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คํานํา
ระบบสุ ขภาพของประเทศไทยขยายการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ โดยมีการสร้างสถานี อนามัย
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ ปั จจุบนั สถานี อนามัยได้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) ได้มีการยกระดับการให้บริ การด้านการส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู รวมถึงงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

ทําให้ประชาชนได้รับบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิอย่างครอบคลุม ครบถ้วน และสําคัญที่สุดคือมี

คุณภาพมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนดยุทธศาสตร์ พฒั นาความเป็ นเลิศใน 4 ด้าน (P&P, Service,
People, Governance) การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.เป็ นประเด็นสําคัญในยุทธศาสตร์ที่  แผนยุทธศาสตร์ บริ หาร
เป็ นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) การพัฒนาระบบธรรมาภิ บาลและองค์กรคุณภาพ
เรี ยกว่า รพ.สต.ติดดาว หนังสื อเล่มนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อเป็ นคู่มือให้บุคลากรสาธารณสุ ขนําไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ ซึ่ งเนื้ อหาหลักประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รพ.สต.
5 ดาว 5 ดี และแนวทางการดําเนินงานการประเมิน รพ.สต. ในปี 2561 โดยหน่ วยงานระดับต่างๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข
หวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า คู่ มื อ แนวทางการพัฒ นาโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํา บลติ ด ดาว
(รพ.สต. ติดดาว) ปี 2561 เล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่านที่เป็ นเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเพื่อการให้บริ การปฐม
ภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็ นพื้นฐานสู่ การพัฒนาคุณภาพอื่นๆต่อไป

คณะทํางานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
พฤศจิกายน 2560
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กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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1

แบบประเมินโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาว ปี 
หมวด  การนําองค์กรและการจัดการดี
หมวด 2 การให้ความสําคัญกับประชากรเป้ าหมาย ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวด  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด  การจัดระบบบริ การครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
สรุ ปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
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คํานิยมปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพหน่ วยบริ การสาธารณสุ ข
ระดับปฐมภูมิอยู่ในแผนงานที่  การพัฒนาระบบธรรมาภิ บาลและองค์กรคุ ณภาพ ในแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ ข 20

ปี คือแผนยุทธศาสตร์ ที่ 

ยุทธศาสตร์ บริ หารเป็ นเลิศด้วยธรรมาภิ บาล

(Governance Excellence) ทั้งนี้หากประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริ การสุ ขภาพที่ผา่ นเกณฑ์
คุณภาพหน่วยบริ การสาธารณสุ ขระดับปฐมภูมิ หรื อเรี ยกว่า รพ.สต.ติดดาว จะได้รับบริ การที่ได้มาตรฐานใน
5 ประเด็น (5 ดาว  ดี) ได้แก่ 1)การบริ หารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่ วม )บุคลากรดี )บริ การดี และ
5)ประชาชนมีสุขภาพดี
จากการดํา เนิ น งานการพัฒ นาคุ ณ ภาพหน่ ว ยบริ การปฐมภู มิ รพ.สต.ติ ด ดาว ซึ่ งเริ่ ม
ดําเนิ นงานในปี 2560 เป้ าหมายคือ รพ.สต.ทัว่ ประเทศทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข 9,806 แห่ ง ซึ่ งมีหน่วยบริ การปฐมภูมิผา่ นเกณฑ์ (5 ดาว) 1,68 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ
17.16 โดยเกินเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ปี 2560 คือ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 10.00 และกระทรวงสาธารณสุ ขเล็งเห็น
ความสําคัญและประโยชน์ของโครงการนี้ จึงได้ดาํ เนิ นการต่อเนื่ องในปี 2561 โดยตั้งเป้ าหมายรพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพทัว่ ประเทศร้อยละ 25.00 (สะสมปี 60 และ 61) และรพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่ งภายในปี
256
ผมขออวยพรและเป็ นกําลังใจให้รพ.สต.ทุกแห่ ง เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกท่านดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพรพ.สต.ติดดาวด้วยใจมุ่งหวังให้ประชาชนสุ ขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุ ข ระบบสุ ขภาพยัง่ ยืน และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีมาตลอด และตลอดไป

นพ.เจษฎา โชคดํารงสุ ข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
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บทที่ 
แนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว
การพัฒนาระบบสุ ขภาพของประเทศไทย มีความเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม สามารถขยายการ
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพ โดยมีการสร้างโรงพยาบาลอําเภอและสถานีอนามัยครอบคลุมในทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ ปัจจุบนั
สถานีอนามัยได้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.) ได้มีการยกระดับการให้บริ การเพิ่ม
มากขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านการรักษา ส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื้ นฟู รวมถึงงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทําให้ประชาชนได้รับ
บริ การสุ ขภาพที่จาํ เป็ นได้ในหน่วยบริ การสุ ขภาพใกล้บา้ น
ถึ ง แม้ว่า มี รพ.สต. ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ และสามารถเข้า ถึ ง บริ ก ารได้ส ะดวกมากขึ้ น แต่ จ าก
สถานการณ์การพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิในระยะที่ผา่ นมา (ช่วงระยะ 4 – ) พบว่า อัตราการใช้บริ การ
ผูป้ ่ วยนอกใน รพ.สต. เพิ่มมากขึ้น สถานการณ์บุคลากรยังขาดแคลน เช่น วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ และคุณภาพบริ การโรคเรื้ อรังยังไม่ดีข้ ึน
กระทรวงสาธารณสุ ขจึ งได้กาํ หนดนโยบายการพัฒนาคุ ณภาพหน่ วยบริ การสุ ขภาพทุกระดับ
โดยเฉพาะ การพัฒนาคุ ณภาพในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล โดยมี เป้ าหมายให้ประชาชนมี สุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุ ข ระบบสุ ขภาพยัง่ ยืน อันจะนําไปสู่ วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุ ข คือ เป็ นองค์กรหลักด้าน
สุ ขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุ ขภาพดีในที่สุด โดยมียทุ ธศาสตร์ ในการพัฒนาความเป็ นเลิศใน 4 ด้าน
ต่อไปนี้ คือ 1. การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค (P&P Excellence) 2. ระบบบริ การ (Service Excellence)
. การพัฒนาคน (People Excellence) และ . ระบบบริ หารจัดการ (Governance Excellence) ในขณะเดียวกัน
บุ คลากรกระทรวงสาธารณสุ ขก็มีค่ า นิ ย มในการขับ เคลื่ อ นงานร่ ว มกัน  ด้าน โดยนําตัว ย่อ จากชื่ อ กระทรวง
สาธารณสุ ข คือ MOPH ประกอบด้วย M คือ Mastery คือบุคลากรเป็ นนายของตัวเอง ที่ตอ้ งเอาชนะโลภ โกธร หลง
ให้ได้ O คือ Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ P คือ People Centered Approach เอาประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และ
H คือ Humility อ่อนน้อมถ่อมตน
ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาเครื่ องมือการพัฒนาคุณภาพหน่ วยบริ การสุ ขภาพในระดับ รพ.สต. ขึ้น
คือ เกณฑ์ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ซึ่ งการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ
(Approach) มีเนื้ อหาผสมผสานอ้างอิงจากเกณฑ์คุณภาพ Primary Care Award เพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วย
บริ การปฐมภูมิ ในรู ปแบบของเครื อข่ายบริ การ โดยมุ่งเน้นเชื่ อมโยงระบบบริ การ กระบวนการบริ การ รวมทั้ง
การบริ หารจัดการ ซึ่งจะทําให้เกิดการจัดการเป็ นระบบทั้งองค์กร เกณฑ์ข้ ึนทะเบียน หน่วยบริ การประจําและหน่วย
บริ การปฐมภูมิของ สปสช. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการจัดบริ การ (ทรั พยากรบุคคล อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือ) และการบริ หารจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพบริ การสาธารณสุ ขของหน่ วย
บริ การ เกิดการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายของระบบบริ การที่มีการส่ งต่อและการดูแลอย่างต่อเนื่ อง โดยสอดคล้อง
กับ การบริ ห ารงบประมาณกองทุ น มี ร ะบบการทํา งานด้า นสุ ข ภาพระดับ อํา เภอร่ ว มกัน ของทุ ก ภาคส่ ว นด้ว ย
การบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริ บทของพื้นที่ผา่ นกระบวนการชื่นชมและการจัดการความรู ้ ส่ งเสริ มให้ประชาชน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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และชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเป้ าหมายร่ วมเพื่อสุ ขภาวะของประชาชน (DHS) และอาศัยการมี
ส่ วนร่ วมของสหวิชาชี พที่เกี่ ยวข้องกับเกณฑ์ รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งนําเกณฑ์ไปใช้ในการทํางานใน
รพ.สต. (Participation) ทําให้เกณฑ์คุณภาพมี ความเป็ นรู ปธรรมที่วดั ได้ สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ งตามบริ บทของ
พื้นที่ (Deployment) เป็ นงานประจําที่ทาํ อยู่ลดความซํ้าซ้อน ไม่เป็ นภาระเพิ่มเติมให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน และให้
ความสําคัญกับเกณฑ์มาตรฐานการทํางานร่ วมกับชุมชน ดูแลสุ ขภาพประชาชนทุกกลุ่มแบบผสมผสานเป็ นองค์รวม
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน (Integration)
นอกจากนั้นกระบวนการกํากับและติดตาม (Monitor and Evaluation) และกระบวนการประเมิน
รั บรอง รพ.สต.ติ ด ดาว (Accreditation) จะช่ ว ยกระตุ น้ สนับสนุ น และเสริ มพลัง ให้ทีมงานในพื้ น ที่ ใ ห้ทาํ งาน
ประสบความสําเร็ จโดย ใช้กระบวนการเยีย่ มผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยการดูแล (Caring) จากสหวิชาชีพเครื อข่ายบริ การหรื อ
โรงพยาบาลแม่ข่าย มีการให้คาํ แนะนําในการดําเนิ นงาน (Coaching)ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและการให้
คุณค่า (Appreciation) กับทีมงานพื้นที่หลังการประเมินมีการถอดบทเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Learning) และจัด
เวทีเชิดชูเกียรติระดับประเทศ แก่ รพ.สต. ที่ผา่ นเกณฑ์คุณภาพ ระดับ  ดาว ทุกแห่ง
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ทีมสหวิชาชี พประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิ คการแพทย์ สาธารณสุ ขอําเภอ นักวิชาการ
สาธารณสุ ข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แพทย์แผนไทย ฯลฯ มีบทบาทในการพัฒนาและลงเยี่ยมสํารวจและตรวจ
ประเมินเพราะสามารถให้คาํ แนะนําได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชี พ และเป็ นการลดข้อจํากัดด้านบุคลากรที่
เป็ นวิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลนใน รพ.สต. ได้ โดยอาศัยการแบ่งปั นทรัพยากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ผลพลอยได้ที่
เกิ ด ขึ้ น คื อ ความสามัค คี ใ นที ม งาน มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งความสัม พัน ธ์ อนั ดี ใ นเครื อข่ า ยบุ ค ลากร
ด้านสุ ขภาพ เกิ ดการเรี ยนรู ้ และเข้า ใจกันในที มงาน เข้าถึ ง และพัฒนางานให้เหมาะสมกับพื้ นที่ ไ ด้เ ป็ นอย่างดี
ซึ่งการประเมินมีในทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต
ผลที่จะได้รับจากการเยีย่ มสํารวจ/ ประเมินผล คือ เกิดการกระตุน้ ให้ รพ.สต. มีกระบวนการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องในเครื อข่ายที่เป็ นระบบสนับสนุ น (CUP) ตลอดจนหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพบริ การใน รพ.สต. ให้ตอบสนองความต้องการความจําเป็ นด้านสุ ขภาพของ
ประชาชน และนําไปสู่ การมีสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทที่ 2
ภาพรวมของเกณฑ์ คุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ก าํ หนดนโยบายการพัฒนาสถานบริ การสาธารณสุ ขทุ ก ระดับให้ไ ด้
มาตรฐาน โดยยกระดับสถานี อนามัยทุกแห่ งเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่เน้นการพัฒนา
คุณภาพระบบบริ การและกระบวนการบริ การสุ ขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจําเป็ นด้านสุ ขภาพ
ของประชาชนมีการจัดบริ การเพื่อดูแลสุ ขภาพประชาชนทุกกลุ่มแบบผสมผสานเป็ นองค์รวมอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน ตามองค์ประกอบ UCCARE (U : Unity Team, C : Customer
focus, C : Community Participation A : Appreciation, R : Resource Sharing and human development,
E : Essential care)
เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ตั้งแต่ ระดับ รพ.สต. เกณฑ์คุณภาพรพ.
สต.ติดดาว มีการพัฒนาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งมียทุ ธศาสตร์ในการ
พัฒนาความเป็ นเลิศใน 4 ด้านต่อไปนี้ คือ 1. การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค (P&P Excellence) 2. ระบบ
บริ การ (Service Excellence) . การพัฒนาคน (People Excellence) และ . ระบบบริ หารจัดการ (Governance
Excellence)

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว
(รพ.สต.ติดดาว)
มีการกําหนดทิศทาง แนวทางการกํากับดูแลตนเองที่ดี ถ่ายทอด สื่ อสารทิศทางและ
แผนไปสู่ การปฏิบตั ิทวั่ ทั้ง รพ.สต. และกําหนดวิธีการทบทวนผลการดําเนิ นการของ รพ.สต.
เพื่อให้บรรลุพนั ธกิจของ รพ.สต. อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ดําเนินการอย่างมีส่วนร่ วมที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ น รพ.สต. ที่คาํ นึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ ง
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสังคม วางแผนเชิ งกลยุทธ์ โดยใช้ขอ้ มูล
สถานการณ์ รพ.สต. ร่ วมกับสภาพปั จจัยภายนอก ในการกําหนด ยุทธศาสตร์ ระยะสั้น ระยะ
ยาว และกลยุทธ์การดําเนินงานให้เป็ นไปตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ รพ.สต. รวมทั้งการ
นําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ และ มีการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ในด้านการวัดการเลือก
รวบรวม วิเคราะห์และจัดการข้อมูล สารสนเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการประเมินผล ทบทวนผล
การดําเนินงาน และนํามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการ และกระบวนการดําเนิ นงานของ
รพ.สต. ให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี
 Excellence
Strategies
PP excellence

รพ.สต. รับรู ้ เข้าใจ สถานการณ์สุขภาพของประชากร กลุ่มเป้ าหมายและสถานการณ์
ชุ มชนที่ รับผิดชอบ เข้าใจ รั บรู ้ ความต้องการ ความคาดหวัง และความนิ ยมของประชากร
เป้ าหมาย ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ทนั สมัย เพื่อให้มนั่ ใจว่าจัดการดําเนิ นงานได้
ตอบสนอง และสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจต่อประชากรเป้ าหมาย ชุ มชนผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ที่ ก่อให้เกิ ดความความเชื่ อมัน่ ศรั ทธาการยอมรั บ และความพึงพอใจใน
ระบบบริ การของ รพ.สต. โดยมีการจัด ระบบบริ การสุ ขภาพ ดังนี้
. การจัดระบบบริ การสุ ขภาพโดยรวม ที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริ การ และบริ การที่เป็ นองค์
รวมต่อเนื่อง
. การบริ การปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัวแบบผสมผสานเป็ น องค์รวม และ
ต่อเนื่อง
. การดูแลสุ ขภาพของกลุ่มประชากรเชิงรุ กอย่างครอบคลุมทันการณ์
4. การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชน
People excellence
ตรวจประเมินระบบงาน ระบบการเรี ยนรู ้ของบุคลากร การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง และใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไปในแนวเดียวกันการสร้างและรักษา
สภาพแวดล้อมในการทํางาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ซึ่งจะ
นําไปสู่ผลการดําเนินงานที่เป็ นเลิศและความเจริ ญก้าวหน้าของบุคลากรใน รพ.สต.
Service excellence
. การจัดระบบสนับสนุนบริ การ (ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ)
. การจัดอาคารสถานที่ พัฒนาสิ่ งแวดล้อม และGREEN & CLEAN
. ระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกันการติดเชื้อและแพร่ กระจายเชื้อ
.3 การบริ หารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU)
.4 การจัดระบบการบริ การด้านชันสู ตร
. การจัดหา บํารุ งรักษา การซ่อม เครื่ องมือ วัสดุและอุปกรณ์
. การสนั บ สนุ น และมี ส่ ว นร่ วมของท้อ งถิ่ น ชุ ม ชน หน่ ว ยงานต่ า งๆ การตรวจ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / วิเคราะห์ ในมิติดา้ นประสิ ทธิ ผลมิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ
มิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การ และมิติดา้ นการพัฒนา รพ.สต. เพื่อการปรับปรุ ง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน
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โดยมาตรฐานประกอบด้วย 5 ส่ วน ต่อไปนี้ คือ บริ หารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่ วม บุคลากรดี
บริ การดี ประชาชนมีสุขภาพดี จึงเป็ นที่มาของคําว่า รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี)

ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ได้ใช้ค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุ ข MOPH ใน
การขับเคลื่อนการดําเนินการ โดยใน
M คือ Mastery การมีภาวะผูน้ าํ ในทุกระดับ ทําให้การนําองค์กรและการจัดการดี มีประสิ ทธิภาพ
เพิ่มขึ้น เช่ น ผูบ้ ริ หารทุกระดับกําหนดทิ ศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ต้องมีการทํางานร่ วมกันของคณะกรรมการ
สุ ขภาพอําเภอ (DHS) คณะกรรมการสุ ขภาพตําบล โรงพยาบาลแม่ข่ายต้องทํางานร่ วมกับรพ.สต.เพื่อจัดบริ การที่ได้
มาตรฐานให้กบั ประชาชน เป็ นต้น ถ้าส่ วนนี้ ไม่สําเร็ จอาจทําให้การพัฒนาในส่ วนอื่นไม่สําเร็ จตามมาได้ O คือ
Originality การสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เกณฑ์คุณภาพ ในส่ วนที่ 3 รพ.สต. มีระบบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ สร้ าง
นวัตกรรม งานวิจยั ที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่สุขภาพดี เป็ นต้น
P คือ People Centered Approach เอาประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เกณฑ์คุณภาพ ในส่ วนที่  เน้นให้มี
การจัดบริ การที่จาํ เป็ นเหมาะสม ( Essential care ) ให้สอดคล้องกับปั ญหาสําคัญของพื้นที่ ( OTOP ) ครอบคลุมทุก
ประเภทและกลุ่มวัย
H คือ Humility บุคลากรต้องอ่อนน้อมถ่อมตน เกณฑ์คุณภาพ ในส่ วนที่ 2 การประสานเครื อข่าย
ได้ตอ้ งการการทํางานเป็ นทีม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทําให้การทํางานราบรื่ น
สุ ดท้ายผลการพัฒนาก็จะทําให้บรรลุเป้ าหมาย คือประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุ ข ระบบ
สุ ขภาพยัง่ ยืน อันจะนําไปสู่ วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุ ข คือ เป็ นองค์กรหลักด้านสุ ขภาพ ที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุ ขภาพดี ในที่สุด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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เอกสารอ้างอิงอื่นในการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาว เพื่อลด
ความซํ้าซ้อน สอดคล้องกับงานประจําที่ทาํ อยูแ่ ล้ว เช่น
. กระบวนการพัฒนาคุณภาพระบบสุ ขภาพระดับอําเภอ (DHS-PCA)
. เกณฑ์การประเมินคัดเลือก โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล(รพ.สต.) ดีเด่น/
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ(สสอ.) ดีเด่น ปี 
3. เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว เขตสุ ขภาพที่  / จังหวัดสิ งห์บุรี/ จังหวัดอุทยั ธานี ปี 
4. ตําบลจัดการสุ ขภาพแบบบูรณาการ  กลุ่มวัย เขตสุ ขภาพที่  ประจําปี 
. 4 Excellence Strategies
. การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ปี 
. คู่มือแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว (กสค.)เพื่อการส่ งเสริ มบทบาทของครอบครัวในการดูแล
สุ ขภาพตนเอง ปี 
. เกณฑ์ข้ ึนทะเบียน “หน่วยบริ การประจําและหน่วยบริ การปฐมภูมิ” ปี  (สปสช.)
. เกณฑ์คุณภาพ เครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA)
. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค (PP) กระทรวงสาธารณสุ ข
. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุ ขภาพอําเภอ (District Health Board : DHB)
. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) (ระดับ รพ.สต.)
3. Green and Clean กรมอนามัย (ระดับ รพ.สต.)
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาวมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
. เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) ให้เกิด
การบริ หารจัดการที่มีความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปั ญหาสุ ขภาพ อันจะส่ งผลให้ประชาชน
ได้รับบริ การอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชี วิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน เกิดการบูรณาการเป้ าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์ ร่วมกันระหว่างหน่ วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนอย่างเป็ นองค์รวม เน้นการมี ส่ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว น โดยมี พ้ื น ที่ เ ป็ นฐานและประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง มีความเป็ นเจ้าของและภาวะการนําร่ วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่ วมมือในการนําไปสู่ การ
สร้างเสริ มให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยัง่ ยืน
สื บไป โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
. เพื่อพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และมีเครื่ องมือในการกํากับและ
ประกันคุณภาพของระบบต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริ การของโรงพยาบาลและหน่วยบริ การปฐมภูมิ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความจําเป็ นด้านสุ ขภาพของประชาชน
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โดยมี ความคาดหวังว่า ประชาชนที่ อยู่ในพื้นที่ รับผิดชอบของหน่ วยบริ การสุ ขภาพที่ ผ่านการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาวจะได้รับบริ การที่ได้มาตรฐานใน 5 ประเด็น (5 ดาว  ดี)
ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อยคือ
1. ประชาชนได้รับบริ การในสถานบริ การที่มีการบริ หารจัดการที่ดี มีส่วนร่ วม สามารถจัดการ
เรื่ องระบบบริ การ การเงิน โครงสร้าง สถานที่ และอุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุน ทําให้หน่วยบริ การทํางานเพื่อ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
2. หน่ วยบริ การสุ ขภาพให้ความสําคัญกับประชากรกลุ่มทุกเป้ าหมาย ทํางานโดยอาศัยการมี
ส่ วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริ ง
. บุคลากรที่ให้บริ การมีเพียงพอเหมาะสม มีศกั ยภาพ และมีความสุ ขในการให้บริ การ รวมถึง
มีกลไกทําให้ประชาชนมีความเข้มแข็งมีความสามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูไ่ ด้
. ประชาชนจะได้รับบริ การที่ดี ตอบสนองกับปั ญหาในพื้นที่ การบริ การในและนอกหน่วย
บริ การ มีครบถ้วนตามความจําเป็ น ทั้งด้านการรักษา ส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื้ นฟู ควบคุมโรคและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสุ ขภาพ โดยมีบริ การครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย
5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีกลไกสนับสนุ นให้เกิดการดูแลสุ ขภาพตนเองและครอบครัวมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานด้านสุ ขภาพ เพื่อนําไป พัฒนานวัตกรรม การจัดการความรู ้ นําไปสู่การพัฒนาระบบบริ การ
สุ ขภาพอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนต่อไป
6. พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. และภาคีเครื อข่าย ด้วยเกณฑ์คุณภาพ  ดาว เพื่อนําไปสู่ การบริ การ
ที่มีคุณภาพ ระบบที่มีมาตรฐาน ทีมหมอครอบครัวที่เข้มแข็ง ภาคีเครื อข่ายที่ร่วมมือร่ วมใจในบทบาทของคลินิก
หมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)
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เนื้อหาของมาตรฐานในแต่ละส่ วนมีดงั ต่อไปนี้

ผูบ้ ริ หารมีส่วนสําคัญในการพัฒนา แต่การมีภาวะผูน้ าํ มีส่วนสําคัญเช่นกันแม้ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารก็
ตาม เช่น สามารถประสานงาน ผูบ้ ริ หาร ภาคีเครื อข่าย ให้เห็ นความสําคัญในการแก้ปัญหาในพื้นที่ จนสามารถ
ขับเคลื่ อนงานให้ประสบความสําเร็ จ เป็ นต้น ผูน้ ําหรื อที มนํา มีนโยบายที่ ชัดเจนและมีช่องทางการสื่ อสารให้
ทีมงานเข้าใจ สามารถปฏิบตั ิตามได้ ทําให้การทํางานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ผูน้ าํ ของภาคีเครื อข่าย มีส่วนร่ วมใน
การขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบสุ ขภาพในพื้นที่ตนเอง มีการวางแผนการทํางานที่ชดั เจน ตรงตามวัตถุประสงค์
มีการติดตามผลการทํางาน มีการให้ความสําคัญกับข้อร้องเรี ยนมีการจัดระบบรับเรื่ องร้องเรี ยนและการจัดการแก้ไข
มีค่านิ ยมในการทํางาน เป็ นนายตนเอง ยึดมัน่ ในกฎหมาย ระเบียบราชการ รับผิดชอบต่อสังคมโดยการเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถดูแลสุ ขภาพตนเองได้ ร่ วมกันจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ ดูแลกันใน
ชุมชนให้มีสุขภาพดี
นอกจากนั้นระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิภาพ ทั้งด้านการเงิน อาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อม
GREEN & CLEAN พัฒนาระบบสนับสนุนให้การบริ การมีคุณภาพได้มาตรฐาน เช่น การป้ องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ (IC) มาตรฐานทางห้องปฏิบตั ิการด้านการแพทย์ (LAB) เภสัชกรรม/คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ (คบส.)
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุ ขภาพ (IT) สหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายมีส่วนสําคัญในการให้คาํ แนะนําการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชี พของตน เป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริ การในหน่ วยบริ การให้ประชาชนได้รับบริ การที่มีคุณภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับการพัฒนา
คลินิกหมอครอบครัว
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ในการทํางานร่ วมกับชุ มชน ภาคีเครื อข่าย ต้องอาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตน ประสานงานใน
เครื อข่ายและภาคีเครื อข่าย มีช่องทางการสื่ อสารที่ชดั เจน มีกลไกสร้างสัมพันธ์กบั ชุมชนและสร้างความร่ วมมือ
ร่ ว มกัน คิ ด ค้นหาความจํา เป็ นด้านสุ ขภาพในพื้ น ที่ จากนั้น มาวางแผนโครงการแก้ปัญหา ร่ วมกัน ทํา ร่ ว มกัน
แก้ปัญหา รวมถึงประเมินผลและเรี ยนรู ้ไปด้วยกัน ส่ งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีและพึงพอใจ ไม่เกิดข้อร้องเรี ยน
นอกจากการประสานงานกับภาคีเครื อข่ายแล้วการประสานภายใน คปสอ. หรื อ รพ.สต. มีแนวทาง
ชัดเจน นําไปปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เหมาะสมตามบริ บท
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เพื่อให้เกิดการบริ การที่ดี ควรมีการวางแผนเรื่ องอัตรากําลัง สํารวจส่ วนขาด วางแผนการสรรหา
บุ ค ลากรให้ ต รงตามความต้อ งการมี ก ารมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจน มี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากร
สร้างแรงจูงใจ สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้รางวัล ประเมินผลอย่างเป็ นธรรม การสร้างสิ่ งแวดล้อมเอื้อ
ต่อการทํางาน ทําให้บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจ อันเป็ นเป้ าหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข คือ ประชาชน
สุ ขภาพดีแล้วเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสุ ขในการทํางานด้วยและเพื่อให้เกิดระบบสุ ขภาพยัง่ ยืน ในการพัฒนาบุคลากร
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนสามารถดูแลสุ ขภาพตนเอง และครอบครัวได้

หน้าที่สาํ คัญของ รพ.สต. คือ การจัดระบบบริ การครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
จึงควรมีการพัฒนาคุณภาพการบริ การ ทั้งในเชิงรุ ก และเชิงรับ มีระบบการบริ การและข้อมูลสุ ขภาพที่เชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างเหมาะสม
การพัฒนางานเชิงรับในสถานบริ การ รพ.สต. เป็ นหน่วยบริ การด่านหน้า สามารถให้บริ การที่เป็ น
ความจําเป็ นขั้นพื้นฐานให้ได้ตามมาตรฐาน ครบทุกมิติท้ งั ด้านการรักษา ส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื้ นฟู และทุกกลุ่มวัย
ได้แก่ การบริ การตรวจรั กษาโรคแบบผูป้ ่ วยนอก การให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น การฝากครรภ์ คลิ นิกส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเด็กดี การฟื้ นฟูโดยแพทย์แผนไทย งานทันตกรรม และเภสัชกรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug
Use: RDU) มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอ พร้อมใช้สาํ หรับการให้บริ การประชาชน
การพัฒนาบริ การเชิงรุ กในพื้นที่ มีระบบการดูแลต่อเนื่ อง Continuing of Care : COC) ครอบคลุม
อย่างน้อย 4 กลุ่ ม ได้แ ก่ ผูส้ ู ง อายุก ลุ่ ม เตี ย ง 3 - 4 ผูพ้ ิการที่ ตอ้ งดู แ ลเป็ นพิเ ศษ เด็ก พัฒ นาการล่ าช้าที่ ตอ้ งได้รั บ
การกระตุน้ รักษา และกลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย (Palliative care) การควบคุมโรคระบาด การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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ในการบริ การต้องมีการทํางานร่ วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย จึงอาศัย Clinical Practice Guidelines
(CPG) จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็ นแนวทางการให้บริ การและสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง สร้างช่องทางการสื่ อสาร ระบบ
ให้คาํ ปรึ กษา ระบบส่ งต่อผูป้ ่ วยกรณี เกิ นขีดความสามารถ เพื่อให้เกิ ดการบริ การที่ไร้ รอยต่อ มีการบันทึกข้อมูล
บริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เก็บรักษาในฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย

สุ ดท้ายผลลัพธ์ในการทํางานคื อ ประชาชนมี สุขภาพดี ประชาชนสามารถดู แลสุ ขภาพตนเอง
และครอบครัวได้ รวมถึงร่ วมกันดูแลกันในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ได้รับบริ การด้านสุ ขภาพครบถ้วนเหมาะสม
มีการติดตามผลการดําเนิ นงานตัวชี้วดั จากแหล่งข้อมูลกลาง คือ HDC และนําข้อมูลมาวิเคราะห์สร้างนวัตกรรม
งานวิจยั สอดคล้องกับปั ญหาชุมชน เพื่อหาโอกาสพัฒนาคุณภาพการทํางานอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
เนื่ อ งจาก รพ.สต. แต่ ล ะพื้ น ที่ มี บ ริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตามลัก ษณะประชากร ภู มิ ศ าสตร์
วัฒ นธรรม ประเพณี เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง ศาสนา รวมทั้ง จํา นวนประชากรที่ รั บ ผิด ชอบ ดัง นั้น เกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว นี้จึงเป็ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่า สําหรับเป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนาคุณภาพใน รพ.สต.
ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความจําเป็ นด้านสุ ขภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม คณะทีมตรวจ
ประเมินและผูร้ ับการประเมินต้องทําความเข้าใจเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาวอย่างละเอียด มีขอ้ ตกลงในการประเมิน
ร่ วมกัน เพื่อให้การพัฒนาบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการอย่างแท้จริ ง นอกจากนั้นพื้นที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
เพิ่มเติมจากเกณฑ์น้ ีได้ อันเป็ นการพัฒนาต่อยอด ต่อเนื่อง เป็ นการพัฒนาตามวงล้อ PDCA ที่ไม่มีสิ้นสุ ด
อนึ่ ง ปั จ จัย แห่ ง ความสํ า เร็ จ ในการพัฒ นาระบบสุ ข ภาพอํา เภอ คื อ การทํา งานร่ ว มกัน ของ
โรงพยาบาล สาธารณสุ ขอําเภอ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ภาคีภาคส่ วน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าํ
ชุมชน ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งต้องอาศัยการนําองค์กร แนะการจัดการที่ดี นอกจากนั้นต้องอาศัยการนําของ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับ จึงสามารถขับเคลื่อนนโยบายและงานสําคัญให้ประสบความสําเร็ จได้
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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บทที่ 
เกณฑ์ คุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 1
การนําองค์กรและการจัดการดี

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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มีการทํางานร่วมกัน
ของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.)
และระดับตําบล

2
1. มีแนวทางทีจ่ ะ
ทํางานร่วมกัน และ
ดําเนินงานตาม
หน้าที่ในส่วนที่
รับผิดชอบ

1.1 ภาวะผู้นาํ การนํา ธรรมาภิบาล
1.1.1 ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารองค์กร

เกณฑ์

4

4
2. มีข้อ 1 และ
มีการกําหนดและ
การถ่ายทอด
ทิศทางทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม

คะแนน
6
3. มีข้อ 1, 2 และ
มีการดําเนินการ
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมี
จริยธรรมและ
มีการสนับสนุนต่อ
ชุมชน
8
4. มีข้อ 1, 2, 3
และมีการกํากับ
ติดตามดูแลอย่างเป็น
ระบบ

10
5. มีข้อ 1, 2, 3, 4
และมีการทบทวน
ผลการดําเนินงาน
และวางแผนแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการดี
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
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คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.)
ประกอบด้วยผูแ้ ทนภาครัฐ ผู้แทน
ภาคเอกชนและผู้แทนภาค
ประชาชนในอําเภอ จํานวน
ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน โดยมีนายอําเภอ
เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจ
หน้าที่กําหนดแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในอําเภอ และดําเนินการให้

ระบบการนํา หมายถึง โครงสร้าง
และกลไกการตัดสินใจของผู้นําใน
องค์กร การสื่อสาร การนําผล
การตัดสินใจดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
การเลือกสรร พัฒนาผู้นํา/ผู้บริหาร
การตอกย้ําค่านิยม ทิศทาง
ความคาดหวัง รวมทัง้ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นํา

คําสําคัญ
และนิยามปฏิบตั กิ าร
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2

4

คะแนน
6

คะแนนที่ได้

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง มีคําสั่งแต่งตั้ง
รายงานการประชุม รูปภาพกิจกรรม/
คณะกรรมการ พชอ. คณะกรรมการ
การบันทึกการให้
และมอบหมายงานที่ พชอ.
การสนับสนุนชุมชน
ชัดเจน

เกณฑ์

สัมภาษณ์/สอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง

8
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10

- สัมภาษณ์/สอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง
- เอกสารสรุปผล
การดําเนินงานและ
แผนแก้ไข
- รูปภาพกิจกรรม
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เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงาน
ดังกล่าว โดยบูรณาการและระดม
ทรัพยากรที่มีอยู่ในอําเภอ ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค
ประชาชน โดยมีสาธารณสุขอําเภอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(อ้างอิง : ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
โดยสํานักงานบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชวี ติ ไทย : สสว.
เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2560)

คําสําคัญ
และนิยามปฏิบตั กิ าร
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายการตรวจประเมิน

หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการดี
1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
1.2.1 การจัดทํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มีการกําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าประสงค์ กลวิธีเพื่อให้บรรลุผลที่มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) มีการกําหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
(2) มีข้อ (1) และมีตัวชี้วัด
(3) มีข้อ (1) (2) และมีเป้าหมาย
(4) มีข้อ (1), (2), (3) และมีระยะเวลา
ที่จะบรรลุเป้าประสงค์

เกณฑ์

1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ



2
3
4

1

5

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
- ดูแผนยุทธศาสตร์ของ CUP และ รพ.สต.
ที่สอดคล้องกัน (เอกสาร)
- สอบถาม/สัมภาษณ์วิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของ CUP และแผนปฏิบัติการของ รพ.สต.

แนวทางการพิจารณา

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (strategic objectives)
หมายถึงความมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กรเป็น
สิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุเพื่อให้สามารถอยูร่ อด
ได้ในระยะยาว เป็นการกําหนดทิศทางระยะยาว
ขององค์กร และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร
หรือปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร

กลยุทธ์ (strategy) มีความหมายในเชิงกว้างว่า
อาจเป็นผลหรือผลมาจากหรือนําไปสู่สิ่งต่อไปนี้ :
การจัดบริการใหม่ รายได้ที่เพิ่มขึ้น การลงทุน
การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร ความสัมพันธ์
ใหม่ๆกับบุคลากรหรืออาสาสมัคร การเป็นศูนย์
ความเป็นเลิศ การเป็นผู้นําในการวิจัย การเป็น
ผู้ให้บริการเชิงบูรณาการ การตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
ชุมชนหรือความต้องการด้านสาธารณสุข

คําชีแ้ จง/คํานิยาม

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการดี
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด.........................................
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รายการตรวจประเมิน

หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการดี
1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
(5) มีข้อ (1), (2), (3), (4) และมีกลวิธี
เพื่อให้บรรลุผลที่มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
1.2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติ
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่
ตอบสนอง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
จัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้
เพียงพอต่อการดําเนินงานได้สําเร็จ
ถ่ายทอดแผนไปสู่บุคลากรทุกคนให้
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการนําไปปฏิบัติ
ให้บรรลุ กําหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตาม
ความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ
(1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
(2) มีข้อ (1) และมีจัดสรรทรัพยากร
(คน เงิน ของ) ให้เพียงพอต่อ
การดําเนินงานได้สําเร็จ

เกณฑ์

2

1

5

5

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

7

- แผนปฏิบัติการ รพ.สต. (เอกสาร)
- ภาพกิจกรรมการประชุม/
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
- แบบประเมินตนเองผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ รพ.สต.
- สอบถาม/สัมภาษณ์การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

แนวทางการพิจารณา

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

แผนปฏิบัติการ (Action plan) หมายถึง
แผนที่ระบุกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งรายละเอียด
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในช่วงเวลาที่ต้องทําให้สําเร็จ

การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เช่น
การจัดทําแผนปฏิบัติการถ่ายทอดแผนไปสู่
การปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สําคัญ สร้างความมั่นใจในความยั่งยืนของ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เป็นผลจาก
แผนปฏิบัติการ บุคลากรตระหนักในบทบาท
และการมีส่วนร่วมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

คําชีแ้ จง/คํานิยาม

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายการตรวจประเมิน

หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการดี
1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
(3) มีข้อ (1), (2) และถ่ายทอดแผนไปสู่
บุคลากรทุกคนให้ตระหนักและ
มีส่วนร่วมในการนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
(4) มีข้อ (1), (2), (3) และกําหนดตัวชี้วัด
ที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการ
(5) มีข้อ (1), (2), (3), (4) และบุคลากร
รับทราบและสามารถปฏิบัติได้
รวมคะแนน

เกณฑ์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

10

5

4

3

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
แนวทางการพิจารณา

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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9
8

เกณฑ์

รายการตรวจประเมิน

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

แบบประเมิ
นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
คะแนน
คะแนน
แนวทางการพิจารณา
คําชีแ้ จง/คํานิยาม
เต็ม
ทีหมวด
่ได้ 1 การนําองค์กรและการจัดการดี
หน่วยบริดการดี
การ.................................................................อําเภอ..........................................จังหวัด.........................................
หมวด 1 การนําองค์กรและการจั
1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
1.3 ระบบบริ
ดการที
าํ คัญายทอดแผนไปสู่
(3) มีหขารจั
้อ (1),
(2)ส่ และถ่
3
1.3.1 การจั
ด
การการเงิ
น
และบั
ญ
ชี
บุคลากรทุกคนให้ตระหนักและ
คะแนน
ห้บรรลุ
เกณฑ์ มีส่วนร่วมในการนําไปปฏิบัติใรายการตรวจประเมิ
น
แนวทางการพิจารณา
คําชีแ้ จง/คํานิยาม
เต็
ม
ได้
4
(4) มีข้อ (1), (2), (3) และกําหนดตัวชี้วัด
1.3 ระบบบริ
ห
ารจั
ด
การที
ส
่
า
ํ
คั
ญ
ที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของ
1.3.1บัตการจั
5
พิจารณาจากเอกสารดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
แผนปฏิ
ิการ ดการการเงินและบัญชี
- คําสั่งคณะกรรมการการเงิน การเงิน การคลัง หมายถึง
การกํ(2),ากับ(3),ติด(4)
ตามและบุ
ตรวจสอบ
(5) มีข้อ มี(1),
คลากรการเงิน5การคลัง ป้องกันการทุจริต
- แผนการใช้เงินงบประมาณ การควบคุมดูแลการใช้
ประพฤติมิชอบ
รับทราบและสามารถปฏิ
บัติได้
เงินบํารุง
จ่ายเงินแผ่นดิน และของ
1. มีรวมคะแนน
คําสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน10
ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
1
- บัญชีการควบคุม
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นไป
รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินถอนเงิน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน
การรับ-จ่ายเงิน
โดยถูกต้องมีวินัย คุ้มค่า
2. มีแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินบํารุง
1
- บัญชีเกณฑ์คงค้าง
โปร่งใส และสามารถ
3. มีหลักฐานทางการเงินที่ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน
1
- มีบญ
ั ชีควบคุมการรับ-จ่ายเงินเป็นปัจจุบันถูกต้อง (404/407)
- สมุดคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบได้ โดยการวาง
- สมุดคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน และสรุปผลการใช้ประจําปี
และสรุปผลการใช้ประจําปี กรอบหลักเกณฑ์กลางให้
- มีเอกสารการดําเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดําเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ
- เอกสารการดําเนินการ
หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
และเป็นปัจจุบัน
จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นปัจจุบัน
4. มีแฟ้มการจัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้างหรือมีการบันทึกบัญชีผ่าน
1
- ผลการตรวจสอบของ
โปรแกรมการเงินอื่นๆได้ถูกต้องและทันตามกําหนดเวลา
คณะกรรมการตรวจสอบ
5. ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในปีละ 2 ครั้ง
1
ภายในและแผนแก้ไข
และนําผลข้อเสนอแนะไปแก้ไข
รวมคะแนน
5

คู่ มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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1.3 ระบบบริหารจัดการทีส่ าํ คัญ
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และเกณฑ์ Green and Clean
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่ สถานที่ สภาพแวดล้อม
เกณฑ์
รายการตรวจประเมิน
คะแนน
เต็ม
1.3 ระบบบริหารจัดการที่สาํ คัญ
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และเกณฑ์ Green and Clean
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่ สถานที่ สภาพแวดล้อม
(1) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส
5
1. บริเวณทั่วไปสะอาด
1
2. มีข้อ 1 และจัดเป็นสัดส่วน
2
3. มีข้อ 1, 2 และ มีรั้วรอบขอบชิด
3
4. มีข้อ 1, 2, 3 และมีการกําหนดจุดสําหรับจอดรถผู้ป่วยฉุกเฉิน
4
5. มีข้อ 1, 2, 3, 4 และมีการกําหนดจุดสําหรับจอดรถผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
5
เป็นไปตามมาตรฐาน
คะแนน
ที่ได้

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สะอาด หมายถึง ความสะอาดบริเวณสถานที่
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
จุดสําหรับจอดรถผู้ป่วยฉุกเฉิน คือ จุดที่
กําหนดไว้สําหรับจอดรถของผู้ป่วยฉุกเฉิน
สามารถมาจอดเพื่อรับส่งผู้ป่วยได้สะดวกและ
ใกล้กับจุดที่กําหนดไว้สําหรับให้บริการผู้ป่วย
วิกฤติฉุกเฉิน
จุดที่กําหนดไว้สําหรับจอดรถผู้พิการ/ผู้พิการ
หมายถึง จัดที่ ไว้สําหรับ ผู้พกิ ารหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้างไม่น้อยกว่า 2,400 มิลลิเมตร และยาว
ไม่น้อยกว่า6,000 มิลลิเมตร และจัด
ให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า
1,000 มิลลิเมตร
การสังเกต,
สํารวจ,
สอบถาม/
สัมภาษณ์

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คําชีแ้ จง/คํานิยาม

วิธีการ
ประเมิน

หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว ปี ๒๕๖๑
หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการดี

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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รายการตรวจประเมิน

1.3 ระบบบริหารจัดการที่สาํ คัญ
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และเกณฑ์ Green and Clean
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่ สถานที่ สภาพแวดล้อม
(2) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส
(2.1) ห้องทํางาน (Back office & Service)
(2.2.1) มีป้ายติดหน้าห้องทุกห้องที่สอดคล้องกับภารกิจ
(2.2.2) มีป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ ระบุชื่อ สกุล ตําแหน่งทุกโต๊ะภายในห้องนั้น
(2.2.3) อุปกรณ์ท่คี วรใช้ร่วมกัน ให้จัดวางไว้ที่ใดที่หนึ่งของสํานักงาน เช่น
กรรไกรตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ที่เหลาดินสอ ปากกาเขียนแผ่นใส
คัตเตอร์ เป็นต้น ทําป้าย 5 ส สะดวกให้ครอบคลุม และชัดเจน
(2.2) โต๊ะคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์
สาย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ ต้องเก็บให้ปลอดภัย
และเป็นระเบียบ
(2.3) ตู้เก็บเอกสารและการเก็บเอกสาร
(2.3.1) มีป้าย ส สะดวก ติดไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เหมือนกันทุกแฟ้ม
ในทุกตู้ และจัดเก็บเป็นระเบียบ
(2.3.2) เอกสารที่อยู่ในแฟ้มงานจะต้องเป็นเอกสารปีปัจจุบัน หรือหากมี
เอกสารย้อนหลังเกิน 1 ปีต้องเป็นเอกสารที่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูล
เกี่ยวพันกัน และต้องระบุจากปีใดถึง ปีใด
(2.4) โทรศัพท์
มีโทรศัพท์ส่วนกลางและหมายเลขโทรศัพท์ภายในและภายนอก
ที่สามารถติดต่อได้
(2.5) นาฬิกา
มีนาฬิกาบอกเวลาที่เดินตรงเวลาในสถานบริการ
รวมคะแนน

เกณฑ์

13

1

1

1

2
1

1

8
3
1
1
1

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

การสังเกต,
สํารวจ,
สอบถาม/
สัมภาษณ์

วิธีการ
ประเมิน



กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
ขั้นตอนที่ 1 สร้างกระบวนการพัฒนา
1. มีการกําหนดนโยบาย
จัดทําแผนการขับเคลื่อน
พัฒนาศักยภาพ และสร้าง
กระบวนการสื่อสารให้เกิด
การพัฒนาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม GREEN &
CLEAN อย่างมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กร

1

1

1
1

1

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์

อ้างอิงจาก เกณฑ์ของกรมอนามัย 2560, กระทรวงสาธารณสุข
คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา

1. รพ.สต.มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั้งองค์กร
2. มีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN &
CLEAN เช่น การอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับ การแพร่เชื้อหรืออันตราย
ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ การใช้ชุดทดสอบภาคสนาม เป็นต้น
4. มีคณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
GREEN & CLEAN
5. มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมทั้ง
องค์กร

คําอธิบายเกณฑ์

1.3 ระบบบริหารจัดการทีส่ าํ คัญ
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และ เกณฑ์ GREEN & CLEAN
1.3.2.2 เกณฑ์ GREEN & CLEAN

หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................

หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการดี

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

22
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม GREEN
G: Garbage
2. มีการจัดการมูลฝอย
(การจัดการขยะ ติดเชื้อตามกฎหมาย
ทุกประเภท)
กฎกระทรวงว่าด้วย
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545

3

รพ.สต. มีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ใน 6 หัวข้อ คือ
1. บุคลากร
1) มีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งได้รับการ
อบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติด
เชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
2) ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับ
การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
2. การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
1) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งกําเนิด
2) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุของมีคมและวัสดุของไม่มีคม
3. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
1) ภาชนะบรรจุฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ทําด้วย
วัสดุแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิดและ
ป้องกันการรั่วไหลของเหลวภายในได้
2) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ต้องบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของภาชนะ
บรรจุ
3) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดง
ทึบแสง ทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ
สารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
4) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของไม่มีคม ต้องบรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัด

คําอธิบายเกณฑ์

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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1

1

2
1
1
6
1

1

2
1

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
G: Garbage
2. มีการจัดการมูลฝอย
(การจัดการขยะ ติดเชื้อตามกฎหมาย
ทุกประเภท)
กฎกระทรวงว่าด้วย
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545

4

ปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น
5) มีเครื่องหมายและคําเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ
6) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่มลู ฝอยติดเชื้อ)
มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและทําลายพร้อมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
4. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
1) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ประกอบด้วยถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง
ในขณะปฏิบัติงาน
2) ใช้ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ เวลาเคลื่อนย้าย
3) มีการเคลือ่ นย้ายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อไปเก็บกักทีพ่ ักรวมทุกวัน
4) มีการทําความสะอาดภาชนะรองรับและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่
จัดไว้เฉพาะและน้ําเสียที่เกิดจากการล้างทําความสะอาด มีการระบายลงสู่ระบบบําบัด
น้ําเสีย เช่น บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป เป็นต้น
5. บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
1) แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อับชื้น
2) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา สถานที่ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหาร
3) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ พื้นผิวเรียบทําความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
4) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ มีความจุเพียงพอ
5) มีข้อความแสดงซึ่งมีขนาดและสีทสี่ ามารถเห็นได้ชัดเจนว่า“ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ”
6. การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
รพ.สต. มีการจัดการขยะแบบใด (เลือก 1 วิธีตามการจัดการขยะของ รพ.สต.)
 6.1 กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง

คําอธิบายเกณฑ์

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1
1
1
2

5
1
1

1
1
1

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
1
- สังเกต
สอบถาม/
1
สัมภาษณ์
4
1

24
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
G: Garbage
2. มีการจัดการมูลฝอย
(การจัดการขยะ ติดเชื้อตามกฎหมาย
ทุกประเภท)
กฎกระทรวงว่าด้วย
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545



6.3 กรณีให้ผอู้ ื่นกําจัดให้
1) มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดที่ได้รับอนุญาต
และแสดงชื่อสถานที่กําจัดที่เชื่อได้ว่ามีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2) มีการใช้งานเอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่

 6.2 กรณีส่งให้โรงพยาบาลที่รับเป็นศูนย์รวมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 6.3 กรณีให้ผู้อื่นกําจัดให้
6.1 กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง
1) ได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้
2) ผู้ปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงาน
3) บริเวณโดยรอบเตาเผาสะอาด
4) มีบ่อรองรับเถ้ามูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ
6.2 กรณีส่งให้โรงพยาบาลที่รับเป็นศูนย์รวมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
1) มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด และแสดงชื่อ
สถานที่กําจัดทีเ่ ชื่อได้ว่ามีการนํามูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2) ภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อสําหรับส่งกําจัดที่โรงพยาบาล ต้องมีลักษณะเป็น
ภาชนะที่มีพื้นและผนังทึบ ทําด้วยวัสดุทําความสะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิด ป้องกัน
การรั่วไหลของเหลวภายในได้ และมีระบบป้องกันการตกหล่นในระหว่างการเคลื่อนย้าย
ด้านข้างภาชนะมีข้อความว่า “ภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามเปิด ห้ามนําไปใช้ใน
กิจการอื่น”

คําอธิบายเกณฑ์

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

1

2
1

1

๒
1

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
๒
สอบถาม/
1
สัมภาษณ์
1

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

25

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1852/2556) และดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามข้อกําหนดในกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545

คําอธิบายเกณฑ์



6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณ
อ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง

1. มีกิจกรรมลดการเกิดมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดด้วยกิจกรรม 3 R คือ
Reduce: การลดปริมาณการใช้
Reuse: การใช้ซ้ํา
Recycle: การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
2. มีการคัดแยกมูลฝอยตามประเภทของมูลฝอย ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์
มูลฝอยอันตราย และนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง
R: RESTROOM 4. พัฒนาส้วมใน
มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ใน 16 ข้อ ได้แก่
(ห้องส้วม)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ความสะอาด (Health : H)
ตําบล ให้ได้มาตรฐานส้วม 1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก
สาธารณะไทย (HAS)
อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
2. น้ําใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตักน้ํา สะอาด
อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
3. กระดาษชําระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจําหน่ายหรือ
บริการฟรี) หรือสายฉีดน้ําชําระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ํา กระจก สะอาด ไม่มคี ราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
G: Garbage
2. มีการจัดการมูลฝอย
(การจัดการขยะ ติดเชื้อตามกฎหมาย
ทุกประเภท)
กฎกระทรวงว่าด้วย
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545
3. มีการจัดการมูลฝอยทุก
ชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

1

1
1

1

1

16
9
1

1

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์
1

26
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5. มีมาตรการลดการใช้
สารเคมีในห้องส้วม

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
R: RESTROOM 4. พัฒนาส้วมใน
(ห้องส้วม)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล ให้ได้มาตรฐานส้วม
สาธารณะไทย (HAS)

7

7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชํารุด
9. จัดให้มีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจํา
ความเพียงพอ (Accessibility: A)
10. จัดให้มีส้วมนั่งราบสําหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่าง
น้อยหนึ่งที่
* ต้องจัดให้มีหอ้ งส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้ อย่างน้อย 1
ห้อง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
ความปลอดภัย (Safety: S)
12. บริเวณทีต่ ั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว
13. กรณีที่มีหอ้ งส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสําหรับชาย - หญิง โดยมี
ป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
14. ประตูที่จบั เปิด – ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
15. พื้นห้องส้วมแห้ง
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ
1. ใช้สารจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในการทําความสะอาดแทนการใช้สารเคมี เช่น น้ําหมักจากผลไม้
รสเปรี้ยว เป็นต้น
2. กรณีต้องการเพิ่มความหอมสดชื่นในห้องส้วม ให้เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีกลิ่น
หอม เช่น ใบเตยหอม มะกรูด กากกาแฟ เป็นต้น ทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์เคมี

คําอธิบายเกณฑ์

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

1

1
1
1
1

1
๕
๑
๑

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
1
- เอกสารที่
เกีย่ วข้อง
1
- สังเกต
1
สอบถาม/
2
สัมภาษณ์
1
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27

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)

ENVIRONMENTAL

E:

7. มีการจัดสิ่งแวดล้อม
ทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
พักผ่อนที่สร้างความรู้สึก
ผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
สําหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับ
บริการ

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
E: ENERGY
6. มีมาตรการประหยัด
(การจัดการด้าน พลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิด
พลังงาน)
การปฏิบัติตามมาตรการที่
กําหนดร่วมกันทั้งองค์กร

8

2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การจัดสวนสร้างความร่มรื่นหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับมลพิษ เป็นต้น

มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง
รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ อย่างประหยัด เช่น
- กําหนดเวลาการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
- การใช้รถยนต์ร่วมกัน (Car pool)
- ส่งเสริมการใช้จักรยานในโรงพยาบาล
- รณรงค์การใช้น้ําอย่างประหยัด เป็นต้น
มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
1. มีมาตรการการดําเนินงานการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน
2. มีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน
3. มีผลการดําเนินการกิจกรรมประหยัดพลังงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
1. มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกโดยใช้หลักการการ 5 ส
(สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และ HWP (สะอาด ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา)

คําอธิบายเกณฑ์

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

1

1
1
1
1

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์
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8. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบ
องค์รวม ได้แก่ กิจกรรม
ทางกาย (Physical activity)
กิจกรรมให้คําปรึกษา
ด้านสุขภาพขณะรอรับ
บริการของผู้ป่วยและญาติ

เกณฑ์การประเมิน

N:NUTRITION 9. มีกิจกรรมส่งเสริมด้าน
(โภชนาการ
โภชนาการ อาหารปลอดภัย
อาหารปลอดภัย และผักปลอดสารพิษ
และผักปลอด
สารพิษ)
10. จัดให้มีบริการน้ําดื่ม
สะอาดแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ
11. ส่งเสริมการคัดแยกมูล
ฝอยและใช้ประโยชน์จากมูล
ฝอยในชุมชน

(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)

ENVIRONMENTAL

E:

กิจกรรม
GREEN
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2. จัดบริการให้คาํ ปรึกษาแก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย รวมทัง้ กลุ่มเสี่ยง กลุม่ ที่
เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อให้เกิดความตระหนักและจูงใจให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคถูกต้องตามหลักโภชนาการและการเพิ่ม
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีและป้องกันบําบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
1. จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านโภชนาการ อาหารปลอดภัย และผัก
ปลอดสารพิษ
2. รณรงค์เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการกินผักปลอดสารพิษ/ ผักพื้นบ้าน /
เมนูอาหารพื้นเมือง /อาหารลดหวาน มัน เค็ม
1. จัดให้มีจุดบริการน้ําดื่มอย่างเพียงพอต่อจํานวนผู้มารับบริการ
2. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ11)
ณ จุดที่ให้บริการน้ําดื่ม ความถี่ 6 เดือน/ครัง้
1. ส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมลดการเกิดมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดในชุมชนด้วย
กิจกรรม 3 R คือ
Reduce: การลดปริมาณการใช้
Reuse: การใช้ซ้ํา
Recycle: การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
2. ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในชุมชนตามประเภทของ มูลฝอย ได้แก่ มูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อชุมชน เวชภัณฑ์ยา
เป็นต้น นําไปกําจัดอย่างถูกวิธี

1. มีกิจกรรมให้ความรู้ โดยการสอน สาธิต เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล ให้สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน ได้อย่างถูกต้อง

คําอธิบายเกณฑ์

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

1

1

1
1

1
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กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
1
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
1
สัมภาษณ์
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

13. มีการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม GREEN โดย
การนําไปใช้ประโยชน์และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
N:NUTRITION 11. ส่งเสริมการคัดแยกมูล
(โภชนาการ
ฝอยและใช้ประโยชน์จากมูล
อาหารปลอดภัย ฝอยในชุมชน
และผักปลอด
สารพิษ)
12. ส่งเสริมการปลูกและ
บริโภคอาหารปลอดสารพิษ
ในชุมชน

3

3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย เช่น ธนาคารขยะ
ปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ เป็นต้น
4. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น มูลฝอยจากผู้ป่วยติดเตียง มูลฝอยจาก
การฉีดอินซูลิน การล้างแผล เป็นต้น
1. ส่งเสริม/สนับสนุน การปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชน
2. ส่งเสริม/สนับสนุน การจัดตลาดนัดสีเขียวในชุมชน เพื่อให้เกิดเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยในชุมชน
มีการสร้าง นวัตกรรม GREEN หมายถึง มีการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ
อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร หรือ
การพัฒนาต่อยอดการดําเนินงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ GREEN เช่น
- Product Innovation คือ การคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งของที่แตกต่างจากรูป
แบบเดิมเพื่อช่วยสนับสนุนการดําเนินงานตาม GREEN
- Process Innovation คือ การคิดค้นหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทํางาน
หรือต่อยอดกระบวนการดําเนินงานตาม GREEN
- Service Innovation คือ การนําความคิดและแนวทางการดําเนินงานด้าน
การบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ผา่ นการคิดอย่างเป็นระบบ และเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง เพื่อมุ่งตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
- Management Innovation คือ การพัฒนาระบบงานบริหาร ระบบการทํางาน
วิธีการทํางาน หรือการผสมผสานการทํางานรูปแบบใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ๆ
ในการบริหารจัดการสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม GREEN

คําอธิบายเกณฑ์

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

1

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
1
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
1
สอบถาม/
สัมภาษณ์
1
1
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กิจกรรม
GREEN
N:NUTRITION
(โภชนาการ
อาหารปลอดภัย
และผักปลอด
สารพิษ)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ผู้นําชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนา
GREEN ลงสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดกิจกรรม GREEN & CLEAN Community

14. สร้างเครือข่ายการ
พัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน
เพื่อให้เกิด GREEN &
CLEAN Community
คะแนนรวม

คําอธิบายเกณฑ์

3

เกณฑ์การประเมิน
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คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
1
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์
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5

รวมคะแนน

5
1
1
1
1
1

คะแนน
เต็ม ได้

1.3 ระบบบริหารจัดการที่สาํ คัญ
1.3.3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย IT, IC, LAB,
เภสัชกรรมและ RDU/คบส.
1. มีแผนการจัดสรรงบประมาณ/วัสดุ/ครุภัณฑ์
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรจากแม่ข่าย
3. มีแผนสนับสนุน/หมุนเวียนบุคลากร
4. มีแผนการสอบเทียบ/แผนการบํารุงรักษาเครื่องมือ
5. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

รายการตรวจประเมิน
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สอบถาม/สัมภาษณ์

แนวทางการพิจารณา

1.3 ระบบบริหารจัดการทีส่ าํ คัญ
1.3.3 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบบริการจากแม่ขา่ ย IT, IC, LAB, เภสัชกรรมและ RDU/คบส.

เกณฑ์

3

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการดี
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนระบบบริการจาก
แม่ข่าย หมายถึง การสนับสนุน
ระบบบริการจากแม่ข่าย
ครอบคลุมงาน IT, IC, LAB,
เภสัชกรรมและ RDU/คบส.
โดยการควบคุมกํากับ ติดตาม
นิเทศงาน ดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว้

คําชีแ้ จง/คํานิยาม

32
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แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 2
การให้ความสําคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

33

33

คะแนน
2
4
6
มีข้อ 1, 2 และ
หมวด 2 การให้ - มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย มีข้อ 1 และ
- จัดทําแผนงานโครงการ - ดําเนินการด้านสุขภาพ
ความสําคัญกับ - มีแนวทางในการจัดการ
แก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ
ประชากร
- ชุมชน
- ร่วมรับรู้ โดยมีกระบวนการ
เป้าหมาย ชุมชน - ชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย
ค้นหา ทบทวนปัญหา
และผู้มสี ่วนได้ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด/ มีส่วนร่วม
วางแผนงานกิจกรรม
โดยภาคีเครือข่าย
ส่วนเสีย
ในกิจกรรม
ด้านสุขภาพ
มีส่วนร่วม (ประชาคม/SRM/
Customer
ด้านสุขภาพ
- มีช่องทางการประสานงาน - มีการจัดระบบบริการ ธรรมนูญสุขภาพ)
Focus
ภายในเครือข่ายและภายนอก สุขภาพร่วมกัน
- ร่วมทํากิจกรรมดําเนินงาน
Community
แก้ไขปัญหาสําคัญของพื้นที่
Participation เครือข่าย
(OTOP)
- ร่วมประเมินผล

เกณฑ์

34

8
มีข้อ 1, 2, 3 และ
- ผลลัพธ์ปัญหาสําคัญของ
พื้นที่(OTOP) ดีขึ้น
- ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ทบทวน ร่วมรับผิดชอบและ
ตรวจสอบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลลัพธ์ที่ได้และ
ปรับปรุงร่วมกัน
- มีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ภาคีเครือข่ายต่อ
การทํางานร่วมกันกับ
รพ.สต.

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 2 การให้ความสําคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

10
มีข้อ 1, 2, 3, 4 และ
- มีการนําข้อเสนอแนะ/
ข้อร้องเรียน พัฒนาการจัด
ระบบบริการและ
ความพึงพอใจที่ดีขึ้น
- ชุมชนและภาคีเครือข่าย
เข้มแข็ง ร่วมเป็นเจ้าของใน
การจัดการปัญหาสุขภาพที่
ต่อเนื่อง และบูรณาการกับ
งานบริการอื่น
- สามารถเป็นแบบอย่างใน
การแก้ไขปัญหาสําคัญของพื้นที่
(OTOP)

34
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

คะแนนที่ได้

วิธีการประเมิน
และเอกสาร
ประกอบ
การพิจารณา

เกณฑ์

2
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ฐานข้อมูล ช่องทางการ
สื่อสาร
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการแก้ไขปัญหา

4
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนงานโครงการและ
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

คะแนน
6
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การได้มาซึ่งปัญหาสําคัญของ
พื้นที่(OTOP) การดําเนิน
กิจกรรมและการประเมินผล

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

8
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์การแก้ไขปัญหา
สําคัญของพื้นที่(OTOP)
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบ วิธีการใน
การทบทวนหรือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
ความพึงพอใจของ
ภาคีเครือข่าย

3

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

10
- สอบถาม/สัมภาษณ์/เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการข้อ
ร้องเรียน
- สอบถาม/สัมภาษณ์/เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาสําคัญของพื้นที่
(OTOP) ได้ประสบผลสําเร็จ

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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3

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

4
2. มีข้อ 1 และมี
การขยายการดําเนินการ
ตามแนวทาง หรือวิธีการ
ในการดูแลพัฒนาและ
สร้างความพึงพอใจ
ของบุคลากรเพิ่มขึ้น
ซึ่งดําเนินการร่วมกัน
ในการใช้ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากรในบาง
ประเด็นปัญหาสําคัญ
ของพื้นที่(OTOP) หรือ
บางระบบของการพัฒนา
คุณภาพบริการ

6
3. มีข้อ 1, 2 และมีดําเนินการตาม
แนวทางหรือวิธีการ ดูแลพัฒนา
สร้างความพึงพอใจ และความผูกพัน
(engagement) ของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับ ภารกิจที่จําเป็น
อย่างเป็นระบบ มีการจัดการ
ทรัพยากร และ พัฒนาบุคลากร
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและครอบคลุม
ตามบริบท และความจําเป็นของพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสําคัญ
ของพื้นที่(OTOP) และการพัฒนา
คุณภาพบริการ

คะแนน
8
4. มีข้อ 1, 2, 3 และมี
การเรียนรู้ ทบทวน
กระบวนการ ดูแลพัฒนา
สร้างความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับบริบทร่วมกัน
มีการปรับปรุง การจัดการ
ทรัพยากร พัฒนาบุคลากร
ให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

10
5. มีข้อ 1, 2, 3, 4 และ
บุคลากร มีความสุข ภูมใิ จ
รับรู้คุณค่า และ
เกิดความผูกพัน ในการพัฒนา
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐม
ภูมิ มีการจัดการทรัพยากร
ร่วมกัน และมีการใช้
ทรัพยากรจากชุมชน ส่งผลให้
เกิดการแก้ไขปัญหาสําคัญ
ของพื้นที่(OTOP) และ
การพัฒนาคุณภาพบริการ
อย่างยั่งยืน

หน่วยบริการ......................................................อําเภอ......................................... จังหวัด.......................................

2
หมวด 3
1. เริ่มมีแนวทางหรือ
การมุ่งเน้น
วิธีการ ดําเนินการใน
ทรัพยากรบุคคล การดูแล พัฒนาและ
Appreciation สร้างความพึงพอใจ
Resources
ของบุคลากร
Sharing and เริ่มวางแผน การใช้
Human
ทรัพยากร และพัฒนา
Development บุคลากร ร่วมกัน
เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสําคัญของพื้นที่
(OTOP) และ
การพัฒนาคุณภาพ
บริการ

เกณฑ์
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2
- สอบถาม/สัมภาษณ์ /
เอกสารใน
การมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ

4
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสร้างความผูกพัน
ความพึงพอใจ และ
ความผาสุกของบุคลากร
ในหน่วยงาน

6
- สอบถาม/สัมภาษณ์/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง วิธีการสร้างความผูกพัน
ความพึงพอใจ และความผาสุกของ
บุคลากรในหน่วยงาน
- สอบถาม/สัมภาษณ์/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง รูปแบบและวิธีการสร้าง
การเรียนรู้ของบุคลากร

คะแนน
8
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการ
สร้างความผูกพัน ความพึง
พอใจ และความผาสุกของ
บุคลากรในหน่วยงาน
- สอบถาม/สัมภาษณ์/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ
และวิธีการสร้างการเรียนรู้
ของบุคลากร

38

10
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานและบรรยากาศ
ในการทํางานของบุคลากรใน
หน่วยงาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คําสําคัญและนิยามปฏิบตั กิ าร
ความผูกพัน (engagement) หมายถึง การที่บุคลากร มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และในงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุพันธกิจ
ขององค์กร
ความผูกพั น อาจหมายถึง การผูกใจบุคลากร หรือใช้คําว่า “ร่วมด้วย ช่วยกัน”การสร้างความผูกพัน ครอบคลุ มการสร้างความสัม พันธ์ การสร้างความพึงพอใจ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารค่าตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ การฝึกอบรมบุคลากรที่มี ความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กร จะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณค่า สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัว สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จ ของงานปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของบุคลากร ควรพิจารณาประเด็นเรื่องค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน การแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียน การพัฒนาความรู้ความสามารถ สิ่งแวดล้อมในการทํางาน
การช่วยเหลือของผู้บริหาร การช่วยเหลือของผู้บริการ ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ภาระงาน การสื่อสาร ความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม ความมั่นคงในงาน
การพัฒนาและการเรียนรู้ หมายถึง การวิจัย และพัฒนา การประเมินและปรับปรุงวิธีการทํางาน การแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ดี และการจัดระดับเทียบเคียง
(benchmarking) รูปแบบการพัฒนาบุคลากร อาจทําได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาจเป็นการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน การเรียนในห้องเรียน การเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ การเรียนทางไกล หรือรูปแบบของการศึกษาและฝึกอบรมอื่นๆ การฝึกอบรมอาจจะเกิดจากการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหรือนอกองค์กร
Resource หมายถึง คน เงิน ของ ความรู้ รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็น ปัจจัยนําเข้า (input) ของการทํางาน

คะแนนที่ได้

วิธีการประเมิน
และเอกสาร
ประกอบ
การพิจารณา

เกณฑ์
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4.2 การบริการในสถานบริการ
(บทบาทเจ้าหน้าที)่
4.2.1 OPD
4.2.2 ER
4.2.3 ANC
4.2.4 WCC
4.2.5 NCD
4.2.6 ทันตกรรม
4.2.7 เภสัชกรรม/RDU

OTOP เรื่อง............................
(ตามประเด็นปัญหาสําคัญของ
พื้นที่)

คะแนน
4.1 จัดบริการตามสภาพ
ปัญหาสําคัญของพื้นที่(OTOP)

1

(ประเมินจาก
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
โปรแกรม/
สอบถาม/
สัมภาษณ์)

1

ประเมินตามเกณฑ์เภสัชกรรม/ RDU

1

1

(ประเมินจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง สอบถาม/สัมภาษณ์)

(ประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม/สัมภาษณ์)

(แบบประเมิน
ภาคผนวก)

(ไม่เกิน 5 ปี )
สามารถใช้ CPG
3.2 มีระบบรับ-ส่งต่อ
และเครื่องมือ ใน
3.3 มีเครื่องมือที่สอดคล้องกับ การให้บริการได้
การบริการ (การบํารุง รักษา
หมุนเวียน)

การจัดบริการระบบให้คําปรึกษา
(โทรศัพท์, Line, สื่อประชาสัมพันธ์)
2.2 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.3 ตารางการปฏิบัติงาน ตาราง
การให้บริการ ระบบจัดคิว

1

(ตามบริบท
สถานบริการ)

เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file)
5.2 การบันทึก
Family Folder
ครบถ้วน สมบูรณ์ตาม
มาตรฐาน

5
5
5
5
5
5

30

5

สําหรับให้บริการ
ผู้ป่วย ผู้รับบริการ

การจัดบริการตาม
สภาพปัญหาของชุมชน
หมายถึง การจัดบริการ
ที่สอดคล้องกับประเด็น
OTOP
การให้บริการในสถาน
บริการ หมายถึง
การจัดบริการภายใน
หน่วยบริการทีจ่ ัดไว้

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม/สัมภาษณ์
ตามรอยการให้
บริการตามประเด็น
OTOP
ประเมินจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม/สัมภาษณ์
ตามรอยการให้
บริการในสถาน
บริการตามแผนก
ต่างๆเช่น OPD, ER
ฯลฯ

จัดให้มีระบบงานและกระบวนการบริการปฐมภูมิที่ครอบคลุมการบริการที่สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการสนับสนุนการให้บริการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุผล
และครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย
รายการตรวจประเมิน
1.
มี
ฐ
านข้
อ
มู
ล
2.
มี
ช
อ
่
งทางการเข้
า
ถึ
ง
บริ
ก
าร
3. ระบบบริการ
4. บุคลากรมี
5. การบันทึกข้อมูล
คะแนน คะแนน แนวทางการ
เกณฑ์
คําชี้แจง/
ผู้รับบริการ
เชิงรุก เชิงรับ
3.1 มี CPG รายบริการที่
ความรู้
5.1 การบันทึกข้อมูล
เต็
ม
ที
ไ
่
ด้
พิจารณา
คํานิยาม
2.1 ช่องทางการสื่อสาร
สนับสนุนจากแม่ข่าย
ความเข้าใจ
ที่ให้บริการใน

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

40
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

หมายเหตุ มีครบถ้วนในแต่ละข้อได้ข้อละ 1 คะแนน

4.3 การบริการในชุมชน
4.3.1 COC : LTC
(4 กลุ่มเป้าหมาย)
4.3.2 การควบคุมและ
ป้องกันโรค (SRRT)
4.3.3 คบส.
4.4 การบริการแพทย์
แผนไทย

เกณฑ์

4. บุคลากรมี
ความรู้
ความเข้าใจ
สามารถใช้ CPG
และเครื่องมือ ใน
การให้บริการได้

(แบบประเมิน
ภาคผนวก)

3. ระบบบริการ
3.1 มี CPG รายบริการที่
สนับสนุนจากแม่ข่าย
(ไม่เกิน 5 ปี )
3.2 มีระบบรับ-ส่งต่อ
3.3 มีเครื่องมือที่สอดคล้องกับ
การบริการ (การบํารุง รักษา
หมุนเวียน)

(ประเมินจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง สอบถาม/สัมภาษณ์)

รายการตรวจประเมิน

ประเมินตามเกณฑ์ คบส.

1. มีฐานข้อมูล 2. มีช่องทางการเข้าถึงบริการ
ผู้รับบริการ
เชิงรุก เชิงรับ
2.1 ช่องทางการสื่อสาร
การจัดบริการระบบให้คําปรึกษา
(โทรศัพท์, Line, สื่อประชาสัมพันธ์)
2.2 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
(ประเมินจาก 2.3 ตารางการปฏิบัติงาน ตาราง
เอกสารที่
การให้บริการ ระบบจัดคิว
เกี่ยวข้อง
โปรแกรม/
สอบถาม/
(ประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สัมภาษณ์)
สอบถาม/สัมภาษณ์)

4

คะแนนรวม

(ตามบริบท
สถานบริการ)

50

5

5

10
5

5. การบันทึกข้อมูล
คะแนน คะแนน
5.1 การบันทึกข้อมูล
เต็ม ที่ได้
ที่ให้บริการใน
เวชระเบียน (เอกสาร
หรือElectronic file)
5.2 การบันทึก
Family Folder
ครบถ้วน สมบูรณ์ตาม
มาตรฐาน

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

การบริการในชุมชน
หมายถึง บริการทีจ่ ัด
ไว้ให้บริการกับผูป้ ว่ ย
ผู้รับบริการ และชุมชน
โดยออกไปให้บริการ
ในชุมชน

คําชี้แจง/
คํานิยาม

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ประเมินจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม/
สัมภาษณ์
ตามรอย
กระบวนการ
ให้บริการแก่ผู้ปว่ ย
ผู้รับบริการใน
ชุมชน

แนวทางการ
พิจารณา

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

41

42

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่ วัย
ข้อ 4.2 การบริการในสถานบริการ
ประเด็น : 4.2.1 OPD 4.2.5 NCD และ 4.4 การบริการแพทย์แผนไทย
(เครื่องมือทีส่ อดคล้องกับการบริการ : การบํารุง รักษา หมุนเวียน)
เกณฑ์การตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ชุดสําหรับตรวจที่พร้อมใช้งาน ต้องมีรายการดังนี้
(1) หูฟัง
(2) เครื่องวัดความดันโลหิต
(3) เครื่องตรวจดู ตา หู คอ จมูก
(4) ไม้กดลิ้น
(5) ไฟฉาย
(6) อุปกรณ์วัดอุณหภูมิกาย
(7) ไม้เคาะเข่า
(8) อุปกรณ์ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง
(9) อุปกรณ์ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงสําหรับเด็ก
(10) อุปกรณ์วัดสายตา (Snellen’s Chart / E – Chart)
(11) เครื่องตรวจน้ําตาลปลายนิ้ว DTX (สําหรับการประเมิน NCD)

ข้อสังเกต/
เงื่อนไขการ
ปรับปรุง

หมายเหตุ 1. การประเมิน OPD และแพทย์แผนไทย (ใช้เครื่องมือชุดตรวจร่วมกันได้)
- OPDและแพทย์แผนไทย มีข้อ 1 – 10 = มี
- OPDและแพทย์แผนไทย ขาดข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1 – 10 = ไม่มี
2. การประเมิน NCD (เครื่องมือชุดตรวจในข้อ 1 – 10 ใช้ร่วมกับ OPD ได้)
- NCD มีข้อ 1 – 11 = มี
- NCD ขาดข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1 – 11 = ไม่มี
อ้างอิงจาก : เกณฑ์ขึ้นทะเบียน “หน่วยบริการประจําและหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี ๒๕๖๑ (สปสช.)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

4

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่ วัย
ข้อ 4.2 การบริการในสถานบริการ
ประเด็น : 4.2.2 ER (เครือ่ งมือทีส่ อดคล้องกับการบริการ : การบํารุง รักษา หมุนเวียน)
เกณฑ์การตรวจประเมิน
1. ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน
1.1 เครื่องมือช่วยชีวิตฉุกเฉินได้แก่
1.1.1ท่อหายใจทางปาก (oral airway # 1 x No.2, No.3, No.4)
1.1.2 ชุดอุปกรณ์กู้ชีพประกอบด้วย Ambulatory Bag พร้อม
Re-breathing Mask (ในกรณีที่มีขีดความสามารถเพียงพอควรมี
Endotracheal Tube และ Laryngoscope ด้วย) และรายงานการทดสอบ
ความพร้อมของเครื่องมือ การบํารุงรักษาเครื่องมือ
1.2 กระดานรองหลังสําหรับทํา CPR
2. ชุดผ่าตัดเล็กและอุปกรณ์ทําแผลเบื้องต้น
3. ชุดอุปกรณ์ตรวจภายในและ Pap Smear
4. ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ออกซิเจน
5. มีอุปกรณ์ผา่ นการฆ่าเชื้อตามระบบมาตรฐานและมีอุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อ
ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน
วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือตู้อบฆ่าเชื้อ
หมายเหตุ

ผลการ
ตรวจสอบ
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อสังเกต/
เงื่อนไขการ
ปรับปรุง

- มีครบทุกข้อ = มี
- ขาดข้อใดข้อหนึ่ง = ไม่มี
อ้างอิงจาก : เกณฑ์ขึ้นทะเบียน “หน่วยบริการประจําและหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี ๒๕๖๑ (สปสช.)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

43
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44

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่ วัย
ข้อ 4.2 การบริการในสถานบริการ
ประเด็น : 4.2.3 เกณฑ์มาตรฐานคลินิกฝากครรภ์ (ANC)
(เครื่องมือทีส่ อดคล้องกับการบริการ : การบํารุง รักษา หมุนเวียน)
เกณฑ์การตรวจประเมิน
อุปกรณ์ในการให้บริการครบถ้วนและพร้อมใช้
1.เครื่องวัดความดันแบบปรอท
(ใช้สําหรับผูท้ ี่มีประวัติความดันโลหิตสูง)
2.หูฟัง
3.เครื่อง Droptone
4.สายวัดระดับยอดมดลูก
หมายเหตุ

ข้อสังเกต /
เงื่อนไข
ไม่ผ่าน การปรับปรุง

ผลการตรวจสอบ
ผ่าน

- มีครบทุกข้อ = มี
- ขาดข้อใดข้อหนึ่ง = ไม่มี

อ้างอิงจาก : เกณฑ์ขึ้นทะเบียน “หน่วยบริการประจําและหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี ๒๕๖๑ (สปสช.)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

44

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่ วัย
ข้อ 4.2 การบริการในสถานบริการ
ประเด็น : 4.2.4 มาตรฐานคลินกิ ส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC)
(เครื่องมือทีส่ อดคล้องกับการบริการ : การบํารุง รักษา หมุนเวียน)
เกณฑ์การตรวจประเมิน

ผลการ
ตรวจสอบ
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อสังเกต/
เงื่อนไข
การปรับปรุง

1. วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน
หนังสือรูปภาพเอกสาร แผ่นพับ
2. เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก
3. ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก
4. ที่วัดความยาว/ส่วนสูง
5. สายวัดรอบศีรษะ
หมายเหตุ

- มีครบทุกข้อ = มี
- ขาดข้อใดข้อหนึ่ง = ไม่มี

อ้างอิงจาก : เกณฑ์ขึ้นทะเบียน “หน่วยบริการประจําและหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี ๒๕๖๑ (สปสช.)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

4
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46

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่ วัย
ข้อ 4.2 การบริการในสถานบริการ
ประเด็น : 4.2.7 ทันตกรรม (เครื่องมือทีส่ อดคล้องกับการบริการ : การบํารุง รักษา หมุนเวียน)
เกณฑ์การตรวจประเมิน

ผลการ
ตรวจสอบ
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อสังเกต/
เงื่อนไข
การปรับปรุง

(1) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อของหน่วยบริการที่ได้มาตรฐานและ
มีเครื่องทําให้ปลอดเชื้อด้วยไอน้ําร้อนแรงดันสูง (autoclave) หรือมีใช้
ร่วมกันในเครือข่ายสถานบริการ
(2) มียูนิตทําฟันทั้งแบบติดตั้งและ/หรือแบบเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย
รายการทั้ง 3 ข้อครบดังนี้
2.1 ระบบแสงสว่างโดยโคมไฟส่องปากมีคุณสมบัติของ
แสงสว่างที่ไม่มีความร้อน
2.2 ระบบกรอฟันที่ได้มาตรฐานตามที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
2.3 ระบบดูดน้ําลายเป็นระบบที่ป้องกันการฟุ้งกระจายในห้อง
(3) มีเครื่องขูดหินน้ําลายไฟฟ้า (Ultrasonic Scaler)
(4) มีเครื่องปั่นอมัลกัม
(5) มีเครื่องบ่มวัสดุด้วยแสงสําหรับใช้กับวัสดุทันตกรรม
(light curing unit)
(6) มีชุด Hand Instrument เพียงพอสําหรับการบริการและ
ผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อได้ตามมาตรฐาน IC และไม่เกิด
การปนเปื้อน ระหว่างให้บริการ
(7) มีตู้เย็นสําหรับเก็บวัสดุทางทันตกรรมและเวชภัณฑ์
(8) มีอ่างล้างมือ สบู่ ผ้า/กระดาษเช็ดมือ
หมายเหตุ มีครบ ข้อ 1 – 8 = มี ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่ง = ไม่มี
กรณีที่ รพ.สต. แห่งใดที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการทันตกรรม ให้ใช้ข้อมูลการประเมินของ
รพ.สต. ในเครือข่ายที่ให้บริการร่วมกัน
อ้างอิงจาก : เกณฑ์ขึ้นทะเบียน “หน่วยบริการประจําและหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี ๒๕๖๑ (สปสช.)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

4

1. มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทั้ง2
คณะกรรมการ และ
มีเภสัชกร
ผู้รับผิดชอบ
2. มีแผนการ
ปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติงานจริง
อย่างน้อย
ปีละ 4 ครั้ง

1 .มีบัญชีรายการยา
รพ.สต.
2. มีหลักเกณฑ์หรือ
ขอบเขตในการสั่งใช้
ยาที่สอด คล้องกับ
ศักยภาพผู้สั่งใช้ยา

1 การบริหารจัดการระบบยาและงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
- มีเภสัชกรอยู่ในคณะกรรมการ
พชอ. อย่างน้อย 1 คน
- มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบัด ในการจัดการระบบยาใน
เครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ

2 การคัดเลือก การส่งมอบยาที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ
2.1 มีบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์
และหลักเกณฑ์หรือขอบเขตใน
การสั่งใช้ยาที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพผู้สั่งใช้ยา

ประเด็นการประเมิน

5

1. มีบัญชีรายการยา
รพ.สต.
2. ไม่มีรายการยา
NED หรือ มีแต่
ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ตรวจราชการฯ

1. มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทั้ง
2 คณะกรรมการ
และมีเภสัชกร
ผู้รับผิดชอบ
2. มีแผนการ
ปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติงานจริงตาม
แผนอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

4
1. มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 1
คณะกรรมการ
ไม่มีแผนการ
ปฏิบัติการและไม่
มีการออก
ปฏิบัติงานจริง

2

1. มีบัญชีรายการยา 1. มีบัญชีรายการ
รพ.สต.
ยา รพ.สต.
2. มีรายการยา
2. มีรายการยา
NED และยังไม่ได้ NED และยังไม่ได้
รับการอนุมัติจาก รับการอนุมัติจาก
ผู้ตรวจราชการฯ ผู้ตรวจราชการฯ

1. มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อย่างน้อย1
คณะกรรมการ
และมีเภสัชกร
ผู้รับผิดชอบ
2.มีแผนการ
ปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติงานจริง
ตามแผนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

3

มีไม่ครบใน
ข้อ 1 - 3
1. มีบัญชี
รายการยา
รพ.สต.
2. มีรายการยา

1. ไม่มีคําสั่ง
แผนการ
ปฏิบัติการ
และไม่มีการออก
ปฏิบัติงานจริง

1

ระดับ
ที่ได้

ย้ายจาก ข้อ 3
มาเป็น ข้อ 2
ตามกรอบ
แนวคิด Drug
system ของ
WHO 4 ด้าน

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
- มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ พชอ.
และคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการ
บําบัดฯระดับอําเภอ
และมีเภสัชกร
ผู้รับผิดชอบ
- มีแผนการปฏิบัติการ
- สมุดเยี่ยม หรือผล
ปฏิบัติงาน หรือ
เอกสารอื่นๆ
- ฯลฯ
- สังเกต Emergency
box
- บัญชีรายการยา
รพ.สต. และยา
ช่วยชีวิต
- คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต

หน่วยบริการ............................................................................................อําเภอ..................................................จังหวัด...............................

4.2 การจัดบริการในสถานบริการ
4.2.7. งานเภสัชกรรมและRDU

หัวข้อ

47

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่ วัย
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หัวข้อ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. มีฐานข้อมูล
ผู้ป่วยแพ้ยา
2.มีฐานข้อมูลผู้ป่วยที่
ใช้ยาเสี่ยงสูง เช่น
Warfarin
3. มีการบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยแพ้ยา
โดยการติดสติ๊กเกอร์
ใน family folder

1.มีการจัดอบรม
เรื่องยาโดยเภสัชกร
โรงพยาบาลอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
2. มีคู่มือ/สื่อการใช้
ยาใน รพ.สต.

1. มีฐานข้อมูลผู้ป่วย
แพ้ยา
2. มีฐานข้อมูลผู้ป่วยที่
ใช้ยาเสี่ยงสูง เช่น
Warfarin
3. มีการบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยแพ้ยา
โดยการติดสติ๊กเกอร์
ใน family folder

1. มีการจัดอบรม
เรื่องยาโดยเภสัชกร
โรงพยาบาลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
2. มีคู่มือ/สื่อการใช้
ยาใน รพ.สต.

3. ไม่มีรายการยา
NED หรือ มีแต่ได้รับ
การอนุมัติจาก
ผู้ตรวจราชการฯ
หรือ อยู่ระหว่างการขอ
อนุมัติ (แจ้ง สสจ.แล้ว)
4. มียาช่วยชีวิตใน
รพ.สต. และคู่มือ
การใช้ยาช่วยชีวิต

รวมถึงมียาช่วยชีวิตครบทุกรายการ
และมีคู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต ได้แก่
1. Adrenaline injection
1:1000
2. Steroid injection เช่น
Dexamethasone injection หรือ
Hydrocortisone injection
3. Chlorpheniramine injection
4. 50% Glucose injection
5.ยาอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือด
หัวใจ
2.2 มีเภสัชกร/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดยา และส่งมอบยา มีความรู้
ด้านยา (โรงพยาบาลมีการจัดอบรม
ความรู้ด้านยาให้กับเจ้าหน้าที่
รพ.สต. อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง)

2.3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย
แพ้ยา และผู้ป่วยที่ใช้ยาเสี่ยงสูง เช่น
Warfarin ระหว่าง รพ.สต. และ
รพ. เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ยา

หรือ อยู่ระหว่างการ
ขออนุมัติ
(แจ้ง สสจ.แล้ว)
3. มียาช่วยชีวิตใน
รพ.สต. และคู่มือ
การใช้ยาช่วยชีวิต

5

ประเด็นการประเมิน

4

1. มีฐานข้อมูล
ผู้ป่วยแพ้ยา
2. มีการบันทึก
ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา
โดยการติด
สติ๊กเกอร์ใน
family folder
หรือวิธีการอื่นใด

1. มีการจัดอบรม
เรื่องยาโดย
เภสัชกร
โรงพยาบาล
อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

หรือ อยู่ระหว่าง
การขออนุมัติ
3. มียาช่วยชีวิต
ใน รพ.สต.และ
คู่มือการใช้ยา
ช่วยชีวิต

3

1. มีฐานข้อมูล
ผู้ป่วยแพ้ยา
2. มีแนวทางหรือ
การออกบัตรแพ้
ยาเบื้องต้นให้แก่
ผู้ป่วยไปประเมิน
แพ้ยาต่อที่
โรงพยาบาล
โดยเภสัชกร

1. มีคู่มือ/สื่อ
การใช้ยาใน
รพ.สต.

หรือ อยู่ระหว่าง
การขออนุมัติ
3. มียาช่วยชีวิตใน
รพ.สต.

2

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

1

1. มีฐานข้อมูล
ผู้ป่วยแพ้ยา

1. ไม่มีทุกข้อ

NED และ
ยังไม่ได้รับ
การอนุมัติจาก
ผู้ตรวจราชการฯ
หรืออยู่ระหว่าง
การขออนุมัติ
3. มียาช่วยชีวิต
ใน รพ.สต.

48
ระดับ
ที่ได้
selection
procurement
distribution
and use

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ
ได้แก่

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- มีแผนการอบรม
- มีหลักฐานผ่าน
การอบรม เช่น
หนังสือเชิญอบรม
- คู่มือการใช้ยาที่
จําเป็น หรือสื่ออื่นๆ
(อาจเป็นคู่มือฯ ของ
รพ. หรือ จังหวัดก็ได้)
- ฐานข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา
และผู้ป่วยที่ใช้ยา
เสี่ยงสูง เช่น Warfarin
ในคอมพิวเตอร์ หรือ
ไฟล์ข้อมูล
- family folder
- มีแนวทางการส่งต่อ
ผู้ป่วย กรณีแพ้ยา

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
-หนังสือขออนุมัติยา
NED
- หลักเกณฑ์หรือ
ขอบเขตในการสั่งใช้
ยาที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพผู้สั่งใช้ยา

48
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ประเด็นการประเมิน

5

หรือวิธีการอื่นใด
4. มีการบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสี่ยงสูง
เช่น Warfarin โดย
การติดสติ๊กเกอร์ใน
family folder หรือ
วิธีการอื่นใด
5. มีแนวทางหรือ
การออกบัตรแพ้ยา
เบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยไป
ประเมินแพ้ยา
ต่อที่โรงพยาบาล
โดยเภสัชกร
3 คลังยาและเวชภัณฑ์
1. ประตูมีกุญแจล็อค
3.1 มีสถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์ 2 ชั้น (มีกุญแจ 2 ดอก)
ที่เหมาะสม มีความมั่นคง ถาวร
2. มีคําสั่งมอบหมาย
มีระบบป้องกันการสูญหาย
ให้เจ้าหน้าที่ถือกุญแจ
(มีกุญแจ 2 ดอก โดยมีเจ้าหน้าที่ คนละ1ดอก
3. มีคําสั่งมอบหมาย
ถือคนละดอก)
ให้เจ้าหน้าที่ถือกุญแจ
นอกเวลาราชการ
3.2 สถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์มี 1. มีการบันทึก
ความสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิและความชื้น
ป้องกันแสงแดดและความชื้น
2.บันทึกอุณหภูมิและ
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงได้ ความชื้นเป็นปัจจุบัน
อย่างน้อย 6 เดือนนับ
แต่วันตรวจ

หัวข้อ
3. มีแนวทางหรือ
การออกบัตรแพ้
ยาเบื้องต้นให้แก่
ผู้ป่วยไปประเมิน
แพ้ยาต่อที่
โรงพยาบาล
โดยเภสัชกร

1. ประตูมีกุญแจ
ล็อค 2 ชั้น
(มีกุญแจ 2 ดอก)
2. ไม่มีคําสั่ง
มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ถือ
กุญแจ
1. มีการบันทึก
อุณหภูมิและ
ความชื้น
2. บันทึกอุณหภูมิ
และความชื้นเป็น
ปัจจุบัน

1. ประตูมีกุญแจ
ล็อค 2 ชั้น
(มีกุญแจ 2 ดอก)
2. มีคําสั่ง
มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ถือกุญแจ
คนละ1ดอก
1. มีการบันทึก
อุณหภูมิและ
ความชื้น
2. บันทึกอุณหภูมิ
และความชื้น
ไม่เป็นปัจจุบัน

3

หรือวิธีการอื่นใด
4. มีแนวทางหรือ
การออกบัตรแพ้ยา
เบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยไป
ประเมินแพ้ยา
ต่อที่โรงพยาบาล
โดยเภสัชกร

4
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1

1. มีการบันทึก
อุณหภูมิและ
ความชื้น
2. บันทึกอุณหภูมิ
และความชื้น
ไม่เป็นปัจจุบัน

มีข้อใดข้อหนึ่ง
ใน 3 ข้อ
1. ยาถูกแสงแดด
2. ไม่มีการ
บันทึกอุณหภูมิ
และความชื้น

1. ประตูมีกุญแจ 1. ประตูมี
ล็อค 1 ชั้น
กุญแจล็อค
2. มีคําสั่งมอบหมาย 1 ชั้น
ให้เจ้าหน้าที่ถือ
2. ไม่มีคําสั่ง
กุญแจ
มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ถือ
กุญแจ

2

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
ระดับ
ที่ได้

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

-ประตูมีกุญแจล็อค
2 ชั้น
- คําสั่งหรือบันทึก
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ถือ กุญแจคนละดอก
- ไม่มีกลิ่นอับชื้น
ยาไม่ถูกแสงแดด

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หัวข้อ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. สุ่มstock card
นับยา 10
รายการตรงน้อย
กว่าหรือเท่ากับ
5 รายการ
2. มีใบเบิกยาจาก
คลังยา และมีการ
ลงนามครบถ้วน
(ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ

1. สุ่ม stock
card นับยา 10
รายการตรง
มากกว่า 5
รายการ
2. มีใบเบิกยาจาก
คลังยา และมีการ
ลงนามครบถ้วน
(ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ
ผู้อนุมัติ)

1. สุ่ม stock card
นับยา 10 รายการ
ตรงทุกรายการ
2. มีใบเบิกยาจาก
คลังยา และ
มีการลงนามครบถ้วน
(ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ
ผู้อนุมัติ)

1. ไม่พบยาและ
เวชภัณฑ์วางบนพื้น
โดยตรง
2. มีป้ายชื่อยา
ทุกรายการ

3. ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
(อุณหภูมิไม่เกิน
30 °c และ
ความชื้นไม่เกิน
70%)
4. คลังยาสามารถ
ป้องกันสัตว์และ
แมลงได้
1. พบยาและ
เวชภัณฑ์วางบน
พื้นโดยตรง
2. มีป้ายชื่อยาทุก
รายการ

3. ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
(อุณหภูมิไม่เกิน
30 °c และ
ความชื้นไม่เกิน
70%)
4. คลังยาสามารถ
ป้องกันสัตว์และ
แมลงได้
1. ไม่พบยาและ
เวชภัณฑ์วางบน
พื้นโดยตรง
2. ไม่มีป้ายชื่อยา
ทุกรายการ

3. ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (อุณหภูมิ
ไม่เกิน 30 °c และ
ความชื้นไม่เกิน
70%)
4. คลังยาสามารถ
ป้องกันสัตว์และ
แมลงได้

2

3. ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (อุณหภูมิไม่
เกิน 30 °c และ
ความชื้นไม่เกิน70%)
4.คลังยาสามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลง
ได้

3

4

5

1. ไม่พบยาและ
เวชภัณฑ์วางบนพื้น
โดยตรง
2. มีป้ายชื่อยา
ทุกรายการ
3. มีการแยกประเภทยา
วชย วสด และวัสดุอื่นๆ
ชัดเจน
3.4 การควบคุมและการเบิกจ่าย 1. สุ่ม stock card
เวชภัณฑ์มีบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย นับยา 10 รายการ
(stock card) และลงข้อมูลเป็น
ตรงทุกรายการ
ปัจจุบัน การเบิกจ่ายมีใบเบิก-บันทึก 2. มีใบเบิกยาจากคลัง
การจ่ายที่ถูกต้องตรงกับทะเบียน ยา รพ. และมีการลง
ควบคุมคลังยา
นามครบถ้วน
(ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ
ผู้อนุมัติ)
3. ใบเบิกยาจากคลัง
ยา รพ สอดคล้องกับ
stock card

3.3 มีการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
อย่างเหมาะสม แยกเป็นหมวดหมู่
มีป้ายชื่อยาแต่ละรายการ ไม่วางยา
และเวชภัณฑ์บนพื้นโดยตรง

ประเด็นการประเมิน

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

1

1. ไม่มี stock
card หรือ
ทะเบียนควบคุม
ยา
อย่างอื่น
2. ไม่มีใบเบิกยา
จากคลังยา รพ.
3. ไม่มีใบเบิก
ยาจากคลังยา
รพ.สต.
ไปจุดจ่าย

1. พบยาและ
เวชภัณฑ์วางบน
พื้นโดยตรง
2. ไม่มีป้ายชื่อ
ยาทุกรายการ

3. คลังยา
ไม่สามารถ
ป้องกันสัตว์และ
แมลงได้


ระดับ
ที่ได้

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- สุ่ม รบ.301
Stock Card และ
ตรวจนับยาในคลัง
10 รายการ
- รบ.301 หรือ stock
card รพ.สต. ข้อมูล
จํานวนรับ และวันที่รับ
ยาต้องสอดคล้องกับ
ข้อมูล
ใบเบิกยาจาก รพ.ที่รับ
ยาเข้าคลัง รพ.สต.

- ไม่พบยาและ
เวชภัณฑ์วางบนพื้น
โดยตรง
- มีป้ายชื่อยา
ทุกรายการ

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
และความชื้น
- แบบบันทึกอุณหภูมิ
และความชื้น
(กรณี PCU รพ.
ประเมินที่คลังยาที่เก็บ
ยา รพ.สต.)
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หัวข้อ
3. มีใบเบิกยาจาก
คลังยา รพ.สต.
ไปยังจุดจ่ายและ
มีการลงนาม
ครบถ้วน
(ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ
ผู้อนุมัติ)

4. มีใบเบิกยาจากคลัง
ยา รพ.สต.ไปยังจุด
จ่ายและมีการลงนาม
ครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย
ผู้รับ ผู้อนุมัติ)
5. ใบเบิกยาจาก
คลังยา รพ.สต.
สอดคล้องกับ
stock card
1. ไม่มียาขาด stock
ในคลังยา
3. มีใบเบิกยาจาก
คลังยา
รพ.สต.ไปยังจุด
จ่ายและมีการลง
นามครบถ้วน
(ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ
ผู้อนุมัติ)

3

1. ไม่พบยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เสื่อมสภาพ หรือ
หมดอายุ
2. ระบุวันเปิด วัน
หมดอายุของยา
multiple dose
และยา pre-pack

1. ไม่พบยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เสื่อมสภาพ หรือ
หมดอายุ
2. ไม่ได้ระบุวัน
เปิด วันหมดอายุ
ของยา multiple
dose และยา
pre-pack

1. มียาขาด Stock 1. มียาขาด Stock
ในคลังยา แต่มียาใน ในคลังยาหรือจุด
จุดจ่ายยา
จ่ายยาน้อยกว่า 5
รายการ

4

5

3.6 ไม่พบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1. ไม่พบยาและ
เสื่อมสภาพหรือ หมดอายุทั้งใน
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
คลังยาและจุดบริการผู้ป่วย
เสื่อมสภาพ หรือ
หมดอายุ
2. ระบุวันเปิด วัน
หมดอายุของยา
multiple dose และ
ยา pre-pack
3. มีการจัดเรียงยา
แบบ first expired
first use

3.5 การสํารองยาและเวชภัณฑ์
มียาในคลังจํานวนเพียงพอ

ประเด็นการประเมิน

1. พบยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เสื่อมสภาพ หรือ
หมดอายุ
2. ระบุวันเปิด วัน
หมดอายุของยา
multiple dose
และยา pre-pack

1. มียาขาด Stock
ในคลังยาหรือจุด
จ่ายยามากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 รายการ

3. มีใบเบิกยาจาก
คลังยา
รพ.สต. ไปยังจุด
จ่ายและมีการลง
นามครบถ้วน
(ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ
ผู้อนุมัติ)

2
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1

1. พบยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาเสื่อมสภาพ
หรือหมดอายุ
2. ไม่ได้ระบุวัน
เปิด วัน
หมดอายุของยา
multiple dose
และยา prepack

1. มียาขาด
Stock ในคลัง
ยาหรือจุดจ่าย
ยา 10 รายการ


ระดับ
ที่ได้

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- ยาปฏิชีวนะ
- ยาโรคเรื้อรัง
(ถ้ามี)
- และ ยา Life
saving drug
- สุ่มดูวันหมดอายุและ ยา multiple
ลักษณะภายนอกของ dose และ ยา
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา pre-pack
(สุ่ม 10 รายการ เป็นยา (ยาฉีด
7 รายการ เวชภัณฑ์ที่ multiple dose
มิใช่ยา
1 เดือนหลังเปิด
3 รายการ)
น้ําเกลือล้างแผล
24 ชม.ยา
กระปุกและ
ยา pre-pack
1 ปี)

- สุ่มรบ.301 Stock
Card และตรวจนับยา
ในคลัง 10 รายการ
หรือจุดจ่ายยา

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
- สุ่ม ใบเบิกยาจาก
คลังยา รพ.สต. ไปยัง
จุดจ่ายและสอดคล้อง
กับ รบ.301

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หัวข้อ

1. มีครบทั้ง 7 ข้อ

3.8 ตู้เย็นเก็บวัคซีน

หัวข้อการประเมิน
1. อุณหภูมิขณะตรวจ 2 – 8 0C
และอุณหภูมิช่องแช่แข็งอยู่ระหว่าง
-15 ถึง -25 0C (เฉพาะตู้เย็นเก็บ
วัคซีน)
2. การจัดเก็บยาเป็นไปตาม
หลักวิชาการ
3. บันทึกอุณหภูมิสม่ําเสมอ
เป็นปัจจุบัน
4. เทอร์โมมิเตอร์ได้มาตรฐาน
มีสติ๊กเกอร์รับรองผ่านการสอบเทียบ
และไม่หมดอายุ
5. เก็บยาและวัคซีนเป็นสัดส่วน
ไม่ปะปนกันและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
6. ไม่มีอาหารและเครื่องดื่ม
7. ฝาตู้เย็นมีขวดน้ําสีหรือเติมเกลือ
หรือปิดโฟม เพื่อควบคุมอุณหภูมิ

1. มีครบทั้ง 7 ข้อ

5

3.7 ตู้เย็นเก็บยา

ประเด็นการประเมิน
1. มีข้อ 1, 2, 3,
4, 6, 7
1. มีข้อ 1, 2, 3,
4, 6, 7

4
1. มีข้อ
1, 2, 3, 6, 7
1. มีข้อ
1, 2, 3, 6, 7

3
1. มีข้อ
1, 2, 6, 7
1. มีข้อ
1, 2, 6, 7

2
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1
1. ไม่มีข้อ
1, 2, 6, 7
1. ไม่มีข้อ
1, 2, 6, 7


ระดับ
ที่ได้

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
- ตรวจสอบจาก
เทอร์โมมิเตอร์ใน
ตู้เย็น
- บันทึกการวัด
อุณหภูมิตู้เย็นและ
ช่องแช่แข็ง
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5

1. มีการส่งมอบ
ยาที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน
2. ยาที่ส่งมอบมี
ข้อมูลครบถ้วน
ระบุสถานที่
บริการ ชื่อผู้ป่วย
วันที่
จ่ายยา ชื่อยา วิธีใช้
ข้อควรระวังใน
การใช้ยา
3. มีการบันทึก
อุบัติการณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยา
(Medication
Error)
4. มีแนวทาง
ป้องกัน
ความคลาดเคลื่อน
ทางยาใน รพ.สต.

ประเด็นการประเมิน

การใช้ยาอย่างปลอดภัยและ
มีความสมเหตุผล
4.1 มีการส่งมอบยาให้ผู้ป่วย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
โดยยาที่ส่งมอบต้องมีข้อมูล
ครบถ้วน โดยระบุสถานที่
บริการ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่ายยา
ชื่อยา วิธีใช้ ข้อควรระวังใน
การใช้ยา, และมีการเฝ้าระวัง
การเกิดอุบัติการณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยา
(Medication Error)

หัวข้อ

4

1. มีการส่งมอบ
ยาที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน
2. ยาที่ส่งมอบมี
ข้อมูลครบถ้วน
ระบุสถานที่
บริการ ชื่อผู้ป่วย
วันที่จ่ายยา
ชื่อยา วิธีใช้
ข้อควรระวังใน
การใช้ยา
3. มีการบันทึก
อุบัติการณ์ความ
คลาดเคลื่อน
ทางยา
(Medication
Error)

4
1. มีการส่ง
มอบยาที่
ถูกต้องตาม
มาตรฐาน
2. ยาที่ส่งมอบ
มีข้อมูลครบถ้วน
ระบุสถานที่
บริการ ชื่อผู้ป่วย
วันที่จ่ายยา
ชื่อยา วิธีใช้
ข้อควรระวังใน
การใช้ยา

3
1. มีการส่ง
มอบยายังไม่
ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน
2. ยาที่ส่งมอบ
มีข้อมูลครบถ้วน
ระบุสถานที่
บริการ ชื่อผู้ป่วย
วันที่จ่ายยา
ชื่อยา วิธีใช้
ข้อควรระวังใน
การใช้ยา

2
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1
1. มีการส่งมอบ
ยายังไม่ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน
2. ยาที่ส่งมอบ
มีข้อมูลไม่
ครบถ้วน

3

ระดับที่
ได้

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

หลักฐาน/
หมายเหตุ/
แหล่งข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
- ซองยา, ฉลากยา
- สาธิตการจ่ายยา
ให้ดู
- บันทึก
อุบัติการณ์ความ
คลาดเคลื่อนทาง
ยา (Medication
Error)
- มีแนวทางป้องกัน
ความคลาดเคลื่อน
ทางยาใน รพ.สต.
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หัวข้อ

5

1. ฉลากยาเป็นไป
ตามมาตรฐานคือ
เพื่อส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
ได้แก่ มีฉลากยา
ภาษาไทย และมี
ฉลากยาเสริม
2. มีฉลากช่วยใน
การใช้ยา
3. มีสื่อส่งเสริม
การใช้ยาที่ปลอดภัย

1. มีการดําเนินงาน
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลตาม
เกณฑ์ระดับ 4
ทุกข้อ และมีขอ้
ต่อไปนี้ทุกข้อ
1.1 ร้อยละของ
การใช้ยาปฏิชีวนะ
ในโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ
ไม่เกินร้อยละ 20

ประเด็นการประเมิน

4.2 มีการจัดทําเครื่องมือเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยา
ถูกต้อง ปลอดภัย ได้แก่
ฉลากยาเพื่อส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ฉลากช่วย
และสื่อส่งเสริมการใช้ยาที่
สอดคล้องกับ OTOP

4.3 มีการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

1. มีแนวทาง 1. ยังไม่มี
การดําเนินงาน แนวทาง
ส่งเสริมการใช้ยา การดําเนินงาน
อย่างสมเหตุผล ส่งเสริมการใช้ยา
ในโรคต่อไปนี้ อย่างสมเหตุผล
ทุกข้อ
1.1 มีแนวทาง
การใช้ยา
ปฏิชีวนะใน
โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ
1. มีแนวทาง
การดําเนินงาน
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสม
เหตุผลในโรค
ต่อไปนี้ทุกข้อ
1.1 มีแนวทาง
การใช้ยา
ปฏิชีวนะใน
โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ

1. มีแนวทางการ
ดําเนินงานส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลตามเกณฑ์
ระดับ 3 ทุกข้อ
และมีข้อต่อไปนี้
ทุกข้อ
1.1 มีแนวทาง
การเฝ้าระวัง
การใช้ยาในหญิง
ตั้งครรภ์
หญิงให้นมบุตร

1. ฉลากยายังไม่
เป็น
ไปตามมาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล

1. ฉลากยา
เป็นไปตาม
มาตรฐานคือ
เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ได้แก่
มีฉลากยา
ภาษาไทย หรือ
มีฉลากยาเสริม

1. ฉลากยา
เป็นไปตาม
มาตรฐานคือ
เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผลได้แก่ มี
ฉลากยา
ภาษาไทย หรือ
มีฉลากยาเสริม
2. มีฉลากช่วย
ในการใช้ยา

1. ฉลากยาเป็นไป
ตามมาตรฐานคือ
เพื่อส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ได้แก่
มีฉลากยา
ภาษาไทย และ มี
ฉลากยาเสริม
2. มีฉลากช่วยใน
การใช้ยา

1

2

4

3

4
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ระดับที่
ได้

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

หลักฐาน/
หมายเหตุ/
แหล่งข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
- ฉลากยาเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
ฉลากช่วย
เช่น การใช้ยาหยอด
ตา การใช้ ยาเหน็บ
การผสมยาผงแห้ง
สําหรับเด็ก
สื่อส่งเสริม
การใช้ยาที่
สอดคล้องกับ
OTOP
- สอบถาม สังเกต
ดูเอกสาร
- แนวทางการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคติ
ดเชื้อทางเดินหาย
ใจ
- มีแนวทางการใช้
ยาปฏิชีวนะในโร
คท้องร่วงเฉียบพ
ลัน
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หัวข้อ

ประเด็นการประเมิน
1.2 มีแนวทาง
การใช้ยา
ปฏิชีวนะใน
โรคท้องร่วง
เฉียบพลัน
1.3 มีแนวทาง
การใช้ยา
ปฏิชีวนะใน
บาดแผลสด
จากอุบัติเหตุ
1.4 มีแนวทาง
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลใน
ผู้ป่วยกลุ่มโรค
NCD

1.2 มีแนวทาง
การเฝ้าระวัง
การใช้ยาใน
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ระดับ 3 ขึ้นไป
กับการใช้ยา
NSAIDs
1.3 มีแนวทาง
การเฝ้าระวัง
การใช้ยากลุ่ม
NSAIDs ซ้ําซ้อน
1.4 มีแนวทาง
การเฝ้าระวัง
การใช้ยาในผู้ปว่ ย
สูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม
long-acting
benzodiazepine
(ได้แก่

1.2 ร้อยละของ
การใช้ปฏิชีวนะใน
โรคในโรคท้องร่วง
เฉียบพลัน ไม่เกิน
ร้อยละ 20

diazepam,
dipotassium
chlorazepate)

chlordiazepoxide,

3

4

5
1.2 มีแนวทาง
การใช้ยา
ปฏิชีวนะใน
โรคท้องร่วง
เฉียบพลัน
1.3 มีแนวทาง
การใช้ยา
ปฏิชีวนะใน
บาดแผลสด
จากอุบัติเหตุ

2
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1

ระดับที่
ได้

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

หลักฐาน/
หมายเหตุ/
แหล่งข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
- มีแนวทางการใช้
ยาปฏิชีวนะในบา
ดแผลสดจากอุบั
ติเหตุ
- แนวทางการใช้ยา
ในกลุ่มโรค NCD
- ข้อมูลร้อยละ
การใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคติ
ดเชื้อทางเดินหาย
ใจ,
ท้องร่วงเฉียบพลั
นจากโปรแกรม
HDC /ฐานข้อมูล
43แฟ้ม
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หัวข้อ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. มีการกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ในการติดตาม
การใช้ยาและ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพโรค
เรื้อรัง
ของผู้ป่วย
2. มีการติดตาม
เยี่ยมและแนะนํา
การใช้ยา
โรคเรื้อรังและ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ต่อเนื่อง
ที่บ้าน โดย ทีม
รพ.สต.
3. มีการบันทึก
ข้อมูลการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยใน
Family folder
หรือวิธีการอื่นใด

1. มีการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายใน
การติดตาม
การใช้ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรคเรื้อรัง
ของผู้ป่วย
2. มีการติดตาม
เยี่ยมและแนะนํา
การใช้ยา
โรคเรื้อรังและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต่อเนื่องที่บ้าน
โดยเภสัชกร
ทีมสหวิชาชีพ
ร่วมกับทีม รพ.สต.

1. มีการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายใน
การติดตามการใช้
ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรคเรื้อรังของผู้ป่วย
2. มีการติดตาม
เยี่ยมและแนะนํา
การใช้ยา
โรคเรื้อรังและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต่อเนื่องที่บ้าน
โดยเภสัชกร
ทีมสหวิชาชีพ
ร่วมกับทีม รพ.
สต.
3. มีการบันทึก
ข้อมูลการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยใน
Family folder
หรือ วิธีการอื่นใด

4.4 มีการติดตามการใช้ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่บ้าน

คะแนนรวม

3

4

5

ประเด็นการประเมิน
1. มีการติดตาม
เยี่ยมและแนะนํา
การใช้ยา
โรคเรื้อรังและ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ต่อเนื่อง
ที่บ้าน โดย ทีม
รพ.สต.
2. มีการบันทึก
ข้อมูลการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยใน
Family folder
หรือวิธีการอื่นใด

2
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1
1. มีการติดตาม
เยี่ยมและแนะนํา
การใช้ยา
โรคเรื้อรังและ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ต่อเนื่อง
ที่บ้าน โดยทีม
รพ.สต.


ระดับที่
ได้

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

หลักฐาน/
หมายเหตุ/
แหล่งข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
- สอบถาม และดู
การบันทึกข้อมูล
เยี่ยมบ้านใน
Family folder
หรือวิธีการอื่นใด
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งานคุ้มครองผู้บริโภค
1.1 บุคลากร
- มีเภสัชกรร่วมในคณะกรรมการ
พชอ. โดยมีบทบาทเป็น
manager งาน คบส ร่วมกับ
สสอ. เพื่อวางแผน ขับเคลื่อน
กลไกประชารัฐ(PIRAP) จัดทํา
แผนปฏิบัติการ การติดตาม
ประเมินผล และการคืนข้อมูล
งาน คบส
- มีคณะทํางานคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับอําเภอ
1.2 มีการจัดทําฐานข้อมูล
- ร้านค้า
- แผงลอยจําหน่ายอาหารแปรรูป
(อย.),อาหารปรุงจําหน่าย
(CFGT), อาหารสด(ป้ายทอง),
- ตลาดสด, ตลาดนัดคลองถม
- สถานีวิทยุในชุมชน
(ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน)

หัวข้อ

1

1. มีการ
ดําเนินงานใน
เกณฑ์ระดับ 2
ทุกข้อ
2. มีแผนการ
ปฏิบัติการ/แผน
ดําเนินการด้าน
คบส.

1. มีการจัดทํา
ฐานข้อมูล
2.จัดทํา
ฐานข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน

1. มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลครบ
ทุกประเภท
2. ฐานข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน

1. มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลครบทุก
ประเภท แยกราย
หมู่บ้าน
2. ฐานข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน
3. มีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลปีละ 1 ครั้ง

3

1. มีการดําเนินงาน
ในเกณฑ์ระดับ 3
ทุกข้อ
2. มีแผนการ
ปฏิบัติการและ/
แผนดําเนินการมี
การออกปฏิบัติ
งานจริง

4

1. มีการดําเนินงานใน
เกณฑ์ระดับ 4 ทุกข้อ
2. มีการวางแผน
ขับเคลื่อนงาน คบส.
โดยกลไกประชารัฐ
(PIRAP)
3. มีการติดตาม
ประเมินผล และ
การคืนข้อมูลงาน คบส
ให้คณะกรรมการ พชอ.

5

4.3 การบริการในชุมชน
4.3.3 งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ (คบส.)
1. มีการ
ดําเนินงานใน
เกณฑ์ระดับ 1
ทุกข้อ
2. มีเภสัชกร
ร่วมใน
คณะกรรมการ
พชอ. โดยมี
บทบาทเป็น
manager งาน
คบส.ร่วมกับ
สสอ.
1. มีการจัดทํา
ฐานข้อมูล

2
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1

1. ไม่มีการจัดทํา
ฐานข้อมูล

1. มีคณะทํางาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ระดับอําเภอ

7

ระดับ
ที่ได้

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- ทะเบียนสรุปข้อมูล
คบส.ของ รพ.สต.
แยกรายหมู่บ้าน
- บันทึกข้อมูลลงโปรแ
กรม
JHCIS
แยกรายหมู่บ้าน

หลักฐาน/
หมายเหตุ/
แหล่งข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
- มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ พชอ.
/คณะทํางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับอําเภอ
- มีแผนการปฏิบัติการ
- สมุดเยี่ยม หรือผล
ปฏิบัติงาน หรือ
เอกสารอื่นๆ

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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หัวข้อ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. ไม่พบผลิตภัณฑ์
ผิดกฎหมาย
ทั้งร้านค้า/ร้านชํา
2.ไม่พบผลิตภัณฑ์
ผิดกฎหมายที่บ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

1. มีการดําเนินการ
ตรวจสอบ
เฝ้าระวังอาหารสด
อาหารแปรรูป
โดยชุดทดสอบ
อย่างง่าย
2. มีการแก้ไขปัญหา
อย่างน้อย 1
ประเด็นปัญหา

1. มีการดําเนินการ
ตรวจสอบ
เฝ้าระวังอาหารสด
อาหารแปรรูป
โดยชุดทดสอบอย่าง
ง่าย
2. มีการแก้ไขปัญหา
อย่างน้อย 1 ประเด็น
ปัญหา เช่นตรวจสอบ
เชิงรุก ทําประชาคม
แก้ไขปัญหา,
จัดโครงการอบรม
3. มีการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย เช่น
อสม.ผู้ประกอบการ,
ครู นักเรียน อย.น้อย
1. ไม่พบผลิตภัณฑ์
ผิดกฎหมาย ทั้ง
ร้านค้า/ร้านชํา
2. ไม่พบยากลุ่มเสี่ยง
ที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3. ไม่พบผลิตภัณฑ์ผิด
กฎหมายที่บ้านผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง

1.3 มีการดําเนินการตรวจสอบ
เฝ้าระวังอาหารสด อาหารแปรรูป
ในร้านค้า ร้านชํา ตลาดนัด
รถขายอาหารสด โดยชุดทดสอบ
อย่างง่าย

1.4 ร้านค้า/ร้านชํา และบ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่พบผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ผิดกฎหมาย

4

5

ประเด็นการประเมิน

1. ไม่พบ
ผลิตภัณฑ์ผิด
กฎหมายที่ร้านค้า/
ร้านชํา
หรือ ที่บ้านผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง

1. มีการ
ดําเนินการ
ตรวจสอบ
เฝ้าระวังอาหารสด
อาหารแปรรูป
โดยชุดทดสอบ
อย่างง่าย
2. ให้ความรู้หรือ
คําแนะนํากับ
ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านชํา
รถขายอาหารสด

3

1. พบผลิตภัณฑ์
ผิดกฎหมายทั้ง
ร้านค้า/ร้านชํา
และ บ้านผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
2. พบว่าผู้ป่วย
โรคเรื้อรังบริโภค
ยา กลุ่มเสี่ยง
หรือผลิตภัณฑ์
ผิดกฎหมายที่
บ้าน

1. พบผลิตภัณฑ์
ผิดกฎหมายทั้ง
ร้านค้า/ร้านชํา
และ บ้านผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง

1
1. ไม่มี
การดําเนินการ
ตรวจสอบ
เฝ้าระวัง

8

1. มีการดําเนิน
การตรวจสอบ
เฝ้าระวังอาหารสด
โดยชุดทดสอบ
อย่างง่าย

2

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
ระดับ
ที่ได้

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- สุ่มตรวจอาหาร และ
ขนมตามแบบบันทึก
การสุ่มตรวจร้านค้า
แนบท้าย
- สุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
- สรุปผล
การดําเนินงาน/
บันทึกการดําเนินงาน
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หัวข้อ

5

1.6 มีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค เช่น อสม. ครู/นักเรียน
อย.น้อย ผู้ประกอบการร้านค้า
แผงลอยจําหน่ายอาหาร ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับอําเภอ

1. ผู้จําหน่ายใน
ร้านค้า ร้านชํา
มีองค์ความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
ครบ 3 ข้อ
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ความรู้เกี่ยวกับยา
กลุ่มเสี่ยง หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมาย

4

1. มีการจัดอบรม
1. มีการจัดอบรม
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 4 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มได้แก่
อย่างน้อย 3 กลุ่ม
1.1 นักเรียน
1.2 ผู้ประกอบการ
1.3 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
1.4 เครือข่าย คบส.

1.5 ผู้จําหน่ายในร้านค้า ร้านชํา มี 1. ผู้จําหน่ายในร้านค้า
องค์ความรู้ด้าน
ร้านชํา มีองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ครบ 3 ข้อ
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ยากลุ่มเสี่ยงและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมาย

ประเด็นการประเมิน

1. ไม่มีการ
ดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค

1. มีการจัดอบรม 1. มีการจัดอบรม
ให้แก่กลุ่มเป้า
ให้แก่
หมายอย่างน้อย
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย 2 กลุ่ม 1 กลุม่

1
1. ผู้จําหน่าย
ในร้านค้า
ร้านชํา ไม่มี
องค์ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

2

9

1. ผู้จําหน่ายใน
ร้านค้า ร้านชํา
มีองค์ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ไม่ครบทั้ง 3 ข้อ

1. ผู้จําหน่ายใน
ร้านค้า ร้านชํา
มีองค์ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ครบ 3 ข้อ

3

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
ระดับ
ที่ได้

พิจารณา
หลักฐานปีงบ
ปัจจุบันและปี
งบที่ผ่านมา

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
ตามแบบ
บันทึกการสุ่ม
ตรวจร้านค้า
แนบท้าย

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
- ผู้จําหน่ายร้านค้า มี
ความรู้เกี่ยวกับฉลาก
อาหาร
(1) ดู อย.
(2) ดูวันผลิต
วันหมดอายุได้
(3). ทราบตัวอย่าง
รายการยาที่ห้ามขาย
ในร้านค้า,
เครื่องสําอางที่ห้าม
จําหน่าย,อาหารที่ห้าม
จําหน่าย
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ยากลุ่มเสี่ยงและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมาย
- แผนการดําเนินงาน
ประจําปี/สรุปผลงาน
หรือหลักฐานการ
ดําเนิน
- สัมภาษณ์เครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. มีโครงการหรือ
กิจกรรมเชิงรุก เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้าน คบส.
ในพื้นที่จํานวน 2
กลุ่มขึ้นไป และ
2. มีการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
3. ประเด็นการแก้ไข
ปัญหาสอดคล้องกับ
OTOP

1.7 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคใน
พื้นที่ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
สอดคล้องกับ OTOP

คะแนนรวม

5

ประเด็นการประเมิน

2
1. มีโครงการหรือ
กิจกรรมเชิงรุก
เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้าน คบส.ในพื้นที่
จํานวน 1 กลุ่ม
ขึ้นไป

3
1. มีโครงการหรือ
กิจกรรมเชิงรุก
เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้าน คบส.ในพื้นที่
จํานวน 1 กลุ่ม
ขึ้นไป และ
2. มีการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค

4
1. มีโครงการหรือ
กิจกรรมเชิงรุก เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้าน
คบส.ในพื้นที่จํานวน
2 กลุ่มขึ้นไป และ
2. มีการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
3. ประเด็นการแก้ไข
ปัญหาไม่สอดคล้อง
กับ OTOP

1
1. ไม่มี
การดําเนินการ
โครงการหรือ
กิจกรรมเชิงรุก
เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้าน คบส.


ระดับ
ที่ได้

หมายเหตุ :
1. ทบทวนเกณฑ์ฯ โดย คณะทํางานพัฒนาระบบบริการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. แนวคิดและเอกสารอ้างอิงในการพิจารณาเกณฑ์ฯ ได้แก่
2.1 กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 Drugs System ตามกรอบของ WHO
2.3 แนวคิด PIRAB
2.4 แบบประเมิน รพสต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ฉบับเดิมปี 2560 จาก สนย.
2.5 นโยบาย RDU กระทรวงสาธารณสุข
2.6 มาตรฐานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ สปสช. ปี 2561
2.7 แนวทาง PCC กระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ
พิจารณา
หลักฐานปีงบ
ปัจจุบันและ
ปีงบที่ผ่านมา

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
- แผนการดําเนินงาน
ประจําปี/สรุปผลงาน
หรือหลักฐาน
การดําเนิน
- สัมภาษณ์เครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
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แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
ข้อ 4.3 การบริการในชุมชน
ประเด็น : 4.3.1 COC : LTC (4 กลุ่มเป้าหมาย)
เกณฑ์การตรวจประเมิน
ชุดสําหรับตรวจที่พร้อมใช้งาน ต้องมีรายการดังนี้
(1) หูฟัง
(2) เครื่องวัดความดันโลหิต
(3) เครื่องตรวจดูตา หู คอ จมูก
(4) ไม้กดลิ้น
(5) ไฟฉาย
(6) อุปกรณ์วัดอุณหภูมิกาย
(7) ไม้เคาะเข่า
(8) เครื่องตรวจน้ําตาล
(9) เตียง Fowler
(10) เครื่อง suction mobile
(11) Oxygen Home therapy (หมายถึงเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า
และ/หรือ oxygen tank)
หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อสังเกต/
เงื่อนไข
การปรับปรุง

- COC : LTC (ผู้สูงอายุเตียง ๓ – ๔, ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ, เด็กพัฒนาการล่าช้า)
มีข้อ 1-8 = มี
- COC: LTC ขาดข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1-8 = ไม่มี
- Palliative care (ข้อ 9-11 ให้ประเมินที่ node หรือแม่ข่ายที่เป็นศูนย์สํารองเครื่องมือ)
มีข้อ 9-11 = มี
ขาดข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 9-11 = ไม่มี
อ้างอิงจาก : เกณฑ์ขึ้นทะเบียน “หน่วยบริการประจําและหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี ๒๕๖๑ (สปสช.)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน



61

62
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แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่ วัย
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
4.5 ระบบสนับสนุนบริการ
4.5.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ส่วนที่ 1 ระบบคุณภาพข้อมูล
ประเด็น

การประเมิน

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลบริการของ
รพ.สต. มีประสิทธิภาพและปรับปรุงเป็นปัจจุบัน
2. บันทึกข้อมูลบริการ (OP) ขณะให้บริการหรือบันทึกเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ให้บริการโดยสุ่มข้อมูลบริการ (ตุลาคม 2560 – สิ้นเดือนก่อน
การประเมิน) และตรวจนับร้อยละการบันทึกข้อมูลจากตาราง visit
ของ JHICS หรือตาราง visit ของ HOSXP PCU
- ต่ํากว่าร้อยละ 70
= 2 คะแนน
- ร้อยละ 70-74
= 3 คะแนน
- ร้อยละ 75-79
= 4 คะแนน
- ร้อยละ 80-84
= 5 คะแนน
- ร้อยละ 85-89
= 6 คะแนน
- ร้อยละ 90-94
= 7 คะแนน
- มากกว่าร้อยละ 95
= 8 คะแนน
1. มีการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มสม่ําเสมอ
1.2 การตรวจสอบ
- ส่งข้อมูล 1 ครั้งต่อเดือน
= 1 คะแนน
และการจัดส่งข้อมูล
ส่
ง
ข้
อ
มู
ล
1
ครั
ง
้
ต่
อ
สั
ป
ดาห์
= 2 คะแนน
(5 คะแนน)
- ส่งข้อมูลทุกวันทําการ
= 3 คะแนน
2. มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนส่งให้อําเภอ/จังหวัดอย่างต่อเนื่อง
มีเอกสารหรือ electronic file ในการตรวจสอบข้อมูล
- ไม่มกี ารตรวจสอบ
= 0 คะแนน
- มีการตรวจแต่ไม่มีเอกสาร
= 1 คะแนน
- มีการตรวจและมีหลักฐานประกอบ = 2 คะแนน
1.3 คุณภาพของ
ข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านการตรวจคุณภาพด้วยโปรแกรม OPPP-2010
ข้อมูล
(ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน)
-น้อยกว่าร้อยละ 60
= 1 คะแนน
(5 คะแนน)
-ร้อยละ 60-69
= 2 คะแนน
-ร้อยละ 70-79
= 3 คะแนน
-ร้อยละ 80-89
= 4 คะแนน
-ร้อยละ 90-100
= 5 คะแนน
สุ่มตรวจ 1 เดือน (ตุลาคม 2560 – สิ้นเดือนก่อนการประเมิน)
รวม
ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การจัดการระบบ
บันทึกข้อมูล
(10 คะแนน)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
2
8

3

2
5

20

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

ประเด็น
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกคนใน รพ.สต. และพร้อมใช้งาน
ทั้งคอมพิวเตอร์ Notebook และ PC (ไม่รวมเครื่องส่วนตัว) (ประเมินจากสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่นับรวมเครื่องแม่ขา่ ย
- น้อยกว่า 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
- 1:0.80 – 0.89 = 5 คะแนน
2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลเฉพาะ
- ไม่มี
= 0 คะแนน
- มีเครื่อง PC ที่สามารถรับระบบฐานข้อมูลได้ ใช้เฉพาะกับฐานข้อมูล และไม่ใช้งานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
= 1 คะแนน
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลเฉพาะ
= 3 คะแนน
3. มีการสํารองฐานข้อมูลตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลบริการของ รพ.สต.
- มีสํารองข้อมูลทุก 30 วัน
= 1 คะแนน
- มีสํารองข้อมูลทุก 15 วัน
= 2 คะแนน
- มีสํารองข้อมูลทุก 7 วัน
= 3 คะแนน
- มีสํารองข้อมูลทุกวัน
= 4 คะแนน
- มีสํารองข้อมูลทุกวันบนอุปกรณ์ และเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัย สามารถเรียกใช้ได้
= 5 คะแนน
4. มีระบบการดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และแผนรองรับเมื่อเครื่องมือมีปัญหา
4.1 มีแผนการดูแลรักษา และแก้ไขปัญหา (ทํา Flow Chart)
- ไม่มี
= 0 คะแนน
- มี
= 1 คะแนน
4.2 มีโปรแกรม Antivirus แท้ทสี่ ามารถตรวจจับได้สําหรับเครื่อง Server ยกเว้น
ระบบปฏิบัติการ Linux
- ไม่มี
= 0 คะแนน
- มี
= 1 คะแนน
4.3 มีเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) ทีใ่ ช้ได้สําหรับเครื่องแม่ข่าย
- ไม่มี
= 0 คะแนน
- มี
= 1 คะแนน
5. มีการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไม่มกี ารจัดอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่
= 0 คะแนน
- มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ปีละ 1 ครั้ง = 2 คะแนน
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ประเด็น
6. มีระบบการรักษาความลับและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในบริการข้อมูลและสารสนเทศ
- ไม่มรี ะบบ
= 0 คะแนน
- มีระบบการรักษาความลับของข้อมูล
= 2 คะแนน
รวม
ส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย และประเด็นปัญหาสําคัญของพืน้ ที่(OTOP)
ประเด็น
มีข้อมูลสุขภาพที่เป็นปัญหาสําคัญในพื้นทีต่ ามประชากร 5 กลุ่มวัย (กลุ่มวัยละ 2 คะแนน)
- กลุ่มเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี)
- กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี)
- กลุ่มวัยรุ่น (15 – 21 ปี)
- กลุ่มวัยทํางาน (21 – 59 ปี)
- กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)
ข้อมูลปัญหาตามประเด็นปัญหาสําคัญของพื้นที่(OTOP)
รวม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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เกณฑ์

รายการตรวจประเมิน

ระดับ คะแนน
วิธีการประเมิน/แนวทาง
คะแนน ที่ได้
พิจารณา
1. การออกแบบ 1.1 คณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
� คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระบบและ
1.1.1 มีคณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
1
ในภาพ CUP และ คําสั่งแต่งตั้ง
การจัดการ
ใน รพ.สต. และมีการแต่งตั้งให้มีพยาบาลวิชาชีพเป็น
คณะกรรมการ ใน รพ.สต.
ทรัพยากร
ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.
� สมาชิกในคณะกรรมการ
2
1.1.2 มีข้อ 1.1.1 และมีคําสั่งแต่งตั้งพยาบาลป้องกันและ
ประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ควบคุมการติดเชื้อในภาพรวมของ CUP เป็นลายลักษณ์อกั ษร
� มีรายงานการประชุม
และเป็นปัจจุบัน
คณะกรรมการ ภายใน 1 ปีที่
1.1.3 มีข้อ 1.1.2 และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานป้องกันและ
3
ผ่านมา ระยะเวลาในการฟื้นฟู
ความรู้อย่างน้อย1วัน (นับย้อน
ควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต. ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้าน
ตั้งแต่วันที่ตรวจประเมิน)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
� การอบรมความรู้ มีหลักฐาน
1.1.4 มีข้อ 1.1.3 และ มีหลักฐานการได้รบั การอบรมความรู้
4
มีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หนังสือ
และการฟื้นฟูความรู้ของผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุม
เชิญรับการอบรม รูปภาพการ
การติดเชื้อ
อบรม เอกสารการอบรม
5
1.1.5 มีข้อ 1.1.4 และพยาบาล ICN ประจํา CUP นั้นๆ
� มีรายงานการนิเทศติดตาม
มีการนิเทศติดตามงานด้านการป้องกันการติดเชื้อใน รพ.สต.
ใน รพ.สต. เครือข่าย
(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
เครือข่าย

4.5 การจัดระบบบริการสนับสนุน
4.5.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)

หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
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� คณะกรรมการประกอบด้วย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีคําสั่ง
แต่งตั้งและมีการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน
(ภายใน 1 ปีทผี่ ่านมา )
� มีรายงานการประชุมภายใน
1 ปีที่ผ่านมา
*กรณี รพ.สต. ลูกข่ายไม่มี RN
ให้รพ.สต. แม่ข่าย หรือ พยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาล
เป็นผู้รับผิดชอบร่วมได้ โดยให้มี
คําสั่งแต่งตั้งว่าเป็นผู้รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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1.2 คู่มือการปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
1.2.1 มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต. แต่จัดทํามากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
โดยไม่มีการปรับปรุง
1.2.2 มีข้อ 1.2.1 และคู่มือได้รับการปรับปรุงภายใน 5 ปี
1.2.3 มีข้อ 1.2.2 และ เจ้าหน้าที่ 1 – 2 คนสามารถตอบ
คําถาม เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้าน IC ที่มีในคู่มือ ตอบได้
ถูกต้อง
1.2.4 มีข้อ 1.2.3 และสอบถาม ลูกจ้าง 1 - 2 คน เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติด้าน IC ที่มีในคู่มือ ตอบได้ถูกต้อง
1.2.5 มีข้อ 1.2.4 และสอบถามผู้ป่วยหรือญาติ ผู้ป่วยที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงสามารถตอบได้ถูกต้อง

1. การออกแบบ
ระบบและ
การจัดการ
ทรัพยากร

2. การดําเนินงาน 2.1 ระบบการเฝ้าระวัง
2.1.1 มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อผู้ป่วยแต่ไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายสําคัญ
2.1.2 มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อผู้ป่วยครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย
สําคัญ
2.1.3 มีข้อ 2.1.2 และมีผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อผู้ป่วยแต่
ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสําคัญ
2.1.4 มีข้อ 2.1.2 และมีผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อผู้ป่วย
ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายสําคัญ

รายการตรวจประเมิน

เกณฑ์

4

3

2

1

5

4

2
3

1

ระดับ คะแนน
คะแนน ที่ได้

วิธีการประเมิน/แนวทาง
พิจารณา



- มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
ในรพ.สต. มีการวิเคราะห์ผลการ
เฝ้าระวัง มีแผนในการแก้ไข
ปัญหา มีการนําผลการเฝ้าระวังฯ
เสนอในที่ประชุม/หน่วยงาน
รับทราบ มีการเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ผิดปกติ ใน รพ.สต.
ทั้งผู้รับบริการและบุคลากร

- มีระเบียบปฏิบัติ/คู่มือ/
แนวทาง ที่เป็นปัจจุบัน จัดทํา
ไม่เกิน 5 ปี
- สอบถาม เจ้าหน้าที่ 1-2 คน
ลูกจ้าง 1 คน เกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติด้าน IC ที่มใี นคู่มือ
เช่น การล้างมือ การปฏิบัติเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ การคัดแยกขยะ
และอื่นๆ
- สุ่มสอบถามผู้ป่วยหรือญาติ
ผู้ป่วยที่เป็นกลุม่ เสี่ยง เช่น
การล้างมือ การคัดแยกขยะ
ติดเชื้อที่บ้าน เป็นต้น

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง
การกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับ OTOP และปัญหา
สุขภาพของผู้รับบริการตาม
บริบทของ รพ.สต.นั้นๆ และมี
การดําเนินการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อทั้งใน รพ.สต. และใน
ชุมชน

- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ
จัดทําในรูปของคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อภาพรวมของ
CUPนั้นๆและจัดทําภายใน 5 ปี
- อาจถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
น้อย 2 เรื่อง เช่น การล้างมือ
การจัดการขยะ การเฝ้าระวังและ
ติดตามการติดเชื้อ หรือเรื่องที่
สอดคล้องกับ OTOP

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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7

เกณฑ์

รายการตรวจประเมิน

ระดับ คะแนน
วิธีการประเมิน/แนวทาง
คะแนน ที่ได้
พิจารณา
5
มีระบบติดตามเพื่อให้ทราบถึง
2. การดําเนินงาน 2.1.5 มีข้อ 2.1.4 และมีการวิเคราะห์ผลการเฝ้าระวังการติด
ขนาดของปัญหาและแนวโน้ม
เชื้อผู้ป่วยครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายสําคัญ
ของโรคติดเชื้อ มีแนวทางการคัด
กรองผู้ป่วย ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
มีการจัดบริเวณคัดแยกผู้ป่วย/
ผู้สงสัยที่อาจแพร่กระจายเชื้อได้
เหมาะสม
2.2 การตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี
2.2.1 บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี แต่ไม่ครบ 100%
1
- ดูผลการตรวจสุขภาพประจําปี
ของเจ้าหน้าที่เฉพาะราย
2.2.2 มีข้อ 2.2.1 ครบ 100%
2
- ดูแผนการตรวจสุขภาพ
2.2.3 มีข้อ 2.2.2 และมีผลการวิเคราะห์การตรวจสุขภาพ
3
- ผลการตรวจสุขภาพ
2.2.4 มีข้อ 2.2.3 และมีแผนการดูแลสุขภาพบุคลากร
4
- แผนการดูแลบุคลกรกลุม่ ดี
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
2.2.5 มีข้อ 2.2.4 และ บุคลากรกลุ่มป่วยได้รับการดูแลรักษา
5
และปรับเปลี่ยนงานตามความเหมาะสม

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

การตรวจสุขภาพประจําปี
หมายถึงกิจกรรมการตรวจ
ประเมินสุขภาพ โดยที่ผู้รับ
การตรวจยังไม่มีอาการผิดปกติ
ยังอยู่ในภาวะที่ร่างกายยังปกติ
และผู้ป่วยรู้สึกว่าร่างกายยัง
สมบูรณ์ เป็นการตรวจที่ทําใน
ทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็น
การตรวจที่ประกอบด้วย
การสัมภาษณ์/สอบถามประวัติ
อาการ และประวัติทาง
การแพทย์ต่างๆ การตรวจ
ร่างกายโดยละเอียด การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่จําเป็น
การให้วัคซีนป้องกันโรคตาม

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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2. การดําเนินงาน

เกณฑ์

2.3 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2.3.1 บุคลากรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จําเป็นตาม
นโยบายของกระทรวง ร้อยละ 51-60
2.3.2 บุคลากรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จําเป็นตาม
นโยบายของกระทรวง ร้อยละ 61-70
2.3.3 บุคลากรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จําเป็นตาม
นโยบายของกระทรวง ร้อยละ 71-80
2.3.4 บุคลากรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จําเป็นตาม
นโยบายของกระทรวง ร้อยละ 81 ขึ้นไป
2.3.5 บุคลากรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จําเป็นตาม
นโยบายของกระทรวง ร้อยละ 81 ขึ้นไป และบุคลากรกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการให้วัคซีนตามความเหมาะสม

รายการตรวจประเมิน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

5

4

3

2

1

ระดับ คะแนน
คะแนน ที่ได้

วิธีการประเมิน/แนวทาง
พิจารณา

8

- ประเมินจากทะเบียนรายงาน
การฉีดวัคซีน รอบปีปฏิทิน
- การฉีดวัคซีนตามการระบาด
ของโรคในพื้นที่
(ให้กระตุ้นตามความเหมาะสม
เช่น คอตีบ) หรือ
- การสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ
- สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ
ประจําปี

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- มีการดําเนินการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคทีจ่ าํ เป็นแก่บุคลากร
เช่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
และวัคซีนที่ป้องกันกันโรค
ระบาดตามการระบาดของ
แต่ละพื้นที่
- บุคลากรกลุม่ เสี่ยง หมายถึง
กลุ่มที่มกี ารสัมผัสเลือด
สารคัดหลั่ง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ

คําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสุข และการให้คํา
ปรึกษาสุขภาพที่สอดคล้องกับ
สภาวะของผู้รับการตรวจ
แต่ละราย
การวิเคราะห์การตรวจสุขภาพ
หมายถึง การวิเคราะห์จากผล
การตรวจสุขภาพประจําปีแล้ว
แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มดี กลุม่ เสี่ยง
กลุ่มป่วย

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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รายการตรวจประเมิน

ระดับ คะแนน
คะแนน ที่ได้
2. การดําเนินงาน 2.4 แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง
1
2.4.1 มีการติดป้ายประกาศ/โปสเตอร์แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน ในบริเวณที่
มองเห็นชัดเจน
2.4.2 มีข้อ 2.4.1 และครอบคลุมจุดเสี่ยง/จุดบริการและมี
2
การสื่อสารถ่ายทอดแก่บุคลากร
2.4.3 มีข้อ 2.4.2 และบุคลากรรับทราบแต่อธิบายแนวทาง
3
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
2.4.4 มีข้อ 2.4.2 และบุคลากรรับทราบและสามารถอธิบาย
4
แนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง
2.4.5 มีข้อ 2.4.4 และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีการบันทึกและ
5
รายงานตามแนวทางปฏิบัติ
2.5 ป้าย/โปสเตอร์แสดงขั้นตอนการทําความสะอาดมือ
1
2.5.1 มีการติดป้าย/โปสเตอร์แสดงขั้นตอนการทําความ
สะอาดมือ และ 5 moment แต่อุปกรณ์ลา้ งมือ เช่น สบู่
กระดาษ/ผ้าเช็ดมือ ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้
2.5.2 มี 2.5.1 และมีอุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่ กระดาษ/
2
ผ้าเช็ดมือ เพียงพอพร้อมใช้
2.5.3 มีข้อ 2.5.2 และมีการสื่อสารถ่ายทอดแก่บุคลากร
3
รับทราบ
2.5.4 มีข้อ 2.5.3 และบุคลากรรับทราบแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
4
2.5.5 มีข้อ 2.5.3 และบุคลากรรับทราบและสามารถปฏิบัติ
5
ได้ถูกต้อง

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

การทําความสะอาดมือ
หมายถึง
การขัดถูให้ทั่วมือ รวมทั้งช่อง
ลายนิ้วมือด้วยสบู่หรือสารเคมี
และน้ํา แล้วล้างออกให้สะอาด
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
และคุ้มค่าที่สุดในการควบคุมโรค
ติดเชื้อ การล้างมืออย่างถูกวิธี
ร่วมกับการใช้ผ้าเช็ดมือที่สะอาด
ทุกครั้ง สามารถลดการติดเชื้อใน
ได้ การล้างมืออย่างถูกต้อง
- มีป้ายแสดงขั้นตอนการล้างมือ
- สุ่มบุคลากร 1 คน
ตอบคําถาม
- สุม่ บุคลากร 1 คน สาธิตการ
ล้างมือได้ถูกต้องไม่เน้นว่าเป็น
พยาบาล

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือสัมผัสเลือดหรือสาร
คัดหลั่ง หมายถึงแนวทางที่
กําหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้รับอุบัติเหตุจากเข็ม
ทิ่มแทง เช่น ใบมีดผ่าตัด เข็มฉีด
ยาที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว หรือ
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเลือด
หรือสารคัดหลัง่ กระเด็นเข้าตา
จมูกหรือผิวหนังสัมผัสเลือดหรือ
สารคัดหลั่ง เป็นต้น

วิธีการประเมิน/แนวทาง
พิจารณา

9

ดูโปสเตอร์/ป้ายแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัด
หลั่งแก่บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขทุกระดับใน
รพ.สต.
- สุ่มถามบุคลากร 1 คน
- รายงานการเกิดอุบัติเหตุเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุตามแนวทางที่
CUPกําหนด

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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เกณฑ์

2.6 การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
2.6.1 มีการติดโปสเตอร์การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
แต่อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้
2.6.2 มีการติดโปสเตอร์การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและ
มีอุปกรณ์เพียงพอ พร้อมใช้
2.6.3 มีข้อ 2.6.2 และมีการจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม
2.6.4 มีข้อ 2.6.3 และมีการถ่ายทอดแก่บุคลากรรับทราบ
และสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ แต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
2.6.5 มีข้อ 2.6.4 และ บุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

รายการตรวจประเมิน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

5

3
4

2

1

ระดับ คะแนน
คะแนน ที่ได้

วิธีการประเมิน/แนวทาง
พิจารณา

7

- สังเกตภาพหรือป้ายแสดง
ขั้นตอนการสวมและถอดอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล
- สุ่มบุคลากร 1 คน ให้สาธิต
และตอบคําถามการใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล
- ภาพการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สวมลง
บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายหรือหลายส่วนรวมกัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
อันตรายให้แก่อวัยวะส่วนนั้นๆ
ไม่ให้ต้องประสบอันตรายจากสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด คือเป็นการป้องกัน
อันตรายจากสภาวะแวดล้อมใน
การทํางาน

เหมาะสมจะสามารถลดการติด
เชื้อในโรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ
50 ดังนั้น พยาบาลและ
บุคลากรทางด้านสุขภาพ
จึงควรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการล้างมืออย่างถูกวิธี
มีความตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของการล้างมือ
รวมทั้งมีพฤติกรรมการล้างมือ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะ
สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ
และแพร่กระจายเชื้อได้

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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2.8 มีระบบการทําลายเชื้อตามมาตรฐาน
2.8.1บุคลากรทราบแนวทางการทําลายเชื้อและทําให้
ปราศจากเชื้อในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ด้วยเครื่องนึ่งไอน้ํา
และการควบคุมคุณภาพการทําให้ปราศจากเชื้อทั้ง 3 ด้าน
ซึ่งมีปรากฏในคู่มือ
2.8.2 มีข้อ 2.8.1 และมีการควบคุมคุณภาพด้านกายภาพ
ทุกครั้งก่อนนึ่ง

2. การดําเนินงาน 2.7 การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต
2.7.1 มีแนวทางการจัดการพื้นที่ เขตสะอาดและเขตปนเปื้อน
ใน รพ.สต. เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ปรากฏในคู่มือฯ
2.7.2 มีข้อ 2.7.1 และมีการสื่อสารแนวทางการจัดการพื้นที่
เขตสะอาดและเขตปนเปื้อน ใน รพ.สต. เพือ่ ป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ
2.7.3 มีข้อ 2.7.2 และบุคลากรทราบแนวทางการจัดการ
พื้นที่ เขตสะอาดและเขตปนเปื้อน ใน รพ.สต. เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ
2.7.4 มีข้อ 2.7.3 และมีการจัดการแบ่งพื้นที่ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคติดต่อ/โรคระบาดที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อใน
รพ.สต.
2.7.5 มีข้อ 2.7.4 และมีการจัดแบ่งพื้นที่เขตสะอาดและ
เขตปนเปื้อน ในรพ.สต.เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้
ถูกต้อง

เกณฑ์
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ระดับ คะแนน
คะแนน ที่ได้

วิธีการประเมิน/แนวทาง
พิจารณา

7

� มีการควบคุมคุณภาพด้าน
กายภาพทุกครั้ง ก่อนนึ่ง
� มีการควบคุมคุณภาพด้าน
เคมีภายนอกทุกหีบห่อ

- สุ่มถาม
- ตรวจสอบสถานที่จริง
- ป้ายสื่อสาร
การปฏิบัติกรณีโรคติดต่อที่ต้อง
แยกพื้นที่เช่น โรควัณโรค,
ไข้หวัดนก คอตีบ เป็นต้น

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

บุคลากรในรพ.สต.ทราบแนว
ทางการทําลายเชื้อและปฏิบัติ
ตามแนวทางการทําลายเชื้อ/ทํา
ให้ปราศจากเชื้อในอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ได้ตามมาตรฐาน

การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.
หมายถึง การแบ่งพื้นที่ใน
การให้บริการ แบ่งเป็นพื้นที่
สะอาด และพื้นที่ปนเปื้อน และ
การจัดแบ่งพื้นที่ใน
การให้บริการเฉพาะผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อใน
รพ.สต. เช่นผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
ผู้ป่วยวัณโรคเป็นต้น

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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ระดับ คะแนน
วิธีการประเมิน/แนวทาง
คะแนน ที่ได้
พิจารณา
3
� มีการควบคุมภายในหีบห่อที่
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
� การควบคุมคุณภาพด้าน
ชีวภาพ อย่างน้อย 1 ครั้ง/
4
เครื่อง/เดือน
� มีการจัดเก็บอุปกรณ์
5
ปราศจากเชื้อที่ถูกต้อง
� มีระบบการเรียกคืน
อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
� มีการระบุ วันที่ผลิต วัน
หมด บนอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
� สอบถาม เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง
1 – 2 คน เกีย่ วกับแนวทาง
การปฏิบัติการทําลายเชื้อ
การทําให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์/
เครื่องมือแพทย์

7

2.9 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานการดําเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.
2.9.1 มีแผนประจําปี/ปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน เฉพาะงาน IC
1
ข้อมูลการรายงานฯ ดังนี้
ครอบคลุมเป้าหมายด้านผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
� มีการจัดทําแผนประจําปี/
2.9.2 มีข้อ 2.9.1 และมีแผนประจําปี/ปฏิบัติงานที่เป็น
2
ปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน ของ
ปัจจุบัน เฉพาะงาน IC ครอบคลุม เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

2. การดําเนินงาน 2.8.3มีข้อ2.8.2 และมีการควบคุมคุณภาพด้านเคมีภายนอก
ทุกหีบห่อและควบคุมภายในห่ออุปกรณ์ในการทําหัตถการที่
เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แก่ set พื้นฐาน เช่น set suture, set
คลอด, set I&D
2.8.4 มี ข้อ 2.8.3 และมีการควบคุมคุณภาพด้านชีวภาพ
(อย่างน้อย1 ครั้ง/เครื่อง/เดือน)
2.8.5 มี ข้อ 2.8.4และมีการจัดเก็บที่ป้องกันการปนเปื้อน
การจัดเก็บ first in first out ถูกต้อง และไม่พบของหมดอายุ

เกณฑ์
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มีการแผนประจําปี/แผนปฏิบัติ
งานที่เป็นปัจจุบัน เฉพาะงาน IC
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
การดําเนินงาน ให้ครอบคลุม

การทําให้ปราศจากเชื้อหมายถึง
กระบวนการในการทําลายหรือ
ขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทัง้
สปอร์ของเชื้อแบคทีเรียจาก
เครื่องมือทางการแพทย์
เครื่องมือที่จะต้องผ่าน
เข้าสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายที่
ปราศจากเชื้อ ได้แก่ กระแส
โลหิต หรือเนื้อเยื่อ เช่น
เครื่องมือผ่าตัด เข็มฉีดยา รวมทั้ง
สารน้ําที่ใช้ฉีดเข้าเส้น อุปกรณ์ที่
ใช้ในการวินิจฉัยโรค
ซึ่งต้องสัมผัสกับเยื่อบุของ
ร่างกายในระบบทางเดินปัสสาวะ
หรือช่องท้องจะต้องได้รับการทํา
ให้ปราศจากเชื้อ

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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2. การดําเนินงาน 2.9.3 มีข้อ 2.9.2 และ มีแผนประจําปี/ปฏิบัติงานที่เป็น
ปัจจุบัน เฉพาะงาน เฉพาะงาน IC ครอบคลุมเป้าหมาย ด้าน
ชุมชน
2.9.4 มีข้อ 2.9.3 และ มีแผนประจําปี/ปฏิบัติงานที่เป็น
ปัจจุบัน เฉพาะงาน เฉพาะงาน IC ครอบคลุมเป้าหมายด้าน
บุคลากร
2.9.5 คือ มีขอ้ 2.9.4 และมีแผนประจําปี/ปฏิบัติงานที่เป็น
ปัจจุบัน เฉพาะงาน IC ครอบคลุมเพื่อรองรับสถานการณ์การ
ระบาดของโรค
รวมคะแนน

เกณฑ์
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55

5

ระดับ คะแนน
วิธีการประเมิน/แนวทาง
คะแนน ที่ได้
พิจารณา
3
การดําเนินงานด้านการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
รพ.สต.
4
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กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

เป้าหมายด้านผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ/ครอบคลุม
ด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
ด้านชุมชน ด้านบุคลากร
มีการจัดทําแผนงานเพื่อรองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรค

คําชีแ้ จง/คํานิยาม
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่ วัย
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................

3. เขตสุขภาพที่…………………………….
4. รหัสหน่วยงาน (5 หลัก)
5. สังกัด
( ) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.)
( ) กรม (ระบุ) .................................................
( ) อื่นๆ (ระบุ) ......................................................

2. ที่อยู่

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

6. ประเภทหน่วยงาน
( ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ขนาด ( )เล็ก ( )กลาง ( )ใหญ่
( ) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด ( )เล็ก ( )กลาง ( )ใหญ่
( ) ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
( ) รพศ. (ระบุชื่อ รพ.)......................................................................................
( ) รพท. (ระบุชื่อ รพ.)......................................................................................
( ) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
( ) ศูนย์บริการสาธารณสุข
( ) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
( ) อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................

4.5 การจัดระบบบริการสนับสนุน
4.5.๓ ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบตั กิ ารด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB)
(โปรดทําเครื่องหมาย ในช่องที่เลือก และ/หรือเติมข้อความให้ครบถ้วน)

ส่วนที่ : 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยบริการ

74
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลศักยภาพการให้บริการ
งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1. การตรวจวิเคราะห์น้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
2. การตรวจวิเคราะห์น้ําตาลและโปรทีนในปัสสาวะ
3. การตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ์ (HCG ในปัสสาวะ)
4. การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit)
5. การเก็บตัวอย่าง Rectal swab

7. อัตรากําลังของบุคลากร
7.1 ข้าราชการ
จํานวน .................. คน
7.2 พนักงานราชการ จํานวน ................. คน
7.3 ลูกจ้างประจํา จํานวน .................. คน
7.4 ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ................. คน
7.5 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน....................คน
7.6 อื่นๆ (ระบุ).................................... จํานวน....................คน
รวมทั้งหมด ........................ คน

ส่วนที่ : 1 ข้อมูลทั่วไป

7

(
(
(
(
(

) มี
) มี
) มี
) มี
) มี

(
(
(
(
(

) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี
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8. ตําแหน่งบุคลากร (ที่ปฏิบัติงานเป็นการประจํา) ดังนี้
8.1 นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน ................... คน
8.2 พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน ……….......... คน
8.3 พยาบาลเวชปฏิบัติ
จํานวน.................... คน
8.4 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน.................... คน
8.5 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) จํานวน.............คน
8.6 แพทย์แผนไทย
จํานวน.....................คน
8.7 อื่นๆ เช่น................................ จํานวน ...................คน
รวมทั้งหมด .........................คน
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2

1.2 มีบันทึกประวัติการอบรม
 มีใบประกาศหรือเอกสารบันทึกการสอนหน้า
งาน (On the job training) ผู้ที่จะทําหน้าที่สอนหน้า
งานควรเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงานเทคนิคการแพทย์
ใน รพ.สต. ทีผ่ า่ นการอบรมโดย นักเทคนิคการแพทย์
ของ รพ. ที่เป็นพี่เลี้ยงโดยครอบคลุม ทุกคนที่
ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ครอบคลุม 4 test หลักที่
ให้บริการ(โดยดูหลักฐานการให้บริการในรอบ 1 ปี
ย้อนหลังนับจากวันประเมิน)

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
1. บุคลากร
1
1.1 ผู้ปฏิบัติงานตรวจทางห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมหรือได้รับ
การฟื้นฟูทางวิชาการ
 ผู้มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทุก
คนต้องมีหลักฐานการได้ฝึกอบรม จากรพ.พี่เลี้ยง หรือ
ผู้ตรวจวิเคราะห์สามารถรับการฝึกอบรมจาก
ผู้รับผิดชอบหลักใน รพ.สต. ที่ผ่าน การฝึกอบรมได้
โดยมีหลักฐานการฝึกอบรม

มีใบประกาศ
หรือบันทึก
การอบรมของ
ผู้ปฎิบัติทุกคน
และเป็น
ปัจจุบัน

ผู้ปฎิบัติที่มี
คําสั่ง
มอบหมาย
หน้าที่
รับผิดชอบทุก
คนได้รับการ
ฝึกอบรม
ครอบคลุม
รายการทดสอบ
ที่ให้บริการ

4

2

7

มีใบประกาศ
หรือบันทึก
การอบรมของ
ผู้ปฎิบัติหลัก
และรอง
≥ 50%
ของจํานวน
ผู้ปฏิบัติงานใน
คําสั่งมอบหมาย
หน้าที่
รับผิดชอบ

มีใบประกาศหรือ
บันทึกการอบรม
ของผู้ปฎิบัติหลัก
รวมทั้งของ
ผู้ปฏิบัติงานจริง
< 50%
ของจํานวน
ผู้ปฏิบัติงานใน
คําสั่งมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้ปฏิบัติหลักและ ผู้ปฏิบัติหลัก
รองหรือ
เท่านั้นได้รับ
ผู้ปฏิบัติงานจริง การอบรม
ได้รับการอบรม
จํานวน≥ 50%
ของจํานวนใน
คําสั่งมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ

3
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0

หลักฐาน

ไม่มีใบประกาศ
บันทึกการอบรม
ของผู้ปฏิบัติงาน
หลักแต่มีบันทึก
การอบรม
ผู้ปฏิบัติงานจริง
< 50%
ของจํานวน
ผู้ปฏิบัติงานใน
คําสั่งมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ใบประกาศนียบัตร
ไม่มีใบ
ประกาศหรือ หรือบันทึก
การอบรม/สอน
บันทึก
การอบรม

ผู้ปฏิบัติงานจริง ไม่มีคนได้รับ หลักฐาน
ได้รับการอบรม การอบรม
การได้รับ
แต่ไม่ครบทุกคน
การอบรม/
สอน

1
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1.4 มีที่ปรึกษาทางวิชาการเช่น นักเทคนิคการแพทย์
หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของ
โรงพยาบาลทุติยภูมิ/ตติยภูมิ
 มีคําสั่งแต่งตั้งและมีหลักฐานการรับคําปรึกษา
จากพี่เลี้ยงสามารถคัดลอกข้อความการรับคําปรึกษา
จากโทรศัพท์/ line / face book ได้

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
3
1.3 มีการมอบหมายหน้าทีผู้รับผิดชอบหลักและรอง
ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ
 คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบ
หลักและรองต้องระบุให้ชัดเจนว่าทําหน้าที่ตรวจ
วิเคราะห์รายการทดสอบใดและเป็นปัจจุบัน
มีคําสั่ง
มอบหมาย
ผู้ปฏิบัติหลัก
และรองและ
บุคลากรอื่นแต่
ไม่ครบทุกคนที่
ปฏิบัติงานจริง

1. มีคําสั่ง
แต่งตั้งที่ปรึกษา
2. มีหลักฐาน
การขอรับ
คําปรึกษาครบ
ทุกช่องทางที่
ปรึกษาจริงและ
เป็นปัจจุบัน
3. ผู้รับผิดชอบ
หลักและรองลง
ลายมือชื่อ
รับทราบ
คําปรึกษาไม่
ครบทุกคน
1. มีคําสั่ง
แต่งตั้งที่ปรึกษา
2. มีหลักฐาน
การขอรับ
คําปรึกษาครบ
ทุกช่องทางที่
ปรึกษาจริงและ
เป็นปัจจุบัน
3. ผู้รับผิดชอบ
หลักและรองลง
ลายมือชื่อ
รับทราบ
คําปรึกษาครบ
ทุกคน

3

มีคําสั่ง
มอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงานที่
ทําการตรวจ
วิเคราะห์จริง
ครบทุกคน
ครอบคลุม
รายการทดสอบ
ที่เปิดบริการ

4

ไม่มี

มีคําสั่งแต่งตั้งแต่
ไม่มีบันทึกการ
ขอรับคําปรึกษา
หรือมีบันทึกการ
ขอคําปรึกษา แต่
ไม่ได้ทําคําสั่ง

บันทึกการ
ขอคําปรึกษา

คําสั่งแต่งตั้ง

หลักฐาน
หนังสือคําสั่ง
มอบหมาย
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0
ไม่มีคําสั่ง
มอบหมาย

77

2
1
มีคําสั่งมอบหมาย มีคําสั่ง
ผู้ปฎิบัติหลักและ มอบหมาย
รอง
ผู้ปฎิบัติหลัก
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6

2.2 มีพื้นที่จัดวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จาํ เป็นใน
การตรวจวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
 พื้นที่วางเครื่องปั่น Hematocrit แข็งแรง
จับโยกไม่ได้

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
2. สถานทีท่ ําการทดสอบ/พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
5
2.1 มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอมีการแยกพื้นที่ห้อง
ทํางาน จากพื้นที่ปฏิบัติการ
 พื้นที่ตรวจปัสสาวะ ควรเป็นสัดส่วน ไม่ตรวจ
ที่หน้าห้องน้ํา
ไม่ได้จัดพื้นที่
ปฏิบัติงาน
Lab

ใช้พื้นที่ตรวจ
วิเคราะห์
ร่วมกับงานอื่น
ในช่วงเวลา
เดียวกัน

ใช้พื้นที่เดียวกัน
กับงานอื่นแต่สลับ
เวลาใช้งาน หรือ
จัดพื้นที่/ตั้งโต๊ะ
เฉพาะในวันที่
ให้บริการ
มีพื้นที่วางแต่ไม่
มั่นคง

แยกเป็น
สัดส่วน
มีใช้พื้นที่ร่วมกับ
งานอื่นบางส่วน
เล็กน้อย
มั่นคงแต่
สิ่งแวดล้อมไม่
เหมาะสม เช่น
มีความชื้นหรือ
แดดส่อง
เข้าถึงยาก

แยกเป็นสัดส่วน
ชัดเจน สะอาด
ไม่ร้อน ไม่ชื้น
ไม่ใช้พื้นที่
ร่วมกับงานอื่น
จัดวางในพื้นที่
มั่นคง เพียงพอ
พร้อมใช้งาน
สิ่งแวดล้อม
เหมาะสม

ดู, สังเกต,
สอบถาม,
ลองขยับ

ดู, สังเกต,
สอบถาม

หลักฐาน
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มั่นคงหรือไม่ ไม่ได้จัดพื้นที่
มั่นคงแต่ใช้พื้นที่ วางเครื่องมือ
ร่วมกันกับงานอื่น
เมื่อจะใช้งานถึง
จะยกเครื่องมือ
มาวาง

0

1

2

3

4
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4

มีระบบและ
หลักฐานการ
เบิกจ่าย
ครบถ้วน
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันทุก
เดือน
จัดเก็บใน
อุณหภูมิที่
เหมาะสม
3.1.2 มีการระบุวันเริ่มใช้ วันหมดอายุของน้ํายา และ มีระบุถูกต้อง
ตรวจสอบทุกครั้งก่อนทําการทดสอบ
ทุกชิ้นและ
ไม่มีหมดอายุ
 มีการระบุวันเปิดใช้ และวันหมดอายุตาม
เอกสารกํากับน้ํายา
3.2 เครื่องมือทดสอบ
3.2.1 มีทะเบียนประวัติเครื่องมือ
มีข้อมูลครบตาม
 ทะเบียนประวัติเครื่องมือให้มีรายละเอียดที่ ข้อกําหนดทุก
สําคัญเช่น ชื่อ เครื่องมือ หมายเลขเครื่องหรือหมายเลข เครื่อง และ
เป็นปัจจุบัน
ครุภัณฑ์ วันทีร่ ับ บริษัทจําหน่าย ราคาเป็นต้น

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
3. วัสดุ น้าํ ยาและเครื่องมือทดสอบ
3.1 วัสดุน้ํายา
7
3.1.1 มีระบบการเลือก การจัดซื้อ การเบิกจ่าย การ
จัดเก็บวัสดุ และชุดน้ํายาทดสอบ
 ต้องมีหลักฐานการเบิกจ่าย หมายเลขการผลิต
(lot number) วันหมดอายุ จํานวนรับเข้า จ่ายออก
ให้ข้อมูลตรงกันกับของที่มีอยู่ในคลังจัด เก็บในอุณหภูมิ
ถูกต้องในกรณีรพ.สต.มีการจัดซื้อวัสดุเองขอดูระบบ
การคัดเลือกหลักฐานการจัดซื้อวัสดุ

เครื่องมือ 75% เครื่องมือ 50%
มีข้อมูลครบตาม มีข้อมูลครบตาม
ข้อกําหนด
ข้อกําหนด

ดู, สังเกต,
ถาม
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ไม่มีทะเบียน ดูเอกสาร,
มีทะเบียนแต่
สังเกต, ถาม
ทุกเครื่องข้อมูล เครื่องมือ
ไม่ครบตาม
ข้อกําหนด

ไม่ระบุและ
มีหมดอายุ

ดูเอกสาร,
สังเกต, ถาม

ไม่มีหลักฐาน
การเบิกจ่าย
อุณหภูมิ
จัดเก็บไม่
เหมาะสม

มีหลักฐานการ
เบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง และไม่
เป็นปัจจุบัน
อุณหภูมิจัดเก็บ
เหมาะสม

มีหลักฐานการ
เบิกจ่ายครบ แต่
ไม่ ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบันอุณหภูมิ
จัดเก็บเหมาะสม

มีระบบและ
หลักฐานการ
เบิกจ่ายเป็น
ปัจจุบันแต่ไม่
ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง จัดเก็บ
ในอุณหภูมิที่
เหมาะสม
ไม่ระบุหรือมี
มีระบุทุกชิ้นแต่ มีระบุไม่ทุกชิ้น
หมดอายุ
ไม่ถูกต้องและ หรือไม่ถูกต้อง
และไม่มีหมดอายุ
ไม่มีหมดอายุ

หลักฐาน

0

1

2
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11

4

3

1. มีแผนสอบ
เทียบ จุดที่
ต้องการสอบ
เทียบตรงกับ
การใช้งานจริง
พร้อมระบุ
ความถี่ในการ
สอบเทียบครบ
ทุกเครื่อง
2. มีแผน
บํารุงรักษาครบ
ทุกประเภท
เครื่องมือ

1. มีแผนสอบ
เทียบ และระบุ
ความถี่ในการ
สอบเทียบครบ
ทุกเครื่อง แต่
ไม่ระบุจุดที่
ต้องการสอบ
เทียบหรือระบุ
ไม่ตรงตาม
การใช้งานจริง
2. มีแผนบํารุง
รักษาเครื่องมือ
≥ 75% ประเภท
เครื่องมือที่มีอยู่
1. มีบันทึกการ 1. มีบันทึกการ
3.2.3 มีบันทึกการสอบเทียบ และบํารุงรักษา
สอบเทียบจุดที่ สอบเทียบจุดที่
เครื่องมือที่เป็นปัจจุบัน มีบันทึกการสอบเทียบที่มี
รายละเอียดจากการสอบเทียบ หรือสําเนาจากหน่าย สอบเทียบตรง สอบเทียบตรง
กับการใช้งาน กับการใช้งาน
งานที่สอบเทียบ
จริง แต่ความถี่
จริง ความถี่
 เครื่องปั่น Hct. สอบเทียบความเร็วรอบ
ทําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมีบันทึกการสอบเทียบเวลา ตรงตามกําหนด ไม่ตรงตาม
ครบทุกเครื่อง กําหนด หรือ
เครื่องปั่นด้วย การสอบเทียบเวลาเครื่องอาจบันทึก
สอบเทียบไม่
สอบเทียบกับนาฬิกาที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว ถ้าไม่มี ตามแผน
ครบทุกเครื่อง
การสอบเทียบเวลา เมื่อใช้งานต้องนํานาฬิกาที่ผ่าน

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
3.2 เครื่องมือทดสอบ (ต่อ)
10 3.2.2 มีแผนการสอบเทียบและบํารุงรักษา
 สามารถใช้แผนสอบเทียบรวมของ CUP
หรือ รพ.สต. อาจยกข้อมูลมาจัดทําเฉพาะของ
รพ.สต. เองก็ได้ ต้องรวม นาฬิกาจับเวลาด้วย ในกรณี
มีวัสดุงานห้องปฏิบัติการเก็บในตู้เย็นให้มีการสอบเทียบ
เทอร์โมมิเตอร์ด้วย
ดู, สังเกต,
ถาม

1. ไม่มแี ผน
สอบเทียบ
เครื่องมือ
2. ไม่มแี ผน
บํารุงรักษา
เครื่องมือ

1. ไม่มีบันทึก ดู, สังเกต,
ผลการสอบ ถาม
เทียบ
2. ไม่มผี ล
การบํารุงรักษา
เครื่องมือ

1. มีแผนสอบ
เทียบเครื่องมือ
ไม่ครบทุก
เครื่องและ
ไม่ระบุ
รายละเอียดใดๆ
ในแผน
2. ไม่มแี ผน
บํารุงรักษา
เครื่องมือ

1. มีบันทึกการ
สอบเทียบแต่จดุ
ที่สอบเทียบไม่
ตรงกับการใช้
งานจริง
ความถี่ไม่ตรง
ตามกําหนด
และสอบเทียบ
ไม่ครบทุก

1. มีแผนสอบ
เทียบแต่ไม่ครบ
ทุกเครื่อง และไม่
ระบุความถี่
หรือไม่ระบุจุดที่
ต้องการสอบ
เทียบ
2. มีแผน
บํารุงรักษา
เครื่องมือ ≥ 50%
ประเภทเครื่องมือ
ที่มีอยู่
1 .มีบันทึกการส
สอบเทียบแต่จดุ ที่
สอบเทียบไม่ตรง
กับการใช้งานจริง
ความถี่ไม่ตรงตาม
กําหนด หรือสอบ
เทียบไม่ครบทุก
เครื่องตามแผน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

หลักฐาน

0

1

8

2
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
การเทียบเวลาแล้วมา จับเวลาเสมอ
 นาฬิกาจับเวลา มีการเทียบเวลาทุก 6 เดือน
ตรงตามค่า ที่ใช้งาน สามารถทําเองได้โดยไม่ต้องใช้
ใบรับรองจากบริษัทหรือองค์กรอื่น มีข้อมูลบันทึก
ครบถ้วน การเทียบเวลาแต่ละค่าต้องจับเวลาอย่าง
น้อยค่าละ 3 ครั้ง เมื่อดําเนินการแล้ว จัดให้มีฉลากติด
4
2. มีผลการ
บํารุงรักษาครบ
ทุกประเภท
เครื่องมือจริง
เป็นปัจจุบันทั้ง
เอกสารและ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์

3
ตามแผน
2. มีผล
บํารุงรักษา
เครื่องมือ
≥ 75%
ประเภท
เครื่องมือที่มีอยู่

2

8

2. มีผล
การบํารุงรักษา
เครื่องมือ ≥
50% ประเภท
เครื่องมือที่มีอยู่
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1
เครื่องตามแผน
2. ไม่มผี ล
การบํารุงรักษา
เครื่องมือ

หลักฐาน
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
4
3.3 การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit)
12 3.3.1 มีแผ่นสเกลอ่านค่า Hematocrit คมชัดไม่
มี ใช้งานได้ดี
จําเป็นต้องเป็นโลหะ
13 3.3.2 บันทึกการตรวจสอบแปรงถ่าน/ฟิวส์/มีแปรง มีการตรวจสอบ
ถ่านสํารอง (carbon brush) กรณีไม่ใช้แปรงถ่านแต่ สม่ําเสมอและ
ใช้ฟิวส์ให้มีฟิวส์สํารองหรือมีระบบสํารอง (หรือระบบ มีสํารองประจํา
เครื่องหรือมี
สํารองเครื่องมือที่พร้อมให้บริการในพื้นที่)
ระบบสํารอง
 เครื่องปั่น Hematocrit ที่มฟี ิวส์ ให้มีฟิวส์
สํารอง เครื่องปั่น Hematocrit ที่มีแปรงถ่านให้พี่เลี้ยง
สํารองแปรงถ่าน
14 3.3.3 Tube Hematocrit ชนิด Heparin (มีแถบ
มีใช้งาน และ
คาดสีแดงที่ปลายหลอด)
ไม่มี Tube
 capillary tube สําหรับใช้ตรวจ Hct. ต้องไม่ หมดอายุ
หมดอายุ
15 3.3.4 ดินน้ํามันสําหรับอุดปลาย Tube Hematocrit มี ลักษณะใช้
งานได้ดี
และคุณภาพพร้อมใช้
 ดินน้ํามันสามารถใช้ดินน้ํามันธรรมดาได้ปั่น
น้ําไม่หลุด ไม่ใช้สีแดง มีผิวหน้าเรียบ ให้สาธิตการใช้
งานจริง
16 3.3.5 มีอุปกรณ์เจาะเลือด
มีเป็น lancet
หรือเข็มเจาะ
ปลายนิ้ว
โดยเฉพาะ
2

8
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มีแต่ใช้สแี ดงหรือ
สีส้ม หรือสีชมพู

มีแต่ใช้งานยาก
มองเส้นอ่านไม่ชัด
มีการตรวจสอบ มีการตรวจสอบ
แต่ไม่สม่ําเสมอ ไม่สม่ําเสมอ
มีสํารองประจํา ไม่มีสํารอง
ประจําเครื่อง
เครื่องหรือมี
แต่มีระบบสํารอง
ระบบสํารอง

3
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มีแต่มองไม่เห็น
เส้นอ่าน
มีการตรวจสอบ
ไม่สม่ําเสมอ
ไม่มีสํารอง
ประจําเครื่อง
ไม่มีระบบ
สํารอง

1
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หยิบดู ถาม
ไม่มีหรือใช้
เข็มฉีดยามา
เจาะปลายนิ้ว

หยิบดู ถาม

มีแต่หมดอายุ

หยิบดู ถาม

ดูเอกสาร,
สังเกต, ถาม

ไม่มีการ
ตรวจสอบ
ไม่มีสํารอง
ประจําเครื่อง
และ ไม่มี
ระบบสํารอง

ไม่มี หรือมีแต่
ใช้งานไม่ได้

หยิบดู ถาม

หลักฐาน

ไม่มี

0
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3.4 การตรวจวิเคราะห์น้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
3.4.1 มีแผ่นทดสอบ (Test strip) น้ําตาลในเลือด
ไม่หมดอายุ

3.4.2 มีแบตเตอรี่สํารองพร้อมใช้งาน

18

19

มีอย่างน้อย
1 ชุด

มีระบุวันเปิด
วันหมดอายุ
และไม่มแี ผ่น
ทดสอบ
หมดอายุ

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
4
3.3 การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit)
17 3.3.6 เครื่องปั่น Hematocrit มีการสอบเทียบ
มีและสอบเทียบ
ความเร็วรอบและเวลา ถ้าไม่ได้สอบเทียบเวลาที่เครื่อง ทั้งความเร็วรอบ
ต้องใช้นาฬิกาจับเวลา
และเวลา
อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
2

83

1

ระบุวันเปิด
วันหมดอายุ
ไม่ตรงบริษัท
กําหนด และ
ไม่มีแผ่น
ทดสอบ
หมดอายุ

ไม่มีสํารองใน
หน่วยงานแต่
สามารถจัดหาได้
ทันต่อการใช้งาน

ไม่ระบุวันเปิด
วันหมดอายุ และ
ไม่มีแผ่นทดสอบ
หมดอายุ

มีแผ่นทดสอบ
หมดอายุและ
ไม่มีแผ่น
ทดสอบ
หมดอายุ

มีการสอบเทียบ มีแผนแต่ยังไม่ถึง มีแผนแต่ไม่ได้
ความเร็วรอบ กําหนดสอบเทียบ สอบเทียบตาม
แผน
แต่ไม่ได้สอบ
เทียบเวลาและ
ไม่นํานาฬิกาที่
ผ่านการสอบ
เทียบมาใช้จับ
เวลา

3
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หยิบดู,
สังเกต, ถาม

ไม่มี
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ดู, สังเกต,
ถาม

ดู เอกสาร
หรือ sticker
สอบเทียบ
สังเกต, ถาม

หลักฐาน

มีแผ่น
ทดสอบ
หมดอายุ
เท่านั้น

ไม่ได้สอบ
เทียบ

0
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22

21

ใช้นาฬิกาจับ
เวลาได้อย่าง
ถูกต้อง
3.5.3 นาฬิกาจับเวลา มีผลการเทียบเวลาทุก 6 เดือน มีบันทึกการ
เทียบเวลา
จุดที่เทียบตรง
กับการใช้งาน
จริง ความถี่ทุก
6 เดือน ครบ
ทุกเครื่องตาม
แผนที่กําหนด

3.5.2 มีการใช้นาฬิกาที่มีการเทียบเวลา
(ละเอียดวินาที) จับเวลาได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
4
3.5 การตรวจวิเคราะห์น้ําตาลและโปรตีนในปัสสาวะ
20 3.5.1 มีแถบวัด Sugar, Protein ในปัสสาวะที่
มีระบุวันเปิด
ไม่หมดอายุ
วันหมดอายุ
และไม่มแี ถบ
หมดอายุ
2
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1

มีบันทึกการ
เทียบเวลา จุดที่
เทียบตรงกับ
การใช้งานจริง
แต่ความถี่ไม่
ตรงตามกําหนด
หรือไม่ได้เทียบ
เวลาตามแผนที่
กําหนด

มีบันทึกการเทียบ
เวลา แต่จุดที่
เทียบไม่ตรงกับ
การใช้งานจริง
ความถี่ไม่ตรงตาม
กําหนด หรือไม่ได้
เทียบเวลาตาม
แผนที่กําหนด

ไม่ใช้นาฬิกา
จับเวลา

มีแถบตรวจ
หมดอายุ
เท่านั้น

0

หยิบดู ถาม

ดู, สังเกต,
ถาม

ดู, สังเกต,
ถาม

หลักฐาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ไม่มีการเทียบ
มีบันทึกการ
เวลา
เทียบเวลา
แต่จุดที่เทียบไม่
ตรงกับการใช้
งานจริง
ความถี่ไม่ตรง
ตามกําหนดและ
ไม่ได้เทียบเวลา
ตามแผนที่
กําหนด

มีทั้งแถบตรวจ
ระบุวันเปิด วัน ไม่ระบุวันเปิด
หมดอายุไม่ตรง วันหมดอายุ และ หมดอายุและ
บริษัทกําหนด ไม่มีแถบหมดอายุ ไม่หมดอายุ
และไม่มแี ถบ
หมดอายุ
ใช้นาฬิกาจับเวลา
ไม่ถูกต้อง

3
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มีครบตาม
กําหนด

มีคู่มือที่เป็น
ปัจจุบัน

3.6.2 มีภาชนะใส่ปัสสาวะ (สะอาด,แห้ง,ใช้ครั้งเดียว) มีและแห้ง
สะอาด
 ภาชนะใส่ปัสสาวะ สามารถใช้แบบถ้วยน้ํา
พลาสติกได้ ต้องตรวจทันทีไม่มีฝาไม่หักคะแนนแต่ไม่ ใช้ครั้งเดียว
ควรเป็นแบบกระดาษเคลือบไข

4. ขั้นตอนก่อนการทดสอบ
25 4.1 มีคู่มือการเก็บตัวอย่างที่มีรายละเอียดแสดงวิธีการ
เก็บตัวอย่างแต่ละชนิด ปริมาณตัวอย่าง เวลาที่เก็บ
และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง กรณีไม่ได้ตรวจทันที
 ใช้คู่มือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ
ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้
26 4.2 ใบส่งตรวจมีรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่
ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวผู้ป่วย(ถ้ามี) อายุ เพศ
ผู้ส่งตรวจ รายการตรวจ
 กรณีตรวจวิเคราะห์เองในพื้นที่ มีการสั่งตรวจ
โดยให้อีกจุดเป็นผู้ตรวจ ต้องมีการเขียนใบส่งตรวจ
ระบุชื่อ – นามสกุล เพศ รายการตรวจ กรณีบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ สั่งเอง ตรวจเองไม่ต้องเขียนใบส่งตรวจ

24

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
4
3.6 การตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ์ (HCG ในปัสสาวะ)
23 3.6.1 มีแถบตรวจหาการตั้งครรภ์ ไม่หมดอายุ และ มีระบุวันเปิด
มีการใช้นาฬิกาจับเวลา
วันหมดอายุ
และไม่มแี ถบ
หมดอายุ
2

8

มีแต่รายละเอียด
ไม่ครบตามที่
กําหนด

มีคู่มือแต่ไม่เป็น
ปัจจุบัน

ไม่ระบุวันเปิด
ระบุวันเปิด
วันหมดอายุไม่ วันหมดอายุ และ
ไม่มีแถบหมดอายุ
ตรงบริษัท
กําหนด และไม่
มีแถบหมดอายุ
มีและแห้ง
สะอาด แต่ไม่ใช้
ครั้งเดียวทิ้ง

3
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มีแต่ไม่สะอาด
ไม่แห้ง

มีทั้งแถบตรวจ
หมดอายุและ
ไม่หมดอายุ

1

หยิบดู ถาม

ไม่มี

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ดูเอกสาร,
สังเกต, ถาม

หยิบดู ถาม

ดู, สังเกต,
ถาม

หลักฐาน

ไม่มี

ไม่มี

มีแถบตรวจ
หมดอายุ
เท่านั้น

0
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4.4 ฉลากติดภาชนะบรรจุตัวอย่างมีรายละเอียดตรง
ตามใบส่งตรวจ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว
ผู้ป่วย วันเวลาที่เก็บตัวอย่าง และผู้เก็บตัวอย่าง
 กรณีตรวจเองในพื้นที่ ภาชนะบรรจุตัวอย่าง
ระบุ ชื่อ-นามสกุลสามารถใช้ปากกาเคมีแบบถาวร
เขียนได้
กรณีสง่ ต่อให้ รพ. พี่เลี้ยงตรวจ
ระบุ ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงานที่ส่ง วันที่โดยใช้ฉลากติดเท่านั้น
5. ขั้นตอนการทดสอบ
29 5.1 มีคู่มือการทดสอบตัวอย่างครบทุกรายการที่เปิด
ให้บริการ
 คู่มือการตรวจวิเคราะห์/การเก็บสิ่งส่งตรวจ
นอกจากของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้ว CUP
สามารถจัดทําขึ้นเองได้โดยนักเทคนิคการแพทย์ และ
ต้องมีเอกสารกํากับน้ํายา / ชุดตรวจ ที่เป็นปัจจุบันอยู่
ด้วยเสมอ
30 5.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มืออย่างเคร่งครัด
 สุ่มบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจ
วิเคราะห์ 1 คนเพื่อสาธิตการทดสอบทั้ง 4 รายการ

28

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
27 4.3 มีอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่สะอาดและแห้ง เช่น
หลอดเก็บเลือด ภาชนะใส่ปัสสาวะ เป็นต้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

3

มีคู่มือทุก
รายการที่เปิด
ให้บริการและ
เป็นปัจจุบันตรง
กับเอกสาร
กํากับน้ํายา

มีคู่มือทุก
รายการที่เปิด
ให้บริการและ
เป็นปัจจุบันแต่
มี1รายการไม่
ตรงกับเอกสาร
กํากับน้ํายา
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนถูกต้อง ขั้นตอนไม่
ถูกต้อง 1
ตามคู่มือทุก
รายการทดสอบ รายการทดสอบ

4
มีและแห้ง
สะอาด
ใช้ครั้งเดียว
มีรายละเอียด
ครบตามกําหนด

8

1
มีแต่ไม่สะอาด
ไม่แห้ง

ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนไม่ถูกต้อง
2 รายการ
ทดสอบ

0

หลักฐาน
หยิบดู ถาม

ให้ปฏิบัติหรือ
บรรยาย
ขั้นตอน
สังเกต, ถาม
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ไม่ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ขั้นตอน หรือ
ขั้นตอนไม่
ปฏิบัติ
ถูกต้อง 3
รายการทดสอบ ไม่ถูกต้อง
ทุกรายการ

หยิบดู
ตรวจสอบ
ถาม

กรณีส่งส่งต่อ หยิบดู ถาม
รพ. ไม่มี
หรือไม่เขียน
ชื่อ-สกุล
หน่วยงานที่ส่ง

ไม่มี

มีแต่ไม่ครบทุก ไม่มี
มีคู่มือทุก
การทดสอบและ
รายการที่เปิด
หรือไม่เป็น
ให้บริการแต่ม2ี
รายการไม่ตรงกับ ปัจจุบัน
เอกสารกํากับ
น้ํายา

มี แต่รายละเอียด กรณีตรวจเอง
ไม่ครบ
One stop
service
ไม่เขียน
ชื่อ-สกุล

2
มีแต่ไม่ใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
6. การประกันคุณภาพการทดสอบ
31 6.1 มีการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality
Control, IQC) ควบคู่กับการทดสอบ
 ควบคุมคุณภาพภายใน(IQC) อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ กรณีที่ทําแบบฟอร์มแยกต่างหาก
ควรทํา IQC โดยบันทึกใน Worksheet การปฏิบัติงาน
ประจําต่อจากผู้ป่วย ไม่ต้องแยกแบบฟอร์มดังกล่าว
(ยกเว้น IQC ของการตรวจน้ําตาลจากปลายนิ้ว) ส่วน
การทดสอบ Hematocrit ให้ควบคุมปัจจัยนําเข้าและ
กระบวนการ (input &process) ตรวจวิเคราะห์แทน
การส่งตัวอย่างเลือดทํา IQC
32 6.2 ควรมีการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก
(External Quality Assessment, EQA) หรือ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
 มีการทําเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีสรุปผลการเปรียบเทียบ
มีบันทึกทบทวนผลการเปรียบเทียบ กรณีขณะที่ออก
ตรวจ อาจไม่ครบทั้ง 2 ครั้ง ต้องมีแผนรองรับ
33 6.3 กรณีที่พบว่าการควบคุมคุณภาพภายใน หรือ
การควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอกมีผล
ดําเนินการออกนอกเกณฑ์การยอมรับ ให้มกี ารหา
สาเหตุปัญหา ดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา
โดยมีบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
มีบันทึกการหา
สาเหตุ
ดําเนินการแก้ไข
และกําหนด
มาตรการ
ป้องกัน

ทํา EQA หรือ
Inter-Lab
ทุกการทดสอบ
2 ครั้ง/ปี

ทํา IQC ทุก
การทดสอบ
ความถี่
เดือนละ 1 ครัง้

4

2

87

ทํา EQAหรือ
Inter-Lab 3
รายการ 2
ครั้ง/ปี
หรือทําครบ
ทุกรายการแต่
ทํา 1 ครั้ง/ ปี

ขอดูบันทึก
การดําเนินการ

ไม่มีการ
ดําเนินการ
มีบันทึกการหา
สาเหตุและแก้ไข
แต่ขาดแนวทาง
ป้องกัน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ดู, สังเกต,
ถาม
ดูหลักฐาน

ไม่มีการทํา
EQA หรือ
Inter-Lab

ดู, สังเกต,
ถาม
ดูหลักฐาน

หลักฐาน

ทํา EQAหรือ
ทํา 2 รายการ
Inter-Lab 2
และและทํา
รายการ 2 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ ปี
หรือทํา 2 – 3
รายการและทํา
1 ครั้ง/ ปี

0
ไม่มีการทํา
IQC
ทุกรายการ

1
ทํา 1 รายการ
และความถี่
ไม่ได้ตามที่
กําหนด

ทํา 3 รายการ ทํา 2 รายการ
และความถี่ไม่ได้
ความถี่
เดือนละ 1 ครัง้ ตามที่กําหนด
หรือครบทุก
การทดสอบแต่
ความถี่ไม่ได้
ตามที่กําหนด

3
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7.3 มีคมู่ ือหรือแนวทางการปฏิบัติหลังการทดสอบ
และความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น กรณีเลือด
หก เข็มทิม่ ตํา ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง เป็นต้น
8. การรายงานผลการทดสอบ
37 8.1 มีทะเบียนผลการทดสอบ จัดทํารายงานผลการ
ทดสอบกรณีทที่ ําการทดสอบได้เองและมีบันทึกการ
รายงานค่าวิกฤติ
มี work sheet การทดสอบปัสสาวะ บันทึกการอ่าน
ปฏิกิริยา UPT, น้ําตาลและโปรตีนในปัสสาวะ กรณี
ทะเบียนผลการตรวจน้ําตาลปลายนิ้วไม่ได้ทําใน
รูปแบบ worksheet ต้องสามารถทวนสอบได้ว่า ณ
วันที่ตรวจ ใช้ชุดตรวจ lot number อะไร หมดอายุ
เมื่อไหร่ ใครเป็นผู้ตรวจให้มีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจ/ผู้
ตรวจสอบรับรองรายงานผล ถ้าระบุชื่อไม่ได้ เช่น ใน
หมู่บ้าน อสม. 2 คนช่วยกันตรวจ ต้องทวนสอบข้อมูล
อื่นๆ ได้ ทั้งนี้ให้ดูหลักฐานการควบคุมกํากับ อสม.ของ
รพ.สต. ในการเจาะปลายนิ้วตรวจน้ําตาลในเลือดด้วย

36

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
7. ขั้นตอนหลังการทดสอบและความปลอดภัย
34 7.1 ปฏิบัติตามการทําลายตัวอย่างหลังการทดสอบ
ตามคู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการหรือตาม
เกณฑ์งาน IC ได้อย่างถูกต้อง
35 7.2 มีน้ํายาฆ่าเชื้อโรค

1.มีทะเบียนผล
การทดสอบ2
รายการ
2.มีหลักฐานการ
ควบคุมกํากับ
อสม. ในการเจาะ
ปลายนิ้วตรวจ
น้ําตาลในเลือด

1.มีทะเบียนผล
การทดสอบ
ครบถ้วน
ถูกต้อง 4
รายการ
2.มีหลักฐาน
การควบคุม
กํากับ อสม. ใน
การเจาะปลาย
นิ้วตรวจน้ําตาล
ในเลือด

มีการทําลาย
แต่ไม่ถูกต้อง

2

มีคู่มือหรือ WI
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
1.มีทะเบียนผล
การทดสอบ
ครบถ้วน
ถูกต้อง 3
รายการ
2.มีหลักฐาน
การควบคุม
กํากับ อสม. ใน
การเจาะปลาย
นิ้วตรวจน้ําตาล
ในเลือด

3

88

มีคู่มือหรือ WI
ที่เป็นปัจจุบัน

มี

มีการทําลาย
ตัวอย่างถูกต้อง

4
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หลักฐาน

ไม่มีแนวทาง ถาม ให้อธิบาย
สังเกตหลักฐาน
แวดล้อม
ไม่มี
ถามขอดู
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ไม่มี ถามขอดู
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

0
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1.มีทะเบียน
ไม่มีหลักฐาน ถามขอดู
ผลการทดสอบ แสดง
ตรวจสอบ
1รายการ
ความถูกต้อง
2.มีหลักฐาน
การควบคุม
กํากับ อสม. ใน
การเจาะปลาย
นิ้วตรวจน้ําตาล
ในเลือด

1
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8.4 มีระบบทะเบียนบันทึกการส่งตรวจต่อ และผล
การตรวจกรณีส่งสิ่งตรวจไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย

40

รวม คะแนนทัง้ หมด 160 คะแนน (คะแนนที่ได้ หารด้วย 4)
คะแนนเต็ม 40

8.3 เก็บสําเนารายงานผลการทดสอบไว้ เพื่ออ้างอิง
ตามระยะเวลาที่กําหนดเก็บสําเนาผลการตรวจ
อย่างน้อย 5 ปี

39

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ข้อที่
ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ
38 8.2 ใบรายงานผลการทดสอบมีรายละเอียดของผู้ป่วย
ครบถ้วนผลการทดสอบชื่อผู้ทดสอบ วันเวลาที่
รายงานผล ผู้ตรวจสอบผลและลงนามกํากับไว้เป็น
หลักฐาน
 กรณีส่งต่อให้ดูใบรายงานจาก รพ. ที่ส่งผล
กลับมากรณีตรวจเองให้ดูจาก ข้อ 8.1 ได้
3
1. ใบรายงานมี
ข้อมูลผู้ป่วย
ครบถ้วน
2. มีลายมือชือ่
แต่ไม่มี ชื่อ-สกุล
ผู้ทดสอบ
ผู้ตรวจสอบผล
1. มีทะเบียนผล
การทดสอบ
ครบถ้วน ถูกต้อง
3 รายการ
2. มีหลักฐาน
การควบคุมกํากับ
อสม. ในการเจาะ
ปลายนิ้วตรวจ
น้ําตาลในเลือด

2
1. ใบรายงานมี
ข้อมูลผู้ป่วย
ครบถ้วน
2. ไม่มลี ายมือชื่อ
และชื่อสกุล
ผู้ทดสอบ
ผู้ตรวจสอบผล
1. มีทะเบียนผล
การทดสอบ2
รายการ
2. มีหลักฐาน
การควบคุมกํากับ
อสม. ในการเจาะ
ปลายนิ้วตรวจ
น้ําตาลในเลือด
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1. มีทะเบียนผล
การทดสอบ
ครบถ้วน ถูกต้อง
4 รายการ
2. มีหลักฐาน
การควบคุมกํากับ
อสม. ในการ
เจาะปลายนิ้ว
ตรวจน้ําตาลใน
เลือด
ไม่มีทะเบียนแต่ มีสําเนารายงาน
มีทะเบียน
การส่งต่อและ สามารถค้นหา ผลปีปัจจุบัน
มีผลการตรวจ จากระบบได้

4
1. ใบรายงานมี
ข้อมูลครบถ้วน
2. มีลายมือชือ่
ผู้ทดสอบ
ผู้ตรวจสอบผล

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

ถามขอดู
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

หลักฐาน
ถามขอดู
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ไม่มีและค้นหา ถามขอดู
ไม่ได้
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

1
0
1. ใบรายงานมี ไม่มีใบ
ข้อมูลผู้ป่วยไม่ รายงานผล
ครบถ้วน
2. ไม่มลี ายมือชื่อ
และ ชื่อ-สกุล
ผู้ทดสอบ
ผู้ตรวจสอบผล
1. มีทะเบียน
ผลการทดสอบ
1 รายการ
2. มีหลักฐาน
การควบคุม
กํากับ อสม.
ในการเจาะ
ปลายนิ้วตรวจ
น้ําตาลในเลือด
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หมายเหตุ สําหรับผูป้ ระเมินและพีเ่ ลี้ยง
1. หมายถึง ข้อกําหนดที่จําเป็น ได้แก่ ข้อ 1 3 5 และ 6 ต้องไม่ได้คะแนน 0 (ศูนย์) ถ้ามีคะแนน 0 (ศูนย์) ในข้อกําหนดดังกล่าว คะแนนของหมวดที่ ๔ การ
จัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัยข้อ ข้อ ๔.๕.๓ ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB) ได้
คะแนน 0 (ศูนย์)
2. ศักยภาพ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการของแต่ละหน่วยบริการปฐมภูมิ อาจต่างกัน ดังนั้น การคิดคะแนนเต็มให้คิดตามบริบทการให้บริการตรวจวิเคราะห์
จริง ของหน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละแห่ง
3. แนวทางการทํา IQC 3 การทดสอบให้ทําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากผลวิเคราะห์ไม่ได้ตามเกณฑ์ให้ปรึกษานักเทคนิคการแพทย์ที่ดูแลทันที
4. การจัดหา IQC material ให้ รพช./รพท./รพศ./คปสอ. ดําเนินการเพื่อให้ รพ.สต ทํา IQC และส่งรายงานผลให้ นักเทคนิคการแพทย์ผู้ดูแล เพื่อดู trend หรือ
แนวโน้มเพื่อวางแผนป้องกันหรือแก้ไข
5. การทํา IQC ของ Hct ให้ควบคุมปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ (input & process) ได้แก่ การฝึกอบรม การสอบเทียบเครื่องปั่นและเวลา ระดับเลือดและดินน้ํามัน
เครื่องวัดหรืออาจใช้ known Control ทําเป็นครั้งคราว ควบคู่ไปด้วยก็ได้

1.)............................................................................................................ผู้นิเทศ/ตรวจประเมิน
ตําแหน่ง......................................................................................
2.)............................................................................................................ผู้นิเทศ/ตรวจประเมิน
ตําแหน่ง.....................................................................................
วันที่นิเทศ/ตรวจประเมิน..........................................................................

โปรดลงชื่อตัวบรรจง
1.)...........................................................................................................ผู้ตรวจวิเคราะห์/ให้ข้อมูล/รับการตรวจประเมิน
ตําแหน่ง....................................................................................
2.)...........................................................................................................ผู้ตรวจวิเคราะห์/ให้ข้อมูล/รับการตรวจประเมิน
ตําแหน่ง....................................................................................
3.)..........................................................................................................ผู้ตรวจวิเคราะห์/ให้ข้อมูล/รับการตรวจประเมิน
ตําแหน่ง...................................................................................
วันที่ให้ข้อมูล ..........................................................................

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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ข้อเสนอแนะ(ผู้ประเมิน)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. การทดสอบที่ไม่มี EQA ให้ทําการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlab Comparisons) โดย รพช./รพท./รพศ./CUP เป็นผู้สนับสนุนพร้อมดําเนินการ
และวิเคราะห์ผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7. การทดสอบที่ไม่มีการให้บริการ เป็น N/A คือไม่นํามาคิดคะแนน
8. ข้อเสนอแนะในการตรวจประเมิน มีข้อเสนอแนะอย่างน้อยดังนี้
8.1การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ
8.2การเบิกวัสดุใช้งานไม่เกิน 3 เดือน
8.3การสุ่มตรวจรายงานผล
8.4การส่งต่อตัวอย่างต้องมีภาชนะนําส่งที่มีฝาปิดมิดชิด และมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างถูกต้อง และปลอดภัย
8.5กรณีมีการเก็บ rectal swab ให้แนะนําการเก็บ
8.6การเก็บตัวอย่างจากแผลเพื่อเพาะเชื้อในกลุ่ม Long Term Care
8.7การจัดทําบัญชีผู้บริจาคโลหิตเพื่อรองรับอุบัติเหตุ
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แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
ประเด็น : การบันทึกและใช้ประโยชน์ Family folder
เกณฑ์การตรวจประเมิน
1. มีตู้/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเก็บประวัติผู้มารับบริการที่สามารถ
ค้นหาง่าย และเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีที่เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง
ปลอดภัย ค้นหาได้ง่าย และมีการสํารองข้อมูลกรณีเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์)
2. ข้อมูลทั่วไป
2.1 แผนทีบ่ ้าน
2.2 ผังครอบครัว (Genogram)
2.3 แบบฟอร์มการลงทะเบียนครอบครัว
2.4 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม
3. บัตรบันทึกสุขภาพรายบุคคล ( OPD Card ดูฐานข้อมูลปัจจุบัน)
4. บัตรบันทึกสุขภาพมารดา
5. บัตรบันทึกสุขภาพเด็ก
6. บัตรบันทึกโรคเรื้อรัง
7. บัตรสรุปสภาวะสุขภาพที่สําคัญตามกลุม่ อายุรายบุคคล
8. บัตรสรุปปัญหาสุขภาพทีส่ ําคัญของครอบครัว
9. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
หมายเหตุ

ข้อสังเกต/
เงื่อนไข
ไม่ผ่าน การปรับปรุง

ผลการตรวจสอบ
ผ่าน

- มี ครบทุกข้อ = มี

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
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คูคู่่มมืออื แนวทางการพั
2561
แนวทางการพัฒ
ฒนาโรงพยาบาลส่
นาโรงพยาบาลส่ งงเสริ
เสริมมสุสุ ขขภาพต�
ภาพตํำาบลติ
บลติดดดาว
ดาว (รพ.สต.ติ
(รพ.สต.ติดดดาว)
ดาว) ปีปี 2561

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่ วัย
ประเด็น : การลงข้อมูลเวชระเบียน (Electronic file) ที่ให้บริการ
เกณฑ์การตรวจประเมิน
(1) มีการจัดเตรียมทะเบียนผู้ป่วย สําหรับบันทึกการมารับบริการของผู้ป่วย
อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
1.1 ชื่อ นามสกุล อายุ ผู้ป่วย
1.2 เลขที่ประจําตัวผู้ป่วย (HN)
1.3 วัน เดือน ปี มารับบริการ
(2) มีเวชระเบียนหรือบัตรผู้ป่วย ที่สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการ อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อสถานพยาบาล
2.2 เลขที่ประจําตัวผู้ป่วย (HN)
2.3 วัน เดือน ปี รับบริการ
2.4 ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของผู้ป่วย เช่น
เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ ที่อยู่และเลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน
2.5 ประวัติอาการป่วย ผลการตรวจทางร่างกาย และผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรของผู้ป่วย
2.6 การวินิจฉัย
2.7 การรักษา
2.8 ลายมือชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ให้การรักษาพยาบาล (ในกรณีที่เป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใช้ข้อมูลชื่อ/เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ)
หมายเหตุ

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต/
เงื่อนไขการ
ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง

- มีครบทุกข้อ = มี
- ขาดข้อใดข้อหนึ่ง = ไม่มี

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หมวด 5
ผลลัพธ์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หมวด 5 ผลลัพธ์
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
หมวด 5 ผลลัพธ์
ข้อ 5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care)
ผูท้ ี่ให้ข้อมูล

 กสค./อสค./อสม. (อย่างน้อย 2 – 4 คน)
 ผู้รับบริการ (กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย กลุ่มละ 2 คน)

มีการประเมินศักยภาพของประชาชนและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง (self care) ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสุขภาพการบริการทั้งในสถานบริการและชุมชน
เกณฑ์การตรวจประเมิน

คะแนน
เต็ม ได้

1. ท่านทราบการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ในเรื่องที่เป็นปัญหา
สําคัญของพื้นที่ (OTOP) ประเด็น (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (2) ร่วมคิด (3) ร่วมตัดสินใจ (4)ร่วมทํา 1
(5) ร่วมตรวจสอบเป็นเจ้าของ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างไร
2. ท่านปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือแนะนําให้คนในครอบครัว
1
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลักการ 3อ2ส อย่างไร
2.1 มีการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างไร
2.2 ออกกําลังกายที่เหมาะสมต่อสุขภาพอย่างไร
2.3 มีการจัดการอารมณ์ เมื่อเกิดความเครียดอย่างไร
2.4 ท่านทราบผลกระทบของสูบบุหรี่หรือยาเส้นต่อสุขภาพ และวิธีหลีกเลี่ยงอย่างไร
2.5 ท่านทราบผลกระทบของสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ และวิธีหลีกเลี่ยงอย่างไร
3. ท่านทราบความสําคัญ/การปฏิบัติตัว ของการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพอย่างไร
1
4. ท่านทราบความสําคัญ/การปฏิบัติตัว ในการไปรับวัคซีนตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้อย่างไร
1
5. ท่านทราบความสําคัญ/การปฏิบัติตัว เพื่อนําบุตรหลานอายุ 0 – 5 ปี ไปรับการตรวจพัฒนา
1
การตามระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างไร
6. ท่านทราบความสําคัญและวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไร
1
7. ท่านทราบความสําคัญ/การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (น้ําตาลต่ํา/น้ําตาลสูง)
1
ความดันโลหิตสูงอย่างไร
8. ท่านทราบความสําคัญ/การปฏิบัติตัว ในการช่วยเหลือ ให้คําแนะนําแก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วย
1
ติดบ้าน ติดเตียง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย อย่างไร
9. หมอประจําครอบครัวของท่านมีบทบาทอย่างไรในการให้บริการหรือสนับสนุนด้านสุขภาพ
1
10. ท่านรู้จักวิธีการใช้สมุนไพรไทยและการรักษาแบบแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพอย่างไร
1
รวมคะแนน
10
ไม่มี
ข้อ 5.2.3 ประชาชนได้อะไรจาก รพ.สต.ติดดาว (สอบถามประชาชน)
คะแนน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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96

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

หมายเหตุ
- รูปแบบการประเมิน : ใช้กระบวนการ Focus group ถามตามกลุ่มวัย องค์ความรู้เป็นไปตามคู่มือ อสค.
- การสนทนากลุ่ม (Focus group) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถให้คําตอบได้
ในประเด็นที่เราต้องการทราบ โดยมีผู้เข้ากลุ่มสนทนาประมาณ 6 – 12 คน และมีผู้ดําเนินการสนทนา
(Moderator) ซึ่ ง เป็ น ผู้ ค อยจุ ด ประเด็ น ในการสนทนา เพื่ อ ให้ เ กิ ด แนวคิ ด และแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นนั้นๆ ได้อย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
- รายข้อ “ผ่าน” ได้ 1 คะแนน “ไม่ผ่าน” ได้ 0 คะแนน
- ข้อ 2 ตอบได้ 2.1 - 2.5 = ผ่าน (1) ตอบไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่ง = ไม่ผา่ น(0)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

9

≥ร้อยละ
50

≥ร้อยละ
40

(3) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมได้

(4) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมได้

≥ร้อยละ
80

≥ร้อยละ
60

เป้าหมาย ผลงาน

(2) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย

5.2.1. ตัวชี้วดั พืน้ ทีก่ ําหนดเกี่ยวกับ OTOP
(ตามบริบทของพื้นทีก่ าํ หนด)
5.2.2 ตัวชี้วัดกระทรวง (จากHDC)
(1) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแล
ก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ

ตัวชี้วดั

5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วดั (KPI)

97

5

5

5

35
5

Template

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม
เกณฑ์คะแนน
1≤30, 2=30-39, 3=40-49, 4=50-59, 5≥60
ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม HDC มี template รายละเอียดตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2561 หน้า 7
เกณฑ์คะแนน
1≤50, 2=50-59, 3=60-69, 4=70-79, 5≥80
ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม HDC มี template รายละเอียดตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2561 หน้า 88
เกณฑ์คะแนน
1≤25, 2=25-29, 3=30-34, 4=35-39, 5≥40
ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม HDC มี template รายละเอียดตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2561 หน้า 88
เกณฑ์คะแนน
1≤35, 2=35-39, 3=40-44, 4=45-49, 5≥50

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
2
ให้พนื้ ทีก่ าํ หนดเอง

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หมวด 5 ผลลัพธ์
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ.............................จังหวัด...............................

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เป้าหมาย ผลงาน

98

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คะแนน คะแนน
Template
เต็ม
ที่ได้
(5) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี
≥ร้อยละ
5
ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม HDC มี template รายละเอียดตัวชี้วัดของกระทรวง
ฟันดีไม่มผี ุ (Cavity free)
56
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2561 หน้า 25
เกณฑ์คะแนน
1=15-20, 2=21-29, 3=30-39, 4=40-55, 5≥56
≥ร้อยละ
5
ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม HDC มี template รายละเอียดตัวชี้วัดของกระทรวง
(6) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
30
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2561 หน้า 115
การแพทย์แผนไทย
เกณฑ์คะแนน
1≤15, 2=15-19, 3=20-24, 4=25-29, 5≥30
5
ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม HDC มี template รายละเอียดตัวชี้วัดของกระทรวง
(7) ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ≤ร้อยละ
20
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2561 หน้า 97
ตําบล/หน่วยบริการปฐมภูมิใน
เกณฑ์คะแนน
เครือข่ายมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
1=>50, 2=40-49, 3=31-40, 4=21-30, 5≤20
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน≤ร้อยละ 20
- เอกสารสรุปความคิดเห็นของประชาชน
5.2.3 ประชาชนได้อะไรจาก รพ.สต.ติดดาว (สอบถามประชาชนในพืน้ ที่)
- สอบถาม/สัมภาษณ์

ตัวชี้วดั

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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5.3.1. การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจัดการองค์ความรู้เช่น CQI R2R
นวัตกรรม งานวิจัย
5.3.2. มีผลลัพธ์จากการดําเนินงานของ CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย
และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติจากการจัดการความรู้สู่ชุมชนเพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน
5.3.3. การใช้ประโยชน์จาก CQI R2R นวัตกรรม งานวิจยั จนนําไปสู่
การดูแลตนเองได้
- มีการจัดการองค์ความรู้แต่ไม่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สําคัญของชุมชน
- มีการจัดการองค์ความรู้ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สําคัญของชุมชน
แต่ไม่มีผลลัพธ์
- มีการจัดการองค์ความรู้ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สําคัญของชุมชน
มีผลลัพธ์
- มีการจัดการองค์ความรู้ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สําคัญของชุมชน
มีผลลัพธ์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ชุมชน ผู้รับบริการไม่สามารถนําไปใช้
ดูแลตนเองได้
- มีการจัดการองค์ความรู้ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สําคัญของชุมชน
มีผลลัพธ์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชน ผู้รับบริการสามารถนําไปใช้ดูแล
ตนเอง และเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้
รวมคะแนน

ประเด็น

หมวด 5 ผลลัพธ์
ข้อ 5.3 นวัตกรรม งานวิจยั การจัดการองค์ความรู้

5

5

4

3

1
2

ระดับ คะแนน
คะแนน ที่ได้
- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
- สัมภาษณ์ประชาชนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการทํา CQI
R2R นวัตกรรม งานวิจัย
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับCQI R2R
นวัตกรรมงานวิจัย
- รูปแบบการเผยแพร่ใน
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไม่จํากัด
ว่าจะเผยแพร่แบบไหน อาจเป็น
ในชุมชนเอง หรืออําเภอ จังหวัด
เขต ประเทศ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารต่างๆได้ (เน้นการนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน
สามารถใช้ได้จริง ปฏิบัติได้จริง
มีหลักฐานเชิงประจักษ์)

แนวทางการพิจารณา

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

สินทรัพย์ความรู้
(Knowledge assets)
หมายถึงทรัพยากรทางปัญญา
ที่มีการสั่งสมในองค์กร เป็นสมบัติ
ขององค์กรและบุคลากร อยู่ใน
รูปแบบของสารสนเทศ ความคิด
การเรียนรู้ ความเข้าใจ ความจํา
ทักษะ ความสามารถ สินทรัพย์
ความรู้อาจเก็บไว้ในตัวบุคลากร
ฐานข้อมูล เอกสาร แนวทาง
การปฏิบัติ นโยบาย และระเบียบ
ปฏิบัติ ซอฟท์แวร์ สิทธิบัตร
สินทรัพย์ความรู้ เป็นความรู้
ภาคปฏิบตั ิ (know how)
ที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ

คําชีแ้ จง/คํานิยาม

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวปี 2561
หมวด 5 ผลลัพธ์
หน่วยบริการ.............................................................................อําเภอ.............................................. จังหวัด...............................

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

99

100

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

สรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด  การนําองค์ กรและการจัดการทีด่ ี
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

เกณฑ์
1.1 ภาวะผู้นาํ การนํา ธรรมาภิบาล
1.1.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กร
1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
1.2.1 การจัดทํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์
1.2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
1.3 ระบบบริหารจัดการทีส่ าํ คัญ
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม
และเกณฑ์ Green and Clean
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่ สถานที่ สภาพแวดล้อม
(1) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส
(2) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส
1.3.2.2 เกณฑ์ GREEN & CLEAN
1.3.3 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย
IT, IC, LAB, เภสัชกรรมและ RDU/คบส.
รวมคะแนน หมวด 1

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
20
5
10
5
5
88
5
78

หมายเหตุ

13
5
8
65
5
108

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน



คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

สรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 2 การให้ ความสํ าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุ มชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
เกณฑ์
หมวด 2
การให้ความสําคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(Customer Focus, Community Participation)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
10

หมายเหตุ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน



101

102

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

สรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด  การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

เกณฑ์
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
Appreciation Resources Sharing and Human Development

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
10

หมายเหตุ

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน



คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

สรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด  การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เกณฑ์
4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาสําคัญของพื้นที่ ( OTOP )
4.2 การบริการในสถานบริการ (บทบาทเจ้าหน้าที่)
4.2.1 OPD
4.2.2 ER
4.2.3 ANC
4.2.4 WCC
4.2.5 NCD
4.2.6 ทันตกรรม
4.2.7 เภสัชกรรม/RDU
4.3 การบริการในชุมชน
4.3.1 COC : LTC (4 กลุ่มเป้าหมาย)
4.3.2 การควบคุมและป้องกันโรค (SRRT)
4.3.3 คบส.
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย
4.5 ระบบสนับสนุนบริการ
4.5.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ส่วนที่ 1 ระบบคุณภาพข้อมูล
ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย
และประเด็นปัญหาสําคัญของพื้นที่(OTOP)
4.5.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
1. การออกแบบระบบและการจัดการทรัพยากร
2. การดําเนินงาน
4.5.๓ ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (LAB)
รวมคะแนน หมวด 4

คะแนน คะแนน หมายเหตุ
เต็ม
ทีไ่ ด้
5
110
5
5
5
5
5
5
80
ประเมินตาม
เกณฑ์เภสัช
กรรม/ RDU
45
5
5
35
ประเมินตาม
เกณฑ์ คบส.
5
155
60
20
20
20
55
10
45
40
320

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

3

103

104

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

สรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561
หมวด 5 ผลลัพธ์
(คะแนนเต็ม 52 คะแนน)

เกณฑ์
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care)
5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วดั (KPI)
5.2.1. ตัวชี้วัดพื้นที่กําหนดเกี่ยวกับ OTOP
(ตามบริบทของพื้นที่กําหนด)
5.2.2 ตัวชี้วัดกระทรวง (จากHDC)
5.2.3 ประชาชนได้อะไรจาก รพ.สต.ติดดาว
(สอบถามประชาชนในพื้นที่)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้
รวมคะแนน หมวด 5

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
10
37
2

หมายเหตุ

35
5
52

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

4

4

3

2

1

ลําดับ

4.2.7 เภสัชกรรมและ RDU

การจัดการระบบบริการ
4.1 จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP)
4.2 การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าที่)

หมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและ
ประชากรทุกกลุ่มวัย

1.3.3 การจัดสรรทรัพยากร
หมวด 2 การให้ความสําคัญกับ ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ภาวะผู้นํา การนํา ธรรมาภิบาล + แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.1 ภาวะผู้นํา การนํา ธรรมาภิบาล
1.2 แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.3 ระบบงาน/กระบวนการสําคัญ
1.3.1 การเงินการบัญชี
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
1.3.2.2 เกณฑ์ GREEN & CLEAN

หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการที่ดี

เกณฑ์

35

165
5
30
80

320

10

10

10
10

108
20
10
10
88
5
13
65
5

20

น้ําหนัก คะแนน
เต็ม

ตัวอย่างการติดคะแนน

165
5
30
80

320

10

10

108
20
10
10
88
5
13
65
5

คะแนน
ประเมิน

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

100.00

100.00

100.00

100.00

ร้อยละ



3,500.00

1,000.00

1,000.00

คะแนน X
น้ําหนัก
2,000.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

ผ่านเกณฑ์
ตามหมวด

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

35.00

10.00

10.00

20.00

คะแนน
ที่ได้

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

105

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คะแนนรวม

100

25

500

10
35
5
155
60
55
40
52
10
37
5

น้ําหนัก คะแนน
เต็ม

500

10
35
5
155
60
55
40
52
10
37
5

คะแนน
ประเมิน

100.00

100.00

ร้อยละ



10000

2,500.00

คะแนน X
น้ําหนัก

100.00

25.00

คะแนน
ที่ได้

ผ่าน

ผ่านเกณฑ์
ตามหมวด

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

เท่ากับ 3 ดาว
เท่ากับ 4 ดาว
เท่ากับ 5 ดาว (คะแนนแต่ละหมวด ≥ ร้อยละ 80 และ คะแนนรวม ≥ ร้อยละ 80)

4.4 การบริการแพทย์แผนไทย
4.5 ระบบสนับสนุน
4.5.1 IT
4.5.2 IC
4.5.3 LAB
หมวด 5 ผลลัพธ์
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง(Self Care)
5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

4.3 การบริการในชุมชน
4.3.1 คบส

เกณฑ์

หมายเหตุ โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
คะแนนรวม ร้อยละ 60.00 - 69.99
คะแนนรวม ร้อยละ 70.00 - 79.99
คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5

ลําดับ

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

106
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

บทที่ 
แนวทางการประเมินโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว มีตวั ชี้วดั คือ ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอําเภอที่ผา่ นเกณฑ์
ระดับการพัฒนาคุณภาพ
โดยในปี งบประมาณ  มี เป้ าหมาย คื อ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติ ดดาว ระดับ
 ดาว อย่างน้อย ร้อยละ  (สะสม ปี  - )

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
ร้อยละ . - . เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ . - . เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ  ขึ้นไป เท่ากับ  ดาว (รายงานเป็ นตัวชี้วดั PA)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทํางานระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ
2. ชี้แจงและทําความเข้าใจเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ
. เตรี ยมทีมผูป้ ระเมิน/เยีย่ มเสริ มพลัง เพื่อเป็ นพี่เลี้ยงระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ
. พัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์คุณภาพฯ โดยพี่เลี้ยงระดับอําเภอ/ จังหวัด
5. ประเมิน/เยีย่ มเสริ มพลัง ระดับอําเภอ/ จังหวัด/ เขต
6. รับรองผลโดยคณะกรรมการเขตสุ ขภาพ
7. รับเข็ม/ ใบประกาศเชิดชูเกียรติระดับประเทศ
หลัง จากชี้ แจงเกณฑ์คุ ณ ภาพ รพ.สต.ติ ด ดาว พื้ น ที่ ศึ ก ษาและทํา ความเข้า ใจเกณฑ์คุ ณ ภาพ
รพ.สต.ประเมินตนเอง และพัฒนาคุณภาพร่ วมกับทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอซึ่ งประกอบด้วยสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน จากนั้น ประเมินและรับรองโดยคณะกรรมการ(คกก.)อําเภอ ส่ งผลการประเมิน รพ.สต. ที่ผา่ น
เกณฑ์ให้ คกก.จังหวัดประเมินและรั บรอง ส่ งผลการประเมิน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ ให้ คกก.เขต ประเมินและ
รับรองอีกครั้ง เขตจะส่ งผล รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ ที่ได้รับการรับรองจากเขต ให้ คกก.จังหวัด คัดเลือก รพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์  แห่ ง จากนั้น คกก. เขตเลือกตัวแทน  แห่ ง จาก รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารจากส่ วนกลางเยีย่ มชื่นชมและถอดบทเรี ยนเพื่อ การพัฒนาระดับประเทศต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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.

ภาคผนวก

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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คําสัง่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ ๓๒๘๐ / ๒๕๖๐
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาว
ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ๓๑๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
ได้แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาว นั้น
เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่ งของคณะทํางานดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเครื อข่าย
บริ การสุ ขภาพระดับอําเภอ และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง มีประสิ ทธิภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ อําเภอ/ตําบล จัดการสุ ขภาพบูรณาการติดดาว จึงยกเลิกคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่
๓๑๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบลติดดาว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) นายโอภาส การย์กวินพงศ์
ประธาน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
๒) นายพิศิษฐ์ ศรี ประเสริ ฐ
รองประธาน
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขตสุ ขภาพที่ 5
๓) นายอิทธิพล สู งแข็ง
คณะทํางาน
สาธารณสุ ขนิเทศก์
๔) ผูอ้ าํ นวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คณะทํางาน
๕) ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารการสาธารณสุ ข
คณะทํางาน
๖) ผูอ้ าํ นวยการกองตรวจราชการ
คณะทํางาน
๗) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสนับสนุนระบบบริ การปฐม
คณะทํางาน
ภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
๘) ผูอ้ าํ นวยการสํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๙) นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
คณะทํางาน
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสกลนคร
๑๐) นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ
คณะทํางาน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้ องกัน)
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสกลนคร
๑๑) นายธีร์สุทธิ ปิ ตวิบลเสถียร
คณะทํางาน
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
๑๒) นายสุ รพงษ์...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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๑๒) นายสุ รพงษ์ ผดุงเวียง
คณะทํางาน
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๓) นายสมชาย พรหมจักร
คณะทํางาน
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๑๔) นางสาวณภัทร สิ ทธิศกั ดิ์
คณะทํางาน
นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
สํานักงานเขตสุ ขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
๑๕) นางวราภรณ์ ริ มชัยสิ ทธิ์
คณะทํางาน
เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี
๑๖) นางจิรายุ ผาผ่อง
คณะทํางาน
นักเทคนิคการแพทย์ชาํ นาญการ
โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
คณะทํางาน
๑๗) นางสาวพิชญกานต์ สกุลพานิช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
๑๘) นางชุลีพร แดนสุ ข
คณะทํางาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
๑๙) นางมาริ ษา ฮาดดา
คณะทํางาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
๒๐) นายวิวรรธน์ วงษ์ตาขี่
คณะทํางาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม
คณะทํางาน
๒๑) นางพักตร์พิมล หาญริ นทร์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านเหล่า จังหวัดนครพนม
คณะทํางาน
๒๒) นางสาวฐานิตา พลชม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลสามผง จังหวัดนครพนม
๒๓) นางสาวจิราภรณ์ ผิวดํา
คณะทํางาน
นักวิชาการสาธารณสุ ข สํานักงานเขตสุ ขภาพที่ 8
๒๔) ประธานชมรมสาธารณสุ ขแห่งประเทศไทย
คณะทํางาน
๒๕) ประธานมูลนิธิเครื อข่ายหมออนามัย
คณะทํางาน
๒๖) ประธานชมรม...
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
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๒๖) ประธานชมรมผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
คณะทํางาน
ตําบล (ประเทศไทย)
๒๗) ประธานชมรมผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
คณะทํางาน
สายเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชํานาญงาน (ประเทศไทย)
๒๘) เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุ ข (ประเทศไทย)
คณะทํางาน
๒๙) ประธานชมรมพยาบาลโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
คณะทํางาน
แห่ งประเทศไทย
๓๐) นายกสมาคมหมออนามัย
คณะทํางาน
๓๑) นายกสมาคมชมรมสาธารณสุ ข
คณะทํางาน
๓๒) ผูแ้ ทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คณะทํางาน
๓๓) นายปรารถนา ประสงค์ดี
คณะทํางาน
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดฉะเชิงเทรา
และเลขานุการ
คณะทํางาน
๓๔) นางวิไลลักษณ์ เรื องรัตนตรัย
และผูช้ ่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คณะทํางาน
๓๕) นางสาวหทัยรัตน์ คงสื บ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โดยให้คณะทํางานมีหน้าที่ ดังนี้
๑) วางแผนและกําหนดรู ปแบบการตรวจประเมินคุณภาพเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพระดับอําเภอและ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (อําเภอ/ตําบลจัดการสุ ขภาพบูรณาการติดดาว)
๒) จัดทําเกณฑ์พฒั นาคุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาว
๓) ดําเนินการติดตามการตรวจประเมินตามแผน
๔) สรุ ปรายงานผลการตรวจประเมินให้ผบู ้ ริ หารกระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
๕) ดําเนิ นการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเจษฎา โชคดํารงสุ ข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน



