอบเขต

บริการเปนลายลักษณอักษร             

 

3.2 เจาหนาท่ีมีการใชคูมือ

กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง             

 

3.3 มีระบบ/ข้ันตอน/วิธีการรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน             

 

3.4 มีกระบวนติดตาม ประเมินผล 

และพัฒนางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใหบริการ              

 

4 

หมวดท่ี 4 : ยา เวชภัณฑ วัสดุ 

อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและ

สภาพแวดลอม              

 

 

4.1 มียา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือการแพทย และอ่ืนๆอยาง

เพียงพอและเหมาะสมกับการ

ใหบริการดานสุขภาพ             
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ลําดับ 
กิจกรรมการพัฒนาตามเกณฑ

คุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน/การประเมิน ระบุผลการดําเนินงาน/

หลักฐาน/ผลงาน

ประกอบการพิจารณา 

ตามเกณฑ 

ปญหา/อุปสรรค 

ความ

ตองการ/

ขอเสนอแนะ 

 

ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป

เพ่ือ 

พัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 
ครบถวน เปนบางสวน 

4 หมวดท่ี 4 : ยา เวชภัณฑ วัสดุ 

อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและ

สภาพแวดลอม (ตอ)             

 

4.2 มีระบบการสํารองยา เวชภัณฑ 

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือการแพทย 

และอ่ืนๆ และระบบบํารุงรักษาให

พรอมใชงานตลอดเวลา             

 

4.3 จัดอาคารและสภาพแวดลอม

ของหนวยงานใหมีความปลอดภัยตอ

ผูใหบริการและผูรับบริการ และเอ้ือ

ตอการมีสุขภาพดี             

 

5 หมวดท่ี 5 :  กระบวนการ

รักษาพยาบาล การดูแลผูปวย  

และใหบริการดานสุขภาพ             

 

5.1 มีคูมือแนวทางการ

รักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐม

พยาบาลเบื้องตน การฟนฟู

สมรรถภาพ คูมือกระบวนการสงตอ

ผูปวย และคูมือแนวทางการสงเสริม

สุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค             

 

ลําดับ กิจกรรมการพัฒนาตามเกณฑ ผลการดําเนินงาน/การประเมิน ระบุผลการดําเนินงาน/ ปญหา/อุปสรรค ความ  
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คุณภาพ เปนไปตามเกณฑ 
ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

หลักฐาน/ผลงาน

ประกอบการพิจารณา 

ตามเกณฑ 

ตองการ/

ขอเสนอแนะ 

ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป

เพ่ือ 

พัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ 
ครบถวน เปนบางสวน 

 

5.2 มีกระบวนการติดตาม 

ประเมินผล การรักษาพยาบาล การ

สงตอผูปวย และการสงเสริมสุขภาพ 

ปองกัน ควบคุมโรค              

 

5.3 มีการบันทึกประวัติการ

รักษาพยาบาล และการใหบริการ

ดานสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน มี

คุณภาพ และสามารถสืบคนขอมูลได             

 

5.4 มีการพัฒนากระบวนการให

รักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐม

พยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวย 

การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริม

สุขภาพ และการปองกันควบคุมโรค

อยางตอเนื่อง             

 

6 หมวดท่ี 6 : กระบวนการ

ดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

และพฤติกรรมสุขภาพ              

 

6.1 กระบวนการจัดการสุขภาพ

ชุมชน             

 

6.1.1. มีทีมภาคีเครือขายสุขภาพใน

ชุมชน (Team)             
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ลําดับ 
กิจกรรมการพัฒนาตามเกณฑ

คุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน/การประเมิน ระบุผลการดําเนินงาน/

หลักฐาน/ผลงาน

ประกอบการพิจารณา 

ตามเกณฑ 

ปญหา/อุปสรรค 

ความ

ตองการ/

ขอเสนอแนะ 

 

ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป

เพ่ือ 

พัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 
ครบถวน เปนบางสวน 

 

6.1.2 มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะห

สถานการณ จัดทําฐานขอมูล รวมกัน

จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน 

(Plan)             

 

6.1.3 มี อสม. และภาคีเครือขาย

สุขภาพเปนพลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพฯ              

 

6.1.4 มีผลลัพธการดําเนินงาน 

(Result)             

 

6.2 กระบวนการสุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพ             

 

6.2.1 มีทีมดําเนินงานสุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพ             

 

6.2.2 มีกระบวนการสุขศึกษา เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูและพฤติกรรม

สุขภาพดานสุขภาพ             

 

6.2.3 มีศูนยเรียนรูดานสุขภาพ              

6.2.4 มีนักเรียน/บุคคลตนแบบดาน

พฤติกรรมสุขภาพ             
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คณะผูจัดทําเกณฑคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน 

1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

- กลุมแผนงาน 

- กองสุขศึกษา 

- กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

- สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม 

- สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

- สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

- สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา 

- ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 

- ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค 

- ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา 

2. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

     - ฝายสนับสนุน 5 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

     - ฝายอํานวยการ 7 กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

     - หมวดแพทย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 

     - หมวดแพทย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 

     - หมวดแพทย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 32 

     - หมวดแพทย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 

     - หมวดแพทย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 

     - หมวดแพทย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 44 

3. ครูพยาบาล/เจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทาน  

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแสนคําลือ จังหวัดแมฮองสอน 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยกุก จังหวัดเชียงราย 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินธิรา คานธี จังหวัดเชียงใหม 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทานผูหญิงประไพ ศิวะโกเศศ จังหวัดเชียงใหม 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป จังหวัดนาน 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเลตองคุ จังหวัดตาก 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมจันทะ จังหวัดตาก 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหมอมราชวงศเฉลิมลักษณ จันทรเสน จังหวัดตาก 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา จังหวัดกาญจนบุรี 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปลอคค่ี จังหวัดกาญจนบุรี 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก จังหวัดเพชรบุรี 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแพรกตะครอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปาหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไบก จังหวัดยะลา 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไอรบือแต จังหวัดนราธิวาส 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานละโอ จังหวัดนราธิวาส 

     - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานลีนานนท จังหวัดนราธิวาส 

     - ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปอหม้ือ จังหวัดแมฮองสอน 

     - ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโกแประ จังหวัดแมฮองสอน   

4. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

      - จังหวัดแมฮองสอน 

      - จังหวัดเชียงราย 

      - จังหวัดนาน 

      - จังหวัดเชียงใหม 

      - จังหวัดตาก 

      - จังหวัดกาญจนบุรี 

      - จังหวัดเพชรบุรี 

      - จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

      - จังหวัดยะลา 

      - จังหวัดนราธิวาส 

7. โรงพยาบาลพ่ีเลี้ยง 

      - โรงพยาบาลปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

      - โรงพยาบาลแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

      - โรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

      - โรงพยาบาลบอเกลือ จังหวัดนาน 

      - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

      - โรงพยาบาลอมกอย จังหวัดเชียงใหม 

      - โรงพยาบาลอุมผาง จังหวัดตาก 

      - โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก 

      - โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

      - โรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

      - โรงพยาบาลแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

      - โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

      - โรงพยาบาลสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

8. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีสุขศาลาพระราชทาน 
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