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ส่วนที ่1 

แผนงานการพัฒนามาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
(ปี พ.ศ. 2555-2559) 

1. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร มีภารกิจ
ในการให้บริการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการที่ช่วยให้ประชาชน
สามารถรับบริการที่ใกล้บ้าน ในปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างใหม่ของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาโดยมีการปรับ
อัตรากําลังและบทบาทหน้าที่ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2552 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552 ทําให้ศูนย์บริการสาธารณสุข
สาขามีบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตําแหน่งให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้แก่ปรับตําแหน่งจากพยาบาลเทคนิค/เจ้าหน้าท่ี
พยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขเป็นนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมทั้งมีบทบาท
เพ่ิมขึ้นในการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมและฟื้นฟูสภาพจากการ
เปลี่ยนแปลง ดังกล่าว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้น เพื่อให้
สามารถบริการประชาชนแบบครบวงจร มีคุณภาพ และมีมาตรฐานกํากับในการให้บริการรวมทั้งมีความสามารถใน
การพัฒนาด้านกายภาพ บุคลากรเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งน้ี
เพ่ือมุ่งหวังให้ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และตอบสนองต่อนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ สํานักอนามัย ส่งผลต่อประชาชนได้รับบริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์
โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

การพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา โดยการจัดทํามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา   
สํานักอนามัย เพื่อการกํากับดูแลการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา จํานวน 76 แห่ง 
ซึ่งมีบุคลากรพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข ให้สามารถบริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และเพ่ือ
พัฒนาการเชื่อมโยงบริการอย่างสอดคล้องกับศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย ให้เป็นบริการใกล้บ้านใกล้ใจ     
ที่ครบวงจร 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย 
 
3. เป้าประสงค์ 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ๗๖ แห่ง ได้รับการพัฒนามาตรฐาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ๗๖ แห่ง 
 
5. กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 กําหนดมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา โดย 
 - กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการ-

สาธารณสุขสาขา 
 - จัดทําแผนและดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

สาขา เพื่อจัดทําร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา คร้ังที่ 1 – 4 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
 - แก้ไขปรับปรุงร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
 - การประชุมชีแ้จงเพื่อนําร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย สู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการนํามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สู่การปฏิบัติ โดย 
 - การจัดการความรู้ เรื่องมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย 
 - ส่งเสริมการประเมินตนเองตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 กลยุทธ์ที่ 3 ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดย 
 - การนิเทศงานประจําของศูนย์บริการสาธารณสุข 
 - เย่ียมสํารวจและประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการพ่ีเลี้ยงคุณภาพบริการ สํานักอนามัย 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา โดย 
 - พัฒนาสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 - พัฒนาสมรรถนะนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
6. แผนการดําเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 
 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม สํานักอนามัย 
 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีศูนย์ฯสาขาของสํานักอนามัย 
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9. งบประมาณ 

 ของกองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย 
 
10. ดัชนีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ประเมินตนเองตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาขา สํานักอนามัย 

 
11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

11.1 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 11.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีหลักประกันด้านการดูแลสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ      
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเป็นธรรม 
 11.3 บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ได้รับการสร้างเสริมศักยภาพการให้บริการได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ส่งผลให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และเติบโต 
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กรอบการดําเนินงานการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 

จัดทําแผนและดําเนินการจัดประชมุคณะกรรมการ 
พัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา เพื่อจัดทําร่าง

มาตรฐานศูนยบ์ริการสาธารณสุขสาขา 4 คร้ัง 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 

แก้ไขปรับปรุงร่างมาตรฐานศนูย์บริการสาธารณสุขสาขา 
 

 

การประชมุชีแ้จงเพ่ือนําร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
สํานักอนามัย สู่การปฏิบัต ิ
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แนวทางพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้ เรื่องมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
(KM) 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

ศูนย์บริการสาธารณสุข นิเทศงานตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 

คณะกรรมการพ่ีเลี้ยงคุณภาพบริการ       
สํานักอนามัย เยี่ยมสํารวจ

 

รับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา  
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กรอบการดําเนินงานการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 

จัดทําแผนและดําเนินการจัดประชมุคณะกรรมการ 
พัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา เพื่อจัดทําร่าง

มาตรฐานศูนยบ์ริการสาธารณสุขสาขา 4 คร้ัง 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 

แก้ไขปรับปรุงร่างมาตรฐานศนูย์บริการสาธารณสุขสาขา 
 

 

การประชมุชีแ้จงเพ่ือนําร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
สํานักอนามัย สู่การปฏิบัต ิ
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แนวทางพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้ เรื่องมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
(KM) 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

ศูนย์บริการสาธารณสุข นิเทศงานตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 

คณะกรรมการพ่ีเลี้ยงคุณภาพบริการ       
สํานักอนามัย เยี่ยมสํารวจ

 

รับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา  
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โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาลและบริหารงานทั่วไป 

การพยาบาลชุมชน 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา  

พยาบาลวิชาชีพ 

เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ นักวิชาการสาธารณสุข 

ส่วนที ่2 
บทบาท/หนา้ที่พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา เป็นหน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สํานักอนามัยจึงมีนโยบายจัดบริการ
การแพทย์และสาธารณสุข  ท้ังในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา และในชุมชนพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสม สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
1. บริการในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา จัดบริการภายในศูนย์ฯ ดังนี้ 

1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
2. การควบคุมและป้องกันโรค 
3. การสร้างเสริมสุขภาพ 
4. การฟื้นฟูสุขภาพ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ 

2. การให้บริการสุขภาพชุมชน ดังน้ี 
๑. การเยี่ยมบ้าน 
๒. การดูแลสุขภาพที่บ้าน (HHC) 
๓. บริการสุขภาพชุมชนโดยเครือข่าย 
๔. อนามัยโรงเรียน 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. พยาบาลวิชาชีพ  
1) การรักษาโรคเบื้องต้น ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
 - ตรวจ วินิจฉัย และบําบัดรักษาโรค ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

โดยเคร่งครัด 
 - ให้ผู้ป่วยไปรับการบําบัดรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน เมื่อปรากฏหรือตรวจพบหรือเห็น

ว่าอาการไม่บรรเทา อาการรุนแรงเพ่ิมขึ้น มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อน เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรอ่ืนๆ เก่ียวกับการบําบัดรักษา เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์การบําบัดรักษา หรือเวชภัณฑ์ 
เป็นต้น 

- การรักษาโรคเบื้องต้น ถ้าจําเป็นต้องใช้ยา ให้ใช้ยาได้ตามคู่มือการใช้ยาที่สภาการพยาบาล
กําหนด 
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โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาลและบริหารงานทั่วไป 

การพยาบาลชุมชน 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา  

พยาบาลวิชาชีพ 

เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ นักวิชาการสาธารณสุข 

ส่วนที ่2 
บทบาท/หนา้ที่พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา เป็นหน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สํานักอนามัยจึงมีนโยบายจัดบริการ
การแพทย์และสาธารณสุข  ท้ังในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา และในชุมชนพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสม สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
1. บริการในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา จัดบริการภายในศูนย์ฯ ดังนี้ 

1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
2. การควบคุมและป้องกันโรค 
3. การสร้างเสริมสุขภาพ 
4. การฟื้นฟูสุขภาพ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ 

2. การให้บริการสุขภาพชุมชน ดังน้ี 
๑. การเยี่ยมบ้าน 
๒. การดูแลสุขภาพที่บ้าน (HHC) 
๓. บริการสุขภาพชุมชนโดยเครือข่าย 
๔. อนามัยโรงเรียน 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. พยาบาลวิชาชีพ  
1) การรักษาโรคเบื้องต้น ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
 - ตรวจ วินิจฉัย และบําบัดรักษาโรค ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

โดยเคร่งครัด 
 - ให้ผู้ป่วยไปรับการบําบัดรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน เมื่อปรากฏหรือตรวจพบหรือเห็น

ว่าอาการไม่บรรเทา อาการรุนแรงเพ่ิมขึ้น มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อน เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรอ่ืนๆ เก่ียวกับการบําบัดรักษา เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์การบําบัดรักษา หรือเวชภัณฑ์ 
เป็นต้น 

- การรักษาโรคเบื้องต้น ถ้าจําเป็นต้องใช้ยา ให้ใช้ยาได้ตามคู่มือการใช้ยาที่สภาการพยาบาล
กําหนด 
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2) การให้ภูมิคุม้กันโรค ให้กระทําได้ตามแนวทางการให้ภูมิคุ้มกันโรคทีก่ระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
และต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิทําการประกอบวิชาชพีการพยาบาลที่ได้รับการศึกษา/
ฝึกอบรมตามหลักสตูรทีส่ภาการพยาบาลกําหนดและต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ตามข้อบงัคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเง่ือนไขในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามระเบียบนี้ ต้องบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วยหรือ
ผู้รับบริการอาการและการเจ็บป่วย โรค การให้การรักษา หรือการให้บริการตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่สภาการพยาบาลกําหนด 

3) การเยี่ยมบ้าน ให้การบริการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นรายบุคคลที่บ้าน โดยบุคลากรสาธารณสุข 
ให้แก่ ผู้ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ เสี่ยง หรือมีปัญหาสุขภาพท่ีควบคุมได้ เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค  
การให้ความรู้ คําปรึกษา/แนะนํา ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม   

- วางแผนและกําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
- ประเมินสภาวะกาย จิต สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ข้อมูล

จากการประเมินสุขภาพครอบครัว การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น เช่น วัดความดันโลหิต วัดส่วนสูง ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว 
วัดรอบสะโพก เป็นต้น 

- วินิจฉัยปัญหาและความต้องการ 
- ให้การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยให้ความรู้ 

ข้อมูล คําปรึกษา/แนะนํา และเสริมพลังอํานาจ ตามปัญหา/ความต้องการ และประเมินผล 
- บันทึกข้อมูล และรายงาน  ประกอบด้วย การบันทึกผลปฏิบัติงานผ่านทางโปรแกรม POFF 

และโปรแกรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน และสรุปรายงานผลปฏิบัติงาน 
- มอบหมาย ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุขและอาสาสมัคร

สาธารณสุข 
4) การดูแลสุขภาพที่บ้าน  (Home  Health  Care) ให้การจัดบริการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง  

(Continuing Care) โดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุข หรือบุคลากรทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ให้แก่ ผู้ป่วยและครอบครัวท่ีมี
ปัญหาสุขภาพที่บ้านที่ต้องการการดูแลเอาใส่ใจอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน เป็นระบบบริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ
และองค์รวม  (Holistic Care) ได้แก่ กาย จิต สังคม และส่ิงแวดล้อม บริการที่ให้ต้องเหมาะสมตามความจําเป็นของ
ผู้ป่วยในแต่ละคน และแต่ละครอบครัว  กิจกรรมประกอบด้วยการรักษาเบ้ืองต้น การพยาบาลที่บ้าน การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังติดตามภาวะแทรกซ้อน/ความพิการ การฟื้นฟูสภาพ การดูแลภาวะเจ็บป่วย ระยะ
สุดท้าย การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  การช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดูแลสุขภาพ (Patient-Family Participation)  ตามความต้องการจนสามารถดูแลตนเอง (Self care) ได้ตามศักยภาพ 
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- ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วย โดยการตรวจร่างกาย วัดสัญญาณชีพ  การหายใจ การเต้นของ
ชีพจร ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกาย พร้อมบันทึกผลในแบบประเมินสุขภาพผู้ป่วย 

- ปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยในเร่ืองที่จําเป็น  เช่น การให้อาหาร
ทางสายยาง การดูแลสายสวนปัสสาวะ การป้องกันและดูแลแผลกดทับ การดูแลระบบหายใจ เช่น การให้ออกซิเจน 
การดูดเสมหะ การทําแผล และการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 

- พัฒนาความสามารถของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยให้ความรู้ 
คําแนะนํา การสอนสาธิต ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ การปรึกษาตลอดจนแนวทางการดูแลอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เช่น สายยางให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ถุงท่อระบายหน้าท้อง เป็นต้น  

- การสนับสนุนจากครอบครัวโดยการประเมินภาวะสุขภาพของครอบครัว ญาติ ผู้ดูแล 
พัฒนาความสามารถของญาติผู้ดูแลในการบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆ การให้กําลังใจ และช่วยให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  

-  เป็นผู้ประสานงานกับสหวิชาชีพ/หน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ในการให้ความ
ชว่ยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว  

- บันทึกกิจกรรมการให้บริการ สรุปปัญหาที่พบรวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือและบันทึก
แผนการดูแลสุขภาพครั้งต่อไปในแบบบันทึกการบริการดูแลสุขภาพที่บ้านเก็บในแฟ้มครอบครัว (Family Folder) 

- บันทึกทะเบียนการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
- บันทึกรายงานในโปรแกรม POFF 3 

* หมายเหตุ ในกรณีที่มีพยาบาลวิชาชีพผ่านการศึกษา อบรมเฉพาะทาง เช่น พยาบาลเวชปฏิบัติ จิตเวช ควรมอบหมาย
ให้ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มที่ การดูแลระบบหายใจ เช่น การให้ออกซิเจน การดูดเสมหะ การทําแผล และการดูแลผู้ป่วยล้าง
ไตทางช่องท้อง (ประเภทของผู้ป่วยที่ต้องดูแลสุขภาพที่บ้าน) 
 

2. นักวิชาการสาธารณสุข  
1) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข และเสนอแนะ เพื่อประกอบการจัดทํามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพ 

2) วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3) กํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานในโครงการต่างๆ เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงาน และนํามา
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

4) กํากับดูแลการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเก่ียวกับงานด้านสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ และจัดทําแนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
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2) การให้ภูมิคุม้กันโรค ให้กระทําได้ตามแนวทางการให้ภูมิคุ้มกันโรคทีก่ระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
และต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิทําการประกอบวิชาชพีการพยาบาลที่ได้รับการศึกษา/
ฝึกอบรมตามหลักสตูรทีส่ภาการพยาบาลกําหนดและต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ตามข้อบงัคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเง่ือนไขในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามระเบียบนี้ ต้องบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วยหรือ
ผู้รับบริการอาการและการเจ็บป่วย โรค การให้การรักษา หรือการให้บริการตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่สภาการพยาบาลกําหนด 

3) การเยี่ยมบ้าน ให้การบริการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นรายบุคคลที่บ้าน โดยบุคลากรสาธารณสุข 
ให้แก่ ผู้ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ เสี่ยง หรือมีปัญหาสุขภาพท่ีควบคุมได้ เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค  
การให้ความรู้ คําปรึกษา/แนะนํา ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม   

- วางแผนและกําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
- ประเมินสภาวะกาย จิต สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ข้อมูล

จากการประเมินสุขภาพครอบครัว การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น เช่น วัดความดันโลหิต วัดส่วนสูง ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว 
วัดรอบสะโพก เป็นต้น 

- วินิจฉัยปัญหาและความต้องการ 
- ให้การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยให้ความรู้ 

ข้อมูล คําปรึกษา/แนะนํา และเสริมพลังอํานาจ ตามปัญหา/ความต้องการ และประเมินผล 
- บันทึกข้อมูล และรายงาน  ประกอบด้วย การบันทึกผลปฏิบัติงานผ่านทางโปรแกรม POFF 

และโปรแกรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน และสรุปรายงานผลปฏิบัติงาน 
- มอบหมาย ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุขและอาสาสมัคร

สาธารณสุข 
4) การดูแลสุขภาพที่บ้าน  (Home  Health  Care) ให้การจัดบริการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง  

(Continuing Care) โดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุข หรือบุคลากรทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ให้แก่ ผู้ป่วยและครอบครัวท่ีมี
ปัญหาสุขภาพที่บ้านที่ต้องการการดูแลเอาใส่ใจอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน เป็นระบบบริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ
และองค์รวม  (Holistic Care) ได้แก่ กาย จิต สังคม และส่ิงแวดล้อม บริการที่ให้ต้องเหมาะสมตามความจําเป็นของ
ผู้ป่วยในแต่ละคน และแต่ละครอบครัว  กิจกรรมประกอบด้วยการรักษาเบ้ืองต้น การพยาบาลที่บ้าน การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังติดตามภาวะแทรกซ้อน/ความพิการ การฟื้นฟูสภาพ การดูแลภาวะเจ็บป่วย ระยะ
สุดท้าย การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  การช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดูแลสุขภาพ (Patient-Family Participation)  ตามความต้องการจนสามารถดูแลตนเอง (Self care) ได้ตามศักยภาพ 
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- ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วย โดยการตรวจร่างกาย วัดสัญญาณชีพ  การหายใจ การเต้นของ
ชีพจร ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกาย พร้อมบันทึกผลในแบบประเมินสุขภาพผู้ป่วย 

- ปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยในเร่ืองที่จําเป็น  เช่น การให้อาหาร
ทางสายยาง การดูแลสายสวนปัสสาวะ การป้องกันและดูแลแผลกดทับ การดูแลระบบหายใจ เช่น การให้ออกซิเจน 
การดูดเสมหะ การทําแผล และการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 

- พัฒนาความสามารถของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยให้ความรู้ 
คําแนะนํา การสอนสาธิต ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ การปรึกษาตลอดจนแนวทางการดูแลอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เช่น สายยางให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ถุงท่อระบายหน้าท้อง เป็นต้น  

- การสนับสนุนจากครอบครัวโดยการประเมินภาวะสุขภาพของครอบครัว ญาติ ผู้ดูแล 
พัฒนาความสามารถของญาติผู้ดูแลในการบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆ การให้กําลังใจ และช่วยให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  

-  เป็นผู้ประสานงานกับสหวิชาชีพ/หน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ในการให้ความ
ชว่ยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว  

- บันทึกกิจกรรมการให้บริการ สรุปปัญหาที่พบรวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือและบันทึก
แผนการดูแลสุขภาพครั้งต่อไปในแบบบันทึกการบริการดูแลสุขภาพที่บ้านเก็บในแฟ้มครอบครัว (Family Folder) 

- บันทึกทะเบียนการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
- บันทึกรายงานในโปรแกรม POFF 3 

* หมายเหตุ ในกรณีที่มีพยาบาลวิชาชีพผ่านการศึกษา อบรมเฉพาะทาง เช่น พยาบาลเวชปฏิบัติ จิตเวช ควรมอบหมาย
ให้ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มที่ การดูแลระบบหายใจ เช่น การให้ออกซิเจน การดูดเสมหะ การทําแผล และการดูแลผู้ป่วยล้าง
ไตทางช่องท้อง (ประเภทของผู้ป่วยที่ต้องดูแลสุขภาพที่บ้าน) 
 

2. นักวิชาการสาธารณสุข  
1) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข และเสนอแนะ เพื่อประกอบการจัดทํามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพ 

2) วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3) กํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานในโครงการต่างๆ เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงาน และนํามา
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

4) กํากับดูแลการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเก่ียวกับงานด้านสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ และจัดทําแนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
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5) กํากับดูแลการปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การรักษาเบ้ืองต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

6) วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง
บุคลากรทางด้านสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุข ให้มีประสิทธิ  
ภาพสูง 

7) ให้คําปรึกษา แนะนํา สอบสวน สืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

8) ประเมินสิ่งแวดล้อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ส่วนที ่3 
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 

หมวดที่ ๑ 
ระบบบริหารจัดการ 
๑.๑ การนําองค์กร 

เป้าหมาย 
- มีการนําองค์กรท่ีสอดคล้องกับศูนย์บริการสาธารณสุข 
- มีการนําแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ 
- มีการวัด วิเคราะห์ และประเมินผล ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน ของศูนย์บริการ-

สาธารณสุขสาขาข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
- มีข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีจําเป็น มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน สําหรับบุคลากรและ

ผู้ใช้บริการมีการสร้างและจัดการสินทรัพย์ความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 

1.1.1 การนําองค์กร 
มาตรฐานท่ี ๑ พยาบาลวิชาชีพ มีการนําองค์กรที่สอดคล้องกับศูนย์บริการสาธารณสุข  
เกณฑ์การประเมิน 

- ถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
- สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ความร่วมมือ และการ

บรรลุเป้าหมาย 
   - สร้างและเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้รับบริการ 

มาตรฐานที่ ๒ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมั่นใจว่ามีการดําเนินงาน
อย่างมีจริยธรรม และมีส่วนสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการกํากับความรับผิดชอบด้านการเงินความโปร่งใสในการดําเนินงาน การตรวจสอบ ที่เป็นอิสระ 

ทั้งภายในและภายนอก การพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- มีการประเมินผลงานของบุคลากร และนําผลการทบทวนไปปรับปรุงประสิทธิผลของบุคลากร 

   - มีการระบุผู้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาทางด้านการดูแลผู้รับบริการในชุมชน 
- มีการพัฒนาบริการ และวางแผนจัดบริการที่จําเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
- มีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบเนื่องจากการให้บริการรักษา

สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย 
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~ ๑๐ ~ 

5) กํากับดูแลการปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การรักษาเบ้ืองต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

6) วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง
บุคลากรทางด้านสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุข ให้มีประสิทธิ  
ภาพสูง 

7) ให้คําปรึกษา แนะนํา สอบสวน สืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

8) ประเมินสิ่งแวดล้อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ส่วนที ่3 
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

 

หมวดที่ ๑ 
ระบบบริหารจัดการ 
๑.๑ การนําองค์กร 

เป้าหมาย 
- มีการนําองค์กรท่ีสอดคล้องกับศูนย์บริการสาธารณสุข 
- มีการนําแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ 
- มีการวัด วิเคราะห์ และประเมินผล ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน ของศูนย์บริการ-

สาธารณสุขสาขาข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
- มีข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีจําเป็น มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน สําหรับบุคลากรและ

ผู้ใช้บริการมีการสร้างและจัดการสินทรัพย์ความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 

1.1.1 การนําองค์กร 
มาตรฐานท่ี ๑ พยาบาลวิชาชีพ มีการนําองค์กรที่สอดคล้องกับศูนย์บริการสาธารณสุข  
เกณฑ์การประเมิน 

- ถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
- สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ความร่วมมือ และการ

บรรลุเป้าหมาย 
   - สร้างและเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้รับบริการ 

มาตรฐานที่ ๒ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมั่นใจว่ามีการดําเนินงาน
อย่างมีจริยธรรม และมีส่วนสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการกํากับความรับผิดชอบด้านการเงินความโปร่งใสในการดําเนินงาน การตรวจสอบ ที่เป็นอิสระ 

ทั้งภายในและภายนอก การพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- มีการประเมินผลงานของบุคลากร และนําผลการทบทวนไปปรับปรุงประสิทธิผลของบุคลากร 

   - มีการระบุผู้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาทางด้านการดูแลผู้รับบริการในชุมชน 
- มีการพัฒนาบริการ และวางแผนจัดบริการที่จําเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
- มีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบเนื่องจากการให้บริการรักษา

สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย 
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- มีการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 
- สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนสุขภาพของชุมชน 

1.๑.๒ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 มาตรฐานท่ี ๑ นําแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้รับบริการ/ชุมชนที่รับผิดชอบ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส สิ่งคุกคามขององค์กร รวมทั้งปัจจัยสําคัญอ่ืนๆและความสามารถในการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- มีการจัดทําวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่ตอบสนองต่อสถานะสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพ

ของชุมชน หรือกลุ่มประชากรท่ีให้บริการ และมีส่วนต่อผลลัพธ์สุขภาพท่ีดีข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและติดตามความก้าวหน้า 
 เกณฑ์การประเมิน 

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์      
ที่สําคัญ บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมีส่วนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

- มีการจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอที่จะนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติให้บรรลุผล 
- มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและนําแผนที่ปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติในกรณีที่มีความจําเป็น 
- มีการจัดทําตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผน การวัดผลครอบคลุม

ประเด็นสําคัญมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับศูนย์บริการสาธารณสุข 

๑.1.3 การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ 
มาตรฐานที ่๑ มีการวดั วิเคราะห์ ปรบัทศิทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงานโดยใชข้้อมลูและสารสนเทศ      

ในทุกส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
เกณฑ์ประเมิน 

- มีการเลือก รวบรวม และเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศ/ตัวชี้วัดสําคัญที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ สนับสนุนการตัดสินใจ และการสร้างนวัตกรรม 

- มีการปรับปรุงระบบการวัดผลงานให้ทันกับความต้องการของผู้เก่ียวข้องและทิศทางของบริการ
สุขภาพ ไวต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหรือภายนอกท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่คาดคิด 

- มีการทบทวนผลงาน เพื่อประเมินความสําเร็จ ความก้าวหน้า ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ และความสามารถในการตอบสนองการเปล่ียนแปลง  

- มีการนําสิ่งที่ได้จากการทบทวนประเมินผลงานขององค์กรมาจัดลําดับความสําคัญเพ่ือการปรับปรุง
และหาโอกาสพัฒนา พร้อมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

~ ๑๓ ~ 

๑.1.4 การจัดการสารสนเทศ 
มาตรฐานท่ี ๑ มีข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่จําเป็น มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน สําหรับบุคลากรและ

ผู้ใช้บริการ มีการสร้างและจัดการสินทรัพย์ความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 เกณฑ์การประเมิน 

- ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับบุคลากร/ผู้บริหาร/ผู้ใช้บริการ/องค์กรภายนอก มีความ
พร้อมใช้งาน เอ้ือต่อการให้บริการ  

- แผนงานและการจัดการสารสนเทศ มีความเหมาะสม 
- ข้อมูลมีความเชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์และปลอดภัย มีการรักษาความลับและป้องกันไม่ให้ข้อมูล

รั่วไหล 
- มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการจัดให้มีข้อมูล และสารสนเทศ ที่พร้อมใช้ให้ทันกับความต้องการ

ของผู้เกี่ยวข้อง ทิศทางของบริการสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
- การรวบรวม และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์

จากผู้ใช้บริการ องค์กรภายนอก  
- มีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ และนําไปสู่การปฏิบัติ 
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~ ๑๒ ~ 

- มีการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 
- สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนสุขภาพของชุมชน 

1.๑.๒ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 มาตรฐานท่ี ๑ นําแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้รับบริการ/ชุมชนที่รับผิดชอบ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส สิ่งคุกคามขององค์กร รวมทั้งปัจจัยสําคัญอ่ืนๆและความสามารถในการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- มีการจัดทําวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่ตอบสนองต่อสถานะสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพ

ของชุมชน หรือกลุ่มประชากรท่ีให้บริการ และมีส่วนต่อผลลัพธ์สุขภาพท่ีดีข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและติดตามความก้าวหน้า 
 เกณฑ์การประเมิน 

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์      
ที่สําคัญ บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมีส่วนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

- มีการจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอที่จะนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติให้บรรลุผล 
- มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและนําแผนที่ปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติในกรณีที่มีความจําเป็น 
- มีการจัดทําตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผน การวัดผลครอบคลุม

ประเด็นสําคัญมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับศูนย์บริการสาธารณสุข 

๑.1.3 การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ 
มาตรฐานที ่๑ มีการวดั วิเคราะห์ ปรบัทศิทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงานโดยใชข้้อมลูและสารสนเทศ      

ในทุกส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
เกณฑ์ประเมิน 

- มีการเลือก รวบรวม และเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศ/ตัวชี้วัดสําคัญที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ สนับสนุนการตัดสินใจ และการสร้างนวัตกรรม 

- มีการปรับปรุงระบบการวัดผลงานให้ทันกับความต้องการของผู้เก่ียวข้องและทิศทางของบริการ
สุขภาพ ไวต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหรือภายนอกท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่คาดคิด 

- มีการทบทวนผลงาน เพื่อประเมินความสําเร็จ ความก้าวหน้า ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ และความสามารถในการตอบสนองการเปล่ียนแปลง  

- มีการนําสิ่งที่ได้จากการทบทวนประเมินผลงานขององค์กรมาจัดลําดับความสําคัญเพ่ือการปรับปรุง
และหาโอกาสพัฒนา พร้อมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

~ ๑๓ ~ 

๑.1.4 การจัดการสารสนเทศ 
มาตรฐานท่ี ๑ มีข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่จําเป็น มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน สําหรับบุคลากรและ

ผู้ใช้บริการ มีการสร้างและจัดการสินทรัพย์ความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 เกณฑ์การประเมิน 

- ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับบุคลากร/ผู้บริหาร/ผู้ใช้บริการ/องค์กรภายนอก มีความ
พร้อมใช้งาน เอ้ือต่อการให้บริการ  

- แผนงานและการจัดการสารสนเทศ มีความเหมาะสม 
- ข้อมูลมีความเชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์และปลอดภัย มีการรักษาความลับและป้องกันไม่ให้ข้อมูล

รั่วไหล 
- มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการจัดให้มีข้อมูล และสารสนเทศ ที่พร้อมใช้ให้ทันกับความต้องการ

ของผู้เกี่ยวข้อง ทิศทางของบริการสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
- การรวบรวม และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์

จากผู้ใช้บริการ องค์กรภายนอก  
- มีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ และนําไปสู่การปฏิบัติ 
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~ ๑๔ ~ 

หมวดท่ี 2 
บุคลากร 
2.๑ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
      เป้าหมาย 
  - มีการกําหนด บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ตรงตามสมรรถนะของบุคลากร 

- มีการควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน การนิเทศงาน เพ่ือสนับสนุนการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
- ควบคุมกํากับ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

2.1.๑ ความผูกพันของบุคลากร 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการสร้างความผูกพันกับบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้สร้างผลงานที่ดี 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้บุคลากรมีผลงานที่ดี และมีแรงจูงใจ 
- มีการพัฒนาและเรียนรู้สําหรับบุคลากร  
- มีการประเมินความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร ด้วยวิธีการที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ท่ีเหมาะสม และใช้ตัวชี้วัดเหล่าน้ีเพื่อปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

2.1.๒ สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
มาตรฐานที่ ๑ จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานและบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดี และ     

มีความปลอดภัย 
  เกณฑ์การประเมิน 

- มีการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง และมอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของบุคลากรและข้อกําหนดในกฎหมาย  

- มีการจัดบุคลากรเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ และเสริมสร้างการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 
- บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง มีความเข้าใจและสามารถแสดงให้เห็นถึงบทบาทของตนเอง

ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย  
- มีหลักฐานคุณสมบัติ (ใบอนุญาตวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์) ของบุคลากร

ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้รับการอนุญาตจากองค์กรให้ดูแลผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมดูแล/ภายใต้การ
กํากับดูแลและมีรายละเอียดการปฏิบัติ (Job description) 

- มีการประเมินผล หรือ การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มการประกอบวิชาชีพซึ่ง     
มีผลกระทบต่อคุณภาพการดูแล และความปลอดภัย 

- มีการสร้างความมั่นใจและดําเนินการปรับปรุงเพื่อให้สถานที่ทํางานเอ้ือต่อสุขภาพ ปลอดภัย และ   
มีการป้องกันภัย  

- มีการให้การดูแลสิทธิประโยชน์ เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร 

~ ๑๕ ~ 

- บุคลากรทุกคนได้รับประเมินสุขภาพแรกเข้าทํางาน และมีข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจ
สุขภาพทั่วไป ประวัติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ รวมท้ังพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยงของหน่วยงานที่จะเข้าทํางาน 

- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อประเมินการเจ็บป่วยเน่ืองมาจากการทํางานรวมทั้ง
การติดเชื้อ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรอ่ืนๆ ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

- บุคลากรได้รับภูมิคุ้มกันโรคติดต่ออย่างเหมาะสม 
- บุคลากรท่ีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทํางานได้รับการประเมินและดูแลอย่างเหมาะสม 
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~ ๑๔ ~ 

หมวดท่ี 2 
บุคลากร 
2.๑ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
      เป้าหมาย 
  - มีการกําหนด บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ตรงตามสมรรถนะของบุคลากร 

- มีการควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน การนิเทศงาน เพ่ือสนับสนุนการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
- ควบคุมกํากับ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

2.1.๑ ความผูกพันของบุคลากร 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการสร้างความผูกพันกับบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้สร้างผลงานที่ดี 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้บุคลากรมีผลงานที่ดี และมีแรงจูงใจ 
- มีการพัฒนาและเรียนรู้สําหรับบุคลากร  
- มีการประเมินความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร ด้วยวิธีการที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ท่ีเหมาะสม และใช้ตัวชี้วัดเหล่าน้ีเพื่อปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

2.1.๒ สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
มาตรฐานที่ ๑ จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานและบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดี และ     

มีความปลอดภัย 
  เกณฑ์การประเมิน 

- มีการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง และมอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของบุคลากรและข้อกําหนดในกฎหมาย  

- มีการจัดบุคลากรเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ และเสริมสร้างการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 
- บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง มีความเข้าใจและสามารถแสดงให้เห็นถึงบทบาทของตนเอง

ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย  
- มีหลักฐานคุณสมบัติ (ใบอนุญาตวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์) ของบุคลากร

ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้รับการอนุญาตจากองค์กรให้ดูแลผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมดูแล/ภายใต้การ
กํากับดูแลและมีรายละเอียดการปฏิบัติ (Job description) 

- มีการประเมินผล หรือ การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มการประกอบวิชาชีพซึ่ง     
มีผลกระทบต่อคุณภาพการดูแล และความปลอดภัย 

- มีการสร้างความมั่นใจและดําเนินการปรับปรุงเพื่อให้สถานที่ทํางานเอ้ือต่อสุขภาพ ปลอดภัย และ   
มีการป้องกันภัย  

- มีการให้การดูแลสิทธิประโยชน์ เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร 

~ ๑๕ ~ 

- บุคลากรทุกคนได้รับประเมินสุขภาพแรกเข้าทํางาน และมีข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจ
สุขภาพทั่วไป ประวัติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ รวมท้ังพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยงของหน่วยงานที่จะเข้าทํางาน 

- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อประเมินการเจ็บป่วยเน่ืองมาจากการทํางานรวมทั้ง
การติดเชื้อ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรอ่ืนๆ ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

- บุคลากรได้รับภูมิคุ้มกันโรคติดต่ออย่างเหมาะสม 
- บุคลากรท่ีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทํางานได้รับการประเมินและดูแลอย่างเหมาะสม 
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~ ๑๖ ~ 

หมวดที่ 3 
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
3.1 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค 
       เป้าหมาย 
  - มีเคร่ืองมือท่ีจําเป็น พร้อมใช้งานทําหน้าท่ีได้เป็นปกติ 

- มีการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย อย่างสม่ําเสมอ 
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่จําเป็น อย่างเหมาะสมตามเวลาท่ีกําหนด และปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

3.1.๑ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ 
มาตรฐานท่ี ๑ มีเครื่องมือที่จําเป็น พร้อมใช้งานทําหน้าที่ได้เป็นปกติ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาพรวม 
- มีการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมด (inventory of equipment) เพื่อใช้

ในการบริหารจัดการเครื่องมือตามแผน 
- มีการกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือที่อยู่ใน

บัญชีรายการอย่างสม่ําเสมอ 
- มีการสอบเทียบเคร่ืองมือ เครื่องมือที่ต้องมีการสอบเทียบและกําหนดระยะเวลาการสอบเทียบท่ี

เหมาะสม 
- มีการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานใหม่/เครื่องมือที่ได้รับมาใหม่/เครื่องมือท่ีมีความซับซ้อนในการใช้งาน/    

เกิดอุบัติการณ์จากการใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานเครื่องมือนั้นอย่างสม่ําเสมอ 
- มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเคร่ืองมือ 

     ๑) แนวทางปฏิบัติเมื่อเคร่ืองมือไม่สามารถใช้การได้ 
๒) การแก้ไขปัญหาทางคลินิกเมื่อเครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ 
๓) การมีเคร่ืองมือท่ีจําเป็นสํารอง 
๔) การดําเนินการเพื่อให้มีการซ่อมเคร่ืองมือ 

- มีการบันทึกผลการตรวจและการทดสอบ 

 

 

 

~ ๑๗ ~ 

3.1.๒ ระบบสาธารณูปโภค 
มาตรฐานที่ ๑ มีการตรวจสอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่จําเป็น อย่างเหมาะสมตามเวลาที่กําหนด และ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีข้อมูลความต้องการใช้สาธารณูปโภคในภาพรวมขององค์กร ทั้งประเภทและปริมาณ เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบน้ําประปา ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เป็นต้น 

- ผู้รับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภค จัดทําบัญชีรายการองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ 
และท่ีต้องการจัดหาเพิ่มเติม จัดทําแผนผังที่ตั้ง รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด และแนวทางปฏิบัติ
ฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปัญหาขัดข้อง และการเตรียมความพร้อม และการทดสอบความพร้อมใช้ของแหล่ง
สํารองต่างๆ 

- มีการตรวจสอบ ทดสอบระบบ และบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
- มีระบบไฟฟ้าสํารองแก่จุดบริการที่จําเป็นทั้งหมด ระยะเวลาที่ระบบไฟจะสํารองได้ อุบัติการณ์/

ปัญหา/ข้อขัดข้องที่เคยเกิดขึ้น และการแก้ไขป้องกัน 
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~ ๑๖ ~ 

หมวดที่ 3 
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
3.1 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค 
       เป้าหมาย 
  - มีเคร่ืองมือท่ีจําเป็น พร้อมใช้งานทําหน้าท่ีได้เป็นปกติ 

- มีการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย อย่างสม่ําเสมอ 
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่จําเป็น อย่างเหมาะสมตามเวลาท่ีกําหนด และปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

3.1.๑ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ 
มาตรฐานท่ี ๑ มีเครื่องมือที่จําเป็น พร้อมใช้งานทําหน้าที่ได้เป็นปกติ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาพรวม 
- มีการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมด (inventory of equipment) เพื่อใช้

ในการบริหารจัดการเครื่องมือตามแผน 
- มีการกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือที่อยู่ใน

บัญชีรายการอย่างสม่ําเสมอ 
- มีการสอบเทียบเคร่ืองมือ เครื่องมือที่ต้องมีการสอบเทียบและกําหนดระยะเวลาการสอบเทียบท่ี

เหมาะสม 
- มีการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานใหม่/เครื่องมือที่ได้รับมาใหม่/เครื่องมือท่ีมีความซับซ้อนในการใช้งาน/    

เกิดอุบัติการณ์จากการใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานเครื่องมือนั้นอย่างสม่ําเสมอ 
- มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเคร่ืองมือ 

     ๑) แนวทางปฏิบัติเมื่อเคร่ืองมือไม่สามารถใช้การได้ 
๒) การแก้ไขปัญหาทางคลินิกเมื่อเครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ 
๓) การมีเคร่ืองมือท่ีจําเป็นสํารอง 
๔) การดําเนินการเพื่อให้มีการซ่อมเคร่ืองมือ 

- มีการบันทึกผลการตรวจและการทดสอบ 

 

 

 

~ ๑๗ ~ 

3.1.๒ ระบบสาธารณูปโภค 
มาตรฐานที่ ๑ มีการตรวจสอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่จําเป็น อย่างเหมาะสมตามเวลาที่กําหนด และ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีข้อมูลความต้องการใช้สาธารณูปโภคในภาพรวมขององค์กร ทั้งประเภทและปริมาณ เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบน้ําประปา ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เป็นต้น 

- ผู้รับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภค จัดทําบัญชีรายการองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ 
และท่ีต้องการจัดหาเพิ่มเติม จัดทําแผนผังที่ตั้ง รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด และแนวทางปฏิบัติ
ฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปัญหาขัดข้อง และการเตรียมความพร้อม และการทดสอบความพร้อมใช้ของแหล่ง
สํารองต่างๆ 

- มีการตรวจสอบ ทดสอบระบบ และบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
- มีระบบไฟฟ้าสํารองแก่จุดบริการที่จําเป็นทั้งหมด ระยะเวลาที่ระบบไฟจะสํารองได้ อุบัติการณ์/

ปัญหา/ข้อขัดข้องที่เคยเกิดขึ้น และการแก้ไขป้องกัน 
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~ ๑๘ ~ 

หมวดที่ 4 
ระบบบริการ 
4.1 การบริหารเวชระเบียน 

 เป้าหมาย 
          - มีการจัดการเวชระเบียนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

- ผู้รับบริการทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ 
การวิจัย การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

4.1.๑ ระบบบริหารเวชระเบียน 
 มาตรฐานที่ ๑ มีการจัดการเวชระเบียนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย  

 เกณฑ์การประเมิน 
- มีการกําหนดเป้าหมายของการบันทึกเวชระเบียนร่วมกันโดยทุกวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เป้าหมาย

ครอบคลุมการสื่อสาร ความต่อเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ เป้าหมายท่ีทีมอาจจะกําหนดเพิ่มเติม 
เช่น การเป็นหลักฐานทางกฎหมาย การเรียนรู้ การวิจัย  

- มีนโยบาย / แนวทาง และการปฏิบัติเก่ียวกับเวชระเบียนที่เหมาะสม ครอบคลุม ในด้านการบันทึก 
การแก้ไข การรับคําสั่ง การใช้รหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเข้าถึง และการทําลาย แก้ไขดัดแปลง  

- มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรและผู้รับริการ อย่างน้อยควรประเมินในประเด็นต่อไปนี้  

๑) ความเหมาะสมของแบบบันทึกต่างๆ เทียบกับเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้  
๒) การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในแง่ของเนื้อหา ความรวดเร็ว  
๓) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่วางไว้  
๔) ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บเวชระเบียน  
๕) ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน  
๖) คุณภาพในการให้รหัส 
๗) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  

 
- กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเป็นเพื่อรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผู้ป่วยใน

เวชระเบียน ในประเด็น 
๑) การกําหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล  
๒) ข้อมูลที่ผู้เก่ียวข้องแต่ละระดับสามารถเข้าถึงได้  
๓) มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วยที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์  
๔) การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลผู้รับบริการ  

~ ๑๙ ~ 

๕) หน้าท่ีในการรักษาความลับของผู้ท่ีเข้าถึงข้อมูล  
๖) วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด  
๗) ลักษณะข้อมูลบางอย่างที่ควรมีมาตรการพิเศษ เช่น เวชระเบียนของผู้ป่วยท่ีถูกข่มขืน หรือ

ทําแท้ง, ผลการตรวจ HIV ที่เป็นผลบวก  
- มีกระบวนการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได้ โดยมี

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมอยู่ด้วย 

4.1.2 เวชระเบียนผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้รับบริการทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง     

การเรียนรู้ การวิจัย การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
เกณฑ์การประเมิน 

- เวชระเบียนผู้รับบริการมีข้อมูลเพียงพอสําหรับ การระบุตัวผู้ป่วย สนับสนุนการวินิจฉัยโรค อธิบาย
เหตุผลของการรักษา บันทึกความเป็นไป และผลการรักษา และส่งเสริมความต่อเนื่องของข้อมูลการดูแลระหว่างผู้ให้
การดูแลสุขภาพ  

- เวชระเบียนผู้รับบริการที่รับการรักษาแบบฉุกเฉินทุกราย ต้องระบุเวลาที่มาถึง สรุปผลเมื่อสิ้นสุด
การรักษา อาการผู้รับบริการเมื่อจําหน่าย และคําแนะนําในการมาตรวจติดตาม  

- เวชระเบียนผู้รับบริการที่รับการรักษาดูแลต่อเน่ือง บันทึกในเวชระเบียนประกอบด้วยสรุปการ 
วินิจฉัย การแพ้ยา ยาที่ใช้ปัจจุบัน การพักรักษาในโรงพยาบาล และหัตถการผ่าตัดในอดีต 

มาตรฐานท่ี ๒ มีการทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพ่ือประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และการบันทึกใน
เวลาที่กําหนด 

   เกณฑ์การประเมิน 
- มีการทบทวนเวชระเบียนอย่างสมํ่าเสมอ หรือทบทวนโดยการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน  
- นําข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนไปแลกเปลี่ยนในกลุ่มผู้เก่ียวข้อง ร่วมกันกําหนดลําดับความสําคัญท่ี

ควรได้รับการปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงและประเมินผล 
 

4.2 การจัดการระบบยา 
 เป้าหมาย 

- มีการสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาท่ีปลอดภัย เหมาะสมและได้ผล พร้อมทั้งการมียา
ที่มี คุณภาพสูง พร้อมใช้ 

- มีการสร้างความมั่นใจว่ามีการสั่งยาและการใช้ยาที่ปลอดภัย ถูกต้องเหมาะสม และได้ผล 
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หมวดที่ 4 
ระบบบริการ 
4.1 การบริหารเวชระเบียน 

 เป้าหมาย 
          - มีการจัดการเวชระเบียนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

- ผู้รับบริการทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ 
การวิจัย การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

4.1.๑ ระบบบริหารเวชระเบียน 
 มาตรฐานที่ ๑ มีการจัดการเวชระเบียนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย  

 เกณฑ์การประเมิน 
- มีการกําหนดเป้าหมายของการบันทึกเวชระเบียนร่วมกันโดยทุกวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เป้าหมาย

ครอบคลุมการสื่อสาร ความต่อเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ เป้าหมายท่ีทีมอาจจะกําหนดเพิ่มเติม 
เช่น การเป็นหลักฐานทางกฎหมาย การเรียนรู้ การวิจัย  

- มีนโยบาย / แนวทาง และการปฏิบัติเก่ียวกับเวชระเบียนที่เหมาะสม ครอบคลุม ในด้านการบันทึก 
การแก้ไข การรับคําสั่ง การใช้รหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเข้าถึง และการทําลาย แก้ไขดัดแปลง  

- มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรและผู้รับริการ อย่างน้อยควรประเมินในประเด็นต่อไปนี้  

๑) ความเหมาะสมของแบบบันทึกต่างๆ เทียบกับเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้  
๒) การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในแง่ของเนื้อหา ความรวดเร็ว  
๓) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่วางไว้  
๔) ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บเวชระเบียน  
๕) ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน  
๖) คุณภาพในการให้รหัส 
๗) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  

 
- กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเป็นเพื่อรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผู้ป่วยใน

เวชระเบียน ในประเด็น 
๑) การกําหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล  
๒) ข้อมูลที่ผู้เก่ียวข้องแต่ละระดับสามารถเข้าถึงได้  
๓) มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วยที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์  
๔) การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลผู้รับบริการ  

~ ๑๙ ~ 

๕) หน้าท่ีในการรักษาความลับของผู้ท่ีเข้าถึงข้อมูล  
๖) วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด  
๗) ลักษณะข้อมูลบางอย่างที่ควรมีมาตรการพิเศษ เช่น เวชระเบียนของผู้ป่วยท่ีถูกข่มขืน หรือ

ทําแท้ง, ผลการตรวจ HIV ที่เป็นผลบวก  
- มีกระบวนการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได้ โดยมี

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมอยู่ด้วย 

4.1.2 เวชระเบียนผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้รับบริการทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง     

การเรียนรู้ การวิจัย การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
เกณฑ์การประเมิน 

- เวชระเบียนผู้รับบริการมีข้อมูลเพียงพอสําหรับ การระบุตัวผู้ป่วย สนับสนุนการวินิจฉัยโรค อธิบาย
เหตุผลของการรักษา บันทึกความเป็นไป และผลการรักษา และส่งเสริมความต่อเนื่องของข้อมูลการดูแลระหว่างผู้ให้
การดูแลสุขภาพ  

- เวชระเบียนผู้รับบริการที่รับการรักษาแบบฉุกเฉินทุกราย ต้องระบุเวลาที่มาถึง สรุปผลเมื่อสิ้นสุด
การรักษา อาการผู้รับบริการเมื่อจําหน่าย และคําแนะนําในการมาตรวจติดตาม  

- เวชระเบียนผู้รับบริการที่รับการรักษาดูแลต่อเน่ือง บันทึกในเวชระเบียนประกอบด้วยสรุปการ 
วินิจฉัย การแพ้ยา ยาที่ใช้ปัจจุบัน การพักรักษาในโรงพยาบาล และหัตถการผ่าตัดในอดีต 

มาตรฐานท่ี ๒ มีการทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพ่ือประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และการบันทึกใน
เวลาที่กําหนด 

   เกณฑ์การประเมิน 
- มีการทบทวนเวชระเบียนอย่างสมํ่าเสมอ หรือทบทวนโดยการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน  
- นําข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนไปแลกเปลี่ยนในกลุ่มผู้เก่ียวข้อง ร่วมกันกําหนดลําดับความสําคัญท่ี

ควรได้รับการปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงและประเมินผล 
 

4.2 การจัดการระบบยา 
 เป้าหมาย 

- มีการสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาท่ีปลอดภัย เหมาะสมและได้ผล พร้อมทั้งการมียา
ที่มี คุณภาพสูง พร้อมใช้ 

- มีการสร้างความมั่นใจว่ามีการสั่งยาและการใช้ยาที่ปลอดภัย ถูกต้องเหมาะสม และได้ผล 
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4.๒.๑ การวางแผนการจัดการ การเก็บ และสํารองยา 
มาตรฐานที่ ๑ องค์กรสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทั้ง

การมียาที่มีคุณภาพสูงพร้อมใช้  
 เกณฑ์การประเมิน 

- มีคณะกรรมการจากศูนย์บริการสาธารณสุข ทําหน้าที่กําหนดทิศทางและส่งเสริมให้เกิดระบบการ 
จัดการด้านยาท่ีมีประสิทธิภาพ  

- มีการจัดทําบัญชียาเพื่อจํากัดให้มีรายการยาที่จําเป็น  
๑) มีการทบทวน บัญชียาอย่างน้อยปีละคร้ัง  
๒) มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัย สําหรับยาใหม่ที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง  
๓) มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการขอใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียาเมื่อจําเป็น  

- การจัดหายาเป็นไปตามบัญชียาที่ผ่านการรับรอง มีกระบวนการในการจัดการกับปัญหายาขาด
แคลนและยาท่ีจําเป็นเร่งด่วน  

- มีการระบุยาซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สูง ออกแบบกระบวนการท่ี
เหมาะสมปลอดภัยในการจัดหา เก็บรักษา สั่งใช้ ถ่ายทอดคําสั่ง จัดเตรียม จ่ายให้ และติดตามกํากับยา เพื่อลดความ
เสี่ยงในการใช้ยาเหล่านี้  

- มีการป้องกันความคลาดเคล่ือนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการส่ังใช้ยาและนําสู่การ
ปฏิบัติ มีการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นหรือที่มีโอกาสเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม  

- ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการประเมินและเพ่ิมความรู้ความสามารถเก่ียวกับระบบยา และการใช้ยาท่ี
เหมาะสม ปลอดภัยก่อนเร่ิมต้นปฏิบัติงานและเป็นประจําทุกปี  

- มีการประเมินและปรับปรุงการจัดการด้านยา 
๑) ยาทุกรายการได้รับการเก็บ / สํารองอย่างเหมาะสมและปลอดภัย  
๒) มีการจัดให้มียา และ/หรือ เวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่วยบริการตามความจําเป็น  
๓) มีการควบคุมและดูแลให้เกิดความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 

 
4.๒.๒ การใช้ยา 
มาตรฐานที่ ๑ องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการสั่งใช้ยาและการให้ยาท่ีปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล 
เกณฑ์การประเมิน 

- ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านยา สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละราย ครอบคลุม ข้อมูล
ทั่วไป, การวินิจฉัยโรคหรือข้อบ่งชี้ในการใช้ยา, และข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่จําเป็น  

- มีข้อมูลยาที่จําเป็นในรูปแบบที่ใช้ง่าย ในขณะส่ังใช้ จัด และให้ยาแก่ผูป้่วย  
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- มีแนวทางเพื่อป้องกันความผิดพลั้ง/คลาดเคลื่อนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการสั่งใช้ยาและ
การถ่ายทอดคําสั่ง พร้อมทั้งนําสู่การปฏิบัติ, ครอบคลุมการระบุรายละเอียดท่ีจําเป็นในคําสั่งใช้ยา, การระมัดระวังเป็น
พิเศษสําหรับยาที่ดูคล้ายกันหรือชื่อเรียกคล้ายกัน, มาตรการเพ่ือป้องกันคําสั่งใช้ยาที่มีโอกาสเกิดปัญหา และการ
ป้องกันการใช้คู่ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง  

- มีการเขียนคําสั่งใช้ยาอย่างชัดเจนและถ่ายทอดคําสั่งอย่างถูกต้อง มีแนวทางการสื่อสารคําสั่งใช้ยา
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อน  

- มีบัญชีรายการยา และใช้บัญชีรายการนี้ในการให้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย  
- มีการให้ยาแก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและอุปกรณ์การ

ให้ยาท่ีได้มาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของยา คุณภาพยา ข้อห้ามในการใช้ และเวลา/ขนาดยา/
วิธีการใช้ยา ท่ีเหมาะสม ผู้สั่งใช้ยาได้รับการรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาหรือความคลาดเคล่ือนทางยา 
 
4.3 การบริหารความเสี่ยง 
 เป้าหมาย 
  - พยาบาลวิชาชีพกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัย 

- มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน 
รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพในการบริการในลักษณะบูรณาการ 

4.3.๑ การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ พยาบาลวิชาชีพกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัย 

  เกณฑ์การประเมิน 
- พยาบาลวิชาชีพและทีมงาน มีการดําเนินงานตามนโยบายเรื่องคุณภาพและความเสี่ยง/ความ

ปลอดภัย 

4.3.๒ ระบบบริหารความเสี่ยง 
มาตรฐานท่ี ๒ มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้อง

กันรวมท้ังการพัฒนาคุณภาพในการบริการในลักษณะบูรณาการ 
  เกณฑ์การประเมิน 

- มีการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง โดยมีการค้นหาความเสี่ยงทางด้านคลินิกและความ
เสี่ยงทั่วไปในทุกหน่วยงานและในทุกระดับจัดลําดับความสําคัญ เพื่อกําหนดเป้าหมายความปลอดภัยและมาตรการ
ป้องกัน และมีรายงานอุบัติการณ์(Adverse Event) และเหตุการณ์เกือบพลาด (Near miss) ที่เหมาะสม มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและนําข้อมูลไปใช้เพ่ือการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน 
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~ ๒๐ ~ 

4.๒.๑ การวางแผนการจัดการ การเก็บ และสํารองยา 
มาตรฐานที่ ๑ องค์กรสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทั้ง

การมียาที่มีคุณภาพสูงพร้อมใช้  
 เกณฑ์การประเมิน 

- มีคณะกรรมการจากศูนย์บริการสาธารณสุข ทําหน้าที่กําหนดทิศทางและส่งเสริมให้เกิดระบบการ 
จัดการด้านยาท่ีมีประสิทธิภาพ  

- มีการจัดทําบัญชียาเพื่อจํากัดให้มีรายการยาที่จําเป็น  
๑) มีการทบทวน บัญชียาอย่างน้อยปีละคร้ัง  
๒) มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัย สําหรับยาใหม่ที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง  
๓) มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการขอใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียาเมื่อจําเป็น  

- การจัดหายาเป็นไปตามบัญชียาที่ผ่านการรับรอง มีกระบวนการในการจัดการกับปัญหายาขาด
แคลนและยาท่ีจําเป็นเร่งด่วน  

- มีการระบุยาซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สูง ออกแบบกระบวนการท่ี
เหมาะสมปลอดภัยในการจัดหา เก็บรักษา สั่งใช้ ถ่ายทอดคําสั่ง จัดเตรียม จ่ายให้ และติดตามกํากับยา เพื่อลดความ
เสี่ยงในการใช้ยาเหล่านี้  

- มีการป้องกันความคลาดเคล่ือนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการส่ังใช้ยาและนําสู่การ
ปฏิบัติ มีการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นหรือที่มีโอกาสเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม  

- ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการประเมินและเพ่ิมความรู้ความสามารถเก่ียวกับระบบยา และการใช้ยาท่ี
เหมาะสม ปลอดภัยก่อนเร่ิมต้นปฏิบัติงานและเป็นประจําทุกปี  

- มีการประเมินและปรับปรุงการจัดการด้านยา 
๑) ยาทุกรายการได้รับการเก็บ / สํารองอย่างเหมาะสมและปลอดภัย  
๒) มีการจัดให้มียา และ/หรือ เวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่วยบริการตามความจําเป็น  
๓) มีการควบคุมและดูแลให้เกิดความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 

 
4.๒.๒ การใช้ยา 
มาตรฐานที่ ๑ องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการสั่งใช้ยาและการให้ยาท่ีปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล 
เกณฑ์การประเมิน 

- ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านยา สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละราย ครอบคลุม ข้อมูล
ทั่วไป, การวินิจฉัยโรคหรือข้อบ่งชี้ในการใช้ยา, และข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่จําเป็น  

- มีข้อมูลยาที่จําเป็นในรูปแบบที่ใช้ง่าย ในขณะส่ังใช้ จัด และให้ยาแก่ผูป้่วย  

~ ๒๑ ~ 

- มีแนวทางเพื่อป้องกันความผิดพลั้ง/คลาดเคลื่อนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการสั่งใช้ยาและ
การถ่ายทอดคําสั่ง พร้อมทั้งนําสู่การปฏิบัติ, ครอบคลุมการระบุรายละเอียดท่ีจําเป็นในคําสั่งใช้ยา, การระมัดระวังเป็น
พิเศษสําหรับยาที่ดูคล้ายกันหรือชื่อเรียกคล้ายกัน, มาตรการเพ่ือป้องกันคําสั่งใช้ยาที่มีโอกาสเกิดปัญหา และการ
ป้องกันการใช้คู่ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง  

- มีการเขียนคําสั่งใช้ยาอย่างชัดเจนและถ่ายทอดคําสั่งอย่างถูกต้อง มีแนวทางการสื่อสารคําสั่งใช้ยา
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อน  

- มีบัญชีรายการยา และใช้บัญชีรายการนี้ในการให้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย  
- มีการให้ยาแก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและอุปกรณ์การ

ให้ยาท่ีได้มาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของยา คุณภาพยา ข้อห้ามในการใช้ และเวลา/ขนาดยา/
วิธีการใช้ยา ท่ีเหมาะสม ผู้สั่งใช้ยาได้รับการรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาหรือความคลาดเคล่ือนทางยา 
 
4.3 การบริหารความเสี่ยง 
 เป้าหมาย 
  - พยาบาลวิชาชีพกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัย 

- มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน 
รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพในการบริการในลักษณะบูรณาการ 

4.3.๑ การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ พยาบาลวิชาชีพกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัย 

  เกณฑ์การประเมิน 
- พยาบาลวิชาชีพและทีมงาน มีการดําเนินงานตามนโยบายเรื่องคุณภาพและความเสี่ยง/ความ

ปลอดภัย 

4.3.๒ ระบบบริหารความเสี่ยง 
มาตรฐานท่ี ๒ มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้อง

กันรวมท้ังการพัฒนาคุณภาพในการบริการในลักษณะบูรณาการ 
  เกณฑ์การประเมิน 

- มีการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง โดยมีการค้นหาความเสี่ยงทางด้านคลินิกและความ
เสี่ยงทั่วไปในทุกหน่วยงานและในทุกระดับจัดลําดับความสําคัญ เพื่อกําหนดเป้าหมายความปลอดภัยและมาตรการ
ป้องกัน และมีรายงานอุบัติการณ์(Adverse Event) และเหตุการณ์เกือบพลาด (Near miss) ที่เหมาะสม มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและนําข้อมูลไปใช้เพ่ือการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน 
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~ ๒๒ ~ 

4.3.3 คุณภาพการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใช้บริการในลักษณะบูรณาการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการนําแนวทางปฏิบัติทางคลินิก เช่น แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline) 
แผนการดูแลผู้ป่วย (Clinical pathway) และข้อเสนอแนะที่มีหลักฐานทางวิชาการเชิงประจักษ์ เป็นต้น มาใช้เป็น
แนวทางการประเมินและดูแลรักษาผู้รับบริการเพื่อลดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ 

- มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลรักษาอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินคุณภาพและค้นหา
โอกาสพัฒนา 

- กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา และกําหนดวัตถุประสงค์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ 
   - กําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแล/การให้บริการกลุ่มเป้าหมาย 
 
4.4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
 เป้าหมาย 

- ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถานบริการ ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี  

-  มีการสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อท่ีเหมาะสม 
-  มีการเฝ้าระวัง ติดตามกํากับ และควบคุมการระบาดในการค้นหาและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 

และจัดการกับสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของการติดเชื้อในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
- องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวังเพื่อค้นหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพท่ีผิดปกติอย่างมี

ประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้  

4.4.1 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
มาตรฐานท่ี ๑ ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถานบริการ ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมได้รับ

การสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานท่ีดี  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมกับขนาดของสถานบริการ ลักษณะ การ
บริการท่ีให้  

- มีการกําหนดการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยา รวมทั้งตําแหน่งที่มีการติดเชื้อ และอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้อง สําหรับเป็นจุดเน้นของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  

- แนวทางการปฏิบัติ/ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ทันสมัย การปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎหมาย  

- ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ครอบคลุมทุกพื้นท่ีที่ให้บริการ บุคลากร และผู้มาเยือน  

~ ๒๓ ~ 

- มีการประสานกระบวนการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งได้รับการนําไปปฏิบัติโดยบุคลากร     
ทุกคนอย่างสม่ําเสมอ  

- มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อจากศูนย์บริการสาธารณสุข (Infection Control Nurse = ICN)          
ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ   

- มีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  
- บุคลากรได้รับอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องเก่ียวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ นโยบายขององค์กรและ

บทบาทของบุคลากรในการป้องกันการติดเชื้อ  
- มีการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ครอบครัว/ชุมชน ถึงวิธีการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อในครัวเรือน/ชุมชน 

มาตรฐานที่ ๒ มีการสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการระบุความเสี่ยงจากการติดเชื้อในหัตถการและกระบวนการต่างๆ และมีการดําเนินการตามกล
ยุทธ์เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อดังต่อไปนี้  

๑) การใช้ standard precautions และ isolation precautions 
๒) การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ และการทําให้ปราศจากเชื้อ  
๓) การจัดการ (จับต้อง เก็บ กําจัด) กับสิ่งที่ปนเป้ือนเชื้อโรค  
๔) การส่งเสริมการล้างมือและสุขอนามัยของบุคคล  

- มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม / ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและการปนเปื้อนใน สิ่ง แวดล้อม ได้แก่  
๑) มีการจัดให้มีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการล้างมือ (เช่น อ่างล้างมือ 

,alcohol handrub, ผ้าเช็ดมือ) การทําความสะอาดอาคารสถานท่ี  
๒) กําหนดแนวทางการบํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายสิ่งปนเป้ือนและเชื้อโรค และนําสู่การปฏิบัติ  
๓) ตรวจสอบโอกาสท่ีจะมีการแพร่กระจายเชื้อในระบบระบายอากาศ (airborne transmission) 

และดําเนินการปรับปรุง เช่น การควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ, การป้องกันการปนเปื้อนทางอากาศ (airborne 
contamination) ในห้องที่ตรวจผู้ป่วยวัณโรค, จุดคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น  

- ดําเนินการเฝ้าระวังการปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ เช่น นํ้าดื่มน้ําใช้, น้ํายาฆ่าเชื้อ เป็นต้น  
- มีการระบุพ้ืนที่ทํางานที่ต้องใส่ใจในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และดําเนินการเพ่ือลดความ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ต่อไปน้ี  
๑) จุดคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ 
๒) ห้องปฏิบัติการ / ห้องตรวจรักษา และห้องทันตกรรม (ถ้ามี) 
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4.3.3 คุณภาพการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใช้บริการในลักษณะบูรณาการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการนําแนวทางปฏิบัติทางคลินิก เช่น แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline) 
แผนการดูแลผู้ป่วย (Clinical pathway) และข้อเสนอแนะที่มีหลักฐานทางวิชาการเชิงประจักษ์ เป็นต้น มาใช้เป็น
แนวทางการประเมินและดูแลรักษาผู้รับบริการเพื่อลดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ 

- มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลรักษาอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินคุณภาพและค้นหา
โอกาสพัฒนา 

- กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา และกําหนดวัตถุประสงค์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ 
   - กําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแล/การให้บริการกลุ่มเป้าหมาย 
 
4.4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
 เป้าหมาย 

- ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถานบริการ ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี  

-  มีการสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อท่ีเหมาะสม 
-  มีการเฝ้าระวัง ติดตามกํากับ และควบคุมการระบาดในการค้นหาและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 

และจัดการกับสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของการติดเชื้อในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
- องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวังเพื่อค้นหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพท่ีผิดปกติอย่างมี

ประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้  

4.4.1 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
มาตรฐานท่ี ๑ ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถานบริการ ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมได้รับ

การสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานท่ีดี  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมกับขนาดของสถานบริการ ลักษณะ การ
บริการท่ีให้  

- มีการกําหนดการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยา รวมทั้งตําแหน่งที่มีการติดเชื้อ และอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้อง สําหรับเป็นจุดเน้นของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  

- แนวทางการปฏิบัติ/ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ทันสมัย การปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎหมาย  

- ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ครอบคลุมทุกพื้นท่ีที่ให้บริการ บุคลากร และผู้มาเยือน  

~ ๒๓ ~ 

- มีการประสานกระบวนการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งได้รับการนําไปปฏิบัติโดยบุคลากร     
ทุกคนอย่างสม่ําเสมอ  

- มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อจากศูนย์บริการสาธารณสุข (Infection Control Nurse = ICN)          
ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ   

- มีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  
- บุคลากรได้รับอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องเก่ียวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ นโยบายขององค์กรและ

บทบาทของบุคลากรในการป้องกันการติดเชื้อ  
- มีการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ครอบครัว/ชุมชน ถึงวิธีการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อในครัวเรือน/ชุมชน 

มาตรฐานที่ ๒ มีการสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการระบุความเสี่ยงจากการติดเชื้อในหัตถการและกระบวนการต่างๆ และมีการดําเนินการตามกล
ยุทธ์เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อดังต่อไปนี้  

๑) การใช้ standard precautions และ isolation precautions 
๒) การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ และการทําให้ปราศจากเชื้อ  
๓) การจัดการ (จับต้อง เก็บ กําจัด) กับสิ่งที่ปนเป้ือนเชื้อโรค  
๔) การส่งเสริมการล้างมือและสุขอนามัยของบุคคล  

- มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม / ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและการปนเปื้อนใน สิ่ง แวดล้อม ได้แก่  
๑) มีการจัดให้มีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการล้างมือ (เช่น อ่างล้างมือ 

,alcohol handrub, ผ้าเช็ดมือ) การทําความสะอาดอาคารสถานท่ี  
๒) กําหนดแนวทางการบํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายสิ่งปนเป้ือนและเชื้อโรค และนําสู่การปฏิบัติ  
๓) ตรวจสอบโอกาสท่ีจะมีการแพร่กระจายเชื้อในระบบระบายอากาศ (airborne transmission) 

และดําเนินการปรับปรุง เช่น การควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ, การป้องกันการปนเปื้อนทางอากาศ (airborne 
contamination) ในห้องที่ตรวจผู้ป่วยวัณโรค, จุดคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น  

- ดําเนินการเฝ้าระวังการปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ เช่น นํ้าดื่มน้ําใช้, น้ํายาฆ่าเชื้อ เป็นต้น  
- มีการระบุพ้ืนที่ทํางานที่ต้องใส่ใจในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และดําเนินการเพ่ือลดความ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ต่อไปน้ี  
๑) จุดคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ 
๒) ห้องปฏิบัติการ / ห้องตรวจรักษา และห้องทันตกรรม (ถ้ามี) 
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~ ๒๔ ~ 

- มีการดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงของการติดเชื้อที่สําคัญขององค์กร เช่น การติดเชื้อระบบ
ทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อจากการทําหัตถการในช่องปาก (SSI ; Surgical Site Infection in Dental procedure) 
เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๓ มีการเฝ้าระวัง ติดตามกํากับ และควบคุมการระบาดในการค้นหาและควบคุมการติดเชื้อท่ี
เหมาะสม และจัดการกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของการติดเชื้อในศนูย์บริการสาธารณสุขสาขา  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อฯที่เหมาะสมกับองค์กร เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

๑) รายงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อฯ 
๒) การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (Continuous surveillance) เช่น การล้างมือ การใส่เคร่ือง

ป้องกันภัยส่วนบุคคล การเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม การทํา spore test 

4.4.2 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวังเพ่ือค้นหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติ

อย่างมีประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีแนวทางการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทกุพื้นที่ที่ให้บริการแก่ ผู้ป่วย บุคลากร และ
ประชาชน  

- มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชดัเจน สอดคล้องกับปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ 
- มีแนวทางติดตามประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการเฝ้าระวัง 
- มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ ทําหน้าที่เฝ้าระวังและสอบสวนโรค ในจํานวนที่เหมาะสม  
- มีงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เพียงพอ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับการเฝ้าระวัง 

สอบสวน และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ในด้านแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสําหรับบุคลากรทุกระดับ  
- มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพ

ปัญหาของพื้นท่ี องค์กร และตามที่กฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
- มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันเวลา และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้  
- มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูลการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ โดย

ใช้วิธีการทางระบาดวิทยา  
- มีการค้นหาการเพ่ิมที่ผิดปกติหรือการระบาดของโรค ทั้งจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง

รับทราบข้อมูลจากบุคลากรทางคลินิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ  

~ ๒๕ ~ 

- มีการติดตามเฝ้าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรคที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
- มีการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่สําคัญ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันควบคุมโรค  
- ร่วมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากสหสาขาวิชาชีพทําหน้าที่ตอบสนองต่อการ

ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ  
- มีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข และมีการเตรียมพร้อมในการรองรับตลอดเวลา 
- มีแนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่จําเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
- มีช่องทางและบุคลากรท่ีสามารถรับรายงานผู้ป่วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จากบุคลากร

ทางคลินิกตลอด 24 ชั่วโมง 
- มีการดําเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที  
- มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณ์ผิดปกติ การป่วยเป็นกลุ่มก้อน หรือพบแนวโน้มที่บ่งบอกว่า

อาจมีการระบาด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างทันท่วงที  
- มีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชนส่วนราชการ และองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่าง

ทันเวลา  
- มีการจัดทํารายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพท่ีให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับโรค

และภัยสุขภาพที่เฝ้าระวัง การระบาด และการดําเนินการสอบสวนควบคุมโรค  
- มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพื้น ท่ีและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ กฎอนามัยระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  
- มีการเผยแพร่สารสนเทศการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัจจุบันไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ

สื่อสาธารณะ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อการวางแผนป้องกันและควบคุมโรค 
 

4.5 มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 
 เป้าหมาย 

- องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริการที่จัด
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

- มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ความพึงพอใจ และความ
ร่วมมือ 

- มีการประเมินและนําข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มาปรับปรุงการบริการ 
- บุคลากรมีความตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองตาม          

คําประกาศสิทธิผู้ป่วยขององคก์รวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข  
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~ ๒๔ ~ 

- มีการดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่สําคัญขององค์กร เช่น การติดเชื้อระบบ
ทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อจากการทําหัตถการในช่องปาก (SSI ; Surgical Site Infection in Dental procedure) 
เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๓ มีการเฝ้าระวัง ติดตามกํากับ และควบคุมการระบาดในการค้นหาและควบคุมการติดเชื้อท่ี
เหมาะสม และจัดการกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของการติดเชื้อในศนูย์บริการสาธารณสุขสาขา  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อฯที่เหมาะสมกับองค์กร เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

๑) รายงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อฯ 
๒) การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (Continuous surveillance) เช่น การล้างมือ การใส่เคร่ือง

ป้องกันภัยส่วนบุคคล การเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม การทํา spore test 

4.4.2 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวังเพ่ือค้นหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติ

อย่างมีประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีแนวทางการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทกุพื้นที่ที่ให้บริการแก่ ผู้ป่วย บุคลากร และ
ประชาชน  

- มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชดัเจน สอดคล้องกับปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ 
- มีแนวทางติดตามประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการเฝ้าระวัง 
- มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ ทําหน้าที่เฝ้าระวังและสอบสวนโรค ในจํานวนที่เหมาะสม  
- มีงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เพียงพอ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับการเฝ้าระวัง 

สอบสวน และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ในด้านแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสําหรับบุคลากรทุกระดับ  
- มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพ

ปัญหาของพื้นท่ี องค์กร และตามที่กฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
- มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันเวลา และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้  
- มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูลการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ โดย

ใช้วิธีการทางระบาดวิทยา  
- มีการค้นหาการเพ่ิมที่ผิดปกติหรือการระบาดของโรค ทั้งจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง

รับทราบข้อมูลจากบุคลากรทางคลินิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ  

~ ๒๕ ~ 

- มีการติดตามเฝ้าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรคที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
- มีการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่สําคัญ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันควบคุมโรค  
- ร่วมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากสหสาขาวิชาชีพทําหน้าที่ตอบสนองต่อการ

ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ  
- มีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข และมีการเตรียมพร้อมในการรองรับตลอดเวลา 
- มีแนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่จําเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
- มีช่องทางและบุคลากรท่ีสามารถรับรายงานผู้ป่วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จากบุคลากร

ทางคลินิกตลอด 24 ชั่วโมง 
- มีการดําเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที  
- มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณ์ผิดปกติ การป่วยเป็นกลุ่มก้อน หรือพบแนวโน้มที่บ่งบอกว่า

อาจมีการระบาด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างทันท่วงที  
- มีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชนส่วนราชการ และองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่าง

ทันเวลา  
- มีการจัดทํารายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพท่ีให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับโรค

และภัยสุขภาพที่เฝ้าระวัง การระบาด และการดําเนินการสอบสวนควบคุมโรค  
- มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพื้น ท่ีและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ กฎอนามัยระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  
- มีการเผยแพร่สารสนเทศการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัจจุบันไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ

สื่อสาธารณะ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อการวางแผนป้องกันและควบคุมโรค 
 

4.5 มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 
 เป้าหมาย 

- องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริการที่จัด
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

- มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ความพึงพอใจ และความ
ร่วมมือ 

- มีการประเมินและนําข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มาปรับปรุงการบริการ 
- บุคลากรมีความตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองตาม          

คําประกาศสิทธิผู้ป่วยขององคก์รวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข  
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~ ๒๖ ~ 

4.5.๑ ความรู้เก่ียวกับผู้ใช้บริการ 
มาตรฐานที่ ๑ องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญ ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริการ

ที่จัดให้สอดคล้องกับความต้องการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการระบุการจําแนกส่วนของผู้ใช้บริการ 
- การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
- มีการนําความต้องการความเห็นและเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการมาตอบสนองความต้องการ และ

ทําให้ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึ้น 
- มีการปรับปรุงวิธีการรับฟังเรียนรู้ให้ทันความต้องการของผู้เก่ียวข้องและทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของบริการสุขภาพ 

4.5.๒ การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
มาตรฐานท่ี ๒ มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ความพึงพอใจ และ

ความร่วมมือ 
เกณฑ์การประเมินผล 

- มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความเชื่อมั่นศรัทธาและการ
ได้รับความร่วมมือ 

- มีช่องทางสําหรับผู้ใช้บริการ ค้นหาข้อมูลข่าวสารขอรับบริการและเสนอข้อร้องเรียน 
- มีการจัดการกับคาํร้องเรียนของผู้ใช้บริการ มีการแก้ไขอย่างได้ผลและทันท่วงที มีการรวบรวมและ

วิเคราะห์คําร้องเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงองค์กร 
- มีการปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการให้ทันกับความ

ต้องการของผู้เก่ียวข้องและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ มีการประเมินและนําข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  มาปรับปรุงการบริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงบริการวิธีการวัดผล
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม และได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุง 

- มีการปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจให้ทันกับความต้องการของผู้เก่ียวข้องและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ 

 
 
 

~ ๒๗ ~ 

4.5.๓ สิทธิผู้ป่วย 
มาตรฐานที่ ๑ บุคลากรมีความตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองตามคํา

ประกาศสิทธิผู้ป่วยขององค์กรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข  
เกณฑ์การประเมิน 

- ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย  
- มีการคํานึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการในทุกกิจกรรมของการดูแล  
- ผู้ใช้บริการได้รับการปกป้องจากการถูกทําร้ายด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  
- ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัว ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ค่านิยม 

และความเชื่อส่วนบุคคล  
- มีการสร้างหลักประกันว่าผู้ใช้บริการท่ีมีปัญหาและความรุนแรงเหมือนกันจะได้รับการดูแลใน

ลักษณะเดียวกัน 
- ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
- ผู้รับบริการที่เป็นเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่าง

เหมาะสม  
- มีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยท่ีจําเป็นต้องแยก หรือผูกยึด อย่างเหมาะสม 

 
4.6 กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
 เป้าหมาย 

 - ผู้รับบริการเข้าถึงบริการที่จําเป็นตามภาวะความต้องการ  
- มีการกําหนดขอบเขต / เน้ือหาการประเมิน และใช้กระบวนการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นในการบ่งชี้

ความต้องการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการทุกราย 

- มีการนําผลการประเมินจากภายนอกในครั้งก่อนๆ อาจรวมถึงโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย 
ห้องปฏิบัติการทางคลินิก หรืออ่ืนๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผู้ป่วย  

- มีกระบวนการประเมินซ้ําสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการการบริการเพ่ิมเติม หรือบริการต่อเนื่อง 
- มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการประเมนิเบื้องต้น และการประเมินซ้ํา สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการแตล่ะราย เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา  
- มีการบูรณาการสิ่งที่พบจากการประเมินเพือ่ให้การบริการ/การดูแลท่ีเหมาะสม และบันทึกผลในเวช

ระเบียนผู้ป่วย และเวชระเบียนมีความพร้อมใช ้ 
- มีการให้คําปรึกษา และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
- ผู้รับบริการไดร้ับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลเพียงพอเพ่ืออธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค    

มีการลงบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่กําหนดไว้ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเตมิ  
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~ ๒๖ ~ 

4.5.๑ ความรู้เก่ียวกับผู้ใช้บริการ 
มาตรฐานที่ ๑ องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญ ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริการ

ที่จัดให้สอดคล้องกับความต้องการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการระบุการจําแนกส่วนของผู้ใช้บริการ 
- การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
- มีการนําความต้องการความเห็นและเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการมาตอบสนองความต้องการ และ

ทําให้ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึ้น 
- มีการปรับปรุงวิธีการรับฟังเรียนรู้ให้ทันความต้องการของผู้เก่ียวข้องและทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของบริการสุขภาพ 

4.5.๒ การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
มาตรฐานท่ี ๒ มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ความพึงพอใจ และ

ความร่วมมือ 
เกณฑ์การประเมินผล 

- มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความเชื่อมั่นศรัทธาและการ
ได้รับความร่วมมือ 

- มีช่องทางสําหรับผู้ใช้บริการ ค้นหาข้อมูลข่าวสารขอรับบริการและเสนอข้อร้องเรียน 
- มีการจัดการกับคาํร้องเรียนของผู้ใช้บริการ มีการแก้ไขอย่างได้ผลและทันท่วงที มีการรวบรวมและ

วิเคราะห์คําร้องเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงองค์กร 
- มีการปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการให้ทันกับความ

ต้องการของผู้เก่ียวข้องและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ มีการประเมินและนําข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  มาปรับปรุงการบริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงบริการวิธีการวัดผล
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม และได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุง 

- มีการปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจให้ทันกับความต้องการของผู้เก่ียวข้องและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพ 

 
 
 

~ ๒๗ ~ 

4.5.๓ สิทธิผู้ป่วย 
มาตรฐานที่ ๑ บุคลากรมีความตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองตามคํา

ประกาศสิทธิผู้ป่วยขององค์กรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข  
เกณฑ์การประเมิน 

- ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย  
- มีการคํานึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการในทุกกิจกรรมของการดูแล  
- ผู้ใช้บริการได้รับการปกป้องจากการถูกทําร้ายด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  
- ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัว ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ค่านิยม 

และความเชื่อส่วนบุคคล  
- มีการสร้างหลักประกันว่าผู้ใช้บริการท่ีมีปัญหาและความรุนแรงเหมือนกันจะได้รับการดูแลใน

ลักษณะเดียวกัน 
- ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
- ผู้รับบริการที่เป็นเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่าง

เหมาะสม  
- มีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยท่ีจําเป็นต้องแยก หรือผูกยึด อย่างเหมาะสม 

 
4.6 กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
 เป้าหมาย 

 - ผู้รับบริการเข้าถึงบริการที่จําเป็นตามภาวะความต้องการ  
- มีการกําหนดขอบเขต / เน้ือหาการประเมิน และใช้กระบวนการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นในการบ่งชี้

ความต้องการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการทุกราย 

- มีการนําผลการประเมินจากภายนอกในครั้งก่อนๆ อาจรวมถึงโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย 
ห้องปฏิบัติการทางคลินิก หรืออ่ืนๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผู้ป่วย  

- มีกระบวนการประเมินซ้ําสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการการบริการเพ่ิมเติม หรือบริการต่อเนื่อง 
- มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการประเมนิเบื้องต้น และการประเมินซ้ํา สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการแตล่ะราย เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา  
- มีการบูรณาการสิ่งที่พบจากการประเมินเพือ่ให้การบริการ/การดูแลท่ีเหมาะสม และบันทึกผลในเวช

ระเบียนผู้ป่วย และเวชระเบียนมีความพร้อมใช ้ 
- มีการให้คําปรึกษา และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
- ผู้รับบริการไดร้ับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลเพียงพอเพ่ืออธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค    

มีการลงบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่กําหนดไว้ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเตมิ  
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- ผู้รับบริการที่มารับบริการเป็นครั้งคราว และผู้รับบริการท่ีรับการดูแลต่อเน่ือง จําเป็นต้องมีการวาง
แผนการดูแล การทบทวนแผนเม่ือผู้รับบริการมีอาการเปล่ียนแปลง และมีการบันทึกในเวชระเบียน  

- ผู้รับบริการที่มีความเส่ียงสูง และหรือผู้รับบริการที่ได้รับบริการที่มีความเสี่ยงได้รับการบริการ/ดูแล 
ตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุมด้วยศักยภาพที่มี และเท่าเทียมกัน  

- มีการให้ความรู้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดูแล บนพ้ืนฐานลักษณะบริการที่จัด 
- การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่เก่ียวข้องกับการรักษา และบริการรวมทั้งความต้องการด้าน

สุขภาพในขณะนั้นและที่เปลี่ยนไปในแต่ละขณะอย่างต่อเนื่อง  

4.6.๑ การเข้ารับบริการ 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้รับบริการเข้าถึงบริการที่จําเป็นตามภาวะความต้องการ  
เกณฑ์การประเมินผล 

- สํารวจความต้องการบริการสุขภาพของชุมชนที่รับผิดชอบ  
- มีการดําเนินงานลดอุปสรรค / ข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการ  
- มีการติดตามประเมินผลความต้องการบริการสุขภาพที่ไม่สามารถตอบสนองได้ 

4.6.๒ การประเมินผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
4.6.2.๑ การประเมิน 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการกําหนดขอบเขต / เนื้อหาการประเมิน และใช้กระบวนการประเมินผู้ป่วยเบ้ืองต้นในการ

บ่งชี้ความต้องการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการทุกราย 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีกระบวนการประเมินผู้รับบริการเมื่อมาใช้บริการครั้งแรก  
- มีกระบวนการประเมินสําหรับผู้รับบริการที่มีความต้องการเฉพาะอย่างเหมาะสม และสอดคล้อง

กับความต้องการหรือความเสี่ยง (เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ํา ผู้ป่วยสงสัยติดยา/สุรา ผู้ติดเชื้อหรือ
โรคติดต่อ เป็นต้น)  

- มีกระบวนการประเมินกรณีที่ผู้รับบริการที่ไม่สามารถให้บริการดูแลรักษา และต้องส่งต่อไปยังสถาน
บริการอ่ืนที่ชัดเจน 

มาตรฐานที่ ๒ มีการนําผลการประเมินจากภายนอกในคร้ังก่อนๆ อาจรวมถึงโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ส่งต่อ
ผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการทางคลินิก หรืออ่ืนๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผู้ป่วย  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของการประเมินซ้ําโดยแต่ละสาขาทางคลินิกไว้ชัดเจน  
- ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเพ่ิมเติมซึง่เกินศักยภาพการให้บริการ จะต้องส่งต่อ/โอนย้ายผู้ป่วยไปยัง

สถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า และต้องมีการบันทึกการแนะนําในเวชระเบียนผู้ป่วยด้วย 

~ ๒๙ ~ 

มาตรฐานที่ ๓ มีกระบวนการประเมินซ้ําสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการการบริการเพิ่มเติม หรือบริการต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการกําหนดแนวทางการประเมินซ้ําในแต่ละบริการไว้อย่างชัดเจน 
- ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเพ่ิมเติมซึ่งเกินศักยภาพการให้บริการ จะต้องส่งต่อ/โอนย้ายผู้ป่วยไปยัง

สถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า และต้องมีการบันทกึการแนะนําในเวชระเบียนผู้ป่วยด้วย 

มาตรฐานท่ี ๔ มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินเบ้ืองต้น และการประเมินซ้ํา สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผู้รับบริการโดยบุคลากรทุกวิชาชีพ และ

ทุกบริการ  
- มีการประเมินผู้รับบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

นโยบายองค์กรและแนวทางปฏิบัติตามวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ  
- มีการประเมินผู้รับบริการเพื่อการนัดตรวจติดตาม ตามความจําเป็น 

มาตรฐานท่ี ๕ มีการบูรณาการสิ่งที่พบจากการประเมินเพื่อให้การบริการ/การดูแลที่เหมาะสม และบันทึกผล
ในเวชระเบียนผู้ป่วย และเวชระเบียนมีความพร้อมใช้  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการบันทึกสิ่งที่พบจากการประเมินผู้รับบริการไว้ในเวชระเบียนชัดเจน  
- ผู้ให้การดูแลผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการประเมินผู้รับบริการได้ง่าย 

4.6.2.2 การส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัย 
มาตรฐานที่ ๑ มีการให้คําปรึกษา และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีพร้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการอธิบายให้ผู้บริการและครอบครัวทราบเมื่อผลการตรวจมีความผิดปกติ  
- มีการรักษาความลับของผลการตรวจ  
- มีสรุปผลเก่ียวกับผลการตรวจที่มีความผิดปกติและต้องมีการส่งตรวจเพิ่มเติม  
- ผู้รับบริการได้รับการตรวจ investigate ที่จําเป็นครบถ้วน  
- มีการส่งตรวจเพิ่มเติมเมื่อพบว่าผลการตรวจมีความผิดปกติ  
- มีการให้คําปรึกษาก่อน / หลังการตรวจ LAB 
- มีแนวทางที่เป็น routine ในการตรวจเพิ่มเติม  
- ในกรณีที่ไม่สามารถทําการตรวจเองได้ ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปตรวจที่อ่ืนในเวลาที่เหมาะสม  
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- ผู้รับบริการที่มารับบริการเป็นครั้งคราว และผู้รับบริการท่ีรับการดูแลต่อเน่ือง จําเป็นต้องมีการวาง
แผนการดูแล การทบทวนแผนเม่ือผู้รับบริการมีอาการเปล่ียนแปลง และมีการบันทึกในเวชระเบียน  

- ผู้รับบริการที่มีความเส่ียงสูง และหรือผู้รับบริการที่ได้รับบริการที่มีความเสี่ยงได้รับการบริการ/ดูแล 
ตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุมด้วยศักยภาพที่มี และเท่าเทียมกัน  

- มีการให้ความรู้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดูแล บนพ้ืนฐานลักษณะบริการที่จัด 
- การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่เก่ียวข้องกับการรักษา และบริการรวมทั้งความต้องการด้าน

สุขภาพในขณะนั้นและที่เปลี่ยนไปในแต่ละขณะอย่างต่อเนื่อง  

4.6.๑ การเข้ารับบริการ 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้รับบริการเข้าถึงบริการที่จําเป็นตามภาวะความต้องการ  
เกณฑ์การประเมินผล 

- สํารวจความต้องการบริการสุขภาพของชุมชนที่รับผิดชอบ  
- มีการดําเนินงานลดอุปสรรค / ข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการ  
- มีการติดตามประเมินผลความต้องการบริการสุขภาพที่ไม่สามารถตอบสนองได้ 

4.6.๒ การประเมินผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
4.6.2.๑ การประเมิน 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการกําหนดขอบเขต / เนื้อหาการประเมิน และใช้กระบวนการประเมินผู้ป่วยเบ้ืองต้นในการ

บ่งชี้ความต้องการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการทุกราย 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีกระบวนการประเมินผู้รับบริการเมื่อมาใช้บริการครั้งแรก  
- มีกระบวนการประเมินสําหรับผู้รับบริการที่มีความต้องการเฉพาะอย่างเหมาะสม และสอดคล้อง

กับความต้องการหรือความเสี่ยง (เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ํา ผู้ป่วยสงสัยติดยา/สุรา ผู้ติดเชื้อหรือ
โรคติดต่อ เป็นต้น)  

- มีกระบวนการประเมินกรณีที่ผู้รับบริการที่ไม่สามารถให้บริการดูแลรักษา และต้องส่งต่อไปยังสถาน
บริการอ่ืนที่ชัดเจน 

มาตรฐานที่ ๒ มีการนําผลการประเมินจากภายนอกในคร้ังก่อนๆ อาจรวมถึงโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ส่งต่อ
ผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการทางคลินิก หรืออ่ืนๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผู้ป่วย  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของการประเมินซ้ําโดยแต่ละสาขาทางคลินิกไว้ชัดเจน  
- ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเพ่ิมเติมซึง่เกินศักยภาพการให้บริการ จะต้องส่งต่อ/โอนย้ายผู้ป่วยไปยัง

สถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า และต้องมีการบันทึกการแนะนําในเวชระเบียนผู้ป่วยด้วย 

~ ๒๙ ~ 

มาตรฐานที่ ๓ มีกระบวนการประเมินซ้ําสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการการบริการเพิ่มเติม หรือบริการต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการกําหนดแนวทางการประเมินซ้ําในแต่ละบริการไว้อย่างชัดเจน 
- ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเพ่ิมเติมซึ่งเกินศักยภาพการให้บริการ จะต้องส่งต่อ/โอนย้ายผู้ป่วยไปยัง

สถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า และต้องมีการบันทกึการแนะนําในเวชระเบียนผู้ป่วยด้วย 

มาตรฐานท่ี ๔ มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินเบ้ืองต้น และการประเมินซ้ํา สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผู้รับบริการโดยบุคลากรทุกวิชาชีพ และ

ทุกบริการ  
- มีการประเมินผู้รับบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

นโยบายองค์กรและแนวทางปฏิบัติตามวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ  
- มีการประเมินผู้รับบริการเพื่อการนัดตรวจติดตาม ตามความจําเป็น 

มาตรฐานท่ี ๕ มีการบูรณาการสิ่งที่พบจากการประเมินเพื่อให้การบริการ/การดูแลที่เหมาะสม และบันทึกผล
ในเวชระเบียนผู้ป่วย และเวชระเบียนมีความพร้อมใช้  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการบันทึกสิ่งที่พบจากการประเมินผู้รับบริการไว้ในเวชระเบียนชัดเจน  
- ผู้ให้การดูแลผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการประเมินผู้รับบริการได้ง่าย 

4.6.2.2 การส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัย 
มาตรฐานที่ ๑ มีการให้คําปรึกษา และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีพร้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการอธิบายให้ผู้บริการและครอบครัวทราบเมื่อผลการตรวจมีความผิดปกติ  
- มีการรักษาความลับของผลการตรวจ  
- มีสรุปผลเก่ียวกับผลการตรวจที่มีความผิดปกติและต้องมีการส่งตรวจเพิ่มเติม  
- ผู้รับบริการได้รับการตรวจ investigate ที่จําเป็นครบถ้วน  
- มีการส่งตรวจเพิ่มเติมเมื่อพบว่าผลการตรวจมีความผิดปกติ  
- มีการให้คําปรึกษาก่อน / หลังการตรวจ LAB 
- มีแนวทางที่เป็น routine ในการตรวจเพิ่มเติม  
- ในกรณีที่ไม่สามารถทําการตรวจเองได้ ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปตรวจที่อ่ืนในเวลาที่เหมาะสม  
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- ผลการตรวจ investigate ได้ผลตามเวลาท่ีกําหนด และมีความสอดคล้องกับสภาวะทางคลินิก 

4.6.2.3 การวินิจฉัยโรค 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้รับบริการได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลเพียงพอเพ่ืออธิบายเหตุผลของการ

วินิจฉัยโรค มีการลงบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่กําหนดไว้ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมี
ข้อมูลเพิ่มเติม 

เกณฑ์การประเมิน  
- มีการสุ่มเวชระเบียนมาทบทวนความสมบูรณ์ว่า มีข้อมูลที่จะอธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรคอย่าง

เพียงพอ มากน้อยเพียงใด  
-  ประวัติการเจ็บป่วยเพียงพอหรือไม่ที่จะให้การวินิจฉัยโรคดังกล่าวเพียงใด 
- การตรวจร่างกายมีรายละเอียดเหมาะสมกับการวินิจฉัยโรคดังกล่าวเพียงใด  
- การตรวจ investigate เหมาะสมกับการวินิจฉัยโรคดังกล่าวเพียงใด  
- มีการทบทวนมาหาโอกาสพัฒนาความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรค โดย  

๑) การเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคทีส่ามารถดูแล รักษาได้เองกับสถานบริการที่รับส่งต่อ  
๒) การทบทวนผู้ป่วยที่มาตรวจซ้ําหลายๆครั้ง 

4.6.๓ การดูแลทั่วไป 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้รับบริการที่มารับบริการเป็นครั้งคราว และผู้รับบริการที่รับการดูแลต่อเนื่อง จําเป็นต้องมี

การวางแผนการดูแล การทบทวนแผนเม่ือผู้รับบริการมีอาการเปลี่ยนแปลง และมีการบันทึกในเวชระเบียน  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการวางแผนการรักษาสําหรับผู้รับบริการแต่ละราย  
- ผู้รับบริการ/ครอบครัวมีส่วนร่วมในแผนการรักษา (ตามความเหมาะสม)  
- มีการทบทวนแผนการรักษาเมื่อผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลง  
- ผู้รับบริการได้รับการดูแลตามแผนการรักษา  
- มีการบันทึกแผนการรักษาไว้ในเวชระเบียน 

4.6.4 การให้บริการที่มีความเส่ียงสูง 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูง และหรือผู้รับบริการที่ได้รับบริการท่ีมีความเส่ียงได้รับการบริการ 

/ดูแล ตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุมด้วยศักยภาพที่มี และเท่าเทียมกัน  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการร่วมกันวิเคราะห์เพื่อระบุผู้รับบริการ และบริการที่มีความเสี่ยงสูง  
- มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูง/บริการที่มีความเส่ียงสูง  
- บุคลากรได้รับการอบรม เก่ียวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้รับบริการและนําไปปฏิบัติ  

~ ๓๑ ~ 

- นโยบาย / แนวทางปฏิบัติ ซึ่งผู้รับบริการควรได้รับการดูแลตามนโยบาย / แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้รับบริการต่อไปนี้ ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่องค์กรระบุ การช่วยฟื้นคืนชีพ  

- ทีมผู้ให้บริการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใน
ผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อนาํมาปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้รับบริการ 

4.6.๕ การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการให้ความรู้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดูแล บนพื้นฐานลักษณะบริการที่จัด 
 เกณฑ์การประเมิน 

- มีการวางแผนการให้ความรู้สอดคล้องกับลักษณะบริการที่จัด และลักษณะกลุ่มประชากรผู้รับบริการ 
เช่น การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยของช่องปากหลังถอนฟัน เป็นต้น  

- มีการจดัสรรทรัพยากรสําหรับการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว เช่น แผ่นพับ DVD หนังสือเป็นต้น 
 

มาตรฐานที่ 2 การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา และบริการรวมทั้งความ
ต้องการด้านสขุภาพในขณะน้ันและที่เปลี่ยนไปในแต่ละขณะอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการประเมินและบันทึกความต้องการในการเรียนรู้ของผู้บริการ / ครอบครัวในขณะนั้น และท่ี

เปลี่ยนไปในแต่ละขณะอย่างต่อเนื่อง  
- มีการประเมินความสามารถในการเรียนรู้และความเต็มใจในการเรียนรู้ของผู้ป่วย / ครอบครัวอย่างไร  
- มีการวางแผนการให้ความรู้และกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินครอบคลุม ปัญหา/ความ

ต้องการของผู้ป่วย ขีดความสามารถ ภาวะทางด้านอารมณ์ จิตใจ ความพร้อมในการเรียนรู้และดูแลตนเองอย่างไร 
- ผู้รับบริการ/ครอบครัวได้รับความรู้เก่ียวกับการดูแล การรักษา หัตถการที่ทําตามความเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้ป่วย  
- มีการบันทึกความต้องการในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ และความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการในเวชระเบียน  
- การติดตามประเมินเก่ียวกับการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้รับบริการ / ครอบครัว 

 
4.7 การทํางานกับชุมชนและการเสริมพลังชุมชน 
 เป้าหมาย 

- ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกับชุมชน จดัให้มีบรกิารสร้างเสริมสุขภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชนที่รับผดิชอบ 

- ทีมผู้ให้บริการทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชมุชนในการปรับปรุง
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 
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~ ๓๐ ~ 

- ผลการตรวจ investigate ได้ผลตามเวลาท่ีกําหนด และมีความสอดคล้องกับสภาวะทางคลินิก 

4.6.2.3 การวินิจฉัยโรค 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้รับบริการได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลเพียงพอเพ่ืออธิบายเหตุผลของการ

วินิจฉัยโรค มีการลงบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่กําหนดไว้ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมี
ข้อมูลเพิ่มเติม 

เกณฑ์การประเมิน  
- มีการสุ่มเวชระเบียนมาทบทวนความสมบูรณ์ว่า มีข้อมูลที่จะอธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรคอย่าง

เพียงพอ มากน้อยเพียงใด  
-  ประวัติการเจ็บป่วยเพียงพอหรือไม่ที่จะให้การวินิจฉัยโรคดังกล่าวเพียงใด 
- การตรวจร่างกายมีรายละเอียดเหมาะสมกับการวินิจฉัยโรคดังกล่าวเพียงใด  
- การตรวจ investigate เหมาะสมกับการวินิจฉัยโรคดังกล่าวเพียงใด  
- มีการทบทวนมาหาโอกาสพัฒนาความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรค โดย  

๑) การเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคทีส่ามารถดูแล รักษาได้เองกับสถานบริการที่รับส่งต่อ  
๒) การทบทวนผู้ป่วยที่มาตรวจซ้ําหลายๆครั้ง 

4.6.๓ การดูแลทั่วไป 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้รับบริการที่มารับบริการเป็นครั้งคราว และผู้รับบริการที่รับการดูแลต่อเนื่อง จําเป็นต้องมี

การวางแผนการดูแล การทบทวนแผนเม่ือผู้รับบริการมีอาการเปลี่ยนแปลง และมีการบันทึกในเวชระเบียน  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการวางแผนการรักษาสําหรับผู้รับบริการแต่ละราย  
- ผู้รับบริการ/ครอบครัวมีส่วนร่วมในแผนการรักษา (ตามความเหมาะสม)  
- มีการทบทวนแผนการรักษาเมื่อผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลง  
- ผู้รับบริการได้รับการดูแลตามแผนการรักษา  
- มีการบันทึกแผนการรักษาไว้ในเวชระเบียน 

4.6.4 การให้บริการที่มีความเส่ียงสูง 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูง และหรือผู้รับบริการที่ได้รับบริการท่ีมีความเส่ียงได้รับการบริการ 

/ดูแล ตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุมด้วยศักยภาพที่มี และเท่าเทียมกัน  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการร่วมกันวิเคราะห์เพื่อระบุผู้รับบริการ และบริการที่มีความเสี่ยงสูง  
- มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูง/บริการที่มีความเส่ียงสูง  
- บุคลากรได้รับการอบรม เก่ียวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้รับบริการและนําไปปฏิบัติ  

~ ๓๑ ~ 

- นโยบาย / แนวทางปฏิบัติ ซึ่งผู้รับบริการควรได้รับการดูแลตามนโยบาย / แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้รับบริการต่อไปนี้ ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่องค์กรระบุ การช่วยฟื้นคืนชีพ  

- ทีมผู้ให้บริการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใน
ผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อนาํมาปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้รับบริการ 

4.6.๕ การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการให้ความรู้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดูแล บนพื้นฐานลักษณะบริการที่จัด 
 เกณฑ์การประเมิน 

- มีการวางแผนการให้ความรู้สอดคล้องกับลักษณะบริการที่จัด และลักษณะกลุ่มประชากรผู้รับบริการ 
เช่น การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยของช่องปากหลังถอนฟัน เป็นต้น  

- มีการจดัสรรทรัพยากรสําหรับการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว เช่น แผ่นพับ DVD หนังสือเป็นต้น 
 

มาตรฐานที่ 2 การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา และบริการรวมทั้งความ
ต้องการด้านสขุภาพในขณะน้ันและที่เปลี่ยนไปในแต่ละขณะอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการประเมินและบันทึกความต้องการในการเรียนรู้ของผู้บริการ / ครอบครัวในขณะนั้น และท่ี

เปลี่ยนไปในแต่ละขณะอย่างต่อเนื่อง  
- มีการประเมินความสามารถในการเรียนรู้และความเต็มใจในการเรียนรู้ของผู้ป่วย / ครอบครัวอย่างไร  
- มีการวางแผนการให้ความรู้และกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินครอบคลุม ปัญหา/ความ

ต้องการของผู้ป่วย ขีดความสามารถ ภาวะทางด้านอารมณ์ จิตใจ ความพร้อมในการเรียนรู้และดูแลตนเองอย่างไร 
- ผู้รับบริการ/ครอบครัวได้รับความรู้เก่ียวกับการดูแล การรักษา หัตถการที่ทําตามความเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้ป่วย  
- มีการบันทึกความต้องการในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ และความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการในเวชระเบียน  
- การติดตามประเมินเก่ียวกับการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้รับบริการ / ครอบครัว 

 
4.7 การทํางานกับชุมชนและการเสริมพลังชุมชน 
 เป้าหมาย 

- ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกับชุมชน จดัให้มีบรกิารสร้างเสริมสุขภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชนที่รับผดิชอบ 

- ทีมผู้ให้บริการทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชมุชนในการปรับปรุง
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 
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~ ๓๒ ~ 

 มาตรฐานที่ ๑ ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกับชุมชน จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชนที่รับผิดชอบ 
 เกณฑ์ประเมิน 

- ทีมผู้ให้บริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบ ประเมินความต้องการ และศักยภาพของชุมชน และกําหนด
กลุ่มเป้าหมายสําคัญในชุมชน  

- ทีมผู้ให้บรกิารวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสขุภาพ ร่วมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและปญัหาของชุมชน  

- ทีมผู้ให้บริการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยร่วมมือกับองค์กรและผู้ให้บริการอ่ืนๆ  
- ทีมผู้ให้บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

 
มาตรฐานที่ ๒ ทีมผู้ให้บริการทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการ

ปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของชุมชน รวมท้ังการเป็นคู่พันธมิตร ที่เข็มแข็งกับ
ชุมชน  

- มีส่วนร่วมในการชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพด้วยการสร้างความสัมพันธ์ 
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

- ร่วมมือกับชุมชน สง่เสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพื่อดําเนินการแก้ปัญหาที่ชุมชนให้
ความสําคัญ  

- ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล (รวมถึงความรู้ เจตคติ ความเชื่อ 
ค่านิยม) ซึ่งมีความสําคัญต่อสุขภาพของแต่ละคน  

- ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  
- ร่วมมือกับชุมชนส่งเสริมให้มีบริการช่วยเหลือทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อ

การมีสุขภาพดี 
 
4.8 การดูแลต่อเน่ือง  
 เป้าหมาย 

- มีกระบวนการในการสร้างความร่วมมือ และการประสานงานการดูแลผู้รับบริการ แต่ละรายให้ดีข้ึน  
- มีระบบการส่งต่ออย่างเหมาะสม เพื่อการดูแลต่อเนื่องของผู้รับบริการ  
- กรณีท่ีไม่สามารถให้การดูแลและการบริการต่อเนื่อง มีการสนับสนุนที่ต้องการกับผู้รับบริการและ

ครอบครัวตามความเหมาะสม  
- การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  

~ ๓๓ ~ 

มาตรฐานท่ี ๑ มีกระบวนการในการสร้างความร่วมมือและการประสานงานการดูแลผู้รับบริการแต่ละรายให้
ดีขึ้น  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการใช้เคร่ืองมือ และเทคนิคเพ่ือบูรณาการ และประสานงานการวางแผนดูแลระหว่างบริการ

ต่างๆ เช่น การดูแลผู้ป่วยแบบเป็นทีม การใช้แบบฟอร์มการดูแลร่วมกัน เป็นต้น  
- มีกระบวนการสร้างความร่วมมือ และการประสานกับหน่วยบริการสุขภาพ ชุมชนและเครือข่าย

เพื่อให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานท่ี ๒ มีระบบการส่งต่ออย่างเหมาะสม เพื่อการดูแลต่อเนื่องของผู้รับบริการ  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบการส่งต่อผู้รับบริการ หรือ มีการพัฒนากระบวนการ/แนวทางการส่งต่อผู้รับบริการไปยัง
ผู้ให้การดูแลอื่น การบริการอ่ืน หรือหน่วยบริการอ่ืน  

- การส่งต่อต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้รับบริการในการดูแล และหรือบริการต่อเนื่อง  
- มีการส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๓ กรณีที่ไม่สามารถให้การดูแลและการบริการต่อเนื่อง มีการสนับสนุนที่ต้องการกับผู้รับบริการและ
ครอบครัวตามความเหมาะสม  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการส่ือสารกับผู้รับบริการ/ครอบครัวที่ความเหมาะสมเก่ียวกับความต้องการด้านสุขภาพท่ี

เหมาะสม/การดูแล/การบริการท่ีต้องการ  
- มีการใช้การสรุปข้อมูลผู้รับบริการ ในการสื่อสารกับหน่วยบริการท่ีรับดูแลต่อเนื่อง โดยอย่างน้อย

ข้อมูลที่ได้ ได้แก่ รายการยา การวินิจฉัย/รักษาที่สําคัญ คําแนะนําการมาตรวจตามนัด ผลการตรวจวิเคราะห์  
- เมื่อผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ ต้องมีการให้สําเนาสรุปข้อมูลกับผู้ให้การดูแลนั้น  
- มีการติดตามประเมิน/ทบทวนการบริการที่ส่งต่อ เพื่อหาโอกาสพัฒนา และเป็นหลักประกันว่า

ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี 

มาตรฐานท่ี ๔ การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการกําหนดเกณฑ์ในการเย่ียมบ้าน  
- มีการจัดทําฐานข้อมูลในการเยี่ยมบ้าน  
- มีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง family folder กับ เวชระเบียน  
- มีการสะท้อนกลับข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านสู่การดูแลรักษาในสถานบริการ  
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~ ๓๒ ~ 

 มาตรฐานที่ ๑ ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกับชุมชน จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชนที่รับผิดชอบ 
 เกณฑ์ประเมิน 

- ทีมผู้ให้บริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบ ประเมินความต้องการ และศักยภาพของชุมชน และกําหนด
กลุ่มเป้าหมายสําคัญในชุมชน  

- ทีมผู้ให้บรกิารวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสขุภาพ ร่วมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและปญัหาของชุมชน  

- ทีมผู้ให้บริการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยร่วมมือกับองค์กรและผู้ให้บริการอ่ืนๆ  
- ทีมผู้ให้บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

 
มาตรฐานที่ ๒ ทีมผู้ให้บริการทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการ

ปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของชุมชน รวมท้ังการเป็นคู่พันธมิตร ที่เข็มแข็งกับ
ชุมชน  

- มีส่วนร่วมในการชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพด้วยการสร้างความสัมพันธ์ 
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนสารสนเทศอย่างตอ่เนื่อง  

- ร่วมมือกับชุมชน สง่เสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพื่อดําเนินการแก้ปัญหาที่ชุมชนให้
ความสําคัญ  

- ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล (รวมถึงความรู้ เจตคติ ความเชื่อ 
ค่านิยม) ซึ่งมีความสําคัญต่อสุขภาพของแต่ละคน  

- ร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  
- ร่วมมือกับชุมชนส่งเสริมให้มีบริการช่วยเหลือทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อ

การมีสุขภาพดี 
 
4.8 การดูแลต่อเน่ือง  
 เป้าหมาย 

- มีกระบวนการในการสร้างความร่วมมือ และการประสานงานการดูแลผู้รับบริการ แต่ละรายให้ดีข้ึน  
- มีระบบการส่งต่ออย่างเหมาะสม เพื่อการดูแลต่อเนื่องของผู้รับบริการ  
- กรณีท่ีไม่สามารถให้การดูแลและการบริการต่อเนื่อง มีการสนับสนุนที่ต้องการกับผู้รับบริการและ

ครอบครัวตามความเหมาะสม  
- การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  

~ ๓๓ ~ 

มาตรฐานท่ี ๑ มีกระบวนการในการสร้างความร่วมมือและการประสานงานการดูแลผู้รับบริการแต่ละรายให้
ดีขึ้น  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการใช้เคร่ืองมือ และเทคนิคเพ่ือบูรณาการ และประสานงานการวางแผนดูแลระหว่างบริการ

ต่างๆ เช่น การดูแลผู้ป่วยแบบเป็นทีม การใช้แบบฟอร์มการดูแลร่วมกัน เป็นต้น  
- มีกระบวนการสร้างความร่วมมือ และการประสานกับหน่วยบริการสุขภาพ ชุมชนและเครือข่าย

เพื่อให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานท่ี ๒ มีระบบการส่งต่ออย่างเหมาะสม เพื่อการดูแลต่อเนื่องของผู้รับบริการ  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบการส่งต่อผู้รับบริการ หรือ มีการพัฒนากระบวนการ/แนวทางการส่งต่อผู้รับบริการไปยัง
ผู้ให้การดูแลอื่น การบริการอ่ืน หรือหน่วยบริการอ่ืน  

- การส่งต่อต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้รับบริการในการดูแล และหรือบริการต่อเนื่อง  
- มีการส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๓ กรณีที่ไม่สามารถให้การดูแลและการบริการต่อเนื่อง มีการสนับสนุนที่ต้องการกับผู้รับบริการและ
ครอบครัวตามความเหมาะสม  

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการส่ือสารกับผู้รับบริการ/ครอบครัวที่ความเหมาะสมเก่ียวกับความต้องการด้านสุขภาพท่ี

เหมาะสม/การดูแล/การบริการท่ีต้องการ  
- มีการใช้การสรุปข้อมูลผู้รับบริการ ในการสื่อสารกับหน่วยบริการท่ีรับดูแลต่อเนื่อง โดยอย่างน้อย

ข้อมูลที่ได้ ได้แก่ รายการยา การวินิจฉัย/รักษาที่สําคัญ คําแนะนําการมาตรวจตามนัด ผลการตรวจวิเคราะห์  
- เมื่อผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ ต้องมีการให้สําเนาสรุปข้อมูลกับผู้ให้การดูแลนั้น  
- มีการติดตามประเมิน/ทบทวนการบริการที่ส่งต่อ เพื่อหาโอกาสพัฒนา และเป็นหลักประกันว่า

ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี 

มาตรฐานท่ี ๔ การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการกําหนดเกณฑ์ในการเย่ียมบ้าน  
- มีการจัดทําฐานข้อมูลในการเยี่ยมบ้าน  
- มีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง family folder กับ เวชระเบียน  
- มีการสะท้อนกลับข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านสู่การดูแลรักษาในสถานบริการ  
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หมวดที ่5 
สถานที่ 
5.1 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
 เป้าหมาย 

- มีการบริหารจัดการให้มีอาคารสถานท่ีที่ปลอดภัยในการบริการ 
- มีการตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ค้นหาความเส่ียงและการปฏิบัติท่ีไม่ปลอดภัย     

ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้บรกิาร/ผู้มาเยือน 
5.1.๑ ความปลอดภัย 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการบริหารจัดการให้มีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยในการบริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- ผู้รับผิดชอบรับรู้ว่ามีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกําหนดใดท่ีต้องนํามาใช้กับอาคารสถานที่
ให้ปลอดภัย 

- มีการตรวจสอบ การปรับปรุง และแผนการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
- การปรับปรุงอาคารสถานที่และพื้นที่ใช้สอยที่สําคัญเพื่อความปลอดภัย สวัสดิภาพ ความสะดวกสบาย 

และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
- สร้างช่องทางรับรู้ปัญหาขอ้ขัดแย้งและคําร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ นํามาวิเคราะห์ และดําเนินการ

ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ติดตามและปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย รายงานให้แก่

ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
- มีการปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ 

มาตรฐานท่ี ๒ มีการตรวจสอบอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมที่ค้นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้บริการ/ผู้มาเยือน 

เกณฑ์การประเมิน 
- ผู้รับผิดชอบกํากับดูแลงานบริหารอาคารสถานที่ร่วมกับผู้เก่ียวข้อง ทําการตรวจสอบอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติท่ีไม่ปลอดภัย 
๑) พ้ืนที่ให้บริการผู้ป่วยอย่างน้อย 6 เดือน 
๒) พ้ืนที่อ่ืนๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- มีการเฝ้าระวังความเสี่ยง และรายงานอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ การบาดเจ็บ และเหตุการณ์อื่นๆ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การวางแผนในการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงท่ีเพิ่มมากข้ึน 

- มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการศูนย์บริการสาธารณสุขในภาพรวมอย่างน้อยปีละคร้ัง 
- นําผลจากการตรวจสอบมาจัดลําดับความสําคัญ และดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง 

~ ๓๕ ~ 

5.1.2 วัสดุและของเสียอันตราย 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการจัดการต่อวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย 
เกณฑ์การประเมิน 

- ผู้เก่ียวข้องร่วมกันสํารวจและจัดทํารายการวัสดุ/ของเสียอันตรายที่มีการใช้อยู่และที่เกิดขึ้น      
จากการให้บริการ เช่น สารเคมี สารกัมมันตภาพรังสี ของเสียทางการแพทย์ที่ติดเชื้อรวมท้ังของมีคม เป็นต้น 

- ผู้เกี่ยวข้องรว่มกันจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวัสดุและของเสียอันตรายเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
- มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่กําหนดให้บุคลากรได้รับทราบและนําลงสู่การปฏิบัติ 
- ติดตามประเมินการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้รวมทั้งรวบรวมอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นมาทบทวน

อย่างต่อเนื่อง 

5.1.๓ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- ผู้รับผิดชอบนําแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสํารวจและค้นหาจุดเสี่ยง จุดที่จะเป็น

ปัญหาในการจัดการหรือช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย และดําเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม 
- ผู้รับผิดชอบจัดทําแผนผังเส้นทางการหนีไฟ และติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจนตามมาตรฐาน

ครอบคลุมทั่วทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 
- ผู้รับผิดชอบร่วมกันทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างสม่ําเสมอ 

มาตรฐานที่ ๒ มีการให้ความรู้และดําเนินการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ให้กับบุคลากรอย่างสม่ําเสมอเพ่ือสร้าง
ความตระหนักทั่วทั้งองค์กร 

เกณฑ์การประเมิน 
- ผู้รับผิดชอบจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร 
- จัดเตรียมอุปกรณใ์ห้เพียงพอและพร้อมใช้ 
- ทําการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละครั้ง และควรมีการฝึกซ้อมในช่วงเวลาต่างๆ 
- มีการประเมินผลงานอย่างสม่ําเสมอในประเด็น ความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือต่างๆประสิทธิผลของ

การฝึกอบรมเพื่อรองรับอัคคีภัย และความสามารถในการปฏิบัติของบุคลากรในระหว่างการฝึกซ้อม 
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หมวดที ่5 
สถานที่ 
5.1 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครัว 
 เป้าหมาย 

- มีการบริหารจัดการให้มีอาคารสถานท่ีที่ปลอดภัยในการบริการ 
- มีการตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ค้นหาความเส่ียงและการปฏิบัติท่ีไม่ปลอดภัย     

ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้บรกิาร/ผู้มาเยือน 
5.1.๑ ความปลอดภัย 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการบริหารจัดการให้มีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยในการบริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

- ผู้รับผิดชอบรับรู้ว่ามีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกําหนดใดท่ีต้องนํามาใช้กับอาคารสถานที่
ให้ปลอดภัย 

- มีการตรวจสอบ การปรับปรุง และแผนการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
- การปรับปรุงอาคารสถานที่และพื้นที่ใช้สอยที่สําคัญเพื่อความปลอดภัย สวัสดิภาพ ความสะดวกสบาย 

และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
- สร้างช่องทางรับรู้ปัญหาขอ้ขัดแย้งและคําร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ นํามาวิเคราะห์ และดําเนินการ

ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ติดตามและปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย รายงานให้แก่

ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
- มีการปรับปรุงระบบงานบรหิารอาคารสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ 

มาตรฐานท่ี ๒ มีการตรวจสอบอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมที่ค้นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้บริการ/ผู้มาเยือน 

เกณฑ์การประเมิน 
- ผู้รับผิดชอบกํากับดูแลงานบริหารอาคารสถานที่ร่วมกับผู้เก่ียวข้อง ทําการตรวจสอบอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติท่ีไม่ปลอดภัย 
๑) พ้ืนที่ให้บริการผู้ป่วยอย่างน้อย 6 เดือน 
๒) พ้ืนที่อ่ืนๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- มีการเฝ้าระวังความเสี่ยง และรายงานอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ การบาดเจ็บ และเหตุการณ์อื่นๆ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การวางแผนในการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงท่ีเพิ่มมากข้ึน 

- มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการศูนย์บริการสาธารณสุขในภาพรวมอย่างน้อยปีละคร้ัง 
- นําผลจากการตรวจสอบมาจัดลําดับความสําคัญ และดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง 

~ ๓๕ ~ 

5.1.2 วัสดุและของเสียอันตราย 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการจัดการต่อวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย 
เกณฑ์การประเมิน 

- ผู้เก่ียวข้องร่วมกันสํารวจและจัดทํารายการวัสดุ/ของเสียอันตรายที่มีการใช้อยู่และที่เกิดขึ้น      
จากการให้บริการ เช่น สารเคมี สารกัมมันตภาพรังสี ของเสียทางการแพทย์ที่ติดเชื้อรวมท้ังของมีคม เป็นต้น 

- ผู้เกี่ยวข้องรว่มกันจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวัสดุและของเสียอันตรายเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
- มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่กําหนดให้บุคลากรได้รับทราบและนําลงสู่การปฏิบัติ 
- ติดตามประเมินการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้รวมทั้งรวบรวมอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นมาทบทวน

อย่างต่อเนื่อง 

5.1.๓ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
มาตรฐานท่ี ๑ มีการจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- ผู้รับผิดชอบนําแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสํารวจและค้นหาจุดเสี่ยง จุดที่จะเป็น

ปัญหาในการจัดการหรือช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย และดําเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม 
- ผู้รับผิดชอบจัดทําแผนผังเส้นทางการหนีไฟ และติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจนตามมาตรฐาน

ครอบคลุมทั่วทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 
- ผู้รับผิดชอบร่วมกันทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างสม่ําเสมอ 

มาตรฐานที่ ๒ มีการให้ความรู้และดําเนินการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ให้กับบุคลากรอย่างสม่ําเสมอเพ่ือสร้าง
ความตระหนักทั่วทั้งองค์กร 

เกณฑ์การประเมิน 
- ผู้รับผิดชอบจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร 
- จัดเตรียมอุปกรณใ์ห้เพียงพอและพร้อมใช้ 
- ทําการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละครั้ง และควรมีการฝึกซ้อมในช่วงเวลาต่างๆ 
- มีการประเมินผลงานอย่างสม่ําเสมอในประเด็น ความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือต่างๆประสิทธิผลของ

การฝึกอบรมเพื่อรองรับอัคคีภัย และความสามารถในการปฏิบัติของบุคลากรในระหว่างการฝึกซ้อม 

 

 

จัด
ทํา
โด
ย ก
อง
กา
รพ
ยาบ

าล
สา
ธาร
ณสุ
ข



~ ๓๖ ~ 

มาตรฐานที่ ๓ มีการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาเคร่ืองมือต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย อย่าง
สม่ําเสมอ 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการวางแผนและกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเครื่องมือในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 

และมีอุปกรณ์ดับเพลิง 
- มีการตรวจสอบตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด มีการปรับปรุงเคร่ืองมือในการป้องกันและ

ควบคุมให้มีความพร้อมใช้ 
- มีการรายงานผลการตรวจสอบให้ทีมผู้รับผิดชอบทราบตามระยะเวลาท่ีทําการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ ๓๗ ~ 

หมวดที ่6 
สิ่งแวดล้อม 
6.1 การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
  - มีระบบและวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 

- มีการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม น้ําทิ้งต้องผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานท่ี ๑ มีการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม น้ําท้ิงต้องผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีแนวทางการดูแลคุณภาพนํ้า กํากับติดตาม และแก้ไขปัญหาที่อาจจะทําให้การบําบัดน้ําเสียไม่มี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานท่ี ๒ มีระบบและวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

- กําหนดภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสมกับประเภทขยะ (ประเภท สี ขนาด) และจํานวนให้เพียงพอ
กับปริมาณขยะ 

- กําหนดแนวทางในการจัดเก็บ ระยะเวลา การขนย้ายขยะ อุปกรณ์ในการขนย้าย เส้นทางการขน
ย้ายจากหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการในการขนย้าย 

- จัดทําสถานที่พักขยะทุกประเภทเพื่อรอการกําจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดโอกาสในการ
ปนเป้ือนป้องกันสัตว์ แมลง ล้างทําความสะอาดได้ ล้างน้ําลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- กําจัดขยะให้เหมาะสมกับประเภทของขยะ เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
6.2 การดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 

- จัดให้มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีดีภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
- จัดให้มีการจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

   - จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย 
- จัดให้มีระบบควบคุมสัตว์และควบคุมโรค 
- มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสทิธิภาพและเพียงพอในการบําบัดน้ําทิ้งจากศูนย์บริการสาธารณสุข

สาขาให้เป็นไปตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนการปล่อยออกสู่ท่อสาธารณะ เช่น Septic Tank, Anaerobic Filter 
- จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และภูมิทัศน์ที่ร่มร่ืน 
- มีนโยบายและกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนและการลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ 
- จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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~ ๓๖ ~ 

มาตรฐานที่ ๓ มีการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาเคร่ืองมือต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย อย่าง
สม่ําเสมอ 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการวางแผนและกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเครื่องมือในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 

และมีอุปกรณ์ดับเพลิง 
- มีการตรวจสอบตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด มีการปรับปรุงเคร่ืองมือในการป้องกันและ

ควบคุมให้มีความพร้อมใช้ 
- มีการรายงานผลการตรวจสอบให้ทีมผู้รับผิดชอบทราบตามระยะเวลาท่ีทําการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ ๓๗ ~ 

หมวดที ่6 
สิ่งแวดล้อม 
6.1 การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
  - มีระบบและวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 

- มีการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม น้ําทิ้งต้องผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานท่ี ๑ มีการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม น้ําทิ้งต้องผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีแนวทางการดูแลคุณภาพนํ้า กํากับติดตาม และแก้ไขปัญหาที่อาจจะทําให้การบําบัดน้ําเสียไม่มี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานท่ี ๒ มีระบบและวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

- กําหนดภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสมกับประเภทขยะ (ประเภท สี ขนาด) และจํานวนให้เพียงพอ
กับปริมาณขยะ 

- กําหนดแนวทางในการจัดเก็บ ระยะเวลา การขนย้ายขยะ อุปกรณ์ในการขนย้าย เส้นทางการขน
ย้ายจากหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการในการขนย้าย 

- จัดทําสถานที่พักขยะทุกประเภทเพื่อรอการกําจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดโอกาสในการ
ปนเป้ือนป้องกันสัตว์ แมลง ล้างทําความสะอาดได้ ล้างน้ําลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- กําจัดขยะให้เหมาะสมกับประเภทของขยะ เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
6.2 การดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 

- จัดให้มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีดีภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
- จัดให้มีการจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

   - จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย 
- จัดให้มีระบบควบคุมสัตว์และควบคุมโรค 
- มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสทิธิภาพและเพียงพอในการบําบัดน้ําทิ้งจากศูนย์บริการสาธารณสุข

สาขาให้เป็นไปตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนการปล่อยออกสู่ท่อสาธารณะ เช่น Septic Tank, Anaerobic Filter 
- จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และภูมิทัศน์ที่ร่มร่ืน 
- มีนโยบายและกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนและการลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ 
- จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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~ ๓๘ ~ 

มาตรฐานท่ี ๑ จัดให้มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการระบายอากาศที่เหมาะสม เพียงพอไม่อับทึบ 
- มีแสงสว่างที่เพียงพอเหมาะสมกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
- มีการทําความสะอาดสถานที่ให้บริการผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นไปตามมาตรฐาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย (PHCA) (หมวด 2 การบริหารและจัดการทรัพยากรมาตรฐานที่ 5 เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก) 

- มีการจัดสถานที่ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม โดยมีการนําหลัก 5 ส มา
ประยุกต์ เป็นแนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานท่ี ๒ จัดให้มีการจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
เกณฑ์การประเมิน 

- การบริหารจัดการ 
๑) มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีแผนงาน ปฏิบัติการเพ่ือจัดการขยะและของเสียอันตราย

อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๒) มีการบริหารจัดการเพ่ือลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3R (Reduce, Reuse 

และRecycle) 
๓) มีการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ กําหนดกลุ่มเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๔) มีการจดบันทึกข้อมูลขยะและสถิติที่เก่ียวข้อง เช่น ปริมาณขยะทั้งหมด อัตราการผลิตขยะ

ของศูนย์บริการสาธารณสุข ปริมาณขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ไดส้ถติิการเก็บขน จํานวนภาชนะรองรับขยะ 
เป็นต้น 

- กําหนดภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสมกับประเภทขยะโดยมีการแยกประเภท(ขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่
ได้(Recycle) ขยะเศษอาหาร ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย) และเพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 

- มีการทํากิจกรรมการลดปริมาณขยะร่วมกันภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข
กับชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น เช่น การนําขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ทําปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ําชีวภาพ(ขยะหอม) 
การร่วมกันทําธนาคารรีไซเคิล เป็นต้น 

- จัดทําสถานที่พักขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สามารถป้องกันการปนเป้ือนต่อสิ่งแวดล้อม 
ป้องกันสัตว์และแมลงคุ้ยเขี่ย และสามารถล้างทําความสะอาดได้อย่างสะดวก 

- มีการจัดการต่อวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย โดยผู้เก่ียวข้องสํารวจและจัดทํารายการวัสดุ/
ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และเกิดข้ึนจากการให้บริการ เช่น สารเคมี สารกัมมันตภาพรังสี 

- ขยะติดเชื้อต้องจัดเก็บในถุงพลาสติกสีแดงก่อนรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับพลาสติกสีแดงอีกที 

~ ๓๙ ~ 

- มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานท่ี ๓ จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย 
เกณฑ์การประเมิน 

- สถานที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น 
- มีน้ําใช้ที่สะอาดเพียงพอ 
- มีสุขภัณฑ์ที่สะอาด ไม่ชํารุด ใช้งานได้ดี 
- มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
- มีการระบายอากาศและแสงสว่างท่ีเหมาะสม 
- มีการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
- มีห้องน้ําแยกสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือหญิงตั้งครรภ์ พร้อมอุปกรณ์อํานวยความสะดวก 
- จัดให้มีการทําความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ําเสมอ พร้อมมีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

 
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 

การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพ่ือ
ความพึงพอใจของประชาชนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้
บรรลุ 3 เร่ืองคือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) 

- สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดําเนินการ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitation 
Conditions) เชน่ ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกไว้
บริการ เช่น นํ้าสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชําระเพียงพอ การเก็บกักหรือบําบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อม
สวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ 

- เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ 
ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และสว้มต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

- ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น สถานที่ตั้งส้วม        
ไม่เปลี่ยวห้องส้วมแยกเพศชาย – หญิง มีแสงสว่างเพียงพอ 

- ส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมในที่สาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการท่ี
จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนทั้งไปใช้บริการ 

มาตรฐานท่ี ๔ จัดให้มีระบบควบคุมสัตว์และควบคุมโรค 
เกณฑ์การประเมิน 

- ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์และแมลงนําโรค เช่น ยุง หนู แมลงสาบ สุนัขจรจัด เป็นต้น 
- มีการสํารวจตรวจสอบและกําจัดแหล่งเพราะพันธ์ุสัตว์และแมลงนําโรคอยา่งสม่ําเสมอ 
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~ ๓๘ ~ 

มาตรฐานท่ี ๑ จัดให้มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการระบายอากาศที่เหมาะสม เพียงพอไม่อับทึบ 
- มีแสงสว่างที่เพียงพอเหมาะสมกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
- มีการทําความสะอาดสถานที่ให้บริการผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นไปตามมาตรฐาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย (PHCA) (หมวด 2 การบริหารและจัดการทรัพยากรมาตรฐานที่ 5 เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก) 

- มีการจัดสถานที่ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม โดยมีการนําหลัก 5 ส มา
ประยุกต์ เป็นแนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานท่ี ๒ จัดให้มีการจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
เกณฑ์การประเมิน 

- การบริหารจัดการ 
๑) มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีแผนงาน ปฏิบัติการเพ่ือจัดการขยะและของเสียอันตราย

อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๒) มีการบริหารจัดการเพ่ือลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3R (Reduce, Reuse 

และRecycle) 
๓) มีการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ กําหนดกลุ่มเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๔) มีการจดบันทึกข้อมูลขยะและสถิติที่เก่ียวข้อง เช่น ปริมาณขยะทั้งหมด อัตราการผลิตขยะ

ของศูนย์บริการสาธารณสุข ปริมาณขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ไดส้ถติิการเก็บขน จํานวนภาชนะรองรับขยะ 
เป็นต้น 

- กําหนดภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสมกับประเภทขยะโดยมีการแยกประเภท(ขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่
ได้(Recycle) ขยะเศษอาหาร ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย) และเพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 

- มีการทํากิจกรรมการลดปริมาณขยะร่วมกันภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข
กับชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น เช่น การนําขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ทําปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ําชีวภาพ(ขยะหอม) 
การร่วมกันทําธนาคารรีไซเคิล เป็นต้น 

- จัดทําสถานที่พักขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สามารถป้องกันการปนเป้ือนต่อสิ่งแวดล้อม 
ป้องกันสัตว์และแมลงคุ้ยเขี่ย และสามารถล้างทําความสะอาดได้อย่างสะดวก 

- มีการจัดการต่อวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย โดยผู้เก่ียวข้องสํารวจและจัดทํารายการวัสดุ/
ของเสียอันตรายที่มีใช้อยู่และเกิดข้ึนจากการให้บริการ เช่น สารเคมี สารกัมมันตภาพรังสี 

- ขยะติดเชื้อต้องจัดเก็บในถุงพลาสติกสีแดงก่อนรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับพลาสติกสีแดงอีกที 

~ ๓๙ ~ 

- มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานท่ี ๓ จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย 
เกณฑ์การประเมิน 

- สถานที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น 
- มีน้ําใช้ที่สะอาดเพียงพอ 
- มีสุขภัณฑ์ที่สะอาด ไม่ชํารุด ใช้งานได้ดี 
- มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
- มีการระบายอากาศและแสงสว่างท่ีเหมาะสม 
- มีการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
- มีห้องน้ําแยกสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือหญิงตั้งครรภ์ พร้อมอุปกรณ์อํานวยความสะดวก 
- จัดให้มีการทําความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ําเสมอ พร้อมมีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

 
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 

การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพ่ือ
ความพึงพอใจของประชาชนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้
บรรลุ 3 เร่ืองคือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) 

- สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดําเนินการ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitation 
Conditions) เชน่ ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกไว้
บริการ เช่น นํ้าสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชําระเพียงพอ การเก็บกักหรือบําบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อม
สวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ 

- เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ 
ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และสว้มต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

- ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น สถานที่ตั้งส้วม        
ไม่เปลี่ยวห้องส้วมแยกเพศชาย – หญิง มีแสงสว่างเพียงพอ 

- ส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมในที่สาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการท่ี
จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนทั้งไปใช้บริการ 

มาตรฐานท่ี ๔ จัดให้มีระบบควบคุมสัตว์และควบคุมโรค 
เกณฑ์การประเมิน 

- ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์และแมลงนําโรค เช่น ยุง หนู แมลงสาบ สุนัขจรจัด เป็นต้น 
- มีการสํารวจตรวจสอบและกําจัดแหล่งเพราะพันธ์ุสัตว์และแมลงนําโรคอยา่งสม่ําเสมอ 
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~ ๔๐ ~ 

มาตรฐานที่ ๕ มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการบําบัดน้ําทิ้งจากศูนย์บริการสาธารณสุข
สาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนการปล่อยออกสู่ท่อสาธารณะ เช่น Septic Tank, Anaerobic 
Filter 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบําบัดน้ําทิ้งจากศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนการปล่อยออกสู่ระบบท่อสาธารณะ เช่น Septic Tank Anaerobic Filter 

มาตรฐานท่ี ๖ จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการทําความสะอาดสถานที่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่สัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจํา 
- มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีสภาพดีมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย 
- มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และสายไฟในอาคารเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
- มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย สารอันตรายต่างๆ และอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การพลัดตกหกล้ม 
- ปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขและบริเวณโดยรอบเพื่อเพิ่มความร่มรื่น 

มาตรฐานท่ี ๗ มีนโยบายและกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนและการลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้
ภายในบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาตามความเหมาะสม เพ่ือเพิ่มแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนให้กับบรรยากาศของ
โลก การใช้กระดาษสองหน้า การใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีนโยบายและกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนและการลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายใน

บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขตามความเหมาะสม เพ่ือเพิ่มแหล่งผลิตก๊าชออกซิเจนให้กับบรรยากาศของโลก การใช้
กระดาษ 2 หน้า การใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 

 มาตรฐานท่ี ๘ จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีช่องทางรับความคิดเห็น รับรู้เร่ืองร้องเรียนจากผู้มารับบริการ เช่น มีตู้รับความคิดเห็น พร้อมอุปกรณ์
และตั้งอยู่ในท่ีเหมาะสมมีเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

- มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการอย่างสมํ่าเสมอ 
- มีมุมถ่ายทอดความรู้ และมีการแจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป  
- มีการประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน/ทํากิจกรรมสาธารณสุขในชุมชนของตนเอง 

และสนับสนุนการจัดกิจกรรมสุขภาพที่เริ่มจากองค์กรชุมชน/องค์กรท้องถิ่น 
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~ ๔๒ ~ 

ที่อยู่ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา  ข้อมูลทั่วไป 76 แห่ง 
ลําดับที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชื่อศูนย์ฯ สาขา ที่ต้ังศูนย์ฯ 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 สาขาบางนา 119 หมู่ 12 ซอย อุดมสุข 18 ถนนสุขุมวิท 

103 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10300 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 สาขาพระโขนง 1979/7-8 ซอยสุขุมวิท 75/1 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10260 

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 สาขาวัดไตรรัตนาราม 3 หมู ่2 ซอยรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 สาขาศาลาครืน 33/33 หมู่ 1 ซอย วิสุทธิจิต ถนน เอกชัย 8 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 
10150 

  สาขาวัดไทร 1/3 หมู่ 2 ซอย เอกชัย 19 ถนนเอกชัย 
แขวงบางขุนเทียน เขต จอมทอง กรุงเทพฯ 
10150 

  สาขาบางมด 54/2 หมู่ 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150 

5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 สาขากาญจนวาศ 23 ซอยลาดพร้าว101 แยก36 ถนน
ลาดพร้าว  แขวงคลอง จ่ัน  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 สาขาสวนหลวง 1997 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 

7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 สาขาบางแคเหนือ 30 ซอยเพชรเกษม 65  แขวงหลักสอง   
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
 

  สาขาแย้ม (เหย็น)หนู เสเกกุล 934(8/1) ซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชร
เกษม   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

  สาขาวิจิตราอนามัย 1376 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหลั กสอง  เ ขตบางแค  ก รุ ง เทพฯ 
10160 

  สาขาหนู-ไล้ จีน ประสาน 15 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160 

  สาขาบางไผ่ 70 หมู ่2 ซอยพัฒนรัตน์ แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กรุงเทพฯ 10160 

~ ๔๓ ~ 

ลําดับที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชื่อศูนย์ฯ สาขา ที่ต้ังศูนย์ฯ 
8. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 สาขางามเจริญ 135 ซอยงามเจริญ ถนนพระราม 2 แขวง

แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
  สาขาบางกระดี่ 121 หมู่8 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา 

กรุงเทพฯ 10150 
  สาขาท่าข้าม 98/1 หมู่ 4 ถนนพระราม2 แขวงแสมดํา 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
  สาขาเมฆสุวรรณ 11/12 หมู่ 10 ซอยวดัประชาบํารุง ถนนบาง

ขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพฯ 10150 

  สาขาพิทยาลงกรณ์ 54/1 หมู่ 9 ถนนมหาชัย-สมุทรสาคร แขวง
ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

  สาขาสุขปาน จันทร์สว่าง 47/21 หมู่ 3 ซอยวัดแสมดํา22 ถนนวัด
พรมรังสี แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 

9. ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 สาขาคลองสี่ 55 ซอยโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ หมู่ 17 
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาแสนแสบ (อังอิตซ์ฮาร์ด) 61 หมู่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

10. ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 สาขาคลองสิบ 23 หมู่ 8 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาลําแบนใหญ่ 92/1 หมู่ 9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาบรรจบ-ปิยะพันธ์ 34/6 หมู่ 2 ถนนเรียบวารี แขวงโคกแฝด  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาคู้ฝั่งเหนือ 40/1 หมู่ 3 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาลําแบนชะโด 40/1 หมู่ 4 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ 
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาคลองสิบสอง 15/4 หมู่ 3 แขวงคลองสิบสอง เขตหนอง-
จอก กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาวัดใหม่เจริญราษฎร์ 41/3 หมู่ 11 แขวงคลองสิบสอง เขตหนอง
จอก กรุงเทพฯ 10530 

  สาขากระทุ่มราย 22/1 หมู่ 12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนอง
จอก กรุงเทพฯ 10530 
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~ ๔๒ ~ 
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103 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10300 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 สาขาพระโขนง 1979/7-8 ซอยสุขุมวิท 75/1 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10260 

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 สาขาวัดไตรรัตนาราม 3 หมู ่2 ซอยรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 สาขาศาลาครืน 33/33 หมู่ 1 ซอย วิสุทธิจิต ถนน เอกชัย 8 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 
10150 

  สาขาวัดไทร 1/3 หมู่ 2 ซอย เอกชัย 19 ถนนเอกชัย 
แขวงบางขุนเทียน เขต จอมทอง กรุงเทพฯ 
10150 

  สาขาบางมด 54/2 หมู่ 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150 

5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 สาขากาญจนวาศ 23 ซอยลาดพร้าว101 แยก36 ถนน
ลาดพร้าว  แขวงคลอง จ่ัน  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 สาขาสวนหลวง 1997 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 

7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 สาขาบางแคเหนือ 30 ซอยเพชรเกษม 65  แขวงหลักสอง   
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
 

  สาขาแย้ม (เหย็น)หนู เสเกกุล 934(8/1) ซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชร
เกษม   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

  สาขาวิจิตราอนามัย 1376 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหลั กสอง  เ ขตบางแค  ก รุ ง เทพฯ 
10160 

  สาขาหนู-ไล้ จีน ประสาน 15 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160 

  สาขาบางไผ่ 70 หมู ่2 ซอยพัฒนรัตน์ แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กรุงเทพฯ 10160 

~ ๔๓ ~ 

ลําดับที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชื่อศูนย์ฯ สาขา ที่ต้ังศูนย์ฯ 
8. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 สาขางามเจริญ 135 ซอยงามเจริญ ถนนพระราม 2 แขวง

แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
  สาขาบางกระดี่ 121 หมู่8 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา 

กรุงเทพฯ 10150 
  สาขาท่าข้าม 98/1 หมู่ 4 ถนนพระราม2 แขวงแสมดํา 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
  สาขาเมฆสุวรรณ 11/12 หมู่ 10 ซอยวดัประชาบํารุง ถนนบาง

ขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพฯ 10150 

  สาขาพิทยาลงกรณ์ 54/1 หมู่ 9 ถนนมหาชัย-สมุทรสาคร แขวง
ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

  สาขาสุขปาน จันทร์สว่าง 47/21 หมู่ 3 ซอยวัดแสมดํา22 ถนนวัด
พรมรังสี แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 

9. ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 สาขาคลองสี่ 55 ซอยโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ หมู่ 17 
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาแสนแสบ (อังอิตซ์ฮาร์ด) 61 หมู่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

10. ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 สาขาคลองสิบ 23 หมู่ 8 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาลําแบนใหญ่ 92/1 หมู่ 9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาบรรจบ-ปิยะพันธ์ 34/6 หมู่ 2 ถนนเรียบวารี แขวงโคกแฝด  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาคู้ฝั่งเหนือ 40/1 หมู่ 3 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาลําแบนชะโด 40/1 หมู่ 4 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ 
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาคลองสิบสอง 15/4 หมู่ 3 แขวงคลองสิบสอง เขตหนอง-
จอก กรุงเทพฯ 10530 

  สาขาวัดใหม่เจริญราษฎร์ 41/3 หมู่ 11 แขวงคลองสิบสอง เขตหนอง
จอก กรุงเทพฯ 10530 

  สาขากระทุ่มราย 22/1 หมู่ 12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนอง
จอก กรุงเทพฯ 10530 
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~ ๔๔ ~ 

ลําดับที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชื่อศูนย์ฯ สาขา ที่ต้ังศูนย์ฯ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 สาขาวัดลําต้อยติ่ง 6/2 หมู่  2 ถนนวิบูลย์สาธุกิจ  แขวงลํา

ต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
  สาขาวัดใหม่กระทุ่มล้ม 10/1 หมู่ 4 ถนนร่วมพัฒนา แขวงลําต้อยติ่ง 

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
  สาขาลําพะอง 34/2 หมู่7 แขวงลําผักชี เขตหนองจอก 

กรุงเทพฯ 10530 
11. ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 สาขาคลองสองต้นนุ่น 2 ซอยพัฒนาชนบท 3แยก21 แขวงคลอง

สองต้นนุ่ น  เขตลาดกระบั ง  ก รุ ง เทพฯ 
10520 

  สาขาคลองสามประเวศ 32 ซ.21/7 หมู่ 4 แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

12. ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 สาขาลําปลาทิว 456 หมู่ 4 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 

  สาขาทับยาว 58/2 หมู่ 8 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 

  สาขาขุมทอง 8/4  หมู่ 2 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 

  สาขาวัดบึงบัว 57 หมู่ 4 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 

13. ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 สาขายายทวดมาก ตันศิริ
อนุสรณ ์

หมู่ 12 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

  สาขาวัดกําแพง 55/1 หมู่ 10 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง
แวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

14. ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 สาขาหนองแขม 56 หมู่  8  แขวงหนองแขม  กรุ ง เทพฯ 
10160 

  สาขาปิติวรรณ 10/1 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้าง
พลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

15. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 สาขาตลิ่งชัน 324/12 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาบ้าน-คลองสะพานผัก 82/1 หมู่ 11 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาบางเชือกหนัง 938 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาโพธิสารราษฎร์สามัคคี 10/3 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวง
บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

~ ๔๕ ~ 

ลําดับที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชื่อศูนย์ฯ สาขา ที่ต้ังศูนย์ฯ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 สาขาจันทคุณาภรณ์ 6/5 หมู ่22 ซอยวัดประดู ่ถนนพุทธมณฑล

สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาเกตุแว่น 115/110 หมู่ 11 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาวัดสะพาน 1/2 หมู ่7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170 

16. ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 สาขาตลาดบางเขน 248 หมู่ 1 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

  สาขาท่าทราย 11/12 หมู่ 6 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 สาขาดอกไม้ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย30         
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 สาขาทุ่งครุ 1 9 ซ.ประชาอุทิศ 84 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

  สาขาทุ่งครุ 2 17 ซ .ประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ 
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

  สาขาสามัคคีบํารุง 157 ซ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140 

  สาขาวัดบัวผัน 86 ซ.งามเจริญ25 แยก2 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 สาขาแขวงสีกัน 64/145 ถนนถ.เทอดราชัน 27  หมู่บ้าน  
กรฟ.กลาง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
10210 

  สาขาวัดดอนเมือง 1 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒิฑากาศ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สาขาออเงิน 40 หมู่ 2 ถ.เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220 
 

21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 สาขานางโกย เอี่ยมสะอาด เลขที่ 799 ถ.เทอดไท แขวงบางหว้า       
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
 

22. ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขาวัดคู้บอน 20/5 หมู่ 7 ซอยวัดคู้บอน ถ.รามอินทรา 
71 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 
10510 
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~ ๔๔ ~ 

ลําดับที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชื่อศูนย์ฯ สาขา ที่ต้ังศูนย์ฯ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 สาขาวัดลําต้อยติ่ง 6/2 หมู่  2 ถนนวิบูลย์สาธุกิจ  แขวงลํา

ต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
  สาขาวัดใหม่กระทุ่มล้ม 10/1 หมู่ 4 ถนนร่วมพัฒนา แขวงลําต้อยติ่ง 

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
  สาขาลําพะอง 34/2 หมู่7 แขวงลําผักชี เขตหนองจอก 

กรุงเทพฯ 10530 
11. ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 สาขาคลองสองต้นนุ่น 2 ซอยพัฒนาชนบท 3แยก21 แขวงคลอง

สองต้นนุ่ น  เขตลาดกระบั ง  ก รุ ง เทพฯ 
10520 

  สาขาคลองสามประเวศ 32 ซ.21/7 หมู่ 4 แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

12. ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 สาขาลําปลาทิว 456 หมู่ 4 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 

  สาขาทับยาว 58/2 หมู่ 8 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 

  สาขาขุมทอง 8/4  หมู่ 2 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 

  สาขาวัดบึงบัว 57 หมู่ 4 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 

13. ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 สาขายายทวดมาก ตันศิริ
อนุสรณ ์

หมู่ 12 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

  สาขาวัดกําแพง 55/1 หมู่ 10 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง
แวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

14. ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 สาขาหนองแขม 56 หมู่  8  แขวงหนองแขม  กรุ ง เทพฯ 
10160 

  สาขาปิติวรรณ 10/1 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้าง
พลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

15. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 สาขาตลิ่งชัน 324/12 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาบ้าน-คลองสะพานผัก 82/1 หมู่ 11 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาบางเชือกหนัง 938 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาโพธิสารราษฎร์สามัคคี 10/3 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวง
บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

~ ๔๕ ~ 

ลําดับที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชื่อศูนย์ฯ สาขา ที่ต้ังศูนย์ฯ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 สาขาจันทคุณาภรณ์ 6/5 หมู ่22 ซอยวัดประดู ่ถนนพุทธมณฑล

สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาเกตุแว่น 115/110 หมู่ 11 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาวัดสะพาน 1/2 หมู ่7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170 

16. ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 สาขาตลาดบางเขน 248 หมู่ 1 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

  สาขาท่าทราย 11/12 หมู่ 6 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 สาขาดอกไม้ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย30         
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 สาขาทุ่งครุ 1 9 ซ.ประชาอุทิศ 84 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

  สาขาทุ่งครุ 2 17 ซ .ประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ 
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

  สาขาสามัคคีบํารุง 157 ซ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140 

  สาขาวัดบัวผัน 86 ซ.งามเจริญ25 แยก2 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 สาขาแขวงสีกัน 64/145 ถนนถ.เทอดราชัน 27  หมู่บ้าน  
กรฟ.กลาง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
10210 

  สาขาวัดดอนเมือง 1 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒิฑากาศ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สาขาออเงิน 40 หมู่ 2 ถ.เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220 
 

21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 สาขานางโกย เอี่ยมสะอาด เลขที่ 799 ถ.เทอดไท แขวงบางหว้า       
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
 

22. ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขาวัดคู้บอน 20/5 หมู่ 7 ซอยวัดคู้บอน ถ.รามอินทรา 
71 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 
10510 
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~ ๔๖ ~ 

ลําดับที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชื่อศูนย์ฯ สาขา ที่ต้ังศูนย์ฯ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขาบางชัน หมู่ 4 เย้ืองวัดราฏษร์ศรัทธาธรรม  ซอยราม-

อินทรา 109 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบาง
ชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาทรายกองดินใต้ 29 หมู่ 5 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกอง
ดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาสามวาตะวันออก 5 หมู ่10 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวัน- 
ออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาสามวาตะวันตก 32 หมู่ 8 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงสามวา-
ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาวัดบัวแก้ว 72/2 หมู่ 2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 

23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 สาขาล้อมสุขา หมู่ 1 ซอยเอกชัย 132 ถนนเอกชัย      
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
10150 

  สาขาม่วงศิริ 22/1 หมู่ 7 ซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
10150 

24. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น 11 หมู ่5 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพ ฯ 10230 

  สาขาจรเข้บัว 49 หมู่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้
บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

25. ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 สาขาศาลาธรรมสพน์ 25/8 หมู่ 3 ถนนศาลาธรรมสพน์        
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรุงเทพฯ 
10170 

  สาขาแจ่ม-ดํา-ควรชม 16/3 หมู่ 5 ถ.เลียบคลองมวีวัฒนา แขวงทวี
วัฒนา เขตทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาพันธ์-วงศ์ สาทิม 8/5 หมู่ 6 ถนนพัฒนาสาย 2 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาตั้งพิรุฬ-ธรรม 9/6 หมู ่4 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาพล.ต.บุษย์ ประดับโกมุท 36/1 หมู่ 7 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170 

26. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สาขาหมู่ บ้านนักกีฬาแหลม
ทอง 

99/2479 หมู่ 16 ถนนกรงุเทพ-กรีฑา 
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 
10240 

~ ๔๗ ~ 

คณะกรรมการมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
 

1. นางชุดาภรณ์    ศิริสนธิ ผู้อํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข 
2. นางชลลดา ภักดีประพฤทธิ์ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ 
3. นางวรนุช เนตรพิศาลวนชิ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ 
4. นางกรรภิรมย์ นวพันธุ์ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ 
5. นางชนัญทพิพ์    เรียงวิโรจน์กิจ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ 
6. นางสาวพรพิมล พรแก้ว นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ 
7. นางพรทิพย์    จักขุทิพย์ นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 
8. นางกัญญ์นลิน    พรหมมายนต ์ นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 
9. นางสาวปัทมา    เติมบุญ นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 
10. นางอภิรดี    ศรีอุบล นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 

 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

1. นางชุดาภรณ์    ศิริสนธิ ผู้อํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข  
2. นายสุนทร สุนทรชาต ิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
3. นางรพีพรรณ เอนกวรพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานชันสูตรสาธารณสุข  
4. นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ ์ ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ 
5. นางศรีวิมล   จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อํานวยการกองเภสัชกรรม  
6. นางดวงพร ปิณจีเสคิกลุ ผู้อํานวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ 
7. นางมยุร ี  ตติยกวี ผู้อํานวยการกองทันตสาธารณสุข  
8. นางชลลดา ภักดีประพฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล 
9. นางกรรภิรมย์ นวพันธ์ุ ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล
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~ ๔๖ ~ 

ลําดับที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชื่อศูนย์ฯ สาขา ที่ต้ังศูนย์ฯ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขาบางชัน หมู่ 4 เย้ืองวัดราฏษร์ศรัทธาธรรม  ซอยราม-

อินทรา 109 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบาง
ชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาทรายกองดินใต้ 29 หมู่ 5 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกอง
ดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาสามวาตะวันออก 5 หมู ่10 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวัน- 
ออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาสามวาตะวันตก 32 หมู่ 8 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงสามวา-
ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

  สาขาวัดบัวแก้ว 72/2 หมู่ 2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 

23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 สาขาล้อมสุขา หมู่ 1 ซอยเอกชัย 132 ถนนเอกชัย      
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
10150 

  สาขาม่วงศิริ 22/1 หมู่ 7 ซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
10150 

24. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น 11 หมู ่5 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพ ฯ 10230 

  สาขาจรเข้บัว 49 หมู่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้
บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

25. ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 สาขาศาลาธรรมสพน์ 25/8 หมู่ 3 ถนนศาลาธรรมสพน์        
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรุงเทพฯ 
10170 

  สาขาแจ่ม-ดํา-ควรชม 16/3 หมู่ 5 ถ.เลียบคลองมวีวัฒนา แขวงทวี
วัฒนา เขตทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาพันธ์-วงศ์ สาทิม 8/5 หมู่ 6 ถนนพัฒนาสาย 2 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาตั้งพิรุฬ-ธรรม 9/6 หมู ่4 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

  สาขาพล.ต.บุษย์ ประดับโกมุท 36/1 หมู่ 7 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170 

26. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สาขาหมู่บ้านนักกีฬาแหลม
ทอง 

99/2479 หมู่ 16 ถนนกรงุเทพ-กรีฑา 
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 
10240 

~ ๔๗ ~ 

คณะกรรมการมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
 

1. นางชุดาภรณ์    ศิริสนธิ ผู้อํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข 
2. นางชลลดา ภักดีประพฤทธิ์ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ 
3. นางวรนุช เนตรพิศาลวนชิ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ 
4. นางกรรภิรมย์ นวพันธุ์ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ 
5. นางชนัญทพิพ์    เรียงวิโรจน์กิจ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ 
6. นางสาวพรพิมล พรแก้ว นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ 
7. นางพรทิพย์    จักขุทิพย์ นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 
8. นางกัญญ์นลิน    พรหมมายนต ์ นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 
9. นางสาวปัทมา    เติมบุญ นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 
10. นางอภิรดี    ศรีอุบล นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 

 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 

1. นางชุดาภรณ์    ศิริสนธิ ผู้อํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข  
2. นายสุนทร สุนทรชาต ิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
3. นางรพีพรรณ เอนกวรพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานชันสูตรสาธารณสุข  
4. นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ ์ ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ 
5. นางศรีวิมล   จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อํานวยการกองเภสัชกรรม  
6. นางดวงพร ปิณจีเสคิกลุ ผู้อํานวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ 
7. นางมยุร ี  ตติยกวี ผู้อํานวยการกองทันตสาธารณสุข  
8. นางชลลดา ภักดีประพฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล 
9. นางกรรภิรมย์ นวพันธ์ุ ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล
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