
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

ก คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 คำนำ 

 
ระบบสุขภาพของประเทศไทยขยายการเขาถึงบริการสุขภาพ โดยมีการสรางสถานีอนามัย

ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั ่วประเทศ ในป 2551 ยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล   
(รพ.สต.) และพัฒนาเครือขายการสงตอในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อใหระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอยางเพียงพอทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุม
ไดถึงการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนท่ีเขารวมโครงการ 
  กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยุทธศาสตรพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดาน (PP&P, Service, 
People, Governance) และจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement: PA) ป 2563 ในสวนของระบบปฐมภูมิ (Primary Care)                 
ไดผนวก 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ : 
คลินิกหมอครอบครัว ทั้งประเภท หนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) และเครือขายหนวยบริการปฐมภมิู 
(Network of Primary Care Unit) และ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ : รพ.สต.ติดดาว             
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. เปนประเด็นสำคัญในยุทธศาสตรท่ี 4 แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) หนังสือเลมนี้ถูกจัดทำข้ึนเพ่ือเปนคูมือใหบุคลากรสาธารณสุขนำไปใชประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตามเกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ซึ่งเนื้อหาหลักประกอบดวยเกณฑคุณภาพ                 
รพ.สต.ติดดาว แนวทางการพัฒนาและการประเมินคุณภาพ รพ.สต. ป 2563  
  หวังเปนอยางยิ ่งว าคู ม ือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว               
(รพ.สต.ติดดาว) ป 2563 เลมนี้จะเปนประโยชนแกผู อานที่เปนเจาหนาที่สาธารณสุข เพ่ือใหการบริการ               
ปฐมภูมิมีคุณภาพมาตรฐาน และเปนพ้ืนฐานสูการพัฒนาคุณภาพอ่ืนๆตอไป 
                                                      
 

 
 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  
  
 ธันวาคม 2562  
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ข คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

สารบัญ 
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คำนิยมปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค 
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ค คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

คำนิยม 
นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทำแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข  และได
กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน  ประกอบดวยยุทธศาสตรพัฒนาความเปนเล ิศ  4  ดาน โดยใน               
แผนยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานท่ี 11 
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ไดมีการจัดทำโครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ  เพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพ  สงผลใหประชาชนที่อยู ในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยบริการสุขภาพที่ผานเกณฑคุณภาพ    
หนวยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ หรือท่ีเรียกวา รพ.สต.ติดดาว ไดรับบริการท่ีไดมาตราฐานใน 5 ประเด็น                    
(5 ดาว 5 ดี) ไดแก หมวด 1 การบริการดี หมวด 2 ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม หมวด 3 บุคลากรดี      
หมวด 4 บริการดี และหมวด 5 ประชาชนมีสุขภาพด ี

กระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว 
ในป พ.ศ. 2560 โดยมีเปาหมายคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ ทั้งในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9,806 แหง ผลการดำเนินงานระหวางป 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562  พบวา  มีหนวยบริการปฐมภูมิผานเกณฑ ระดับ 5 ดาว รอยละ 70.10 ซ่ึงเกิน
เปาหมายที่ตั้งไวในป พ.ศ. 2562 คือ รพ.สต. ผานเกณฑ ระดับ 5 ดาว รอยละ 60.00 กระทรวงสาธารณสุข
ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชนของโครงการ  ในการจัดระบบบริการสุขภาพท่ีเอื้อตอการเขาถึงบริการ
แกประชาชน  จึงไดมีนโยบายใหดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2563 ไดตั้งเปาหมาย  รพ.สต.
ผานเกณฑคุณภาพ ระดับ 5 ดาว ทั่วประเทศ รอยละ 75.00 (สะสมป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563) และ รพ.สต.
ผานเกณฑคุณภาพ ระดับ 5 ดาว ทุกแหงภายในป พ.ศ. 2564 

ผมขอขอบคุณในความมุ งมั ่นตั ้งใจ ในการปฏิบัติหนาที ่ด วยความวิร ิยะอุตสาหะของ 
ขาราชการและเจาหนาที่ รพ.สต. ทุกทาน และขอเปนกำลังใจใหทุกทาน สามารถดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว เพ่ือใหบรรลุเปาหมายประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
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1 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

บทท่ี 1 

แนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 

การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย มีความเจริญกาวหนามากขึ้นกวาเดิม สามารถขยาย             
การเขาถึงบริการสุขภาพ โดยมีการสรางโรงพยาบาลอำเภอและสถานีอนามัยครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั ่วประเทศ 
ปจจุบันสถานีอนามัยไดมีการยกระดับมาเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  มีการใหบริการเพ่ิมมากข้ึน
ในทุกดาน ทั้งดานการรักษา สงเสริม ปองกัน ฟนฟู รวมถึงงานคุมครองผูบริโภค ทำใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพ
ที่จำเปนได  ในหนวยบริการสุขภาพใกลบาน ถึงแมวามี รพ.สต. ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และสามารถเขาถึงบริการได
สะดวกมากขึ้น แตสัดสวนบุคลากรยังไมสอดคลองกับภาระงานและจำนวนประชากรที่รับผิดชอบตามการแบงขนาด
รพ.สต. S M L โดยระดับ S รับผิดชอบดูแลประชากรนอยกวา 3,000 คน มีบุคลากรประมาณ 5 คน ระดับ M 
รับผิดชอบดูแลประชากร 3,000 - 8,000 คน มีบุคลากรประมาณ 8 คน ระดับ L รับผิดชอบดูแลประชากรมากกวา 
8,000 คน มีบุคลากรประมาณ 11 คน  (อางอิงจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข) จึงไดมี                
การกำหนดเกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เพื่อการจัดบริการใหสอดคลองกับขนาดของ รพ.สต. และจำนวนบุคลากร              
ท่ีมีอยู  
  กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการสุขภาพทุกระดับ
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาท่ีมี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนำไปสูวิสัยทัศนของกระทรวงสาธารณสุข คือ เปนองคกรหลักดานสุขภาพ                 
ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดีในที่สุด โดยมียุทธศาสตรในการพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดานตอไปนี้                  
คือ 1. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค (PP&P Excellence) 2. ระบบบริการ (Service Excellence)                          
3. การพัฒนาคน (People Excellence) และ 4. ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ในขณะเดียวกัน 
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขก็มีคานิยมในการขับเคลื่อนงานรวมกัน 4 ดาน โดยนำตัวยอจากชื่อกระทรวงสาธารณสุข 
คือ MOPH ประกอบดวย M คือ Mastery คือบุคลากรเปนนายของตัวเอง ที่ตองเอาชนะโลภ โกธร หลง ใหได O คือ 
Originality สรางสรรคสิ ่งใหมๆ P คือ People Centered Approach เอาประชาชนเปนศูนยกลาง และ H คือ 
Humility ออนนอมถอมตน  

ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการสุขภาพในระดับ รพ.สต. ข้ึน                  
คือ เกณฑพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ซึ่งการพัฒนาเกณฑคุณภาพ
(Approach) มีเนื้อหาผสมผสานอางอิงจากเกณฑคุณภาพ Primary Care Award เพื่อพัฒนาคุณภาพของหนวย
บริการปฐมภูมิ ในรูปแบบของเครือขายบริการ โดยมุ งเนนเชื ่อมโยงระบบบริการ กระบวนการบริการ รวมท้ัง              
การบริหารจัดการ ซึ่งจะทำใหเกิดการจัดการเปนระบบทั้งองคกร เกณฑขึ้นทะเบียน หนวยบริการประจำและหนวย
บริการปฐมภูมิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  มุงเนนพัฒนาศักยภาพการจัดบริการ (ทรัพยากร
บุคคล อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ) และการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถและ
คุณภาพบริการสาธารณสุขของหนวยบริการเกิดการสรางและพัฒนาเครือขายของระบบบริการที่มีการสงตอและการ
ดูแลอยางตอเนื่อง โดยสอดคลองกับการบริหารงบประมาณกองทุน มีระบบการทำงานดานสุขภาพระดับอำเภอ
รวมกันของทุกภาคสวนดวยการบูรณาการทรัพยากรภายใตบริบทของพื้นที่ผานกระบวนการชื่นชมและการจัดการ
ความรู สงเสริมใหประชาชนและชุมชนพ่ึงตนเองได และไมทอดท้ิงกัน โดยมีเปาหมายรวมเพ่ือสุขภาวะของประชาชน 
(DHS) และอาศัยการมีสวนรวมของ สหวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับเกณฑ รวมถึงผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนผูท่ีตองนำเกณฑไปใชใน
การทำงานใน รพ.สต. (Participation) ทำใหเกณฑคุณภาพมี ความเปนรูปธรรมท่ีวัดได สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง
ตามบริบทของพื้นท่ี (Deployment) เปนงานประจำที่ทำอยูลดความซ้ำซอน ไมเปนภาระเพิ่มเติมใหกับผูปฏิบัติงาน 
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และใหความสำคัญกับเกณฑมาตรฐานการทำงานรวมกับชุมชน ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุมแบบผสมผสานเปน 
องครวมอยางใกลชิดและตอเนื่องตั้งแตระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน (Integration) 

  นอกจากนั้นกระบวนการกำกับและติดตาม (Monitor and Evaluation) และกระบวนการประเมิน
รับรอง รพ.สต.ติดดาว (Accreditation) จะชวยกระตุน สนับสนุน และเสริมพลังใหทีมงานในพื้นที่ใหทำงานประสบ
ความสำเร็จ โดยใชกระบวนการเยี ่ยมผูปฏิบัติงานดวยการดูแล (Caring) จากสหวิชาชีพ เครือขายบริการหรือ
โรงพยาบาลแมขาย มีการใหคำแนะนำในการดำเนินงาน (Coaching)ใหไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและการให
คุณคา (Appreciation) กับทีมงานพื้นท่ีหลังการประเมินมีการถอดบทเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน (Learning) เพื่อให
ทุกสวนท่ีเก่ียวของเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน สามารถนำไปใชอยางเปนรปูธรรมและยั่งยืน 
 

 
  

ทีมสหว ิชาช ีพประกอบดวยแพทย  ท ันตแพทย เภส ัชกร พยาบาล น ักเทคนิคการแพทย 
กายภาพบำบัด สาธารณสุขอำเภอ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร แพทยแผนไทย ฯลฯ  มีบทบาทใน
การพัฒนาลงเยี่ยมเสริมพลังและประเมินคุณภาพ  เพราะสามารถใหคำแนะนำไดอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และเปน การลดขอจำกัดดานบุคลากรที่เปนวิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลนใน รพ.สต. ได โดยอาศัยการแบงปนทรัพยากร
จากโรงพยาบาลแมขาย ผลพลอยไดที ่เกิดขึ ้นคือความสามัคคีในทีมงาน มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู และสราง
ความสัมพันธอันดีในเครือขายบุคลากรดานสุขภาพ เกิดการเรียนรูและเขาใจกันในทีมงาน เขาถึงและพัฒนางานให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี ซ่ึงการประเมินมีในท้ัง 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต 

  ผลที่จะไดรับจากการเยี่ยมเสริมพลังและการประเมินคุณภาพ คือ เกิดการกระตุ นให รพ.สต.                  
มีกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูปฏิบัติ ผู บริหารและผูเกี ่ยวของในเครือขายที่เปนระบบสนับสนุน (CUP) 
ตลอดจนหนวยงานที ่เกี ่ยวของและชุมชน เพื ่อพัฒนาคุณภาพบริการใน รพ.สต. ใหตอบสนองความตองการ                  
ความจำเปนดานสุขภาพของประชาชน และนำไปสูการมีสุขภาพดี ชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2  

ภาพรวมของเกณฑคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 

  กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดนโยบายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐาน 
โดยยกระดับสถานีอนามัยทุกแหงเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เนนการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและกระบวนการบริการสุขภาพ  เพื่อตอบสนองความตองการและความจำเปนดานสุขภาพของประชาชนมี  
การจัดบริการเพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุมแบบผสมผสานเปนองครวมอยางใกลชิดและตอเนื่องตั้งแตระดับบุคคล
ครอบคร ัวและชุมชน ตามองคประกอบ UCCARE (U : Unity Team, C : Customer focus, C : Community 
Participation A : Appreciation, R : Resource Sharing and human development, E : Essential care) 

เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ตั้งแต ระดับ รพ.สต. เกณฑคุณภาพ   
รพ.สต.ติดดาว มีการพัฒนาความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมียุทธศาสตรใน
การพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดานตอไปนี้ คือ 1. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค (PP&P Excellence)            
2. ระบบบริการ (Service Excellence) 3. การพัฒนาคน (People Excellence) และ 4. ระบบบริหารจัดการ 
(Governance Excellence) 

 

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  
(รพ.สต.ติดดาว) 

แผนยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20  ป 

4  Excellence  
Strategies 

มีการกำหนดทิศทาง แนวทางการกำกับดูแลตนเองท่ีดี ถายทอด สื่อสารทิศทาง
และแผนไปสูการปฏิบัติทั่วทั้ง รพ.สต. และกำหนดวิธีการทบทวนผลการดำเนินการ
ของ รพ.สต. เพื่อใหบรรลุพันธกิจของ รพ.สต. อยางตอเนื่องและยั่งยืน ดำเนินการ
อยางมีสวนรวมท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีจริยธรรมและเปน รพ.สต. ท่ี
คำนึงถึงประโยชนสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ
สังคม วางแผนเชิงกลยุทธ โดยใชขอมูลสถานการณ รพ.สต. รวมกับสภาพปจจัย
ภายนอก ในการกำหนด ยุทธศาสตรระยะสั้น ระยะยาว และกลยุทธการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามพันธกิจ และวิสัยทัศนของ รพ.สต. รวมทั้งการนำแผนไปสูการปฏิบัติ 
และมีการวัด วิเคราะห และการจัดการความรู ในดานการวัด การเลือก รวบรวม 
วิเคราะหและจัดการขอมูล สารสนเทศ เพื่อผลักดันใหเกิดการประเมินผล ทบทวน
ผลการดำเนินงาน และนำมาใชในการวางแผนพัฒนาการจัดการและกระบวนการ
ดำเนินงานของ รพ.สต. ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

Governance  

excellence 

รพ.สต. รับรู  เขาใจ สถานการณสุขภาพของประชากร กลุ มเปาหมายและ
สถานการณชุมชนท่ีรับผิดชอบ เขาใจ รับรู ความตองการ ความคาดหวัง และความนิยม
ของประชากรเปาหมาย ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีทันสมัย เพ่ือใหม่ันใจวา
จ ัดการดำเน ินงานได ตอบสนอง และสอดคลองกับความตองการได อย างมี
ประสิทธิภาพท้ังในปจจุบันและอนาคต สรางความสัมพันธท่ีดีและความประทับใจตอ
ประชากรเปาหมาย ชุมชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีกอใหเกิดความความ
เชื่อมั่นศรัทธาการยอมรับและความพึงพอใจในระบบบริการของ รพ.สต. โดยมีการ
จัดระบบบรกิารสุขภาพ ดังนี ้

PP&P   

excellence 
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การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  
(รพ.สต.ติดดาว) 

แผนยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20  ป 

4  Excellence  
Strategies 

1.  การจัดระบบบริการสุขภาพโดยรวมท่ีเอ้ือตอการเขาถึงบริการ และบริการท่ี
เปนองครวมตอเนื่อง 

2.  การบริการปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัวแบบผสมผสานเปนองครวม
และตอเนื่อง 

3.  การดูแลสุขภาพของกลุมประชากรเชิงรุกอยางครอบคลุมทันการณ 
4.  การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน 

ตรวจประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรูของบุคลากร การสรางแรงจูงใจให
บุคลากรพัฒนาตนเอง และใชศักยภาพอยางเต็มที่เพื่อใหมุงไปในแนวเดียวกันการ
สรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสูผลการดำเนินงานที่เปนเลิศและความเจริญกาวหนาของ
บุคลากรใน รพ.สต. 

People   

excellence 

1. การจัดระบบสนับสนุนบริการ (ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ) 
1.1 การจัดการสิ่งแวดลอม 
1.2 ระบบเฝาระวังการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
1.3 การบริหารยาและเวชภัณฑที่มิใชยา คุมครองผูบริโภค และการใชยาอยาง

สมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) 
1.4 การจัดระบบมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทย (LAB) 
1.5 การจัดหา บำรุงรักษา สอบเทียบ การซอม เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ 

2. การสนับสนุนและมีสวนรวมของทองถิ่น ชุมชน หนวยงานตางๆ การตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/วิเคราะห ในมิติดานประสิทธิผลมิติดานคุณภาพ                  
การใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการใหบริการ และมิติดานการพัฒนา                  
รพ.สต. เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ยั่งยืน   
 

Service   

excellence 
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โดยมาตรฐานประกอบดวย 5 หมวด ตอไปนี้ คือ หมวด 1 การบริหารดี หมวด 2 ประสานงานดี ภาคี
มีสวนรวม หมวด 3 บุคลากรดี หมวด 4 บริการดี และ หมวด 5 ประชาชนมีสุขภาพดี จึงเปนที ่มาของคำวา              
รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) 

 

 

   

ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ไดใชคานิยมของกระทรวงสาธารณสุข MOPH ใน             
การขับเคลื่อนการดำเนินการ โดยใน  
  M คือ Mastery การมีภาวะผูนำในทุกระดับ ทำใหการนำองคกรและการจัดการดี มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น เชน ผูบริหารทุกระดับกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ตองมีการทำงานรวมกันของคณะกรรมการสุขภาพ
อำเภอ (DHS) คณะกรรมการสุขภาพตำบล โรงพยาบาลแมขายตองทำงานรวมกับ รพ.สต. เพื ่อจัดบริการที่ได
มาตรฐานใหกับประชาชน เปนตน ถาสวนนี ้ไมสำเร็จอาจทำใหการพัฒนาในสวนอื ่นไมสำเร็จตามมาได O คือ 
Originality การสรางสรรคสิ่งใหมๆ เกณฑคุณภาพ ในหมวด 3 รพ.สต. มีระบบการพัฒนาการเรียนรู สรางนวัตกรรม 
งานวิจัยท่ีสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีสุขภาพดี เปนตน 
  P คือ People Centered Approach เอาประชาชนเปนศูนยกลาง เกณฑคุณภาพ ในหมวด 4            
เนนใหมีการจัดบริการท่ีจำเปนเหมาะสม(Essential care) ใหสอดคลองกับปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP) ครอบคลุม
ทุกประเภทและกลุมวัย  
  H คือ Humility บุคลากรตองออนนอมถอมตน เกณฑคุณภาพ ในหมวด 2 การประสานเครือขายได
ตองการการทำงานเปนทีม มีความออนนอมถอมตน ทำใหการทำงานราบรื่น 
  สุดทายผลการพัฒนาก็จะทำใหบรรลุเปาหมาย คือประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที ่มีความสุข             
ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนำไปสูวิสัยทัศนของกระทรวงสาธารณสุข คือ เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม 
เพ่ือประชาชนสุขภาพดีในท่ีสุด 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

6 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

  เอกสารอางอิงอื่นๆ ในการพัฒนาเกณฑประเมินคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 
เพ่ือลด ความซ้ำซอน สอดคลองกับงานประจำท่ีทำอยูแลว เชน 

1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA) 
2. เกณฑการประเมินคัดเลือก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ดีเดน/ 
    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) ดีเดน  ป 2559 
3. เกณฑประเมิน รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพท่ี 8 / จังหวัดสิงหบุรี/ จังหวัดอุทัยธานี ป 2559 
4. ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุมวัย เขตสุขภาพท่ี 9 ประจำป 2559 
5. 4 Excellence Strategies 
6. การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ป 2560 
7. คูมือแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) เพื่อการสงเสริมบทบาทของครอบครัวในการดูแล

สุขภาพตนเอง ป 2558 
8. เกณฑข้ึนทะเบียน “หนวยบริการประจำและหนวยบริการปฐมภูมิ”  ป 2561 (สปสช.) 
9. เกณฑคุณภาพ เครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA) 
10. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (PP)  กระทรวงสาธารณสุข 
11. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board : DHB) 
12. การใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) (ระดับ รพ.สต.) 
13. Green and Clean กรมอนามัย (ระดับ รพ.สต.) 
14. คูมือการใหบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ป 2552  

 

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้  

1. เพื่อพัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) ใหเกิดการบริหาร
จัดการที่มีความรวมมือจากทุกฝายที่เกี ่ยวของในการจัดการปญหาสุขภาพ อันจะสงผลใหประชาชนไดรับบริการ             
อยางทั่วถึงและเปนธรรม ดวยการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยูใกลชิดกับประชาชน เกิดการ 
บูรณาการเปาหมายทิศทางและยุทธศาสตรรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางเปน
องครวม เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมีพื้นที่เปนฐานและประชาชนเปนศูนยกลาง มีความเปนเจาของและ
ภาวะการนำรวมกัน เพื ่อแกไขปญหาสำคัญที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยบูรณาการและประสาน               
ความรวมมือในการนำไปสู การสรางเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม                
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขับเคลื่อน
ดวยกระบวนการ UCCARE  

2. เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหไดมาตรฐานตามเกณฑ และมีเครื่องมือในการกำกับและ
ประกันคุณภาพของระบบตาง ๆ 

3. เพื ่อพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลและหนวยบริการปฐมภูมิ เพื ่อตอบสนอง                
ความตองการและความจำเปนดานสุขภาพของประชาชน 
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7 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

  โดยมีความคาดหวังวา ประชาชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยบริการสุขภาพที่ผานการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวจะไดรับบริการท่ีไดมาตรฐานใน 5 ประเด็น (5 ดาว 5 ดี) ตอไปนี้เปน
อยางนอยคือ 

1. ประชาชนไดรับบริการในสถานบริการที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีสวนรวม สามารถจัดการ
เรื่องระบบบริการ การเงิน โครงสราง สถานที่ และอุปกรณ รวมถึงระบบสนับสนุน ทำใหหนวยบริการทำงานเพ่ือ
ประชาชนไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. หนวยบริการสุขภาพใหความสำคัญกับประชากรกลุมทุกเปาหมาย ทำงานโดยอาศัยการมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 

3. บุคลากรท่ีใหบริการมีเพียงพอเหมาะสม มีศักยภาพ และมีความสุขในการใหบริการ รวมถึงมี
กลไกทำใหประชาชนมีความเขมแข็งมีความสามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยูได 

4. ประชาชนจะไดรับบริการที่ดี ตอบสนองกับปญหาในพื้นที่ การบริการในและนอกหนวย
บริการ มีครบถวนตามความจำเปน ท้ังดานการรักษา สงเสริม ปองกัน ฟนฟู ควบคุมโรคและการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ โดยมีบริการครอบคลุมประชากรทุกกลุมวัย  

5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีกลไกสนับสนุนใหเกิดการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวมี           
การติดตามผลการดำเนินงานดานสุขภาพ เพื่อนำไป พัฒนานวัตกรรม การจัดการความรู นำไปสูการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

6. พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. และภาคีเครือขาย ดวยเกณฑคุณภาพ 5 ดาว เพ่ือนำไปสูการบริการ
ท่ีมีคุณภาพ ระบบท่ีมีมาตรฐาน ทีมหมอครอบครัวท่ีเขมแข็ง (FCT ท้ังระดับอำเภอ ตำบลและชุมชน) ภาคีเครือขายท่ี
รวมมือรวมใจในบทบาทของคลินิกหมอครอบครัว ทั้งประเภท หนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) และ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ (Network of Primary Care Unit) 
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8 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

เนื้อหาของมาตรฐานในแตละหมวดมีดังตอไปนี้ 

 

  ผูบริหารมีสวนสำคัญในการพัฒนา แตการมีภาวะผูนำมีสวนสำคัญเชนกันแมไมไดเปนผูบริหารก็ตาม 
เชน สามารถประสานงาน ผูบริหาร ภาคีเครือขาย ใหเห็นความสำคัญในการแกปญหาในพื้นท่ี จนสามารถขับเคลื่อน
งานใหประสบความสำเร็จ เปนตน ผูนำหรือทีมนำ มีนโยบายที่ชัดเจนและมีชองทางการสื่อสารใหทีมงานเขาใจ 
สามารถปฏิบัติตามได ทำใหการทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูนำของภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการขับเคลื่อนใน
การพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่ตนเอง มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค มีการติดตาม                  
ผลการทำงาน มีคานิยมในการทำงาน เปนนายตนเอง ยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบราชการ รับผิดชอบตอสังคม              
โดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได รวมกันจัดการสิ่งแวดลอมที่สงผลตอ
สุขภาพ ดูแลกันในชุมชนใหมีสุขภาพดี 
  นอกจากนั้นระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งดานการเงิน การจัดการสิ่งแวดลอม   
พัฒนาระบบสนับสนนุใหการบริการมีคุณภาพไดมาตรฐาน เชน การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) มาตรฐานทาง
หองปฏิบัติการดานการแพทย (LAB) เภสัชกรรม/คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.) การใชยาอยางสมเหตุผล 
(Rational Drug Use: RDU) ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ (IT) สหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแมขายมีสวนสำคัญ
ในการใหคำแนะนำการพัฒนาใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพของตน เปนการเพิ่มศักยภาพการใหบริการในหนวยบริการ
ใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึนและสอดคลองกับการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว 

* ในป 2562 ทานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการ“แจงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ไดมอบหมายใหผูอำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอทุกแหง ดำเนินการแตงตั้งทีมพ่ีเลี้ยงและสนับสนุนทีม
พี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เพื่อทีมพี่เลี้ยงคอยใหคำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรในสวนที่ขาด
แคลน” ดวยเห็นเปนปจจัยแหงความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ป 2563 จึงใหความสำคัญในหมวด 1 
บริหารดี ขอ 1.4 การสนับสนุนทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ท่ีกำหนดใหมีการแตงตั้งทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
ลงพัฒนา ใหยึดตามบริบทพ้ืนท่ี ไมจำกัดจำนวนบุคลากรในทีมพ่ีเลี้ยง มีบทบาทการพัฒนาเชิงประจักษ รวมวิเคราะห
ปญหา สวนขาด รวมวางแผนปรับปรุง แกไข ดำเนินการพัฒนาตามสวนขาด และสรุปผลการพัฒนาตามเกณฑ  

* หากไมมีการแตงตั้งทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอไปรวมวิเคราะหสวนขาด วางแผนการพัฒนา ดำเนินการ
พัฒนา และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว จะไมมีการประเมินในหมวดอ่ืนๆ 
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9 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 

ในการทำงานรวมกับชุมชน ภาคีเครือขาย ตองอาศัยความออนนอมถอมตน ประสานงานในเครือขาย 
และภาคีเครือขาย มีชองทางการสื่อสารท่ีชัดเจน มีกลไกสรางสัมพันธกับชุมชนและสรางความรวมมือ รวมกันคิดคนหา 
ความจำเปนดานสุขภาพในพ้ืนท่ี จากนั้นมาวางแผนโครงการแกปญหา รวมกันทำ รวมกันแกปญหา รวมถึงประเมินผล
และเรียนรูไปดวยกัน สงผลใหประชาชนมีสุขภาพดีและพึงพอใจ ไมเกิดขอรองเรียน 
  นอกจากการประสานงานกับภาคีเครือขายแลวการประสานภายใน คปสอ. หรือ รพ.สต. มีแนวทาง
ชัดเจน นำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เหมาะสมตามบริบท 
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10 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

เพ่ือใหเกิดการบริการท่ีดี ตองมีการวิเคราะหองคกร  มีการวางแผนเรื่องอัตรากำลัง สำรวจสวนขาด 
วางแผนการสรรหาบุคลากรใหตรงตามความตองการ มีการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร สรางแรงจูงใจ สรางความกาวหนาในหนาที ่การงาน ใหรางวัล ประเมินผลอยางเปนธรรม การสราง
สิ่งแวดลอมเอ้ือตอการทำงาน ทำใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจ อันเปนเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ 
ประชาชนสุขภาพดีแลวเจาหนาที่ตองมีความสุขในการทำงานดวยและเพื่อใหเกิดระบบสุขภาพยั่งยืน ในการพัฒนา
บุคลากร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวได 

 

 

 
หนาที่สำคัญของ รพ.สต. คือ การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ มวัย             

จึงควรมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ ทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ มีระบบการบริการและขอมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลแมขายอยางเหมาะสม  

  การพัฒนางานเชิงรับในสถานบริการ รพ.สต. เปนหนวยบริการดานหนา สามารถใหบริการที่เปน
ความจำเปนขั้นพื้นฐานใหไดตามมาตรฐาน ครบทุกมิติทั้งดานการรักษา สงเสริม ปองกัน ฟนฟู และทุกกลุมวัย ไดแก
การบริการตรวจรักษาโรคแบบผูปวยนอก การใหบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน การฝากครรภ คลินิกสงเสริมสุขภาพ              
เด็กดี งานทันตกรรม การฟ นฟูโดยแพทยแผนไทย กายภาพบำบัด และเภสัชกรรม การใชยาอยางสมเหตุผล 
(Rational Drug Use: RDU) มีเครื่องมือ อุปกรณใหเพียงพอ พรอมใชสำหรับการใหบริการประชาชน  
  การพัฒนาบริการเชิงรุกในพื้นที่ มีระบบการดูแลตอเนื่อง Continuing of Care : COC) ครอบคลุม
อยางนอย 4 กลุม ไดแกผู สูงอายุกลุมเตียง 3 – 4 ผูพิการที่ตองดูแลเปนพิเศษ เด็กพัฒนาการลาชาท่ีตองไดรับ              
การกระตุนรักษา และกลุมผูปวยระยะสุดทาย (Palliative care) การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และสอบสวนโรค 
(SRRT) และการคุมครองผูบริโภค (คบส.) 
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  ในการบริการตองมีการทำงานรวมกับโรงพยาบาลแมขาย จึงอาศัย Clinical Practice Guidelines  
(CPG) จากโรงพยาบาลแมขายเปนแนวทางการใหบริการและสามารถปฏิบัติไดจริง สรางชองทางการสื่อสาร ระบบให
คำปรึกษา ระบบสงตอผูปวยกรณีเกินขีดความสามารถ เพื่อใหเกิดการบริการที่ไรรอยตอ มีการบันทึกขอมูลบริการ
อยางครบถวน ถูกตอง เก็บรักษาในฐานขอมูลที่มีความปลอดภัย ซึ่ง รพ.สต. ทั้งขนาด S M L ตองสามารถจัดบริการ
ใหไดตามมาตรฐานของ รพ.สต. แตละขนาดท่ีกำหนดไว โดย 

- การจัดบริการใน รพ.สต. ขนาด S เนนการจัดบริการแบบเครือขาย 

- การจัดบริการใน รพ.สต. ขนาด M เนนการจัดบริการแบบเครือขายและเปนพี่เลี้ยงให รพ.สต. 
ขนาด S  

- การจัดบริการใน รพ.สต. ขนาด L เนนการจัดบริการแบบเครือขายและเปนพี่เลี้ยงให รพ.สต. 
ขนาด S, M  

เพื ่อใหประชาชนในพื้นที ่ร ับผิดชอบไดรับบริการครอบคลุมตามชุดสิทธิประโยชนที ่ควรไดรับ               
ไมวาจะอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ รพ.สต. ขนาดใด  
  

 

สุดทายผลลัพธในการทำงานคือ ประชาชนมีสุขภาพดี ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง             
และครอบครัวได รวมถึงรวมกันดูแลกันในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู ไดรับบริการดานสุขภาพครบถวนเหมาะสม              
มีการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดจากแหลงขอมูลกลาง คือ HDC และนำขอมูลมาวิเคราะหสรางนวัตกรรม 
งานวิจัย สอดคลองกับปญหาชุมชน เพ่ือหาโอกาสพัฒนาคุณภาพการทำงานอยางตอเนื่อง ตอไป 

   เนื่องจาก รพ.สต. แตละพื้นท่ีมีบริบทท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะประชากร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม 
ประเพณี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา รวมทั้งจำนวนประชากรที่รับผิดชอบ ดังนั้นเกณฑการพัฒนาคุณภาพ   
รพ.สต.ติดดาว นี้จึงเปนเกณฑขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค สำหรับเปนแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพใน รพ.สต. ให
สามารถตอบสนองความตองการและความจำเปนดานสุขภาพของประชาชนไดอยางเหมาะสม ทีมพัฒนา/ทีมประเมิน
และผูรับการประเมินตองทำความเขาใจเกณฑ รพ.สต.ติดดาว อยางละเอียด มีขอตกลงในการประเมินรวมกัน เพ่ือให                 
การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการอยางแทจริง นอกจากนั้นพื้นที่สามารถพัฒนาคุณภาพ เพิ่มเติมจากเกณฑนี้ได 
อันเปนการพัฒนาตอยอด ตอเนื่อง เปนการพัฒนาตามวงลอ PDCA ท่ีไมมีสิ้นสุด 
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บทท่ี 3  

เกณฑคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลตดิดาว 

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 1 บริหารดี 

การนำองคกรและการจัดการดี 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

1.1 ภาวะผูนำ การนำ ธรรมาภิบาล 
1.1.1 ภาวะผูนำของผูบริหารองคกร 

เกณฑ 
คะแนน คำสำคัญ 

และนิยามปฏิบัติการ 1 2 3 4 5 

มีการทำงานรวมกัน
ของคณะกรรมการ
ประสานงาน
สาธารณสุขระดับ
อำเภอ(คปสอ.) และ            
มีการสนับสนุน              
การดำเนินงานของ 
คณะกรรมการพัฒนา
รพ.สต. หรือ
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี   

1. มีแนวทางท่ีจะ 
ทำงานรวมกัน และ
ดำเนินงานตาม
หนาท่ีในสวนท่ี
รับผิดชอบ   

 

2. มีขอ 1 และ              
มีการกำหนด
และ                  
การถายทอด
ทิศทางทำงาน
รวมกันเปนทีม 

 

3. มีขอ 1, 2               
และมีการ
ดำเนินการ
รวมกันเปน
ทีมอยางมี
จริยธรรม
และ มีการ
สนับสนุนตอ
ชุมชน 

 

4. มีขอ 1, 2, 
3 และ                
มีการกำกับ
ติดตามดูแล
อยางเปน
ระบบ 

 

5. มีขอ 1, 2, 
3, 4 และมี
การทบทวน
ผลการ
ดำเนินงาน
และวางแผน
แกไขอยาง
ตอเนื่อง 

 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ                 
(คปสอ.) เปนคณะกรรมการที่บริหารจัดการสุขภาพ
ระดับอำเภอ ประกอบดวย คณะกรรมการจากหนวยงาน 
รพช. รพท. หรือ รพศ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ศูนยสุขภาพชุมชน 
และภาคีเครือขายที่เก่ียวของ มีหนาที่ในการบริหาร
จัดการสุขภาพในระดบัอำเภอ ประกอบดวย                      
การวางแผน ควบคุมกำกับ นิเทศติดตาม สนับสนุน และ
ประเมินผลสำเร็จในการดำเนินงานสาธารณสุขในอำเภอ 
 
คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. หรือคณะกรรมการบริหาร 
รพ.สต. เปนคณะกรรมการสรางความรวมมือให รพ.สต. 
สามารถดำเนินการไดตามเปาหมายบริการ การประสาน
เชื่อมตอกับหนวยงาน องคกรเครือขายตางๆ ใหบริการ



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

13 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

เกณฑ 
คะแนน คำสำคัญ 

และนิยามปฏิบัติการ 1 2 3 4 5 
รวมกัน รวมถึงสนับสนนุดานทรัพยากรจากทุกภาคสวน 
อาทิ บุคลากร หรืองบประมาณภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน องคกรเอกชน ชุมชน ในการเขามารวมกัน
สรางสุขภาพของประชาชนในเขตบริการของ รพ.สต 
 

คณะกรรมการแกไขปญหาระดับพื้นที ่หมายถึง  
คณะกรรมการที่เก่ียวของกับการแกไขปญหาระดบัพืน้ที่ 
ประกอบดวย ตัวแทนแตละกลุมตามความเหมาะสมของ
แตละพื้นที่  เชนตัวแทนประชาชน/ อสม./ ผูนำชุมชน/ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน / ราชการสวนภูมิภาค และ
องคกรเอกชน เพื่อใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
สนับสนนุการดำเนนิงาน ตลอดจนการกำกับดูแล ใหเกิด
ความรูสึกความเปนเจาของ เพื่อรวมพิจารณาแกไข
ปญหาในพืน้ที่  

เอกสารท่ีเกี่ยวของ มีคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุข
ระดับอำเภอ (คปสอ.)  
คณะกรรมการพัฒนา  
รพ.สต. หรือ คณะ 
กรรมการแกไขปญหา
ระดับพ้ืนท่ี และมี
บทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน        

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประสานงาน
สาธารณสุขระดับ
อำเภอ (คปสอ.)  
คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต. หรือ
คณะกรรมการแกไข
ปญหาระดับพ้ืนท่ี   

รูปภาพกิจกรรม/ 
การบันทึก 
การให 
การสนับสนุน
ชุมชน 

สัมภาษณ/
สอบถาม
ผูเก่ียวของ 

- สัมภาษณ/
สอบถาม
ผูเก่ียวของ 

- เอกสารสรุปผล
การดำเนินงาน
และแผนแกไข 

- รูปภาพ
กิจกรรม 

 

คะแนนท่ีได       
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แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 1 บริหารดี 

การนำองคกรและการจัดการดี 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด......................................... 

1.2 แผนปฏิบัติการดานสุขภาพ 

เกณฑ รายการตรวจประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
แนวทางการพิจารณา คำช้ีแจง/คำนิยาม 

1.2 แผนปฏิบัติการดานสุขภาพ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ 5  - แผนปฏิบัติการของ CUP              
และแผนปฏิบัติการ รพ.สต.                  
ท่ีสอดคลองกัน (เอกสาร) 

- ภาพกิจกรรมการประชุม/
ถายทอดแผนปฏิบัติการ                   

- สอบถาม/สัมภาษณวิธีการ          
จัดทำแผนปฏิบัติการของ               
CUP และแผนปฏิบัติการ               
ของ รพ.สต. 

แผนปฏิบัติการ (Action plan)
หมายถึง แผนท่ีระบุกิจกรรม           
เพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงค 
รวมท้ังรายละเอียดทรัพยากร          
ท่ีตองใชในชวงเวลาท่ีตองทำให
สำเร็จ 

     เปาประสงคแผนปฏิบัติการ   
มีการกำหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ

เปาประสงค กลวิธีเพื่อใหบรรลุผลที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมท้ัง              
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) มีการกำหนดเปาประสงค 1    
(2) มีขอ (1) และมีตัวชี้วัด 2  
(3) มีขอ (1) (2) และมีเปาหมาย 3  
(4) มีขอ (1), (2), (3) และมีระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาประสงค 4  
(5) มีขอ (1), (2), (3), (4) และมีกลวิธีเพ่ือใหบรรลุผลท่ีมีความชัดเจนและ

เปนรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 

5   



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

15 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

เกณฑ รายการตรวจประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
แนวทางการพิจารณา คำช้ีแจง/คำนิยาม 

1.2 แผนปฏิบัติการดานสุขภาพ     
 1.2.2 การนำแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัต ิ 5  - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามตัวชี้วัดของ รพ.สต. 
- สอบถาม/สัมภาษณ                  
การนำแผนปฏิบัติการไปสู                
การปฏิบัติ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ           
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีสำคัญ                           
สรางความม่ันใจในความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญท่ี
เปนผลจากแผนปฏิบัติการ 
บุคลากรตระหนักในบทบาท  
และการมีสวนรวมตอการบรรลุ
วัตถุประสงค 
 

   การจัดทำแผนปฏิบัติการ ถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ    

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที ่ตอบสนอง สอดคลองกับการจัดสรร
ทรัพยากร (คน เงิน ของ) ใหเพียงพอตอการดำเนินงานไดสำเร็จ ถายทอด
แผนไปสูบุคลากรทุกคนใหตระหนักและมีสวนรวมในการนำไปปฏิบัติให
บรรลุ กำหนดตัวชี้วัดท่ีใชติดตามความคืบหนาของแผนปฏิบัติการ 
(1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที ่ตอบสนอง สอดคลองกับการจัดสรร

ทรัพยากร (คน เงิน ของ) 
1  

(2) มีขอ (1) และมีจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ใหเพียงพอ 
     ตอการดำเนินงานไดสำเร็จ  

2  

(3) มีขอ (1), (2) และถายทอดแผนไปสูบุคลากรทุกคนใหตระหนักและ    
มีสวนรวมในการนำไปปฏิบัติใหบรรลุ  

3  

(4) มีขอ (1), (2), (3) และกำหนดตัวชี้วัดที่ใชติดตามความกาวหนาของ
แผนปฏิบัติการ  

4  

(5) มีขอ (1), (2), (3), (4) และบุคลากรรับทราบและสามารถปฏิบัติได 5  

รวมคะแนน 10    

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

16 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 1 บริหารดี 

การนำองคกรและการจัดการดี 

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ 
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 

กณฑ รายการตรวจประเมิน 
คะแนน 

แนวทางการพิจารณา คำช้ีแจง/คำนิยาม 
เต็ม ได 

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ     
 1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 5  พิจารณาจากเอกสารดำเนินงาน   

- คำสั่งคณะกรรมการการเงิน 
- แผนการใชเงินงบประมาณ 
เงินบำรุง  

- บัญชีการควบคุม                     
การรับ-จายเงิน 

- บัญชีเกณฑคงคาง 
- สมุดคุมการใชใบเสร็จรับเงิน 
และสรุปผลการใชประจำป 

- เอกสารการดำเนินการจัดซ้ือ/
จัดจาง เปนปจจุบัน 

- ผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในและแผนแกไข 

การกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การเงิน             
การคลัง หมายถึง                 
การควบคุมดูแลการใช
จายเงินแผนดิน และ
ของหนวยงานภาครัฐให
เปนไปโดยถูกตองมีวินัย 
คุมคา โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได 
โดยการวางกรอบ
หลักเกณฑกลาง                   
ใหหนวยงานภาครัฐ                
ถือปฏิบัติ 
 

มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การเงิน การคลัง ปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ   
1. มีคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหนวยงาน และเจาหนาที่รับผิดชอบ            

การเบิกจายเงินถอนเงิน และเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานการเงิน 
1  

2. มีแผนการใชเงินงบประมาณและเงินบำรุง 1  
3. มีหลักฐานทางการเงินท่ีตรวจสอบไดและเปนปจจุบัน 

- มีบัญชีควบคุมการรับ-จายเงินเปนปจจุบันถูกตอง (404/407)  
- สมุดคุมการใชใบเสร็จรับเงิน และสรุปผลการใชประจำป 
- มีเอกสารการดำเนินการจัดซ้ือ/จาง ดำเนินการไดถูกตองตามระเบียบ 
  และเปนปจจุบัน 

1  

4. มีแฟมการจัดทำบัญชีเกณฑคงคางหรือมีการบันทึกบัญชีผานโปรแกรมการเงิน
อ่ืนๆไดถูกตองและทันตามกำหนดเวลา 

1  

5. ไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และนำผลขอเสนอแนะไปแกไข 

1  

รวมคะแนน 5    
 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

17 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 1 บริหารดี 

การนำองคกรและการจัดการดี 

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จงัหวัด......................................... 

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ 
1.3.2 การจัดการทรัพยากร (เพ่ือสนับสนุนระบบบริการจากแมขาย IT, IC, LAB, เครื่องมือบริการ, เภสัชกรรมและ RDU/ คบส.) 

เกณฑ รายการตรวจประเมิน 
คะแนน 

แนวทางการพิจารณา คำช้ีแจง/คำนิยาม 
  เต็ม  ได 

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ   - เอกสารท่ีเก่ียวของ 
- สอบถาม/สัมภาษณ 

การจัดการทรัพยากร  
เพ่ือสนับสนุนระบบบริการ 
จากแมขาย  
หมายถึง การสนับสนุนระบบ
บริการจากแมขาย ครอบคลุม
งาน IT, IC, LAB, เครื่องมือ
บริการ, เภสัชกรรมและ RDU/
คบส. โดยการควบคุมกำกับ 
ติดตาม นิเทศงานดำเนินการ
ตามแผนท่ีกำหนดไว 
 

 1.3.2 มีการจัดการทรัพยากร (เพื่อสนับสนุนระบบบริการจากแมขาย IT, IC, LAB, 
เครื่องมือบริการ, เภสัชกรรมและ RDU/ คบส.) 

5  

1. มีแผนการจัดสรรงบประมาณ/วัสดุ/ครุภัณฑ/เครื่องมือบริการ 1  
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรจากแมขาย 1  
3. มีแผนสนับสนุน/หมุนเวียนบุคลากร 1  
4. มีแผนการสอบเทียบ/แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ 1  
5. มีการกำหนดผูรับผิดชอบและดำเนินการอยางสม่ำเสมอ ตอเนื่องและเปนปจจุบัน 1  

รวมคะแนน 5    
 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

18 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 1 บริหารดี 

การนำองคกรและการจัดการดี 

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จงัหวัด......................................... 

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ 
1.3.3 การจัดการดานส่ิงแวดลอม  

เกณฑ รายการตรวจประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

แนวทางการพิจารณา 

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ    
1.3.3 การจัดการดานส่ิงแวดลอม  30   

1 รพ.สต. มีการจัดการสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร ดำเนินการตามมาตรฐาน 5 ส 3  - เอกสารท่ีเก่ียวของ 
- สังเกต สอบถาม/สัมภาษณ 1.1 มีการดูแลสิ่งแวดลอมภายนอก บริเวณท่ัวไปสะอาด 1  

1.2 มีการกำหนดจุดสำหรับจอดรถฉุกเฉิน อยางเหมาะสม  1  
1.3 มีการกำหนดจุดสำหรับจอดรถผูพิการ/ผูสงูอายุ อยางเหมาะสม 1  

2 รพ.สต. มีการจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีทำงาน ดำเนินการตามมาตรฐาน 5 ส   6  
2.1 มีการดูแลสิ่งแวดลอมภายในสถานท่ีทำงาน บริเวณท่ัวไปสะอาด  1  
2.2 หองทำงาน (Back office & Service) มีปายติดหนาหองทุกหองท่ีสอดคลองกับภารกิจ 1  
2.3 โตะภายในหองทำงานมีปายชื่อเจาหนาท่ี ระบุชื่อ สกุล ตำแหนง ใหตรงกับผูปฏิบัติงานในวันนั้นๆ/

กรณีเปนโตะสำหรับใหบริการไมตองมีปายชื ่อประจำโตะ ใหมีปายติดหนาอกหรือหอยคอ 
เจาหนาท่ี ระบุชื่อ สกุล ตำแหนงใหชัดเจน 

1  

2.4 โตะคอมพิวเตอร/เครื่องพิมพ สายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร/เครื่องพิมพ ตองเก็บใหปลอดภัย
และเปนระเบียบ 

1  

2.5 ตูเก็บเอกสารและการเก็บเอกสาร มีปาย ส สะดวก ติดไวใหชัดเจน ครอบคลุม เหมือนกันทุกแฟม
ในทุกตู และจัดเก็บเปนระเบียบ 

1  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

19 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

เกณฑ รายการตรวจประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

แนวทางการพิจารณา 

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ    
1.3.3 การจัดการดานส่ิงแวดลอม  30   

2 2.6 เอกสารท่ีอยูในแฟมงานจะตองเปนเอกสารปปจจุบัน หรือหากมีเอกสารยอนหลังเกิน 1 ป ตองเปน
เอกสารท่ีมีความจำเปนตองใชขอมูลเก่ียวพันกัน และตองระบุจากปใด ถึง ปใด 

1  - เอกสารท่ีเก่ียวของ 
- สังเกต สอบถาม/สัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต. พัฒนาสวมใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS) ไดแก 16  
ความสะอาด (Health : H)   

1. พ้ืน ผนัง เพดาน โถสวม ท่ีกดโถสวม โถปสสาวะ สะอาด ไมมีคราบสกปรกอยูในสภาพดีใชงานได 1  
2. น้ำใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาดอยูในสภาพดี ใชงานได 1  
3. กระดาษชำระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาที่เปดใหบริการ (อาจจำหนายหรือบริการฟรี) หรือ      

สายฉีดน้ำชำระท่ีสะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได 
1  

4. อางลางมือ กอกน้ำ กระจก สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดีและใชงานได 1  
5. สบูลางมือ พรอมใหใชตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 1  
6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูในสภาพดี ไมรั่วซึม ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณ

ใกลเคียง 
1  

7. มีการระบายอากาศดี และไมมีกลิ่นเหม็น 1  
8. สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไมรั่ว แตก หรือชำรุด 1  
9. จัดใหมีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเปนประจำ 1  

ความเพียงพอ  (Accessibility: A)   

10. จัดใหมีสวมนั่งราบสำหรับผูพิการ ผูสูงวัย หญิงตั้งครรภและประชาชนท่ัวไปอยางนอยหนึ่งท่ี 
* ตองจัดใหมีหองสวมสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชได อยางนอย 1 หอง และมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงกำหนด               

สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 

1  

11. สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 1  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

20 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

เกณฑ รายการตรวจประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

แนวทางการพิจารณา 

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ    
1.3.3 การจัดการดานส่ิงแวดลอม  30   

3 ความปลอดภัย  (Safety: S)   - เอกสารท่ีเก่ียวของ 
- สังเกต สอบถาม/สัมภาษณ 12. บริเวณท่ีตั้งสวมตองไมอยูท่ีลับตา/เปลี่ยว 1  

13. กรณีที่มีหองสวมตั้งแต 2 หองขึ้นไป ใหแยกเปนหองสวมสำหรับชาย - หญิง โดยมีปายหรือ
สัญลักษณท่ีชัดเจน 

1  

14. ประตูท่ีจับเปด – ปด และท่ีล็อคดานใน สะอาด อยูในสภาพด ีใชงานได 1  
15. พ้ืนหองสวมแหง 1  
16. แสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นไดท่ัวบริเวณ 1  

 
 

  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเปนรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดรวมกันท้ังองคกร         2  - เอกสารท่ีเก่ียวของ 
- สังเกต สอบถาม/สัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ 
อยางประหยัด เชน  

- กำหนดเวลาการเปดปดเครื่องใชไฟฟา  
- การตั้งคาอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส  
- สงเสริมการใชจักรยานในโรงพยาบาล 
- รณรงคการใชน้ำอยางประหยัด  เปนตน   

มีการดำเนินการดังตอไปนี ้

  

4.1  มีมาตรการการดำเนินงานประหยัดพลังงานท่ีชัดเจน  1  
4.2  มีผลการดำเนินการกิจกรรมประหยัดพลังงานท่ีเปนรูปธรรมและสอดคลองกับมาตรการ 1  

   
 
 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

21 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

เกณฑ รายการตรวจประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

แนวทางการพิจารณา 

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ    
1.3.3 การจัดการดานส่ิงแวดลอม  30   

5 รพ.สต. จัดใหมีการจัดน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอในการใหบริการตามสภาพพ้ืนท่ี 3  - เอกสารท่ีเก่ียวของ 
- สังเกต สอบถาม/สัมภาษณ รพ.สต. จัดใหมีการจัดน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอในการใหบริการตามสภาพพ้ืนท่ี 3  

5.1  มีน้ำอุปโภค บริโภค ปริมาณเพียงพอตามสภาพพ้ืนท่ี 1  
5.2  จัดใหมีจุดบริการน้ำดื่มอยางเพียงพอตอจำนวนผูมารับบริการ 1  
5.3  มีการเฝาระวังคุณภาพน้ำดื่มดวยชุดทดสอบการปนเปอนแบคทีเรีย (อ11) ณ จุดท่ีใหบริการ               

น้ำดื่ม ความถ่ี 6 เดือน/ครั้ง 
1  

รวมคะแนน 30   
 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

22 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 1 บริหารดี  

การนำองคกรและการจัดการดี 

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

1.4 การสนับสนุนทีมพ่ีเล้ียงเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว 

เกณฑ รายการตรวจประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

แนวทางการพิจารณา 

1.4 การสนับสนุนทีมพ่ีเล้ียงเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว     
 1. มีการแตงตั้งทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอครอบคลุมตามรายหมวดและแตละเกณฑ 1  - การสัมภาษณ/สอบถามทีมพ่ีเลี้ยง 

- เอกสารท่ีเก่ียวของ  
- คำสั่งแตงตั้งทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ  
***** หากไมมีการแตงตั้งทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอไป
รวมวิเคราะหสวนขาด วางแผนพัฒนา ดำเนินการ
พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ 
รพ.สต.ติดดาว จะไมมีการประเมินในหมวดอ่ืนๆ  
 
หมายเหตุ  การแตงตั้งทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือลงพัฒนาใหยึด

ตามบริบทพ้ืนท่ี ไมจำกัดจำนวนบุคลากรในทีมพ่ีเลี้ยง  

แตขอใหมีบทบาทการพัฒนาเชิงประจักษ 

2. มีขอ 1 มีการประชุมทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ เพ่ือรวมกันวางแผนการพัฒนา 2  
3. มีขอ 2 และมีแผนการดำเนินงาน 3  
4. มีขอ 3 และมีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว 4  
5. มีขอ 4 และมีการสรุปผลการพัฒนาครอบคลุมตามรายหมวดและแตละเกณฑ 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

 

 

คะแนนรวม 5   

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

23 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 2 ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม 

การใหความสำคัญกับประชากรเปาหมาย ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

 

เกณฑ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 3 ข้ันท่ี 4 ข้ันท่ี 5 

0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 
หมวด 2 
ประสานงานดี  
ภาคีมีสวนรวม 
 
การใหความสำคัญ
กับประชากร
เปาหมาย ชุมชน 
และ                 
ผูมีสวนได สวนเสีย 
Customer Focus 
Community 
Participation 

  

- มีฐานขอมูลกลุมเปาหมาย
(ตามปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี 
OTOP) 

- มีแนวทางในการจัดการ
แกไขปญหา 

- ชุมชนและภาคีเครือขาย  
มีสวนรวมคิด/วางแผนงาน
กิจกรรมดานสุขภาพ 

- มีชองทางการประสานงาน
ภายในเครือขายและ
ภายนอกเครือขาย 

 

- จัดทำแผนงานโครงการ 
- ชุมชน ภาคีเครือขาย              
มีสวนรวมในกิจกรรม
ดานสุขภาพ 

- มีการจัดระบบบริการ
สุขภาพรวมกัน 

- ดำเนินการดานสุขภาพ 
อยางเปนระบบ  

- รวมรับรู โดยมีกระบวน  
การคนหา ทบทวนปญหา               
โดยภาคีเครือขายมีสวนรวม  
(ประชาคม/SRM/ธรรมนูญ
สุขภาพ) คืนขอมูลให                 
แกประชาชน ชุมชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- รวมทำกิจกรรมดำเนินงาน
แกไขปญหาสำคัญของ
พ้ืนท่ี(OTOP)  

- รวมประเมินผล 

- ผลลัพธปญหาสำคัญของ
พ้ืนท่ี(OTOP) ดีข้ึน  

- ภาคีเครือขายมีสวนรวม 
ทบทวน รวมรับผิดชอบ
และตรวจสอบ                   
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลลัพธท่ีไดและปรับปรุง
รวมกัน 

- มีผลการประเมิน               
ความพึงพอใจหรือ               
การสัมภาษณ พูดคุย
เก่ียวกับความพึงพอใจ 
ของภาคีเครือขายกับ                
การทำงานรวมกับ รพ.สต. 

 
 
 
 
 

- มีการนำขอเสนอแนะ/            
ขอรองเรียน พัฒนา                
การจดัระบบบริการและ         
ความพึงพอใจท่ีดีข้ึน 

- ชุมชนและภาคีเครือขาย
เขมแข็ง รวมเปนเจาของใน
การจัดการปญหาสุขภาพท่ี
ตอเนื่อง และบูรณาการกับ
งานบริการอ่ืน 

- มีแผนงานโครงการท่ี
สอดคลองกับปญหาสำคัญ
ของพ้ืนท่ี(OTOP) ท่ีไดรับ 
การอนุมัติ 

- สามารถเปนแบบอยางใน
การแกไขปญหาสำคัญของ
พ้ืนท่ี(OTOP) 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

24 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

เกณฑ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 3 ข้ันท่ี 4 ข้ันท่ี 5 

0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 
วิธีการประเมินและ
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

- สอบถาม/สัมภาษณ/
เอกสารท่ีเก่ียวของกับ 
ฐานขอมูล                                 
ชองทางการสื่อสาร 

- สอบถาม/สัมภาษณ/
เอกสารท่ีเก่ียวของกับ  
แนวทางการแกไขปญหา 

- สอบถาม/สัมภาษณ/
เอกสาร ท่ีเก่ียวของกับ
แผนงานโครงการและ
การมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย 

- สอบถาม/สัมภาษณ/เอกสาร
ท่ีเก่ียวของกับ              
การไดมาซ่ึงปญหาสำคัญ   
ของพ้ืนท่ี (OTOP)                  
การดำเนินกิจกรรมและ  
การประเมินผล 

- สอบถาม/สัมภาษณ/
เอกสารท่ีเก่ียวของกับ
ผลลัพธการแกไขปญหา
สำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP)  

- สอบถาม/สัมภาษณ/
เอกสารท่ีเก่ียวของกับ
รูปแบบ วิธีการใน             
การทบทวนหรือ                  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

- สอบถาม/สัมภาษณ/        
ความพึงพอใจของ                  
ภาคีเครือขาย 

 

- สอบถาม/สัมภาษณ/
เอกสารท่ีเก่ียวของกับ               
การจัดการขอรองเรียน 

- แผนงาน/สำเนาโครงการท่ี
อนุมัติ 

- สอบถาม/สัมภาษณ/
เอกสารท่ีเก่ียวของกับ                
การดำเนินงานแกไขปญหา
สำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP)     
ไดประสบผลสำเร็จ 

 

คะแนนท่ีได      

 

หมายเหตุ  - การใหคะแนน คือ ทำครบทุกหัวขอ ให 1 คะแนน, ทำไดบางหัวขอ ให 0.5 คะแนน 

- ผลลัพธปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP) ดีข้ึน หมายถึง เปรียบเทียบกับเกณฑหรือเปาหมายท่ีพ้ืนท่ีกำหนดไววาดีข้ึนหรือไม 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

25 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 3 บุคลากรดี 

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จงัหวัด......................................... 

 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 

หมวด 3 
บุคลากรดี 
 
การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล 
Appreciation 
Resources 
Sharing and  
Human 
Development  

1. มีผลการวิเคราะห 
Happinometer/ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากร และ
ผลการวิเคราะหองคกรดาน
อัตรากำลังเปรียบเทียบตามกรอบ
ของขนาด S M L 

   เริ่มมีแนวทางหรือวิธีการ
ดำเนินการดูแลพัฒนาวาง
แผนการใชทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากรท้ังภายในองคกรและ
ภาคีเครือขายรวมกัน     

2. มีขอ 1 และ                   
มีการขยาย                       
การดำเนินการตาม
แนวทางหรือวิธีการ 
ดูแลพัฒนาเพ่ิมข้ึน                
ซ่ึงดำเนินการรวมกัน               
ในการใชทรัพยากรและ
พัฒนาบุคลากรในบาง
ประเด็น ไดแก               
ปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี 
(OTOP) หรือ                  
บางระบบของ              
การจดัระบบบริการ 

3. มีขอ 1, 2 และ               
มีการดำเนินการตาม
แนวทางหรือวิธีการ              
ดูแลพัฒนา มีการใช
ทรัพยากรและพัฒนา
บุคลากรรวมกันอยาง
เปนระบบ ครอบคลุม
ตามบริบท และ                
ความจำเปนของพ้ืนท่ี 
เพ่ือสนับสนุนการแกไข
ปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี 
(OTOP) และ                  
การจดัระบบบริการ 

 
 
 
 

4. มีขอ 1, 2, 3 และ                     
มีการเรียนรู ทบทวน 
กระบวนการดูแลพัฒนา
ใหสอดคลองกับภารกิจท่ี
จำเปนอยางเปนระบบ 
สรางความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของบุคลากร 
ใหสอดคลองกับบริบท
รวมกัน มีการปรับปรุง
การใชทรัพยากร    
พัฒนาบุคลากร                   
ใหเหมาะสมและ                  
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

5. มีขอ 1, 2, 3, 4 และ   
สรางวัฒนธรรมให             
บุคลากรมีความสุข                
เกิดความพึงพอใจ              
มีความผูกพันกับองคกร 
ภูมิใจ และรับรูคุณคา            
ในการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายบริการปฐมภูมิ
การใชทรัพยากรรวมกัน 
และมีการใชทรัพยากรจาก
ชุมชนสงผลใหเกิดการแกไข
ปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี 
(OTOP) และการจัดระบบ
บริการอยางยั่งยืน 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 

วิธีการประเมิน
และเอกสาร
ประกอบ 
การพิจารณา 

 

- สอบถาม/สัมภาษณ 
- เอกสารท่ีเก่ียวของ 
หมายเหตุ 
- ผลการวิเคราะห Happinometer 

ของกระทรวงสาธารณสุข                
หรือผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

- ขอมูลพ้ืนฐานองคกร อางอิงจาก
ระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพ
หนวยบริการปฐมภูมิของกอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) 

- ผลการวิเคราะหองคกรดาน
อัตรากำลังเปรียบเทียบตามกรอบ
ของขนาด S M L 

- เอกสารการมอบหมายหนาท่ี
รับผิดชอบ 

- การประเมินสมรรถนะรายบุคคลใช
แบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของจังหวัดหรือ
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

- แผนการใชทรัพยากรและ
แผนพัฒนาบคุลากร  

 

- สอบถาม/สัมภาษณ 
- รูปแบบและวิธีสราง 

การเรียนรู การพัฒนา 
- บันทึกการประชุม       
- เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 
บางประเด็น :                

ประเด็น OTOP หรือ
การจัดบริการ              
อยางนอย 1 มิติ 
(สงเสริม ปองกัน 
รักษา ฟนฟู) 

- สอบถาม/สัมภาษณ   
- รูปแบบและวิธีสราง              

การเรียนรู การพัฒนา   
- บันทึกการประชุม           
- เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 
ครอบคลุม :                   

ประเด็น OTOP และ
การจัดบริการทุกมิติ 
(สงเสริม ปองกัน รักษา 
ฟนฟู) 

- สอบถาม/สัมภาษณ        
- เอกสารท่ีเก่ียวของ 
- บันทึกการประชุม       
- รูปแบบและวิธีการสราง

การเรียนรู 
- รูปแบบการทบทวน 

วิเคราะห ปรับปรุง           
การจดัการทรัพยากร
และการใชทรัพยากร           
ในบางประเด็นหรือ
ครอบคลุมทุกมิติ 

- สอบถาม/สัมภาษณ          
- เอกสารท่ีเก่ียวของ  
- บันทึกการประชุม       
- รูปแบบและวิธีการสราง      

การเรียนรู 
- รูปแบบการทบทวน 

วิเคราะห ปรับปรุง               
การจดัการทรัพยากรและ
การใชทรัพยากรจากชุมชน
ในบางประเด็นหรือ
ครอบคลุมทุกมิติ 

- รูปแบบและวิธกีารสราง
ความผูกพัน ความพึงพอใจ
และความผาสุก 

คะแนนท่ีได      
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คำสำคัญและนิยามปฏิบัติการ 
การวิเคราะหองคกร   

หมายถึง การวิเคราะหดานอัตรากำลังเปรียบเทียบตามกรอบของขนาด S M L ตามบทบาทหนาที่และภารกิจการจัดบริการของ รพ.สต. ครอบคลุมทุกมิติ                  
ท้ังดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ แกประชาชน รวมถึงการจัดระบบบริการแบบเครือขาย 

 
ความผูกพัน (engagement)  

หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และในงานท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความมุงม่ันเพ่ือใหบรรลุพันธกิจขององคกร  
 

ความผูกพัน  
อาจหมายถึง การผูกใจบุคลากร หรือใชคำวา “รวมดวย ชวยกัน”การสรางความผูกพัน ครอบคลุมการสรางความสัมพันธ การสรางความพึงพอใจ                     

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร การบริหารคาตอบแทน การสรางแรงจูงใจ การฝกอบรมบุคลากรที่มี ความพึงพอใจและความผูกพันกับองคกร จะรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง
ขององคกรงานท่ีไดรับมอบหมายเปนงานท่ีมีคุณคา สอดคลองกับคานิยมสวนตัว สอดคลองกับทิศทางขององคกร และมีความรับผิดชอบตอความสำเร็จ ของงานปจจัยท่ีมี
ผลตอความพึงพอใจของบุคลากร ควรพิจารณาประเด็นเรื่องคาตอบแทน ความกาวหนาในตำแหนงงาน การแกไขปญหาและขอรองเรียน การพัฒนาความรูความสามารถ 
สิ่งแวดลอมในการทำงาน การชวยเหลือของผูบริหาร การชวยเหลือของผูบริการ ความปลอดภัยในสถานท่ีทำงาน ภาระงาน การสื่อสาร ความรวมมือ การทำงานเปนทีม 
ความม่ันคงในงาน 

 
การพัฒนาและการเรียนรู  

หมายถึง การวิจัย และพัฒนา การประเมินและปรับปรุงวิธีการทำงาน การแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ดี และการจัดระดับเทียบเคียง(benchmarking) รูปแบบ
การพัฒนาบุคลากร อาจทำไดทั้งภายในและภายนอกองคกร อาจเปนการฝกอบรมระหวางการปฏิบัติงาน การเรียนในหองเรียน การเรียนจากคอมพิวเตอร การเรียน
ทางไกล หรือรูปแบบของการศึกษาและฝกอบรมอ่ืนๆ การฝกอบรมอาจจะเกิดจากการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหรือนอกองคกร  
 
Resource  

หมายถึง คน เงิน ของ ความรู รวมทั้งขอมูล ซึ่งเปนปจจัยนำเขา (input) ของการทำงานการประเมินความพึงพอใจและการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตาม
แนวทางท่ีจังหวัดกำหนดหรือตามบริบทหรือพ้ืนท่ีผลการวิเคราะห Happinometer ของกระทรวงสาธารณสุข ในหวงระยะเวลาท่ีกำหนด 
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แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 4 บริการดี 

การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย    

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จังหวัด......................................... 
 

จัดใหมีระบบงานและกระบวนการบริการปฐมภูมิท่ีครอบคลุมการบริการท่ีสรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังจัดใหมีกระบวนการสนับสนุน              
การใหบริการดังกลาวเพ่ือใหบรรลุผลและครอบคลุมประชากรทุกกลุมวัย 
 

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.1 การจัดบริการตามสภาพปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP) 5    

ระดับ S :  

OTOP เรื่อง....................................... 

.......................................................... 
(ตามประเด็นปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี) 
 

       เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 
 
 

การจัดบริการตามสภาพ 
ปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี 
หมายถึง การจัดบริการท่ี
สอดคลองกับประเด็น  
OTOP 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ M : 

OTOP เรื่อง....................................... 

.......................................................... 
(ตามประเด็นปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี) 
 
 
 

       ตามรอย 
การใหบริการ
ตามประเด็น  
OTOP 

 

ระดับ L :  

OTOP เรื่อง....................................... 

.......................................................... 
(ตามประเด็นปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี) 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.2 การจัดบริการในสถานบริการ     
4.2.1 OPD 5    

ระดับ S :  
ตรวจรักษาโรคเบ้ืองตน 
(รายโรคตามบริบทของพ้ืนท่ี) 

        เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ                 
ตามรอยการ
ให บริการใน
สถานบริการ
ตามแผนก
ตางๆเชน 
OPD, ER 
ฯลฯ 

การใหบริการ 
ในสถานบริการ หมายถึง 
การจัดบริการภายในหนวย
บริการท่ีจัดไว 
สำหรับใหบริการผูปวย/ 
ผูรับบริการ 
CPG OPD ประกอบดวย 
โรคท่ีเปนปญหาสำคัญของ 
CUP อยางนอย 5 โรค 

ระดับ M :  
ตรวจรักษาโรคเบ้ืองตน 
(รายโรคตามบริบทของพ้ืนท่ี) 

       

ระดับ L :  
ตรวจรักษาโรคเบ้ืองตน 
(รายโรคตามบริบทของพ้ืนท่ี) 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.2.2 ER 5    
ระดับ S :  
- การวินิจฉัย รักษาและทำหัตถการ

เบ้ืองตน ไดแก ฉีดยา ทำแผล              
เย็บแผล รวมถึงมีแนวทางการ
วินิจฉัย  การรักษาเบ้ืองตน และ            
การสงตอ : Stroke, STEMI, 
Sepsis, Head injury, 
Hypoglycemia, Hyperglycemia 

- การชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน BLS  
- การใชยาชวยชีวิตฉุกเฉิน (จำนวน

รายการยาตามเกณฑการข้ึนทะเบียน
หนวยบริการปฐมภูมิ) 

 

        ยาชวยชีวิตฉุกเฉิน มีดังน้ี 
1. Adrenaline injection 

1:1000 
2 Steroid injection เชน 

Dexa injection หรือ 
Hydrocortisone 
injection 

3.Chlorpheniramine 
injection 

4. 50% Glucose 
injection 

5.  ยาอมใตล้ินเพ่ือขยาย
หลอดเลือดหัวใจ 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ M :  
- การวินิจฉัย รักษาและทำหัตถการ

เบ้ืองตน ไดแก ฉีดยา ทำแผล             
เย็บแผล รวมถึงมีแนวทาง                 
การวินิจฉัยการรักษาเบ้ืองตน และ
การสงตอ :Stroke, STEMI, Sepsis,   
Head injury, Hypoglycemia, 
Hyperglycemia  

- การชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน BLS  
- การใชยาชวยชีวิตฉุกเฉิน (จำนวน

รายการยาตามเกณฑการข้ึนทะเบียน
หนวยบริการปฐมภูมิ) 

 
 
 
 

        CPG ER ประกอบดวย 
Stroke, STEMI, Sepsis, 

Head injury, 
Hypoglycemia, 
Hyperglycemia  

- การชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน 
- การใชยาชวยชีวิตฉุกเฉิน 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ L :  
- การวินิจฉัย รักษาและทำหัตถการ

เบ้ืองตน ไดแก ฉีดยา ทำแผล             
เย็บแผล รวมถึงมีแนวทาง                 
การวินิจฉัยการรักษาเบ้ืองตน และ
การสงตอหรือการจดัระบบสงตอ
แบบเครือขาย : Stroke, STEMI, 
Sepsis, Head injury, 
Hypoglycemia, Hyperglycemia  

- การชวยฟนคืนชีพระดับ ALS  
- การใชยาชวยชีวิตฉุกเฉิน (จำนวน

รายการยาตามเกณฑการข้ึนทะเบียน
หนวยบริการปฐมภูม ิ
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.2.3 ANC 5    
ระดับ S :  
- ฝากครรภกลุมปกติตามเกณฑ ANC  
- คัดกรองหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงและ   

สงตอตามระบบหรือตามบริบทของ
การจัดบริการแบบเครือขาย 

 
 

        CPG ANC ประกอบดวย  
- การฝากครรภปกติ 
- การฝากครรภกลุมเส่ียง

และการสงตอ 

ระดับ M :  
- ฝากครรภกลุมปกติตามเกณฑ ANC 
- คัดกรองหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงและ     

สงตอตามระบบหรือตามบริบทของ
การจัดบริการแบบเครือขาย 

 
 

        



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

35 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ L :  
- ฝากครรภกลุมปกติตามเกณฑ ANC  
- คัดกรองหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง          

สงตอตามระบบและรับสงตอจาก            
รพ.สต. ระดับ S, M หรือตามบริบท
ของการจัดบริการแบบเครือขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

36 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.2.4 WCC 5    

ระดับ S :  
- ใหวัคซีนตามเกณฑ 
- ตรวจสุขภาพตามเกณฑ 
- ตรวจประเมินพัฒนาการตามวัย 
- สงตอกลุมสงสัยลาชาหรือตามบริบท

ของการจัดบริการแบบเครือขาย 
 

        CPG WCC ประกอบดวย  
- การตรวจประเมิน

พัฒนาการตามวัย 
- การสงตอกลุมสงสัยลาชา 

ระดับ M :  
- ใหวัคซีนตามเกณฑ 
- ตรวจสุขภาพตามเกณฑ 
- ตรวจประเมินพัฒนาการตามวัย 
- สงตอกลุมสงสัยลาชาหรือตามบริบท

ของการจัดบริการแบบเครือขาย 
 

        



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

37 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ L :   
- ใหวัคซีนตามเกณฑ 
- ตรวจสุขภาพตามเกณฑ 
- ตรวจประเมินพัฒนาการตามวัย 
- สงตอกลุมสงสัยลาชา หรือกระตุน

พัฒนาการได หากมีพยาบาลท่ีผาน
การอบรม หรือมีนักกายภาพบำบัด 
หรือนักกิจกรรมบำบัดและรับสงตอ
จาก รพ.สต. ระดบั S, M หรือตาม
บริบทของการจัดบริการแบบ
เครือขาย 

 
 
 
 
 

      
 
  

   



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

38 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.2.5 NCD  (DM, HT, Stroke, CKD)  5    
ระดับ S :  
- การคัดกรองหาผูปวยรายใหม 
- การรักษาตอเน่ือง (รับยาตอเน่ือง)  
- การปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวย

หรือตามบริบทของการจัดบริการ
แบบเครือขาย 

 

        CPG NCD ประกอบดวย 
การดูแลและการสงตอใน
กลุมผูปวย DM, HT, 
Stroke, CKD 

ระดับ M :  
- การคัดกรองหาผูปวยรายใหม 
- การรักษาตอเน่ือง (รับยาตอเน่ือง)  
- การปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวย

หรือตามบริบทของการจัดบริการ
แบบเครือขาย 

 
 

        



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

39 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ L :  
- การคัดกรองหาผูปวยรายใหม/

ปองกันภาวะแทรกซอน 
- การรักษาตอเน่ือง (รับยาตอเน่ือง) 
- มีกิจกรรม DPAC ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบ                 
การจดัการรายกรณี                  
โดย Case managerและ                      
สหสาขาวิชาชีพและรับสงตอจาก 
รพ.สต. ระดับ S,M หรือตามบริบท
ของการจัดบริการแบบเครือขาย 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.2.6 งานบริการใหการคำปรึกษาดานสุขภาพ 5    
ระดับ S :  
ใหการปรึกษาดานสุขภาพทุกกลุมวัย 
เชน ปญหาสุขภาพท่ัวไป/สุขภาพจิต/
การวางแผนครอบครัว/โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ/ การตั้งครรภไมพรอม / 
OSCC หรือตามบริบทของการ
จัดบริการแบบเครือขาย โดยบุคลากร
ทุกวิชาชีพใน รพ.สต. 

 
 
 
 
 
 

  ***ใหคะแนน 
โดยอัตโนมัติ  
1 คะแนน  

      



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

41 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ M : 
ใหการปรึกษาดานสุขภาพทุกกลุมวัย
เชน ปญหาสุขภาพท่ัวไป/สุขภาพจิต/
การวางแผนครอบครัว/โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ/ การตั้งครรภไมพรอม / 
OSCC หรือตามบริบทของการ
จัดบริการแบบเครือขาย โดยบุคลากร
ทุกวิชาชีพใน รพ.สต. 

 
 
 
 
 
 
 

  ***ใหคะแนน 
โดยอัตโนมัติ  
1 คะแนน  
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ L :  
ใหการปรึกษาดานสุขภาพทุกกลุมวัย
เชน ปญหาสุขภาพท่ัวไป/สุขภาพจิต/
การวางแผนครอบครัว/โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ/การตั้งครรภไมพรอม/ 
OSCC หรือตามบริบทของการ
จัดบริการแบบเครือขาย โดยบุคลากร
ทุกวิชาชีพใน รพ.สต. 
 
 

  ***ใหคะแนน 
โดยอัตโนมัติ  
1 คะแนน  

       

4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม  5    
ระดับ S :  
- การสงเสริมทันตสุขภาพตามกลุมวัย 
- การรักษาขูด อุด ถอน หรือตามบริบท

ของการจัดบริการแบบเครือขาย 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ M :  
- การสงเสริมทันตสุขภาพตามกลุมวัย 
- การรักษาขูด อุด ถอน หรือตามบริบท

ของการจัดบริการแบบเครือขาย 
 
 

         

ระดับ L :  
- การสงเสริมทันตสุขภาพตามกลุมวัย 
- การรักษาขูด อุด ถอน 
- จัดระบบบริการใน รพ.สต. S, M             

ท่ีเปนเครือขาย และรับสงตอจาก                 
รพ.สต. ระดับ S, M หรือตามบริบท
ของการจัดบริการแบบเครือขาย 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.4 การจัดบริการแพทยแผนไทย/กายภาพบำบัด      
4.4.1  การจัดบริการแพทยแผนไทย 5    

ระดับ S :  
1. จายยา 10 รายการ ตามเกณฑ   

โรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุน
การแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)                     
โดยเจาหนาท่ีผูสั่งการรักษา 

2. บริการนวดไทย โดยผูชวยแพทย
แผนไทย (330 ช่ัวโมง) ภายใต                 
ผูสั่งการรักษาหรือหรือผูประกอบ
วิชาชีพนวดไทย/เวชกรรมไทย/
แพทยแผนไทยหรือตามบริบทของ
การจัดบริการแบบเครือขาย 

 
 

         



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

45 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ M :  
1. จายยา 10 รายการ ตามเกณฑ   

โรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุน
การแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)                   
โดยเจาหนาท่ีผูสั่งการรักษา 

2. บริการนวดไทย โดยผูชวยแพทย
แผนไทย (330 ช่ัวโมง) ภายใต             
ผูสั่งการรักษาหรือหรือผูประกอบ
วิชาชีพนวดไทย/เวชกรรมไทย/
แพทยแผนไทยหรือตามบริบทของ
การจัดบริการแบบเครือขาย 

 
 
 
 

         



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

46 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ L : 
1. จายยา 10 รายการ ตามเกณฑ   

โรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุน
การแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)                         
โดยเจาหนาท่ีผูสั่งการรักษา 

2. บริการนวดไทย โดยผูชวยแพทย
แผนไทย (330 ช่ัวโมง) ภายใต             
ผูสั่งการรักษาหรือหรือผูประกอบ
วิชาชีพนวดไทย/เวชกรรมไทย/
แพทยแผนไทยหรือตามบริบทของ                     
การจัดบริการแบบเครือขาย 

3. บริการผดุงครรภไทย                      
โดยผูประกอบวิชาชีพผดุงครรภไทย/
นวดไทย/เวชกรรมไทย/                       
แพทยแผนไทย 

         



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

47 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4. บริการเภสัชกรรมไทย                            
โดยผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย/
เวชกรรมไทย/แพทยแผนไทย 

5. บริการเวชกรรมไทย                        
โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย/
แพทยแผนไทยหรือตามบริบทของ
การจัดบริการแบบเครือขาย และ
รับสงตอจาก รพ.สต. ระดับ S, M 

 
 
 
 
 
 
 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

48 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.4.2 การจัดบริการกายภาพบำบัด     5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ระดับ S :  
มีนักกายภาพออกมาปฏิบัติงานตาม
บริบทของพ้ืนท่ี 
 

         

ระดับ M :  
มีนักกายภาพออกมาปฏิบัติงานตาม
บริบทของพ้ืนท่ี 

         

ระดับ L :  
จัดใหมีบริการกายภาพบำบัดตาม
บริบทของพ้ืนท่ี หรือ รับสงตอจาก   
รพ.สต. ระดับ S, M 
 
 

         



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

49 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

 
เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

4.5 การจัดบริการในชุมชน         
ประเมินจาก
เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ              
ตามรอย
กระบวนการ
ใหบริการ 
แกผูปวย
ผูรับบริการ 
ในชุมชน 

 
การบริการในชุมชน 
หมายถึง บริการท่ีจัดไว
ใหบริการกับผูปวย 
ผูรับบริการ และชุมชน 
โดยออกไปใหบรกิาร 
ในชุมชน 

4.5.1 COC : LTC  (4 กลุมเปาหมาย: ผูสูงอายุเตยีง 3,4 ผูพิการท่ีตองดูแลเปนพิเศษ เด็กพัฒนาการลาชา Palliative care )  
  อางอิงตามเกณฑกรมอนามัย 

5   

ระดับ S :  

การเยี่ยมบานตามหลักเวชศาสตร
ครอบครัว และฟนฟูสภาพในชุมชน                  
โดยทีมสหวิชาชีพ/care giver/อสม.
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 

       

ระดับ M :  
การเยี่ยมบานตามหลักเวชศาสตร
ครอบครัว และฟนฟูสภาพในชุมชน                  
โดยทีมสหวิชาชีพ/care giver/อสม.
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ L :  
การเยี่ยมบานตามหลักเวชศาสตร
ครอบครัว และฟนฟูสภาพในชุมชน                  
โดยทีมสหวิชาชีพ/care giver/อสม.
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

          

4.5.2 การเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุม และสอบสวนโรค
(SRRT) 

     5    

ระดับ S :  
มีระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม 
และสอบสวนโรคท่ีเปนปญหาสำคญั
และโรคอุบัติใหม/อุบัติซำ้ 

  ***เครื่องมือ
สนับสนุนจาก 
CUP ใหคะแนน
โดยอัตโนมัติ  
1 คะแนน 
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เกณฑ 

รายการตรวจประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
 

 
คะแนน   

ท่ีได 

 
แนวทางการ

พิจารณา 

 
คำชี้แจง/ 
คำนิยาม 

1. มีชองทาง 
การเขาถึงบริการ 

เชิงรุก เชิงรบั 
2. ระบบบริการ 

3. เครื่องมือ
บริการ 

4. มีระบบ 
สงตอ-รับกลบั 

5. การบันทึกขอมูล 

1.1 ชองทางการสื่อสาร 
การจัดบริการระบบให
คำปรึกษา (โทรศัพท, 
Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ)  
1.2 โครงสรางหนาท่ี   
ความรับผิดชอบ 
1.3 ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการ
ใหบริการระบบจัดคิว 

2.1 มี CPG ราย
บริการท่ีสนับสนุน
จากแมขาย   
(ไมเกิน 5 ป ) 
2.2 บุคลากรมี
ความรู   
ความเขาใจ 
สามารถใช CPG 
ในการใหบริการได 
 

3.1  มีเครื่องมือท่ี
พรอมใช สอดคลอง
กับการบริการ                
(การบำรุง รักษา    
สอบเทียบ) 
3.2 บุคลากรมีความรู  
ความเขาใจ สามารถ
ใชเครื่องมือ ในการ
ใหบริการได 

  
 
 
 

- 
 
 
 
 

5.1 การบันทึกขอมูลท่ี
ใหบริการใน 
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file) 
5.2 การบันทึก Family 
Folder ครบถวน 
สมบูรณตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ 
Electronic file) 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

ประเมินจาก 
แบบประเมิน
ภาคผนวก 

ประเมินจาก 
เอกสารการสงตอ, 
ทะเบียนสงตอ, 
การส่ือสารระบบ
อื่นๆ เชน ไลน, 
โทรศัพท 

ประเมินตาม 
บริบทสถานบริการ 

ระดับ M :  
มีระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม 
และสอบสวนโรคท่ีเปนปญหาสำคญั
และโรคอุบัติใหม/อุบัติซำ้ 
 

  ***เครื่องมือ
สนับสนุนจาก 
CUP ใหคะแนน
โดยอัตโนมัติ  
1 คะแนน 

      

ระดับ L :  
มีระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม 
และสอบสวนโรคท่ีเปนปญหาสำคญั
และโรคอุบัติใหม/อุบัติซำ้ 
 

  ***เครื่องมือ
สนับสนุนจาก 
CUP ใหคะแนน
โดยอัตโนมัติ  
1 คะแนน 

      

คะแนนรวม 60    
 

หมายเหตุ   ไมมีการดำเนินงานทุกขอในแตละประเด็น = 0 คะแนน, มีการดำเนินงานแตไมครบทุกขอในแตละประเด็น = 0.5 คะแนน,  

มีการดำเนินงานครบทุกขอในแตละประเด็นได = 1 คะแนน  
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แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 4 บริการดี 

การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.) 
4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ 

1 การบริหารจัดการระบบยา     
 การบริหารจัดการ 

ระบบยา โดยการมี             
สวนรวมของเภสัชกร        
รพ.แมขาย                       
กับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล  

1. มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด        
ในการจัดการระบบยาระดับอำเภอ   

 2. มีแผนการปฏิบัติการและปฏิบัติงานจริงตามแผน              
อยางนอย ปละ 4 ครั้ง 

3. มีการสนับสนุนวิชาการจากเภสัชกร รพ.แมขาย  ไดแก
การจัดอบรมวิชาการ, คูมือ/สื่อการใชยาใน รพ.สต. 

1 
 
1 
 
1 

 1. คำสั่งคณะกรรมการเภสัช
กรรมและ                 
การบำบัดฯระดับอำเภอ 

2. แผนการปฏิบัติการฯ 
3. สมุดเยี่ยม หรือ                   

ผลปฏิบัติงาน หรือ
เอกสารอ่ืนๆ  ฯลฯ 

4. คูมือ/สื่อการใชยาใน  
รพ.สต. 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ 

2 การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ       
 2.1. มียาใช 

อยางเหมาะสม                   
และเพียงพอ   
 
  

1. มีบัญชีรายการยา รพ.สต.  
2. มียาชวยชีวิตใน รพ.สต. และคูมือการใชยาชวยชีวิต 
3. ไมมีรายการยา NED หรือมี  แตไดรับการอนุมัติจาก            

ผูตรวจราชการฯ หรือ อยูระหวางการขออนุมัติ                          
(แจง สสจ. แลว) 

4. มีหลักเกณฑหรือขอบเขตในการสั่งใชยาท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพผูสั่งใชยา 
  

  

1 
1 
1 
 
 
1 

 1. บัญชีรายการยา รพ.สต.  
2. ตรวจสอบ Emergency box 

และ มียาชวยชวีิตมีดังนี ้
2.1. Adrenaline injection 

1:1000 
2.2 Steroid injection  

เชน Dexa injection 
หรือ Hydrocortisone 
injection 

2.3  Chlorpheniramine 
injection 

2.4  50% Glucose 
injection 

2.5  ยาอมใตลิ้นเพื่อขยาย
หลอดเลือดหัวใจ 

3. คูมือการใชยาชวยชีวิต 
4. หนังสือขออนุมัติยา NED 
5. หลักเกณฑหรือขอบเขตใน

การสั่งใชยาที่สอดคลองกับ
ศักยภาพผูสั่งใชยา 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ 

 2.2 มีการเฝาระวัง               
การใชยาเพ่ือลดปญหาท่ี
เก่ียวของกับการใชยาใน
กลุมผูปวยแพยา และ
ผูปวยท่ีใชยาเสี่ยงสูง             
เชน Warfarin 

1. มีฐานขอมูลผูปวยแพยา 
2. มีฐานขอมูลผูปวยท่ีใชยาเสี่ยงสูง เชน Warfarin 
3. มีการบันทึกขอมูลผูปวยแพยาโดยการติดสติ๊กเกอรใน 

family folder หรือวิธีการอ่ืนใด 
4. มีการบันทึกขอมูลผูปวยท่ีใชยาเสี่ยงสูง เชน Warfarin              

โดยการติดสติ๊กเกอรใน family folder หรือวิธีการอ่ืนใด 
5. มีแนวทางหรือการออกบัตรแพยาเบื้องตนใหแกผูปวยไป

ประเมินแพยาตอท่ีโรงพยาบาลโดยเภสัชกร 
 
 
 

1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 - ฐานขอมูลผูปวยแพยาและ
ผูปวยท่ีใชยาเสี่ยงสูง เชน 
Warfarin ในคอมพิวเตอร 
หรือ ไฟลขอมูล 

- family folder  
- มีแนวทางการสงตอผูปวย 

กรณีแพยา 

 

3 คลังยาและเวชภัณฑ       
 3.1 มีสถานท่ีจัดเก็บ              

ยาและเวชภัณฑ                 
ตามมาตรฐานและ               
จัดเก็บอยางเหมาะสม 

1. ประตูมีกุญแจล็อค 2 ชั้น  
2. มีแนวทางการเปด/ปดคลังยาชัดเจน 
3. ไมพบยาและเวชภัณฑวางบนพ้ืนโดยตรง  
4. มีการแยกประเภทยา วชย วสด และวัสดุอ่ืนๆชัดเจน 

1 
1 
1 
1 

 - ประตูมีกุญแจล็อค 2 ชั้น 
- คำสั่งหรือบันทึกมอบหมาย  

ใหเจาหนาท่ีถือกุญแจ             
คนละดอก  

- แนวทางการเปด-ปดคลังยา
ตามบริบทของ รพ.สต. 

มาตรฐานคลัง
ยากำหนดไว
เปาหมาย คือ
ความปลอดภัย 
ปองกัน             
การสูญหาย 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ 

 3.2 มีการควบคุมสถานท่ี
เก็บยาและเวชภัณฑ
เปนไปตามมาตรฐาน 

1. มีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น  
2. บันทึกอุณหภูมิและความชื้นเปนปจจุบัน 
3. ไมผานเกณฑมาตรฐาน (อุณหภูมิไมเกิน 30 °c และ

ความชื้นไมเกิน 70 %) 
4. คลังยาสามารถปองกันสัตวและแมลงได 

1 
1 
1 
 
1 

 - ไมมีกลิ่นอับชื้น                        
ยาไมถูกแสงแดด 

- เครื่องวัดอุณหภูมิและ
ความชื้น 

- แบบบันทึกอุณหภูมิและ
ความชื้น 
กรณีท่ีไมไดจัดใหมีคลังยา             
(มีการสำรองยาไมเกิน                 
2 สัปดาห)  ใหตามรอย
คะแนน 
ประเมินจากคลังยาท่ีเปน 
จุดจายยาใหกับ รพ.สต 
นั้นๆ 
 

 

 3.3 การควบคุมและ              
การเบิกจายเวชภัณฑ 
เปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 

1. สุม stock card นับยา 10 รายการ ตรงทุกรายการ  
2. มีใบเบิกยาจากคลังยาโรงพยาบาล และมีการลงนาม

ครบถวน (ผูเบิก ผูจาย ผูรับ ผูอนุมัติ)  
3. ใบเบิกยาจากคลังยา รพ สอดคลองกับ stock card 
4. มีใบเบิกยาจากคลังยา รพ.สต. ไปยังจุดจายและ                        

มีการลงนามครบถวน (ผูเบิก ผูจาย ผูรับ ผูอนุมัติ)  
5. ใบเบิกยาจากคลังยา รพ.สต. สอดคลองกับ stock card  

1 
1 
 
1 
1 
 
1 

 - มี รบ.301 /stock card 
ครอบคลุมยา วชย               
วัสดุการแพทย และ               
วัสดุวิทยาศาสตร 

- สุม รบ.301 /Stock Card 
และตรวจนับยาในคลัง             
10 รายการ 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ 

3.3 การควบคุมและ              
การเบิกจายเวชภัณฑ 
เปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

- รบ.301 หรือ stock card     
รพ.สต. ขอมูล จำนวนรับ 
และวันท่ีรับยาตอง
สอดคลองกับขอมูลใบเบิก
ยาจากโรงพยาบาลท่ีรับยา
เขาคลัง รพ.สต.  

- สุม ใบเบิกยาจากคลังยา  
รพ.สต. ไปยังจุดจายและ
สอดคลองกับ รบ.301 

 
กรณีท่ีไมไดจัดใหมีคลังยา        
(มีการสำรองยาไมเกิน                   
2 สัปดาห)  ใหสุมตามรอย
เอกสารการรับยา  เอกสาร
การจายยา เทียบยาคงเหลือ
ใน รพ.สต. ตามบริบทของ 
รพ.สต. นั้นๆ 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ 

 3.4 การสำรองยาและ
เวชภัณฑเพียงพอ 
 

1. ไมมียาขาด stock ในคลังยาหรือจุดจายยา 1  - สุม รบ.301/Stock Card   
และตรวจนับยาในคลัง           
10 รายการ หรือจุดจายยา 

 

  

 3.5 มีระบบการควบคุมยา
หมดอายุ 
 

1. ไมพบยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ  
2. ระบุวันเปด วันหมดอายุของยา multiple dose และ              

ยา pre-pack  
3. มีการจัดเรียงยาแบบ first expired first use 

1 
1 
 
1 

 - สุมดูวันหมดอายุ และ
ลักษณะภายนอกของยา
และเวชภัณฑท่ีมิใชยา   
(โดยสุมท้ังหมด 10รายการ  
เปนยา 7 รายการ และ 
เวชภัณฑท่ีมิใชยา                       
3 รายการ) 

 

  

 3.6 ตูเย็นเก็บยา                 
ตามมาตรฐาน 
(แยกตูเย็นเก็บยาและ
ตูเย็นเก็บวัคซีน)  
(ขอละ 1 คะแนน) 

1. อุณหภูมิขณะตรวจ 2-8 0C และอุณหภูมิชองแชแข็ง         
อยูระหวาง -15 ถึง -25 0C (เฉพาะตูเย็นเก็บวัคซีน) 

2. การจัดเก็บยาเปนไปตามหลักวิชาการ 
3. บันทึกอุณหภูมิสม่ำเสมอ เปนปจจุบัน 
4. เทอรโมมิเตอรไดมาตรฐาน มีสติ๊กเกอรรับรอง                         

ผานการสอบเทียบและไมหมดอายุ 
5. ไมเก็บยาและวัคซีนปะปนกันและเปนระเบียบเรียบรอย 
6. ไมมีอาหารและเครื่องดื่ม 
7. ฝาตูเย็นมีขวดน้ำสีหรือเติมเกลือ หรือปดโฟม                         

เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ 
 
 

1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

 - ตรวจสอบจาก
เทอรโมมิเตอร ในตูเย็น 

- บันทึกการวัดอุณหภูมิตูเย็น
และชองแชแข็ง 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ 

 3.7 ตูเย็นเก็บวัคซีน               
ตามมาตรฐาน 
(แยกตูเย็นเก็บยาและ
ตูเย็นเก็บวัคซีน)  
(ขอละ 1 คะแนน) 

1. อุณหภูมิขณะตรวจ 2-8 0C และอุณหภูมิชองแชแข็ง      
อยูระหวาง -15 ถึง -25 0C (เฉพาะตูเย็นเก็บวัคซีน) 

2. การจัดเก็บยาเปนไปตามหลักวิชาการ 
3. บันทึกอุณหภูมิสม่ำเสมอ เปนปจจุบัน 
4. เทอรโมมิเตอรไดมาตรฐาน มีสติ๊กเกอรรับรองผาน                

การสอบเทียบและไมหมดอาย ุ
5. ไมเก็บยาและวัคซีนปะปนกันและเปนระเบียบเรียบรอย 
6. ไมมีอาหารและเครื่องดื่ม 
7. ฝาตูเย็นมีขวดน้ำสีหรือเติมเกลือ หรือปดโฟม                               

เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ 
 
 

 1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

 - ตรวจสอบจาก
เทอรโมมิเตอร ในตูเย็น 

- บันทึกการวัดอุณหภูมิตูเย็น
และชองแชแข็ง 

 

4 การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล     
 4.1 มีการสงมอบยาให

ผูปวยอยางถูกตองและ
เหมาะสม และมีการเฝา
ระวังการเกิดอุบัติการณ
ความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error)  
เพ่ือสงเสริมความใหเกิด
ความปลอดภัยแก                     
ผูมารับบริการ 
 
 

1. มีการสงมอบยาท่ีถูกตองตามมาตรฐาน 
2. ยาท่ีสงมอบมีขอมูลครบถวน ระบุสถานท่ีบริการ ชื่อผูปวย 

วันท่ีจายยา ชื่อยา วิธีใช ขอควรระวังในการใชยา 
3. มีการบันทึกอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยา 

(Medication Error)  
4. มีแนวทางปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาใน รพ.สต. 

1 
1 
 
1 
 
1 

 - ซองยา, ฉลากยา 
- สาธิตการจายยาใหดู 
- บันทึกอุบัติการณ 

ความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error) 

- มีแนวทางปองกัน           
ความคลาดเคลื่อนทางยา 
ใน รพ.สต. 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ 

 4.2 มีการจัดทำเครื่องมือ
เพ่ือสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผล                 
เพ่ือใหผูปวยไดรับยา
ถูกตอง ปลอดภัย 

1. ฉลากยาเปนไปตามมาตรฐาน 
2. มีฉลากเพ่ือสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ไดแก                 

มีฉลากยาภาษาไทย และ มีฉลากยาเสริม 
3. มีฉลากชวยในการใชยา 
4. มีสื่อสงเสริมการใชยาท่ีปลอดภัย 

1 
1 

 
1 
1 

 - ฉลากยาเพ่ือสงเสริมการใช
ยาอยางสมเหตุผล  

- ฉลากชวย เชน                  
การใชยาหยอดตา                
การใชยาเหน็บ                        
การผสมยาผงแหง                 
สำหรับเด็ก 

- สื่อสงเสริมการใชยาท่ี
สอดคลองกับ OTOP 

 

 

 4.3 มีการสงเสริมการใช
ยาอยางสมเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีแนวทางการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  
2. มีแนวทางการใชยาปฏิชีวนะในโรคทองรวงเฉียบพลัน 
3. มีแนวทางการใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 
4. รอยละของการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ไมเกินรอยละ 20 
5. รอยละของการใชปฏิชีวนะในโรคในโรคทองรวงเฉียบพลัน 

ไมเกินรอยละ 20 
6. แนวทางการใชยาในกลุมโรค NCD 
7. มีแนวทางการเฝาระวังการใชยาในหญิงตั้งครรภ                    

หญิงใหนมบุตร  
8 .มีแนวทางการเฝาระวังการใชยาในผูปวยไตเรื้อรัง                   

ระดับ 3 ข้ึนไป กับการใชยา NSAIDs 
9. มีแนวทางการเฝาระวังการใชยากลุม NSAIDs ซ้ำซอน 

1 
1 
1 
1 

 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
  

 -  สอบถาม สังเกต                        
ดูเอกสารการ 

- แนวทางการใชยาปฏิชีวนะ
ในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  

-  มีแนวทางการใชยา
ปฏิชีวนะในโรคทองรวง
เฉียบพลัน 

-  มีแนวทางการใชยา
ปฏิชีวนะในบาดแผลสด   
จากอุบัติเหตุ 

-  แนวทางการใชยาใน                 
กลุมโรค NCD 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ 

4.3 มีการสงเสริมการใช
ยาอยางสมเหตุผล     

-  ขอมูลรอยละการใชยา 
ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ                   
ทองรวงเฉียบพลันจาก
โปรแกรม HDC/          
ฐานขอมูล 43 แฟม 

 
 4.4 มีการติดตามการใช

ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
ของผูปวยโรคเรื้อรังท่ีบาน 

1. มีการกำหนดกลุมเปาหมายในการติดตามการใชยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพโรคเรื้อรังของผูปวย 

2. มีการติดตามเยี่ยมหรือการใหคำปรึกษาทางโทรศัพทหรือ
ทางไลนและแนะนำการใชยาโรคเรื้อรังและผลิตภัณฑ 
สุขภาพตอเนื่องท่ีบาน โดยเภสัชกร       

3. มีการบันทึกขอมูลการเยี่ยมบานผูปวยใน Family folder 
หรือ วิธีการอ่ืนใด 

 

1 
 
1 
 
 
1 

 

 - สอบถาม และดูการบันทึก
ขอมูลเยี่ยมบานใน Family 
folder หรือ วิธีการอ่ืนใด 

 

คะแนนรวม 63      
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4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)  

หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ระดับ 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ  
  

1 งานคุมครองผูบริโภค      

 1.1 การบริหารจัดการ          
งานคุมครองผูบริโภคระดับอำเภอ   
โดยการมีสวนรวมของเภสัชกร 
รพ.แมขายรวมกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล 
 

1. มีคณะทำงานคุมครองผูบริโภคระดับอำเภอ  
2. มีแผนการปฏิบัติการและแผนดำเนินการมีการออก

ปฏิบัติงานจริง  
3. มีการวางแผนขับเคลื่อนงาน คบส. โดยการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขาย  
4. มีการติดตามประเมินผลและการคืนขอมูลงาน คบส.    

ใหคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ 
 

1 
1 
 
1 
 
1 

 - มีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน
คุมครองผูบริโภคระดับ
อำเภอ 

- มีแผนการปฏิบัติการ 
- สมุดเยี่ยมหรือผลปฏิบัติงาน 
หรือเอกสารอ่ืนๆ 

 

 

 1.2 มีการดำเนินการตรวจสอบ   
เฝาระวังอาหารสด อาหารแปรรูป 
ในรานคา รานชำ ตลาดนัด                 
รถขายอาหารสด  

 

1. มีการดำเนินการตรวจสอบ เฝาระวังอาหารสด                 
อาหารแปรรูป โดยชุดทดสอบอยางงาย  

2. ใหความรูหรือคำแนะนำกับผูประกอบการรานคา        
รานชำ รถขายอาหารสด 

3. มีการแกไขปญหาอยางนอย 1 ประเด็นปญหา เชน 
ตรวจสอบเชิงรุก ทำประชาคมแกไขปญหา                      
จัดโครงการอบรม  

4. มีการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย เชน อสม, 
ผูประกอบการ  ครู/นักเรยีน อย.นอย 

 
 
 
 

1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 - สรุปผลการดำเนินงาน/ 
บันทึกการดำเนินงาน 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ระดับ 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ  
  

 1.3 รานคา/รานชำ และ                  
บานผูปวยโรคเรื้อรัง                      
ไมพบผลิตภัณฑสุขภาพ                     
ผิดกฎหมาย 

1. ไมพบผลิตภัณฑผิดกฎหมาย ท้ังรานคา/รานชำ  
2. ไมพบยากลุมเสี่ยงท่ีบานผูปวยโรคเรื้อรัง 
3. ไมพบผลิตภัณฑผิดกฎหมายท่ีบานผูปวยโรคเรื้อรัง 

1 
1 
1 

 - สุมตรวจอาหารและขนม
ตามแบบบันทึกการสุม
ตรวจรานคา แนบทาย 

- สุมเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง 
- ยากลุมเสี่ยง ไดแก 
Steroids (ยกเวนแพทยสั่ง), 
Antibiotic เหลือใช 

 

 

 1.4 ผูจำหนายในรานคา รานชำ    
มีองคความรูดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

1. ผูจำหนายในรานคา รานชำมีองคความรูดาน                 
ผลิตภัณฑสุขภาพครบ 3 ขอ 

2. ผูปวยโรคเรื้อรังมีความรูเก่ียวกับยากลุมเสี่ยงและ
ผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย 

1 
 
1 

 - ผูจำหนายรานคา มีความรู
เก่ียวกับฉลากอาหาร  
(1) ดู อย.        
(2) ดูวันผลิต วันหมดอายุได 
(3) ทราบตัวอยางรายการยา
ท่ีหามขายในรานคา,
เครื่องสำอางท่ีหาม
จำหนาย, อาหารท่ีหาม
จำหนาย   

- ผูปวยโรคเรื้อรังมีความรู
เก่ียวกับยากลุมเสี่ยง              
(ยาปฏิชีวนะเหลือใช/              
ยาสเตียรอยด) และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ                   
ผิดกฎหมาย 

 
  

รายละเอียด
ตามแบบ
บันทึก 
การสุม
ตรวจรานคา  
แนบทาย 
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หัวขอ ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ระดับ 
ท่ีได 

หลักฐาน/ 
แหลงขอมูล 

หมายเหตุ  
  

 1.5 มีการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค เชน อสม. ครู/นักเรียน 
อย.นอย ผูประกอบการรานคา 
แผงลอยจำหนายอาหาร              
ผูปวยโรคเรื้อรัง เครือขาย
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภคในระดับอำเภอ 
 

1. มีการจัดอบรมใหแกกลุมเปาหมาย 4 กลุมไดแก 
1.1 นักเรียน 
1.2 ผูประกอบการ 
1.3 ผูปวยโรคเรื้อรัง 
1.4 เครือขาย คบส. 

 

1  - แผนการดำเนินงาน 
ประจำป/สรุปผลงานหรือ 
หลักฐานการดำเนิน  

- สัมภาษณเครือขายคุมครอง
ผูบริโภค 

พิจารณา
หลักฐาน    
ปงบปจจุบัน
และปงบท่ี
ผานมา 
 

 1.6 เครือขายคุมครองผูบริโภค 
ในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาดานการคุมครองผูบริโภค 
ท่ีสอดคลองกับ OTOP 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุก เพ่ือแกไขปญหา                    
ดาน คบส. ในพ้ืนท่ีจำนวน 2 กลุมข้ึนไป  

2. มีการมีสวนรวมของเครือขายคุมครองผูบริโภค 
3. ประเด็นการแกไขปญหาสอดคลองกับ OTOP 

1 
 
1 
1 

 - แผนการดำเนินงาน
ประจำป/สรุปผลงานหรือ
หลักฐานการดำเนิน  

- สัมภาษณเครือขายคุมครอง
ผูบริโภค 

พิจารณา
หลักฐาน            
ปงบปจจุบัน
และปงบท่ี
ผานมา  

คะแนนรวม 17    
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แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 
หมวด 4 บริการดี 

การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

4.7  ระบบสนับสนุนบริการ   
4.7.1 ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  
 

สวนท่ี 1 ระบบคุณภาพขอมูล 

เกณฑ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม  
คะแนน
ท่ีได 

1.1 การจัดการ
ระบบบันทึกขอมูล  
(10 คะแนน) 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการบันทึกขอมูลบริการของ รพ.สต.   
มีประสิทธิภาพและปรับปรุงเปนปจจุบัน 

2 

 

2. บันทึกขอมูลบริการ (OP) ขณะใหบริการหรือบันทึกเสร็จสิ้นภายใน
วันท่ีใหบริการโดยสุมขอมูลบริการ (ตุลาคม 2562 – สิ้นเดือนกอน
การประเมิน) และตรวจนับรอยละการบันทึกขอมูลจากตาราง                 
visit  ของ JHICS  หรือตาราง  visit ของ HOSXP PCU 

- ต่ำกวารอยละ 70             = 2 คะแนน 
- รอยละ 70 – 74              = 3 คะแนน 
- รอยละ 75 – 79              = 4 คะแนน 
- รอยละ 80 – 84              = 5 คะแนน 
- รอยละ 85 – 89              = 6 คะแนน 
- รอยละ 90 – 94              = 7 คะแนน 
- มากกวารอยละ 95           = 8 คะแนน 
 

8  

1.2 การตรวจสอบ
และการจัดสงขอมูล  
(5 คะแนน) 

1. มีการจัดสงขอมูล 43 แฟม สม่ำเสมอ  
- สงขอมูล 1 ครั้งตอเดือน                 = 1 คะแนน 
- สงขอมูล 1 ครั้งตอสัปดาห               = 2 คะแนน 
- สงขอมูลทุกวันทำการ(จันทร - ศุกร) 

(เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)                  = 3 คะแนน 
 

3 
 

 

2. มีการตรวจสอบคุณภาพขอมูลกอนสงใหอำเภอ/จังหวัดอยาง
ตอเนื่อง มีเอกสารหรือ electronic file ในการตรวจสอบขอมูล 

- ไมมีการตรวจสอบ                      = 0 คะแนน 
- มีการตรวจแตไมมีเอกสาร             = 1 คะแนน 
- มีการตรวจและมีหลักฐานประกอบ    

(อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง)          = 2 คะแนน 
 

2  
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เกณฑ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม  
คะแนน
ท่ีได 

1.3 คุณภาพ                
ของขอมูล  
(5 คะแนน)  

ขอมูล 43 แฟม ผานการตรวจคุณภาพดวยโปรแกรม OPPP-2010 
(ตุลาคม 2562 – ปจจุบัน) (การตรวจแบบละเอียด) 

- นอยกวารอยละ 60                         = 1 คะแนน 
- รอยละ 60 – 69                            = 2 คะแนน 
- รอยละ 70 – 79                            = 3 คะแนน 
- รอยละ 80 – 89                            = 4 คะแนน 
- รอยละ 90 – 100                          = 5 คะแนน 

 
สุมตรวจ 1 เดือน (ตุลาคม 2562 – สิ้นเดือนกอนการประเมิน) 

 

5  

                                                    รวม 20  
 

สวนท่ี 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม  
คะแนน 

ท่ีได 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอตอการทำงานของเจาหนาท่ีทุกคนใน รพ.สต.                                

และพรอมใชงาน ท้ังคอมพิวเตอร Notebook และ PC (ไมรวมเครื่องสวนตัว)                                    
(ประเมินจากสัดสวนเจาหนาท่ีตอเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมนับรวมเครื่องแมขาย 

- นอยกวา 1 : 0.50                   = 1 คะแนน  
- 1 : 0.50 – 0.59                     = 2 คะแนน 
- 1 : 0.60 – 0.69                     = 3 คะแนน  
- 1 : 0.70 – 0.79                     = 4 คะแนน 
- มากกวา หรือ เทากับ 1 : 0.80    = 5 คะแนน 

5  

2. มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) หรือเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดเก็บขอมูลเฉพาะ  
- มีเครื่อง PC หรือ Notebook ท่ีสามารถรับระบบฐานขอมูลได             = 1 
คะแนน 
- มีเครื่อง PC ท่ีสามารถรับระบบฐานขอมูลได ใชเฉพาะกับฐานขอมูลเทานั้น                      

(ไมมีโปรแกรมอ่ืน เชน MS Office โปรแกรมแตงภาพ Line PC เปนตน) = 2 
คะแนน 

- มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)                                          =  3 
คะแนน 

3  
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รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม  
คะแนน 

ท่ีได 
3. มีการสำรองฐานขอมูลตามโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการบันทึกขอมูลบริการของ รพ.

สต. 
- มีสำรองขอมูลทุก 30 วัน                             = 1 คะแนน 
- มีสำรองขอมูลทุก 15 วัน                             = 2 คะแนน 
- มีสำรองขอมูลทุก 7 วัน                               = 3 คะแนน 
- มีสำรองขอมูลทุกวัน                                   = 4 คะแนน 
- มีสำรองขอมูลทุกวันบนอุปกรณและ 

เก็บรักษาไวท่ีปลอดภัย สามารถเรียกใชได         = 5 คะแนน 

5  

4. มีระบบการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและแผนรองรับเม่ือเครื่องมือมีปญหา 
4.1 มีแผนการดูแลรักษาและแกไขปญหา(ทำ Flow Chart) ท่ีสำคัญท่ีเกิดข้ึนในหนวย
บริการ 

- ไมมี                = 0 คะแนน      
- มี                   = 1 คะแนน 

4.2 มีโปรแกรม Antivirus ท่ีสามารถตรวจจับไดสำหรับเครื่อง Server                                
ยกเวนระบบปฏิบตัิการ Linux 
- ไมมี                = 0 คะแนน      
- มี                   = 1 คะแนน 

4.3 มีเครื่องสำรองไฟฟา (UPS) ท่ีใชไดสำหรับเครื่องแมขาย 
- ไมมี                = 0 คะแนน      
- มี                   = 1 คะแนน 

3  

5. มีการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการระบบขอมูลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไมมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะเจาหนาท่ี             = 0 คะแนน 
- มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะเจาหนาท่ีปละ 1 ครั้ง  = 1 คะแนน 

1  

6. มีระบบการรักษาความลับและปองกันการรั่วไหลของขอมูลในบริการขอมูลและสารสนเทศ 
- ไมมีระบบ                                                = 0  คะแนน     
- มีระบบการรักษาความลับของขอมูล                 = 1 คะแนน 
(การเขาถึงขอมูลใน HIS การเขาใช ระบบ network การเขาถึงขอมูลผูรับบริการ
รายบุคคล) 
 

1  

รวม 18  
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สวนท่ี 3 กลุมเปาหมาย ปญหาสุขภาพ ตามกลุมวัย และประเด็นปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP) 

ประเด็น 
คะแนน

เต็ม  
คะแนน

ท่ีได 
3.1 มีขอมูลและการวิเคราะหขอมูลสุขภาพท่ีเปนปญหาสำคัญในพ้ืนท่ีตามประชากร 5 กลุมวัย 

(มีเฉพาะฐานขอมูล  ให 0.5 คะแนน ถามีทั้งฐานขอมูลและการวิเคราะห ให 1 คะแนน)     
(กลุมวัยละ 1 คะแนน) 

5  

- กลุมเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป) 1  

- กลุมเด็กวัยเรียน (6 – 14 ป) 1  

- กลุมวัยรุน (15 – 20 ป) 1  

- กลุมวัยทำงาน (21 – 59  ป) 1  

- กลุมวัยผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) 1  

3.2 มีขอมูลและการวิเคราะหขอมูลปญหาตามประเด็นปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP) 1  
3.3 มีฐานขอมูลผูรับบริการและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน (ครอบคลุมบริการหมวด 4)                            

(มีเฉพาะฐานขอมลให 0.5 คะแนน ถามีท้ังฐานขอมูลและการวิเคราะห ให 1 คะแนน) 
10 

 

- OPD 1  

- ER 1  

- ANC 1  

- WCC 1  

- NCD (DM, HT, Stroke, CKD ) 1  

- งานใหคำปรึกษา 1  

- ทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 1  

- แพทยแผนไทย 1  

- COC / LTC  1  
- SRRT   1  

รวม 16  

คะแนนรวมท้ังหมด 54   
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แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 

หมวด 4 บริการดี 

การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จงัหวัด......................................... 

4.7 การจัดระบบบริการสนับสนุน  
4.7.2 การปองกันและควบคุมการติดเช้ือ (IC) 

เกณฑ รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

วิธีการประเมิน/ 
แนวทางพิจารณา 

คำช้ีแจง/คำนิยาม 

1. การออกแบบ 
ระบบและ 
การจัดการ
ทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีพ่ีเล้ียงระดับอำเภอและพยาบาลผูรับผิดชอบงานปองกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

3   - มีการมอบหมายงาน
พยาบาลวิชาชีพเปน
ผูรับผิดชอบงาน 

- การอบรมฟนฟูความรู
อยางนอย 1 วัน               
(นับยอนตั้งแตวันท่ีตรวจ
ประเมิน) 

- การอบรมความรู                    
มีหลักฐาน                         
มีอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
หนังสือเชิญรับการอบรม 
รูปภาพการอบรม เอกสาร
การอบรม 
 

 
 
 

พ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ หมายถึง 
ICNหรือ RN ของ CUP 
 
* กรณี รพ.สต. ไมมี RN ให            
รพ.สต.แมขาย หรือ พยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อของ CUP
เปนผูรับผิดชอบรวม โดยมี
คำสั่งแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบ 

1.1.1 มีพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอดานการปองกันและควบคุม                  
การติดเชื้อใน รพ.สต. 

1  

1.1.2 มีพยาบาลวิชาชีพเปนผูรับผิดชอบงานปองกันและ                    
ควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต. 

1  

1.1.3 พยาบาลผูรับผิดชอบงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
รพ.สต. ไดรับการอบรมฟนฟูความรูดานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้ออยางนอยปละ 1 ครั้ง 

1  
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เกณฑ รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

วิธีการประเมิน/ 
แนวทางพิจารณา 

คำช้ีแจง/คำนิยาม 

1. การออกแบบ 
ระบบและ 
การจัดการ
ทรัพยากร 

1.2 คูมือการปฏิบัติงานดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ 2  - ดูคูมือหรือแนวทาง              
การปฏิบัติงานดาน             
การปองกันและควบคุม               
การติดเชื้อใน รพ.สต. 

- สอบถามบุคลากรเก่ียวกับ
แนวทางการปฏิบัติ 

 
 1.2.1 มีคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.  
1  

1.2.2 คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานดานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต. ไดรับการปรับปรุงภายใน 
5 ป  

1  

2. การดำเนินงาน 2.1 ระบบการเฝาระวัง 5  - ดูแนวทางการคัดกรอง
กลุมเปาหมายสำคัญ 

- สอบถามระบบการเฝา
ระวังการติดเชื้อผูปวยใน
กลุมเปาหมายสำคัญ 

กลุมเปาหมายสำคัญ หมายถึง  
1. กลุม CI  
2. กลุม HAI 
3. เฝาระวังกลุมเปาหมายใน

บริบทของพ้ืนท่ีนั้น เชน 
กลุมผูปวย TB, ESRD, 
Bed Sore 

2.1.1 มีการเฝาระวังการติดเชื้อผูปวยแตไมครอบคลุม
กลุมเปาหมายสำคัญ 

1  

2.1.2 มีการเฝาระวังการติดเชื้อผูปวยครอบคลุมกลุมเปาหมายสำคัญ 2  
2.1.3 มีขอ 2.1.2 และมีผลการเฝาระวังการติดเชื้อผูปวย                    

แตไมครอบคลุมกลุมเปาหมายสำคัญ 
3  

2.1.4 มีขอ 2.1.3 และมีผลการเฝาระวังการติดเชื้อผูปวย
ครอบคลุมกลุมเปาหมายสำคัญ 

4  

2.1.5 มีขอ 2.1.4 และมีระบบการดูแลผูปวยท่ีตองเฝาระวังการ
ติดเชื้อใน รพ.สต. และในชุมชน  

5  

2.2 การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป 5  - ดูแผนการตรวจสุขภาพ 
- ดูผลการตรวจสุขภาพ

ประจำป 
- ดูแผนการดูแลสุขภาพ

บุคลากรกลุมเสี่ยง                
กลุมปวย 

การตรวจสุขภาพประจำป  
การวิเคราะหการตรวจ
สุขภาพ หมายถึง                         
การวิเคราะหจากผลการตรวจ
สุขภาพประจำปแบงกลุมเปน
กลุมดี กลุมเสี่ยง กลุมปวย 

2.2.1บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปแตไมครบ 100%  1  
2.2.2 มีขอ 2.2.1 ครบ 100 % 2  
2.2.3 มีขอ 2.2.2 และมีผลการวิเคราะหการตรวจสุขภาพ 3  
2.2.4 มีขอ 2.2.3 และมีแผนการดูแลสุขภาพบุคลากร                  

กลุมเสี่ยงและกลุมปวย 
4  

2.2.5 มีขอ 2.2.4 และ บุคลากรกลุมปวยไดรับการดูแลรักษา 
และปรับเปลี่ยนงานตามความเหมาะสม 

5  
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เกณฑ รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

วิธีการประเมิน/ 
แนวทางพิจารณา 

คำช้ีแจง/คำนิยาม 

2. การดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 5  - ทะเบียนรายงาน               
การฉีดวัคซีนรอบปปฏิทิน 

-  สมุดบันทึก                   
การตรวจสุขภาพประจำป 

- มีการดำเนินการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคท่ีจำเปนแก
บุคลากร เชน วัคซีนปองกัน
โรคไขหวัดใหญ และวัคซีน   
ท่ีปองกันกันโรคระบาดตาม
การระบาดของแตละพ้ืนท่ี 

- บุคลากรกลุมเสี่ยง หมายถึง 
กลุมท่ีมีการสัมผัสเลือด         
สารคัดหลั่ง ท่ีเสี่ยงตอ               
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

2.3.1 บุคลากรไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีจำเปน            
ตามนโยบายของกระทรวงรอยละ 51 – 60 

1  

2.3.2 บุคลากรไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีจำเปน              
ตามนโยบายของกระทรวงรอยละ 61 – 70 

2  

2.3.3 บุคลากรไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีจำเปน            
ตามนโยบายของกระทรวงรอยละ 71 – 80 

3  

2.3.4 บุคลากรไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีจำเปน           
ตามนโยบายของกระทรวงรอยละ 81 ข้ึนไป 

4  

2.3.5 บุคลากรไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีจำเปน              
ตามนโยบายของกระทรวงรอยละ 81 ข้ึนไปและบุคลากร
กลุมเสี่ยงไดรับการใหวัคซีนตามความเหมาะสม 

5  

2.4 แนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสเลือดหรือ            
สารคัดหล่ัง 

5  - ดูปายประกาศ/โปสเตอร
แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิด
อุบัติเหตุสัมผัสเลือด/               
สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน 
- สุมถามบุคลากร 1 คน 
- รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
เม่ือเกิดอุบัติเหตุ  

แนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิด
อุบัติเหตุหรือสัมผัสเลือดหรือ
สารคัดหลั่ง หมายถึง                
แนวทางการปฏิบัติเม่ือ
เจาหนาท่ีไดรับอุบัติเหตุจาก
เข็มท่ิมแทง เชน ใบมีดผาตัด 
เข็มฉีดยาท่ีใชกับผูปวยแลว 
หรือแนวทางการปฏิบัติเม่ือ
เลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็น
เขาตา จมูก หรือ ผิวหนัง
สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง 
เปนตน 

2.4.1 มีการติดปายประกาศ/โปสเตอรแนวทางปฏิบัติ               
เม่ือเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน 
ในบริเวณท่ีมองเห็นชัดเจน 

1  

2.4.2 มีขอ 2.4.1 และครอบคลุมจุดเสี่ยง/จุดบริการและ                   
มีการสื่อสารถายทอดแกบุคลากร 

2  

2.4.3 มีขอ 2.4.2 และบุคลากรรับทราบแตอธิบาย                  
แนวทางปฏิบัติไมถูกตอง  

3  

2.4.4 มีขอ 2.4.3 และบุคลากรรับทราบและสามารถอธิบาย
แนวทางปฏิบัติไดถูกตอง 

 

4  
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เกณฑ รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

วิธีการประเมิน/ 
แนวทางพิจารณา 

คำช้ีแจง/คำนิยาม 

2. การดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.5 มีขอ 2.4.4 และเม่ือเกิดอุบัติเหตุ มีการบันทึกและ
รายงานตามแนวทางปฏิบัติ 

5  

2.5 การทำความสะอาดมือ 5  - ปายแสดงข้ันตอน                
การลางมือ 

- สุมสอบถามข้ันตอนและ
วิธีการลางมือ 

- ใหบุคลากรสาธิต                  
การลางมือ  

 
 

5 moment หมายถึง 
การลางมือ  

1. กอนสัมผัสผูปวย  
2. กอนทำหัตถการกับ

ผูปวย  
3. หลังสัมผัสสารคัดหลั่ง

จากผูปวย  
4. หลังสัมผัสผูปวย  
5. หลังสัมผัสสิ่งท่ีลอมรอบ

ผูปวย 

2.5.1 มีการติดปาย/โปสเตอรแสดงข้ันตอนการทำความสะอาด
มือ และ 5 moment แตอุปกรณลางมือ เชน สบู 
กระดาษ/ผาเช็ดมือ ไมเพียงพอ ไมพรอมใช 

1  

2.5.2 มี 2.5.1 และมีอุปกรณลางมือ เชน สบู  กระดาษ/                   
ผาเช็ดมือ เพียงพอพรอมใช 

2  

2.5.3 มีขอ 2.5.2 และมีการสื่อสารถายทอดแกบุคลากร
รับทราบ 

3  

2.5.4 มีขอ 2.5.3 และบุคลากรรับทราบแตปฏิบัติไมถูกตอง  4  
2.5.5 มีขอ 2.5.4 และบุคลากรรับทราบและสามารถปฏิบัติได

ถูกตอง 
5  

2.6 การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล 5  - ดูภาพหรือปายแสดง
ข้ันตอนการสวมและถอด
อุปกรณปองกันสวนบุคคล 

- ใหบุคลากรสาธิตการใช
อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
ในกรณีตางๆเชน 
1. กรณีท่ีพบผูปวยท่ี

แพรกระจาย เชื้อทาง 
Airborne ระยะเขมขน, 
MERS, SAR หรืออ่ืนๆ
ตามบริบท 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล  
หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีสวม
ลงบนอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง
ของรางกายหรือหลาย
สวนรวมกัน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือปองกัน
อันตรายใหแกอวัยวะสวน
นั้นๆ ไมใหตองประสบ
อันตรายจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด คือ
เปนการปองกันอันตรายจาก
สภาวะแวดลอมในการทำงาน 

2.6.1 มีการติดโปสเตอรการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล              
แตอุปกรณไมเพียงพอไมพรอมใช  

1  

2.6.2 มีการติดโปสเตอรการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลและ           
มีอุปกรณเพียงพอ พรอมใช 

2  

2.6.3 มีขอ 2.6.2 และมีการจัดเก็บในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 3  
2.6.4 มีขอ 2.6.3 และมีการถายทอดแกบุคลากรรับทราบ     

และสามารถใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลไดแตปฏิบัติ              
ไมถูกตอง 

4  

2.6.5 มีขอ 2.6.4 และ บุคลากรสามารถใชอุปกรณปองกันสวน
บุคคลไดอยางถูกตองเหมาะสม 

5  
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เกณฑ รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 
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2. การดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีท่ีตองจัดการกับ
สารคัดหลั่ง (ไมรวม              
การลางเครื่องมือ) 

2.7 การจัดแบงพ้ืนท่ีใน รพ.สต. 5  - สุมถาม 
- ตรวจสอบสถานท่ีจริง 
- ปายสื่อสารการปฏิบัติ

กรณีโรคติดตอท่ีตองแยก
พ้ืนท่ีเชน โรควัณโรค,
ไขหวัดนก คอตีบ เปนตน 

การจัดแบงพ้ืนท่ีใน รพ.สต.
หมายถึง การแบงพ้ืนท่ีใน  
การใหบริการ แบงเปนพ้ืนท่ี
สะอาด และพ้ืนท่ีปนเปอน 
และการจัดแบงพ้ืนท่ีใน              
การใหบริการเฉพาะผูปวย
กลุมเสี่ยงตอการแพรกระจาย
เชื้อใน รพ.สต. เชนผูปวย
ไขหวัดใหญ ผูปวยวัณโรค 
และดูการจัดพ้ืนท่ีเขตสะอาด
และเขตปนเปอนใน CSSD 
ของ รพ.สต. 

2.7.1 มีแนวทางการจัดการพ้ืนท่ี เขตสะอาดและเขตปนเปอน 
ใน รพ.สต. เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อปรากฏใน
คูมือการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

1  

2.7.2 มีขอ 2.7.1 และมีการสื่อสารแนวทางการจัดการพ้ืนท่ี 
เขตสะอาดและเขตปนเปอน ใน รพ.สต. เพ่ือปองกัน                   
การแพรกระจายเชื้อ 

2  

2.7.3 มีขอ 2.7.2 และบุคลากรทราบแนวทางการจัดการพ้ืนท่ี 
เขตสะอาดและเขตปนเปอน ใน รพ.สต. เพ่ือปองกัน              
การแพรกระจายเชื้อ 

3  

2.7.4 มีขอ 2.7.3 และมีการจัดการแบงพ้ืนท่ีในการดูแลผูปวย
โรคติดตอ/โรคระบาดท่ีเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อใน 
รพ.สต. 

4  

2.7.5มีขอ 2.7.4และมีการจัดแบงพ้ืนท่ีเขตสะอาดและเขต
ปนเปอน ใน รพ.สต. เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อได
ถูกตอง 

 
 
 
 
 

5  
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เกณฑ รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 
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2. การดำเนินงาน 2.8 มีเครื่องมือแพทยและอุปกรณท่ีปราศจากเช้ือตามมาตรฐาน 3  สอบถาม เจาหนาท่ี/ 
ลูกจาง เก่ียวกับแนวทาง
การทำลายเชื้อและ               
ปฏิบัติตามแนวทาง                  
การทำลายเชื้อ/                  
ทำใหปราศจากเชื้อใน
อุปกรณเครื่องมือแพทย 

เครื่องมือแพทยและอุปกรณท่ี
ปราศจากเชื้อ หมายถึง 
1. มีการควบคุมดานกายภาพ

ทุกครั้งกอนนึ่ง 
2. มีการควบคุมดานเคมี

ภายนอกทุกหีบหอ 
3. มีการควบคุมภายในหีบหอ

ท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
4. มีการควบคุมคุณภาพ             

ดานชีวภาพอยางนอย                
1 ครั้งตอเครื่องตอเดือน 

5. มีการจัดเก็บอุปกรณ
ปราศจากเชื้อท่ีถูกตอง 

6. มีระบบการเรียกคืน
อุปกรณท่ีไมผานเกณฑ
มาตรฐานมีการระบุ                
วันหมดอายุ บนอุปกรณ
ปราศจากเชื้อ 

 
เพียงพอ หมายถึง                      
เพียงพอตอการใหบริการ 
 
 
 

2.8.1 มีเครื่องมือแพทยและอุปกรณท่ีปราศจากเชื้อท่ีเพียงพอ
ตอการใชงาน 

1  

2.8.2 มีขอ 2.8.1 และมีการจัดเก็บท่ีปองกันการปนเปอน              
การจัดเก็บ first in first out ถูกตอง  

1  

2.8.3 มีขอ 2.8.2 และไมพบของหมดอายุ 1  
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3. การจัดการ              
มูลฝอยทุกชนิด 
อยางถูกสุขลักษณะ 

- มีการคัดแยกมูลฝอยตามประเภทของมูลฝอย ไดแก มูลฝอยท่ัวไป 
มูลฝอยอินทรียมูลฝอยอันตรายและนำไปกำจัดตามมาตรฐานท่ี
หนวยงานกำหนด 

1 
 

  - สังเกต สอบถาม/สัมภาษณ 

4. การจัดการ             
มูลฝอยติดเช้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.มีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเช้ือตาม
กฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545                 
ใน 6 หัวขอ คือ 

   - เอกสารท่ีเก่ียวของ 

- สังเกต สอบถาม/สัมภาษณ 

4.1 บุคลากร 2  
1) มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขนและกำจัด               

มูลฝอยติดเชื้อซ่ึงไดรับการอบรมหลักสูตรการปองกันและ
ระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแลว 

1  - หลักฐานการฝกอบรม คือ
ใบประกาศ ตามแบบของ
กรมอนามัย 

 

2) ผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อไดรับการอบรมหลักสูตร                  
การปองกัน และระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือไดรับ
การถายทอดความรูเรื่องการปองกันและระงับการแพรเชื้อ
หรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
 

1    

4.2 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 2    
1) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหลงกำเนิด 1    
2) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหวางวัสดุของมีคม และวัสดุของ

ไมมีคม 
 
 

1    
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4. การจัดการ           
มูลฝอยติดเช้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 6    
1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม มีลักษณะ

เปนกลองหรือถังท่ีทำดวยวัสดุแข็งแรง ทนทานตอการแทง
ทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี มีฝาปดมิดชิดและปองกัน
การรั่วไหลของเหลวภายในได 

1    

2) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมตองบรรจุไมเกิน                 
3 ใน 4 สวนของภาชนะบรรจุ 

1    

3) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของไมมีคม                        
มีลักษณะเปนถุงสีแดงทึบแสง ทำจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนท่ีมี               
ความเหนียวไมฉีกขาดงายทนทานตอสารเคมีและ               
การรับน้ำหนัก กันน้ำได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

1    

4) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของไมมีคม ตองบรรจุไมเกิน            
2 ใน 3 สวนของถุงและมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัตถุอ่ืนใหแนน 

1    

5) มีเครื่องหมายและคำเตือนท่ีบงบอกใหบุคคลท่ัวไปทราบวา
เปนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

1    

6) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกลองใส               
มูลฝอยติดเชื้อ) มีการใชงานเพียงครั้งเดียว และทำลาย            
พรอมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

1   กลองใสมูลฝอยติดเชื้อ 
หมายถึง ภาชนะสำหรับบรรจมุูล
ฝอยติดเช้ือ ท่ีเปนกลองหรือถัง 
ตองทำจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน
ตอการแทงทะลุและการกัดกรอน
ของสารเคมี เชน พลาสติกแข็ง
หรือโลหะ มฝีาปดมดิชิด 
( อางอิง ตามกฎกระทรวงวาดวย
การกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ                     
พ.ศ. 2545 ) 
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4. การจัดการ           
มูลฝอยติดเช้ือ 

4.4 การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 4    
1) ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล ประกอบดวย ถุงมือยางหนา ผากันเปอน 
ผาปดปาก-ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ในขณะ
ปฏิบัติงาน 

1    

2) ใชภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ เวลาเคลื่อนยาย 1    
3) มีการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักท่ีพัก

รวมทุกวัน  
1    

4) มีการทำความสะอาดภาชนะรองรับและอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานทุกวัน  ในบริเวณท่ีจัดไวเฉพาะและน้ำเสียท่ีเกิด
จากการลางทำความสะอาดมีการระบายลงสูระบบบำบัด           
น้ำเสีย เชน บอเกรอะบอซึม ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เปนตน 

1    

4.5 บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 5    
1) แยกเปนสัดสวนเฉพาะ ไมอับชื้น 1    
2) ไมตั้งอยูในบริเวณท่ีเก็บเครื่องมือ อุปกรณในการรักษา 

สถานท่ีประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร 
1    

3) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ พ้ืนผิวเรียบทำความสะอาดงาย
ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด 

1    

4) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ มีความจุเพียงพอ 1    
5) มีขอความแสดงซ่ึงมีขนาดและสีท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนวา           

“ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” 
 
 
 

1    
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มูลฝอยติดเช้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 การกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ แบงเปน 3 กรณี ดังนี้                 
รพ.สต. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบใด                           
(เลือก 1 วิธี ตามการจดัการของ รพ.สต.) 

คะแนน
เต็ม 
2 

    

4.6.1 กรณีดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง 2    
1) ไดรับความเห็นชอบจากราชการสวนทองถ่ินใหดำเนินการ

กำจัดมูลฝอยติดเชื้อได 
1    

2) ผูปฏิบัติงานในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวมชุดปองกัน
อันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

3) บริเวณโดยรอบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อสะอาด 
4) มีบอรองรับเถามูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกสุขลักษณะ 

1    

4.6.2 กรณีสงใหโรงพยาบาลท่ีรับเปนศูนยรวมการกำจัด                   
มูลฝอยติดเชื้อ 

2    

1) มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหนวยงานท่ีรับมูลฝอยติดเชื้อไป
กำจัด และแสดงชื่อสถานท่ีกำจัดท่ีเชื่อไดวามีการนำมูลฝอย
ติดเชื้อไปกำจัดดวยวิธีท่ีถูกตอง 

1    

2) ภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อสำหรับสงกำจัดท่ีโรงพยาบาล 
ตองมีลักษณะ ดังนี้ 
-   เปนภาชนะท่ีมีพ้ืนและผนังทึบ ทำดวยวัสดุทำความ

สะอาดงาย มีฝาปดมิดชิด ปองกันการรั่วไหลของเหลว
ภายในได และมีระบบปองกันการตกหลนในระหวางการ
เคลื่อนยาย 

-   ดานขางภาชนะมีขอความวา “ภาชนะรวบรวมมูลฝอย               
ติดเชื้อ หามเปด หามนำไปใชในกิจการอ่ืน” 

 

1    
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เกณฑ รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

วิธีการประเมิน/ 
แนวทางพิจารณา 

คำช้ีแจง/คำนิยาม 

4. การจัดการ            
มูลฝอยติดเช้ือ 

4.6.3 กรณีใหผูอ่ืนกำจัดให 2    
1)  มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหนวยงานท่ีรับมูลฝอยติดเชื้อไป

กำจัดท่ีไดรับอนุญาต และแสดงชื่อสถานท่ีกำจัดท่ีเชื่อไดวามี
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีท่ีถูกตอง 

1    

2)  มีการใชงานเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ                 
(คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1852/2556 และดำเนินการขน
มูลฝอยติดเชื้อเปนไปตามขอกำหนดในกฎกระทรวงวาดวย
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

 

1    

รวมคะแนน 65    
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แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หมวด 4 บริการดี 

การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 

หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จงัหวัด......................................... 

4.7 การจัดระบบบริการสนับสนุน 

4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข (LAB) 

(โปรดทำเครื่องหมาย ในชองท่ีเลือก และ/หรือเติมขอความใหครบถวน 

ขอ
ท่ี 

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ 0 1 2 3 4 หลักฐาน 

1. บุคลากร 
1 
 
 
 
 

 

1.1 มีการมอบหมายหนาทีผูรับผิดชอบหลักและรอง
ดานการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

• คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานผูรับผิดชอบ
หลักและ รองตองระบุใหชัดเจนวาทำหนาท่ี
ตรวจวิเคราะหรายการทดสอบใดและ                 
เปนปจจุบนั 

ไมมีคำสั่ง
มอบหมาย 

มีคำสั่งมอบหมาย
ผูปฎิบัตหิลัก 

มีคำสั่งมอบหมาย
ผูปฎิบัตหิลักและ
รอง 

มีคำสั่ง 
มอบหมายผูปฏิบัติ
หลักและรองและ
บุคลากรอ่ืนแตไม
ครบทุกคนท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

มีคำสั่งมอบหมาย
ผูปฏิบัติงานท่ีทำ 
การตรวจวิเคราะห
จริงครบทุกคน 

คำสั่งแตงตั้ง 

2 1.2 ผูปฏิบัติงานตรวจทางหองปฏิบัติการดาน
การแพทยและสาธารณสุขตองผานการอบรมหรือ
ไดรับการฟนฟูทางวิชาการ มีบันทึกประวัติ              
การอบรม 

• ผูมีหนาท่ีตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
ทุกคนตองมีหลักฐานการไดฝกอบรมจาก รพ. 
พ่ีเลี้ยง หรือ ผูตรวจวิเคราะหสามารถรับการ
ฝกอบรมจากผูรับผิดชอบหลักใน รพ.สต. ท่ี

ไมมีใบประกาศ
หรือบันทึก            
การอบรม 

ไมมีใบประกาศ
หรือบันทึก               
การอบรมของ
ผูปฏิบัติงานหลัก 
มีเฉพาะบันทึก 
การอบรม 
ผูปฏิบัติงานจริง
นอยกวา 50% 
ของจำนวน
ผูปฏิบัติงานใน

มีใบประกาศ หรือ
บันทึกการอบรมของ
ผูปฎิบัตหิลักรวมท้ัง
ของผูปฏิบัติงานจริง
นอยกวา 50% ของ
จำนวนผู ปฏิบัติงาน
ในคำสั่งมอบ หมาย
หนาท่ีรับผดิชอบ 

มีใบประกาศ หรือ
บันทึกการอบรมของ
ผูปฎิบัตหิลักและ
รองและรวมท้ังของ
ผูปฏิบัติงานจริง
มากกวา 50% ของ
จำนวนผูปฏิบัติงาน
ในคำสั่งมอบหมาย
หนาท่ีรับผดิชอบ 

มีใบประกาศ/ 
บันทึกการอบรม 
ของผูปฎิบัติทุกคน 

หลักฐาน 
การอบรม/
สอน 
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ขอ
ท่ี 

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ 0 1 2 3 4 หลักฐาน 

ผานการฝกอบรมได โดยมีหลักฐาน                 
การฝกอบรม มีใบประกาศ/เอกสารบันทึก 
การสอนหนางาน(On the job training)             
ผูท่ีจะทำหนาท่ีสอนหนางานควรเปนบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบงานเทคนิคการแพทยใน รพ.สต. 
ท่ีผานการอบรมโดยนักเทคนิคการแพทยของ 
รพ. ท่ีเปนพ่ีเลี้ยง โดยไดรับการอบรม
ครอบคลุมรายการทดสอบท่ีใหบริการ                 
(ดูหลักฐานการอบรมในรอบ 1 ปยอนหลัง  
นับจากวันประเมิน) 
 

คำสั่งมอบ หมาย
หนาท่ีรับผดิชอบ 
 

3 1.3 มีท่ีปรึกษาทางวิชาการ เชน นักเทคนิคการแพทย 
หรือเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย                   
ของโรงพยาบาลทุติยภูมิ/ตติยภูมิ 

• มีคำสั่งแตงตั้งและมีหลักฐานการรับคำปรึกษา
จากพ่ีเลี้ยง สามารถคัดลอกขอความการรับ
คำปรึกษาจากโทรศัพท/line/face book ได 

 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี
 

มีคำสั่งแตงตั้ง 
แตไมมีบันทึก          
การขอรับ
คำปรึกษา 
หรือมีบันทึก          
การขอคำปรึกษา 
แตไมไดทำคำสั่ง 

1. มีคำสั่งแตงตั้ง             
ท่ีปรึกษา 

2. มีหลักฐาน              
การขอรับ
คำปรึกษาครบ 
ทุกชองทางท่ี
ปรึกษาจริงและ
เปนปจจุบัน 

3. ผูรับผดิชอบหลัก
และรองไมลง
ลายมือช่ือรับทราบ
คำปรึกษา 

 

1. มีคำสั่งแตงตั้ง              
ท่ีปรึกษา 

2. มีหลักฐาน             
การขอรับ
คำปรึกษาครบ 
ทุกชองทางท่ี
ปรึกษาจริงและ
เปนปจจุบัน 

3. ผูรับผดิชอบหลัก
และรองลงลายมือ
ช่ือรับทราบ
คำปรึกษา                     
ไมครบทุกคน 

1. มีคำสั่งแตงตั้ง              
ท่ีปรึกษา 

2. มีหลักฐาน               
การขอรับ
คำปรึกษาครบ 
ทุกชองทางท่ี
ปรึกษาจริงและ
เปนปจจุบัน 

3. ผูรับผดิชอบหลัก
และรองลงลายมือ
ช่ือรับทราบ
คำปรึกษา                 
ครบทุกคน 

คำสั่งแตงตั้ง 
บันทึกการขอ
คำปรึกษา 
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ขอ
ท่ี 

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ 0 1 2 3 4 หลักฐาน 

2. สถานท่ีทำการทดสอบ/พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

4 2.1 มีพ้ืนท่ีปฏิบัติการเพียงพอ มีการแยกพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการออกจากพ้ืนท่ีทำงานอ่ืน 

• พ้ืนท่ีตรวจปสสาวะ ควรเปนสัดสวน              
ไมตรวจท่ีหนาหองน้ำ 

ไมไดจัดพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน Lab 
 

ใชพ้ืนท่ีตรวจ
วิเคราะหรวมกับ
งานอ่ืนในชวงเวลา
เดียวกัน 
 

ใชพ้ืนท่ีเดียวกันกับ
งานอ่ืนแตสลับเวลา
ใชงาน หรือจัดพ้ืนท่ี/
ตั้งโตะเฉพาะในวันท่ี
ใหบริการ 

แยกเปนสดัสวน               
มีใชพ้ืนท่ีรวมกับ 
งานอ่ืนบางสวน
เล็กนอย 

แยกเปนสดัสวน
ชัดเจน สะอาด  
ไมรอน ไมช้ืน  
ไมใชพ้ืนท่ีรวมกับ
งานอ่ืน 

สังเกต, 
สอบถาม 

5 2.2 มีพ้ืนท่ีจัดวางเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีจำเปนใน              
การตรวจวิเคราะหอยางเหมาะสม 

• พ้ืนท่ีวางเครื่องปน Hematocrit เหมาะสม 
แข็งแรงม่ันคง 

 

ไมไดจัดพ้ืนท่ี 
วางเครื่องมือ 
 
 
 

มั่นคงหรือไมมั่นคง
แตใชพ้ืนท่ีรวมกัน 
กับงานอ่ืน   
เมื่อจะใชงานถึง 
จะยกเครื่องมือ                
มาวาง  

มีพ้ืนท่ีวาง                    
แตไมมั่นคง 
 

พ้ืนท่ีวางมั่นคง 
แตสิ่งแวดลอม           
ไมเหมาะสม เชน            
มีความช้ืนหรือ   
แดดสอง หรือเขาไป
ใชงานไดยาก 

จัดวางในพ้ืนท่ีมั่นคง 
เพียงพอพรอมใชงาน 
สิ่งแวดลอมเหมาะสม   

สังเกต,
สอบถาม, 
ลองขยับ 

3. วัสดุ น้ำยาและเครื่องมือทดสอบ 

 3.1 วัสดุน้ำยา       

6 3.1.1 มีระบบการจัดเก็บวัสดุและชุดน้ำยาทดสอบ 

• มีระบบการจัดเก็บวัสดุและชุดน้ำยาทดสอบใน
อุณหภูมิท่ีถูกตองตามเอกสารกำกับน้ำยา 

วัสดุและ 
ชุดน้ำยาทดสอบ
จัดเก็บในอุณหภูมิ
ท่ีไมเหมาะสม              
ทุกช้ิน 

วัสดุและ 
ชุดน้ำยาทดสอบ 
25% จัดเก็บ 
ในอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม  

วัสดุและ 
ชุดน้ำยาทดสอบ 
50% จัดเก็บใน
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
 

วัสดุและ 
ชุดน้ำยาทดสอบ 
75% จัดเก็บใน
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

วัสดุและ 
ชุดน้ำยาทดสอบ
จัดเก็บในอุณหภูมิ             
ท่ีเหมาะสมทุกช้ิน 
 

ตรวจเอกสาร, 
สังเกต, 
สอบถาม 

7 3.1.2 มีการบันทึกหมายเลขการผลิต                       
มีการบันทึกหมายเลขการผลิต (Lot number) 
ระบุวันเริ่มใชวันหมดอายุของน้ำยา, วัสดุ
วิทยาศาสตรและตรวจสอบทุกครั้งท่ีมีการเปด
ใชน้ำยากลองใหมหรือขวดใหมกอนทำ                 
การทดสอบและมีบันทึกในแบบบันทึก             
การตรวจวิเคราะห (Work sheet)   

มีหมดอาย ุ
 

ไมระบุ 
แตไมหมดอาย ุ 
 
 

มีการบันทึก
ครบถวนมีระบุ             
ไมทุกช้ินหรือ              
ไมถูกตองและ             
ไมหมดอาย ุ

มีการบันทึก
ครบถวน 
มีระบุทุกช้ิน 
แตไมถูกตองและ  
ไมหมดอาย ุ

มีการบันทึก
ครบถวน, มีระบุ
ถูกตองทุกช้ินและ 
ไมหมดอาย ุ

ตรวจเอกสาร, 
สังเกต, 
สอบถาม 
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ขอ
ท่ี 

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ 0 1 2 3 4 หลักฐาน 

• แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว,                          
Tube Hematocrit แถบตรวจปสสาวะ
(Multiple urine test strip) มีการระบุวัน
เปดใชวันหมดอายุบนขวดตามเอกสารกำกับ
น้ำยา Lot ปจจุบัน   

• แถบตรวจปสสาวะหาการต้ังครรภ                
(Urine pregnancy test strip)                    
หลอดเก็บเลือด มีการระบุวันหมดอายุ                
ตามเอกสารกำกับน้ำยา Lot ปจจุบัน 

 3.2 เครื่องมือทดสอบ       
8 3.2.1 มีทะเบียนประวัติเครื่องมือ 

• ทะเบียนประวัติเครื่องมือใหมีรายละเอียดท่ี
สำคัญ เชน ชื่อเครื่องมือหมายเลขเครื่องหรือ
หมายเลขครุภัณฑ วันท่ีรับ บริษัทจำหนาย 
ราคาผูรับผิดชอบดูแลรักษา 

 
 
 
 
 

ไมมีทะเบียน
เครื่องมือ 
 

มีทะเบียน 
แตขอมูลไมครบ
ตามขอกำหนด 
ทุกเครื่อง  
 

มีทะเบียนและ 
เครื่องมือ 50%      
มีขอมูลครบ 
ตามขอกำหนด 

มีทะเบียนและ
เครื่องมือ 75%               
มีขอมูลครบ 
ตามขอกำหนด 

มีทะเบียนเครื่องมือ
ท่ีขอมูลครบ 
ตามขอกำหนด 
ทุกเครื่องและ 
เปนปจจุบัน 

ตรวจเอกสาร, 
สอบถาม 
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9 3.2.2 มีแผนการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือ
ทางหองปฏิบัติการหรือใชแผนสอบเทียบรวม
ระดับอำเภอ 

 
 
 
 
 
 

1. ไมมีแผนสอบ
เทียบเครื่องมือ   

2. ไมมีแผน
บำรุงรักษา
เครื่องมือ 

 
 

1. มีแผนสอบ
เทียบเครื่องมือ
ไมครบทุก
เครื่องและ             
ไมระบุ 
รายละเอียดใดๆ
ในแผน 

2. ไมมีแผน
บำรุงรักษา
เครื่องมือ 

 
 

1. มีแผนสอบเทียบ
แตไมครบทุก
เครื่อง และ                  
ไมระบุความถ่ี
หรือไมระบุจดุ           
ท่ีตองการ                
สอบเทียบ   

2. มีแผนบำรุง 
รักษาเครื่องมือ 
50% ของ
ประเภทเครื่องมือ
ท่ีมีอยู 

 

1. มีแผนสอบเทียบ 
และระบุความถ่ีใน
การสอบเทียบครบ
ทุกเครื่อง                        
แตไมระบุจดุ               
ท่ีตองการ               
สอบเทียบหรือ 
สอบเทียบไมตรง
ตามการใชงานจริง  

2. มีแผนบำรุง 
รักษาเครื่องมือ              
≥ 75% ของ
ประเภทเครื่องมือ
ท่ีมีอยู 

1. มีแผนสอบเทียบ
จุดท่ีตองการสอบ
เทียบตรงกับ             
การใชงานจริง 
พรอมระบุความถ่ี
ในการสอบเทียบ
ครบทุกเครื่อง  

2. มีแผนบำรุง 
รักษาครบทุก
ประเภทเครื่องมือ 

ตรวจเอกสาร, 
สอบถาม 

10 3.2.3 มีบันทึกการสอบเทียบและบำรุงรักษา              
เครื่องปน Hematocrit ท่ีเปนปจจุบันมี
รายละเอียดจากการสอบเทียบ หรือสำเนาจาก
หนายงานท่ีสอบเทียบโดยสอบเทียบความเร็ว
รอบ และตัวตั้งเวลาของเครื่องปนทำอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  ถาไมมีการสอบเทียบตัวตั้ง
เวลาเม่ือใชงานจริงตองนำนาิกาภายนอก
ชนิดมีสัญญาณเตือนท่ีผานการสอบเทียบเวลา
แลวมาจับเวลาเสมอ 

• มีระบบสำรองแปรงถานสำรอง                   
(carbon brush) หรือฟวสหรือมีระบบสำรอง
เครื่องมือท่ีพรอมใหบริการในพ้ืนท่ี 

1. ไมมีบันทึก               
ผลการสอบเทียบ 

2. ไมมีผล                  
การบำรุงรักษา
เครื่องมือ 

3. ไมมีระบบสำรอง 
 
 

1. มีบันทึก               
การสอบเทียบ 
แตผลการสอบ
เทียบไมผาน 
และไมมี                
การแกไข 

2. ไมมีผล                  
การบำรุงรักษา
เครื่องมือ 

3. ไมมีระบบ
สำรอง 

 

1. มีบันทึก                 
การสอบเทียบ                
ผลการสอบเทียบ
ผานเกณฑ 
ความถ่ีไมตรงตาม
กำหนด ในแผน  

2. มีผล                     
การบำรุงรักษา 
แตไมสม่ำเสมอ
หรือไมเปน
ปจจุบัน 

3. มีระบบสำรอง 

1. มีบันทึก             
การสอบเทียบ     
ผลการสอบเทียบ
ผานเกณฑ แต
ความถ่ีไมตรงตาม
กำหนดในแผน 

2. มีผล                 
การบำรุงรักษา
เปนปจจุบันและ
สม่ำเสมอ               
มีหลักฐาน                
เชิงประจักษ 

3. มีระบบสำรอง 

1. มีบันทึก                
การสอบเทียบ              
ผลการสอบเทียบ
ผานเกณฑความถ่ี
ตรงตามกำหนด 
ในแผน 

2. มีผล                   
การบำรุงรักษา
เปนปจจุบัน            
และสม่ำเสมอ               
มีหลักฐาน                 
เชิงประจักษ 

3. มีระบบสำรอง 

ตรวจเอกสาร, 
สอบถาม 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

84 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

ขอ
ท่ี 

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ 0 1 2 3 4 หลักฐาน 

11 3.2.4 มีบันทึกการสอบเทียบนาิกาจับเวลาชนิดมี
สัญญาณเตือนท่ีเปนปจจุบันท่ีมีรายละเอียด
จากการสอบเทียบ หรือสำเนาจากหนวยงาน
ท่ีสอบเทียบ โดยสอบเทียบทุก 6 เดือน                    
ตรงตามคา ท่ีใชงานสามารถทำการสอบ
เทียบเองไดโดยไมตองใชใบรับรองจากองคกร
อ่ืนมีขอมูลบันทึกครบถวน การสอบเทียบใน
แตละจุดใชงานตองจับเวลาอยางนอย              
จุดละ 3 ครั้ง เม่ือสอบเทียบแลวจัดใหมี 
ฉลากติด 

 
 

ไมมีบันทึก              
ผลการสอบเทียบ 
 
 

มีบันทึก 
การสอบเทียบ  
แตจุดท่ีสอบเทียบ 
ไมตรงกับ 
การใชงานจริง   
ความถ่ีไมตรงตาม
กำหนด และ    
สอบเทียบไมครบ
ทุกเครื่องตามแผน 

มีบันทึก 
การสอบเทียบ  
แตจุดท่ีสอบเทียบ              
ไมตรงกับ 
การใชงานจริง  
ความถ่ีไมตรงตาม
กำหนด หรือ 
สอบเทียบไมครบ 
ทุกเครื่องตามแผน 

มีบันทึก 
การสอบเทียบ 
จุดท่ีสอบเทียบ 
ตรงกับ 
การใชงานจริง  
แตความถ่ีไมตรง
ตามกำหนด หรือ
สอบเทียบไมครบ 
ทุกเครื่องตามแผน 

มีบันทึก 
การสอบเทียบ  
จุดท่ีสอบเทียบ 
ตรงกับ 
การใชงานจริง 
ความถ่ีตรงตาม
กำหนด  
ครบทุกเครื่อง 
ตามแผน 
 

ตรวจเอกสาร, 
สอบถาม 

12 3.2.5 มีบันทึกการบำรุงรักษาเครื่อง glucose 
meter ท่ีเปนปจจุบันตามคำแนะนำ                 
ของบริษัทผูผลิตและมีแบตเตอรี่สำรอง                
พรอมใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมผีล                 
การบำรุงรักษา
เครื่องมือและ             
ไมมีแบตเตอรี่
สำรอง 
 
 

มีผล 
การบำรุงรักษา
เครื่องมือ ≥ 25%
ของจำนวนเครื่อง
ท่ีมีอยู และไมมี
แบตเตอรีส่ำรอง
ในหนวยงาน  
แตสามารถ             
จัดหาไดทันตอ
การใชงาน 
 
 

มีผล 
การบำรุงรักษา
เครื่องมือ ≥ 50%
ของจำนวน 
เครื่องท่ีมีอยู และ 
ไมมแีบตเตอรี่สำรอง
ในหนวยงาน  
แตสามารถจัดหาได
ทันตอการใชงาน 

มีผลบำรุงรักษา
เครื่องมือ ≥75 % 
ของจำนวน 
เครื่องท่ีมีอยู และ  
มีแบตเตอรี่สำรอง
อยางนอย 1 ชุด 
 
 

มีผล 
การบำรุงรักษา 
ครบทุกเครื่อง 
เปนปจจุบัน และ            
มีแบตเตอรี่สำรอง
อยางนอย 1 ชุด 
 

ตรวจเอกสาร, 
สอบถาม 
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13 3.2.6 อุปกรณการตรวจ Hematocrit                               
มีความพรอมใช  

• Tube Hematocrit ชนิด Heparin                      
(มีแถบคาดสีแดงท่ีปลายหลอด) 

• ดินน้ำมันสามารถใชดินน้ำมันชนิดธรรมดาได 
ไมใชสีแดงหรือสีสมหรือสีชมพู มีผิวหนาเรียบ 
ใหสาธิตการใชงานจริงและดูวาน้ำสวนบนใน 
Tube Hematocrit ไมลดระดับ 

• มีแผนสเกลอานคา Hematocrit คมชัด            
ไมจำเปนตองเปนโลหะ 
 
 

ไมม ีหรือ  
มีแตใชงานไมได 
หลังปนอานพบ 
น้ำสวนบน 
ลดระดับ 
 
 

แผนอานสเกลมี
แตใชงานยาก 
มองเสน 
อานไมชัด  
มี Tube 
Hematocrit  
ตามกำหนด             
มีดินน้ำมัน              
แตใชสีแดงหรือ 
สีสมหรือสีชมพู 
 

แผนอานสเกลม ี
แตใชงานยาก 
มองเสน 
อานไมชัด               
มี Tube 
Hematocrit   
ตามกำหนด 
มีดินน้ำมันและ 
ไมใชสีแดงหรือ 
สีสมหรือสีชมพู 

แผนอานสเกลคมชัด 
มี Tube 
Hematocrit   
ตามกำหนด 
มีดินน้ำมันและ 
ไมใชสีแดงหรือ 
สีสมหรือสีชมพู  

แผนอานสเกลคมชัด
และแข็งแรง 
ไมสามารถ 
มวน งอได   
มี Tube 
Hematocrit  
ตามกำหนด 
มีดินน้ำมันและ             
ไมใชสีแดงหรือ 
สีสมหรือสีชมพู 

สังเกต, 
สอบถาม 

14 3.2.7 มีอุปกรณเจาะเลือด เข็มเจาะปลายนิ้ว 
(Lancet) 

 
 
 

ไมม ีหรือ 
ใชเข็มฉีดยา 
มาเจาะปลายน้ิว 

- - - มีเปน lancet หรือ
เข็มเจาะปลายน้ิว
โดยเฉพาะ 

สังเกต, 
สอบถาม 

15 3.2.8 มีภาชนะใสปสสาวะ                               
(สะอาด, แหง, ใชครั้งเดียว) 

• ภาชนะใสปสสาวะ สามารถใชแบบถวยน้ำ
พลาสติกแบบไมมีฝา ไมควรเปนแบบ
กระดาษเคลือบไขและตองตรวจทันที 
 
 

ไมม ี มี แตไมสะอาด 
ไมแหง 

มี และ แหง สะอาด  
แตใชซ้ำ 

มี และแหง สะอาด  
ใชครั้งเดียว 

มี และ แหงสะอาด 
มีฝาปด และ 
ใชครั้งเดียว 

สังเกต, 
สอบถาม 
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4. ข้ันตอนกอนการทดสอบ 
16 4.1 มีคูมือการเก็บตัวอยางท่ีมีรายละเอียดแสดง

วิธีการเก็บตัวอยางแตละชนิดปริมาณตัวอยาง 
เวลาท่ีเก็บ และกรณีไมไดตรวจทันทีตองมีวิธี             
การเก็บรักษาตัวอยาง 

• ใชคูมือของกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือ
ของกลุมงานเทคนิคการแพทยได 

 
 

ไมม ี มีคูมือท่ีจัดทำ 
ข้ึนเอง  
ไมมเีอกสารอางอิง 

มีคูมือท่ี 
จัดทำข้ึนเอง 
มีเอกสารอางอิง 
แตไมเปนปจจุบัน 

มีคูมือท่ีจัดทำ 
โดยกลุมงานเทคนิค
การแพทย  
แตไมเปนปจจุบัน  

 มีคูมือของ 
กรมวิทยาศาสตร 
การแพทยหรือของ
กลุมงานเทคนิค
การแพทยท่ีเปน
ปจจุบัน 

ตรวจเอกสาร
สอบถาม 

17 4.2 ใบสงตรวจมีรายละเอียดครบถวน ไดแก                  
ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผูปวย (ถามี) อายุ เพศ
รายการตรวจผูเก็บตัวอยางผูสั่งตรวจและ
หนวยงานท่ีสงตรวจกรณีตรวจวิเคราะหเอง               
ไมตองเขียนใบสงตรวจ 

 
 

ไมม ี มีช่ือ-สกุล ผูปวย 
แตไมมีรายการ
ตรวจและไมระบุ 
ผูสั่งตรวจ 

 มีช่ือ-สกุล ผูปวย            
มีรายการตรวจ 
แตไมระบุ 
ผูสั่งตรวจ  

 มีช่ือ-สกุล ผูปวย  
มีรายการตรวจและ
ผูสั่งตรวจ 

มีครบตามกำหนด
หรือมีสั่งตรวจใน 
Family folder  

ตรวจเอกสาร
สอบถาม 

18 4.3 ฉลากติดภาชนะบรรจุตัวอยางระบุ ชื่อ-สกุล             
เลขประจำตัวผูปวย วันเวลาท่ีเก็บตัวอยาง 
หนวยงานท่ีสงตรวจ  

• กรณีตรวจเองในพ้ืนท่ี ภาชนะบรรจุตัวอยาง 
ระบุ ชื่อ-นามสกุล สามารถใชปากกาเคมีแบบ
ถาวรเขียนได 

 
 

กรณสีงตอ 
รพ.  ไมม ีหรือ            
ไมเขียน ช่ือ-สกุล 
หนวยงานท่ีสง 

กรณีตรวจเอง 
One stop 
service  
ไมเขียน  
ช่ือ-สกุล 

มีแตรายละเอียด         
ไมครบ 

มีแตรายละเอียด            
ไมครบแตสามารถ
ทวนสอบได 

มีรายละเอียดครบ
ตามกำหนด 

สังเกต, 
สอบถาม 
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5. ข้ันตอนการทดสอบ 
19 5.1 มีคูมือการทดสอบตัวอยางครบทุกรายการท่ี            

เปดใหบริการ 

• คูมือการตรวจวิเคราะหหรือคูมือการเก็บสิ่ง 
สงตรวจนอกจากของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย แลว รพ.แมขาย
สามารถจัดทำข้ึนเองไดโดยนักเทคนิค
การแพทย และตองมีเอกสารกำกับนำ้ยา            
ท่ีเปนปจจุบันอยูดวยเสมอ 
 

 ไมม ี มี แตไมครบ             
ทุกการทดสอบ
และ/หรือ 
ไมเปนปจจุบัน   
 
 

มีคูมือทุกรายการ 
ท่ีเปดใหบริการ                
แตมี 2 รายการ            
ไมตรงกับเอกสาร
กำกับน้ำยา  

มีคูมือทุกรายการ        
ท่ีเปดใหบริการและ
เปนปจจุบัน               
แตมี 1 รายการ             
ไมตรงกับเอกสาร
กำกับน้ำยา  

มีคูมือทุกรายการ           
ท่ีเปดใหบริการและ
เปนปจจุบันตรงกับ
เอกสารกำกับน้ำยา  

ตรวจเอกสาร
สอบถาม 

20 5.2 ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุไวในคูมืออยางเครงครัด 

• สุมบุคลากรผูไดรับมอบหมายใหสาธิตหรือ
บรรยายข้ันตอนการตรวจวิเคราะห                  
ทุกรายการทดสอบ 

ไมปฏิบัตติาม
ข้ันตอน หรือ
ปฏิบัติไมถูกตอง
ทุกรายการ  
 
 

ปฏิบัติตามข้ันตอน 
ไมถูกตอง                 
3 รายการทดสอบ 
 

ปฏิบัติตามข้ันตอน
ไมถูกตอง               
2 รายการทดสอบ 

ปฏิบัติตามข้ันตอน
ไมถูกตอง                  
1 รายการทดสอบ 

ปฏิบัติตามข้ันตอน
ถูกตองตามคูมือทุก
รายการทดสอบ 

ใหปฏิบัติหรือ
บรรยาย
ข้ันตอน, 
สังเกต, 
สอบถาม 
 

6. การประกันคุณภาพการทดสอบ 
21 6.1 มีการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality 

Control, IQC) ควบคูกับการทดสอบอยางนอย           
เดือนละ 1 ครั้ง 

• ควรทำ IQC โดยบันทึกใน Worksheet    
การปฏิบัติงานประจำตอจากผูปวย                      
โดยไมตองแยกแบบฟอรม (ยกเวน IQC           
ของการตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว) 

ไมมีการทำ IQC 
ทุกรายการ 
 
 

ทำ 1 รายการ 
และความถ่ีไมได
ตามท่ีกำหนด 
 
 

ทำ 2 รายการ และ
ความถ่ีไมไดตามท่ี
กำหนด 

ทำ 3 รายการ
ความถ่ี 
เดือนละ 1 ครั้ง  
หรือครบทุกการ
ทดสอบแตความถ่ี
ไมไดตามท่ีกำหนด 

ทำ IQC ทุกการ
ทดสอบความถ่ี 
เดือนละ 1 ครั้ง  

ตรวจเอกสาร
สอบถาม 
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ขอ
ท่ี 
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• การทดสอบ Hematocrit ใหควบคุมปจจัย
นำเขาและกระบวนการ (input & process) 
ตรวจวิเคราะหแทนการสงตัวอยางเลือด              
ทำ IQC 

 
 

22 6.2 ควรมีการควบคุมคุณภาพโดยองคกรภายนอก 
(External Quality Assessment, EQA)              
หรือเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ               
(Inter-lab) 

• มีการทำเปรียบเทียบผลระหวาง
หองปฏิบัติการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง                 
มีสรุปผลการเปรียบเทียบ มีบันทึกทบทวน           
ผลการเปรียบเทียบ  

• กรณีท่ีทำไมครบ 2 ครั้ง ตองมีแผนรองรับ 
 
 

ไมมีการทำ EQA 
หรือ Inter-Lab 
 
 

ทำ EQA  หรือ 
Inter-Lab                   
2 รายการทดสอบ
และทำ 1 ครั้ง/ ป 
 
 
 

ทำ EQA หรือ 
Inter-Lab            
2 รายการทดสอบ 
2 ครั้ง/ป 
หรือทำ  
2, 3 รายการทดสอบ 
และทำ 1 ครั้ง/ ป 

ทำ EQA หรือ 
Inter-Lab                
3 รายการทดสอบ                 
2 ครั้ง/ป หรือ 
ทำครบทุก 
รายการทดสอบ 
แตทำ 1 ครั้ง/ ป 

 ทำ EQA หรือ 
Inter-Lab   
ทุกการทดสอบ                 
2 ครั้ง/ป 

ตรวจเอกสาร
สอบถาม 

23 6.3 กรณีท่ีพบวาผลการควบคุมคุณภาพภายใน หรือ                   
การควบคุมคุณภาพโดยองคกรภายนอกออกนอก
เกณฑ การยอมรับ ใหมีการหาสาเหตุของปญหา, 
ดำเนินการแกไขและปองกันการเกิดซ้ำ โดย
ปรึกษารวมกับพ่ีเลี้ยงและบันทึกไวเปนหลักฐาน 

 
 

ไมมีการดำเนินการ 
 
 

มีบันทึก 
การหาสาเหตุ             
ไมครบถวนและ 
ทำการแกไข              
ไมครบถวน  

มีบันทึกการหา
สาเหตุครบถวน  
แตทำการแกไข 
ไมครบ 

 มีบันทึก 
การหาสาเหตุและ
ทำการแกไข
ครบถวน แตขาด
มาตรการปองกัน 

มีบันทึก 
การหาสาเหตุ 
ดำเนินการแกไขและ
กำหนดมาตรการ
ปองกัน 
 

ตรวจเอกสาร
สอบถาม 
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7. การรายงานผลการทดสอบ 
24 7.1 มีทะเบียนบันทึกผลการทดสอบ จัดทำรายงานผล

การทดสอบกรณีท่ีทำการทดสอบไดเองและ                  
มีบันทึกการรายงานคาวิกฤติ 

• มี work sheet การทดสอบปสสาวะ                
โดยบันทึกการอานปฏิกิริยาของแถบตรวจ
ปสสาวะ (Multiple urine test strip),         
แถบตรวจปสสาวะหาการต้ังครรภ                  
(Urine  pregnancy test strip)                    
กรณีทะเบียนบันทึกผลการตรวจน้ำตาล 
ปลายนิ้วไมไดทำในรูปแบบ Worksheet              
ตองสามารถทวนสอบไดถึง วันท่ีตรวจ,              
lot number ของแถบตรวจ, วันหมดอายุ  
ชื่อผูทำการตรวจ และใหมีการลงลายมือชื่อ
ผูตรวจ/ผูตรวจสอบรับรองรายงานผล               
กรณีไมสามารถระบุชื่อผูตรวจได เชน               
อสม. 2 คนทำการตรวจ ตองทวนสอบ             
ขอมูลอ่ืนๆ ได ท้ังนี้ใหดูหลักฐานการควบคุม
กำกับ อสม. ของ รพ.สต. ในการเจาะปลายนิ้ว 
ตรวจน้ำตาลในเลือดดวย 

 
 
 
 

ไมมีหลักฐานแสดง 
 
 

1. มีทะเบียนผล
การทดสอบ            
1 รายการ                

2. มีหลักฐานการ
ควบคุมกำกับ 
อสม. ในการ
เจาะปลายน้ิว
ตรวจน้ำตาลใน
เลือด 

 
 

1. มีทะเบียน              
ผลการทดสอบ     
2 รายการ                

2. มีหลักฐาน           
การควบคุมกำกับ 
อสม. ในการเจาะ
ปลายน้ิวตรวจ
น้ำตาลในเลือด 

1. มีทะเบียน               
ผลการทดสอบ 
ครบถวน ถูกตอง 
3 รายการ                

2. มีหลักฐาน              
การควบคุมกำกับ 
อสม. ในการเจาะ
ปลายน้ิวตรวจ
น้ำตาลในเลือด 

1. มีทะเบียน               
ผลการทดสอบ
ครบถวน ถูกตอง 
4 รายการ                

2. มีหลักฐาน               
การควบคุมกำกับ 
อสม. ในการเจาะ
ปลายน้ิวตรวจ
น้ำตาลในเลือด 

ตรวจเอกสาร
สอบถาม 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

90 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

ขอ
ท่ี 

ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ 0 1 2 3 4 หลักฐาน 

25 7.2 กรณีสงตรวจตอตอไปยังโรงพยาบาลแมขาย         
ตองมีระบบทะเบียนบันทึกการสงตรวจและ                 
ผลการตรวจ ใบรายงานผลการทดสอบ                          
มีรายละเอียดของผูปวย ผลการทดสอบ                
ชื่อผูทดสอบ วันท่ี เวลาท่ีรายงานผล                       
ผูตรวจสอบรับรองผลและลงนามกำกับไวเปน
หลักฐาน เก็บสำเนารายงานผลการทดสอบไว 
เพ่ืออางอิงตามระยะเวลาท่ีกำหนดเก็บสำเนา            
ผลการตรวจ อยางนอย 5 ป 

1. ไมมีทะเบียน
และไมสามารถ
คนหาจากระบบ
ได 

2. ไมมีใบรายงาน
ผล 

1. ใบรายงานมี
ขอมูลไม
ครบถวน            

2. ไมมีลายมือช่ือ 
และช่ือ สกุล          
ผูวิเคราะห/          
ผูตรวจสอบผล 

1. มีสำเนารายงาน
ผลปปจจุบัน 

2. ใบรายงาน                  
มีขอมูลครบถวน 

 

1. ไมมีทะเบียนแต
สามารถคนหา
จากระบบได 

2. ใบรายงานมี
ขอมูลครบถวน      

1. มีทะเบียน           
การสงตอและ              
มีผลการตรวจ 

2. ใบรายงานมี
ขอมูลครบถวน 

 

ตรวจเอกสาร
สอบถาม 

รวม       
คะแนนท่ีได /คะแนนเต็ม  

คิดเปนรอยละ  
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
โปรดลงชื่อตัวบรรจง 

1) ชื่อ – สกุล ...........................................................................................................  ผูตรวจวิเคราะห/ใหขอมูล/รับการตรวจประเมิน 
ตำแหนง...................................................................................................... 

2) ชื่อ – สกุล ...........................................................................................................  ผูตรวจวิเคราะห/ใหขอมูล/รับการตรวจประเมิน 
ตำแหนง...................................................................................................... 

วันท่ีใหขอมูล ..................................................................   
  

1) ชื่อ – สกุล............................................................................................................... ผูนิเทศ/ตรวจประเมิน 
ตำแหนง...................................................................................................... 

วันท่ีนิเทศ/ตรวจประเมิน................................................. 
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คำช้ีแจงเพ่ิมเติม 
1.      หมายถึง ขอกำหนดท่ีจำเปน ไดแก ขอ 1  3  5  และ 6  ตองไมไดคะแนน 0 (ศูนย) ถามีคะแนน 0 (ศูนย)ในขอกำหนดดังกลาว คะแนนของขอ 4.7.3 ระบบ

คุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข (LAB) ไดคะแนน 0 (ศูนย) 
2.  ศักยภาพ และเครื่องมือ/อุปกรณในการใหบริการของแตละ รพ.สต. อาจตางกัน ดังนั้น การคิดคะแนนเต็มใหคิดตามบริบทการใหบริการตรวจวิเคราะหจริง  
3.  รายการทดสอบทางหองปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ี รพ.สต.ใหบริการตรวจวิเคราะหเพ่ิมเติม ตองอยูในการกำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทยและใหทำการประเมินทุก

รายการตรวจวิเคราะหรวมในเกณฑ 
4.  การจัดหา IQC material ให รพช./รพท./รพศ./คปสอ. ดำเนินการเพ่ือให รพ.สต ทำ IQC และสงรายงานผลให นักเทคนิคการแพทยผูดูแล เพ่ือดู trend หรือ

แนวโนมเพ่ือวางแผนปองกันหรือแกไข 
5.  การทำ IQC ของการตรวจ Hematocrit ใหควบคุมปจจัยนำเขาและกระบวนการ (input & process)ไดแก การฝกอบรม การสอบเทียบความเร็วรอบเครื่อง

ปนและเวลา ระดับเลือดและดินน้ำมัน แผนสเกลอานคา Hematocrit  
6.  การทดสอบที่ไมมี EQA ใหทำการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ (Interlab Comparisons) โดย รพช./รพท./รพศ./CUP เปนผูสนับสนุนพรอม

ดำเนินการและวิเคราะหผลอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
7.  ขอเสนอแนะในการตรวจประเมิน มีขอเสนอแนะอยางนอยดังนี้ 

7.1 การรักษาความลับของผูใชบริการ 
7.2 การเบิกวัสดุใชงานไมเกิน 3 เดือน 
7.3 การสงตอตัวอยางตองมีภาชนะนำสงท่ีมีฝาปดมิดชิด และมีการควบคุมอุณหภูมิอยางถูกตอง และปลอดภัย 

 
ขอเสนอแนะ(ผูประเมิน) 
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ภาคผนวก 

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 

ประเด็น : การลงขอมูลเวชระเบียน (แบบเอกสาร หรือ แบบ Electronic file) ท่ีใหบริการ 

เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี 
(1)  มีการจัดเตรียมทะเบียนผูปวย สำหรับบันทึกการมารับบริการของผูปวย                  

อยางนอย ตองมีรายการ ดังตอไปนี ้  

    1.1 ชื่อ นามสกุล อายุ ผูปวย   
1.2 เลขท่ีประจำตัวผูปวย (HN)     
1.3 วัน เดือน ป มารับบริการ 

(2)  มีเวชระเบียนหรือบัตรผูปวย ท่ีสามารถบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับผูรับบริการ                
อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้     

    

2.1 ชื่อสถานพยาบาล   
2.2 เลขท่ีประจำตัวผูปวย (HN)   
2.3 วัน เดือน ป รับบริการ    
2.4 ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ และขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆของผูปวย เชน เชื้อชาติ สัญชาติ 

สถานภาพ ท่ีอยูและเลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน    
2.5 ประวัติอาการปวย ผลการตรวจทางรางกาย และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ชันสูตรของผูปวย     
2.6 การวินิจฉัย    
2.7 การรักษา    
2.8 ลายมือชื่อผูประกอบวิชาชีพ/ผูใหการรักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเปนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสใชขอมูลชื่อ/เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ) 
2.9 มีประวัติการแพยา  

 
หมายเหตุ - มีครบทุกขอ  = มี = 1 คะแนน 
                - ขาดขอใดขอหนึ่ง = ไมมี = 0 คะแนน 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

93 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
ประเด็น : การบันทึกและใชประโยชน Family folder  

(แบบเอกสารหรือแบบ Electronic file : ครบถวน สมบูรณตามมาตรฐาน) 

เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี 
1. มีตู/อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับเก็บประวัติผูมารับบริการท่ีสามารถคนหางาย                        

และเก็บรักษาไวไมนอยกวา 5 ป (มีท่ีเก็บเวชระเบียนท่ีม่ันคง ปลอดภัย คนหาไดงาย                 
และมีการสำรองขอมูลกรณีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส) 

  

2. ขอมูลท่ัวไป   
2.1 แผนท่ีบาน     

2.2 ผังครอบครัว (Genogram)     

2.3 แบบฟอรมการลงทะเบยีนครอบครัว           

2.4 ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม     
3. บัตรบันทึกสุขภาพรายบุคคล ( OPD Card ดูฐานขอมูลปจจุบัน)     

4. บัตรบันทึกสุขภาพมารดา     

5. บัตรบันทึกสุขภาพเด็ก     
6. บัตรบันทึกโรคเรื้อรัง     

7. บัตรสรุปสภาวะสุขภาพท่ีสำคัญตามกลุมอายุรายบุคคล     

8. บัตรสรุปปญหาสุขภาพท่ีสำคัญของครอบครัว   

9. แบบบันทึกการเยี่ยมบาน    

 
หมายเหตุ - มี  ครบทุกขอ  = 1 คะแนน 
 - มีไมครบทุกขอ = 0 คะแนน 
  
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

94 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
ขอ 4.2 การบริการในสถานบริการ   
ประเด็น : 4.2.1 OPD 4.2.5 NCD และ 4.4.1 การบริการแพทยแผนไทย  

(เครื่องมือท่ีสอดคลองกับการบริการ : การบำรุง รักษา สอบเทียบ) 

เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี 
ชุดสำหรับตรวจท่ีพรอมใชงาน  ตองมีรายการดังนี้     

(1)  หูฟง     

(2)  เครื่องวัดความดันโลหิต     

(3)  เครื่องตรวจดู  ตา หู คอ จมูก     
(4)  ไมกดลิ้น     

(5)  ไฟฉาย     

(6)  อุปกรณวัดอุณหภูมิกาย     
(7)  ไมเคาะเขา     

(8)  อุปกรณชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง     

(9)  อุปกรณวัดสายตา (Snellen’s Chart / E – Chart)     
(10)  เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว DTX (สำหรับการประเมิน NCD)     

 

หมายเหตุ  1. การประเมิน OPD และแพทยแผนไทย  (ใชเครื่องมือชุดตรวจรวมกันได) 
   - OPDและแพทยแผนไทย มีขอ 1 – 9  = มี= 1 คะแนน 
                     - OPDและแพทยแผนไทย ขาดขอใดขอหนึ่งในขอ 1 – 9 = ไมมี =  0 คะแนน 
 2. การประเมิน NCD (เครื่องมือชุดตรวจในขอ 1 – 9 ใชรวมกับ OPD ได) 
  - NCD มีขอ 1 – 10 = มี = 1 คะแนน 
                    - NCD ขาดขอใดขอหนึ่งในขอ 1 – 10 = ไมมี = 0 คะแนน 
 

 
อางอิงจาก : เกณฑข้ึนทะเบียน “หนวยบริการประจำและหนวยบริการปฐมภูมิ” ป 2562  (สปสช.) 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

95 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
ขอ 4.2 การบริการในสถานบริการ   
ประเด็น : 4.2.2 ER (เครื่องมือท่ีสอดคลองกับการบริการ : การบำรุง รักษา สอบเทียบ) 

ระดับ เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี 
S  1. ชุดชวยชีวิตฉุกเฉิน     

1.1 เครื่องมือชวยชีวิตฉุกเฉินไดแก     
1.1.1 ทอหายใจทางปาก  (oral airway # 1 x No.2, No.3, No.4)   

1.1.2 ชุดอุปกรณกูชีพประกอบดวย Ambulatory Bag พรอม              
Re-breathing Mask และรายงานการทดสอบความพรอมของ
เครื่องมือ การบำรุงรักษาเครื่องมือ 

  

1.2 กระดานรองหลังสำหรับทำ CPR     
2. อุปกรณทำแผลเบื้องตน     
3. ชุดอุปกรณตรวจภายในและ Pap Smear     
4. ออกซิเจนพรอมอุปกรณการใหออกซิเจน     
5. มีอุปกรณผานการฆาเชื้อตามระบบมาตรฐานและมีอุปกรณสำหรับฆาเชื้อ           

ท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการฆาเชื้อตามมาตรฐาน
วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือตูอบฆาเชื้อ  

หมายเหตุ : กรณีมี Central Supply ตามดูท่ี รพ.สต.เครือขาย/รพ.แมขาย 

   

M ใชเครื่องมือชุดเดียวกับ S และมี   
1. ชุดผาตัดเล็ก/ มีอุปกรณ เครื่องมือ สำหรับใหบริการผาตัดเล็กได   

L ใชเครื่องมือชุดเดียวกับ S และมี   
1. ชุดผาตัดเล็ก/มีอุปกรณ เครื่องมือ สำหรับใหบริการผาตัดเล็กได   
2. ชุดชวยชีวิตฉุกเฉิน (กรณีแพทยออกใหบริการ) ตองมี Laryngoscope 

และ Endotracheal Tube 
  

     3. เครื่อง AED  (Automated External Defibrillator) เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟาแบบอัตโนมัติ 

  

 
หมายเหตุ - มีครบทุกขอ  = 1 คะแนน 
                - ขาดขอใดขอหนึ่ง = 0 คะแนน  
 

อางอิงจาก : เกณฑข้ึนทะเบียน “หนวยบริการประจำและหนวยบริการปฐมภูมิ” ป 2562  (สปสช.) 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

96 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
ขอ 4.2 การบริการในสถานบริการ   
ประเด็น : 4.2.3 เกณฑมาตรฐานคลินิกฝากครรภ (ANC) 

(เครื่องมือท่ีสอดคลองกับการบริการ : การบำรุง รักษา สอบเทียบ) 

เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี 

อุปกรณในการใหบริการครบถวนและพรอมใช    
1. เครื่องวัดความดันแบบปรอท   

 (ใชสำหรับผูท่ีมีประวัติความดันโลหิตสูง) 
  

2. เครื่อง Doptone   

3. สายวัดระดับยอดมดลูก   

 
หมายเหตุ - มีครบทุกขอ  = มี = 1 คะแนน 
                - ขาดขอใดขอหนึ่ง = ไมมี = 0 คะแนน 
 
 
 

อางอิงจาก : เกณฑข้ึนทะเบียน “หนวยบริการประจำและหนวยบริการปฐมภูมิ” ป 2562  (สปสช.) 
 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

97 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
ขอ 4.2 การบริการในสถานบริการ   
ประเด็น : 4.2.4 มาตรฐานคลินิกสงเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) 

(เครื่องมือท่ีสอดคลองกับการบริการ : การบำรุง รักษา สอบเทียบ) 

เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี 

1. อุปกรณชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูงสำหรับเด็ก   

2. สายวัดรอบศีรษะ   

3. วัสดุและอุปกรณ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก เชน ของเลน หนังสือนิทาน หนังสือ   
    รูปภาพเอกสาร แผนพับ 

  

4. ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก   

 
หมายเหตุ - มีครบทุกขอ       = 1 คะแนน 
                - ขาดขอใดขอหนึ่ง      = 0 คะแนน 
 
 
 

อางอิงจาก : เกณฑข้ึนทะเบียน “หนวยบริการประจำและหนวยบริการปฐมภูมิ” ป 2562  (สปสช.) 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

98 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
ขอ 4.2 การบริการในสถานบริการ   
ประเด็น : 4.4.2 เกณฑการบริการกายภาพบำบัด (รพ.สต. ระดับ L) 

(อุปกรณ/เครื่องมีท่ีมีบริการใน รพ.สต.) 

เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี 

มีอุปกรณหรือเครื่องมือใหบริการตามมาตรฐานท่ีจัดบริการตามบริบทของพ้ืนท่ี    

 
หมายเหตุ - มีตามบริบทการใหบริการ  = 1 คะแนน 
                - ไมมี   = 0  คะแนน  
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

99 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
ขอ 4.3 การบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม   
ประเด็น : 4.3 ทันตกรรม (เครื่องมือท่ีสอดคลองกับการบริการ : การบำรุง รักษา สอบเทียบ) 

เกณฑการตรวจประเมิน 

ผลการ
ตรวจสอบ 

มี ไมมี 

(1)  มีระบบการควบคุมการติดเชื้อของหนวยบริการท่ีไดมาตรฐานและมีเครื่องทำใหปลอดเชื้อ
ดวยไอน้ำรอนแรงดันสูง (autoclave) หรือมีใชรวมกันในเครือขายสถานบริการ 

  

(2)  มียูนิตทำฟนท้ังแบบติดตั้งและ/หรือแบบเคลื่อนท่ี ซ่ึงประกอบดวยรายการท้ัง 3 ขอครบ
ดังนี ้

  

2.1  ระบบแสงสวางโดยโคมไฟสองปากมีคุณสมบัติของแสงสวางท่ีไมมีความรอน 
2.2  ระบบกรอฟนท่ีไดมาตรฐานตามท่ีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 
2.3  ระบบดูดน้ำลายเปนระบบท่ีปองกันการฟุงกระจายในหอง 

(3)  มีเครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟา (Ultrasonic Scaler)     

(4)  มีเครื่องปนอมัลกัม     

(5)  มีเครื่องบมวัสดุดวยแสงสำหรับใชกับวัสดุทันตกรรม (light curing unit)     

(6)  มีชุด Hand Instrument เพียงพอสำหรับการบริการและผานการทำใหปราศจากเชื้อได
ตามมาตรฐาน IC และไมเกิดการปนเปอน ระหวางใหบริการ 

    

(7)  มีตูเย็นสำหรับเก็บวัสดุทางทันตกรรมและเวชภัณฑ     

(8)  มีอางลางมือ สบู ผา/กระดาษเช็ดมือ     

 
หมายเหตุ มีครบ ขอ 1 – 8  = มี    
 ถาขาดขอใดขอหนึ่ง = ไมมี 
  
 ***กรณีท่ี รพ.สต. แหงใดท่ียังไมมีศักยภาพเพียงพอในการใหบริการทันตกรรม ใหใชขอมูล                     
การประเมินของ รพ.สต. ในเครือขายท่ีใหบริการรวมกัน 
 
 

อางอิงจาก : เกณฑข้ึนทะเบียน “หนวยบริการประจำและหนวยบริการปฐมภูมิ” ป 2562  (สปสช.) 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

100 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 

หนวยบริการ......................................................อำเภอ............................. จังหวัด............................... 

 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
ขอ 4.5 การบริการในชุมชน  

ประเด็น : 4.5.1 COC : LTC (4 กลุมเปาหมาย: ผูสูงอายุ เตียง 3 - 4, ผูพิการท่ีตองดูแลเปนพิเศษ              
เด็กพัฒนาการลาชา, Palliative care ) อางอิงตามเกณฑกรมอนามัย 

เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี 
ชุดสำหรับตรวจท่ีพรอมใชงาน  ตองมีรายการดังนี้     

(1)  หูฟง      

(2)  เครื่องวัดความดันโลหิต     

(3)  เครื่องตรวจดูตา หู คอ จมูก     
(4)  ไมกดลิ้น     

(5)  ไฟฉาย     

(6)  อุปกรณวัดอุณหภูมิกาย     
(7)  ไมเคาะเขา     

(8)  เครื่องตรวจน้ำตาล     

(9)  เตียง Fowler   

(10)  เครื่อง suction mobile   

   (11) Oxygen Home therapy (หมายถึงเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟา และ/หรือ  
          oxygen tank) 

  

 
หมายเหตุ - COC : LTC (ผูสูงอายุเตียง 3 – 4, ผูพิการท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ, เด็กพัฒนาการลาชา)  
                   มีขอ 1 – 8 = มี 
 - COC: LTC ขาดขอใดขอหนึ่งในขอ 1 – 8 = ไมมี 
       - Palliative care (ขอ 9-11 ใหประเมินท่ี node หรือแมขายท่ีเปนศูนยสำรองเครื่องมือ) 
                  มีขอ 9 – 11 = มี 
                  ขาดขอใดขอหนึ่งในขอ 9-11 = ไมมี 

- มีครบ = 1 คะแนน 
- ไมมี   = 0 คะแนน 

 
อางอิงจาก : เกณฑข้ึนทะเบียน “หนวยบริการประจำและหนวยบริการปฐมภูมิ” ป 2562  (สปสช.) 

 

(1 – 8) ใชรวมกับเครื่องมือ                

การบริการในสถานบริการ 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

101 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 
หมวด 5 ประชาชนมีสุขภาพด ี

ผลลัพธ 
หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จงัหวัด......................................... 

 
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care) 

ผูท่ีใหขอมูล   กสค./อสค. (อยางนอย 2 คน)  
 ผูรับบริการ  (กลุมเปาหมาย 5 กลุมวัยอยางนอยกลุมวัยละ 2 คน) 

  

มีการประเมินศักยภาพของประชาชนและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง (self care) ท่ีสอดคลองกับปญหาสุขภาพการบริการท้ังในสถานบริการและชุมชน 

เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

 คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

1. ปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP) 3  
      1.1 ทานทราบเรื่องท่ีเปนปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP) หรือไม  1  
      1.2 ทานและชุมชนมีสวนรวมแกไขปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP) อยางไรบาง 1  

      1.3 ทานและชุมชน ไดรับผล หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการแกไขปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี (OTOP) อยางไรบาง  1  

2. การปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดี มีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ หรอืแนะนำใหคนในครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใชหลักการ 3อ 2
ส   

5   

      2.1 มีการรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพอยางไร 1  
      2.2 ออกกำลังกายท่ีเหมาะสมตอสุขภาพอยางไร 1  
      2.3 มีการจัดการอารมณ เม่ือเกิดความเครียดอยางไร 1  
      2.4 ทานทราบผลกระทบของสูบบุหรี่หรือยาเสนตอสุขภาพ และวิธีหลีกเลี่ยงอยางไร 1  
      2.5 ทานทราบผลกระทบของสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอสุขภาพและวิธีหลีกเลี่ยงอยางไร 1  
3. ทานทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัว ของการฝากครรภครบ 5 ครั้งคุณภาพอยางไร 1  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

102 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

เกณฑการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

 คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

4. ทานทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัว ในการไปรับวัคซีนตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางไร 1  
5. ทานทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัว เพ่ือนำบุตรหลานอายุ 0 – 5  ป ไปรับการตรวจพัฒนาการตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางไร 1  
6. ทานทราบความสำคัญและวิธีการเฝาระวังปญหาสังคม/พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน (ทองไมพรอม ติดเกมส ยาเสพติด เด็กแวน ฯลฯ) อยางไร 1  
7. ทานทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัวท่ีถูกตองแกผูปวยโรคเบาหวาน (น้ำตาลต่ำ/น้ำตาลสูง) ความดันโลหิตสูงอยางไร 1  
8. ทานทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัว ในการชวยเหลือ ใหคำแนะนำแกครอบครัวท่ีมีผูปวยติดบาน ติดเตียง หรือผูปวยระยะสุดทาย อยางไร 1  
9. ทานรูจักวิธีการใชสมุนไพรไทยและการรักษาแบบแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพอยางไร 1  
10. ทานทราบกระบวนการใหบริการของ รพ.สต. หรือไม และหมอประจำครอบครัวของทานมีบทบาทในการใหบริการหรือสนับสนุนดานสุขภาพ

อยางไร 
1  

รวมคะแนน 16  

 

 

หมายเหตุ   รูปแบบการประเมิน : ใชกระบวนการ Focus group ถามตามกลุมวัย องคความรูเปนไปตามคูมือ อสค. 
   
วิธีการ  ใชวิธีการสนทนากลุม (Focus group ซึ่งหมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งเปนบุคคลที่สามารถใหคำตอบไดในประเด็นที่เราตองการทราบ โดยมีผูเขากลุมสนทนา

ประมาณ 6 – 12 คน และมีผู ดำเนินการสนทนา (Moderator) ซึ่งเปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อใหเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นนั้นๆ             
ไดอยางกวางขวางละเอียดลึกซ้ึง) 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

103 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 
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ผลลัพธ 
หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จงัหวัด......................................... 

 5.2 ผลลัพธตามตัวช้ีวัด (KPI) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลงาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

Template 

5.2.1. ตัวช้ีวัดพ้ืนท่ีกำหนดเกี่ยวกับ OTOP 
(ตามบริบทของพ้ืนท่ีกำหนด)  

  5  
พ้ืนท่ีกำหนดเอง 

  

5.2.2 ตัวช้ีวัดกระทรวง (จาก HDC)        

*(1) รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป ท้ังหมด                           
ตามชวงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย 

รอยละ 85  5  ประมวลผลจาก 43 แฟม HDC มี Template รายละเอียด
ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 
2563 หนา 4 – 8  
เกณฑคะแนน 
 

นอยกวา รอยละ 55.00                    = 1 คะแนน  
รอยละ 55.00 – 64.99                    = 2 คะแนน   
รอยละ 65.00 – 74.99                    = 3 คะแนน 
รอยละ 75.00 – 84.99                    = 4 คะแนน 
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 85.00       = 5 คะแนน 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

104 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลงาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

Template 

*(2) รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมี                   
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

รอยละ 60  5  ประมวลผลจาก 43 แฟม HDC มี Template รายละเอียด
ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 
2563 หนา 34 – 38  
    นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30.00   = 1 คะแนน  

รอยละ 31.00 – 39.99                = 2 คะแนน   
รอยละ 40.00 – 49.99                = 3 คะแนน 
รอยละ 50.00 – 59.99                = 4 คะแนน 
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60.00   = 5 คะแนน 

*(3) รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 

≥รอยละ 60  5  ประมวลผลจาก 43 แฟม HDC มี Template รายละเอียด
ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 
2563 หนา 68 – 73 
เกณฑคะแนน 
     นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30.00  = 1 คะแนน  

รอยละ 31.00 – 39.99                = 2 คะแนน   
รอยละ 40.00 – 49.99                = 3 คะแนน 
รอยละ 50.00 – 59.99                = 4 คะแนน 
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60.00   = 5 คะแนน 

คะแนนรวม   20   

 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

105 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

* เหตุผลท่ีตองปรับเปลี่ยน KPI 63  

  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปงบประมาณ 2563 (กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข)  รวมถึงรายละเอียดใน Template จึงเห็นสมควรพิจารณาเปลี่ยนตัวชี้วัดในเกณฑประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ป 2563  เพ่ือใหสอดคลองกับรายละเอียดตัวชี้วัด

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 2563  ใหพื้นที่มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บขอมูลและการรายงานผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน พรอมทั้งมีการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดดังกลาวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถอางอิงไดจากโปรแกรมประมวลผล

ขอมูลกลาง HDC (Health Data Center) กระทรวงสาธารณสุข 

  จึงพิจารณาเลือกตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้ 

(1) รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป ทั้งหมด ตามชวงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย ปรับเปลี่ยนใหถูกตองกับ Template กระทรวงสาธารณสุข ประจำป

งบประมาณ 2563 

(2) รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค เปนกลุมผูสูงอายุที่ตองการใหมีการดูแลสุขภาพไมใหปวย ซึ่งการสงเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคในกลุมผูสูงอายุ ถือเปนบทบาทหนาท่ีหลักของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) 

(3) รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง กลุมโรคเรื ้อรัง ในปงบประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุขเนน                  

การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ  

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

106 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาวป 2563 
หมวด 5 ประชาชนมีสุขภาพด ี

ผลลัพธ 
หนวยบริการ.................................................................อำเภอ..........................................จงัหวัด......................................... 

5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองคความรู 

ประเด็น 
ระดับ

คะแนน 
คะแนน 
ท่ีได 

แนวทางการพิจารณา คำช้ีแจง/คำนิยาม 

5.3.1. การปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาจากการจัดการองคความรูเชน CQI R2R 
นวัตกรรม งานวิจัย 

5.3.2. มีผลลัพธจากการดำเนินงานของ CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย และ
เผยแพรแนวทางปฏิบัติจากการจัดการความรู สู ชุมชนเพื่อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน 

5.3.3. การใชประโยชนจาก CQI R2R นวัตกรรม งานวิจ ัย จนนำไปสู           
การดูแลตนเองได 

  - สัมภาษณเจาหนาท่ี 
- สัมภาษณประชาชนท่ีเปน
กลุมเปาหมายในการทำ CQI 
R2R นวัตกรรม งานวิจัย 

- เอกสารท่ีเก่ียวของกับ CQI 
R2R นวัตกรรมงานวิจัย 

- รูปแบบการเผยแพรใน
กลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ                 
ไมจำกัดวาจะเผยแพรแบบไหน 
อาจเปนในชุมชนเอง หรือ
อำเภอ จังหวัดเขต ประเทศ 
หรือมีการตีพิมพในวารสาร
ตางๆได (เนนการนำไปใชใหเกิด
ประโยชนในชมุชน สามารถ
ใชไดจริงปฏิบัติไดจริง มี
หลักฐานเชิงประจักษ)   

สินทรัพยความรู  
(Knowledge assets)  
หมายถึง ทรัพยากรทางปญญาท่ีมี
การสั่งสมในองคกร เปนสมบัติของ
องคกรและบุคลากรอยูในรูปแบบ
ของสารสนเทศ ความคิด                
การเรียนรู ความเขาใจ ความจำ 
ทักษะ ความสามารถ สินทรัพย
ความรูอาจเก็บไวในตัวบุคลากร 
ฐานขอมูล เอกสาร แนวทาง              
การปฏิบัติ นโยบาย และระเบียบ
ปฏิบัติ ซอฟทแวร สิทธิบัตร 
สินทรัพยความรู เปนความรู
ภาคปฏิบัติ (know how) 
ท่ีทำใหองคกรประสบความสำเร็จ 

- มีการจัดการองคความรูแตไมสอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญของ
ชุมชน 

1  

- มีการจัดการองคความรู สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน              
แตไมมีผลลัพธ 

2 

- มีการจัดการองคความรู สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน              
มีผลลัพธ 

3 

- มีการจัดการองคความรู สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน              
มีผลลัพธ เกิดการเรียนรู ร วมกัน แตชุมชน ผู ร ับบริการไมสามารถ
นำไปใชดูแลตนเองได 

4 

- มีการจัดการองคความรู สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน              
มีผลลัพธ เกิดการเรียนรูรวมกัน ชุมชน ผูรับบริการสามารถนำไปใชดูแล
ตนเอง และเผยแพรเปนตัวอยางได 

5 

รวมคะแนน 5    



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

106 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบสรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 
 

หมวด 1 บริหารดี 
การนำองคกรและการจัดการดี  

(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 
 

เกณฑ  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

การนำองคกรและการจัดการดี     
1.1 ภาวะผูนำ  การนำ ธรรมาภิบาล 5   

1.1.1 ภาวะผูนำของผูบริหารองคกร 5   
1.2 แผนปฏิบัติการดานสุขภาพ 10   

1.2.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ 5   
1.2.2 การนำแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัต ิ 5   

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ   40   
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญช ี 5   
1.3.2 มีการจัดการทรัพยากร(เพ่ือสนับสนุนระบบบริการจากแมขาย 
IT, IC, LAB, เครื่องมือบริการ, เภสัชกรรมและ RDU/คบส.) 

    5   

     1.3.3 การจัดการดานสิ่งแวดลอม  30   
1.4 การสนับสนุนทีมพ่ีเล้ียงเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว     5   

รวมคะแนน หมวด 1 60   
 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

107 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบสรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 
 

หมวด 2 ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม 
การใหความสำคัญกับประชากรเปาหมาย ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

เกณฑ  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

หมวด 2 ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม 
การใหความสำคัญกับประชากรเปาหมาย ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Customer Focus, Community Participation) 

 
5 

  

รวมคะแนน หมวด 2    

 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

108 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบสรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 
 

หมวด 3 บุคลากรดี 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

เกณฑ  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

หมวด 3 บุคลากรดี 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
Appreciation Resources Sharing and Human Development 

 
5 

  

รวมคะแนน หมวด 3    

 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

109 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบสรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 
 

หมวด 4 บริการดี 
การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 

(คะแนนเต็ม 299 คะแนน) 
 

เกณฑ  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

4.1 จัดบริการตามสภาพปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี ( OTOP ) 5   
4.2 การบริการในสถานบริการ (บทบาทเจาหนาท่ี) 30   

4.2.1 OPD 5   
4.2.2 ER 5   
4.2.3 ANC 5   
4.2.4 WCC 5   
4.2.5 NCD 5   
4.2.6 การใหคำปรึกษา 5   

4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 5   
4.4 การบริการแพทยแผนไทย/กายภาพบำบัด 10   

4.4.1 การบริการแพทยแผนไทย 5   
4.4.2 การจัดบริการกายภาพบำบัด 5   

4.5 การบริการในชุมชน 10   
4.5.1 COC : LTC  (4 กลุมเปาหมาย)   5   
4.5.2 การควบคุมและปองกันโรค (SRRT) 5   

4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.) 80   

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 63  
ประเมินตาม
เกณฑเภสัช
กรรม/ RDU 

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)  17  
ประเมินตาม
เกณฑ คบส. 

4.7  ระบบสนับสนุนบริการ      
4.7.1 ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  54   

สวนท่ี 1 ระบบคุณภาพขอมูล 20   
สวนท่ี 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 18   
สวนท่ี 3 กลุมเปาหมาย ปญหาสุขภาพ ตามกลุมวัย และ

ประเด็นปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี(OTOP) 
16   

 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

110 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบสรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 
 

หมวด 4 บริการดี 
การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 

(คะแนนเต็ม 299 คะแนน) 
 

เกณฑ  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

4.7  ระบบสนับสนุนบริการ      
4.7.2 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 65   

1. การออกแบบระบบและการจัดการทรัพยากร 5   
1.1 มีพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอและพยาบาลผูรับผิดชอบงาน

ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล 

3   

1.2 คูมือการปฏิบัติงานดานการปองกันและควบคุม                  
การติดเชื้อ               

2   

2. การดำเนินงาน 38   
2.1 ระบบการเฝาระวัง 5   
2.2 การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป 5   
2.3 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 5   
2.4 แนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสเลือดหรือ

สารคัดหลั่ง 
5   

2.5 ปาย/โปสเตอรแสดงข้ันตอนการทำความสะอาดมือ 5   
2.6 การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล 5   
2.7 การจัดแบงพ้ืนท่ีใน รพ.สต. 5   
2.8 มีเครื่องมือแพทยและอุปกรณท่ีปราศจากเชื้อตาม

มาตรฐาน 
3   

3. การจัดการมูลฝอยทุกชนิดอยางถูกสุขลักษณะ 1   
4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 21   

4.1 บุคลากร 2   
4.2 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 2   
4.3 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 6   
4.4 การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 4   
4.5 บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 5   

 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

111 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบสรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 
 

หมวด 4 บริการดี 
การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 

(คะแนนเต็ม 299 คะแนน) 
 

เกณฑ  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

4.6 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ แบงเปน 3 กรณี ดังนี้                  2  ประเมินตาม
รูปแบบ                 
การกำจัด                   
มูลฝอย          
ติดเช้ือท่ี รพ.สต. 
ใชอยู 

4.6.1 กรณีดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง 2  
4.6.2 กรณีสงใหโรงพยาบาลท่ีรับเปนศูนยรวม 

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   
2  

4.6.3 กรณีใหผูอ่ืนกำจัดให 2  

4.7 ระบบสนับสนุนบริการ      
4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทย

และสาธารณสุข (LAB) 

40   

1. บุคลากร 12   
2. สถานท่ีทำการทดสอบ/พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน          8   
3. วัสดุ น้ำยาและเครื่องมือทดสอบ 40   
4. ข้ันตอนกอนการทดสอบ 12   
5. ข้ันตอนการทดสอบ 8   
6. การประกันคุณภาพการทดสอบ 12   
7. การรายงานผลการทดสอบ 8   

                          รวมคะแนน หมวด 4 299   
 

หมายเหตุ  ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข (LAB)  
           คะแนนรวม 100 คะแนน คิดเปนคะแนนเต็ม 40 คะแนน 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

112 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

แบบสรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ป 2563 
 

หมวด 5 ประชาชนมีสุขภาพด ี
ผลลัพธ 

(คะแนนเต็ม 41 คะแนน) 
 

เกณฑ  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care) 16   
5.2 ผลลัพธตามตัวช้ีวัด (KPI) 20   

5.2.1. ตัวชี้วัดพ้ืนท่ีกำหนดเก่ียวกับ OTOP                                            
(ตามบริบทของพ้ืนท่ีกำหนด) 

5   

5.2.2 ตัวชี้วัดกระทรวง (จากHDC) 15   
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองคความรู 5   

รวมคะแนน หมวด 5 41   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

113 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

ตัวอยางการคิดคะแนน รพ.สต.ติดดาว ป 2563 

 

ลำดับ เกณฑ น้ำหนั
ก 

คะแน
น 

เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

รอยละ 
คะแนน X 
น้ำหนัก 

คะแนน 
ท่ีได 

ผานเกณฑ  
ตามหมวด 

1 หมวด 1 บริหารดี 
การนำองคกรและการจัดการท่ีด ี

25 60 53 88.33 2,208.33 22.08 

ผาน 
         1.1 ภาวะผูนำ การนำ ธรรมาภิบาล 5 5 4       

         1.2 แผนปฏิบัติการดานสุขภาพ 5 10 8       

         1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีสำคัญ 10 40 37       

         1.4 การสนับสนุนทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว 5 5 4       

2 หมวด 2 ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม 
การใหความสำคัญกับ ประชากรเปาหมาย ชุมชน และผูมีสวนไดเสีย 

15 5 4 80.00 1,200.00 12.00 ผาน 
3 หมวด 3 บุคลากรดี 

การมุงเนนทรัพยากรบคุคล 
10 5 4 80.00 800.00 8.00 ผาน 

4 หมวด 4 บริการดี 
การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 30 299 274.2 91.70 2,751.17 27.51 ผาน 
    4.1 จัดการตามสภาพปญหาชุมชน (OTOP) 2  5 4.5       

 
    4.2 การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจาหนาท่ี) 9 30    24.5       

    4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 1 5 5       

    4.4 การบริการแพทยแผนไทย/กายภาพบำบัด 2 10 5       
    4.5 การบริการในชุมชน 4 10 10       



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

114 คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป 2563  

ลำดับ เกณฑ น้ำหนั
ก 

คะแน
น 

เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

รอยละ 
คะแนน X 
น้ำหนัก 

คะแนน 
ท่ีได 

ผานเกณฑ  
ตามหมวด 

   4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.) 3  80 75       

   4.7 ระบบสนับสนนุ 9 159 145.2       

        4.7.1 ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 3 54 45       

       4.7.2 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 3 65 63       

       4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทย
และสาธารณสุข (LAB) 

3 40 37.2       

5 หมวด 5 ประชาชนมีสุขภาพดี 
ผลลัพธ 

20 41 33 80.48 1,609.75 16.09 

ผาน 
    5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง(Self Care) 5 16 14       

    5.2.1 ผลลัพธตามตัวชี้วัด (OTOP) 5       5 3       

    5.2.2 ผลลัพธตามตัวชี้วัด (HDC) 5 15 12    

    5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองคความรู 5  5 4       

คะแนนรวม 100 410 367.7 89.80 8980.48 89.80   
 

หมายเหต ุ  โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้  
คะแนนรวม รอยละ 60.00 - 69.99  เทากับ 3 ดาว 
คะแนนรวม รอยละ 70.00 - 79.99  เทากับ 4 ดาว  
คะแนน รอยละ 80 ขึ้นไป         เทากับ 5 ดาว  (คะแนนแตละหมวด  ≥ รอยละ 80  และ คะแนนรวม  ≥ รอยละ 80) 

 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

115 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

บทท่ี 4 

แนวทางการประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว มีตัวชี้วัด คือ รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑระดับ                
การพัฒนาคุณภาพ โดยในปงบประมาณ 2563 มีเปาหมาย คือ รพ.สต. ผานเกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว อยางนอย รอยละ 75  (สะสม ป 2561 – 2563) 

ในสวนของ รพ.สต. ที่ผานระดับ 4 ดาว และ 3 ดาว ใหรายงานผลไปยังจังหวัดและเขต
สุขภาพ เพ่ือประกอบการทำแผนพัฒนาใหบรรลุผล ระดับ 5 ดาว ตอไป 
 

 
 
กระบวนการพัฒนา /ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ป 2563 
 1. แตงตั้งคณะทำงานระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ  
 2. ชี้แจงและทำความเขาใจเกณฑ รพ.สต. ติดดาว ระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ 
 3. เตรียมทีมผูประเมิน/เยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ   
 4. พัฒนา รพ.สต. ตามเกณฑคุณภาพฯ โดยพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ/ จังหวัด 
 5. ประเมิน/เยี่ยมเสริมพลัง ระดับอำเภอ/ จังหวัด 
 6. รับรองผลโดยคณะกรรมการเขตสุขภาพ 

7. สำนักงานเขตสุขภาพรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ไปยัง         
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) 

 8. รับใบรับรองคุณภาพจากสำนักสนับสนุนระบบสขุภาพปฐมภูมิ (สสป.) 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

116 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

 

  หลังจากชี้แจงเกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว พื้นที่ศึกษาและทำความเขาใจเกณฑคุณภาพ                   
รพ.สต.ประเมินตนเอง และพัฒนาคุณภาพรวมกับทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอซ่ึงประกอบดวยสหวิชาชีพท่ีเก่ียวของ
กับเกณฑมาตรฐาน จากนั้น ประเมินและรับรองโดยคณะกรรมการ(คกก.)ระดับอำเภอ สงผลการประเมิน                  
รพ.สต. ท่ีผานเกณฑใหคณะกรรมการจังหวัดประเมินและรับรอง คณะกรรมการเขตรับรองอีกครั้ง เขตจะสงผล 
รพ.สต. ผานเกณฑ 5 ดาว เพ่ือรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) และรับใบรับรองคุณภาพจาก
สำนักสนับสนุนระบบสขุภาพปฐมภูมิ (สสป.) ตอไป 

 
 

 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

117 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

118 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

เอกสารแนบทายหมวด 3 และ หมวด 4 
 

โครงสราง ขนาด และอัตรากำลังของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) แบงเปน 3 ขนาด ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน นอยกวา 3,000 คน 
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 – 8,000 คน 
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ขนาดใหญ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คน ข้ึนไป 

 

• โครงสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• อัตรากำลังควรมีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

ลำดับ กลุมงาน 
จำนวนอัตรากาลัง/ขนาด 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 1 1 1 

1 กลุมงานบริหารสาธารณสุข 2 4 4 
2 กลุมงานสงเสริมปองกันควบคุมโรค 2 4 3 
3 กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว 2 3 6 

รวม 4 – 7  8-12(+1) 13-14(+1) 
 
อางอิง : คูมือโครงสรางและกรอบอัตรากำลังหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ป พ.ศ.2560 – 2564), 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0201.032/ว 1707 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 
2560 โครงสรางหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
(นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ ) 

1. กลุมงานบริหาร
 

- นวก.สาธารณสุข/  
จพ.สาธารณสุข 

- จพ.การเงินและบัญชี 
- จพ.ธุรการ 

2. กลุมงานสงเสริมปองกันควบคุมโรค 

- นวก. สาธารณสุข / จพ.สาธารณสุข 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)/ 

จพ.ทันตสาธารณสุข 

3. กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- นวก.สาธารณสุข / 

จพ.สาธารณสุข 
- แพทยแผนไทย /  

จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.
การแพทยแผนไทย (อายุรเวท) 

- นวก.สาธารณสุข (เภสัชกรรม)/ 
จพ.เภสัชกรรม 



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

119 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

  รายช่ือคณะผูจัดทำ 
คูมือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

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

1. นายยงยศ   ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  กระทรวงสาธารณสุข 

2. นายสุวัฒน วิริยพงษสุกิจ ผูอำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

3. นายบัณฑิต ดวงดี ผูอำนวยการโรงพยาบาลแมลานอย  
 โรงพยาบาลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 

4. นายธีรสุทธิ  ปตวิบลเสถียร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง  
 โรงพยาบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง  
   จังหวัดอุทัยธานี 

5. นางสิรภัทร  พงศปยะไพบูลย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

6. นางสาวณภัทร   สิทธิศักดิ์ นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
 สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 8 

7. นางมลวิภา  กาศสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

8. นางกฤษณา  เอ่ียมเปลี่ยน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
  โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

9. นางสาวพิชญกานต  สกุลพานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
  โรงพยาบาลกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

10. นายวิวรรธน  วงศตาข่ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
  โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม 

11. นางเรวดี  จังศิริพรปกรณ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ  
  โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

12. นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

13. นายสมนึก   ธีระภัทรานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 

14. นางสาวจุฑามาส   มาฆะลักษณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

15. นางสาวรุงฤดี   แกวชลคราม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
  สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11 

16. นางวราภรณ   ริมชัยสิทธิ ์ เภสัชกรชำนาญการ 
  โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

17. นางจิรายุ   ผาผอง  นักเทคนิคการแพทยชำนาญการ  
  โรงพยาบาลกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

120 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

18. นางวาสนา   อนอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

19. นายสุรพงษ   แซแต  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

20. นางกุลิศรา   ปนทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 

21. นางรพีพร  เดช  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ี

22. นายโชคชัย  มงคลสินธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

23. นางขนิษฐา  นาสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 

24. นางคนึงนิจ  หุตะวัฒนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

25. นางสาวอภิวรรณ   ดวงมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

26. นางสุวรรณี   แสนสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

27. นายรัฐพล  อินทรวิชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

28. นายสุรชยั  ทิพยชิต  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 

29. นางอุมาพร  ศรีสุกใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

30. นางวิไลรัตน   ครอบครอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี 

31. นางสุมาลี   ใหมคามิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

32. นางสาวสุธิดา   เหลาประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

33. นางสินีนาท   รัตนภัณฑพาณิชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

34. นางสาวอรนุช   เอมสมบูรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

35. นางพิชิดา   ตัญญบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

36. นางพักตรพิมล   หาญรินทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

121 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

37. นางจิราวรรณ   พรหมเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

38. ดร.สุรวุฒิ    รักเมือง  นักรังสีการแพทยชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 

39. นายเคลื่อน   คงสม  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

40. นายจิระเดช   ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

41. นางภิญยา   ไปมูลเปยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลยาบหัวนา  
 อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

42. นายพัฒนากร   อุดมภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหวยยาง  
  อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

43. นางสาวฐานิตา  พลชม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสามผง  
  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

44. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
 สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

45. นางวิรัลพัชร  ปนะถา นักวิชาการสาธารณสุข  
 สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

46. นางสาวจิราภรณ   ผิวดำ นักวิชาการสาธารณสุข  
  สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 8 

47. นายจักรกฤษณ   มงคลสวสัดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  
  สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 9 

48. นางเอ้ือมพร   จนัทรทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  สำนักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

49. นางเนาวรัตน   สัจจากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  สำนักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

50. นายณพงศ   จันทรทอง ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
  สำนักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

122 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

 

 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

123 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

 

 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

124 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

 

 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

125 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

 
  



 

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

126 คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


