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คาํนํา 

 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) มบีทบาทในการส่งเสรมิ สนบัสนุน 

และขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพสถานพยาบาล ซึง่ส่งผลใหบ้รกิารสุขภาพของสถานพยาบาลใน

ประเทศไทยมกีารพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลก และ

เพื่อใหก้ารรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาลของสถาบนัซึง่ปจัจบุนัเน้นทีร่ะดบัโรงพยาบาล มกีาร

ขยายไปถงึบรกิารสุขภาพในลกัษณะอื่นทีม่ใิช่โรงพยาบาล สถาบนัจงึไดม้กีารจดัทํามาตรฐาน

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขฉบบัน้ีขึน้ เพื่อใชป้ระเมนิและรบัรองหน่วยบรกิารสุขภาพประเภททีไ่มไ่ดร้บั

ผูป้ว่ยไวค้า้งคนื 

 มาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุขฉบบัน้ีพฒันาจากมาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข สาํนกั

อนามยั PHCA (มาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข สาํนักอนามยั pHCA ฉบบัเทยีบเคยีงสากล) โดยใช้

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี เป็น

กรอบ ซึง่ไดร้บัการประสานงานและการสนบัสนุนเป็นอยา่งด ีทัง้ดา้นงบประมาณและหน่วยบรกิารที่

เขา้รว่มในการทดลองใชม้าตรฐานฉบบัน้ีจากกรงุเทพมหานคร 

 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ขอขอบคุณหมอ่มราชวงศ ์

สุขมุพนัธ ์บรพิตัร ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร แพทยห์ญงิวนัทนีย ์วฒันะ ผูอ้ํานวยการสํานกัอนามยั 

กรงุเทพมหานคร และนางชุดาภรณ์ ศริสินธ ิผูอ้ํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข สาํนกัอนามยั 

กรงุเทพมหานคร ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนการพฒันามาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเป็นอย่างด ีและ

อนุญาตใหส้ถาบนันํามาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข สาํนกัอนามยั (PHCA) มาเป็นต้นแบบในการ

พฒันามาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุขฉบบัน้ี และขอขอบคุณคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรอง

คุณภาพสถานพยาบาล ตลอดจนคณะกรรมการพฒันามาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ทีไ่ดช่้วยผลกัดนั

งานจนเกดิมาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุขฉบบัน้ี ซึง่จะเป็นรากฐานสําคญัอนัหน่ึงในการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็ของระบบบรกิารสุขภาพของประเทศไทยสบืไป 
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แนวทางการใช้มาตรฐาน 

เป้าหมายของการใช้มาตรฐาน: 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบงานทีเ่หมาะสม และใชป้ระเมนิเพื่อหาโอกาสพฒันา 

ขอบเขตของมาตรฐาน: 

 เป็นมาตรฐานทีใ่ชใ้นการพฒันา และประเมนิกระบวนการคุณภาพของหน่วยบรกิารสุขภาพ

ประเภททีไ่มไ่ดร้บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื โดยมขีอบเขตครอบคลุมทัง้ดา้นการบรหิาร การรกัษาพยาบาล

แบบผสมผสาน การฟ้ืนฟูสภาพ รวมทัง้การส่งเสรมิสุขภาพและควบคุมป้องกนัโรค 

ส่ิงท่ีต้องใช้ควบคู่กบัมาตรฐาน: 

1) การพจิารณาบรบิทของศูนยบ์รกิารสาธารณสุขและหน่วยงาน  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญัหา 

ความทา้ทาย และความเสีย่งทีส่าํคญั 

2) การใชแ้ก่นคุณค่าของการทํางานหรอืค่านิยมและแนวคดิหลกั (Core Values  

& Concepts) ของการพฒันาคุณภาพและการสรา้งเสรมิสุขภาพ  

• การนําองคก์ร อยา่งมวีสิยัทศัน์  

• การมองประชาชน/ผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง  

• ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม  

• การทํางานเป็นทมีและการมสี่วนรว่มกบักลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ภาคเีครอืขา่ยทัง้

ภาครฐั และเอกชน 

• การบรหิารจดัการดว้ยการใชข้อ้มลู และขอ้เทจ็จรงิ 

• การเรยีนรูแ้ละการเสรมิพลงัของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข เครอืขา่ย และทมี

สุขภาพ 

• การยดึผลสมัฤทธิแ์ละการสรา้งคุณค่า เป็นเป้าหมายในการทํางาน โดยใช ้3P 

(Purpose-Process-Performance) 

• มมุมองเชงิระบบ  

• การบรหิารจดัการเพื่อสรา้งนวตกรรม  

3) วงลอ้การพฒันาคุณภาพและการเรยีนรู ้(Plan-Do-Study-Act หรอื 3P) 

4) แนวทางการใหค้ะแนนตามมาตรฐาน  

การใช้มาตรฐานท่ีก่อให้เกิดคณุค่า 
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1) ทาํความเขา้ใจเป้าหมายและคาํสาํคญั (key words) ของมาตรฐานใหก้ระจ่างชดั 

2) เน้นการใชเ้พื่อการเรยีนรูแ้ละยกระดบัผลการดาํเนินงาน 

3) เน้นความเชื่อมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ ในแต่ละระบบ และการเชื่อมโยงระหว่าง

ระบบงานต่างๆ 

4) เน้นการนํามาตรฐานไปเรยีนรูแ้ละทบทวนการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ ในทีท่าํงาน  

5) เน้นการพฒันาทีค่รอบคลุมทุกพืน้ที ่(ระบบงาน กลุ่มผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย 

หน่วยงาน) อยา่งเชื่อมโยง 

6) ประยกุตใ์ชม้าตรฐานอย่างเหมาะสม  

7) เน้นการทบทวนประเมนิผลในระดบัภาพรวม และการบรรลุเป้าหมายของแต่ละระบบ 
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ตอนท่ี 1 ภาพรวมการบริหารจดัการ 

 

หมวดท่ี หมวดท่ี 11  การนําการนํา    
 

I-1.1 การนํา และการกาํกบักิจการ 

ผูนํ้าศูนยบ์รกิารสาธารณสุขชีนํ้า สื่อสารและส่งเสรมิผลการดําเนินงานทีด่ ีใหค้วามมัน่ใจ

ในคุณภาพและความปลอดภยัในการจดับรกิารดา้นสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

และประชาชนทีต่อ้งการรบับรกิารทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุข 

ก. วิสยัทศัน์และค่านิยม 

1. ทมีนํากําหนดและถ่ายทอดพนัธกจิ วสิยัทศัน์ ค่านิยม ไปยงับุคลากรทุกคนเพื่อนําไปปฏบิตั ิ

2. ทมีนําสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการพฒันา การเรยีนรู ้ความรว่มมอื และ

การบรรลุเป้าหมายของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

3. ทมีนําสรา้งและส่งเสรมิวฒันธรรมความปลอดภยั การใชแ้นวคดิการสรา้งเสรมิสุขภาพ และ

รปูแบบการดแูลทีเ่หมาะสมกบัโรคเรือ้รงัทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ในการใหบ้รกิาร 

ข. การส่ือสารและจดุเน้นของศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 

1. ทมีนํากําหนดจดุเน้นทีต่อ้งพฒันาเพื่อการบรรลุเป้าหมายของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

รวมทัง้ระบุการดาํเนินการทีจ่าํเป็น 

2. ทมีนําสื่อสารจดุเน้นใหอ้ํานาจการตดัสนิใจ และจงูใจบุคลากรทัว่ทัง้ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

เพื่อใหเ้กดิผลงานทีด่ ี

ค. การกาํหนดทิศทางและการประเมินผล 

1. ทมีนํารว่มกนักําหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีจ่าํเป็นเพื่อการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและ

การบรรลุพนัธกจิของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

2. ทมีนําทบทวนผลการดําเนินการของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ทัง้ดา้นการบรหิารจดัการ 

การจดับรกิารในชุมชนและในศูนยบ์รกิารสาธารณสุข    

3. ทมีนํานําผลการทบทวนมาปรบัปรงุประสทิธผิลของการบรหิารและจดับรกิาร0

1
 

  

                                         
1 ทีมนาํนาํผลการทบทวนมาปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารและจดับริการ หมายถึงระบบการนาํ ท่ีคาํนึงถึงความสามารถ และ ความตอ้งการ/ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียอ่ืนๆ มีการตั้งความคาดหวงัต่อผลการดาํเนินการในระดบัท่ีสูง 
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ง. การกาํกบัดแูลการบริหารจดัการ 

1. มรีะบบกํากบัดแูลการบรหิารจดัการศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทีด่ใีนดา้นความรบัผดิชอบ

ดา้นการเงนิ ความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน การตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระทัง้ภายในและภายนอก 

และการพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
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I- 1.2 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ศูนยบ์รกิารสาธาณสุขแสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม การดาํเนินงานอย่างมจีรยิธรรม 

และคาํนึงถงึประโยชน์ส่วนรวม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของสงัคม รวมทัง้

มสี่วนสนับสนุนต่อการส่งเสรมิสุขภาพของชุมชน  

ก. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. มกีารเตรยีมการเชงิรกุเพื่อลดความเสีย่งหรอืผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมเน่ืองจากการ

ดาํเนินงานของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

2. มกีารรกัษาสิง่แวดลอ้ม ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎหมาย 

ข. พฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

1. ผูนํ้าดา้นการแพทย ์ทนัตแพทย ์การพยาบาล เภสชักร และผูนํ้าทางคลนิิกดา้นอื่นๆ วาง

โครงสรา้งการกํากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมของแต่ละวชิาชพี กํากบัคุณภาพ

การบรกิาร และสนบัสนุนการปฏบิตัติามหน้าทีร่บัผดิชอบ  

ค. การสนับสนุนชุมชนและสขุภาพชุมชน 

1. ทมีนํากําหนดชุมชนสําคญัและสิง่ทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนแก่ชุมชน เพื่อส่งเสรมิและสรา้ง

ความเขม้แขง็แก่ชุมชน 

2. มกีารประสานงานและสรา้งความรว่มมอืกบัองคก์รอื่นๆ เพื่อจดัใหม้บีรกิารทีป่ระสานกนั 

และใชท้รพัยากรรว่มกนั  



สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)      4 
 

 
 

หมวดท่ี หมวดท่ี 22  การบริหารเชิงกลยทุธ์การบริหารเชิงกลยทุธ์  
 

I-2.1 การจดัทาํกลยทุธ ์ 

มกีารกําหนดกลยทุธแ์ละวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์เพื่อตอบสนองความทา้ทาย และสรา้ง

ความเขม้แขง็ใหก้บัการดําเนินงานของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

ก. กระบวนการจดัทาํกลยุทธ ์

1. มกีารวเิคราะหค์วามทา้ทายและขอ้ไดเ้ปรยีบของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ปญัหาและ

ความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูร้บับรกิาร/ชุมชนทีร่บัผดิชอบ จดุแขง็ จุดอ่อน โอกาส สิง่

คุกคามขององคก์ร รวมทัง้ปจัจยัสําคญัอื่นๆ และความสามารถในการนําแผนกลยทุธไ์ป

ปฏบิตัใินกระบวนการจดัทาํกลยทุธ ์

ข. วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์

1. มกีารจดัทําวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธส์ําคญัและกรอบเวลาทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านัน้ 

2. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธต์อบสนองต่อความทา้ทายทีส่ําคญัสถานะสุขภาพและความ

ตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนหรอืกลุ่มประชากรทีใ่หบ้รกิาร และมสี่วนต่อผลลพัธ์

สุขภาพทีด่ขี ึน้ 

3. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์กีย่วกบัการสรา้งเสรมิสุขภาพมุ่งทีผ่ลลพัธส์ุขภาพทีด่ขี ึน้ของ

ผูร้บับรกิาร ครอบครวั ชุมชน บุคลากร และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีุขภาพด ี
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I-2.2 การนํากลยทุธไ์ปปฏิบติั  

มกีารแปลงเป้าหมาย/วตัถุประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์และกลยทุธห์ลกัไปสู่แผนปฏบิตักิาร 

มกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิาร ถ่ายทอดไปสู่การปฏบิตั ิและตดิตามความกา้วหน้าเพื่อใหม้ัน่ใจว่า

บรรลุเป้าประสงค ์

ก. การจดัทาํแผนปฏิบติัการ และถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบติั 

1. มกีารจดัทําแผนปฏบิตักิารและถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏบิตัเิพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์

ทีส่าํคญั บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมสี่วนต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์

2. มทีรพัยากรดา้นการเงนิและดา้นอื่นๆ เพยีงพอทีจ่ะนําแผนปฏบิตักิารไปปฏบิตัใิห้

บรรลุผล พรอ้มทัง้มกีารบรหิารจดัการทีด่ ี

3. มกีารปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิารและนําแผนทีป่รบัเปลีย่นไปสู่การปฏบิตั ิในกรณทีีม่ ี

ความจาํเป็น 

4. มกีารจดัทาํแผนดา้นทรพัยากรบุคคลทีส่าํคญัเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามวตัถุประสงค์

เชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารทีก่ําหนดไวไ้ด ้ 

5. มกีารจดัทาํตวัชีว้ดัสาํคญัเพื่อตดิตามความก้าวหน้าในการปฏบิตัติามแผน ระบบการ

วดัผลครอบคลุมประเดน็สาํคญัและหนุนเสรมิใหท้ัง้ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขมุง่ไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 33  การการมุ่งเน้นผู้รบับริการ มุ่งเน้นผู้รบับริการ //ผูร้บัผลงานผูร้บัผลงาน  
 

I - 3.1. ความรู้เก่ียวกบัผู้ป่วย/ประชากรเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความพึงพอใจ  

มกีารเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัทีส่าํคญัของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรกิารทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  มกีารประเมนิและ 

นําความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร /ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี มาใช้

ปรบัปรงุการดําเนินการ  

ก. ความรู้เก่ียวกบัผู้ป่วย/ประชากรเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1. มกีารระบุการจาํแนกส่วนของผูร้บับรกิาร ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผูม้สี่วนไดส้่วน

เสยีเพื่อการจดับรกิารทีต่รงประเดน็ในแต่ละกลุ่ม 

2. มกีารรบัฟงัและเรยีนรูค้วามตอ้งการความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร ประชากรเป้าหมาย ชุมชน 

และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  

3. มกีารนําขอ้มลูความตอ้งการความคาดหวงัไปใชใ้นการวางแผนจดับรกิารสุขภาพและ

ปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน 

4. มกีารปรบัปรงุวธิกีารรบัฟงัและเรยีนรูใ้หท้นัความตอ้งการของผูเ้กี่ยวขอ้งและทศิทางการ

เปลีย่นแปลงของบรกิารสุขภาพ 

ข. ความพึงพอใจของผู้รบับริการ /ประชากรเป้าหมาย /ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  

1. มกีารประเมนิความพงึพอใจและตดิตามผลเพื่อรบัขอ้มลูป้อนกลบัจากผูร้บับรกิาร 

ประชากรเป้าหมาย และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี แต่ละกลุ่ม  

2. มกีารนําขอ้มลูความพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจมาใชป้รบัปรงุกระบวนการดําเนินงานเพื่อสรา้ง

ความเชื่อมัน่ศรทัธา ความพงึพอใจ และความรว่มมอื 

3. มกีารจดัการกบัคาํรอ้งเรยีนอยา่งไดผ้ลและทนัท่วงท ี
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I - 3.2 การพิทกัษ์สิทธิผู้รบับริการ/ประชากรเป้าหมาย และชุมชน 

  บุคลากรมคีวามตระหนกัและใหก้ารคุม้ครองสทิธผิูร้บับรกิารและประชากรเป้าหมาย 

ชุมชนทัว่ไปตามคาํประกาศสทิธผิูป้ว่ยขององคก์รวชิาชพีและกระทรวงสาธารณสุข   

ก. กระบวนการคุ้มครองสิทธิผูร้บับริการ  

1. มกีารสรา้งหลกัประกนัว่าผูป้ฏบิตังิานมคีวามตระหนกัและทราบบทบาทของตนในการ

คุม้ครองสทิธผิูร้บับรกิาร และมรีะบบพรอ้มทีจ่ะตอบสนองเมือ่ผูร้บับรกิารขอใชส้ทิธ ิ

2. ผูร้บับรกิารไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีใ่นลกัษณะทีเ่ขา้ใจไดง้่าย 

3. มกีารคาํนึงถงึสทิธ ิและพทิกัษ์สทิธิผ์ูร้บับรกิารในทุกกจิกรรมของการจดับรกิารสุขภาพ 

ทัง้ในชุมชน และการบรกิารภายในศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

4. ผูร้บับรกิารไดร้บัการดแูล/การบรกิาร ดว้ยความเคารพความเป็นส่วนตวั ศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย ์ค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคล  

ข. การดแูลผู้รบับริการ /ประชากรเป้าหมาย และชุมชนท่ีมีความต้องการเฉพาะ  

1. มกีารคน้หา วเิคราะห/์ระบุกลุ่มผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย ทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ

ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ และมรีะบบพรอ้มทีจ่ะตอบสนองเมื่อผูร้บับรกิาร ประชากรเป้าหมาย 

และชุมชนขอใชส้ทิธ ิ

2. ผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย ทีเ่ป็นเดก็ ผูพ้กิาร ผูส้งูอายทุีช่่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้

ไดร้บัการคุม้ครองสทิธอิยา่งเหมาะสม 

3. ผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย ทีเ่ป็นผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยไดร้บัการดแูลดว้ยความเคารพ

ในสทิธแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

4. มกีารปฏบิตัต่ิอผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย ทีจ่าํเป็นตอ้งแยก หรอืผกูยดึ อยา่งเหมาะสม 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 44  การวดั วิเคราะห ์และการวดั วิเคราะห ์และการปรบัปรงุผลงานการปรบัปรงุผลงาน  
 

I - 4.1 การวดัวิเคราะหแ์ละปรบัปรงุผลงานขององคก์ร 

มกีารวดั วเิคราะห ์ปรบัทศิทาง ทบทวน และปรบัปรงุผลงาน โดยใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศ ในทุกระดบัและทุกส่วนของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข  

ก. การวดัผลงาน 

1. มกีารเลอืก รวบรวมและเชื่อมโยงขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ/ตวัชีว้ดัสาํคญัทีส่อดคลอ้งไปใน

ทศิทางเดยีวกนั เพื่อใชต้ดิตามผลการปฏบิตังิานประจาํวนั ตดิตามผลงานโดยรวมของ

ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข ตดิตามความกา้วหน้าตามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

สนบัสนุนการตดัสนิใจ และการสรา้งนวตกรรมของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

2. มกีารทบทวน/ปรบัปรงุระบบการวดัผลงานใหท้นักบัความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้งและ

ทศิทางของบรกิารสุขภาพ ไวต่อการเปลีย่นแปลงภายในหรอืภายนอกทีอ่าจเกดิขึน้อยา่ง

รวดเรว็หรอืไมค่าดคดิ 

ข. การวิเคราะห ์ทบทวน และปรบัปรงุผลงาน 

1. มกีารจดัทาํระบบฐานขอ้มลู (เช่น family folder, community folder, ทะเบยีนประชากร, 

ขอ้มลูภาวะสุขภาพ และพฤตกิรรมสุขภาพ)  

2. การจดัระบบขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสุขภาพและการบรกิาร มคีวามครบถว้น ถูกตอ้ง เป็น

ปจัจบุนั น่าเชื่อถอื ทนัสถานการณ์ และงา่ยต่อการสบืคน้และใชป้ระโยชน์  

3. มกีารสรปุขอ้มลูสุขภาพของชุมชน วเิคราะหป์ญัหาชุมชน และสรปุขอ้มลูการบรกิาร

ภายในศูนยบ์รกิารสาธารณสุข เพื่อวางแผนแกไ้ขปญัหาแบบมสี่วนรว่ม  

4. มรีะบบการประสาน/เชื่อมโยงขอ้มลูและส่งต่อขอ้มลูแก่ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิการ

วางแผนและการจดัการดแูลสุขภาพประชากรในเขตรบัผดิชอบ และผูร้บับรกิารภายใน

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง  

5. มกีารนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห/์ทบทวนประเมนิผลงานของศูนยบ์รกิารสาธารณสุขมา

จดัลาํดบัความสําคญัเพื่อการปรบัปรงุกระบวนการ/ระบบงานสําคญัและหาโอกาสพฒันา

พรอ้มทัง้ถ่ายทอดวธิกีารปฏบิตัทิีด่เีพื่อสรา้งการเรยีนรูร้่วมกนั 

6. มกีารใชผ้ลการทบทวนเพือ่ประเมนิความสาํเรจ็ของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ความกา้วหน้า

ตามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร และความสามารถในการตอบสนองการ

เปลีย่นแปลงของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข และสิง่แวดลอ้มภายนอก 
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I - 4.2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ   

มกีารสรา้งความมัน่ใจว่ามขีอ้มลู สารสนเทศ ซอฟทแ์วร ์และฮารด์แวร ์ทีจ่าํเป็น มี

คุณภาพ และพรอ้มใชง้าน สาํหรบับุคลากร/ผูร้บับรกิาร/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

ก. การจดัการสารสนเทศ  

1. มขีอ้มลูและสารสนเทศทีจ่าํเป็นสาํหรบับุคลากร/ผูบ้รหิาร/ผูร้บับรกิาร/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

พรอ้มใชง้าน เอือ้ต่อนํามาใชใ้นการจดับรกิาร การบรหิารจดัการ การแผนงานการจดัการ

สารสนเทศ ทีเ่หมาะสมกบับรบิท  

2. มกีารรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลูของบุคลากร/ผูร้บับรกิาร/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ซึง่มคีวาม

น่าเชื่อถอื ทนัสมยั และเขา้ถงึงา่ย  

3. มกีารสรา้งความมัน่ใจว่าฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรม์คีวามเชื่อถอืได ้ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลู

รัว่ไหล และใชง้านง่าย 

4. มกีารสรา้งความมัน่ใจว่าขอ้มลูและสารสนเทศ รวมทัง้ระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์มี

ความพรอ้มใชง้านอยา่งต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน 

5. มกีารปรบัปรงุกลไกการจดัใหม้ขีอ้มลูและสารสนเทศ รวมทัง้ระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร์

ทีพ่รอ้มใชใ้หท้นักบัความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้ง ทศิทางของบรกิารสุขภาพ และการ

เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี

ข. คณุภาพของข้อมลู สารสนเทศ  

1. มกีารสรา้งความมัน่ใจว่าขอ้มลู สารสนเทศ และความรูข้ององคก์ร มคีวามแมน่ยาํ เชื่อถอืได ้

ทนัเหตุการณ์ และปลอดภยั 

2. มกีารสรา้งความมัน่ใจในการรกัษาความลบัของขอ้มลูและสารสนเทศ 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 5 5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคลการมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล  
 

I-5.1 การบริหารงานบคุคลท่ีก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในงาน บคุลากรมีขวญักาํลงัใจ  

มรีะบบบรหิารบุคคลทีก่่อใหเ้กดิการมุง่ผลสมัฤทธิข์องงานตามภาระหน้าที ่ความ

รบัผดิชอบ บุคลากรมขีวญักําลงัใจ เกดิการเรยีนรูแ้ละปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงได ้เพื่อ

บรรลุความสาํเรจ็ในระดบัองคก์รและระดบับุคคลบุคลากรและผูนํ้าไดร้บัการพฒันาเพื่อใหส้รา้ง

ผลงานทีด่ ี

ก. การจดัระบบและการบริหารเพ่ือเพ่ิมคณุค่าบคุลากร 

1. มกีารจดัวางอตัรากําลงัในแต่ละตําแหน่งทีค่ํานึงถงึความรูค้วามสามารถของบุคลากรตาม

บทบาทหน้าทีแ่ละภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยส่งเสรมิใหบุ้คลากรเกดิความรว่มมอื มี

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ภายใตอ้ํานาจการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม  

2. มกีารสื่อสารภายในองคก์รทีด่ ีรวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นความรู ้ทกัษะ ระหว่างผูท้ีท่ํางาน

ต่างหน้าที ่ต่างสถานที ่และต่างหน่วยงาน เพื่อช่วยใหบุ้คลากรมผีลงานทีด่ ีและมี

แรงจงูใจ รวมทัง้เกดิบรรยากาศการทาํงานทีด่ ี

3. มวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการยกยอ่งชมเชย การใหร้างวลั และสรา้งแรงจงูใจเพื่อส่งเสรมิให้

บุคลากรสรา้งผลงานทีด่ ีมขีวญักําลงัใจ มคีวามรกัในองคก์ร รวมทัง้สนบัสนุนให้

บุคลากรมจีติบรกิารทีมุ่ง่เน้นผลประโยชน์และความตอ้งการของประชากรเป้าหมาย/

ผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

4. มรีะบบประเมนิผลและพฒันาผลการปฏบิตังิานของบุคลากรอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 

ข. การพฒันาบคุลากร 

1. มกีารจดัระบบการเรยีนรูข้องบุคคลากรทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ และผลการปฏบิตังิาน

ของแต่ละบุคคล และแผนงานของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

2. มกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบการพฒันาและเรยีนรูส้าํหรบับุคลากรและผูนํ้า โดย

พจิารณาผลการปฏบิตังิานของแต่ละบุคคล และผลงานของศูนยบ์รกิารสาธารณสุขร่วม

ดว้ย 

3. มกีารนําเอาความรูจ้ากคลงัความรูท้ีส่ะสมจากการเรยีนรูข้ององคก์รมาใชใ้นการฝึกอบรม 

และพฒันาบุคลากร 
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ค. การประเมินผกูพนั และ ความพึงพอใจ  

1. มกีารประเมนิความผกูพนั/ความพงึพอใจของบุคลากร ดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นทางการและไม่

เป็นทางการ ทีเ่หมาะสม และใชต้วัชีว้ดัเหล่าน้ีเพื่อปรบัปรงุความผกูพนั/ความพงึพอใจ

ของบุคลากร 
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I-5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 

มกีารบรหิารขดีความสามารถและอตัรากําลงั เพื่อใหง้านของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

บรรลุผลสาํเรจ็ มจีดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทํางานและบรรยากาศทีส่นับสนุนใหบุ้คลากรมี

สุขภาพด ีและมคีวามปลอดภยั 

ก. ขีดความสามารถ และความเพียงพอ ของบคุลากร  

1. มกีารประเมนิขดีความสามารถของบุคลากรและระดบักําลงัคนทีต่อ้งการ มกีารกําหนด

หน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละตําแหน่ง และมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบตามความรู้

ความสามารถของบุคลากรและขอ้กําหนดในกฎหมาย 

2. มกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการว่าจา้งและธาํรงรกัษาบุคลากรใหม ่มกีารรวบรวม 

ตรวจสอบ และประเมนิคุณสมบตัขิองบุคลากรในดา้นใบประกอบวชิาชพี การศกึษา 

การฝึกอบรม และประสบการณ์  

3. มกีารบรหิารและจดัระบบบุคลากรเพื่อใหง้านของศูนยบ์รกิารสาธารณสุขบรรลุผล

สาํเรจ็ และ เสรมิสรา้งการมุ่งเน้นผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย/ชุมชน  

3.1. มกีระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพในการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมนิ หลกัฐาน

คุณสมบตั ิ(ใบอนุญาตวชิาชพี การศกึษา การฝึกอบรม และประสบการณ์) ของ

บุคลากร 

3.2. มกีารนิเทศบุคลากรใหมใ่หม้กีารพฒันาเกี่ยวกบัการปฏบิตังิาน และการประเมนิ

ความสามารถในการทํางานใหไ้ดต้ามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีก่ําหนด  

3.3. มรีะบบการกํากบับุคลากรทีย่งัไมไ่ดร้บัใบอนุญาตใหป้ฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระ 

เพื่อใหก้ารบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพคล่องตวัพอ ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการที่

เปลีย่นแปลงไป 

3.4. บุคลากร /แพทย/์ทนัตแพทย/์เภสชักร /นกัศกึษา/จติอาสา/ผูป้ฏบิตังิานตาม

สญัญาจา้ง มคีวามเขา้ใจและสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทของตนเองที่

เกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั  

3.5. มกีารประเมนิผลหรอืการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อดแูนวโน้มการ

ประกอบวชิาชพีซึง่มผีลกระทบต่อคุณภาพการดแูลและความปลอดภยั 

4. มกีารเตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้มรบัการเปลีย่นแปลงความตอ้งการดา้นขดีความสามารถ

และความเพยีงพอ  

5. มกีารบรหิารบุคลากร ความตอ้งการของบุคลากร และความตอ้งการของสถานบรกิาร

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสามารถดําเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัการลดบุคลากร และเพื่อ

ลดผลกระทบจากการทีบุ่คลากรไมเ่พยีงพอ เมือ่มคีวามจาํเป็น 
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ข. บรรยากาศในการทาํงาน 

1. มกีารสรา้งความมัน่ใจและดําเนินการปรบัปรงุเพื่อใหส้ถานทีท่าํงานเอือ้ต่อสุขภาพ ปลอดภยั 

และมกีารป้องกนัภยัมกีารกําหนดตวัวดัผลงานและเป้าหมายการปรบัปรงุสาํหรบัแต่ละ

ประเดน็ดงักล่าว  

2. มกีารใหก้ารดแูลและเกือ้หนุนบุคลากรดว้ยนโยบาย การจดับรกิาร และสทิธปิระโยชน์ ซึง่

ปรบัใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของบุคลากรทีม่คีวามหลากหลายแต่ละกลุ่ม 

ค. สขุภาพบคุลากร  

1. บุคลากรทุกคนไดร้บัการประเมนิสุขภาพเมือ่แรกเขา้ทํางาน และมขีอ้มลูสุขภาพพืน้ฐาน 

ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพทัว่ไป ประวตักิารไดร้บัภูมคิุม้กนั ประวตักิารเจบ็ปว่ย และอุบตัเิหตุ 

รวมทัง้พฤตกิรรมสุขภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะอยา่งยิง่การตรวจสุขภาพตามความเสีย่ง

ของหน่วยงานทีจ่ะเขา้ทํางาน 

2. บุคลากรไดร้บัการตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อประเมนิการเจบ็ปว่ยเน่ืองมาจากการ

ทาํงาน รวมทัง้การตดิเชือ้ ซึง่อาจจะมผีลต่อการดแูลผูป้่วยและบุคลากรอื่นๆ ตาม

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

3. บุคลากรไดร้บัภูมคิุม้กนัโรคตดิต่ออยา่งเหมาะสม 

4. บุคลากรทีเ่จบ็ปว่ยหรอืบาดเจบ็จากการทํางานไดร้บัการประเมนิและดแูลอย่างเหมาะสม มี

การจดัทํานโยบายและวธิปีฏบิตัสิาํหรบัทัง้การประเมนิโอกาสแพรก่ระจายเชือ้ ขอ้บ่งชีใ้น

การจาํกดัการปฏบิตัหิน้าที ่และการดแูลบุคลากรทีส่มัผสัเชือ้ซึง่ครอบคลุมถงึการให้

ภมูคิุม้กนัและการจาํกดัการปฏบิตังิาน 
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ตอนท่ี 2 ระบบงานสาํคญั 

หมวดท่ี หมวดท่ี 11  การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพการบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ  
 

II-1.1 ภาพรวมของการพฒันาคณุภาพ 

มกีารพฒันาคุณภาพทีป่ระสานสอดคลอ้งกนัในทุกระดบั ผูนํ้าศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

กําหนดนโยบาย เป้าประสงค ์และความคาดหวงัในเรือ่งคุณภาพและความปลอดภยั ตดิตามและ

กํากบัดแูลการบรรลุเป้าประสงคช์ดัเจน 

ก. การสนับสนุนจากผูนํ้า  

1. ผูนํ้าศูนยบ์รกิารสาธารณสุขกําหนดนโยบาย เป้าประสงค ์และความคาดหวงัในเรือ่ง

คุณภาพและความปลอดภยั 

2. ผูนํ้าและทมีงานรว่มกนัทบทวนและกําหนดทศิทางนโยบายเรือ่งคุณภาพและความเสีย่ง/

ความปลอดภยั เป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยทุธ ์

3. มกีารกําหนดตวัชีว้ดัสําคญัเพื่อตดิตามกระบวนการและผลลพัธด์า้นการใหบ้รกิารภายใน

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ในชุมชน และดา้นบรหิารจดัการ  

4. มกีารตดิตามกํากบัความพยายามในการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัทัง้ดา้นการ

ใหบ้รกิารและดา้นบรหิารจดัการ และนําผลมาใชป้ระโยชน์ในการขบัเคลื่อนการพฒันาทัง้

องคก์ร  

5. ผูนํ้าส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการมุง่เน้นผูร้บัผลงาน การพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการ

เรยีนรู ้

ข. การประสานงาน และ ประสานความร่วมือ  

1. มกีารระบุบทบาทของผูบ้รหิารและผูร้ว่มรบัผดิชอบในการพฒันาคุณภาพทัง้ดา้นบรกิาร

และดา้นบรหิารจดัการ 

2. มกีารวเิคราะหแ์ละวางแผนจดับรกิารทางคลนิิกทีจ่าํเป็นเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูร้บับรกิาร 

3. หวัหน้าหน่วยงานออกแบบระบบงานหรอืกจิกรรมการทาํงานทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืใน

การทํางานเป็นทมี เช่นการนําอุบตักิารณ์ทีเ่คยเกดิขึน้มาทบทวนเพื่อปรบัปรงุแนวทางการ

ทาํงานรว่มกนั  

4. มเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัเกีย่วกบัวธิกีารส่งเสรมิการทาํงานเป็นทมีในงานปกตปิระจาํ 
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5. หวัหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยประเมนิความรว่มมอืในการทาํงานเป็นทมีในงานประจาํ 

เป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอ 

ค. การกาํกบัติดตามกระบวนการพฒันา และ ผลลพัธท่ี์สาํคญัท่ีตอบสนองต่อพนัธกิจ

หลกั 

1. หน่วยงานและทมีงานต่างๆ ตดิตามประเมนิผลการพฒันาคุณภาพทัง้ดา้นกระบวนการ

และผลลพัธอ์ยา่งต่อเน่ือง  

2. การตดิตามประเมนิผลครอบคลุมกระบวนการใหบ้รกิารในศูนยบ์รกิารสาธารณสุข การ

ใหบ้รกิารในชุมชน และการบรหิารจดัการ 

3. การตดิตามประเมนิผลครอบคลุมผลลพัธส์าํคญัทีต่อบสนองต่อพนัธกจิหลกั 
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II-1.2 ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั 

มรีะบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธผิลและประสานสอดคลอ้งกนั  

รวมทัง้การพฒันาคุณภาพบรกิารในคลนิิกทัว่ไป/คลนิิกเฉพาะทาง/คลนิิกส่งเสรมิสุขภาพ 

ก. ระบบบริหารความเส่ียง และ ความปลอดภยั 

1. มกีารประสานงานและประสานความรว่มมอืทีด่รีะหว่างระบบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร

ความเสีย่งต่างๆ รวมทัง้การบรูณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารความเสีย่ง 

2. มกีารคน้หาความเสีย่งทางดา้นคลนิิกและความเสีย่งทัว่ไป ในทุกหน่วยงานและในทุก

ระดบั จดัลาํดบัความสําคญั นํามากําหนดเป้าหมายความปลอดภยั 

3. มกีารกําหนดมาตรการป้องกนัอยา่งเหมาะสม สื่อสารและสรา้งความตระหนกัอย่างทัว่ถงึ

เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัทิีไ่ดผ้ล 

4. มรีะบบรายงานอุบตักิารณ์ (adverse event) และเหตุการณ์เกอืบพลาด (near miss) ที่

เหมาะสม มกีารวเิคราะหข์อ้มลูและนําขอ้มลูไปใชเ้พื่อการประเมนิผล ปรบัปรงุ เรยีนรู ้

และวางแผน  

5. มกีารวเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิ (RCA: root cause analysis) เพื่อคน้หาปจัจยัเชงิระบบที่

อยูเ่บือ้งหลงัและนําไปสู่การแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม 

6. มกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัอย่างสมํ่าเสมอ 

และนําไปสู่การปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้ 

ข. คณุภาพการให้บริการภายในศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 

1. มกีารนําแนวทางปฏบิตัทิางคลนิิก (clinical practice guideline) หรอืมาตรฐานทาง

คลนิิกทีเ่กีย่วขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิวนิิจฉัยและดแูลผูร้บับรกิาร ประชากร

เป้าหมาย ทัง้ในศูนยบ์รกิารสาธารณสุขและในชุมชน 

2. มกีารทบทวนกระบวนการใหบ้รกิาร และ แนวทางปฏบิตัทิางคลนิิกอยา่งสมํ่าเสมอในแต่

ละคลนิิก ในแต่ละคลนิิก เพื่อประเมนิคุณภาพและคน้หาโอกาสพฒันา 

3. ทมีดแูลผูร้บับรกิารกําหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย/กลุ่มโรคสาํคญั/กลุ่มผูร้บับรกิาร ทีจ่ะ

เป็นเป้าหมายในการพฒันา กําหนดวตัถุประสงคใ์นการดแูลและพฒันาคุณภาพบรกิาร 

4. ทมีดแูลผูร้บับรกิาร กําหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการตดิตามกํากบัผลการดแูล/การ

ใหบ้รกิารกลุ่มโรคสาํคญั/กลุ่มประชากรเป้าหมาย  

5. ทมีดแูลผูร้บับรกิารรว่มกนัพฒันาคุณภาพการดแูลผูป้ว่ยตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้
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หมวดท่ี หมวดท่ี 22  การพยาบาลการพยาบาล  

มรีะบบบรหิารการพยาบาลรบัผดิชอบต่อการจดับรกิารพยาบาล 1

2
 ทีม่คีุณภาพเพื่อบรรลุ

พนัธกจิของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข  และ ส่งเสรมิการใหบ้รกิารพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูร้บับรกิารอย่างมคีุณภาพและ อยูบ่นพืน้ฐานวชิาชพี 

ก. การบริหารการพยาบาล  

1. ผูนํ้าดา้นการพยาบาลทุกระดบัเป็นพยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์เพยีงพอ ทัง้ในดา้นปฏบิตักิารพยาบาล และดา้นบรหิารการพยาบาล 

2. ระบบบรหิารการพยาบาลสรา้งความมัน่ใจว่าจะมบุีคลากรทางการพยาบาลทีม่คีวามรู้

ความสามารถและปรมิาณเพยีงพอสาํหรบับรกิารทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุขจดั 

3. ระบบบรหิารการพยาบาลมโีครงสรา้งและกลไกทีท่ําหน้าทีส่าํคญัต่อไปน้ีอย่างไดผ้ล 

3.1. การสื่อสารทีด่ภีายในวชิาชพี และระหว่างวชิาชพี  

3.2. การมสีว่นรว่มวางแผนและจดัทาํนโยบายซึง่ชีนํ้าการจดับรกิารพยาบาล 

3.3. การกํากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมของวชิาชพี 

3.4. การนิเทศ/กํากบัดแูลและส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัในการ

ใหบ้รกิาร 

3.5. การควบคุมดูแลการปฏบิตังิานของบุคลากรทางการพยาบาลทีอ่ยูร่ะหว่างการ

ฝึกอบรม พยาบาลปฏบิตังิานหว้งเวลา (part time) และลกูจา้งรายวนั 

3.6. การกํากบัดแูลคุณภาพบรกิารพยาบาล 

4. มกีารประเมนิการบรรลุเป้าหมายของการบรหิารจดัการและการปฏบิตักิารพยาบาล และ

นําผลการประเมนิไปใชป้รบัปรงุระบบการบรหิารจดัการและการปฏบิตักิารพยาบาล 

ข. การให้บริการ /การปฏิบติัการพยาบาล  

1. พยาบาลใชก้ระบวนการพยาบาลในการใหบ้รกิารผูร้บับรกิารประชากรเป้าหมาย ครอบครวั 

และชุมชน เพื่อใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ โดยมกีารประสานความรว่มมอืกบัวชิาชพีอื่น 

2. พยาบาลใหก้ารพยาบาลดว้ยความเคารพในสทิธผิูป้ว่ยและจรยิธรรมวชิาชพี 

3. พยาบาลใหก้ารพยาบาลบนพืน้ฐานของศาสตรท์างการพยาบาลและศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งที่

ทนัสมยั มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างเป็นระบบและมกีารปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 

                                         
2
ครอบคลุมบริการพยาบาลในศูนยบ์ริการสาธารณสุขและการให้บริการในชุมชน 
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4. พยาบาลใหก้ารบรกิาร/การดแูลทีส่อดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพวถิชีวีติ และบรบิททาง

สงัคม ของผูร้บับรกิารอยา่งต่อเน่ือง 

5. บนัทกึทางการพยาบาลแสดงถงึการพยาบาลผูร้บับรกิารแบบองคร์วม ต่อเน่ือง และเป็น

ประโยชน์ในการสื่อสาร การดแูลต่อเน่ือง การประเมนิคุณภาพการพยาบาล และการวจิยั 
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หมวดหมวดท่ี ท่ี 33  ส่ิงแวดล้อมในการส่ิงแวดล้อมในการบริการบริการ  
 

II-3.1 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั 

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพของศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บงัคบั เอือ้ต่อความปลอดภยัสําหรบัผูร้บับรกิารและบุคลากร ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขสรา้ง

ความมัน่ใจว่าผูท้ีอ่ยูใ่นอาคารสถานทีจ่ะปลอดภยัจากอคัคภียั วสัดุและของเสยีอนัตราย หรอื

ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ 

ก. ความปลอดภยั และ สวสัดิภาพ  

1. ผูร้บัผดิชอบระบุกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งอาคารสถานทีแ่ละ

สิง่แวดลอ้มมกีารตรวจสอบและปรบัปรงุโครงสรา้งอาคารสถานทีใ่หเ้ป็นไปตามกฏหมาย

และระเบยีบขอ้บงัคบั 

2. การออกแบบและการจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารสถานที ่เอือ้ต่อความปลอดภยัความ

สะดวกสบาย ความเป็นส่วนตวัของผูร้บับรกิาร และการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. มช่ีองทางรบัรูป้ญัหา ขอ้ขดัขอ้งและคาํรอ้งเรยีนจากหน่วยงานต่างๆ เกีย่วกบัอาคาร

สถานทีแ่ละการรกัษาความปลอดภยั และดาํเนินการตอบสนองอยา่งเหมาะสม 

4. มกีารตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพื่อคน้หาความเสีย่งและการปฏบิตัทิีไ่ม่

ปลอดภยัอย่างน้อยทุกหกเดอืนในพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ทุกปีในพืน้ทีอ่ื่นๆและตรวจสอบโดย

ทมีผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกตามความเหมาะสม 

5. มรีะบบการการรายงานอุบตักิารณ์ การบาดเจบ็ และเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคอ์ื่นๆ 

6. มกีารนําผลจากการตรวจสอบและเฝ้าระวงัมาดาํเนินการพฒันาและรายงานใหแ้ก่

ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

ข. ความปลอดภยัจากอคัคีภยั  

1. มกีารจดัทําแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั ระบุการป้องกนั/การลดความเสีย่งจากอคัคภียั 

การตรวจจบัแต่เริม่แรก การดบัเพลงิ และการเคลื่อนยา้ย/ขนยา้ยเมือ่เกดิอคัคภียัหรอื

ภาวะฉุกเฉิน 

2. มกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอและพรอ้มใช ้ไดแ้ก่ เครือ่งตรวจจบัควนั อุปกรณ์แจง้

เหตุเพลงิไหม ้ระบบดบัเพลงิ (ท่อน้ํา สารเคมดีบัเพลงิ ระบบฉีดน้ํา) ระบบน้ําสํารอง 

อุปกรณ์ผจญเพลงิ ตามทีก่ฎหมายกําหนดหรอืตามความเหมาะสม 

3. มกีารจดัทาํแผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ ตดิตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟทีช่ดัเจน สาํรวจจดุเสีย่ง

ต่อการเกดิอคัคภียัและจดุทีจ่ะเป็นปญัหาในการจดัการเมือ่เกดิอคัคภียัเป็นระยะและ

นํามาปรบัปรงุ 
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4. มกีารตรวจสอบ ทดสอบ บาํรงุรกัษาระบบและเครือ่งมอืต่างๆ ในการป้องกนัและควบคุม

อคัคภียัตามระยะเวลาทีก่ําหนด ปรบัปรงุใหม้คีวามพรอ้มใชแ้ละรายงานใหผู้บ้รหิาร

ทราบ 

5. มกีารอบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกัแก่บุคลากรในประเดน็ วธิกีารตรวจสอบจดุ

เสีย่ง การปฏบิตัทิีเ่สีย่งต่อการเกดิอคัคภียั การจดัการเบือ้งตน้เมือ่พบเหตุ การใช้

อุปกรณ์ในการแจง้เตอืนและการดบัเพลงิ การเคลื่อนยา้ยทีถู่กตอ้ง  

6. มกีารฝึกซอ้มการป้องกนัและระงบัอคัคภียัอย่างน้อยปีละครัง้และควรมกีารประสานการ

ฝึกซอ้มรว่มกบัชุมชน พรอ้มทัง้ประเมนิผลการฝึกซอ้มในประเดน็ความพรอ้มใชข้อง

เครือ่งมอือุปกรณ์ ความสามารถของบุคลากรในการปฏบิตัริะหว่างการฝึกซอ้ม 

7. ผูร้บัผดิชอบนําแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัสู่การปฏบิตั ิและรว่มกนัทบทวนแผนอยา่ง

สมํ่าเสมอ 
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II-3.2 เคร่ืองมือและระบบสาธารณูปโภค 

ก. ความพร้อมใช้เคร่ืองมือ 

1. มกีารระบุเครือ่งมอืและอุปกรณ์การแพทยท์ีจ่าํเป็นสาํหรบัการใหบ้รกิารของศูนยบ์รกิาร

สาธารณสุข มกีระบวนการคดัเลอืกและจดัหาทีเ่หมาะสมเพื่อใหม้เีครือ่งมอืทีม่คีุณภาพ

และจาํนวนเพยีงพอ 

2. มกีารจดัทาํบญัชรีายการเครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทยท์ีม่อียู ่พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบ

ทีจ่าํเป็น 

3. มรีะบบการตรวจสอบทดสอบและบาํรงุรกัษาเครือ่งมอือย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาที่

กําหนด และบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. มกีารสอบเทยีบเครือ่งมอืทีต่อ้งมกีารสอบเทยีบตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

5. มกีารใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ชเ้พื่อใหส้ามารถใชเ้ครือ่งมอืไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม เช่น สาํหรบั

เครือ่งมอืทีไ่ดร้บัมาใหม ่เครื่องมอืทีม่คีวามซบัซอ้นในการใชง้าน เมือ่เกดิอุบตักิารณ์จาก

การใชง้าน หรอืเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งมอืนัน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

6. มแีนวทางปฏบิตัเิมือ่มเีหตุฉุกเฉินเกีย่วกบัเครือ่งมอื เช่น เมือ่เครือ่งมอืไมส่ามารถใชก้าร

ได ้การมแีละการใชเ้ครือ่งมอืสาํรอง การดําเนินการเพื่อใหม้กีารซ่อมเครือ่งมอื 

7. มกีารตดิตามและรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวางแผนปรบัปรงุหรอืจดัหาเครือ่งมอื

ทดแทนในระยะยาว เช่น อุบตักิารณ์ความไมเ่พยีงพอ ความไมพ่รอ้มใช ้การชํารดุ

ในขณะใชง้าน ผลการทดสอบ ผลการบาํรงุรกัษา ค่าใชจ้่ายในการซ่อม การบํารงุรกัษา 

ข. ความพร้อมระบบสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็น   

1. มกีารวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการใชส้าธารณูปโภคของศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทัง้

ประเภทและปรมิาณ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ําประปา ระบบระบายอากาศและปรบั

อากาศ ระบบขนส่งวสัดุอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลู เป็นตน้ 

2. มกีารจดัทาํบญัชรีายการองคป์ระกอบของระบบสาธารณูปโภคทีม่อียูแ่ละทีต่อ้งการ

จดัหาเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้แผนผงัทีต่ ัง้รายละเอยีดของระบบสาธารณูปโภคทัง้หมด 

3. มกีารตรวจสอบ ทดสอบระบบ และบาํรงุรกัษาระบบสาธารณูปโภคตามระยะเวลาที่

เหมาะสม 

4. มแีนวทางปฏบิตัฉุิกเฉินเมือ่ระบบสาธารณูปโภคมปีญัหาขดัขอ้ง การเตรยีมความพรอ้ม 

และการทดสอบความพรอ้มใชข้องแหล่งสาํรองต่างๆ 

5. มรีะบบไฟฟ้าสาํรองใหแ้ก่จุดบรกิารทีจ่าํเป็นโดยมกีารบํารงุรกัษา ทดสอบ และ

ตรวจสอบทีเ่หมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 
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6. มกีารตดิตามและรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวางแผนปรบัปรงุหรอืจดัหาระบบ

สาธารณูปโภคทดแทนในระยะยาว เช่น อุบตักิารณ์ความไมเ่พยีงพอ ความไมพ่รอ้มใช ้

การชํารุดในขณะใชง้าน จาํนวนครัง้การ downtime ของระบบ ผลการทดสอบ ผลการ

บาํรงุรกัษา ค่าใชจ้่ายในการซ่อม การบาํรงุรกัษา 
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II - 3.3 การพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํให ้ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเป็น

สถานทีท่ีป่ลอดภยั และพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

ก. ระบบบาํบดัน้ําเสีย  

1. ระบบบาํบดัน้ําเสยี มขีนาดเหมาะสมกบัปรมิาณน้ําทิง้ของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

2. มแีผนการดแูลบํารงุรกัษาระบบ และมกีารดแูลระบบโดยผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกอบรม 

3. มกีารตรวจคุณภาพน้ําทีผ่่านการบาํบดั ตามขอ้กําหนดของหน่วยราชการ 

4. น้ําทิง้ทีผ่่านการบําบดัในช่วงเวลาทีร่ะบบรบัภาระมากทีสุ่ด มคี่ามาตรฐานตามทีส่่วน

ราชการกําหนด 

5. มกีารกํากบัตดิตามการดแูลระบบบบําบดัน้ําเสยี วเิคราะห ์และแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

ข. ระบบและวิธีการกาํจดัขยะท่ีถกูสขุลกัษณะ  

1. มภีาชนะรองรบัขยะทีเ่หมาะสมกบัประเภทขยะ (ประเภท ส ีขนาด) และจาํนวนเพยีงพอ

กบัปรมิาณขยะ 

2. มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ําหนดไวใ้นการจดัเกบ็ขยะ การขนยา้ยขยะ และการดูแลทีพ่กั

ขยะ ทีไ่มก่่อใหเ้กดิการปนเป้ือนต่อสิง่แวดลอ้ม และการป้องกนัสตัวแ์มลงต่างๆ  

3. มกีารกําจดัขยะเหมาะสมกบัประเภทของขยะ และเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ค. การจดัการต่อวสัดแุละของเสียอนัตราย 

1. มกีารสาํรวจและจดัทํารายการวสัดุ/ของเสยีอนัตรายทีม่ใีชอ้ยู ่และทีเ่กดิขึน้จากการ

ใหบ้รกิาร เช่น ของเสยีทางการแพทยท์ีต่ดิเชือ้ ของมคีม ขวด vaccine เป็นตน้ 

2. ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัจดัทําแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัวสัดุและของเสยีอนัตรายเพื่อเป็น

แนวทางปฏบิตั ิ

3. มกีารจดัอบรมและเผยแพรแ่นวทางปฏบิตัทิีก่ําหนดใหห้น่วยงาน/เจา้หน้าทีผู่เ้กี่ยวขอ้ง

ไดร้บัทราบ และนําไปปฏบิตั ิ

4. ตดิตามประเมนิการปฏบิตัติามแนวทางทีก่ําหนดไว ้รวมทัง้รวบรวมอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้

มาทบทวนอย่างต่อเน่ือง 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 44  การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ  
 

II- 4.1 ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ  

มกีารออกแบบระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ของศูนยบ์รกิารสาธารณสุขอยา่ง

เหมาะสม ไดร้บัการสนบัสนุนทรพัยากรทีเ่พยีงพอ และมกีารประสานงานทีด่ ี

ก. การออกแบบระบบ และ การจดัการทรพัยากร  

1. มกีารกําหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขต และจดุเน้นของการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้

ทีเ่หมาะสมกบัศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

2. มกีารใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรท์ีท่นัสมยัในการกําหนดมาตรการและแนวทางการ

ป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้  

3. มผีูร้บัผดิชอบระบบป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสม (จาก

การศกึษา ฝึกอบรม และประสบการณ์) และมกีารกําหนดบทบาททีช่ดัเจน 

4. มทีรพัยากรทีเ่พยีงพอสาํหรบัการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 

5. บุคลากรไดร้บัการอบรมฟ้ืนฟูความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ประจาํ

ทุกปี 

6. มกีารประสานงานกบัผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อใหนํ้ามาตรการและแนวทางการป้องกนัควบคุม

การตดิเชือ้ไปปฏบิตัโิดยบุคลากรทุกคน ในทุกพืน้ที ่

7. มกีารใหข้อ้มลูแก่ผูร้บับรกิาร/ครอบครวั/ชุมชน ถงึวธิกีารลดความเสีย่งในการตดิเชือ้

และป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ในครวัเรอืน/ชุมชน 
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II- 4.2 การป้องกนัการติดเช้ือ  

มกีารสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตักิารป้องกนัการตดิเชือ้ทีเ่หมาะสม 

ก. การป้องกนัการติดเช้ือ  

1. มกีารส่งเสรมิใหป้ฏบิตัติามมาตรการเพื่อลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ต่อไปน้ี 

1.1. การใช ้standard precautions และ isolation precautions 

1.2. การทําความสะอาด การทําลายเชือ้ และการทาํใหป้ราศจากเชือ้ทีเ่หมาะสม 

1.3. การจดัการ (จบัตอ้ง เกบ็ กําจดั) กบัสิง่ทีป่นเป้ือนเชือ้โรคทีเ่หมาะสม 

1.4. การส่งเสรมิการลา้งมอืและสุขอนามยัของบุคคล 

2. มกีารควบคุมสิง่แวดลอ้ม/ลดความเสีย่งในการแพรก่ระจายและการปนเป้ือนใน

สิง่แวดลอ้มต่อไปน้ี 

2.1. การจดัโครงสรา้ง ระบบระบายอากาศ และการบาํรงุรกัษาอาคารสถานทีเ่พื่อป้องกนั

การแพรก่ระจายสิง่ปนเป้ือนและเชือ้โรค 

2.2. การจดัใหม้สีถานทีแ่ละสิง่อํานวยความสะดวกในการลา้งมอื (เช่น อ่างลา้งมอื 

alcohol hand rub, ผา้เชด็มอื) 

2.3. การแยกบรเิวณใชง้านทีส่ะอาดออกจากบรเิวณปนเป้ือน และการทําความสะอาด

อาคารสถานที ่

2.4. การเฝ้าระวงัการปนเป้ือนในน้ําดื่ม น้ําใช ้

3. มกีารปฏบิตัติามมาตรการ/แนวทางการป้องกนัการตดิเชือ้ในพืน้ทีเ่สีย่งต่อไปน้ี 

3.1. พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรก่ระจายเชือ้ทางอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีร่อตรวจ

ทัว่ไป หอ้งตรวจผูป้ว่ยวณัโรค จดุคดักรองผูป้ว่ยโรคตดิต่อระบบทางเดนิหายใจ 

3.2. หอ้งปฏบิตักิาร 

3.3. คลนิิกทนัตกรรม 

3.4. หอ้งกายภาพบําบดั 

3.5. Day care หรอื nursery (ถา้ม)ี 
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II- 4.3 การเฝ้าระวงั ติดตามกาํกบั 

มกีารเฝ้าตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ และเฝ้าระวงัการตดิเชือ้

เน่ืองจากการมารบับรกิารทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุข เพื่อนําไปสู่การปรบัปรุงและป้องกนัที่

เหมาะสม 

ก. การเฝ้าระวงั และ ติดตามกาํกบั 

1. มกีารเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร โดยเน้นการเฝ้าตดิตามการปฏบิตัติาม

มาตรการป้องกนั ความไวในการตรวจพบการตดิเชือ้เน่ืองมาจากการรบับรกิารที่

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข (ซึง่ตรวจพบจากการมารบับรกิารซํ้าหรอืการเยีย่มบา้น) และ

การตดิเชือ้ในกลุ่มบุคลากร 

2. มกีารใหค้าํแนะนําแก่ผูร้บับรกิารและครอบครวัอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้

ของบุคคลในครอบครวั 

3. มกีารนําขอ้มลูจากการเฝ้าตดิตามและเฝ้าระวงัมาใชใ้นการปรบัปรงุมาตรการในการ

ป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 55  ระบบระบบเวชระเบียนเวชระเบียน  
 

II- 5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน 

  มรีะบบบรหิารเวชระเบยีนทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้ง   

ก. การออกแบบระบบ และ การรกัษาความปลอดภยั/ความลบั  

1. มกีารกําหนดเป้าหมายของการบนัทกึเวชระเบยีนครอบคลุมการสื่อสาร ความต่อเน่ืองใน

การดแูลรกัษา และการประเมนิคุณภาพ  

2. มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ําหนดไวใ้นดา้นการบนัทกึ การแกไ้ข การรบัคําสัง่ การใช้

รหสัมาตรฐาน การจดัเกบ็ การเขา้ถงึ และการทาํลาย  

3. มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ําหนดไวใ้นดา้นการเขา้ถงึและการรกัษาความลบัของขอ้มลู

ผูป้ว่ยในเวชระเบยีน ทัง้ทีบ่นัทกึเป็นเอกสารและทีบ่นัทกึในระบบคอมพวิเตอร ์รวมทัง้มี

มาตรการพเิศษสาํหรบัเวชระเบยีนของผูป้ว่ยทีถู่กขม่ขนืหรอืทาํแทง้ ผลการตรวจ HIV 

หรอืวณัโรคทีเ่ป็นบวก 

4. มกีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ําหนดไวใ้นดา้นการเปิดเผยขอ้มลูผูป้ว่ย และการใหผู้ป้ว่ย

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูในเวชระเบยีนของตน 

5. มรีะบบเวชระเบยีนทีเ่อือ้ต่อการดแูลต่อเน่ืองทีบ่า้น 

6. มกีารประเมนิและปรบัปรงุระบบบรหิารเวชระเบยีนอยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งน้อยในประเดน็

ความเหมาะสมของแบบบนัทกึ การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละการปฏบิตัติาม

แนวทางทีก่ําหนดไว ้
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II - 5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย 

ผูร้บับรกิารทุกรายมเีวชระเบยีนซึง่มขีอ้มลูเพยีงพอสาํหรบัการสื่อสาร การดแูลต่อเน่ือง 

การเรยีนรู ้การประเมนิคุณภาพ และการใชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 

ก. การบนัทึกเวชระเบียน และ การทบทวน  

1. เวชระเบยีนผูร้บับรกิารมขีอ้มลูทีจ่าํเป็นตามทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุขกําหนดไว ้

2. ขอ้มลูทีบ่นัทกึในเวชระเบยีนมเีพยีงพอสาํหรบัการสื่อสาร การดแูลต่อเน่ือง และการใชเ้ป็น

หลกัฐานทางกฎหมาย 

3. ขอ้มลูทีบ่นัทกึในเวชระเบยีนมเีพยีงพอสาํหรบัการประเมนิความเหมาะสมของการ

วนิิจฉยัโรคและการดแูลรกัษาเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณภาพ 

4. มกีารทบทวนเวชระเบยีนอยา่งสมํ่าเสมอตามเกณฑท์ีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุขกําหนด 

และนําไปปรบัปรงุความสมบรูณ์ ความถูกตอ้งของการบนัทกึ 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 66  การจดัการระบบยาการจดัการระบบยา  
 

II- 6.1 การวางแผน การจดัการ การเกบ็และสาํรองยา 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขสรา้งความมัน่ใจในระบบการจดัการดา้นยาทีป่ลอดภยั เหมาะสม 

และไดผ้ล พรอ้มทัง้การมยีาทีม่คีุณภาพสงูพรอ้มใชส้ําหรบัผูร้บับรกิาร 

ก. การวางแผนและการจดัการ  

1. มคีณะกรรมการจากวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งทาํหน้าทีก่ําหนดทศิทางและส่งเสรมิใหเ้กดิระบบ

การจดัการดา้นยาทีม่ปีระสทิธภิาพ  

2. มกีารจดัทาํและทบทวนบญัชรีายการยาทีจ่าํเป็น มกีารกําหนดมาตรการความปลอดภยั

สาํหรบัยาใหมท่ีม่โีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนสงู  

3. การจดัหายาเป็นไปตามบญัชยีาทีผ่า่นการรบัรอง มกีระบวนการในการจดัการกบัปญัหา

ยาขาดแคลนหรอืยาทีจ่าํเป็นเรง่ด่วน 

4. มกีารระบุยาซึง่มคีวามเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งู และออกแบบ

กระบวนการทีเ่หมาะสมเพื่อลดความเสีย่งในการใชย้าเหล่าน้ี  

5. มกีารกําหนดนโยบายการป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค์

จากการสัง่ใชย้าและนําสู่การปฏบิตั ิมกีารตอบสนองต่อเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยา

และความคลาดเคลื่อนทางยาอยา่งเหมาะสม  

6. ผูป้ระกอบวชิาชพีไดร้บัการเพิม่พนูความรูเ้กี่ยวกบัระบบยาและการใชย้าทีเ่หมาะสม

ปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี 

7. มกีารประเมนิและปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการดา้นยาอย่างสมํ่าเสมอ  

ข. การเกบ็/สาํรอง ยา 

1. ยาทุกรายการไดร้บัการเกบ็/สาํรองอยา่งเหมาะสม เพื่อความเพยีงพอ พรอ้มใช ้

ปลอดภยั มคีุณภาพและความคงตวั สามารถทวนกลบัแหล่งทีม่า โดยมกีารตรวจสอบ

บรเิวณทีเ่กบ็ยาอย่างสมํ่าเสมอ  

2. มกีระบวนการเกบ็รกัษาและขนส่งวคัซนีใหค้งคุณภาพด ีภายใตอุ้ณหภมูทิีเ่หมาะสม

จากผูผ้ลติถงึผูร้บับรกิาร (ระบบห่วงโซ่ความเยน็) 

3. มยีา/เวชภณัฑฉุ์กเฉินในหน่วยดแูลผูป้ว่ยตามความจาํเป็น มรีะบบควบคุมทีเ่หมาะสม 

และการจดัทดแทนโดยทนัทเีมือ่มกีารใช ้

4. มกีารจดัการกบัยาทีห่อ้งยารบัคนือย่างเหมาะสม 
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5. มกีารตรวจสอบความเหมาะสมของการเกบ็/สาํรองยาทีศู่นยส์ุขภาพชุมชนในพืน้ที่

รบัผดิชอบ 
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II- 6.2 การใช้ยา 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารสัง่ใชย้าและการใหย้าทีป่ลอดภยั 

ถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ล 

ก. การสัง่ใช้ยาและถ่ายทอดคาํสัง่ 

1. ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบยาสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูร้บับรกิารแต่ละราย เช่น การ

วนิิจฉยัโรคหรอืขอ้บ่งชีใ้นการใชย้า ขอ้มลูทางหอ้งปฏบิตักิารทีจ่าํเป็น  

2. มขีอ้มลูยาทีจ่าํเป็นในรปูแบบทีใ่ชง้า่ย ในขณะสัง่ใช ้จดั และใหย้าแก่ผูร้บับรกิาร 

3. มกีารจดัทาํนโยบายเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์

จากการสัง่ใชย้าและการถ่ายทอดคาํสัง่ พรอ้มทัง้นําสู่การปฏบิตั ิ(เช่น รายละเอยีดที่

จาํเป็นในคําสัง่ใชย้า การระมดัระวงัสําหรบัยาทีด่คูลา้ยหรอืชื่อคลา้ย คาํสัง่ใชย้าทีม่โีอกาส

เกดิปญัหา และการป้องกนัการใชคู้่ยาทีม่อีนัตรกริยิารุนแรง) 

4. มกีารเขยีนคําสัง่ใชย้าอย่างชดัเจนและถ่ายทอดคําสัง่อย่างถูกตอ้ง 

5. มกีารตรวจสอบเปรยีบเทยีบคาํสัง่ใชย้ากบัยาทีผู่ป้ว่ยเคยใช ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าคําสัง่ใชย้าและ

ยาทีผู่ป้ว่ยไดร้บัเหมาะสมกบัปญัหาของผูป้่วย  

ข. การเตรียม การจดัจ่าย และการให้ยา 

1. มกีารทบทวนคําสัง่ใชย้าทุกรายการเพื่อความมัน่ใจในความเหมาะสมและความปลอดภยั  

2. ยาไดร้บัการตดิฉลากอย่างเหมาะสม ชดัเจนและอ่านง่ายโดยระบุชื่อผูป้ว่ย ชื่อยา ความ

เขม้ขน้ และขนาดยา 

3. การส่งมอบยาใหแ้ก่ผูร้บับรกิารทําโดยเภสชักรหรอืบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายและไดร้บั

การฝึกอบรม มกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของยาก่อนทีจ่ะส่งมอบ และมกีารใหค้าํแนะนํา

การใชย้าอย่างเหมาะสม  

4. กรณมีกีารใหย้าแก่ผูป้ว่ยโดยศูนยบ์รกิารสาธารณสุข จะตอ้งใหอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั

โดยบุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสมและอุปกรณ์การใหย้าทีไ่ดม้าตรฐาน 

5. มกีารตดิตามปญัหาการใชย้าของผูร้บับรกิารในระหว่างการเยีย่มบา้น และใหค้าํแนะนํา

ทีเ่หมาะสม  
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หมวดท่ี หมวดท่ี 77  การตรวจทางห้องปฏิบติัการการตรวจทางห้องปฏิบติัการ  
 

II-7.1 บริการตรวจวิเคราะหท์างห้องปฎิบติัการ 

มบีรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารประกอบการวนิิจฉยัของศูนยบ์รกิาร

สาธารณสุขเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร หรอืมรีะบบส่งตรวจทีห่น่วยบรกิาร

ภายนอกตามความจาํเป็น 

ก. บริการตรวจวิเคราะหท์างห้องปฏิบติัการของศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 

1. มบีรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารพรอ้มตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

2. บรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 

3. ผูท้าํการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารไดร้บัการอบรมทีจ่าํเป็นและมคีวามรู้

ความสามารถเพยีงพอทีจ่ะทาํการตรวจ 

4. หอ้งปฏบิตักิารอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม 

5. มน้ํีายาและวสัดุอื่นๆทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจวเิคราะหพ์รอ้มใชต้ลอดเวลา 

6. มกีารควบคุมคุณภาพการตรวจวเิคราะหท์ีเ่หมาะสม 

7. มกีารรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในเวลาทีเ่หมาะสม 

ข. การส่งตรวจวิเคราะหท่ี์ห้องปฏิบติัการภายนอก 

1. มรีะบบส่งตรวจวเิคราะหท์ีจ่าํเป็นไปยงัหอ้งปฏบิตักิารภายนอกในกรณทีีศู่นยบ์รกิาร

สาธารณสุขไมส่ามารถตรวจเองได ้

2. มกีารคดัเลอืกหอ้งปฏบิตักิารภายนอกดว้ยเกณฑท์ีเ่หมาะสม 

3. มกีารรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในเวลาทีเ่หมาะสม 
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II -7.2 บริการรงัสีวิทยา 

มบีรกิารรงัสวีทิยาประกอบการวนิิจฉยัของศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูร้บับรกิาร หรอืมรีะบบส่งตรวจทีห่น่วยบรกิารภายนอกตามความจาํเป็น  

ก. บริการรงัสีวิทยาของศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 

1. มบีรกิารรงัสวีทิยาพรอ้มตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

2. บรกิารรงัสวีทิยาเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ผูท้าํการตรวจวเิคราะหท์างรงัสวีทิยาไดร้บัการอบรมทีจ่าํเป็นและมคีวามรูค้วามสามารถ

เพยีงพอทีจ่ะทาํการตรวจ 

4. บรกิารรงัสวีทิยาอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม 

5. มน้ํีายาและวสัดุอื่นๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจวเิคราะหพ์รอ้มใชต้ลอดเวลา 

6. มกีารปฏบิตัติามแนวทางความปลอดภยัทางรงัสวีทิยา และมกีารตรวจสอบสถานทีแ่ละ

เครือ่งมอืจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

7. มกีารควบคุมคุณภาพการถ่ายภาพรงัสทีีเ่หมาะสม 

8. มกีารรายงานผลการตรวจทางรงัสวีทิยาในเวลาทีเ่หมาะสม 

ข. การส่งตรวจทางรงัสีวิทยาท่ีหน่วยบริการภายนอก 

1. มรีะบบส่งตรวจทางรงัสวีทิยาทีจ่าํเป็นไปยงัหน่วยบรกิารภายนอกในกรณทีีศู่นยบ์รกิาร

สาธารณสุขไมส่ามารถตรวจเองได ้

2. มกีารคดัเลอืกหน่วยบรกิารรงัสวีทิยาภายนอกดว้ยเกณฑท์ีเ่หมาะสม 

3. มกีารรายงานผลการตรวจทางรงัสวีทิยาในเวลาทีเ่หมาะสม 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 88  การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพหรือ การควบคมุป้องกนัโรคหรือ การควบคมุป้องกนัโรค  

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขตดิตามเฝ้าระวงั เพื่อคน้หาการเกดิโรคและภยัสุขภาพทีผ่ดิปกติ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และดาํเนินการสอบสวนควบคุมโรคไมใ่หเ้กดิการแพรร่ะบาด 

ก. การบริหารจดัการและทรพัยากร 

1. มกีารเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพครอบคลุมโรคตดิต่อทีต่อ้งรายงาน โรคและภยัสุขภาพ

ทีเ่พิม่ขึน้ผดิปกต ิ

2. มกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ ไดแ้ก่ การ

วางแผน การกํากบัดแูล การประสานงาน การตดิตามประเมนิผล (ความถูกตอ้งครบถว้น

ของขอ้มลู ความสามารถในการหยุดยัง้การเกดิผูป้ว่ยรายใหม่) 

3. มบุีคลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะและทรพัยากรทีจ่าํเป็นอื่นๆ อยา่งเหมาะสม 

ข. การเกบ็และวิเคราะหข้์อมลูเฝ้าระวงั 

1. มกีารบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ ขอ้มลูมคีวามเป็นปจัจบุนั ครบถว้น 

ถูกตอ้ง ทนัเวลา  

2. มกีารวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมายขอ้มลูการเฝ้าระวงัโดยใชว้ธิกีารทางระบาด

วทิยา 

3. มกีารตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ฝ้าระวงั คาดการณ์แนวโน้มการ

เกดิโรคสาํคญั เพื่อวางแผนป้องกนัควบคุมโรค 

ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสขุภาพ 

1. มกีารจดัทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็ (SRRT) พรอ้มทาํหน้าทีต่อบสนองการระบาด

ของโรคและภยัสุขภาพ 

2. มกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการระบาดของโรคและภยัสุขภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ

ต่อไปน้ี 

2.1. แผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉนิดา้นสาธารณสุข 

2.2. การเตรยีมทมีและความพรอ้มดา้นต่างๆ เพื่อรองรบัการระบาดตลอดเวลา 

2.3. มกีารกําหนดมาตรการป้องกนัโรคและภยัสุขภาพเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดทัง้ใน

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขและในชุมชน 

2.4. มช่ีองทางรบัรายงานผูป้ว่ยหรอืภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทีเ่หมาะสม 

3. มกีารสอบสวนโรคและการระบาดทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3.1.  การสอบสวนผูป้ว่ยเฉพาะราย เมือ่มขีอ้บ่งชี ้
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3.2. การสอบสวนการระบาด เมื่อพบเหตุการณ์ผดิปกต ิการปว่ยเป็นกลุ่มกอ้น หรอื

แนวโน้มทีจ่ะมกีารระบาด 

4. มกีารใชม้าตรการควบคุมโรคและภยัสุขภาพทีเ่หมาะสมและทนักาล เมือ่มกีารระบาด 

5. มกีารแจง้เตอืนการเกดิโรคและภยัสุขภาพไปยงัชุมชน ส่วนราชการ และองคก์รอื่นที่

เกีย่วขอ้งอยา่งทนัเวลา 

6. มกีารทบทวนบทเรยีน/ประเมนิประสทิธภิาพของการสอบสวนและการควบคุมโรคและ

ภยัสุขภาพ 

ง. การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและเตือนภยั 

1. มกีารจดัทาํรายงานสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปจัจบุนั 

2. มกีารรายงานโรคไปยงัสถานบรกิารสาธารณสุขในพืน้ทีแ่ละหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตาม

กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั  

3. มกีารเผยแพร่ขอ้มลูการเกดิโรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปจัจบุนัไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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หมวดท่ีหมวดท่ี  99  การทาํงานกบัชุมชนการทาํงานกบัชุมชน  
 

II - 9.1 การจดับริการสร้างเสริมสขุภาพในชุมชน 

ทมีผูใ้หบ้รกิารรว่มมอืกบัชุมชนจดัใหม้บีรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพทีส่นองตอบต่อความ

ตอ้งการของชุมชนทีร่บัผดิชอบ 

ก. การจดับริการสร้างเสริมสขุภาพให้ครอบคลุมประชากรรบัผิดชอบ  

1. ทมีผูใ้หบ้รกิารกําหนดชุมชน/ประชากรเป้าหมายสาํหรบัการสรา้งเสรมิสุขภาพ ซึง่อาจ

เป็นชุมชนทางภูมศิาสตร ์หรอืชุมชนทางสงัคมทีม่เีป้าหมายเดยีวกนั 

2. ทมีผูใ้หบ้รกิารประเมนิความตอ้งการของชุมชน (สถานะสุขภาพ ความเสีย่งดา้นสุขภาพ 

และปจัจยัทีม่ผีลต่อสุขภาพ) และศกัยภาพของชุมชน 

3. ทมีผู้ให้บรกิารร่วมกบัชุมชนวางแผนและออกแบบบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพในกลุ่ม

ประชากรเป้าหมาย (ครอบคลุมกลุ่มสุขภาพด ีกลุ่มเสีย่ง และกลุ่มทีม่ปีญัหาสุขภาพ) 

โดยมเีป้าหมายและตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม 

4. ทมีผูใ้หบ้รกิารประสานความรว่มมอืกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิารอื่นๆ ในการจดับรกิาร

สรา้งเสรมิสุขภาพตามแผนทีก่ําหนดไว ้

5. ทมีผูใ้หบ้รกิารตดิตามประเมนิผลและปรบัปรงุบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพในชุมชน   
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II - 9.2 การเสริมพลงัในชุมชน 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทํางานรว่มกบัชุมชนพื่อสนบัสนุนการพฒันาความสามารถของ

ชุมชนในการปรบัปรงุสุขภาพและความเป็นอยูท่ีด่ขีองชุมชน 

ก. การทาํงานเป็นคู่พนัธมิตรกบัชุมชน 

1. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชน การสรา้งเครอืข่ายของชุมชน และ

ทาํงานเป็นคู่พนัธมติรกบัชุมชนดว้ยการแลกเปลีย่นสารสนเทศ ความรู ้ทกัษะ และ

ทรพัยากร 

2. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขชีแ้นะและสนบัสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

2.1. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง 

2.2. มคีวามรว่มมอืในการกําหนดประเดน็นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทีส่ําคญั 

2.3. มคีวามรว่มมอืในการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะในแต่ละประเดน็ 

ข. การส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆในชุมชน  

1. มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนในการระบุปญัหาทีชุ่มชนใหค้วามสาํคญั 

2. มกีารวเิคราะหแ์ละคน้หากลุ่มต่างๆ ในชุมชนทีจ่ะมบีทบาทในการแก้ปญัหาของชุมชน 

เช่น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข กลุ่มแมบ่า้น กลุ่มผูต้ดิเชือ้ HIV 

3. มกีารส่งเสรมิความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพื่อแกป้ญัหาของชุมชน ตามศกัยภาพของ

แต่ละกลุ่ม 

4. มกีารตดิตามความก้าวหน้าและใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มต่างๆ ในการแกป้ญัหาอย่าง

ต่อเน่ือง 

ค. การส่งเสริมพฤติกรรม และทกัษะส่วนบคุคล 

1. มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนในการระบุพฤตกิรรมสุขภาพและทกัษะสุขภาพทีพ่งึปรารถนา

และกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งมกีารปรบัเปลีย่น 

2. มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนในการส่งเสรมิพฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีไดแ้ก่ การออกกําลงักาย 

การผ่อนคลาย อาหาร 

3. มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนในการลดพฤตกิรรมทีม่คีวามเสีย่งต่อสุขภาพ และปกป้องบุคคล

ใหพ้น้จากความเสีย่ง  

4. มกีารตดิตามแนวโน้มพฤตกิรรมสุขภาพสาํคญัของประชากรเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 
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ง. ส่งเสริมให้มีส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในชุมชนท่ีเอ้ือต่อสขุภาพ 

1. มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนในการทบทวนสถานการณ์และระบุปญัหาสิง่แวดลอ้มทาง

กายภาพในชุมชนทีม่ผีลต่อสุขภาพ 

2. มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนและผูเ้กีย่วขอ้งปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีม่ผีลต่อ

สุขภาพ เช่น การลดสิง่ปนเป้ือนทางกายภาพและสารเคม ีการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิการจดัสิง่แวดลอ้มเพื่อสนัทนาการและการพกัผ่อน การจดัสถานทีท่ี่

เอือ้ต่อกจิกรรมสุขภาพ 

จ. ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมทางสงัคมท่ีเอ้ือต่อการมีสขุภาพดี  

1. มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนในการจดัใหม้บีรกิารช่วยเหลอืทางสงัคม เช่น ผูพ้กิาร คน

เรร่อ่น 

2. มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนในการจดัสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อการมสีุขภาพด ีเช่น 

การสรา้งเครอืข่ายทางสงัคม การส่งเสรมิปฏสิมัพนัธท์างสงัคมในชุมชน 

3. ส่งเสรมิใหค้รอบครวัและชุมชนมบีทบาทในการฟ้ืนฟูสภาพสมาชกิในชุมชนเพื่อให้

สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมศีกัดิศ์รแีละมคีุณภาพชวีติ 

3.1. มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนในการคน้หาผูพ้กิาร ผูทุ้พพลภาพ หรอืสมาชกิในชุมชน

ทีต่อ้งการการฟ้ืนฟูสภาพระยะยาว 

3.2. มกีารวางแผนการฟ้ืนฟูสภาพตามสภาวะสุขภาพของสมาชกิดงักล่าว และเสรมิ

พลงัใหค้รอบครวัและชุมชนมบีทบาทในการฟ้ืนฟูสภาพ โดยสนบัสนุนใหจ้ดัทาํ

หรอืจดัหาอุปกรณ์ทีจ่าํเป็น 

3.3. การฟ้ืนฟูสภาพสมาชกิในสงัคมประกอบดว้ยการใหก้ําลงัใจและฟ้ืนฟูสภาพจติใจ

ควบคู่กบัการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 

3.4. มกีารประสานความช่วยเหลอืใหส้มาชกิในชุมชนทีต่อ้งรบัการฟ้ืนฟูสภาพเป็น

เวลานาน หรอืทีทุ่พพลภาพสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมศีกัดิศ์ร ี
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II - 9.3 การติดตามเย่ียมบ้าน (Home Health Care)  

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขรว่มมอืกบัชุมชนและทมีบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ตดิตามเยีย่มบา้น

ผูป้ว่ย ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความตอ้งการทางสุขภาพของ

บุคคลดงักล่าวไดร้บัการตอบสนองอยา่งเหมาะสม  

ก. การส่งเสริมความสามารถการติดตามเย่ียมบ้าน  

1. ผูบ้รหิารและทมีงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รว่มกนักําหนดนโยบายและกลุ่มเป้าหมายในการตดิตาม

ดแูลทีบ่า้น (ผูป้ว่ยเรือ้รงั ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ) ออกแบบระบบการดแูล

โดยใชบ้า้น ครอบครวั และชุมชนเป็นฐานในการดแูลอยา่งเหมาะสมกบัปญัหาสุขภาพ

ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผูบ้รหิารและทมีงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รว่มกนักําหนดแนวทางการตดิตามดแูลกลุ่มเป้าหมายที่

บา้น โดยพจิารณาบทบาทของครอบครวั ชุมชน และผูใ้หบ้รกิารในพืน้ที ่ 

3. ผูบ้รหิารและทมีงานพจิารณาจดัใหม้รีะบบสนบัสนุนต่างๆ ทีจ่าํเป็นเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย

และครอบครวั สามารถดแูลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายไดด้ว้ยตนเอง เช่น ระบบการเฝ้า

ตดิตามสภาวะสุขภาพ ระบบขอคาํปรกึษา ระบบการช่วยเหลอืในภาวะฉุกเฉิน

สิง่แวดลอ้มทางสงัคมและบรกิารช่วยเหลอืทางสงัคม 

4. มกีารจดัระบบขอ้มลูข่าวสารทีเ่อือ้ต่อการดแูลต่อเน่ืองและสามารถเขา้ถงึไดโ้ดย

ผูเ้กีย่วขอ้ง เช่น บนัทกึการเยีย่มบา้น การเชื่อมโยงขอ้มลูใน family folder กบั 

เวชระเบยีน 

5. มกีารตดิตามประเมนิผลความสามารถในการดแูลตนเองและการตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย นํามาใชใ้นการปรบัปรงุระบบงานของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

และสะทอ้นใหผู้เ้กีย่วขอ้งภายนอกไดร้บัทราบ 
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ตอนท่ี 3 กระบวนการทางคลินิก 

 

หมวดท่ี หมวดท่ี 11  การเข้าถึงการเข้าถึง  การการเข้ารบับริการเข้ารบับริการและการประเมินและการประเมินภาวะสขุภาพภาวะสขุภาพ  
 

III - 1.1 การเข้าถึงบริการและเข้ารบับริการ 

ผูร้บับรกิาร / ประชาชนเขา้ถงึบรกิารทีจ่าํเป็นตามความตอ้งการบรกิารสุขภาพโดยมี

อุปสรรคต่อการเขา้ถงึบรกิารน้อยทีสุ่ด 

ก. การลดอปุสรรคการเข้าถึง และเข้ารบับริการ  

1. มกีารวเิคราะหบ์รกิารทีจ่าํเป็นสาํหรบัประชากรในพืน้ทีร่บัผดิชอบนํามาจดัใหม้บีรกิาร

หรอืประสานงานเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารดงักล่าวไดส้ะดวก 

2. มกีารวเิคราะหอุ์ปสรรคต่อการเขา้ถงึบรกิารต่างๆ เช่น อุปสรรคดา้นกายภาพ ภาษา 

วฒันธรรมและอุปสรรคอื่นๆ และปรบัปรงุเพื่อลดอุปสรรคดงักล่าว 

3. ทมีผูใ้หบ้รกิารตอบสนองต่อผูร้บับรกิารในเวลาทีเ่หมาะสมกบัความเรง่ด่วนเน่ืองจาก

สภาวะสุขภาพของผูป้ว่ย มกีารกําหนดเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความเรง่ด่วน มกีารให้

ขอ้มลูและคาํอธบิายกรณีทีเ่กดิความล่าชา้ 

4. มกีารใหบ้รกิารเบือ้งตน้และประสานงานเพื่อส่งต่อ กรณีทีไ่มส่ามารถใหก้ารบรกิารไดจ้น

สิน้สุด 

5. มกีารตดิตามประเมนิผลความตอ้งการบรกิารสุขภาพทีไ่มส่ามารถตอบสนองไดใ้นแต่ละ

คลนิิก เพื่อนํามาสู่การพฒันา/ปรบัปรงุระบบการตอบสนองความตอ้งการ 
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III - 1.2 การประเมินภาวะสขุภาพ 

ผูร้บับรกิารทุกรายไดร้บัการประเมนิภาวะสุขภาพอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอสาํหรบัการ

วางแผนดแูล 

ก. การประเมิน และการประเมินติดตาม  

1. มกีารกําหนดขอบเขตและเน้ือหาของการประเมนิภาวะสุขภาพ ครอบคลุมการประเมนิ

เมือ่มาใชบ้รกิารครัง้แรก การประเมนิตดิตาม การประเมนิในแต่ละคลนิิก การประเมนิ

ผูร้บับรกิารทีต่อ้งส่งต่อไปยงัสถานบรกิารอื่น 

2. มกีารประเมนิภาวะสุขภาพผูร้บับรกิารในแต่ละคลนิิกทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะอยา่ง

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรอืความเสีย่ง เช่น ผูร้บับรกิารทีส่งสยัตดิยา/

สุรา ผูร้บับรกิารทีต่ดิเชือ้หรอืโรคตดิต่อ เดก็ทีม่พีฒันาการล่าชา้ ผูม้ปีญัหาภาวะ

โภชนาการ ผูร้บับรกิารสงูอาย ุผูร้บับรกิารทีม่รีะบบภูมคิุม้กนัตํ่า เป็นตน้   

3. มกีารบนัทกึผลการประเมนิไวใ้นเวชระเบยีนซึง่ผูใ้หบ้รกิารสามารถใชป้ระโยชน์ในการ

วางแผนและการดแูลต่อเน่ืองไดง้า่ย 

4. มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงของภาวะสุขภาพดว้ยความถีท่ีเ่หมาะสม หรอืตามที่

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขกําหนดเฉพาะสําหรบัแต่ละปญัหา 
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หมวดท่ีหมวดท่ี  22  การดแูลการดแูลผู้รบัผู้รบับริการบริการ  
 

III – 2.1 การดแูลผู้รบับริการทัว่ไป  

ผูร้บับรกิารไดร้บัการดแูลตามแผนทีว่างไวเ้พื่อตอบสนองภาวะสุขภาพของผูร้บับรกิาร

อยา่งเป็นองคร์วม 

1. มกีารวางแผนการดแูลสาํหรบัผูร้บับรกิารแต่ละราย 

2. ผูร้บับรกิาร/ครอบครวัมสี่วนรว่มในการวางแผนการดแูลตามความเหมาะสม  

3. มกีารทบทวนแผนการดแูลเมือ่ผูร้บับรกิารมกีารเปลีย่นแปลง 

4. ผูร้บับรกิารไดร้บัการดแูลตามแผน และมกีารบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน 
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III – 2.2  การดแูลผูร้บับริการเฉพาะกลุ่ม 

ผูร้บับรกิารเฉพาะกลุ่ม ไดร้บัการดแูลและบรกิารจากคลนิิกเฉพาะอย่างมคีุณภาพบน

พืน้ฐานของแนวทางปฏบิตัทิีท่นัสมยั 

1. มกีารจดัทาํแนวทางการดแูลและใหบ้รกิารผูป้ว่ยในคลนิิกเฉพาะบนพืน้ฐานของแนวทาง

ปฏบิตัทิีท่นัสมยั เช่น ผูร้บับรกิารทีส่งสยัตดิยา/สุรา ผูร้บับรกิารทีต่ดิเชือ้หรอืโรคตดิต่อ 

เดก็ทีม่พีฒันาการล่าชา้ ผูม้ปีญัหาภาวะโภชนาการ ผูร้บับรกิารสงูอาย ุผูร้บับรกิารทีม่ ี

ระบบภูมคิุม้กนัตํ่า ฝากครรภ ์ทนัตกรรม เป็นตน้ 

2. มกีารฝึกอบรมบุคลากรและจดัเครือ่งมอือุปกรณ์เพื่อใหก้ารดแูลและบรกิารตามแนวทาง

ทีก่ําหนดไว ้

3. มกีารใหก้ารดแูลและบรกิารตามแนวทางทีจ่ดัทําไว ้

4. มกีารตดิตามผลการดแูลและใหบ้รกิารเพื่อนํามาปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิาร 
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III – 3.1 การดแูลผู้รบับริการเส่ียงสงู  

ผูร้บับรกิารทีม่กีลุ่มสาํคญัหรอืกลุ่มความเสีย่งสงู/กลุ่มทีไ่ดร้บับรกิารทีม่คีวามเสีย่งสูง 

ไดร้บัการดแูลอยา่งปลอดภยั 

1. มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้ ทัง้ความเสีย่งจากภาวะสุขภาพของผูป้่วย 

และความเสีย่งจากการใหบ้รกิารของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

2. มกีารจดัทาํแนวทางในการตรวจพบความเสีย่งหรอืภาวะทีไ่มพ่งึประสงคแ์ต่เน่ินๆ และ

การจดัการกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

3. มกีารฝึกอบรมบุคลากรและจดัเครือ่งมอือุปกรณ์เพื่อใหก้ารดแูลและบรกิารตามแนวทาง

ทีก่ําหนดไวร้วมถงึการช่วยฟ้ืนคนืชพีผูป้ว่ย 

4. มกีารใหก้ารดแูลและบรกิารตามแนวทางทีจ่ดัทําไว ้

5. มกีารตดิตามผลการดแูลและใหบ้รกิารเพื่อนํามาปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิาร 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 33  การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผูร้บับริการการให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผูร้บับริการ//ครอบครวัครอบครวั  

มกีารใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัผูร้บับรกิารและครอบครวั ใหม้คีวามสามารถและรบัผดิชอบ

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

1. มกีารวางแผนใหข้อ้มลู ความรู ้และเสรมิพลงัสาํหรบักลุ่มผูร้บับรกิารสําคญั พรอ้มทัง้ 

จดัใหม้สีื่อการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 

2. มกีารบ่งชีผู้ร้บับรกิารทีส่มควรไดร้บัขอ้มลู ความรู ้และการฝึกฝนทกัษะ ประเมนิประเดน็

ทีต่อ้งเรยีนรูแ้ละความสามารถในการเรยีนรูข้องผูร้บับรกิารและครอบครวั 

3. มกีารวางแผนใหข้อ้มลู ความรู ้เสรมิทกัษะ และกําหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้

4. ผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย/ครอบครวัไดร้บัขอ้มลูความรูแ้ละการเสรมิทกัษะที่

เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

5. มกีารบนัทกึการใหข้อ้มลู ความรู ้และการเสรมิทกัษะของผูร้บับรกิาร/ประชากร

เป้าหมาย/ครอบครวั ในเวชระเบยีน 

6. มกีารตดิตามประเมนิผลเกีย่วกบัการใหข้อ้มลู ความรู ้และการเสรมิพลงั  
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หมวดท่ี หมวดท่ี 44  การประสานงานและความต่อเน่ืองในการบริการการประสานงานและความต่อเน่ืองในการบริการ  

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความรว่มมอืและประสานงานเพื่อใหม้กีารตดิตามและดแูล

ผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย อยา่งต่อเน่ืองทีใ่หผ้ลด ี

1. มกีารจดัระบบนดัผูร้บับรกิาร/ประชากรกลุ่มเป้าหมายกลบัมารบัการรกัษาต่อเน่ืองเมือ่มี

ขอ้บ่งชีอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมรีะบบช่วยเหลอืหรอืใหค้าํปรกึษาแก่ผูร้บับรกิาร/

ประชากรเป้าหมายตามความเหมาะสม 

2. มกีารสรา้งความรว่มมอืและประสานงานกบัหน่วยบรกิารสุขภาพ ชุมชน และองคก์รอื่นๆ 

เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการตดิตามดแูลผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย และ 

บรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพเขา้ในกระบวนการใหบ้รกิาร 

3. มกีารสื่อสารขอ้มลูของผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย ใหแ้ก่หน่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งใน

การใหบ้รกิาร/การดแูลต่อเน่ือง ทัง้ภายในองคก์รและกบัองคก์รภายนอก โดยคํานึงถงึ

การรกัษาความลบัของขอ้มลูผูร้บับรกิาร/ประชากรเป้าหมาย 

4. มกีารทบทวนเวชระเบยีน เพื่อประเมนิความเพยีงพอของขอ้มลูสาํหรบัการดแูลต่อเน่ือง 

5. มกีารตดิตามผลการใหบ้รกิาร/ดแูลต่อเน่ือง เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าความตอ้งการของผูร้บับรกิาร/

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการตอบสนอง และนําผลการตดิตามมาใชป้รบัปรุง/วางแผน

บรกิารในอนาคต 
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ตอนท่ี 4 ผลการดาํเนินงานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 

 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขกําหนดรปูแบบ และขอบเขตของผลลพัธก์ารดาํเนินงานที่

ตอ้งการ โดยแสดงใหเ้หน็ผลการดาํเนินงาน และทบทวนปรบัปรงุผลการดาํเนินการ/วเิคราะห ์ 

ในประเดน็สําคญั ไดแ้ก่  

1. ดา้นการบรกิาร รกัษาพยาบาล แบบผสมผสานและการฟ้ืนฟูสภาพ (ภายใน

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข)  

2. ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรคตามกลุ่มประชากร (ในชุมชน) และ 

ดา้นการเรยีนรูข้องชุมชน 

3. ดา้นการมุง่เน้นผูร้บับรกิาร/ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผูร้บัผลงาน 

4. ดา้นทรพัยากรบุคคล 

5. ดา้นประสทิธผิลกระบวนการ 

6. ดา้นการนํา 

นอกจากน้ีอาจทบทวนปรบัปรงุผลการดาํเนินงานของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

เปรยีบเทยีบกบัศูนยบ์รกิารสาธารณสุขอื่น หรอืองคก์รอื่นทีม่ภีารกจิคลา้ยคลงึกนั เพื่อปรบัปรงุ

และพฒันาผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยนื  
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IIVV--  11  ด้านการบริการด้านการบริการ  รกัษาพยาบาล แบบผสมผสาน และการฟ้ืนฟสูภาพ รกัษาพยาบาล แบบผสมผสาน และการฟ้ืนฟสูภาพ ภายในภายใน

ศนูยบ์ริการสาธารณสขุศนูยบ์ริการสาธารณสขุ    

1. การบริการกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป: ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั 

และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัในภาพรวม ดา้นการดแูลผูร้บับรกิารทัว่ไป 

กระบวนการใหบ้รกิาร ความปลอดภยั  การประสานงานกบัหน่วยบรกิารสุขภาพอื่น

ในพืน้ที ่ตวัอยา่งเช่น  อตัราการใชบ้รกิาร อตัราการส่งต่อ ระยะเวลารอคอย อตัรา

การมาตรวจตามนดั  ผลลพัธภ์าวะแทรกซอ้นของผูป้ว่ย/ผูร้บับรกิาร เป็นตน้ 

2. การบริการ/ดแูลผู้ป่วยโรคเรือ้รงั/กลุ่มโรคสาํคญั: ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดง

ใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัผลลพัธด์า้นคุณภาพของผูป้ว่ย

เรือ้รงั /กลุ่มโรคสําคญั (เช่น วณัโรค เบาหวาน ความดนัโลหติสงู สุขภาพจติ และ 

จติเวช เป็นตน้) กระบวนการใหบ้รกิาร ความปลอดภยั ผลลพัธด์า้นการดแูลต่อเน่ือง  

ภาวะแทรกซอ้นทีล่ดลง  สดัส่วนของประชาชนในเขตรบัผดิชอบทีเ่ป็น

กลุ่มเป้าหมายทีม่าใชบ้รกิารทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุข 

3. การบริการคลินิกส่งเสริมสขุภาพ: ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบั

ปจัจบุนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ กลุ่มผูร้บับรกิาร/

ผูป้ว่ย คลนิิกเฉพาะทีส่ําคญั  
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IIVV  --  22  ด้านการส่งเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรคตามกลุ่มประชากร ด้านการส่งเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรคตามกลุ่มประชากร ((ในชุมชนในชุมชน) )   

1. การส่งเสริมสุขภาพ: ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจบุนั และแนวโน้ม

ของตวัชีว้ดัสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมสุขภาพ และผลลพัธส์ุขภาพของประชากรใน

ชุมชน เช่น เครือ่งชีว้ดัครอบคลุมของประชากรเป้าหมายทีไ่ดร้บับรกิารส่งเสรมิ

สุขภาพ ดา้นต่างๆ ทัง้ภาพรวม และจาํแนกตามประเภทของภาวะดา้นสุขภาพ  

(เช่น กลุ่มด ีกลุ่มเสีย่ง และกลุ่มปว่ย เป็นต้น) ความครอบคลุมของการคดักรอง

ภาวะเสีย่งของประชากรกลุ่มต่างๆ อตัราการปว่ยดว้ยโรคทีป้่องกนัได ้รอ้ยละ

ประชากรกลุ่มเสีย่งดา้นภาวะสุขภาพดา้นต่างๆ เช่น ความอว้น การสบูบุหรี ่

พฤตกิรรมการบรโิภค การออกกําลงักายไมเ่พยีงพอ ความสามารถของประชากร

เป้าหมายในการดแูลตนเอง เป็นตน้  

2. การควบคมุ และป้องกนัโรค: ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั 

และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญัดา้นการควบคุม ป้องกนัโรค เช่น เครือ่งชีว้ดั

ครอบคลุมของประชากรเป้าหมายทีไ่ดร้บับรกิารป้องกนัโรคดา้นต่างๆ ความ

ครอบคลุมของการคดักรองภาวะเสีย่งของประชากรกลุ่มต่างๆ อตัราการปว่ยดว้ย

โรคตาม รง. 506/โรคอุบตัใิหม ่ความสามารถของประชากรเป้าหมายในการดแูล

ตนเอง ความรวดเรว็ ทนัเวลาของการรายงาน  เป็นตน้ 

3. ด้านการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน: ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงให้

เหน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั เช่น การมสี่วนรว่มของชุมชนใน

การจดับรกิารสุขภาพในพืน้ที ่ความสามารถของชุมชนในการเฝ้าระวงัภาวะเสีย่ง

ดา้นสุขภาพ ทัง้ดา้นการส่งเสรมิ การป้องกนัโรค การจดัการปญัหาสุขภาพในชุมชน 

ระดบัความรูข้องประชาชน และชุมชนในการดแูลดา้นสุขภาพ/ป้องกนัโรค รวมทัง้

ตวัชีว้ดัผลดา้นการมสี่วนรว่มขององคก์รทอ้งถิน่/ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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  IIVV  --  33    ด้านการมุ่ด้านการมุ่งเน้นผู้รบับริการงเน้นผู้รบับริการ//ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้รบัผลงาน ผู้รบัผลงาน   

1. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั 

เช่น ผลลพัธด์า้นความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร ประชาชน และ 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เป็นตน้ 

2. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัคุณค่าและความนิยมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เช่น พฤตกิรรมความ

นิยมของประชาชนในการเลอืกใชบ้รกิารทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุข เป็นตน้ 
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IIVV  --  44  ด้านทรพัยากรบคุคลด้านทรพัยากรบคุคล  

1. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

ดา้นความผกูพนั/ผาสุก และความพงึพอใจของบุคลากร  

2. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัขดีความสามารถของบุคลากร  

3. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบับรรยากาศการทํางาน  

4. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัดา้นภาวะสุขภาพของบุคลากร สุขอนามยั   
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IIVV  --  55  ด้านประสิทธิผลของกระบวนการด้านประสิทธิผลของกระบวนการ  

1. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัคุณภาพระบบยา  

2. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัระบบบรหิารเวชระเบยีน และความสมบรูณ์เวชระเบยีน 

3. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัความปลอดภยัของอาคารสถานที ่ 

4. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้  

5. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัดา้นการพยาบาล    

6. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัระบบบรหิารความเสีย่ง  
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IIVV  --  66  ด้านการนํา ด้านการนํา   

1. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัการบรรลุผลตามกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารของศูนย ์ 

2. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

ทางดา้นงบประมาณ/การเงนิ ความรบัผดิชอบทางดา้นการเงนิ การปฏบิตัติาม 

กฎระบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย  

3. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขแสดงใหเ้หน็ระดบัปจัจุบนั และแนวโน้มของตวัชีว้ดัสาํคญั

เกีย่วกบัการสนบัสนุน ความรว่มมอื และ ความรบัผดิชอบต่อชุมชน เช่น การม ี

ส่วนรว่มของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ทอังถิน่/ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

เป็นตน้ 
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แนวทางการให้คะแนน : Scoring Guideline 
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การพฒันาคณุภาพบริการศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 

 

แนวคิดหลกั 

 หวัใจสําคญัของการพฒันาคุณภาพของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ซึง่เป็นหน่วยบรกิาร

สุขภาพประเภททีไ่มไ่ดร้บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื คอื การเน้นบรกิารแบบองคร์วม ผสมผสาน บรกิาร

ทัง้ 4 มติ ิทัง้ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค การรกัษา และการฟ้ืนฟูสภาพ ไปพรอ้ม

กนั และสนบัสนุนการพึง่ตนเองของประชาชน ซึง่กระบวนการดาํเนินงานตอ้งคาํนึงถงึมติิ

ทางดา้นจติใจ สงัคม และ สภาพแวดลอ้มของประชาชน หรอืผูร้บับรกิาร 

 การพฒันาคุณภาพศูนยบ์รกิารสาธารณสุข  ไดนํ้าแนวคดิ 3C-PDSA , 3P (Purpose –

Process - Performance ) เน้นวธิคีดิ และการเรยีนรูป้รบัตวัอยา่งเป็นระบบมาใช ้ซึง่จะเน้นการ

ประเมนิเพื่อการพฒันา โดยใชม้าตรฐานและการประเมนิตนเองเป็นเครือ่งมอืในการกระตุ้นให้

เกดิกระบวนการเรยีนรู ้ และการพฒันา  

เป้าหมาย 

 เป้าหมายของกระบวนการพฒันา และประเมนิกระบวนการคุณภาพศูนยบ์รกิาร

สาธารณสุข คอื การกระตุน้ใหศู้นยบ์รกิารสาธารณสุข เกดิกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัระหว่าง 

ผูป้ฏบิตั ิและผูบ้รหิารในหน่วยงานของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ

ชุมชน เพื่อพฒันาระบบบรกิารทัง้ภายในศูนยบ์รกิารสาธารณสุขและในชุมชน ใหต้อบสนอง

ความจาํเป็นดา้นสุขภาพของประชาชนในเขตรบัผดิชอบ ผสมผสานกบัชุมชนปรบัวธิทีาํงานตาม

หลกัการใหเ้หมาะสมกบับุคคลและสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้ทาํใหผู้ร้บับรกิารและประชาชนเขา้ถงึ

บรกิารไดง้่าย  

การทาํความเข้าใจกบัการพฒันาและรบัรองศนูยบ์ริการสาธารณสขุอย่างรอบด้าน  

 การทําความเขา้ใจกระบวนการคุณภาพใหร้อบดา้นอาจใชม้มุมองใน 3 มติคิอื  

1) มติขิองพืน้ทีก่ารพฒันา 2) มติขิองกระบวนการพฒันาตามแนวคดิ 3C-PDSA 3) มติขิองการ

ประเมนิ 
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1. มิติพื้นท่ีของการพฒันา 4 วงเพ่ือความครอบคลมุ: กลุ่มของระบบย่อยใน

ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 

 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ประกอบดว้ยระบบยอ่ยต่างๆ จาํนวนมาก การพฒันาต่างๆ จะ

เริม่ตน้ทีร่ะบบยอ่ยเหล่าน้ี ระบบยอ่ยแต่ละระบบจะมเีป้าหมาย ผูร้บัผลงาน กระบวนการทํางาน 

และผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน 

การทําความเขา้ใจในการมอียูข่องระบบยอ่ยต่างๆ ความสมัพนัธก์บัระบบยอ่ยอื่นๆ และ

โอกาสทีจ่ะมกีารทบัซอ้นในการพฒันาระหว่างระบบยอ่ยต่างๆ จะช่วยใหก้ารพฒันาคุณภาพงา่ย 

มปีระสทิธภิาพ สมบรูณ์และไมส่บัสน 

เมือ่วเิคราะหร์ะบบยอ่ยต่างๆ ในศูนยบ์รกิารสาธารณสุข สามารถจดักลุ่มหรอืพืน้ทีไ่ด้

เป็น 1) ระบบยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยบรกิารต่างๆ หรอืระบบยอ่ยของแต่ละหน่วยบรกิาร      

2) ระบบยอ่ยของการดแูลกลุ่มผูร้บับรกิารต่างๆ ทีเ่รยีกว่ากลุ่มประชากรทางคลนิิก (clinical 

population) หรอืกลุ่มโรค และ หตัถการต่างๆ นัน่เอง 3) ระบบงานต่างๆ ทีส่นบัสนุนหรอืเป็น

แกนหลกัสาํคญัและเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานและกจิกรรมบรกิารจาํนวนมาก รวมทัง้การขบัเคลื่อน

และตดิตามการพฒันาในระดบัองคก์ร เมือ่รวมทัง้สามกลุ่มเขา้ดว้ยกนั กจ็ะเป็นระบบของทัง้

องคก์ร 
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2. มิติของกระบวนการพฒันาตามแนวคิด 3C-PDSA 

  

 

 

 

 

 

 

 

การใชม้าตรฐานเพื่อการพฒันาและตดิตามคุณภาพถอืว่าเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีส่ําคญั 

เป็นการเชื่อมโยงหลกัการและนามธรรมสู่การปฏบิตั ิ

 3C (Context, Core Values & Concepts, Criteria) คอืองคป์ระกอบทีจ่ะทําใหเ้กดิการ

คดิหรอืการวางแผนทีด่ ีทาํใหรู้ว้่าอะไรคอืลาํดบัความสําคญัหรอืความจาํเป็นทีต่นจะตอ้งทาํ 

PDSA (Plan-Do-Study-Act) คอืวงลอ้ของการปฏบิตั ิตัง้แต่การออกแบบ การนําไปปฏบิตั ิการ

เรยีนรูห้รอืทบทวนตดิตามประเมนิผล และการปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ โดย 3C-PDSA จะเริม่จาก

ตรงไหนก่อนกไ็ด ้แต่เริม่แลว้ควรขยบัไปจนครบทุกองคป์ระกอบทีเ่หลอื 

 ส่ิงท่ีเช่ือมระหว่างการคิด (3C) กบัการทาํ (PDSA) คือเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค:์ 

เป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์องการทํางานหรอืการพฒันาทีด่ ีมาจากการวเิคราะห ์context หรอื

สถานการณ์เฉพาะของตน คู่กบัการวเิคราะหเ์ป้าหมายของ criteria หรอืมาตรฐาน เมือ่ได้

เป้าหมายชดัเจน กส็ามารถกําหนดตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนเพื่อการตดิตามกํากบัหรอืการประเมนิผลได ้

เมือ่มเีป้าหมายชดัเจน รูป้ระเดน็สาํคญัต่างๆ ทีเ่ป็นความเสีย่งหรอืความตอ้งการ กส็ามารถ

ออกแบบระบบงานทีเ่หมาะสมได ้

 ในการคดิและการทาํทีด่นีัน้ ควรจะมหีลกัการหรอืแก่นคุณค่าการทาํงาน/ค่านิยมหลกั 

(Core Values & Concepts) เป็นตวักํากบั เป็นสิง่ทีท่าํใหเ้กดิความลุ่มลกึในการพฒันา ยิง่ทาํ

ความเขา้ใจใหล้กึซึง้ ยิง่เหน็โอกาสพฒันามากขึน้   

 การเรียนรู้ (Study หรือ Learning) เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนการพฒันา การเรยีนรู ้

ในทีน้ี่ครอบคลุมการทบทวนและตดิตามประเมนิผลเพื่อพฒันา/ปรบัปรงุระบบในทุกรปูแบบ ซึง่ 

มวีธิกีารมากมาย ตวัอยา่งเช่น 

1) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(knowledge sharing) โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรูท้ีเ่กดิจากการ

ปฏบิตั ิซึง่เดมิมกัจะถอืกนัว่าเป็นสิง่ทีอ่ยูน่อกตํารา แต่ทีจ่รงิมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในการทํางาน 

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท
(Context)

มาตรฐาน
(Criteria/Standards)

เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์

ตัวชี�วัด

ประเด็นสําคัญ
ความเสี�ยงสําคัญ

ความต้องการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)
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ส่วนหน่ึงจะไดค้าํตอบว่าทาํอยา่งไรใหค้วามรูใ้นตํารามาสู่การปฏบิตัไิดจ้รงิ และในกรณทีีไ่ม่

สามารถทําตามแนวทางทีค่วรจะเป็นได ้จะทําอยา่งไรใหป้ลอดภยัทีสุ่ด 

2) สุนทรยีสนทนา (dialogue) เป็นการเรยีนรูข้องกลุ่มทีไ่ดผ้ลทัง้ในดา้นความเขา้ใจผูอ้ื่น 

ความเขา้ใจตนเอง ก่อใหเ้กดิความสุขและมพีลงัในการทีจ่ะก้าวต่อไปขา้งหน้า 

3) การเขยีนบนัทกึความก้าวหน้า (portfolio) จะทําใหผู้เ้ขยีนไดต้กผลกึความคดิให้

ชดัเจนยิง่ขึน้ การเขยีนบนัทกึอาจจะเป็นการเขยีนอยา่งอสิระ ไมต่อ้งมรีปูแบบ หรอือาจจะเป็น

การเขยีนตามประเดน็ทีก่ําหนดไว ้เช่น CQI story 

4) การใชต้วัตามรอย (tracer) เป็นการตดิตามสิง่ทีเ่ราคุน้เคย สามารถสงัเกตเหน็และ

ตดิตามไปตามขัน้ตอนหรอืกระบวนการต่างๆ ไดง้า่ย ตวัตามรอยอาจจะเป็นกลุ่มผูร้บับรกิาร 

หรอืกลุ่มโรค ขอ้มลูข่าวสาร ยา สิง่ส่งตรวจ เป็นตน้ การตามรอยช่วยใหเ้ราเขา้ไปทําความเขา้ใจ

ในสถานการณ์จรงิ ช่วยใหเ้ราเหน็ความเชื่อมโยงของระบบทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

5)  การทบทวนหลงัทํากจิกรรม (after action review) ทุกครัง้หลงัจากทํากจิกรรม ไมว่่า

จะเป็นกจิกรรมเลก็หรอืใหญ่ ทมีงานทีร่ว่มกจิกรรมมาทบทวนรว่มกนัว่าสิง่ทีท่ําลงไปนัน้บรรลุ

เป้าหมายทีต่ ัง้ไวแ้ต่แรกหรอืไม ่อะไรคอืความสาํเรจ็หรอืคุณค่าทีค่วรรกัษา อะไรคอืจุดอ่อนทีค่วร

ปรบัปรงุในโอกาสต่อไป 

6) การตดิตามตวัชีว้ดั การวเิคราะหข์อ้มลูและการประเมนิการบรรลุเป้าหมาย (indicator 

monitoring, data analysis, & goal achievement assessment) เป็นการเรยีนรูจ้ากขอ้มลูเชงิ

ปรมิาณ ซึง่จะทาํใหท้ราบแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงและระดบัการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างจาก

เป้าหมาย ควรใหค้วามสาํคญัใหม้ากกบัการวเิคราะหแ์ละการเชื่อมโยงขอ้มลู ขณะเดยีวกนัพงึ

ระวงัขอ้จาํกดัหรอืผลเสยีของการวดัและการประเมนิเชงิปรมิาณ ซึง่จะตอ้งนําเอาการประเมนิ

ดา้นอื่นๆ มาประกอบดว้ย 

7) การทํากจิกรรมทบทวนคุณภาพ (quality review activities) เป็นการเรยีนรูจ้าก

จดุอ่อน ความเสีย่ง เหตุการณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์และเสยีงสะทอ้นต่างๆ เพื่อนําไปสู่การปรบัปรงุ

ระบบใหม้คีวามรดักุมยิง่ขึน้  พงึระวงัว่าจะไมใ่ช่การทบทวนเพื่อเป็นการจบัผดิตวับุคคลเป็น

เป้าหมายแรก แต่มุง่เรยีนรูส้ถานการณ์เพื่อช่วยเหลอืบุคคล การเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งใน

เหตุการณ์ไดย้อ้นรอยบอกเล่าความรูส้กึและความคดิทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ 

(cognitive walkthrough) จะช่วยใหเ้หน็โอกาสพฒันาในเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ทีจ่ะช่วยให้

ผูป้ฏบิตังิานทํางานไดง้่ายขึน้ 

8) การประเมนิตนเองตามมาตรฐานและการใหค้ะแนนตามระดบัการปฏบิตัติาม

มาตรฐาน (self assessment of standard compliance & scoring) มาตรฐานเป็นเครือ่งมอืช่วย

ใหเ้ราไดม้องเหน็ว่าระบบงานทีว่างไวน้ัน้มคีวามรดักุมเหมาะสมดแีลว้หรอืไม ่มกีารนําวงลอ้ 
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PDSA มาปฏบิตัอิยา่งไร สามารถบอกถงึการบรรลุเป้าหมายในแต่ละระบบหรอืกระบวนการได้

เพยีงใด 

9) การทบทวนเวชระเบยีน (medical record review) การทบทวนเวชระเบยีนในขัน้

พืน้ฐานคอื การทบทวนความสมบูรณ์ของการบนัทกึ หากจะใหก้ารทบทวนนัน้มผีลถงึคุณภาพ

การดแูลผูร้บับรกิาร ควรจะทบทวนใหเ้หน็ถงึคุณภาพของการปฏบิตัใินขัน้ตอนต่างๆ ของ

กระบวนการดูแลผูร้บับรกิาร โดยมเีป้าหมายเพื่อการปรบัปรงุ มใิช่การกล่าวโทษหรอืหาผูก้ระทาํ

ผดิ 

3. มิติการประเมินผล  

 การประเมนิผลในมุมมองทัว่ไปกค็อื S (Study) ใน 3C-PDSA ซึง่ไดก้ล่าวถงึวธิกีารที่

หลากหลายมาแลว้ในหวัขอ้ทีผ่่านมา 

การประเมนิผลทีเ่ป็นเรือ่งเฉพาะของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข เป็นการประเมนิเพื่อให้

ทราบถงึระดบัความกา้วหน้าในการพฒันา โดยการประเมนิในลกัษณะน้ีอยูบ่นสมมุตฐิานว่า 

ถา้แต่ละแผนก/หน่วยงานทําหน้าทีข่องตนเองอย่างดแีลว้ สถานพยาบาลแห่งนัน้จะใหบ้รกิาร 

และการรกัษาดา้นการบรกิาร รกัษาพยาบาล แบบผสมผสาน และการฟ้ืนฟูสภาพ และการ

ส่งเสรมิสุขภาพทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพน้ี  เหน็ว่าการทําดขีองแต่ละแผนก/หน่วยงานเป็น

สิง่จาํเป็นแต่ไมเ่พยีงพอ จะตอ้งดวู่าแผนก/หน่วยงานต่างๆเหล่าน้ีทํางานรว่มกนัอย่างไร ไดร้บั

การสนับสนุนทีเ่พยีงพอหรอืไม ่นอกจากน้ีการประเมนิยงัมเีป้าหมายเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจใน

การพฒันาคุณภาพทีผ่่านมา และเพื่อใหเ้หน็ว่าโอกาสขา้งหน้าคอืการพฒันาในเรือ่งใด  กล่าวอกี

นยัหน่ึงเป็นการประเมนิเพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนอยา่งต่อเน่ืองไปขา้งหน้า 

 การประเมินภายใน เป็นสิง่ทีท่าํไดง้่าย ทําไดบ่้อย ซึง่หากทาํดว้ยความเขา้ใจว่าเป็น

การประเมนิเพื่อใหก้ําลงัใจและใหเ้หน็โอกาสพฒันา จะไดป้ระโยชน์และจะเป็นกลไกสาํคญัเพื่อให้

เกดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  และไมจ่าํเป็นว่าจะตอ้งเป็นรปูแบบของการเยีย่มสํารวจเพยีงอย่าง

เดยีว 

 การประเมินจากภายนอก เป็นสิง่กระตุน้ทีท่าํใหเ้กดิการรวมตวั การตัง้เป้าหมาย

ระยะเวลาทีจ่ะทําใหส้าํเรจ็  และส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเรือ่งยากๆ ไดใ้นเวลาทีไ่ม่นาน

เกนิไป ขอ้สาํคญัคอืการมคีวามสมัพนัธแ์บบผูใ้หญ่-ผูใ้หญ่ และทมีงานของศูนยบ์รกิาร

สาธารณสุขไม่มเีจตคตทิีไ่ม่สุดโต่งไปดา้นใดดา้นหน่ึง  คอื เจตคตขิองการยอมจาํนน และเจตคติ

ของการปกป้องตนเอง  

 การประเมนิจากภายนอกจะเป็นการประเมนิตามมาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุขซึง่

เป็นมาตรฐานทีมุ่ง่เน้นทีร่ะบบงาน และ ผลลพัธก์ารดําเนินการศูนยบ์รกิารสาธารณสุข  
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พืน้ฐานและหลกัการของมาตรฐานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ  

  

พื้นฐานในการจดัทาํมาตรฐาน 

พืน้ฐานในการกําหนดมาตรฐานสําหรบักระบวนการประเมนิ และรบัรองกระบวนการ

คุณภาพ (accreditation) ขึน้อยูก่บัปรชัญาของการใหบ้รกิารในแต่ละช่วงเวลา ปจัจุบนัวงการ

บรกิารสุขภาพส่วนใหญ่มคีวามเชื่อว่า ปรชัญาเรือ่ง quality improvement คอื ทางออกสาํหรบั

บรกิารสุขภาพบรกิารสุขภาพซึง่กําลงัเผชญิปญัหาเรือ่งค่าใชจ้่าย ความไมพ่งึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร/ประชาชน ความสญูเปล่า มาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข จงึอยูบ่นพืน้ฐานเหล่าน้ี 

ไดแ้ก่ 1) การปรบัปรงุพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 2) การมุง่เน้นผูร้บับรกิาร/ผูป้ว่ย 3) การ

สนบัสนุนทรพัยากรและภาวะผูนํ้า 

หลกัการจดัทาํมาตรฐาน  

 หลกัการในการกําหนดและการใชม้าตรฐาน ประกอบดว้ย  

• เน้ือหาและโครงสรา้ง: 1) สะทอ้นปรชัญาการสรา้งมาตรฐานดงัทีก่ล่าวขา้งตน้  

2) ส่วนโครงสรา้งมาตรฐานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ประกอบดว้ย องคป์ระกอบมาตรฐาน  

4 ตอน ตอนที ่1 การนํา ตอนที ่2 ระบบงานสําคญั ตอนที ่3 กระบวนการทางคลนิิก 

ตอนที ่4 ผลการดาํเนินงานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

• รปูแบบ: มคีวามยดืหยุน่ (flexibility) มาตรฐานเน้นการกําหนดเป้าหมายมากกว่าการ 

บ่งบอกวธิกีารปฏบิตั ิทาํใหศู้นยบ์รกิารต่างๆมอีสิระทีจ่ะเลอืกวธิกีารปฏบิตัดิว้ยตนเอง  

การใชม้าตรฐาน : ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้แบบแผนการปฏบิตัทิีด่ ี

สาํหรบัศูนยบ์รกิารสาธารณสุข เป็นจดุเริม่ต้นใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และปรกึษาหารอืกนั 

รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืในการใหผู้เ้ยีย่มสํารจจากภายนอกในการมาทบทวน และกระตุ้นการเรยีนรู้

รว่มกบัทมีบุคลากรในศูนยบ์รกิารสาธารณสุข  
 



สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)      61 
 

 
 

ภาคผนวก 

 

 



สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)      62 
 

 
 

 
 

 

 



สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)      63 
 

 
 

บรรณานุกรม 

 

          กองการพยาบาลสาธารณสุข สาํนกัอนามยั กรงุเทพมหานคร. (2548). มาตรฐาน

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข สาํนกัอนามยั กรงุเทพมหานคร.กรงุเทพมหานคร : อนิฟินิตี ้

          กองการพยาบาลสาธารณสุข สาํนกัอนามยั กรงุเทพมหานคร.(2552). มาตรฐานการ

บรหิารการพยาบาล ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข สาํนกัอนามยั กรงุเทพมหานคร. กรงุเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 

          กองการพยาบาลสาธารณสุข สาํนกัอนามยั กรงุเทพมหานคร. (2552). มาตรฐานการ

ปฏบิตักิารพยาบาล ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข สาํนกัอนามยั กรงุเทพมหานคร. กรงุเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 

          สาํนกัพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.

(2552). เกณฑค์ุณภาพ เครอืขา่ยบรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care Award: PCA ). 

กรงุเทพมหานคร: สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

          สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล.(2551). มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิาร

สุขภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี. กรงุเทพมหานคร : บรษิทัหนงัสอืดี

วนัจาํกดั 

          Joint Commission International Accreditation.(2010) Standards For Ambulatory 

Care2
nd

 Editon. [online] available: http://www.jointcommissioninternational.org/Accreditation-

Manuals/Joint-Commission-International-Accreditation-Standards-for-Ambulatory-Care-2nd-

Edition-PDF-book/1510/  [2011, Dec 15] 

 

 

 

http://www.jointcommissioninternational.org/Accreditation-Manuals/Joint-Commission-International-Accreditation-Standards-for-Ambulatory-Care-2nd-Edition-PDF-book/1510/�
http://www.jointcommissioninternational.org/Accreditation-Manuals/Joint-Commission-International-Accreditation-Standards-for-Ambulatory-Care-2nd-Edition-PDF-book/1510/�
http://www.jointcommissioninternational.org/Accreditation-Manuals/Joint-Commission-International-Accreditation-Standards-for-Ambulatory-Care-2nd-Edition-PDF-book/1510/�

	คำนำ
	สารบัญ
	แนวทางการใช้มาตรฐาน
	ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริหารจัดการ
	หมวดที่ 1 การนำ
	I-1.1 การนำ และการกำกับกิจการ
	ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม
	ข. การสื่อสารและจุดเน้นของศูนย์บริการสาธารณสุข
	ค. การกำหนดทิศทางและการประเมินผล
	ง. การกำกับดูแลการบริหารจัดการ
	I- 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
	ก. ความรับผิดชอบต่อสังคม
	ข. พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

	หมวดที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
	I-2.1 การจัดทำกลยุทธ์
	ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ์
	ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

	หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการ /ผู้รับผลงาน
	ก. ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย/ประชากรเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	I - 3.2 การพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ/ประชากรเป้าหมาย และชุมชน
	ก. กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ
	ข. การดูแลผู้รับบริการ /ประชากรเป้าหมาย และชุมชนที่มีความต้องการเฉพาะ

	หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลงาน
	I - 4.1 การวัดวิเคราะห์และปรับปรุงผลงานขององค์กร
	ก. การวัดผลงาน
	ข. การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลงาน
	ก. การจัดการสารสนเทศ
	ข. คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ

	หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
	ก. การจัดระบบและการบริหารเพื่อเพิ่มคุณค่าบุคลากร
	ข. การพัฒนาบุคลากร
	ค. การประเมินผูกพัน และ ความพึงพอใจ
	I-5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
	ก. ขีดความสามารถ และความเพียงพอ ของบุคลากร
	ข. บรรยากาศในการทำงาน
	ค. สุขภาพบุคลากร


	ตอนที่ 2 ระบบงานสำคัญ
	หมวดที่ 1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
	II-1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ
	II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
	ข. คุณภาพการให้บริการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข

	หมวดที่ 2 การพยาบาล
	หมวดที่ 3 สิ่งแวดล้อมในการบริการ
	II-3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
	II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค
	II - 3.3 การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

	หมวดที่ 4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
	หมวดที่ 5 ระบบเวชระเบียน
	II- 5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน
	II - 5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย

	หมวดที่ 6 การจัดการระบบยา
	ก. การวางแผนและการจัดการ
	ข. การเก็บ/สำรอง ยา
	ก. การสั่งใช้ยาและถ่ายทอดคำสั่ง
	ข. การเตรียม การจัดจ่าย และการให้ยา

	หมวดที่ 7 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
	II-7.1 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ
	II -7.2 บริการรังสีวิทยา

	หมวดที่ 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพหรือ การควบคุมป้องกันโรค
	ข. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง
	ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
	ง. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย

	หมวดที่ 9 การทำงานกับชุมชน
	II - 9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
	II - 9.2 การเสริมพลังในชุมชน
	II - 9.3 การติดตามเยี่ยมบ้าน (Home Health Care)


	ตอนที่ 3 กระบวนการทางคลินิก
	หมวดที่ 1 การเข้าถึง การเข้ารับบริการและการประเมินภาวะสุขภาพ
	III - 1.2 การประเมินภาวะสุขภาพ

	หมวดที่ 2 การดูแลผู้รับบริการ
	หมวดที่ 3 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้รับบริการ/ครอบครัว
	หมวดที่ 4 การประสานงานและความต่อเนื่องในการบริการ

	ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข
	IV- 1 ด้านการบริการ รักษาพยาบาล แบบผสมผสาน และการฟื้นฟูสภาพ ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข
	IV - 2 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคตามกลุ่มประชากร (ในชุมชน)
	IV - 3  ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้รับผลงาน
	IV - 4 ด้านทรัพยากรบุคคล
	IV - 5 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
	IV - 6 ด้านการนำ

	แนวทางการให้คะแนน : Scoring Guideline
	การพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
	พื้นฐานและหลักการของมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
	ภาคผนวก
	บรรณานุกรม



