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ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญโดยนำยแพทย์ประภำส วีระพล 
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญได้พัฒนำระบบคุณภำพ รพ.สต. ภำยใต้ชื่อ โครงกำร 
SMART รพ.สต. เน้นกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรสุขภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและ
ควำมจ ำเป็นด้ำนสุขภำพของประชำชน ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำเครือข่ำยระบบบริกำรสุขภำพ
ปฐมภูมิและแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต.ในจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเรียนรู้งำนของบุคลำกรใน รพ.สต. 
ท้ังผู้อ ำนวยกำรรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล พยำบำลวิชำชีพ นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
เจ้ำพนักงำนงำนสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข แพทย์แผนไทย ให้ สำมำรถน ำ
กระบวนกำรตำมมำตรฐำนและคุณภำพกำรบริกำรไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันท้ังจังหวัด 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) กระบวนกำรพัฒนำคู่มือ 2) วัตถุประสงค์ 3) บทบำท
หน้ำท่ี 4) ค ำจ ำกัดควำม 5) ภำรกิจ รพ.สต. 6) ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และ 7) ระบบติดตำม
ประเมินผล 

คณะผู้จัดท ำจะติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน    
ท่ีก ำหนดของคู่มือฉบับนี้ เพื่อน ำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรใน 
รพ.สต. อย่ำงเป็นระบบต่อไป 
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 1. กระบวนกำรพัฒนำคู่มือ รพ.สต. 
 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญได้จัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อ ำนำจเจริญ ท่ี 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคู่มือมำตรฐำนโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล (คู่มือ รพ.สต.) จังหวัดอ ำนำจเจริญ  ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำท่ีจำกกลุ่มงำน/งำน       
ในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอด้ำนบริหำรหรือวิชำกำร 
ตัวแทน ผอ.รพ.สต. ตัวแทนนักวิชำกำรสำธำรณสุข ตัวแทนพยำบำลวิชำชีพ ตัวแทนเจ้ำพนักงำน
ทันตสำธำรณสุข ตัวแทนเจ้ำพนักงำนแพทย์แผนไทย และตัวแทนแพทย์ เพื่อจัดท ำคู่มือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลของจังหวัดอ ำนำจเจริญ (คู่มือ รพ.สต.) และติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ รพ.สต. โดยเร่ิมจำกให้กลุ่มงำนฯ ยกร่ำงมำตรฐำนคู่มือ รพ.สต. 
น ำไปทดลองใช้ในพื้นท่ี 15 แห่ง จำกนั้นได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ รับฟังข้อเสนอแนะและ
ด ำเนินกำรปรับปรุงคู่มือ รพ.สต. เพ่ือส่งมอบให้ทุก รพ.สต. น ำไปปฏิบัติเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 
 2. วัตถุประสงค์ 
 
    2.1 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนใน รพ.สต. เป็นมำตรฐำนเดียวกันท้ังจังหวัด และสำมำรถเป็น
เคร่ืองมือในกำรฝึกอบรม กำรเรียนรู้งำน ของเจ้ำหน้ำท่ีมำปฏิบัติงำนใน รพ.สต. 
     2.2 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์  ภำรกิจ และเป้ำหมำยของ
องค์กร 
     2.3 เพื่อให้ผู้บริหำรใช้ในกำรบริหำร ติดตำม ก ำกับและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนใน   
รพ.สต. 

 3. บทบำทหน้ำท่ี 
 

บทบำทสำธำรณสุขอ ำเภอในกำรสนับสนุนกำรใช้คู่มือ รพ.สต. 
 สำธำรณสุขอ ำเภอมีควำมส ำคัญในฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำของ รพ.สต. มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือสนับสนุนกำรใช้คู่มือ รพ.สต. ดังนี้ 
 1. ชี้แจงแนวปฏิบัติ ตำมมำตรฐำนคู่มือ รพ.สต. ในแต่ละวิชำชีพ 
 2. ควบคุมติดตำมกำรใช้คู่มือ รพ.สต. 
 3. จัดหำและสนับสนุนทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน ท้ังงบประมำณ บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ 
พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในบทบำทของ จนท.ท่ีปฏิบัติงำนใน รพ.สต. 
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บทบำท รพ.สต. 
 

 1. พัฒนำบุคลำกร ให้ จนท. มีควำมรู้ และทักษะตำมมำตรฐำน โดยผ่ำนกำรอบรม         
ฝึกปฏิบัติงำน พัฒนำองค์ควำมรู้ และทักษะท่ีจ ำเป็น อย่ำงต่อเนื่อง  
 2. มีกำรจัดกำรระบบข้อมูลท่ีมีอยู่ให้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย สำมำรถน ำมำวำงแผนแก้ไขปัญหำ และพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำน ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน    
กำรพัฒนำงำน และให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
 4. มีกำรจัดระบบเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ จนท. 

- จัดอำคำร สถำนท่ีและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสวยงำม เป็นระเบียบ สะอำด เอ้ือต่อควำม   
  สะดวกปลอดภัยของผู้มำรับบริกำรและบุคลำกรสำธำรณสุข 
- มีระบบเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือ และกำรแพร่กระจำยเชื้อ เพ่ือลดควำมเส่ียง  
  กำรติดเช้ือ ในผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำธำรณสุข 
- บริหำรเวชภัณฑ์ อย่ำงเพียงพอเหมำะสม และมีคุณภำพ 
- จัดหำเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีควำมจ ำเป็น ให้พร้อม และเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
- พัฒนำระบบกำรส่ือสำรให้มีประสิทธิภำพ 

 4. ค ำจ ำกัดควำม 
“แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี” หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีซึ่งประกอบด้วยนโยบำย
กำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้และ
รำยจ่ำยและทรัพยำกรอื่นท่ีจะต้องใช้ ซึ่งเน้นวำงแผนงำนโครงกำรให้สอดรับกับนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์เพ่ือบรรลุผลเป้ำหมำย และผลผลิต ท่ีระบุไว้ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรบรรลุผลไว้ในแผน
ตั้งแต่เร่ิมแรกเพื่อให้ผู้ด ำเนินกำรตำมแผนได้ทรำบเป็นแนวทำงในกำรวัดผลตั้งแต่ต้น สะดวกในกำร
ประเมิน เบื้ องต้น  หรือติดตำมประเมินผล(formative evaluation หรือ monitoring) หรือ
ประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) 

“พัสดุ” หมำยถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้ำง และกำรจ้ำง เว้นแต่ในข้อบังคับ จะก ำหนดไว้
เป็นอย่ำงอื่น 

“วัสดุ” หมำยถึง สิ่งของทีมีควำมหมดเปลืองจำกกำรใช้ ช ำรุด หรือเส่ือมสภำพได้ง่ำย หรือสิ่งของท่ี
ใช้เพื่อกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม เสริมสร้ำง หรือปรับปรุงพัสดุ รวมทัง4 อะไหล่ ชุดอะไหล่ หรือ
ส่วนประกอบของครุภัณฑ์หลัก แบบพิมพ์ต่ำง ๆ หรือสิ่งตีพิมพ์ทีส ำนักงำนก ำหนดหรือจัดให้พิมพ์
เพ่ือใช้ในกิจกำรของส ำนักงำน และให้หมำยควำมรวมถึงสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถำวรหรือมีอำยุกำร
ใช้งำนมำกกว่ำหนึ่งปีและมีรำคำไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
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“ครุภัณฑ”์ หมำยถึงสิ่งของทีมuลักษณะคงทนถำวรหรือมีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำหนึ่งปี 

“ทีม SRRT เครือข่ำยระดับต ำบล” หมำยถึง ทีมอันประกอบด้วยเจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต. อสม. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน ครู ฯลฯ ท ำหน้ำท่ีรับแจ้งเหตุกำรณ์ผิดปกติท่ีมีผลต่อสุขภำพ 
เพื่อให้ได้ข่ำวสำรและ ข้อมูลกำรเกิดโรคและภัยสุขภำพจำกแหล่งข่ำวต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็ว และ
ด ำเนินกำรตอบสนองได้ทันเวลำ 

“โรคติดต่อ” หมำยถึง โรคท่ีเกิดจำกเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสำมำรถแพร่โดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมมำสู่คน 

“โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้ำระวัง” หมำยถึง โรคติดต่อท่ีต้องมีกำรติดตำม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง มีท้ังหมด 57 โรค ตำมพระระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

“กำรศึกษำวิจัย” หมำยถึง กระบวนกำรหรือวิธีกำรท่ีได้มำซึ่งข้อควำมรู้ ควำมจริง หรือค ำตอบท่ี
เช่ือถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหำ และค ำตอบท่ีเชื่อถือได้ คือมีพยำนหลักฐำนหรือข้อมูลยืนยันและ
ต้องได้มำอย่ำงมีระบบระเบียบท่ีเช่ือถือได้ 

“Routine to Research (R2R)” หมำยถึง กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย 

“นวัตกรรม” หมำยถึง กำรน ำแนวควำมคิดใหม่ และกำรใช้ประโยชน์สิ่งท่ีมีอยู่แล้วมำใช้ในรูปแบบ
ใหม ่
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 5. ภำรกิจ รพ.สต. จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
5.1 กรอบภำรกิจ 

ภำพที่ 2 กรอบภำรกิจ รพ.สต. 
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5.2 คู่มือกำรปฏิบัติงำนรำยวัน 

วัน เช้ำ (08.00 – 12.00 น.) บ่ำย (13.00 – 16.00 น.) *นอกเวลำ 

จันทร์ 

-ตรวจรกัษำโรค
ทั่วไป 
-บริกำรแพทย์แผน
ไทย 
-บริกำรทนัตกรรม 
-คลินกิให้ค ำปรึกษำ 

ประชุม 
Monday 

talk 
(ตำม

บริบท) 
 

-ฝำกครรภ์/ตรวจ
ฟัน รำยใหม ่
-งำนเฝ้ำระวงั
ระบำดวิทยำ 

-เยี่ยมบ้ำน 
-บริกำรเชงิรกุในชุมชน 
-ประชำสัมพันธห์นว่ยงำน 
-ตรวจคุณภำพ/ส่งข้อมูล 43 
แฟ้ม/ส ำรองข้อมูล 
-บันทกึ รง.รบัจ่ำยเงนิ 

ตรวจรักษำ
โรคทัว่ไป 

 

อังคำร 

-ตรวจรกัษำโรคทัว่ไป 
-บริกำรแพทย์แผนไทย 
-บริกำรทนัตกรรม 
-คลินกิให้ค ำปรึกษำ 

-คลินกินมแม ่
-วำงแผนครอบครัว 
-งำนเฝ้ำระวงัระบำด
วิทยำ 
 

-เยี่ยมบ้ำน 
-บริกำรเชงิรกุในชุมชน 
-ศูนย์เด็กเล็ก 
-บันทกึ รง.รบัจ่ำยเงนิ 
-ส ำรองข้อมูล 
-ประชำสัมพันธห์นว่ยงำน 

ตรวจรักษำ
โรคทัว่ไป 

 

พุธ 

-ตรวจรกัษำโรคทัว่ไป 
-บริกำรแพทย์แผนไทย 
-บริกำรทนัตกรรม 
-คลินกิให้ค ำปรึกษำ 

-คลินกิเดก็ด ี
-ฝำกครรภ์ รำยเกำ่ 
-งำนผูสู้งอำยุ/ผูพิ้กำร 
(ภำวะซึมเศร้ำ สมอง
เสื่อม ฟัน) 
-งำนเฝ้ำระวงัระบำด
วิทยำ 

-เยี่ยมบ้ำน 
-บริกำรเชงิรกุในชุมชน 
-อนำมัยโรงเรียน 
-จิตสังคมบ ำบดัในโรงเรียน 
*ส่งขยะติดเชื้อ 
-ออกก ำลังกำย 
-บันทกึ รง.รบัจ่ำยเงนิ 
-ส ำรองข้อมูล 

ตรวจรักษำ
โรคทัว่ไป 

 

พฤหัสบด ี

-ตรวจรกัษำโรคทัว่ไป 
-บริกำรแพทย์แผนไทย 
-บริกำรทนัตกรรม 
-คลินกิให้ค ำปรึกษำ 

-งำนเฝ้ำระวงัระบำด
วิทยำ 
-คลินกิฟ้ำใส(รำยเกำ่) 

-เยี่ยมบ้ำน 
-บริกำรเชงิรกุในชุมชน 
-บันทกึ รง.รบัจ่ำยเงนิ 
-ส ำรองข้อมูล 

ตรวจรักษำ
โรคทัว่ไป 

 

ศุกร ์

-ตรวจรกัษำโรคทัว่ไป 
-บริกำรแพทย์แผนไทย 
-บริกำรทนัตกรรม 
-คลินกิให้ค ำปรึกษำ 
-คลินกิไร้พุง 
-งำนเฝ้ำระวงัระบำดวิทยำ 

Friday talk 
ประชุมสรุปงำน 

 

-เยี่ยมบ้ำน 
-บริกำรเชงิรกุในชุมชน 
-ควบคุมโรคในชุมชน 
-ชมรมผู้สูงอำย ุ
-บันทกึ รง.รบัจ่ำยเงนิ 
-ส ำรองข้อมูล 
-กิจกรรม5ส 

ตรวจรักษำ
โรคทัว่ไป 

 

หมำยเหตุ   สำมำรถปรับได้ตำมบริบทของพ้ืนที่ และกำรประสำน ส่งต่อ กับ รพท./รพช. 
*ส่งขยะติดเชื้อ *นอกเวลำ ตำมบริบท *SRRT ระบำดวิทยำ ปฏิบัติงำนตลอดเวลำ 
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5.3 บทบำทหน้ำที่ของบุคคลำกรใน รพ.สต. 
        1) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
  

ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง/สนับสนุน 
งำนควบคุมก ำกับ 
กำรจัดท ำแผนเงินบ ำรงุ รพ.สต. 
-บันทึกข้อมูลรำยได้/จ่ำย เป็นรำยวันในแต่ละวัน 
-รวบรวม วิเครำะห์ และรำยงำนผลกำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุง 
รพ.สต. ส่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุกเดือน (ภำยใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป) 
-งำนบัญชีเกณฑ์คงค้ำง  
-งำนควบคุมและตรวจสอบภำยใน 
-กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน 
-กำรจัดซื้อ ตำมระเบียบพัสดุ ปี 2561  
-กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
-Monday talk และสรุปงำนทุกวันศุกร์ Friday talk -
บริหำรงำนบุคคล 
-ประสำนงำนกับภำคีเครือข่ำย 
-กำรขจัดข้อร้องเรียน 
 

-ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลโครงกำร 
-ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล และกำรให้
รหัส ICD (โดย Auditor) 
-รักษำพยำบำลเบ้ืองต้น 
-งำนระบำดวิทยำ กำรควบคุมป้องกัน
โรค 
-เย่ียมบ้ำน บริกำรเชิงรุกในชุมชน 
-งำนท่ีได้รับมอบหมำยอื่น 

 

         2) พยำบำลวิชำชีพ 
 

ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง/สนับสนุน 
-ตรวจรักษำพยำบำลโรคเบื้องต้น 
-งำนป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ 
-กำรให้บริกำรคัดกรอง ลงทะเบียนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
-บริกำรคลินิกฝำกครรภ์ 
-คลินิกนมแม่ 
-คลินิกวำงแผนครอบครัว 
-คลินิกเด็กดี และ งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
-คลินิกไร้พุง   
-คลินิก NCD   
-งำนดูแลต่อเนื่อง COC 
-กำรบริหำรเวชภัณฑ์ 

-ตรวจสอบคุณภำพกำรบันทึกข้อมูล 
-กำรบริกำรป้องกัน ควบคุมโรค และ
ดูแลรักษำผู้ป่วย 
-กำรบริหำรเวชภัณฑ์ 
-งำนระบำดวิทยำ กำรควบคุมป้องกัน
โรค 
-ตรวจสอบคุณภำพกำรให้รหัส ICD 
-ส่งข้อมูลรับ/ส่งต่อผู้ป่วย Refer Link 
-ส่งข้อมูล Chronic Link 
-ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล และกำรให้
รหัส ICD (โดย Auditor) 
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ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง/สนับสนุน 
-กำรตรวจเฝ้ำระวังยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัยใน
ชุมชน 
-กำรคัดกรองผู้สูงอำยุ  
-คัดกรองมะเร็งปำกมดลูก/เต้ำนม 
-งำนบ ำบัดยำเสพติด 
-งำนบริหำรเวชภัณฑ์ 
 

-งำนท่ีได้รับมอบหมำยอื่น 

       
3) นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง/สนับสนุน 
    กำรบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพ 
 

 -รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (MDS) /ปัญหำสุขภำพ 
 -จัดท ำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำสุขภำพระดับต ำบล 
 -สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี/เผยแพร่ผลงำน/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 -ตรวจสอบคุณภำพกำรบันทึกข้อมูล 
 -ส่งข้อมูล QOF 
 -ส่งข้อมูล Chronic Link 
 -ส ำรองข้อมูล HOSxP-PCU 
 -ส ำรองข้อมูล Refer Link 
 -กิจกำรให้บริกำรปฏิบัติงำน FDA Guard 
 -เย่ียมบ้ำน บริกำรเชิงรุกในชุมชน 
งำนระบำดวิทยำ กำรควบคุมป้องกันโรค 
 -กิจกำรให้บริกำรปฏิบัติงำน FDA Guard 
 -เย่ียมบ้ำน บริกำรเชิงรุกในชุมชน 
 -งำนหลักประกันสุขภำพ 
 -งำนระบำดวิทยำ กำรควบคุมป้องกันโรค 
 -งำนวิจัย พัฒนำวิชำกำร 

-ตรวจรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
-กำรให้บริกำรคัดกรอง ลงทะเบียน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
-กำรบริกำรป้องกัน ควบคุมโรค และ
ดูแลรักษำผู้ป่วย 
อนำมัยโรงเรียน 
-กำรคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอำยุ 
-บ ำบัดผู้เสพยำเสพติดรำยใหม่/เก่ำ 
-งำน คบส.-กำรตรวจสำรปนเป้ือนใน
อำหำรสด(บอแรกซ์,ฟอร์มำลิน, สำร
ฟอกขำว,สำรกันรำ) 
-กำรเก็บผักและผลไม้สดตรวจวิเครำะห์
ยำฆ่ำแมลง-กำรเก็บตัวอย่ำงเนื้อสัตว์ส่ง
ตรวจวิเครำะห์ 
-กำรบริหำรเวชภัณฑ์ 
-กำรตรวจเฝ้ำระวังยำและผลิตภัณฑ์
สุขภำพไม่ปลอดภัยในชุมชน 
-งำนท่ีได้รับมอบหมำยอื่น 
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4) เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
 

ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง/สนับสนุน 
-งำน คบส. 
-กำรตรวจสำรปนเป้ือนในอำหำรสด(บอแรกซ์, 
ฟอร์มำลิน, สำรฟอกขำว,สำรกันรำ) 
-กำรเก็บผักและผลไม้สดตรวจวิเครำะห์ยำฆ่ำแมลง 
-กำรเก็บตัวอย่ำงเนื้อสัตว์ส่งตรวจวิเครำะห์  
(กรณีมีแผงขำยเนื้อสัตว์ในเขต รพ.สต.) 
-กำรเก็บตัวอยำ่งเกลือบริโภคในครัวเรือน 
-กิจกำรให้บริกำรปฏิบัติงำน FDA Guard 
-อนำมัยโรงเรียน 
-เย่ียมบ้ำน บริกำรเชิงรุกในชุมชน 
-งำนสุขภำพภำคประชำชน 
-งำนสุขศึกษำ 
-งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
-งำนสำรบรรณ ธุรกำร 

-รักษำพยำบำลเบ้ืองต้น 
-กำรบริหำรเวชภัณฑ์ 
-กำรตรวจเฝ้ำระวังยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่
ปลอดภัยในชุมชน 
-ตรวจสอบคุณภำพกำรบันทึกข้อมูล 
-ส่งข้อมูล QOF 
-ส่งข้อมูล Chronic Link 
-ส ำรองข้อมูล HOSxP-PCU 
-กำรให้บริกำรคัดกรอง ลงทะเบียนผู้ป่วยกลุ่ม
เส่ียง 
-บ ำบัดผู้ เสพยำเสพติด รำยใหม่/เก่ำ 
-กำรบริกำรป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลรักษำ
ผู้ป่วย 
-บริกำรคลินิกฝำกครรภ์ 
-คลินิกนมแม่ 
-คลินิกวำงแผนครอบครัว 
-คลินิกเด็กดี 
-คัดกรองมะเร็งเต้ำนม  มะเร็งปำกมดลูก 
-คลินิกไร้พุง 
-กำรคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอำยุ 
-งำนระบำดวิทยำ กำรควบคุมป้องกันโรค 
-งำนท่ีได้รับมอบหมำยอื่น 
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5) เจ้ำพนักงำนทันตำภิบำล 
 

ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง/สนับสนุน 
-ให้บริกำรทันตกรรม 
-ตรวจ/ให้บริกำรทำงทันตกรรมกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  ตรวจ/ทำ
ฟลูออไรด์เด็กใน WCC 
-งำนส่งเสริมทันตสุขภำพในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/กำรส ำรวจ
สภำวะทันตสุขภำพกลุ่มเด็ก 3-5 ปี/ให้ ทันตสุขศึกษำ/ทำ
ฟลูออไรด์ 
-งำนส่งเสริมทันตสุขภำพในโรงเรียนประถมศึกษำ/กำรส ำรวจ
สภำวะทันตสุขภำพเด็ก 6 ปี 9 ปี 12 ปี/กำรเคลือบหลุมร่องฟัน 
-งำนส่งเสริมทันตสุขภำพในกลุ่ม 13-59,ผู้สูงอำยุ,/กำร 
ส ำรวจสภำวะทันตสุขภำพในกลุ่มผู้สูงอำยุ/กำรจัดกิจกรรมใน
ชมรมผู้สูงอำยุ 
-ตรวจสุขภำพช่องปำกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอำยุเพื่อ
ดูแลตำมชุดสิทธิประโยชน์ทำงทันตกรรม 
-เย่ียมบ้ำน บริกำรเชิงรุกในชุมชน 
 

-งำนท่ีได้รับมอบหมำยอื่น 

6) นักกำรแพทย์แผนไทย 
 

ภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง/สนับสนุน 
-ตรวจวินิจฉัยและสั่งใช้ยำแพทย์แผนไทยให้กับผู้รับบริกำร  
เย่ียมบ้ำน บริกำรเชิงรุกในชุมชน 
-ให้บริกำรหัตถกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ
สมุนไพร เนื่องจำกกำรรักษำพยำบำลและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
กำรบริกำรแพทย์แผนไทยเชิงรุก  
-กำรดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 
-กำรดูแลผู้ป่วยโรคท้องอืดท้องเฟ้อ 
-ตรวจวินิจฉัยและสั่งใช้ยำแพทย์แผนไทย 
 -ให้บริกำรหัตถกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ
สมุนไพร เนื่องจำกกำรรักษำพยำบำลและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

-งำนท่ีได้รับมอบหมำยอื่น 
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 6. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

6.1 ด้ำนกำรบริหำร 
 6.1.1 งำนบริหำรบุคคล 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
              ด ำเนินกำรภำยใต้กำรควบคุมก ำกับ ของ สำธำรณสุขอ ำเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กำรสรรหำ 

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 

กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 
กำรจ้ำงรำยเดือน 

กำรจ้ำงรำยคำบ 

กำรรับย้ำย 

พัฒนำบุคลำกร 

ประชุม / อบรม / สัมมนำ 

กำรศึกษำดูงำน 

กำรศึกษำต่อ 

หน่วยงำนภำยในจัด 

หน่วยงำนภำยนอกจัด 

ภำยในประเทศ 

ภำยนอกประเทศ 

จัดสวัสดิกำร /
ค่ำตอบแทน 

จัดสวัสดิภำพ 
กำรธ ำรงไว้ 

สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 
บ ำเหน็จ บ ำนำญ 

ควำมปลอดภัย            
(ชีวิตและทรัพย์สิน) 

กำรสร้ำงแรงจูงใจ 

กำรเลื่อนระดับ 

กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน 

กำรยกย่อง เชิดชู 

ตำมระเบียบกระทรวง 

ตำมระเบียบกระทรวง 

ผู้มีผลงำนเด่น 

ผู้สร้ำงสรรค์สังคมเด่น 
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6.1.2 งำนจัดกำรข้อร้องเรียน 
ผังงำน 1  กำรด ำเนินงำนจัดกำรเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส ำหรับ รพ.สต. 

ล ำดับ งำน ประเด็น ผู้รับผิดชอบงำน ระยะเวลำ 
1  

 
 

รับเรื่องฯจำกช่องทำง
รับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ผ่ำนไปรษณีย์,
โทรศัพท์,เว็บไซต์,
หนังสือร้องเรียน, 
ศูนย์ด ำรงธรรม  

เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ 

ทุกวัน 

2  
 
 
 

ด ำเนินงำนตรวจสอบ
รับเรื่อง ร้องเรียน  
ร้องทุกข์ 
 
 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ 

1 วัน 

3 
ไม่มีมูล 

 

ยุติ 
เรื่อง 

 
 
 
 
 

-ตรวจวิเครำะห์ระดับ
เรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 

คณะกรรมกำร
จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน 

1 วัน 

4  
 
 

-ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และด ำเนินกำรในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 
 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ 

3 วัน 

5 
 
 

 

 -ด ำเนินกำรพิจำรณำ
ให้กำรช่วยเหลือ 
เพ่ือบรรเทำทุกข์ 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ 
 
 

3 วัน 
 
 

6 
 
 

ไม่
เห็นชอบ 

 
 
 
 
 

-ผอ.รพ.สต.พิจำรณำ 
สั่งกำร 

ผอ.รพ.สต. 1 วัน  

7 
 

 
 
  

- แจ้งกำรด ำเนินกำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องแก่ 
ผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

ผอ.รพ.สต. ภำยใน15วัน  
นับจำกวันที่
รับเรื่อง 

หมำยเหตุ ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ได้แก่ โทรศัพท์  หนังสือร้องเรียน ตู้รับเรื่องร้องเรียน   
E – mail/Web board   หน่วยงำนอื่นๆ    (แบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน้ำที่ 139) 
 

รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

-ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
-ตรวจพยำน/หลักฐำน 
-บันทึกลงทะเบียนรับเรื่อง 

 

เจ้ำหน้ำที่เก่ียวข้องรับเรื่องฯ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ มีมูลแจ้งเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

พิจำรณำและด ำเนินกำร 
เพ่ือบรรเทำทุกข์ 

 

เสนอ ผอ.รพ.สต 
เพ่ือพิจำรณำ

วินิจฉัย เห็นชอบ 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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6.1.3 งำนแผนงำน 
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร ์

ผังงำน 2 ผังขั้นตอนมำตรฐำนวิธีกำรปฏิบัติกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ป ี

แผนภูมิสำยงำน  (Flowchart) มำตรฐำน(ถ้ำมี) 
วัน/เวลำ/จัด

กิจกรรม 
จุดควบคุม 

1. - องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
มำจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
รพ.สต./คปสอ./อปท./ภำคประชำ
สังคม  

ส.ค. 

 

2. - ประชุมระดมควำมคิดเห็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ก.ย. 

 

หนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้ำ/มีกำร

ยืนยันกำรตอบรับ 

3. มีข้อมูลรำยละเอียดพื้นฐำน (MDS) 
/มปีัญหำสุขภำพระดับพ้ืนที่ 
มีแผนพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติ 20ปี 
(ด้ำนสำธำรณสุข) 
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล 
ควำมทันสมัย ครอบคลุม น่ำเชื่อถือ 

ก.ย. 

 

4. ตรวจสอบควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
(ด้ำนสำธำรณสุข)  
ยุทธศำสตร์ คปสอ. 
ประเด็นสุขภำพ พชอ. 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
ฉ.12  

ก.ย. 

 

5. ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ
ร่ำงก่อนเสนอผู้บริหำร 

ต.ค. 

หนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้ำ/มีกำร

ยืนยันกำรตอบรับ 

ต่อขั้นตอนที่ 6. หน้ำ......14 

ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือ
จัดท ำกรอบแนวทำงกำร

ด ำเนินงำน 

ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร/

คณะท ำงำน 

เสนอร่ำงต่อคณะกรรมกำร 
รับฟังควำมคิดเห็น 

ทบทวนวิเครำะห์สถำนกำรณ์
สภำพแวดล้อมและปัจจัยท่ี

เกีย่วข้อง 

ร่ำงแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 
ปี ด้ำนสำธำรณสุข  
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จัดท ำแผนยุทธศำสตรร์ะยะ 5 ปี ด้ำนสำธำรณสุข (ตอ่) 

แผนภูมิสำยงำน  (Flowchart) มำตรฐำน(ถ้ำมี)  
วัน/เวลำ/จัด

กิจกรรม 

เอกสำรท่ี
เกี่ยวข้อง /

เอกสำรอ้ำงอิง 
6. กรณีไม่เห็นชอบให้ปรับปรุง

ทบทวนแก้ไข 
ต.ค. 

บันทึกเสนอ
ผู้บริหำร 

7.  แผนยุทธศำสตร์ที่เชื่อมโยงทุก
ระดับ พ.ย. 

 

8.  จัดประชุมเพ่ือสื่อสำรยุทธศำสตร์สู่
ผู้ปฏิบัติ และหน่วยงำนที่เกี๋ยวข้อง 

พ.ย. 

เอกสำรรำยงำนกำร
ประชุม 
เอกสำรเผยแพร่
ทำงเว็บไซต์ 
หนังสือส่ง 

9. - แบบฟอร์มกำรประเมินกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจ 

ม.ค.-ก.พ. 

 

ปรับปรุงดัดแปลงจำก  
คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน เรื่อง : คู่มือกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ด้ำน
สำธำรณสุข โดยกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำนโยบำย ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 

 

ส ำรวจประเมิน 
กำรรับรู้ 

แผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี 

ชี้แจงแผนยุทธศำสตร์ระยะ 
5 ปี ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

เสนอสำธำรณสุขอ ำเภอ 
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ผังงำน 3 ผังขั้นตอนมำตรฐำนวิธีกำรปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข 

แผนภูมิสำยงำน  (Flowchart) มำตรฐำน(ถ้ำมี)  
วัน/เวลำ/
จัดกิจกรรม 

จุดควบคุม 

1. - ควำมร่วมมือของบุคลำกรใน
องค์กำรทุกคน ท้ังกำรเข้ำใจบทบำท
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบกระบวนกำร
ท ำงำน และกำรมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนปฏิบัติงำน 

ส.ค. 

ควำมมุ่งมั่นของ
ผู้บริหำร 

2. -นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข 
-แผนยุทธศำสตร์ รพ.สต.  
-ผลกำรปฏิบัติงำนตำม PA สสจ.อจ 
-ผลกำรปฏิบัติงำนตำม PA กระทรวง 
-ผลกำรปฏิบัติงำนตำม QOF 

ก.ย. 
 

ควำมครบถ้วน
ของข้อมูล 

ควำมทันสมัย 
ครอบคลุม 
น่ำเชื่อถือ 

3. ชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำแผน  
อธิบำยและท ำควำมเข้ำใจแบบฟอร์ม 
-ก ำหนดหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก/
รอง 

ก.ย. 

ควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์และ

ผลผลิต 
4. ๑) ตรวจสอบในภำพของหน่วยงำน  

๒) ตรวจสอบในภำพของผลผลิต  
๓) ตรวจสอบภำพรวมของแผนทั้ง
เล่ม 

ต.ค. 

ฟอร์มแก้ไข/ 
เสนอแนะ 

5. 
มีผู้ประสำนแผน ต.ค. 

 

6.  
 
 
 

 
ทุกไตรมำส 
รอบครึ่งปี 

รอบปี 

แบบรำยงำน
ประเมินผล 

ปรับปรุงดัดแปลงจำก  
คู่มือกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข กันยำยน พ.ศ. 2554 

แต่งตั้งคณะ
คณะท ำงำน 

ประชุมเตรียมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรฯ  

ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำร
ปรับปรุงแผนให้มีควำม

สมบูรณ ์

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ 

เผยแพร่ 
แผนปฏิบัติกำร 

 

ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผลโครงกำร

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน/เบิกจ่ำย

งบประมาณ 
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ผังงำน 4 กำรจัดท ำแผนประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย Plan Fin (ฉบับงำนประกันฯ) 

แผนภูมิสำยงำน  (Flowchart) มำตรฐำน(ถ้ำมี)  
วัน/เวลำ/
จัดกิจกรรม 

จุดควบคุม 

1.  ส.ค. 
 

 

2. ข้อมูลสถิติรำยรับรำยจ่ำย 5 ปี
ย้อนหลัง 
ข้อมูลรำยรับรำยจ่ำย
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
ควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือของข้อมูล 

ก.ย.  

3. ใช้แบบฟอร์มท่ี สสจ.อจ.ก ำหนด 
-กรอกรำยรับ รำยจ่ำยจริง ใน 
Sheet “รับจ่ำยจริงปี..(ที่ผ่ำน
มำ)” 
-กรอกประมำณกำรรำยรับ และ
ประมำณกำรรำยจ่ำย ใน Sheet 
“ประมำณกำรรับจ่ำยปี...(ถัดไป” 

ต.ค. 
บันทึกข้อมูลให้

ตรงหมวด 

4. ตรวจสอบส่วนต่ำงรำยได้หัก
ค่ำใช้จ่ำย 

ต.ค. 
 

5. ผช.สสอ.ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ก่อนเสนอผู้บริหำรเห็นชอบและ
อนุมัติ 

ต.ค. 
เสนอแผนภำยใน

ก ำหนด 

6.  บันทึกข้อมูลรับจ่ำย ใน Sheet 
“รำยรับรำยจ่ำยรำยเดือน” 

ทุกไตรมำส ส่งแบบรำยงำน 
“ผลเทียบกับ

แผน” ให้ สสอ.
ทุกเดือน สสอ.ส่ง 
สสจ.ทุกไตรมำส 

 
 
 

 

เร่ิมกระบวนงำน 

ประชุมเตรียมกำรจัดท ำ
แผนประมำณกำรรำยรับ

รำยจ่ำย 

ตรวจสอบปรับปรุงแผน
ให้มีควำมสมบูรณ์ 

จัดท ำแผนประมำณกำร
รำยรับรำยจ่ำยเงินบ ำรุง 

 
 

เสนอแผน สสอ.เห็นชอบ 
เสนอ นพ.สสจ.อนุมัติ 

ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผลรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน 
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6.1.4 งำนกำรเงินและบัญชี 
ผังงำน 5 กำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุง  

กระบวนกำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุง  รพ.สต.จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน         วิธีกำรปฏิบัติงำน 
                                                                             1.รพ.สต.รวบรวมข้อมลูกำรจัดท ำแผนตันเดือนกันยำยน 

- รวบรวมข้อมูลกำรรับ – จ่ำย ย้อนหลัง 3 ปี   
  ตำมรำยละเอยีดในรำยงำนรับจำ่ยเงินบ ำรุง   รพ.สต.  

          
                                                                                    1.รพ.สต.จัดท ำแผนฯ ในโปรแกรม   
                                                                                         ภำยในวันท่ี 10 ของเดือนกันยำยน  
        -  ประมำณกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรที ่
        เกิดขึ้นจริงในปีงบประมำณ  ไม่เกนิ 5% 

- โดยจดัท ำเป็นแผนแบบสมดุล หรอืเกินดุล 
- ร่ำงแผนกำรจัดซื้อรองรับค่ำใช้สอย/วัสด ุ
- ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน 

                                                
  
        1.รพ.สต. ส่งแผนเงินบ ำรุงฯ ให้สำธำรณสุขอ ำเภอ 
           ภำยในวันท่ี  15  ของเดือน ก.ย.  เพื่อพิจำรณำ  
        2. กรณีไม่เห็นชอบให้พิจำรณำ ทบทวน ปรับ แผนฯ 
                          ตำมควำมจ ำเป็น ภำยในวันท่ี 20 ของเดือน ก.ย.   
        3. กรณีเห็นชอบ ให้รวบรวมแผนฯ ของ รพ.สต.ทุกแห่ง  
                                                                                       เสนอนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพื่อพิจำรณำ 
           อนุมัติภำยในวันท่ี  25  ของเดือน ก.ย.  ของทุกปี 
            
                 1.กลุ่มงำนประกันสุขภำพรวบรวมตรวจสอบควำมถูกต้อง 
                                                                                  2. เสนอนำยแพทยส์ำธำรณสุขจงัหวัดพิจำรณำแผนฯ 
                                                                                  3. กรณไีม่อนุมตัิให้พิจำรณำ ทบทวน ปรับ แผนฯ 
                4. กรณีอนุมัติใหส้ ำเนำแผนรวมรวบไว้ท่ีกลุม่งำนประกัน 
                                                                                 สุขภำพ และส่งต้นฉบับให้ สสอ. ส่งกลับคืน รพ.สต. ต่อไป
            
  
        1. ด ำเนินงำนตำม แผนเงินบ ำรุง รพ.สต 
        2. รพ.สต./สสอ. ก ำกับติดตำมผลงำนทุกเดือน 
        3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสให้ สสอ. 
       4. สสอ.รวบรวมรำยงำนฯ ส่งให้ นพ.สสจ.ทรำบ 
        5.ทบทวนกำรด ำเนินงำนและปรับแผนในรอบครึ่งปีหลัง 
 
 

 

ข้อมูลกำรจัดท ำแผน 

จัดท ำร่ำงแผนรำยได้ – 
ค่ำใช้จ่ำย 

สสจ.อนุมัติ 

แผนเงินบ ำรุง รพ.สต. 

สสอ. พิจำรณำ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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6.1.5 งำนพัสดุ 
1. กำรจัดหำพัสด ุ
      1.1 กำรจัดหำเอง 
 กำรจัดท ำแผนควำมต้องกำรใช้พัสดุ รวมวัสดุ และครุภัณฑ์ประเภทต่ำงๆ ท้ังนี้ในกำรจัดท ำ
แผนควำมต้องกำรกำรใช้พัสดุต้องมีควำมสอดคล้องกับกำรจัดท ำแผนกำรใช้เงินบ ำรุงประจ ำ 
 

ภำพที่ 3 ตัวอย่ำงแบบกำรจัดท ำแผนควำมต้องกำรกำรใช้พัสดุ 
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กำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ 
         - กำรจัดซื้อตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
         - ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
           พ.ศ. 2560 
 - กำรขอรับสนับสนุน จำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
 1.2 กำรรับจำกส่วนอื่น 

 - รับบริจำค 
 - รับจำกจังหวัด 
 - รับจำก CUP 

2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 2.1 จัดซื้อเอง 

- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
- กฎกระทรวงฯท่ีเกี่ยวข้อง 7 ฉบับ 
- ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเงินบ ำรุงของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ.2561 

 ด้วยข้อจ ำกัดของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ท่ีมีสถำนะเงินบ ำรุงไม่มำก โดยส่วนใหญ่
จะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (กำรจัดหำพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำไม่เกิน 100,000 
บำท) 

- ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 6 (2)  วิธี
เฉพำะเจำะจง (ข) 

- ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงท่ีไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจ     รับ
พัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 

- ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0405.4/ว322 ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2560 ข้อ 2 (2.2 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง) (2.2.2) 

- ค ำส่ังจังหวัดอ ำนำจเจริญ เร่ือง แต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี และเจ้ำหน้ำท่ี ตำม พรบ.   
    กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
- ค ำสั่งจังหวัดอ ำนำจเจริญ  เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรอ ำนำจเจริญ  ในกำร
ด ำเนินกำรตำม พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
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6.1.6 งำนสำรสนเทศ 

ผังงำน 6 ขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูลและกำรส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูลและกำรส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

ผู้รับรองผลคุณภำพ
(ผอ.รพ.สต.)

ผู้ให้บริกำร/คัดกรอง
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ HIS
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข/

จนท.บันทึกข้อมูล)

ผู้ตรวจสอบคุณภำพ
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

 E
h 

แล
ะ 

O
P/

PP
 In

di
vi

du
al

 R
ec

or
d

คุณ
ภำ

พก
ำร

ให
้รห

ัส 
IC

D1
0 

ตำ
ม 

ER
RO

R 
AB

C
O

PP
P-

20
10

ตรวจ/คัดกรอก
ผู้มำรับบริกำร

บันทึกข ้อมูล
กำรตรวจ/คัดกรอง
ผู้มำรับบริกำรใน 
Family Folder

บันทึกข ้อมูล
กำรตรวจ/คัดกรอง
ผู้มำรับบริกำรใน 

ระบบ HIS ของหน่วย
บริกำร

ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพ
ข้อมูลกำรให้รหัส ICD 

ตำม Error ABC
ในรำยงำนของระบบ HIS ทุกวัน

ร้บรองผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ข้อมูลกำรให้รหัส ICD ต้อง 
มีควำมผิดพลำด ABC Error 

น้อยกว่ำร้อยละ 5 

ปรับแก้ไขข้อมูลที่
ผิดพลำด
ให้ถูกต้อง

ส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ข้อมูลกำรให้รหัส ICD 

ตำม Error ABC
ให้สำธำรณสุขอ ำเภอทรำบทุกเดือน

CUSTOM-รำยงำนตรวจสอบกำรให้รหัส 
ICD10 Error A-C 

ต้องมีควำมผิดพลำด ABC Error 
น้อยกว่ำร้อยละ 5 

ข้อมูลกำรให้รหัส ICD ที่ผิดพลำด

ด ำเนินกำรส่งข้อมูล
ตำมมำตรฐำน 43 แฟ้ม

ในเมนู Tools ของระบบ HIS ทุกวันจันทร์

ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน 43 แฟ้ม

โดยโปรแกรม OPPP-2010
ต้องมีควำมถูกต้องร้อยละ 99 ทุกวันจันทร์

ข้อมูล 43 แฟ้มที่ผิดพลำด

ด ำเนินกำรส่งข้อมูล
ตำมมำตรฐำน 43 แฟ้ม

จำกระบบ HIS เข้ำระบบ HDC 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ ทุกวันจันทร์

ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน 43 แฟ้ม

โดยโปรแกรม Eh
ต้องมีควำมถูกต้องร้อยละ 95

ทุกวันอังคำร

ข้อมูล 43 แฟ้มที่ผิดพลำด

ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน 43 แฟ้ม

ในระบบ OP/PP Individual 
Record ของสปสช

ต้องมีควำมถูกต้องร้อยละ 99
ทุกวันอังคำรข้อมูล 43 แฟ้มที่ผิดพลำด

ร้บรองผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน 43 แฟ้ม

โดยโปรแกรม Eh 
ต้องมีควำมถูกต้องร้อยละ 95

ร้บรองผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน 43 แฟ้ม

โดยโปรแกรม OPPP-2010
ต้องมีควำมถูกต้องร้อยละ 99

ส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน 43 แฟ้ม

โดยโปรแกรม OPPP-2010
ให้สำธำรณสุขอ ำเภอทรำบทุกเดือน

ร้บรองผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน 43 แฟ้ม

โดยระบบ OP/PP Individual Record 
ของสปสช.

ต้องมีควำมถูกต้องร้อยละ 99
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ผังงำน 7 ขั้นตอนกำรกำร Audit คุณภำพกำรบันทึกข้อมูลเวชระเบียน ค ำวินิจฉัยโรค  
            และกำรให้รหัส ICD10 

ขั้นตอนกำรกำร Audit คุณภำพกำรบันทึกข้อมูลเวชระเบียน ค ำวินิจฉัยโรค และกำรให้รหัส ICD10

ผู้รับรองผลคุณภำพ
(สสอ.)

ผู้ให้บริกำร/คัดกรอง
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ HIS
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข/

จนท.บันทึกข ้อมูล)

ผู้ตรวจสอบคุณภำพ (ผอ.รพ.สต.พยำบำล/
นว.สำธำรณสุข และคณะกรรมกำรคุณภำพ

ข้อมูลฯ ระดับอ ำเภอ)

Au
dit

 คุ
ณ

ภำ
พข

้อมู
ลเ

วช
ระ

เบ
ียน

แล
ะก

ำร
ให

้รห
ัส 

IC
D1

0

ตรวจ/คัดกรอก
ผู้มำรับบริกำร

บันทึกข ้อมูล
กำรตรวจ/คัดกรอง
ผู้มำรับบริกำรใน 
Family Folder

บันทึกข ้อมูล
กำรตรวจ/คัดกรอง
ผู้มำรับบริกำรใน 
ระบบ HIS ของ
หน่วยบริกำร

ด ำเนินกำรสุ่มข้อมูลกำร
ให้บริกำรในช่วงข้อมูลตำม
ไตรมำสจ ำนวน 40 รำยกำร 

ทุกไตรมำส

ร้บรองผลกำร Audit 
คุณภำพกำร
บันทึกข ้อมูล

เวชระเบียนค ำ
วินิจฉัยโรค 

และกำรให้รหัส 
ICD10

ส่งสรุปผลกำร 
Audit 

คุณภำพกำร
บันทึกข ้อมูล

เวชระเบียนค ำ
วินิจฉัยโรค 

และกำรให้รหัส 
ICD10

ให้สำธำรณสุข
จังหวัดทรำบ
ทุกไตรมำส

ด ำเนินกำร Audit 
คุณภำพกำรบันทึกข้อมูลเวชระเบียน

ค ำวินิจฉัยโรค และกำรให้รหัส 
ICD10 ในระบบ HIS

ตำมคู่มือมำตรฐำนกำรเก็บรวบรวม
และบันทึกข้อมูลในสถำนพยำบำล 

พ.ศ. 2559 (สนย.)
โดยกำรบันทึกข้อมูลเวชระเบียนต้อง
มีคุณภำพไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และ
กำรให้รหัส ICD10 ต้องมีคุณภำพไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 75

บันทึกและสรุปผลกำร Audit 
คุณภำพกำรบันทึก
ข้อมูลเวชระเบียน

ค ำวินิจฉัยโรค และกำรให้รหัส 
ICD10

รับรองผลกำร Audit 
คุณภำพกำรบันทึกข้อมูล

เวชระเบียน
ค ำวินิจฉัยโรค และกำรให้

รหัส ICD10

ส่งสรุปผลกำร Audit 
คุณภำพกำรบันทึกข้อมูล

เวชระเบียน
ค ำวินิจฉัยโรค และกำรให้

รหัส ICD10
ให้สำธำรณสุข

อ ำเภอทรำบทุกไตรมำส
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ผังงำน 8 ขั้นตอนกำรส่งข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Refer Out เข้ำระบบ Refer Link  
ขั้นตอนกำรส่งข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Refer Out เข้ำระบบ Refer Link 

ผู้รับรองผล
(ผอ.รพ.สต.)

ผู้ให้บริกำร/คัดกรอง
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ HIS
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

ผู้ท ำกำรตรวจสอบ
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

ขั้น
ตอ

นก
ำร

ส่ง
ข้อ

มูล
รับ

-ส
่งต

่อผ
ู้ป่ว

ย 
Re

fe
r O

ut
 

ตรวจ/คัดกรอก
ผู้มำรับบริกำร

บันทึกข ้อมูล
กำรตรวจ/คัดกรอง
ผู้มำรับบริกำรใน 
Family Folder

บันทึกข ้อมูล
กำรตรวจ/คัดกรอง
ผู้มำรับบริกำรใน 

ระบบ HIS ของหน่วยบริกำร

รับรองผลกำรส่ง
ข้อมูลกำรรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยในโปรแกรม 
Refer Link ของ

หน่วยบริกำร 
และที่ Refer 

Board 
เขตสุขภำพที่ 10 

http://
203.157.178.1/

referket/

บันทึกข้อมูลกำรรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
ในระบบ HIS ของหน่วยบริกำร

ทุกรำย

ต้องกำรส่งต่อผู้ป่วย

เข้ำระบบกำรรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
ในส่วนของ Refer Out 

ของโปรแกรม Refer Link 
ของหน่วยบริกำร

ดึงข้อมูลข้อมูลกำรรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยจำกระบบ HIS ในโปรกรม 
Refer Link ของหน่วยบริกำร ที่
เมนู Refer Out ท ำกำรบันทึก

ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรำย

ส่งข้อมูลกำรรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
จำกโปรแกรม Refer Link ของ
หน่วยบริกำร เข้ำ Refer Link 

Data Center
ทุกรำย (ไม่เกิน 30 นำที หลังจำก

สิ้นสุดกำรให้บริกำร)

เป ดโปรแกรม Tools Monitor 
และ โปรแกรม Refer Link

เข้ำระบบ Refer Link

ตรวจสอบผลกำรส่ง
ข้อมูลกำร

รับ-ส่งต่อผู้ป่วยใน
โปรแกรม

 Refer Link ของหน่วย
บริกำร 

และที่ Refer Board 
เขตสุขภำพที่ 10 

http://
203.157.178.1/

referket/

พิมพ์ใบรับ-ส่งต่อ
พร้อมลงนำมและประทับตรำ

แล้วส่งให้แก่ผู้ป ่วย
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ผังงำน 9 ขั้นตอนกำรรับข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Refer Receive เข้ำระบบ Refer Link 
ขั้นตอนกำรรับข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Refer Receive เข้ำระบบ Refer Link 

ผู้รับรองผล
(ผอ.รพ.สต.)

ผู้รับผิดชอบกำรรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ HIS
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

ผู้ท ำกำรตรวจสอบ
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

ขั้น
ตอ

นก
ำร

รับ
ข้อ

มูล
รับ

-ส
่งต

่อผ
ู้ป่ว

ย 
Re

fe
r R

ec
eiv

e

เข้ำระบบกำรรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
ในส่วนของ Refer Out ของ

โปรแกรม Refer Link 
ของหน่วยบริกำร

ดึงข้อมูล Refer Back
จำกระบบ Refer Link Data 

Center ในโปรกรม Refer Link 
ของหน่วยบริกำร 

ที่เมนู Refer Receive 
ท ำกำรลงรับและบันทึกข้อมูล
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรำย

เป ดโปรแกรม Tools Monitor 
และ โปรแกรม Refer Link

ค้นหำข้อมูล Refer 
Back ของผู้ป่วยใน

โปรแกรม 
Refer Link 

ของหน่วยบริกำร
เพื่อกำรรักษำและ

ดูแลผู้ป่วย 

ตรวจสอบผลกำรดึงข้อมูล 
Refer Back

จำกระบบ Refer Link 
Data Center 

ในโปรแกรม Refer Link 
ของหน่วยบริกำร 

และที่ Refer Board 
เขตสุขภำพที่ 10 

http://203.157.178.1/
referket/

รับรองผลกำรดึงข้อมูล
 Refer Back จำก
ระบบ Refer Link 
Data Center ใน

โปรแกรม Refer Link 
ของหน่วยบริกำร

 และที่ Refer Board 
เขตสุขภำพที่ 10 

http://
203.157.178.1/

referket/
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ผังงำน 10 ขั้นตอนกำร Synchronize Data เข้ำระบบคลังข้อมูลกำรด้ำนสุขภำพ (AHDC) 
ขั้นตอนกำร Synchronize Data เข้ำระบบคลังข้อมูลกำรด้ำนสุขภำพ จังหวัดอ ำนำจเจริญ (AHDC) 

ผู้รับรองผล
(ผอ.รพ.สต.)

ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ HIS
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข/จนท.

บันทึกข้อมูล)

ผู้ท ำกำร Sync Data
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข/จนท.บันทึกข ้อมูล)

กำ
ร S

yn
ch

ro
niz

e 
Da

ta
 เข

้ำร
ะบ

บค
ลัง

ข้อ
มูล

กำ
รด

้ำน
สุข

ภำ
พ 

จัง
หว

ัดอ
 ำน

ำจ
เจ

ริญ
 (A

HD
C)

 

ด ำเนินกำรเป ดระบบ BMS 
Datacenter Synchronize Agent

ในระบบ HIS ให้ท ำงำนทุกวัน

ตรวจสอบผลกำร Synchronize Data
ในระบบคลังข้อมูลกำรด้ำนสุขภำพ จังหวัด

อ ำนำจเจริญ (AHDC)  
http://122.154.141.226:9999/EXEC
ต้อง Synchronize Data ในระบบ HIS 

ครบถ้วนทุกวัน

รับรองผลกำร Synchronize 
Data ในระบบคลังข้อมูลกำรด้ำน

สุขภำพ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
(AHDC)  http://

122.154.141.226:9999/EXEC
ต้อง Synchronize Data 

ในระบบ HIS ครบถ้วนทุกวัน

เป ดโปรแกรมระบบ HIS 
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ผังงำน 11 ขั้นตอนกำรส ำรองข้อมูลในระบบ HIS และระบบ Refer Link 

ขั้นตอนกำรส ำรองข้อมูลในระบบ HIS และระบบ Refer Link

ผู้รับรองผล
(ผอ.รพ.สต.)

ผู้ท ำกำรส ำรองข้อมูล
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข/จนท.บันทึก

ข้อมูล)

ผู้ท ำกำรตรวจสอบกำรส ำรองข้อมูล
(พยำบำล/นว.สำธำรณสุข)

ขั้น
ตอ

นก
ำร

ส ำ
รอ

งข
้อม

ูลใ
นร

ะบ
บ 

Re
fe

r L
in

k
ขั้น

ตอ
นก

ำร
ส ำ

รอ
งข

้อม
ูลใ

นร
ะบ

บ 
HI

S

ตรวจสอบผลกำรส ำรองในระบบ 
HIS ไปไว้ในอุปกรณ์ External 

Harddisk ครบถ้วนทุกวัน 

รับรองผลกำรส ำรองในระบบ HIS 
ไปไว้ในอุปกรณ์ External 
Harddisk ครบถ้วนทุกวัน

ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูล
ในระบบ HIS หลังจำกสิ้นสุด

กำรบันทึกข้อมูลทุกวัน

ด ำเนินกำรส ำเนำข้อมูล
ที่ท ำกำรส ำรองในระบบ HIS ไปไว้
ในอุปกรณ์ External Harddisk 

ครบถ้วนทุกวัน 

ตรวจสอบผลกำรส ำรองในระบบ 
Refer Link ไปไว้ในอุปกรณ์ 

External Harddisk 
ครบถ้วนทุกวัน 

รับรองผลกำรส ำรองในระบบ 
Refer Link 

ไปไว้ในอุปกรณ์ External 
Harddisk ครบถ้วนทุกวัน

ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูล
ในระบบ Refer Link  หลังจำก
สิ้นสุดกำรบันทึกข้อมูลทุกวัน

ด ำเนินกำรส ำเนำข้อมูล
ที่ท ำกำรส ำรองในระบบ Refer 
Link ไปไว้ในอุปกรณ์ External 

Harddisk ครบถ้วนทุกวัน 

เป ดโปรแกรม Tools Monitor 

เป ดโปรแกรมระบบ HIS แล้ว
เข้ำไปที่ เมนู Tools และเมนู 

Backup Data

ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูล
ตำมระบบของ HIS

ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูล
ตำมระบบของ Refer Link
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6.1.7 งำนธุรกำร และสำรบรรณ 

ผังงำน 12 ขั้นตอนกำรรับหนังสือ 
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ผังงำน 13 ขั้นตอนกำรส่งหนังสือ 
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28 

ผังงำน 14 ขั้นตอนกำรขอท ำลำยหนังสือ 
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6.1.8 งำนหลักประกันสุขภำพ 

ผังงำน 15 ขั้นตอนกำรลงทะเบียนผู้มีสทิธิหลกัประกันสุขภำพถ้วนหน้ำของหน่วยบริกำร  
              จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

                                          
-                                                
-                           
-                                           

                                 
          -                                      
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 .                     .      
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-                           

-                           

 

***ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ,คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน   
สุขภาพแห่งชาติ,กรุงเทพฯ:ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ, 2559, 65. 
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6.1.9 งำนวิชำกำร 

ผังงำน 16 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรศึกษำวิจัย R2R และนวัตกรรม 
 

สัญลักษณ ์
 

เร่ิมต้น / 
สิ้นสุด 

 
กำรด ำเนินกำร 

 
ตัดสินใจ / 
พิจำรณำ 

 
ต่อเนื่อง 

 
ทิศทำงกำรไหล 

 

ล ำดับ ขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ

งำนวิจัย 
สสอ / ผอ.รพ.

สต 
นพ.สสจ / 

คณะกรรมกำร 
1 ค้นหำปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน 

 
   

2 ก ำหนดหัวข้อและประเด็นปัญหำ 
 

   

3 จัดท ำโครงร่ำงกำรศึกษำวิจัย R2R 
 

   

4 เสนอขอรับทุนสนับสนุน 
 

   

5 ปรับปรุง โครงร่ำงวิจัย 
 

   

6 สร้ำง  ทดสอบ  ปรับปรุงเครื่องมือ 
 

   

7 ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล 
 

   

8 ประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูล และ
เขียนรำยงำนกำรวิจัย 

   

9 เผยแพร่ผลงำนวิจัย 
 

   

 
 

ไม่
ผ่า

น 

ผ่ำน 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

รำยละเอียด ระยะเวลำ ปัจจัย
ควำมส ำเร็จ 

จุดควบคุม
ควำมเส่ียง 

1. พิจำรณำ
ทบทวนปญัหำ
และวิเครำะห์
ประเด็นปัญหำ/ 
ภำรกิจงำน 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและ
คณะท ำงำน รวบรวม ทบทวน
ปัญหำ และวิเครำะห์ประเด็น
ปัญหำท่ีจะศึกษำวิจัย 

10 วัน วิเครำะห์ปัญหำ
ได้ตรงตำม
ควำมต้องกำร 

กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ท่ีครอบคลุม
และถูกต้อง 

2. ก ำหนดหวัข้อ
และประเด็น
ปัญหำ 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและ
คณะท ำงำน สรุปประเด็นปัญหำ 
และก ำหนดหัวข้อท่ีจะศึกษำวิจัย 

10 วัน สรุปประเด็น
ปัญหำ และ
ก ำหนดหัวข้อท่ี
จะศึกษำวิจัย 

ก ำหนดประเด็น
ปัญหำ 

3. จัดท ำโครงร่ำง
กำรวิจัย 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและหรือ
คณะท ำงำนจัดท ำโครงร่ำงกำร
วิจัย เสนอผ่ำน ผอ.รพ.สต./ 
สสอ./ ต่อ คณะกรรมกำรวิจัย
พิจำรณำให้ข้อคิดเห็น/ นพ.สสจ. 
อนุมัติ  

1 เดือน โครงร่ำงวิจัยท่ี
สำมำรถน ำไปสู่
กำรแก้ปัญหำ/ 
องค์ควำมรู้ท่ี
น่ำสนใจ เกิด
นวัตกรรมโดย
ถูกหลักระเบียบ
วิธีวิจัย 

ผู้ด ำเนินกำร
เป็นผู้มีควำมรู้
เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีกำร
วิจัยละประเด็น
กำรวิจัยท่ี
น่ำสนใจ 

4. ศึกษำ
หลักเกณฑ์/ แนว
ทำงกำรสนับสุนน
งำนวิจัย 

หลักเกณฑ์แนวทำงกำรวิจัย และ
กำรสนับสนุนงำนวิจัย 

10 วัน มีงบประมำณ
สนับสนุนและมี
ผู้มปีระสบ 
กำรณ์หรือมี
ควำมรู้เรื่องวิจัย
เป็นผู้ให้ค ำ 
ปรึกษำแนะน ำ 

ควำมชัดเจน
ของหลักเกณฑ์
กำรสนับสนุน 

5. ปรับปรุงโครง
ร่ำงกำรวิจัย 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและหรือ
คณะท ำงำนปรับปรุงโครงร่ำงกำร
วิจัย ตำมท่ีคณะกรรมกำรวิจัย 
นพ.สสจ. ให้ควำมคิดเห็น 

15 วัน โครงร่ำงกำร
วิจัยท่ีมีควำม
ชัดเจนถูกต้อง
ตรงตำมควำม
ต้องกำรของ
ปัญหำในพื้นท่ี/ 
ผู้ต้องกำรใช้
ผลกำรวิจัย 

ระเบียบวิธีกำร
วิจัยและควำม
ต้องกำรของ
ปัญหำในพื้นท่ี/ 
ผู้ต้องกำรใช้
ผลกำรวิจัย 
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ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

รำยละเอียด ระยะเวลำ ปัจจัย
ควำมส ำเร็จ 

จุดควบคุม
ควำมเส่ียง 

6. สร้ำง ทดสอบ
และปรับปรุง
เครื่องมือ 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและหรือ
คณะท ำงำนสร้ำงเคร่ืองมือ/ 
แบบสอบถำม ประสำน
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง
พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงเคร่ืองมือ/ แบบสอบถำม
ตำมข้อเสนอแนะ ทดสอบ 
เคร่ืองมือ / แบบสอบถำมและ
ปรับปรุงเคร่ืองมือ แบบสอบถำม
อีกครั้ง 

1 เดือน ผ่ำนผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจควำม
ถูกต้องของ
เนื้อหำและผ่ำน
กำรทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุง 

เคร่ืองมือวิจัยท่ี
มีคุณภำพ 

7. ด ำเนินกำรเก็บ
ข้อมูล 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและหรือ
คณะท ำงำนเก็บข้อมูลภำคสนำม
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย
และบันทึกข้อมูล 

ตำมควำม
เหมำะสม 

เจ้ำหน้ำท่ีเก็บ
ข้อมูลมีควำม
เข้ำใจและ
ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบวิธีวิจัย 

ถูกต้องตำม
หลักสถิติ และ
เทคนิคกำรสุ่ม
ตัวอย่ำง/ 
ระเบียบวิธีกำร
เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

8. ประมวลผล 
วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ข้อมูล
และเขียนรำยงำน
กำรวิจัย 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและหรือ
คณะท ำงำนประมวลผล วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ข้อมูล และเขียน
รำยงำนกำรวิจัย ครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
8.1 บทคัดย่อ กิตติกรรมประกำศ 
สำรบัญ 
8.2 บทท่ี 1 บทน ำ / หลักกำร
และเหตุผล 
8.3 บทท่ี 2 กำรทบทวน
วรรณกรรม 
8.4 บทท่ี 3 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
8.5 บทท่ี 4 ผลกำรวิจัย 
8.6 บทท่ี 5 สรุป อภิปรำยและ
ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

ตำมควำม
เหมำะสม 

กำรวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ 
ข้อมูลตำรม
หลักวิชำกำร
เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะใน
กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

ประมวลผลโดย
กำรใช้สถิติ/ 
วิธีกำรที่
เหมำะสมกับ
วัตถุประสงค์/ 
ตัวแปร/ 
ประเภทของ
กำรวิจัย 
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ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

รำยละเอียด ระยะเวลำ ปัจจัย
ควำมส ำเร็จ 

จุดควบคุม
ควำมเส่ียง 

8.7 เอกสำรอ้ำงอิงจำกหน่วยงำน
วิชำกำรที่เป็นสำกลและเช่ือถือได้ 

9. เผยแพร่
งำนวิจัย 

เผยแพร่งำนวิจัยในเว็บไซด์
หน่วยงำน/ วำรสำรวิชำกำร/ 
น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร
ต่ำงๆ ใน และต่ำงประเทศ 
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6.2 ด้ำนกำรบริกำร 
6.2.1 งำนตรวจรักษำท่ัวไป 
1. กำรคัดกรองควำมรุนแรงผู้ป่วยใน รพ.สต./ศสม. 
 

ผังงำน 17 กำรคัดกรองควำมรุนแรงผู้ป่วย 

Resuscitation Emergency

                          
    ,             ,                        ,

         ,      ,            

                                    
1.                    
2.                          
3.      +             +PAIN SCORE >7

Refer 1669

                                                                    
                                                   1                                             >1             

Non urgency Semi urgency
                

                               SpO2
 <3         >180      >50
 3     -3     >160       >40               <92%
 3  -8      >140       >30
 >8      >100       >20

         

 urgency

           

YES

NO
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กิจกรรมที่คำดว่ำจะต้องท ำ ได้แก ่
 เจำะเลือด ตรวจปัสสำวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (EKG) ให้สำรน้ ำ ฉีดยำหรือพ่นยำ     ตรวจ
ร่ำงกำยโดยแพทย์ หัตถกำร เช่น เย็บแผล NG, Foley’s Cath, Remove FB,I&D,          เช็คตัว
ลดไข้ 
Resuscitation ช็อก, หอบเหนื่อยมำก, หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง, แพ้รุนแรง, ซึมมำก,       ชัก
ต่อเนื่อง ให้โทรเรียกรถฉุกเฉินทันที, จัดท่ำนอนรำบ, เป ดทำงเดินหำยใจให้โล่ง,               เป ด IV 
Normal saline solution, ให้ Oxygen เตรียมน ำส่ง รพ. ทันที 
Emergency   หมำยถึงผู้ป่วยดังนี้ 
  1. ผู้ป่วยท่ีมีควำมเส่ียงหำกให้รอ เช่น เจ็บหน้ำอก, ผู้ป่วยพยำยำมฆ่ำตัวตำยหรือ อำละวำด,       
     ผู้ป่วยอุบัติเหตุรุนแรง, ผู้ป่วยปวดท้องรุนแรง 
  2. ระดับควำมรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไป เช่น ซึม สับสน อ่อนแรง 
  3. ผู้ป่วยปวดมำก กระสับกระส่ำย Pain score > 7 
  ในผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มข้ำงต้นควรได้รับกำรดูแลเบื้องต้นและส่งต่อเพื่อรับกำรรักษำ          ท่ี
โรงพยำบำลทันที  

ส่วนกลุ่มสีเหลือง สีเขียว และสีขำวนั้นสำมำรถให้กำรดูแลรักษำได้ท่ี รพ.สต./ศสม. 
ผู้ป่วยอื่นๆที่ควรได้รับกำรส่งต่อ ได้แก ่
- ผู้ป่วยท่ีมีเลือดออกผิดปกติ เช่น อำเจียนเป็นเลือด,ถ่ำยเป็นเลือด,เลือดออกผิดปกติทำง       
  ช่องคลอด 
- ผู้ป่วยที่สงสัยโรคทำงศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ถุงน้ ำดีอักเสบ Peritonitis 
- ผู้ป่วยท่ีมีก้อนผิดปกติในต ำแหน่งต่ำงๆ 
- ผู้ป่วยที่มีส่ิงแปลกปลอมเข้ำช่องเป ดตำท่ีไม่สำมำรถเอำออกได้ 
- ผู้ป่วยฝำกครรภ์เพื่ออัลตรำซำวด์ หรือครรภ์ที่มีภำวะเส่ียง 
- ผู้ป่วยกินยำเกินขนำด รับสำรพิษ 
- ผู้ป่วยกินยำเกินขนำด รับสำรพิษ 
- ผู้ป่วยตกน้ ำ จมน้ ำ ส ำลักน้ ำ 
- ผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์เฉพำะทำง 
- ผู้ป่วยที่ไม่มั่นใจในกำรวินิจฉัย หรือรักษำเบื้องต้นแล้วอำกำรไม่ดีขึ้น 

 
 ที่มำ : ปรับปรุงจำกคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินเพื่อคัดแยกระดับ 

ควำมฉุกเฉินและมำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน พ.ศ.2554
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2. กำรดูแลรักษำโรค/อำกำรที่พบบ่อย 
 

ผังงำน 18 แนวทำงกำรรักษำผู้ป่วยที่มีภำวะน้ ำตำลในเลือดสูงเบื้องต้น 

Hyperglycemia

                                          
                                  PR > 100 
or BP<90/60 mmHg, Moderate to severe 

dehydration

R/O DKA or HHS         Refer

                          
                      

Simple hyperglycemia

DTX > 250
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ผังงำน 19 แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยที่มำด้วยอำกำรเจ็บแน่นหน้ำอก 

                 Typical chest pain
-                                           
-                       
-                                  
-                             
                                                     

                                        (EKG)       
(              EKG)                 EKG         

Refer      

    EKG/                                    ASA 300 mg 
1           ASA 81 Mg 1-2               Refer

                 Atypical chest pain
-                                  
-                                    
-                 
-                      

                                  ≥ 1    
-          > 45         > 55   
-           
-                   
-                                     /             
-          
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ผังงำน 20  แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยที่มีอำกำรสงสยัโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน  
               ภำยใน 4.5 ชั่วโมง (Stroke fast track) 
 

          
                         

                                          
           (                                  1      )
1.                                     
2.                                    
3.                  
4.                                           
5.                                        

       Refer                      

Assess : V/S, N/S, Oxygen support keep O2 sat. > 95 %
        Basic life support / Advance life support      DTX 
NSS IV drip 60 ml/hr                   
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ผังงำน 21 แนวทำงกำรให้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือระบบทำงเดินหำยใจส่วนต้น 
 

          /           

                                                      URI
-          (>80%)                                                                  
-                                                 

                                              

-         (Common cold      Acute viral 
rhinosinusitis)
-             (pharyngitis)
-                    (      )
-                                  
-                
-                       
-                           
-                      

-                                 Bacteria
-                      (                              )
                 3          
-       > 38o C
-          
-                                
-                                 /      
-             (Acute rhinosinusitis)                     7    
-                  (Acute otitis media)                     72   .

             

    Amoxicillin 10-14    
        500   . 1X3 oral
     50   ./  ./                 2-3       (             1,000   .)

**                                            Erythromycin syrup. 
Roxithromycin tablet      Clindamycin             



40 

 

ผังงำน 22 แนวทำงกำรให้ยำปฏิชีวนะในโรคท้องร่วงเฉียบพลัน 
 

          /           

                                       
-                                       3                                               1      
-                      90               3-4                             
-                                                             

                                              

             
-                            
                      
-                          3            
                                    1       
                             

                                                        
-      
-                                                              
                                   (Vibrio)
-                                                           
           (Shigella)                                           
                      (Amoeba)

                        
                          

  Norfloxacin     3-5     (       ,            )
        400   .       2                 (         )
     15-20   ./  ./                 2                

  Co-trimoxazole     3-5     (       ,            )
5-6   ./  ./    (          trimethoprim)              2      

  Metronidazole (        )
        750 mg       3                     5-10    
     35-50 Mg/kg/day              3           7-10    
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6.2.2 คลินิก NCD 
1. แนวทำงกำรคัดกรองโรคเบำหวำน 
ผังงำน 23 กำรคัดกรองโรคเบำหวำน 

                   35         
                        

                                               8        
                    (Fasting Capillary Glucose:FCG)

                   /                              7   

         (     )
(FCG < 100   .  )

           (           )
(FCG 100-125   .  )

              (        )
(FCG ≥ 126   .  )

-                                  
3 .2 .
-                                    7 
        
-                                 1 
                             .(         
                   )              3      

-                       
                             
-                      

-     3 
                             
                            
(         2 )                    8 
       

        
(FCG < 100   .  )

          
(FCG 100-125   .  )

             
(FCG ≥ 126   .  )

                        Fasting Plasma Blucose :FPG/       .        .

                 

                               
                              

               Jhcis, Hos 
XP,Hos PCU
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2. แนวทำงกำรคัดกรองโรคควำมดันโลหิตสูง 
ผังงำน 24  กำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง 

                   35         
                                

                                                     
1.                                                      
2.                         Cuff 
                                                                   

                   /                              7   

         (     )
BP       < 120            <80 

  .    

           (           )
BP       ≥ 120-139            

80-89   .    

              (        )
BP       ≥ 140            90-109 

  .    

-                                  
3 .2 .
-                                    7 
        
-                                 1 
                             .(         
                   )              3      

-                       
                             
-                      

-     3 
                             
                            
(         2 )                    8 
       

        
BP<120/80   .    

          
BP≥120-139/80-89   .    

             
BP≥140/90   .    

                             /       .        .

                 

                               
                              

               Jhcis, Hos 
XP,Hos PCU

                                      

              (     )
BP       ≥ 180            ≥ 110 

  .    
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3. แนวทำงกำรติดตำมผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง 
เบำหวำน 
 วัดควำมดันโลหิต :  ทุกครั้ง 
 ถำมเรื่องบุหรี่  :  ทุกครั้ง 
 ตรวจจอประสำทตำ :  ทุก 1 ปี (กรณีปกติ) 
 ตรวจช่องปำก  :  ทุก 1 ปี (กรณีปกติ) 
 ตรวจเท้ำ  :  ทุก 1 ปี (กรณีปกติ) 
 ค ำนวณ CVD risk  :  ทุก 1 ปี 
 FBS/DTX   :  ทุกครั้ง (1-4 เดือน) 
 Cr    :  ทุก 1 ปี เป็นอย่ำงน้อย  
      (กรณีผู้ป่วย CKD ปรับควำมถี่ตำมระยะของโรค) 
      ไม่เกิน 3 เดือนหลังเพ่ิมยำ HCTZ, ACEI  
      (เช่น Enalarpril), ARB (*sartan)+Electrolyte 
 Lipid profile ปกติ    : ทุก 1 ปี (ตำม สปสช.) 
     : กินยำ ทุก 6 เดือน 
     : Diet control ทุก 3 เดือน 
 HbA1C    : ทุก 6 เดือน 
 UACr             : ทุก 1 ปี 
 UA     : อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
 Electrolyte    : ทุก 6 เดือน ในคนไข้กิน HCTZ, ACEI 
       (เช่น Enalarpril), ARB (*sartan) 
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ควำมดันโลหิตสูง 
HT without DM              : นัดอย่ำงนอ้ยทุก 6 เดือน 
 วัดควำมดันโลหิต     : ทุกครั้ง 
 ถำมเรื่องบุหรี่      : ทุกครั้ง 
 ค ำนวณ CVD risk     : ทุก 1 ปี 
 FBS       : ทุก 1 ปี 
 Lipid profile              : ทุก 1 ปี (ถ้ำปกติ) 
 Cr       : ทุก 1 ปี เป็นอย่ำงน้อย  
          (กรณีผู้ป่วย CKD ปรับควำมถี่ตำมระยะของโรค) 
          ไม่เกิน 3 เดือนหลังเพิ่มยำ HCTZ, ACEI  
          (เช่น Enalarpril), ARB (*sartan)+Electrolyte 
 Electrolyte       : ทุก 6 เดือน ในคนไข้กิน HCTZ, ACEI  
          (เช่น Enalarpril), ARB (*sartan) 
 UA       : ทุก 1 ปี 
 Uric acid       : ทุก 1 ปี เฉพำะรำยที่เส่ียง มีอำกำร หรือกิน HCTZ 
 EKG       : ทุก 1 ปี เฉพำะรำยที่เส่ียงหรือมีอำกำร 
HT with DM 
   ดูแลตำม DM เพ่ิมเร่ือง Uric   กับ  EKG 
ข้อควรระวังยำควำมดันโลหิตสูง 
         HCTZ   : Hyperuricemia, Hyponatremia, Hypokalemia 
         Atenolol   : Pulse < 50 
         ACEI, ARB  : ไอ, Hyperkalemia, Cr ขึ้น 
         Adalat           : Tachycardia, Pulse > 100 
         Amlodipine  : บวมหลังเท้ำ 
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6.2.3 งำนส่งเสริมสุขภำพ 
1. งำนอนำมัยแม่และเด็ก 
ผังงำน 25  กำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
 

                             

         /          

                          
                 

            

        
                            

                         (        -     )

             (         -      )
                  

Refer         U/S              

                            /      
TRIFERDINE

                             /              

            

         

 

หมำยเหตุ        กำรนัดครั้งต่อไปเมื่ออำยุครรภ์ 16-20Wks, 24-28Wks, 30-34Wks, 36-40Wks 
                   ถ้ำยังไม่คลอดนัดมำอีกครั้งเมื่อ GA 41Wks. 
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ผังงำน 26  ขั้นตอนกำรฝำกครรภ์รำยใหม่ 

        /       

                               BMI            

   .                         
                 12        
                  

          

                         ,         

                 
                      

       

               
       

  .       

                                

           /      /     /
         /       

              16-20 Wks,24-28 Wks,
30-34 Wks,36-40 Wks

         /      

               43             
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ผังงำน 27 กำรฝำกครรภ์รำยเก่ำ 

        /       

                               BMI            

   .                                     

          

                         ,         

                 
                      

       

               
       

  .       

                                

           /      /     /
         /       

              16-20 Wks,24-28 Wks,
30-34 Wks,36-40 Wks

         /      

               43             

                  2           32 Wks

                .                  1 
             U/S 20 Wks     36 Wks
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ภำพที่ 4 ท่ำตรวจครรภ์ 

ท่ำกำรตรวจครรภ์ 
Leopold  maneuver 

  

1.First maneuver (Fundal grip) 
กำรคล ำส่วนยอดมดลูกเพื่อตรวจหำระดับยอดมดลูก 

2.Second maneuver (Umbilical grip) 
กำรคล ำเพ่ือตรวจหำหลังของทำรกว่ำอยู่ด้ำนใด 

 

 

3.Third maneuver (Pawlik‘s grip) 
กำรคล ำเพ่ือตรวจหำส่วนน ำ (presenting part) 
และ attitude ของทำรกในครรภ์ 

4.Fourth maneuver (Bilateral inguinal  
grip) กำรคล ำเพ่ือตรวจหำระดับชองส่วนน ำ   
และ ทรงของทำรกในครรภ์ 
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แบบประเมินควำมเส่ียงของหญิงตั้งครรภ์ ( Classifying  form ) 
ชื่อ/นำมสกุล.........................................................HN………….. 

รำยกำรควำมเส่ียง ไม่มี มี 

ประวัติอดีต     

1. เคยมทีำรกตำยในครรภ์หรือคลอดทำรกเสียชีวิตภำยใน 1 เดือน     
2. เคยแท้ง 3 ครั้งหรือมำกกว่ำ ติดต่อกัน     
3. เคยคลอดบุตรน้ ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม     
4. เคยคลอดบุตรน้ ำหนักมำกกว่ำ 4,000 กรัม     
5. เคยเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเพรำะควำมดันโลหิตสูงระหว่ำงตั้งครรภ์หรือครรภ์
เป็นพิษ     
6. เคยผ่ำตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ เช่น ผ่ำตัดคลอด ผ่ำตัดเนื้องอกมดลูก ผ่ำตัด
ปำกมดลูก อื่นๆ ………………………………………………………………     

ประวัติครรภ์ปัจจุบัน     

7. ครรภ์แฝด     

8. อำยุ น้อยกว่ำ 17 ปี (นับถึง EDC)     

9. อำยุ มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 35 ปี (นับถึง EDC)     

10. Rh Negative     

11. เลือดออกทำงช่องคลอด     

12. มีก้อนในอุ้งเชิงกรำน     

13. ควำมดันโลหิต Diastolic มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 90 mmHg     

ประวัติทำงอำยุรกรรม     

14. เบำหวำน     

15. โรคไต     

16. โรคหัวใจ     

17. ติดยำเสพติด, ติดสุรำ     
18. โรคอำยุรกรรม เช่น โลหิตจำง ไทรอย SLE อื่นๆ ระบุ...........................     
หมำยเหต ุ ถ้ำพบควำมเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่ำหญิงตั้งครรภ์รำยนี้ควรได้รับกำรส่งต่อเพ่ือรับกำร
ประเมินควำมเส่ียงเพ่ิมเติมและวำงแผนกำรดูแลเป็นพิเศษ
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กิจกรรมกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ 

ครั้งที่ 1 วันที่.......................................................................(ควรก่อน 12 สัปดำห ์) 
1. เช็ค classifying form แล้วไม่มี ควำมเสี่ยงสูง 
2. ชั่งน้ ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดควำมดันโลหิต, ค ำนวณ BMI 
3. ตรวจร่ำงกำยทั่วไป 
4. ตรวจปัสสำวะโดยใช้ Multiple dipstick หำ Protein, Sugar, Asymptomatic bacteriuria 
5. ส่งพบแพทย์เพื่อตรวจเสียงปอดและหัวใจ 
6. ตรวจภำยในเพื่อคัดกรองภำวะ asymptomatic vaginitis (อำจเลื่อนไปในครั้งที่ 2 ของกำรฝำกครรภ์) 
7. ตรวจ Hb, Hct, OF,DCIP (ทุกอำยุครรภ์) และตรวจ VDRL, Anti HIV, Blood gr, Rh typing, HbsAg 
8. ตรวจสอบประวัติกำรได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของบำดทะยักก่อนให้วัคซีน  
9. ให้ยำบ ำรุงครรภ์ Iodine ธำตุเหล็ก  กรดโฟลิก 
10. โรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 1 และให้ค ำแนะน ำกรณีเกิดอำกำรผิดปกติฉุกเฉินและเบอร์โทรศัพท์ 
     ที่สำมำรถติดต่อฉุกเฉิน 

ครั้งที่ 2 วันที่..........................................................................(16 - 20 สัปดำห์) 
1. ชั่งน้ ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดควำมดันโลหิต, ค ำนวณ BMI 
2. ตรวจปัสสำวะหำ Protein, Sugar 
3. ตรวจร่ำงกำยทั่วไป, ตรวจภำวะซีด, บวม 
4. ตรวจครรภ์ : ประเมินอำยุครรภ์, วัดควำมสูงของยอดมดลูก, ฟังเสียงหัวใจทำรกในครรภ์ 
5. ตรวจภำยใน (ในกรณีท่ียังไม่ได้ตรวจเมื่อมำฝำกครรภ์ครั้งที่ 1) 
6. ตรวจอัลตร้ำซำวด์ (ถ้ำท ำได้ ) 
7. ให้ยำบ ำรุงครรภ์ Iodine ธำตุเหล็ก  กรดโฟลิก 
8. ตรวจสอบประวัติกำรได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของบำดทะยักก่อนให้วัคซีน 
9. ให้ค ำปรึกษำหลังทรำบผลเลือด อำกำรผิดปกติฉุกเฉิน และเบอร์โทรศัพท์ส ำหรับกำรติดต่อ 

ครั้งที่ 3 วันที่..........................................................................(24-28 สัปดำห์) 
1. กิจกรรมเช่นเดียวกับครั้งที่ 2 ข้อที่ 1,2,3,4,7,8,9 
2. แนะน ำให้มำรดำสังเกตกำรดิ้นของทำรกในครรภ์ 

ครั้งที่ 4 วันที่.........................................................................(30-34สัปดำห์) 
  1. กิจกรรมเช่นเดียวกับครั้งที่ 2 ข้อที่ 1,2,3,4,7,8,9 

2. ตรวจ HIV,VDRL,HCT ( ครั้งที่ 2 GA ≥32 wk และห่ำงจำกครั้งที่ 1 นำน 3 เดือน) 
3. โรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 2 และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรคลอด วำงแผนกำรคลอด  
    กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ครั้งที่ 5 วันที่.........................................................................(36-40สัปดำห์) 
1. กิจกรรมเช่นเดียวกับครั้งที่ 2 ข้อท่ี 1,2,3,4,7,8,9 
2. ตรวจท่ำทำรกในครรภ์ ถ้ำเป็นท่ำก้นให้ส่งต่อเพ่ือท ำ EVC หรือ เพื่อกำรผ่ำตัด 
3. ถ้ำยังไม่คลอดเมื่ออำยุครรภ์ครบ 41 สัปดำห์ ให้มำโรงพยำบำลเพ่ือชักน ำกำรคลอด 
   ตรวจอัลตร้ำซำวด์  



51 

 
ผังงำน 28 แนวทำงกำรป้องกันทำรกแรกเกิดน้ ำหนกัน้อยกว่ำ 2,500 กรัม 
 

                          
Vallop curve

                 

               

-                            ,         
-            ,                   28              

-                            ,         
-            ,                   28              
-          .               /     

                             
Vallop curve
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ผังงำน 29 แนวทำงกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่น้ ำหนักไม่ขึ้นตำมเกณฑ ์
 

                       
      GA > 20 Wks

              

                      

         ,
            

                                     
                                       

                                 

Urine Albumin + ve
   Bacteria

                     ,
        

   Complication
        ANC

                 IUGR
,Thyroid,OIH Post term,DFIU

F/U ANC
As high risk screen

                             
         Vallop Curve

YES
YES

YES

YES

NO
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ผังงำน 30 แนวทำงกำรป้องกันทำรกแรกเกิดน้ ำหนักมำกกว่ำ 4,000 กรัม 

                           
Vallop curve

               

GDM

                           ,                

                 

                           ,        

               
            GDM

        GDM

                              
Vallop curve
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ผังงำน 31 แนวทำงกำรดูแลเบำหวำนในหญิงตั้งครรภ์ 

             

50 Gm. GST
   >=140 mg/dl

ANC 
       

Diet
Control

Admit,Control DM

Risk Screening
             

100 gm
OGTT          

        Insulin

F/U ANC
                    

              OGTT                      
+                 Dx-GDM Class
A1 -> Diet Control ,          
A2 -> Insulin (Admit Control DTX)
B ->
C ->
D ->
F ->
R ->
H ->

Control        Insulin

NO

NO
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ผังงำน 32 แนวทำงกำรดูแลภำวะควำมดันโลหิตสงูในหญิงตั้งครรภ์ 

                          

BP >=140/90 mmHg.
      ANC 
       

     BP
           /        

    Rest         
            6        

BP >= 140/90  mmHg      
Diastolic blood pressure >110 mmHg 
               
                               ,      
                    2  . ./       

NO

YES

        
High risk

    F/U
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ผังงำน 33 แนวทำงกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเช้ือ เอช ไอ วี 
 

                    

Pre-counseling : couple (ANC)

                           

Post-counseling

Refer                 . .

         

                                                    

                     
                                 

              ,                 
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 ผังงำน 34 แนวทำงกำรส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคธำลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ 
 

             

GA < 16 wk

                 +    

    

                   Early ANC

                 Thalassemia

GA > 16 wk

             +    
     OF/DCIP

             +    
     OF/DCIP

                                     

                       
       

    Hb typing, PCR
         +    

                        

          
                    

                 Hb typing, PCR
                     Refer 

                 .
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ผังงำน 35 แนวทำงกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก 
 

                            

                          

                            
                    

                                 

                  1

   Hct. < 33%      ANC        
NO

-      Triferdine 1X1
-      FBC 1x2 pc    1     
-             

YES

Repeat Hct. < 33%      ANC        
NO

                       

YES
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ผังงำน 36 แนวทำงกำรส่งต่อหญิงตั้งครรภ์พบแพทย์ 

      

                                         
      .  .      .       

1.                      Classifying form
2.                             
             Hb, Hct, OF, DCIP, VDRL, Anti HIV, 
                   Blood gr, Rh Typing, HBsAg
           HIV,CBC,DCIP

                     
      .  .

               /            /
            

*                          

               /            /
            

*                          

                  
GA 18-20wks

      .                   
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ภำพที่ 5 บันได 10 ขั้น สูค่วำมส ำเร็จในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

      10                                           

                                                                            
                                      10      

                                           

1.                                                                   
                                            
2.                                                                  
               
3.                                                                      
4.                                                   
5.                                                                      
                      
6.                                                                       
              
7.                                   24        
8.                                    
9.                                 
10.                                                                      
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2. คลินิกสุขภำพเด็กด ี
ผังงำน 37 แนวทำงกำรวินิจฉัยกำรตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด - 5 ปี  

               
          DSPM/DAIM*

            – 5   

                               /     

      /                  
               1      

            /     

                  1          **

              

               

      /             
TEDA4I/TDSI/DENVER II

                          /     

           

 
 

* DSPM: คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
   DAIM: คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเสี่ยง 
** ประเมินโดยเจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต., รพช., รพท./รพศ. 
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ผังงำน 38 แผนภูมิกำรดูแลเฝ้ำระวัง คัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กที่คลอดปกติ 
              วัยแรกเกิด – 5 ป ี   

 
            – 5   

         /       
              

                  
       DSPM(         )
                            
                            /
   .                 

            /     

                           
                         

             30    **

                       * 
(                     /

                      )

       DSPM(         )
                     /
   .                     
                

       DSPM(         )
                     /
   .                  

1B261 1B262

1

                
            

                 
            

                 
   .    

-                   
                
           DSPM 

(         )
 -                 

        
            

            DAIM 
(           )

1B260

                         

                                            
      30    

            /
     

1B260
2

                

               
               

                                  TEDA4I
                        

-                (Developmental  
  Intervention)          3      
-             (     )

3
1B260

            /
     

                

                                  TEDA4I+              
                        
(                    1      )

                   

            /
     

1B270
4

                    TDSI III
                        

                                  TEDA4I+              
                        

                                           
    Service plan
              

- TDSI III                      
- CPG       
             /              
                       /
        /                      

                                              

**                                 ./                                                          .  .  .                      
                                                                     30                                               
*                                                 /                                                          
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ค ำอธิบำยแผนภูม ิ
1. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) เล่มนี้ ใช้ส ำหรับประเมินพัฒนำกำรเด็ก

ในช่วงอำยุน้อยกว่ำ 2 ปี คือ เด็กท่ีคลินิกสุขภำพดี (Well Child Clinic) และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ส่วนช่วงอำยุมำกกว่ำ 2 ปี ใช้ส ำหรับเด็กท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบำล ท้ังนี้ 
เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ท่ี รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. จะประเมินพัฒนำกำรเด็กด้วยคู่มือเฝ้ำระวัง
และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ในช่องประเมิน 

 - กรณีท่ีมีพัฒนำกำรสมวัย แนะน ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย ตำมช่องวิธี  
        ฝึกทักษะในช่วงอำยุต่อไป 
 - กรณีท่ีมีพัฒนำกำรไม่สมวัย แนะน ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กเร่ืองนั้นบ่อยๆ เป็น 
        เวลำ 1 เดือน แล้วนัดให้มำพบผู้ประเมิน 
2. หลังจำก 1 เดือน เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขท่ี รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.ประเมินพัฒนำกำรเด็กซ้ ำ

ด้วยคู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ในช่องวิธีประเมินโดยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข
ของทักษะท่ีไม่ผ่ำน และทักษะอื่นๆ ตำมช่วงอำยุ  

 - หำกเด็กผ่ำนทักษะท่ีเคยล่ำช้ำ และทักษะอื่นๆ ตำมช่วงอำยุ แสดงว่ำมีพัฒนำกำรสมวัยให ้
        เฝ้ำระวังพัฒนำกำรตำมวัยต่อเนื่องตำมปกติ 
 - หำกเด็กผ่ำนทักษะท่ีเคยล่ำช้ำ แต่พบทักษะอื่นมีพัฒนำกำรไม่สมวัย ผู้ประเมินแนะน ำให้ 
       พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กในเรื่องนั้นบ่อยๆ เป็นเวลำ 1 เดือน แล้วนัดให้มำพบ  
       ผู้ประเมิน 
 - หำกเด็กยังไม่ผ่ำนทักษะท่ีเคยล่ำช้ำให้ส่งต่อไปยังยังหนวยบริกำรท่ีมีแพทยหรือกุมำรแพทย์       
        (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ท่ีมีคลินิกกระตุ้นพัฒนำกำร 
3. รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช ท่ีมีคลินิกกระตุ้นพัฒนำกำร ใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือ       เด็ก

ปฐมวัยท่ีมีปัญหำพัฒนำกำร (TEDA41) โดยบุคลำกรท่ีผ่ำนกำรอบรม โดยใช้โปรแกรม   กระตุ้น
พัฒนำกำรของสถำนบริกำรเป็นระยะเวลำ 2-3 เดือน 

4. หลังจำก 2-3 เดือน  สถำนบริกำรท่ีมีคลินิกกระตุ้นพัฒนำกำร ประเมินพัฒนำกำรซ้ ำด้วยคู่มือ
ประเมนิเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหำพัฒนำกำร (TEDA4I) โดยบุคลำกรท่ีผ่ำนกำรอบรม 

 - กรณีเด็กพัฒนำกำรสมวัย ให้ส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัยในระบบปกติ 
 - กรณีเด็กพัฒนำกำรไม่สมวัย หรือมีปัญหำซ้ ำซ้อนส่งต่อ รพท./รพศ./รพ.จิตเวช/สถำบันฯ 
5. ส ำหรับท่ีเด็กท่ีมีพัฒนำกำรไม่สมวัย รพท./รพศ./รพ.จิตเวช/สถำบันฯ ประเมินพัฒนำกำรด้วย

คู่มือประเมินและแก้ไข/ฟื้นฟูพัฒนำกำรเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข   
(TDSI III) หำกยังพบปัญหำอยู่ให้แก้ไขหรือส่งต่อและ/หรือ CPG รำยโรค ใหกำรดูแลรักษำแกไข 

    ตำมรำยโรคและติดตำมเปนระยะ เพ่ือคณุภำพชีวิตท่ีดีของเด็กและครอบครัว 
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ผังงำน 39 กำรบริกำรคลินิกสุขภำพเด็กดี 
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ผังงำน 40 กำรดูแลเด็กน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
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ผังงำน 41 กำรดูแลเด็กน้ ำหนักเกินเกณฑ์มำตรฐำน 
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ผังงำน 42 แนวทำงกำรดูแลของเล่นเสริมพัฒนำกำรในคลินิกเด็กดี 

        
                   

                                    
                             

             DSPM

                                    

                                     
                                            

              

                   

                                  
 

 

 

 

 



68 

3. งำนอนำมัยโรงเรียน 
ผังงำน 43 ขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนอนำมัยโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

จัดประชุมคณะกรรมกำร รร.ส่งเสริมสุขภำพ 
(คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ+อปท.+รพ.สต.+อื่นๆ) 

- ประเมินตนเองตำมเกณฑม์ำตฐำน รร.ส่งเสรมิสุขภำพ 
 10 องค์ประกอบ 
- ปรับปรุงพัฒนำตำมมำตรฐำนฯ 
- ติดตำม MOU โภชนำกำรดีที่โรงเรียน 
- ฯลฯ 

องค์ประกอบท่ี 5 บริกำรงำนอนำมัยโรงเรียน 

ตรวจสุขภำพ บริกำรสุขภำพ เฝ้ำระวังภำวะกำรเจริญเติบโต 

จนท.สธ.
สอน 

กำรตรวจ
สุขภำพ 

ด้วยตนเอง 
ป.5-6  
ม.1-6 

ตรวจ
สุขภำพ
เบื้องต้น 

โดย 
จนท.สธ  
ป.1-4 

จนท.สธ.
สอน 

กำรตรวจ
สุขภำพ 

ด้วยตนเอง 
ป.5-6  
ม.1-6 

ช่ัง น้ ำหนัก/วัด 

บันทึกลง HosXP 
เทอมท่ี 1  1 พค.-31 กค. 
เทอมท่ี 2  1 ตค.-31 ธค. 

ประมวลผล 

บริกำรวิตำมิน
เสรมิธำตุเหล็ก 
(60 mg/เม็ด/

สัปดำห์) 5-14 ปี 

ให้ 
วัคซีน
ตำม

เกณฑ ์

จัด 
บริกำร
ทันต 
กรรม 
ใน รร. 

บันทึกลงใน สศ.3 

เฝ้ำระวังและรำยงำน 
-คอพอก 
-โลหิตจำง 
-กำรได้ยิน 
-กำรมองเห็น 

พบผิดปกติ ส่งตรวจ
ยืนยันและรักษำต่อ 

ปกติ เตี้ย/ค่อนข้ำงเตี้ย 
ผอม/ค่อนข้ำงผอม 

อ้วน/เริ่มอ้วน 

-จัดเมนูอำหำรกลำงวันตำม 
MOU โภชนำกำรดีที่โรงเรยีน 
-จัดกิจกรรมออกก ำลังกำยที่
เหมำะสม (ChOPA&ChiPA)    
ในโรงเรียน 

-ดื่มนมวันละ 2 แก้ว 
-ควบคุมกำรรับประทำน
อำหำรและออกก ำลังกำย 
-จัดกิจกรรมแก้ไขปญัหำ 

รร.>10% รร.≤10% 

จัดกิจกรรม
แก้ไขปัญหำ 
Smart kid 
Coacher 

ส่ง DPAC 
รพท./ 
รพช./ 
รพ.สต. 
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4. งำนคลินิกวัยรุ่นใน รพ.สต. 
ผังงำน 44 ขั้นตอนกำรให้บริกำรคลินิกวัยรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริกำรวัยเรียนวัยรุ่น อำยุ 10-24 ปี 
Walk in / Refer / Hot line 

คลินิกวัยใส/วัยเรียน/วัยรุ่น 

ประเมินปัญหำ/คัดกรอง แก้ไขปัญหำ 

- ควำมเครียด/ซมึเศร้ำ/ฆ่ำตัวตำย 
- ตั้งครรภ ์
- ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์
- โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
- แท้ง 
- ยำเสพติด/สรุำ/บุหรี ่

ให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำ/ 
ส่งเสริมสุขภำพตำมที ่
ผู้รับบริกำรต้องกำร 

D/C 

- งำนสุขภำพจิต 
- งำน OSCC 
- งำนโรคเอดส ์
- งำนยำเสพติด 
- คลินิกให้ค ำปรึกษำ 
- งำน ANC 
- ส่งต่อเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง 

ดูแลตำมมำตรฐำน 

D/C 

F/U ติดตำม 

ไม่พบ พบ 



70 

5. คลินิกไร้พุง (DPAC) 

ผังงำน 45 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนคลินิก DPAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรคัดกรองประชำชนอำยุ 6 ปี ข้ึนไป 

1.โรงเรียน 
อำยุ 6-14 ปี 

2.สถำนบริกำรสำธำรณสุข 
รพ.สต. อำยุ 15  ปีขึ้นไป 

3.ชุมชน 
อำยุ 15  ปีขึ้นไป 

2.1 OPD 2.2 คลินิก NCD 
1.1 Flow chart 1 กำรปฏิบัติ 
ดูแล แก้ไขปญัหำเด็ก 

1.2 นักเรียนเริ่มอ้วน/เสี่ยง 

กลุ่มปกต ิ
ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภำพ 

กลุ่มเสี่ยงอ้วน กลุ่มอ้วน 

4. คลินิก DPAC 
รพ.สต. 

4.1เจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำบริกำร 
-ควำมจ ำเป็นท่ีต้องลดน้ ำหนัก 
-ควำมส ำคญัของกำรออกก ำลัง
กำย/กำรกิน 
-ภำวะอ้วนกับสุขภำพท่ีจ ำเป็น 

4.2พูดคุย ซักถำม 
-ใช้แบบประเมินสุขภำพและพฤตกิรรม 
ออกแรง/ออกก ำลัง/พฤติกรรมกำรกินอำหำร 
-ดัชนีวัดทำงสุขภำพ/ดัชนีมวลกำย/รอบเอว 

4.3ส่งพบแพทย์วินิจฉัยโรคและ     
ให้ผู้รับบริกำรปรับเปลีย่น
พฤติกรรมรับบริกำรที่เหมำะสม 

5.ประเมินควำมพร้อมที่จะ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

สนใจเข้ำรับบริกำร ยังไม่แน่ใจ 

6.สมัครเป็นสมำชิกคลินิก 
-ท ำทะเบียนบันทึกประวตั ิ
-พูดคุยตั้งเป้ำหมำยระยะยำวและระยะสั้น 
-จัดโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย/กำรกิน(กรณี
นักเรียนใช้ตำมแนวทำงกำรดูแลจดักำร
น้ ำหนักเด็กเริ่มอ้วน/อ้วน 

ไม่สมัครเป็นสมำชิก 
-ให้เอกสำรควำมรู้เรื่องสุขภำพ 
-โทรติดตำมพูดคยุเพื่อให้มำพบตำมนัด 
โทรทนัดตดิตำมใหม่สองครั้ง 

7.กำรติดตำม 
-นัดหมำยทุก 1-2 สัปดำห์(ตำมบรบิทผู้รับบริกำร)เพื่อรับควำมรูเ้พิ่มเติม ปัญหำอุปสรรค กำรตั้งเป้ำหมำยกำรปรับเปลีย่น
พฤติกรรมและชั่งน้ ำหนัก 
-ติดตำมทำงโทรศัพท์ (กรณไีม่มำพบตำมนัด โทรนัดตดิตำมใหม่ 2 ครั้ง 
-ประเมินสุขภำพและพฤติกรรมนดัพบเป็นระยะทุก 1-2 เดือน บันทึกดัชนีช้ีวัดทำงสุขภำพ/ดัชนีมวลกำยและเส้นรอบเอว 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน DPAC ของสถำนบริกำรสำธำรณสุข 

ล ำดับ กิจกรรม บันทึก/รำยงำน 
1.กำร 
คัดกรอง 

ตรวจคัดกรองสุขภำพอำยุ 6 ปีขึ้นไป แยกกลุ่ม 
- กลุม่ปกติ ค่ำ BMI. กก./ตรม. 18.5-22.9 
- กลุ่มเสี่ยงอ้วน ค่ำ BMI. กก./ตรม. 23-24.9 
- กลุ่มอ้วน ค่ำ BMI. กก./ตรม. 25-29.9 
- กลุ่มอ้วนมำก ค่ำ BMI. กก./ตรม. มำกกว่ำ 30 
- อำยุ 15 ปีขึ้นไป ประชำกรชำยรอบเอวน้อยกว่ำ 90 ซม. 
  ประชำกรหญิงรอบเอวน้อยกว่ำ 80 ซม. 

1.ทะเบียนรำยชื่อ 
2.บันทึก 43 แฟ้ม 
3.แบบประเมินตนเองพฤติกรรม  
  สุขภำพกำรกิน กำรออกก ำลัง 
  กำยและอำรมณ์ 20 ข้อ 
4.แบบบันทึกผลกำรคัดกรองแยก 
  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงอ้วน  
  กลุ่มอ้วน/อ้วนมำก 

2.คัดกรอง 
ในโรงเรียน 

โรงเรียนคัดกรองสุขภำพตำมระบบงำนอนำมัยโรงเรียน 
แยกกลุ่มอ้วน/กลุ่มเสี่ยง Obesity sign 4 ข้อบ่งชี้ ส่งเข้ำ
ระบบคลินิก DPAC รพ.สต. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ 
ส่งต่อแก้ไข ในระดับ รพช./รพท./รพศ. 

 

3.คัดกรองใน
สถำนบริกำร
สำธำรณสุข 

1.ตรวจคัดกรองจุดบริกำร OPD ของโรงพยำบำลผลจำก 
  กำรตรวจวินิจฉัยแพทย์เมื่อพบผู้รับบริกำรน้ ำหนักเกิน  
  อ้วน และตรวจและส่งต่อไปยังคลินิก DPAC พบได้จำกวัด 
  รอบเอว ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงส่งต่อไปยังคลินิก DPAC  
  ของโรงพยำบำล 

 

 2.ตรวจคัดกรองผู้รับบริกำรคลินิก NCD เมื่อพบผู้ป่วยมี
ภำวะเริ่มอ้วนและอ้วนส่งต่อไปยังคลินิก DPAC ของ
โรงพยำบำล 

 

4.คัดกรองใน
ชุมชน 

ตรวจคัดกรองสุขภำพของประชำชนในชุมชนอำยุ 15-59 ปี 
โดย อสม./จนท. แยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงอ้วน กลุ่มอ้วน/
อ้วนมำก ส่งต่อ DPAC รพ.สต. ในต ำบล ถ้ำผู้รับบริกำรมี
ภำวะแทรกซ้อนอ่ืน รพ.สต.ส่งต่อ รพช./รพท. ในพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจวินิจฉัยขั้นต่อไป 

 

5.ขั้นตอนกำร
ให้บริกำรใน
คลินิก DPAC 

ขั้นตอนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5 ขั้นตอน  
(5 A’s approach) 
1.สอบถำม(Ask) ข้อมูลประวัติกำรเคลื่อนไหว สอบถำม- 
  ออกแรง/ออกก ำลังกำย พฤติกรรมกำรกินของผู้รับบริกำร 
  ทุกคนที่พบทุกครั้ง 
2.แนะน ำ(Advise) กระตุ้นให้ผู้รับบริกำรให้เปลี่ยนแปลง 
  พฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ. ที่ชัดเจน เหมำะสม พร้อมทั้ง 
  แนะน ำ สื่อสำร จูงใจ ให้ควำมช่วยเหลือให้ผู้รับบริกำร 
  ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
3.ประเมิน(Assess)ประเมินควำมเต็มใจของผู้รับบริกำร  
   ดูควำมพร้อม ควำมเต็มใจของผู้รับบริกำร  

1.แบบประเมินสุขภำพพฤติกรรม  
  และควำมพร้อมของผู้รับบริกำร 
2.บันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน 
3.รำยงำนกำรด ำเนินงำน 
4.สมุดประจ ำตัวผู้รับบริกำร  
  DPAC 
5.แบบบันทึกติดตำมประเมิน 
  ผู้รับบริกำร 
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ล ำดับ กิจกรรม บันทึก/รำยงำน 
5.ขั้นตอนกำร
ให้บริกำรใน
คลินิก DPAC 
(ต่อ) 

4.ช่วยเหลือ(Assist) ถ้ำผู้รับบริกำรยังลังเลหรือไม่เต็มใจ  
  เจ้ำหน้ำที่ต้องให้ควำมมั่นใจและแสดงกำรสนับสนุนชัดเจน 
  ให้ผู้รับบริกำรมั่นใจและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง อำจใช้ 
  มำตรกำรจูงใจ 5 ขั้นตอน เน้นย้ ำถึงควำมจ ำเป็นที่ต้อง 
  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หำกผู้รับบริกำรยังไม่ต้องกำร 
  ต้องเคำรพกำรตัดสินใจและก็เป ดโอกำสให้มำพบใหม่ได้ 
5.ติดตำม(Range)เป็นขั้นตอนกำรนัดหมำยและติดตำม 
  จัดท ำบันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน จัดท ำตำรำงนัดหมำยเพ่ือ 
  ติดตำมผล เป็นรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม ทุก 2-3 สัปดำห์  
  ใน 3 เดือนแรก และทุก3-6 สัปดำห์ ในระยะต่อไป  
  ทบทวนทุกครั้งที่นัดและซักถำมปัญหำอุปสรรค 
  ผู้รับบริกำร เสนอแนวทำงแก้ไขและให้ก ำลังใจ 

 

6.กำร
ด ำเนินกำร 

1.กลุ่มปกติ (ด ำเนินกำรโดย จนท./ผู้น ำองค์กร/ผู้น ำชุมชน) 
  1.1 วำงแผนส่งเสริมสุขภำพ สร้ำงควำมตระหนัก  
      ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตำมหลัก 3 อ. ในองค์กร, ชุมชน 
  1.2 จัดท ำทะเบียนแยกรำยชื่อผู้ร่วมชมรมเป็นหมวดหมู่ 
  1.3 กำรจัดกิจกรรมสร้ำงกระแส สร้ำงควำมตระหนัก  
       ประชำสัมพันธ์ โดยเสียงตำมสำย กำรรณรงค์ กำร 
       สำธิต กำรจัดกิจกรรมบูรณำกำรร่วมกับงำนส่งเสริม 
       สุขภำพในท้องถิ่น งำนกำรกุศลงำนประเพณี งำนบุญ 
       ต่ำงๆ งำนศพ  
  1.4 สร้ำงและส่งเสริมองค์กรต้นแบบไร้พุง ในสถำนบริกำร 
       สำธำรณสุข โรงเรียน สถำนประกอบกำร และชุมชน 
  1.5 สร้ำงและส่งเสริมหมู่บ้ำน/ชุมชน ลดหวำน มัน เค็ม  
       ลดอ้วน ลดโรค บูรณำกำรร่วมกับหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยน 
       พฤติกรรมสุขภำพ 
  1.6 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยใช้แบบฟอร์ม เกณฑ์ 
       กำรประเมิน DPAC กำรประเมินโครงกำรหมู่บ้ำน/ 
       ชุมชน ลดหวำน มัน เคม็ ลดอ้วน  ลดโรค ประเมิน 
       มำตรฐำนสุขศึกษำ ประเมินหมู่บ้ำนต ำบลจัดกำร 
       สุขภำพ 
  1.7 วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
       สุขภำพ ระยะสั้น ระยะยำว 

1.ทะเบียนรำยชื่อคัดกรอง 
2.ทะเบียนชมรมส่งเสริมสุขภำพ 
3.บันทึกรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
4.บันทึกเปรียบเทียบสุขภำพกำร
ด ำเนินงำนก่อน-หลังและ
ย้อนหลัง 3 ป ี
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ล ำดับ กิจกรรม บันทึก/รำยงำน 
6.กำร
ด ำเนินกำร 

2.กลุ่มเสี่ยง 
  2.1ผู้รับบริกำรสมัครเป็นสมำชิกคลินิก DPAC 
      -จัดท ำทะเบียนผู้รับบริกำร 
      -จัดท ำแผนกำรให้บริกำร 
      -ขั้นตอนบริกำร ผู้รับบริกำรกรอกประวัติ/ซักประวัติ/   
        ทบทวนประวัติ ประเมินภำวะสุขภำพ ประเมินควำม 
        พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควำมจ ำเป็นและ 
        ควำมส ำคัญในกำรที่จะลดน้ ำหนักและกำรเซ็น 
        ใบยินยอม 
      -จัดท ำโปรแกรมระยะสั้น ระยะยำว 
      -จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ กำรออก 
        ก ำลังกำย กำรกินอำหำร กำรจัดกำรอำรมณ์ควำมคิด 
      -ประเมินสุขภำพเป็นรำยบุคคลทุก 1-2 สัปดำห์ นัดพบ 
        เป็นระยะ 1-2 เดือน 
      -วิเครำะห์ข้อมูล/ปัญหำ/อุปสรรค ในกลุ่มผู้รับบริกำร  
        ผู้ให้บริกำร 
      -รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมไตรมำส 
      -ประเมินตนเองในกำรด ำเนินงำนคลินิก DPAC  
        Quality 
      -วำงแผนกำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป 
  2.2ผู้รับบริกำรไม่สมัครเป็นสมำชิกคลินิก DPAC 
      -จัดท ำทะเบียนรำยชื่อผู้รับกำรคัดกรอง 
      -พูดคุย ซักถำม แนะน ำ 
      -ให้เอกสำรควำมรู้ 
      -สร้ำงแรงจูงใจ ยกตัวอย่ำง 
      -จนท.โทรติดตำม/อสม.ในพื้นที่ติดตำม เพื่อให้มำพบ 
      -ประเมินผลเป็นระยะ 
3.กลุ่มอ้วน/อ้วนและป่วยด้วยโรค NCD 
      -จัดกิจกรรมเช่นเดียวกับกลุ่มเสี่ยง 
      -เฝ้ำระวังในกลุ่มผู้ป่วย NCD ให้ออกก ำลังกำยและกำร 
       บรโิภคอำหำร ตำมหลักกำรส่งเสริมสุขภำพของผู้ป่วย 
        ตำมโรค ต้องอยู่ในกำรเฝ้ำระวังของแพทย์/บุคลำกร 
        ผู้เชี่ยวชำญ 
      -ถ้ำเป็นกลุ่มที่อ้วนจำกโรคหรือฮอร์โมนต้องส่งต่อสถำน 
       บริกำรที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญดูแล 
 

 
1.ทะเบียนรำยชื่อคัดกรอง 
2.แบบประเมินสุขภำพ  
  พฤติกรรมและควำมพร้อมของ   
  ผู้รับบริกำร (โดย จนท.ละ 
  ผู้รับบริกำร) 
3.สมุดประจ ำตัวผู้รับบริกำร  
  DPAC ของ รพ.สต./สถำน 
  บริกำรจัดท ำเอง 
4.บันทึกรำยงำนกำรด ำเนินงำน/ 
  แบบบันทึกติดตำมประเมิน 
  ผู้รับบริกำร 
 
 
 
 
 
1.ทะเบียนรำยชื่อคัดกรอง 
2.แบบประเมินสุขภำพ  
  พฤติกรรมและควำมพร้อมของ 
  ผู้รับบริกำร(โดย จนท.ละ 
  ผู้รับบริกำร) 
3.สมุดประจ ำตัวผู้รับบริกำร  
  DPAC ของ รพ.สต./สถำน 
  บริกำรจัดท ำเอง 
4.บันทึกรำยงำนกำรด ำเนินงำน 
5.แบบรำยงำนติดตำมผลกำร 
  ด ำเนินงำนคลินิก DPAC ส่งให้  
  สสจ. เป็นไตรมำส 
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แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน คลินิก DPAC 
รพศ./รพท./รพช.     ไตรมำส 1 (ตค.-ธค.) ไตรมำส 3 (เมย.-มิย.)
ชื่อคลินิก      ไตรมำส 2 (มค.-มีค.) ไตรมำส 4 (กค.-กย.) 
จ ำนวนวันให้บริกำร   วัน/เดือน (วันที่ให้บริกำร     ) 

รำยงำน ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 รวม 

1.จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งหมด              (คน) 
  1.1นักเรียนอำยุ 6-14 ปี                 (คน) 
  1.2ผู้มำรับบริกำรที่OPD/คลินิกต่ำงๆ  (คน) 
  1.3ผู้ป่วยคลินิก NCD                    (คน) 
  1.4ผู้รับบริกำรที่รับส่วต่อ                (คน) 
      จำกชุมชน/รพ.สต 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

2.กิจกรรมที่ให้บริกำร 
  2.1ให้ควำมรู้เรื่องโรคเกี่ยวกับภำวะอ้วน
และค ำแนะน ำในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  2.2ประเมินพฤติกรรมสุขภำพและควำม
พร้อมของผู้รับบริกำร                      (คน) 
  2.3ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพตำมหลัก 3 อ. 
     1)กำรควบคุมอำหำร                  (คน) 
     2)กำรออกก ำลังกำย                  (คน) 
     3)กำรจัดกำรควำมเครียด            (คน) 

 
 
  
 
  
 
 
  
  
  

 
 
  
 
  
 
 
  
  
  

 
 
  
 
  
 
 
  
  
  

 
 
  
 
  
 
 
  
  
  

 
 
  
 
  
 
 
  
  
  

 

3.มอบสมุดประจ ำตัวผู้รับบริกำร DPAC (คน)            
4.กำรประเมินผลสุขภำพผู้รับบริกำร     (คน) 
  4.1รอบเอวปกติ 
      (ประชำกรชำยน้อยกว่ำ 90 ซม.)   (คน) 
  4.2รอบเอวปกติ 
      (ประชำกรหญิงน้อยกว่ำ 80 ซม.)   (คน) 
  4.3รอบเอวเกิน 
      (ประชำกรชำย 90 ซม.ขึ้นไป)       (คน) 
  4.4รอบเอวเกิน 
      (ประชำกรหญิง 80 ซม.ขึ้นไป)      (คน) 
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6. กำรดูแลผู้สูงอำย ุ
ผังงำน 46 กำรประเมินสุขภำพผู้สูงอำยุ 
 

 กำรคัดกรองผู้สูงอำยุ/ประเมินสุขภำพผู้สูงอำยุ 
อ้ำงอิง: กรมกำรแพทย์ บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม Special PP 

โรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอำยุ 
DM HT CVD ตำ สุขภำพช่องปำก 

กลุ่มอำกำรผู้สูงอำยุ (Geriatric syndromes) 
สมองเสื่อม หกล้ม เข้ำเสื่อม ซมึเศร้ำ 

โภชนำกำร กำรกลั้นปสัสำวะ ปญัหำกำรนอน 

กำรประเมินควำมสำมำรถ        
ในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน (ADLs) 

ปกติ/ไม่มีภำวะเสี่ยง 
ส่งเสริมสุขภำพ 
ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟู 

ผิดปกติ/มีภำวะเสี่ยง 
ส่งเสริมสุขภำพ ส่งต่อ 
ประเมินเพิ่มเติม รักษำ 
ฟื้นฟ ู

กลุ่มติดสังคม 
-ชมรมผูสู้งอำย ุ
-โรงเรียนผู้สูงอำย ุ
-ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต 

กลุ่มติดบ้ำน กลุ่มติดเตียง 

ประเมินเพ่ือกำรดูแลระยะยำว 
ADL MMSE 9Q กำรกลืน 

กลุ่ม 2 กลุ่ม 4 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1 

กำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีพ่ึงพิง (กำรดูแลที่บ้ำน) 
-CM ประเมินผูสู้งอำยุ เขียน care plan 
-CM/FCT/CG ดูแลผูสู้งอำย ุ
-CG ดูแลผูสู้งอำยุด้วย care plan 

ผู้สูงอำยุพ่ึงพิง 4 กลุ่ม 
กลุ่ม 1 เคลื่อนไหวได้บ้ำงและอำจมีปัญหำกำรกิน กำรขับถ่ำย แตไ่มม่ี
ภำวะสับสนทำงสมอง 
กลุ่ม 2 เหมือนกลุ่ม 1 แต่มีภำวะสับสนทำงสมอง 
กลุ่ม 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอำจมีปัญหำกำรกินหรือกำรขับถ่ำย
หรือมีกำรเจ็บป่วยรุนแรง 
กลุ่ม 4 เหมือนกลุ่ม 3 และมีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะทำ้ย
ของชีวิต 
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7. กำรคัดกรองมะเร็ง 
ผังงำน 47 แนวทำงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก 
 

สตรีอำยุ 30-60 ปี 

จนท.สธ. ระดับต ำบล ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกสตรีกลุ่มเสี่ยง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ภำยใน 5 ปี 

พบควำมผิดปกต ิ ปกติ 

พบควำมผิดปกติ/ก้อนท่ีปำกมดลกู 

ส่งต่อ รพ.ระดับอ ำเภอ 
ปกติ 

พบควำมผิดปกติ/ก้อนท่ีปำกมดลกู 

ส่งต่อ แพทย์ ตรวจ 
ปกติ 

สงสัยมะเร็ง 

ส่งตรวจ Biopsy 

Cyst/Mass ฯลฯ 

-ASC –US 
-ASC –H 
-LSIL 
-HSIL 
-Squamous cell 
Carcinoma 
-AGC –NOS 
-AG –favor 
neoplasia 
-AIS 
-Adenocarcinoma 

มะเร็ง ไม่ใช่มะเร็ง 

รักษำอำกำรมะเร็ง F/U ตำมแพทย์นัด 

จนท.สธ ระดับต ำบล 
ตรวจมะเร็งปำกมดลูกตรี
กลุ่มเป้ำหมำยทุกปีๆ ละ   
1 ครั้ง 

-ตรวจมะเร็งปำกมดลูก  
ทุก 6 เดือน โดย จนท.รพ. 
-F/U ตำมแพทย์นัด หรือ 
Colposcope ปีละ 1 ครั้ง 

รักษำตำมอำกำร 



77 

 

ผังงำน 48  แนวทำงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม  

ระบบส่งต่อมะเร็งเต้ำนมของสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
 

รพ.สต. 

สตรีที่พบก้อนท่ีเตำ้นม 

รพช. 

สตรีที่พบก้อนท่ีเตำ้นม 

กรณีมี U/S 

ตรวจ U/S 

กรณไีม่มี U/S 

ส่งต่อ รพ.แม่ข่ำย เพื่อตรวจ 

ไม่พบก้อน พบก้อน 

ส่งต่อ รพท. 

-สตรีกลุ่มเปำ้หมำยตรวจเต้ำ
นมด้วยตนเอง (SBE) ทุกเดือน 
-จนท.รพ.สต.ตรวจปลีะ 1 ครั้ง 
(CBE) 

ส่งตรวจ 

พบก้อน ปกติ 

-สตรีกลุ่มเปำ้หมำยตรวจเต้ำ
นมด้วยตนเอง (SBE) ทุกเดือน 
-จนท.รพ.สต.ตรวจปลีะ 1 ครั้ง 
(CBE) 

มะเร็ง ไม่ใช่มะเร็ง 

รักษำอำกำร
มะเร็ง 

รักษำตำมอำกำร 

-SBE ทุกเดือน 
-CBE โดย จนท. ปีละ 1 ครั้ง 
-U/S หรือ Mammogram ปีละ 1 ครั้ง 
-F/U ตำมแพทย์นัด 

-SBE ทุกเดือน 
-CBE โดย จนท. ปีละ 1 ครั้ง 
-U/S หรือ Mammogram ปีละ 1 ครั้ง 
-F/U ตำมแพทย์นัด 

ส่งต่อ รพท. 
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+ve 

≥7 

≥7 

≥7 

+ve 

≥7 

≥17 

 

6.2.4 กำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำ ใน รพ.สต. 
ผังงำน 49 กำรเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำใน  รพ.สต. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มเสี่ยงท่ีควรคัดกรอง ได้แก่ 
1. ผู้ที่มำดว้ยอำกำรซึมเศร้ำชัดเจน 
2. ผู้ที่มีอำหำรทำงกำยเรื้อรงัหลำยอำกำรทีห่ำสำเหตุไมไ่ด้ 
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรงั เชน่ เบำหวำน ข้อเสื่อม ไตวำย มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด  
   โรคหลอดเลือดสมองตบีตนั 
4. ผู้ป่วยสูงอำยุ  
5. หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 
6. ผู้ทีมีปัญหำยำเสพติด 
7. ผู้ที่ประสบกับกำรสญูเสียที่รุนแรงมำไม่นำน 

 

อสม. รพ.สต. รพช. / รพท. 

คัดกรอง 
2Q 

แจ้งผลและ
ให้

สุขภำพจิต
ศึกษำ 

คัดกรอง 2Q ในกลุ่มเสี่ยง 

แจ้งผลและให้สุขภำพจิตศึกษำ 

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงด้วย 2Q 

ประเมินด้วย 9Q 

ประเมินกำรฆ่ำตัว
ตำยด้วย 8Q 

ประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q 

ประเมินกำรฆ่ำตัวตำยด้วย 8Q 

วินิจฉัยโรคซึมเศร้ำโดยแพทย์ 
และให้กำรรักษำตำม
มำตรฐำนกำรรักษำ 

 

ติดตำมด้วย 9Q หรือ/
และ 8Q  

ทุกเดือนเป็นเวลำ 1 ปี 

ติดตำมด้วย 9Q ซ้ ำ
อีก 1 เดือน 

ติดตำมกำรรักษำจน 9Q<7 ทุก 1 เดือน เป็นเวลำ 6 เดือน แล้วลดยำจนหยุดได้ 

+ve 
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6.2.5 กำรบ ำบัดยำเสพติด  
       (1.ระบบสมัครใจ และ 2.ระบบบังคับบ ำบัดแบบไม่ควบคุมตัว) 
 

1.ระบบสมัครใจ 
      บทบำทหน้ำที่รพ.สต.ในกำรบ ำบัดและลงข้อมูลใน บสต. 
1. เป ด บสต.2 โดยใช้ User และ Password ที ่สสจ.ก ำหนดให้ เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรบ ำบัด 
2. บ ำบัดผู้ป่วย ด้วย BA , BI, Matrix Program หรือ Mini matrix program ตำมคะแนนแบบ V2 
3. ลงข้อมูล บสต.3 (บสต.บ ำบัด) จนครบกระบวนกำรบ ำบัด รวมทั้งกำรติดตำมในระบบ บสต. 
4. พิมพ์ บสต.บ ำบัด เพ่ือประกอบกำรเบิกเงินค่ำบ ำบัด 
5.ประสำน รพท/รพช/สสอ. เพ่ือแจ้งผลกำรบ ำบัดและกำรจ ำหน่ำยผู้ป่วยออกจำกระบบ 

ผังงำน 50 กำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วย ผู้ติดยำเสพติดระบบสมัครใจบ ำบัดโรงพยำบำลส่งเสริมสุภำพต ำบล  
               จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

    ส่ง 
 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

ผู้ป่วย Walk in, ต ำรวจส่งตัว, สถำนพินิจส่งตัว,            
ผู้ป่วยโครงกำรประชำรัฐ 

-คะแนน 2 – 3 (เป็นผู้ใช้ บ ำบัดด้วย BA, BI)  
-คะแนน 4 – 26 (เป็นผู้เสพ  บ ำบัดโดยใช้ Mini  
matrix program) 
 
 

ลงบันทึกข้อมูลใน บสต./ติดตำมใน 
บสต. 

รำยงำนให้ สสอ.ทรำบทุกวันที่ 1 ของเดือน 

รพท./รพช. 
บ ำบัดรักษำ รพ.สต.บ ำบัดรักษำ 

-คะแนน 27 ขึ้นไป 

รพ.สต.คัดกรองด้วย  V2 
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2.ระบบบังคับบ ำบัดแบบไม่ควบคุมตัว 
 กรณีที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดฟื้นฟูไม่ไปพบ จนท. ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีกำรส่งตัวเข้ำรับกำรบ ำบัด  
ให้หน่วยบ ำบัดด ำเนินกำรดังนี้ 
          1.หน่วยบ ำบัดท ำหนังสือแจ้งให้ส ำนักงำนคุมประพฤติทรำบ ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือส่งตัว
โดยไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ ในระบบ บสต. (ไม่ต้องลบงำนกำรคัดกรองที่  สนง.คุมประพฤติส่งไปในระบบ บสต. 
จนกว่ำผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯจะไปพบหรือได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำนคุมประพฤติ) 
 

          2. สนง.คุมประพฤติติดตำมผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯ ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งจำกหน่วย
บ ำบัด เมื่อ สนง.คุมประพฤติ ตำมตัวผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯได้ และผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯไปพบพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่
หน่วยบ ำบัด ให้หน่วยบ ำบัดด ำเนินกำรดังนี้ 
                2.1 กดรับงำนกำรคัดกรองที่ สนง.คุมประพฤติส่งไปในระบบ บสต. 
                2.2 ด ำเนินกำรบ ำบัดฟื้นฟูฯตำมแผนกำรฟ้ืนฟูฯ ที่ก ำหนด 
                2.3 น ำเข้ำข้อมูลผลกำรบ ำบัดในระบบ บสต. 
               2.4 ประเมินพฤติกรรมผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟู หลังจำกเข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯ ผ่ำนไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 90 วัน 
หรือไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของระยะเวลำกำรฟ้ืนฟูฯ ในกรณีที่คณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูฯได้ก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำ 
120 วัน รวมทั้งกรณีขอลดระยะเวลำ/ขยำยระยะเวลำ/ปรับแผนกำรฟ้ืนฟูฯ  เมื่อคณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูฯ       
มีค ำสั่งลดระยะเวลำ/ขยำยระยะเวลำ/ปรับแผนกำรฟ้ืนฟูฯแล้วให้ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งต่อไป 
 

               1. รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรฟ้ืนฟูฯ เมื่อครบระยะเวลำกำรฟ้ืนฟูฯ ต่อ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคุมประพฤติ เพ่ือน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูฯ ต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินให้ส่งทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ภำยใน 7 วันหลังจำกครบระยะเวลำตำมแผนกำรฟ้ืนฟูฯท่ีก ำหนด 
               2. สรุปผลกำรบ ำบัดและส่งต่อข้อมูลกำรบ ำบัดในระบบ บสต. คืนให้ สนง.คุมประพฤติ 
 

        กรณีท่ี 2 ระหว่ำงกำรฟื้นฟูฯ ผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯ ขำดกำรบ ำบัดให้หน่วยบ ำบัดด ำเนินกำรดังนี้ 
                1. หน่วยบ ำบัดด ำเนินกำรติดตำมตัวผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูฯ พร้อมบันทึกผลกำรติดตำมตำมแบบ
ที่ก ำหนดฯ จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
                         ครั้งที่ 1 ภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯ ไม่ไปพบตำมก ำหนดนัด 
                         ครั้งที่ 2 ภำยใน 7 วัน หลังจำกติดตำมครั้งแรกแล้วผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูยังคงไม่มำพบหรือไม่
เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯทั้งนี้ ในช่วงเวลำดังกล่ำว หน่วยบ ำบัดไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆในระบบ บสต.จนกว่ำผู้เข้ำรับกำร
ฟ้ืนฟูฯ จะกลับเข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯ  
               2. ถ้ำหน่วยบ ำบดัติดตำมตัวผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯได้ ให้ด ำเนินกำรฟ้ืนฟูฯตำมแผนกำรบ ำบัดจนครบ 
กระบวนกำร 
               3. ถ้ำไม่สำมำรถติดตำมได้ หน่วยบ ำบัดท ำหนังสือแจ้งส ำนักงำนคุมประพฤติพร้อมแนบแบบบันทึก
กำรติดตำมทั้ง 2 ครั้ง ส่งคืน สนง.คุมประพฤติภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตำมครั้งที่ 2  อย่ำงไรก็ตำม จำก
กำรประชุมแลกเปลี่ยนกับคณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูฯ จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560         
ที่ประชุมมีมติว่ำ กรณีผู้ป่วยไม่ไปพบเจ้ำหน้ำที่หรือขำดกำรบ ำบัด ให้รพท./รพช./รพ.สต. พักรอข้อมูลในระบบ 
บสต. ที่ส ำนักงำนคุมประพฤติ ส่งต่อเป็นเวลำ 6 เดือน นับแต่ได้รับหนังสือส่งตัว (ยังไม่ต้องกดรับ/ลบ ข้อมูลใน
ระบบ บสต. จนกว่ำจะได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำนคุมประพฤติ) 
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ผังงำน 51 กำรบ ำบัดรักษำและส่งต่อผู้ป่วยยำเสพติดระบบบังคับบ ำบัดแบบไม่ควบคุมตัวส ำหรบั     
              โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จังหวัดอ ำนำจเจริญ (ยกเว้นอ ำเภอเมือง) 

 
                                                                               

 

 

 

              ส่ง       แจ้ง                                                            
                                                                                            
                                                                                                 
                                                                                              
                                                                                                                   
                                                                                             
                                                                                                
                                                                                              
                                                                                                 
                            กรณีส่งต่อ รพ.สต.        รพช.ท ำหนังสือส่งตัวผู้ป่วยยำเสพติดถึง ผอ.รพ.สต.                                    
                                                                                                  

 
 

 
 
 

แจ้ง                                                                                          แจ้ง 
  
 
 
 

 
ข้อยกเว้นที่จะไม่ส่งต่อ รพ.สต. 

1. ผู้ป่วยมีโรคทางกายร่วมกับการเสพ การติดยาเสพติด เช่นโรคหัวใจ หอบหืด ฯลฯ 
2. ผู้ป่วยมีอาการโรคทางจิต 
3. ผู้ป่วยไม่ประสงค์ไปบ าบัดที่ รพ.สต. 
4. ผู้ป่วยเคยบ าบัดที่รพ.สต.มาแล้วแต่ไม่ครบตามโปรแกรมหรือบ าบัดครบแต่กลับมาเสพซ  าเกิน 1 ครั ง 
5. ผู้ป่วยเมื่อคัดกรองแล้วเป็นผู้ติดหรือติดเรื อรัง 
6. กรณีอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นหรือเหมาะสมส าหรับผู้ป่วย 

โรงพยำบำลทั่วไป/โรงพยำบำลชุมชน 
รับรำยงำนตัวผู้ป่วย 

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอ ำนำจเจริญ  
ส่งผู้ป่วยที่ได้รับกำรพิจำรณำจำก

คณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูฯ 
 

รพ.สต.บ ำบัดตำมโปรแกรม Matrix  programหรือ 
mini matrix program (9 ครั้ง) ระยะเวลำ120  วัน 
 

รพ.สต.บันทึกข้อมูล บสต. 

โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
คัดกรองผู้ป่วยเพื่อบ าบัดรักษาเองหรือส่งต่อ

ผู้ป่วยบ าบัดรักษาที่ รพ.สต. 

บ ำบัดครบ บ าบัดไม่ครบ(ก่อนหรือ
ระหว่างการบ าบัด) 

รพ.สต.ด าเนินการตาม
เงื่อนไขการติดตามของ

สนง.คุมประพฤติ 

ถูกจับ 

รำยงำนข้อมูลให้ 
สสอ.ทรำบ 

ทุกวันที่ 1ของเดือน 
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ผังงำน 52 การบ าบัดรักษาและส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดระบบบังคบับ าบัดแบบไมค่วบคุมตัว 
             ส าหรับ รพ.สต. ในเขตอ าเภอเมือง จ.อ านาจเจริญ 

 
 

 
  
                                                         
 
                                                               ส่ง       
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอ านาจเจริญ 
ส่งผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจาก 

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู 

โรงพยาบาลทั่วไป 
รับรายงานตัวผู้ป่วย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รับรายงานตัวผู้ป่วย 

โรงพยาบาลทั่วไป
บ าบัดตามโปรแกรม 
Matrix program 

โรงพยาบาลทั่วไป
บันทึกข้อมูล บสต. 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล            
บ าบัดตามโปรแกรม Matrix program 

หรือ Modified matrix program (9 ครั ง) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บันทึกข้อมูล บสต. 

บ าบัดครบ/บ าบัดไม่ครบ (ก่อนหรือระหว่างการบ าบัด 
ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานของกรมคุมประพฤติ) 

 
 

แจ้ง 



83 

 
 

ผังงำน 53 กำรติดตำมกรณีผู้ป่วยผิดนัด(บังคับบ ำบัดแบบไม่ควบคุมตัว) จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                             มำตำมนัด                               มำตำมนัด                           ไม่มำตำมนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพท./รพช. คัดกรอง 

กรณีไม่เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯตาม
หนังสือส่งตัว 

กรณีเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ด าเนินการ
บ าบัดตามกระบวนการ 

แจ้งกลับ สนง.คุมประพฤติภำยใน 7 วัน บ ำบัดไม่ต่อเนื่องตำมก ำหนดนัด ติดตำม 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 
ภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่ผู้ข้ำรับกำรฟื้นฟู 

ไม่มำตำมนัด 

ครั้งที่ 2 
ภำยใน 7 วันหลังจำกติดตำมครั้งแรก 

บ ำบัดฟืน้ฟูฯต่อตำมแผนฟ้ืนฟูที่ก ำหนด 
 
รพท./รพช/ ท ำหนังสือแจ้งพร้อมแนบบันทึกกำร
ติดตำม ส่งคืน สนง.คุมประพฤติภำยใน 15 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ติดตำมครั้งที่ 2 
 

*** รพ.สต. ส่ง คืน รพช. 
*** ส่วน รพ.สต.ในเขต อ.เมือง ส่งคืน 

สนง.คุมประพฤติ 
 

ส่งให้ รพ.สต.บ ำบัด รพท./รพช. บ ำบัด
เอง 

หมำยเหตุ กรณีผู้ป่วยไม่ไปพบเจ้ำหน้ำที่หรือขำดกำรบ ำบัด ให้ รพท./รพช./รพ.สต. พักรอข้อมูลในระบบ           
             บสต. ที่ส ำนักงำนคุมประพฤติ ส่งต่อเป็นเวลำ 6 เดือน นับแต่ได้รับหนังสือส่งตัว (ยังไม่ต้อง    
             กดรับ/ลบข้อมูลในระบบ บสต. จนกว่ำจะได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำนคุมประพฤติ) 
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6.2.6 งำนเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
 
 
 

1.คณะกรรมกำรที่เครือข่ำยระดับอ ำเภอต้องมีเพื่อขับเคลื่อนงำนเภสัชกรรมปฐมภมูิ 
1.1.คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัดระดับอ ำเภอ (PTC ระดับอ ำเภอ) 

วัตถุประสงค์  เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรระบบยำในเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอ แยกต่ำงหำก
จำก PTC ของโรงพยำบำล ต้องประกอบด้วยเภสัชกรในคณะกรรมกำร 
1.2. คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 

วัตถุประสงค์  เพ่ือวำงแผนขับเคลื่อนกลไกประชำรัฐ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำรติดตำมประเมินผล และ
กำรคืนข้อมูลงำน คบส. โดยมีเภสัชกรร่วมเป็นคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน และมีบทบำทเป็น manager ด้ำน
งำน คบส. ร่วมกับ สสอ. 
1.3. คณะท ำงำนคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ ำเภอ 

 วัตถุประสงค์  เพ่ือขับเคลื่อนงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ โดยมีเภสัชกรร่วมเป็น
คณะกรรมกำร 
 
 
 
 

1. ค ำสั่งมอบหมำยให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำกุญแจคลังเวชภัณฑ์ โดยให้มีผู้ถือกุญแจ 2 คน 2 ดอก (คนและ
ดอกแตกต่ำงกัน) ทั้งในและนอกเวลำรำชกำร 
 

 
 
ข้อมูลจำก : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 2561 
 
 

ค ำสั่งที่ต้องมีตำมเกณฑป์ระเมิน รพสต.ติดดำว ปี 2561 
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2. คลังยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 

ผังงำน 54 งำนคลังยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 
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3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส่งมอบยำและกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้ยำ 
ผังงำน 55 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส่งมอบยำและกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้ยำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงลดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication Error) 
แนวทำงกำรเขียนค ำสั่งใช้ยำ 

1. เขียนค ำสั่งใช้ยำโดยมีรำยละเอียดประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล ชื่อสำมัญทำงยำ รูปแบบยำ 
ขนำด/ควำมแรง วิธีให้ยำ ปริมำณควำมถี่และเวลำของกำรให้ยำ และชื่อผู้สั่งยำด้วยลำยมือท่ี
อ่ำนได้ชัดเจน 

 - เขียนชื่อยำเต็ม หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำย่อ เขียนขนำดยำหรือควำมเข้มข้นโดยใช้หน่วยท่ี  
ชัดเจนทุกครัง้ 
 -ห้ำมเขียนค ำสั่งใช้ยำโดยใช้ค ำว่ำ RM หรือ ยำเดิม 

2. ไม่สั่งใช้ยำท่ีผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยำ หรือมีข้อห้ำมใช้ 
3. ตรวจสอบและประสำนรำยกำรยำท่ีผู้ป่วยเคยได้รับกับรำยกำรยำครั้งล่ำสุด (Medication 

Reconciliation)  เพ่ือหลีกเล่ียงควำมซ้ ำซ้อนของตัวยำหรือปฏิกิริยำระหว่ำงกัน  และเพ่ิม
ควำมต่อเนื่องในกำรได้รับยำของผู้ป่วย 

4. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนทุกครั้งท่ีเขียนใบสั่งยำเสร็จ 

แนวทำงกำรจัดยำหรือกำรจัดกำรชั้นเก็บยำในจุดบริกำร 
1. จัดวำงยำในชั้น/ตู้เก็บยำให้เป็นหมวดหมู่ เก็บยำใช้ภำยนอกแยกจำกยำใช้ภำยใน  ส ำหรับยำ

ท่ีมีชื่อพ้อง-มองคล้ำย (Look Alike Sound Alike; LASA) จัดเก็บห่ำงกัน กำรวำงและหยิบ
ยำใช้เทคนิค First expired in-First out 

2. ยำท่ีแบ่งบรรจุ ต้องระบุวันท่ีแบ่งบรรจุและวันหมดอำยุให้ชัดเจน 
3. จัดยำให้ถูกคน ถูกชื่อยำ ถูกขนำด/ควำมแรง ถูกจ ำนวน ถูกรูปแบบตำมค ำส่ังใช้ยำ เลือกใช้

ซองยำหรือภำชนะบรรจุยำท่ีเหมำะสม และแนบฉลำกยำเสริมท่ีถูกต้อง (กรณีท่ีมี)  

กำรสั่งยำ 

กำรจัดยำ 

กำรจ่ำยยำและให้
ค ำแนะน ำ 

กำรมียำ 

ศึกษำแนวทำงงำนบริหำร
เวชภัณฑ์ 

- แนวทำง RDU, MR 
- แนวทำงลด ME 
- แนวทำงป้องกันกำรแพ้ยำซ้ ำ ADR 

- แนวทำงลด ME (LASA) 

- แนวทำง MR 
- แนวทำงลด ME 
- แนวทำงเฝ้ำระวัง ADR 
- แนวทำงกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้ยำ              
- แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยได้รับยำ
warfarin 

3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส่งมอบยำและกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้ยำ 
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แนวทำงกำรจ่ำยยำและให้ค ำแนะน ำกำรใช้ยำ 
1. ตรวจสอบซ้ ำ (Double Check) ชื่อผู้ป่วย ชื่อยำ จ ำนวนยำ ควำมแรง/ขนำดยำ รูปแบบยำ 

วิธีใช้ยำ ให้ถูกต้องตำมค ำสั่งใช้ยำ 
2. ตรวจสอบและประสำนรำยกำรยำท่ีผู้ป่วยเคยได้รับกับรำยกำรยำครั้งล่ำสุด (Medication 

Reconciliation) สื่อสำรให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลให้เข้ำใจเกี่ยวกับรำยกำรยำที่ผู้ป่วยได้รับครั้ง
ล่ำสุด 

3. ตรวจสอบประวัติแพ้ยำ หรือข้อห้ำมใช้ยำ, ปฏิกิริยำระหว่ำงกันของรำยกำรยำท่ีได้รับ 
4. สอบทำนชื่อผู้ป่วยทุกครั้งก่อนส่งมอบยำเพื่อป้องกันกำรจ่ำยยำผิดคน 
5. ให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ยำและวิธีเก็บรักษำยำด้วยถ้อยค ำสุภำพ ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับอำกำรข้ำงเคียงท่ีส ำคัญของยำ หรืออำกำรผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้นเมื่อใช้ยำ 
(ADR) ท่ีควรรีบกลับมำ รพ.สต. หรือรีบพบแพทย์ใกล้บ้ำน 

 
4. แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรใช้ยำสมเหตุสมผลในระดับ รพ.สต. (RDU) 

 

ผังงำน 56 แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรใช้ยำสมเหตุสมผลในระดับ รพ.สต. 

 

ข้อมูลจำก : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 2561 
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ผังงำน 57 กำรใช้ยำสมเหตุสมผลในโรคระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน 

          

                      
  -          (80%)                                                                  
 -                                                  

                       
                         
               Group A    
beta hemolytic 
streptococcus (GABHS 
     GAS)
 -               39°C        
                 
 -                            
                             
          
 -                           
                   
 -                      (    
                          )
                        3    

                       
        -       (Common cold        
      Acute viral rhinosinusitis)  
                 (pharyngitis)

·                    
        (      )

·                                   
            
·                       
·                                  
               
·                  39°C - 40°C 

                   
                                
                                      

                     
  (Acute otitis media)
  -                     
    72        
 

                    
  (Acute rhinosinusitis)
  -                     
    7    
 

                               
                                         

                               
                                        

    Penicillin V 10    
          : 500   .       2-3      
       : 250   . (     25-50   ./  ./   )       2-3      
    *                    

     
     Amoxicillin 10    
         : 500   .       2-3      
       : 250   . (     25-50   ./  ./   )       2-3      
    *                                     

    Amoxicillin 10 - 14    
         : 500   .       3      
 *                 2                     1     
         4                           
      : 80-90   ./  ./                 2-3      
 *               2     /   
 *                                     

          Penicillin
     Roxithromycin 10-14               : 150   .       2            300   .             /      : 100   . (      
  5-8   ./  ./   )       2         *                    
          Erythromycin 10 – 14            : 30-50   ./  ./          2-4        *                           
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ผังงำน 58 กำรใช้ยำสมเหตุสมผลในโรคท้องร่วงเฉยีบพลัน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซักประวัต ิ

กำรวินิจฉัยและกำรรักษำ 

 

อำหำรเป็นพิษ 
· มีอำกำรอำเจียนเป็นอำกำรเด่น 
ท้องร่วงชนิด Non-invasive  
(แบคทีเรียยังไม่ลุกล้ ำเข้ำไปในผนัง
ล ำไส้) 
· ถ่ำยอุจจำระเหลวจ ำนวน 3 ครั้งต่อ

วันหรือมำกกว่ำหรือถ่ำยมีมูก หรือ
ถ่ำยเป็นน้ ำอย่ำงน้อย 1 ครั้ง  

 

 

ท้องร่วงชนิด Invasive  
( แบคทีเรียลุกล้ ำเข้ำไปในผนังล ำไส้) 
· มีไข้ > 38o C และอุจจำระมีเลือดปน

เห็นได้ด้วยตำเปล่ำ หรือตรวจพบ 
RBC (เม็ดเลือดแดง) และ WBC 

    (เม็ดเลือดขำว) ในอุจจำระ 
 
 

กรณีไม่ใช้ยำปฏิชีวนะ 
 

กรณีที่ควรใช้ยำปฏิชีวนะ 
 

ให้ Norfloxacin นำน  3-5 วัน  
ผู้ใหญ่ : 400 มก. วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร 
เด็ก : 15-20 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร 
อำจใช้co-trimoxazole ได้ หำกในพื้นท่ีมีอัตรำกำรดื้อยำต่ ำ ( โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งเมื่อต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรใช้ Quinolone ในเด็ก) 
ขนำดยำ Co-trimoxazole 
50 มก./กก./วัน (ค ำนวณจำก sulfamethoxazole) หรือ 
10 มก./กก./วัน (ค ำนวณจำก trimethoprim) แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง 
ยำปฏิชีวนะที่ไม่ควรใช้ในกรณีนี้ ได้แก่ 
Ampicillin, Amoxicillin, Co-amoxiclav, Cephalosporins, Macrolides   
(เช่น roxithromycin, clarithromycin และ azithromycin), Ofloxacin, 
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Chloramphenicol, Colistin และ Tetracyclines 



90 

5. แนวทำงกำรประสำนข้อมูลยำที่ผู้ป่วยใช้ที่บ้ำนและได้รับในสถำนบริกำร    
    (Medication Reconciliation) 

ผังงำน 59 แนวทำงกำรประสำนข้อมูลยำที่ผู้ป่วยใช้ที่บ้ำนและได้รับในสถำนบริกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจำก : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกรำยกำรยำ อำหำรเสริม สมนุไพรที่ผู้ป่วยไดร้ับทัง้จำก สถำน
บริกำร หรือ ผู้ป่วยจดัหำเอง 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรยำ เพื่อให้มั่นใจวำ่ยำและ                 
ขนำดยำที่ผู้ปว่ยได้รบันัน้ถูกต้องเหมำะสม 

เปรียบเทียบยำที่ผู้ปว่ยได้รบัใหม่กับรำยกำรยำที่ผู้ปว่ยใช้ บันทกึกำร
เปลี่ยนแปลงในค ำสั่งใช้ยำพร้อมเหตุผล  

( หำกเปน็ไปได)้  

สื่อสำรรำยกำรยำลำ่สุดที่ผูป้ว่ยไดร้ับกับตวัผู้ปว่ยหรือกบัผู้ดูแล 
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ส่งพบแพทย ์พร้อมแนบ “แบบคัดกรองเบื้องต้นกำรเกดิ
อำกำรไม่พึงประสงค์จำกผลิตภัณฑ์สุขภำพ” พร้อมน ำ

ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยมำด้วย 

เภสัชกร ซักประวตัิและประเมินกำรเกิด 
ADR โดยอำศัย Naranjo’s algorithm 

ผลกำรประเมิน “ไม่ใช่”ADR ผลกำรประเมิน “ใช”่ ADR 

รับบรกิำรตำมปกต ิ

ผู้ป่วยกลับบ้ำน 

1. บันทึกข้อมูลลงในระบบ HosXp  โรงพยำบำล 
2. ออกบตัรแพ้ยำให้ผู้ปว่ย พร้อมให้ค ำแนะน ำ  
   กำรปฏบิัตติัวแก่ผูป้่วยเพ่ือป้องกนักำรเกดิ ADR  
   ซ้ ำ 

ส่งข้อมูลแพ้ยำให้ รพ.สต. ลงข้อมูลในระบบ 
HosXp รพ.สต. “Popup ADR ใน รพ.สต.” 

สงสัยเกิด ADR ที่ รพสต. 

6. แนวทำงกำรเฝ้ำระวังอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ (ADR) ของเครือข่ำย 
   ระดับอ ำเภอ 
ผังงำน 60  แนวทำงกำรเฝ้ำระวังกำรแพ้ยำซ้ ำ 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลจำก : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 2561 
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7. คุ้มครองผู้บริโภค 
ผังงำน 61 FDA Guard 
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ผังงำน 62 กำรตรวจเฝ้ำระวังยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัย (ตรวจตลำด ร้ำนค ำ ร้ำนช ำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กำรตรวจเฝ้ำระวงัและ   
ผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภยั 

กำรตรวจร้ำนค้ำรำ้นช ำ 4 ไตรมำส ชว่งเดือน
ครั้งที่1ธนัวำคม                                                    
ครั้งที่2กุมภำพันธ ์                                                          
ครั้งที่3เมษำยน                                                                   
ครั้งที ่4 กรกฎำคม 
 

กรอกรำยละเอียดตัวอย่ำงในแบบฟอร์ม
ตรวจเฝ้ำระวงัยำและผลิตภณัฑ์สุขภำพ 

ไม่ปลอดภัย 

บันทึกผลกำรตรวจในแบบบนัทึกผลกำร
ตรวจร้ำนช ำรำ้นช ำ ของ รพ.สต. 

กรณี
ผลบวก                                

แจ้งผลแก่
ผู้ประกอบ

กำร 

ส่งรำยงำนที่จดุรวบรวม ตำม FDA GUARD อ ำเภอ
ก ำหนด และส่ง สสจ. ทุกวนัที่ 30 ของเดือน 

ที่ก ำหนดลงตรวจ 

กรณีผลลบ พบยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ไม่ปลอดภัย ครั้งที ่1 ให้ควำมรู้ ท ำควำม

เข้ำใจ ครั้งที ่2 ตกัเตอืน ครัง้ที่ 3 
ประสำนโรงพยำบำลแมข่่ำยและ         

สสจ.ร่วมลงพื้นที่  

รำยกำรยำสำมญัประจ ำบำ้นเท่ำนั้นที่มขีำยได้ 
นอกนัน้หำ้มมขีำยในร้ำนช ำ 

ศึกษำแนวทำงกำรตรวจร้ำนค้ำร้ำนช ำ ตำม
แบบฟอร์มที่ สสจ.ก ำหนด 

ข้อมูลจำก : กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 2561 
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8. งำนเยี่ยมบ้ำนด้ำนเภสัชกรรม 
ผังงำน 63 กำรด ำเนินงำนเยี่ยมบ้ำนด้ำนเภสัชกรรม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ข้อมูลจำก : กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 2561  

 

ก ำหนดเกณฑ์เพ่ือคัดกรองผูป้่วยส ำหรับออกเยี่ยมบ้ำน 

เตรียมข้อมูลก่อนออกเยี่ยมบ้ำน 

 
 

รวบรวมข้อมลูด้ำนยำ ผลติภัณฑ์สุขภำพและสมนุไพร 
ประกอบด้วย ชื่อยำสำมญัทำงยำ(หรือชื่อกำรคำ้) ควำมแรง 
วิธีใช้ยำตำมแพทย์สั่งและผูป้่วยใช้จริง อำกำรข้ำงเคียงที่มี 

ประวัตกิำรแพ้ยำ   

ด ำเนินกำรออกเยี่ยมบำ้น 

 
· สรุปและประเมินปญัหำที่เกดิจำกยำ                                       

(Drug Related Problem; DRP)   
· วำงแผนแกไ้ขปญัหำและตดิตำมปัญหำผู้ปว่ย 

ด ำเนินกำรหลังออกเยี่ยมบ้ำน 

เทคนิค 
INHOMESS 

เทคนิค 
INHOMESS 
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6.2.7 งำนควบคุมโรค 
1. กำรเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 
ผังงำน 64 กระบวนกำรท ำงำนระบบเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำและกำรสอบสวนโรค ควบคุมโรค  
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ผังงำน 65 กระบวนกำรรำยงำนโรคที่เฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ (รง.506) ใน รพ.สต. 
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ผังงำน 66 หลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรำย หรือโรคระบำดเกิดขึ้นกรณ ี     
              เจ้ำบ้ำนหรือผู้ควบคุมดูแลบ้ำน หรือแพทย์ผู้ท ำกำรรักษำพยำบำล หรือเจ้ำของหรือ 
              ผู้ควบคุมสถำนประกอบกำรณ์ 
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ผังงำน 67 หลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้ง ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรำย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้ำระวัง   
              หรือโรคระบำดเกิดขึ้น กรณีผู้รับผิดชอบในสถำนพยำบำล หรือผู้ท ำกำรชันสูตรหรือ 
              ผู้รับผิดชอบในสถำนที่ที่ไดม้ีกำรชันสูตร 
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2. ระบบงำน EPI จังหวัดอ ำนำจเจริญ   
 วัตถุประสงค์  

1. กวำดล้ำงโรคโปลิโอให้หมดไป  
2. กำรจัดโรคหัดให้มีผู้ป่วยทุกกลุ่มอำยุไม่เกิน 4 ต่อประชำกรล้ำนคน (260 รำย)  
3. กำรจัดโรคบำดทะยักในทำรกแรกเกิดให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อพันเด็กเกิดมีชีพรำยจังหวัด  
4. ลดอัตรำป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดังต่อไปนี้  

- คอตีบ ไม่เกิน 0.015 ต่อประชำกรแสนคน (10 รำย)  
- ไอกรน ไม่เกิน 0.08 ต่อประชำกรแสนคน (50 รำย)  
- โรคไข้สมองอักเสบเจอี ไม่เกิน 0.15 ต่อประชำกรแสนคน (90 รำย) 

 เป้ำหมำย  
  ประชำกรเป้ำหมำย ในพื้นท่ีรับผิดชอบได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบชุด และมีควำมครอบคลุม 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 เป็นรำยพื้นท่ี (หมู่บ้ำน, ต ำบล/เทศบำล) ยกเว้น วัคซีนรวมหัด-คำงทูม-หัด
เยอรมัน (วัคซีน MMR) และวัคซีนในนักเรียน มีควำมครอบคลุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 เป็นรำย
โรงเรียน ดังนี้  

2.1 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี วัคซีน BCG, HB1, DTP-HB3, OPV3, IPV1 และ MMR1  
2.2 เด็กอำยุ 1 ปี  วัคซีน LAJE1 (Live Attenuated Japanese Encephalitis)   
2.3 เด็กอำยุ 1 ปีครึ่ง วัคซีน DTP4 และ OPV4   
2.4 เด็กอำยุ 2 ปีครึ่ง วัคซีน LAJE2 และ MMR 2    
2.5 เด็กอำยุ 4 ปี วัคซีน DTP5 และ OPV5  
2.6 หญิงมีครรภ์ วัคซีน dT ครบชุดตำมเกณฑ์  
2.7 นักเรียนชั้น ป.1 วัคซีน BCG เฉพำะเด็กท่ีไม่มีหลักฐำนว่ำเคยได้รับวัคซีนบีซีจีมำก่อน     

และตรวจร่ำงกำยเด็กไม่พบรอยแผลเป็น BCG ปรำกฏ วัคซีน HB เฉพำะในรำยท่ีได้รับไม่
ครบ (รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 2 ตำรำงที่ 2) วัคซีน dT, OPV, IPV เฉพำะในรำย
ท่ีได้รับไม่ครบ (รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 2 ตำรำงท่ี 3 และ 4) วัคซีน MR เฉพำะ
ในรำยท่ีได้รับไม่ครบ (รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 2 ตำรำงท่ี 5) วัคซีน LAJE เฉพำะ
ในรำยท่ีได้รับไม่ครบ (รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 2 ตำรำงท่ี 6)  

2.8 นักเรียนหญิงชั้น ป.5 วัคซีน HPV1 และ HPV2   
2.9 นักเรียนชั้น ป.6 วัคซีน dT 1 ครั้ง ทุกรำย 
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ผังงำน 68 ระบบกำรด ำเนินกำรให้วัคซีน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปีงบประมำณ 2561 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

กำรประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุม้กันโรค 
  เพ่ือเร่งรัดระดับควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนให้ได้ตำมเกณฑ์ มีระบบกำรนิเทศ ติดตำม

ประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถำนบริกำรระดับต่ำงๆ โดยก ำหนด
เนื้อหำของมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3 มำตรฐำน ได้แก่      

        1. มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น   
        2. มำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรวัคซีน  
        3. มำตรฐำนกำรบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 
 

กลุ่มเป้ำหมำย เด็กต่ ำกว่ำ 5 ปี 
มำรับบริกำรทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน 

รับวัคซีนตำมนัด ไม่ได้รับวัคซีนตำมนัด 

บันทึกและส่งออกข้อมูล 
ภำยในวันที่ 25ของทุกเดือน 

ตรวจสอบ/ติดตำม/ 
และนัดหมำยภำยใน 
วันที่ 29 ของทุกเดือน 

จัดท ำทะเบียนและออกกำรนัด
กลุ่มเป้ำหมำยเด็ก 

ต่ ำกว่ำ 5 ปีแยกตำมกลุ่มอำยุ 
ทุกวันท่ี 5 ของทุกเดือน 



102 

 

ผังงำน 69 ผังกำรเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มีอุปกรณ์ส ำรองเพียงพอ 
- ย้ำยวัคซีนทั้งหมดไปเก็บ
ไว้ในตู้เย็นอื่นหรือ หีบเย็น
หรือกระติกท่ีมีอุณหภูมิ 
+2 ถึง +8 °C 
- แจ้งซ่อมหรือจัดหำใหม่ 

 
 

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินของรถส่งวัคซีน 

ชื่อผู้รับผิดชอบ.............................. 
เบอร์โทรศัพท์.............................. 
 

คลังวัคซีนระดับอ ำเภอ/ หน่วยให้บริกำรวัคซีน ............................. 

กรณีที่ตู้เย็นเก็บวัคซีนเสียแล้วไม่มีตู้เย็นอื่น 
หรือมีหีบเย็น/ กระติกแต่เก็บวัคซีนได้ 

ไม่เพียงพอ 
- น ำวัคซีนไปฝำกไว้ที่หน่วยงำนใกล้เคียงหรือ 
รพ.แม่ข่ำย 
 

รถส่งวัคซีนเสียขณะขนส่งวัคซีน 

ขอยืมรถจำก
หน่วยงำนใกล้เคียง 
(ขณะขนส่งวัคซีน   
ควรมีเทอร์โมมิเตอร์
ในภำชนะกล่องโฟม 
หรือกระติกท่ีได้
มำตรฐำน) 
 

ไฟฟ้ำดับไม่เกิน 
 3 ช่ัวโมง 

- ป ดประตูตู้เย็นไว้ห้ำม
เป ดเด็ดขำด 
 
 

ไฟฟ้ำดับเกิน 
3 ช่ัวโมง 

- ย้ำยวัคซีนทั้งหมดไป
เก็บไว้ในหีบเย็นหรือ
กระติกท่ีมีอุณหภูมิ 
+2 ถึง +8 °C 
 

ไฟฟ้ำดับ 

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินของตู้เย็นเก็บวัคซีน 

ตู้เย็นเก็บวัคซีนเสีย 
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ผังงำน 70 กำรดูแลรักษำ Anaphylaxis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจพบอำกำร/อำกำรแสดงทำงผิวหนังหรือเยื่อบุต่ำงๆ 
- ผื่น/ผื่นลมพิษ(Rash/urticaria) - ตัวแดงจำกกำรขยำยตัวของหลอดเลือด/คันตำมตัว 
(Flushing/pruritus) - เยื่อบุตำ จมูก ปำกบวม (Angioedema) 

มีอำกำรเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว หรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงเข้ำเกณฑ์ anaphylaxis*  

(Rapid/progressive) 

ตรวจวัดสัญญำณชีพเป็นระยะ (Vital signs) ได้แก่ 
นับกำรหำยใจ คล ำชีพจร วัดควำมดันโลหิต 

 

ให้ออกซิเจนเป ดทำงเดินหำยใจให้โล่ง หำกพบสิ่ง
แปลกปลอมให้เอำออกนอนรำบยกขำสูงให้ 
adrenaline ทำงกล้ำมเนื้อ ** 
(O2, clear airway, legs up, Adrenaline IM) 
 

- ช่วยหำยใจด้วยแรงดันบวกผำ่นทำง Ambu bag/ 
ท่อช่วยหำยใจ/ เจำะคอ (Airway function) 
- ท ำกำรกู้ชีพเมื่อผู้ป่วยไม่รูส้ึกตัว ไม่หำยใจ หรือ
หำยใจเฮือก ร่วมกับคล ำชีพจรไมพ่บ (CPR) 
- ให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือด ใหเ้พียงพอ (Maintain 
circulatory volume) 
- ให้ adrenaline ทำงหลอดเลือด**(adrenaline IV) 

ตรวจประเมินอำกำรอย่ำงใกล้ชิดเป็นระยะ * หำกพบ 
- มีอำกำรหำยใจล ำบำก (Respiratory difficulty) 
-ระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว (Circulatory collapse) 

ตรวจพบควำมดันโลหิตต่ ำ(  BP)* 

ตรวจพบควำมดันโลหิตต่ ำลง*(           BP) 

ให้สำรน้ ำชนิดพิเศษและพิจำรณำให้ยำเพิ่มควำม
ดันโลหติ (plasma expander+/- vasopressors) 

หำยใจมีเสียงว๊ีดไม่ดีขึ้น(Wheezing) 

ให้ยำขยำยหลอดลมโดยกำรพ่น 
(Inhaled beta-agonist) 

ป้องกันกำรเกิดซ้ ำ 
(Prevention of recurrence) 

หมำยเหต ุ   - กรอบเส้น                    คือ ผู้ฉีดวัคซีนต้องสำมำรถให้กำรดูแลเบื้องต้นได ้
               - กรอบเส้น                    คือ ให้กำรดูแลภำยใต้กำรควบคุมของแพทย์ 
               - *    คือ ดูเกณฑ์กำรวินิจฉัยภำวะ anaphylaxis และตำรำงที่ 2 ประกอบ 
              -  **   คือ ให้ยำภำยใต้ค ำแนะน ำของแพทย ์

ให้ยำ antihistamine  
ให้ยำ corticosteroid 
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3. กำรควบคุมกำรระบำดของโรคไข้เลอืดออก  

 เมื่อได้รับแจ้งว่ำมีผู้ป่วยไข้เลือดออก หรือสงสัยโรคไข้เลือดออก จำกแหล่งข่ำวต่ำงๆ  ให้มี
กำรสอบสวนและควบคุมโรคให้ทันเวลำ ตำมมำตรกำร 3-3-1-5-14-21-28 โดยเน้น ตำมมำตรกำร 
3-3-1 ให้เข้มข้น ดังนี้  
 3 แรกคือ 3 ชั่วโมง เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภำยใน 3 ชั่วโมง ต้องแจ้งข่ำวให้สถำน
บริกำรสำธำรณสุขในพื้นท่ีทรำบ (บันทึกใน รง. โรคเร่งด่วน/R506 dashboard) 
 3 ที่สอง คือ ภำยใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับกำรแจ้งข่ำวทีมสอบสวนโรคมีกำรควบคุมโรคอย่ำง
เร่งด่วนโดยใช้สเปรย์ก ำจัดยุงป่วยในบ้ำนผู้ป่วย/ส ำรวจและท ำลำยลูกน้ ำรอบบ้ำนผู้ป่วย (บันทึกใน 
รง. โรคเร่งด่วน/R506 dashboard) 
 1 คือ ภำยใน 1 วัน ต่อมำ ต้องด ำเนินกำรสอบสวนโรคเฉพำะรำยและหำผู้ป่วยรำยแรก 
(แบบ รง.สอบสวน)  

- แจ้งชุมชนและนัดประชำคม  
- ควบคุมโรค 
- พ่นหมอกควันก ำจัดยุงลำยตัวเต็มวัยครั้งท่ี 1 ในรัศมีอย่ำงน้อย 100 เมตรหรือตำม

ระยะทำงท่ีต่อเนื่องจำกกำรสอบสวนโรค อย่ำงน้อยร้อยละ80 ของหลังคำเรือน วัด 
โรงเรียนทุกแห่ง และพ่นหมอกควันก ำจัดยุงลำยตัวเต็มวัยครั้งท่ี 2 (Knock down) 
ในวันต่อมำ (บันทึกผล วดป./จ ำนวนหลังคำเรือนท้ังหมดท่ีเส่ียง/จ ำนวนหลังคำเรือน
ท่ีพ่น)  

- ส ำรวจและก ำจัดลูกน้ ำทุกหลังคำเรือน รร., วัด, ส่วนรำชกำร รวมท้ังท่อระบำยน้ ำใน
ชุมชนนับเป็น CI (บันทึกผลส ำรวจก่อนท ำลำยแหล่ง HI/CI) 

ให้สุขศึกษำประชำสัมพันธ์กำรป้องกันและอำกำรสงสัย 
- ประชำคมหำข้อตกลงชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวนเน้นย้ ำ โดยข้อตกลง

ชุมชน อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย มีข้อก ำหนดช่วงจัดกิจกรรมรณรงค์ในบ้ำนและ
รอบบริเวณบ้ำน พร้อมกัน ทั้งหมู่บ้ำน และ กิจกรรม กรณีหลังพบผู้ป่วยในชุมชน 

  5 คือ ในวันท่ี 5 ต้องให้มีกำรด ำเนินงำนดังนี้  
- รณรงค์ ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย Big cleaning Day บ้ำน รร., วัด, ส่วนรำชกำร, ท่อระบำย

น้ ำ โดยประเมินจำกค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย ภำยใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ำ
ยุงลำย และให้ ค่ำ HI, CI = 0 (บันทึกผลค่ำ HI, CI หำกเกิน 0 ต้องหำสำเหตุและ
แก้ไข)  

- พ่นหมอกควันก ำจัดยุงลำยตัวเต็มวัยครั้งท่ี 3 ในรัศมีอย่ำงน้อย 100 เมตรหรือตำม
ระยะทำงท่ีต่อเนื่องจำกกำรสอบสวนโรค อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของหลังคำเรือน วัด 
โรงเรียน ทุกแห่ง (บันทึกผล วดป./จ ำนวนหลังคำเรือนท้ังหมดที่เส่ียง/จ ำนวนหลังคำ
เรือนท่ีพ่น) 
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 14 คือ ภำยใน 14 วันควบคุมโรคสงบไม่มีผู้ป่วยรำยใหม่ ให้ด ำเนินกำรควบคุมแหล่งโรค 
รณรงค์ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย Big cleaning Day แต่หำกพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7วันที่ผ่ำนมำ ให้ ท ำ
กิจกรรมพ่นหมอกควันก ำจัดยุงลำยตัวเต็มวัยครั้งท่ี 4 ในรัศมีอย่ำงน้อย 100 เมตรหรือตำม
ระยะทำงท่ีต่อเนื่องจำกกำรสอบสวนโรค อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของหลังคำเรือน วัด โรงเรียน ทุก
แห่ง 
 21 คือ ภำยใน 21 วันควบคุมโรคสงบไม่มีผู้ป่วยรำยใหม่ ให้ด ำเนินกำรควบคุมแหล่งโรค 
รณรงค์ ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย Big cleaning Day แต่หำกพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7 วันที่ผ่ำนมำ ให้ท ำ
กิจกรรมพ่นหมอกควันก ำจัดยุงลำยตัวเต็มวัยครั้งท่ี 5 ในรัศมีอย่ำงน้อย 100 เมตรหรือตำม
ระยะทำงท่ีต่อเนื่องจำกกำรสอบสวนโรค อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของหลังคำเรือน วัด โรงเรียน ทุก
แห่ง 
 28 คือ ไม่พบผู้ป่วยอีกหลังวันเร่ิมป่วยของผู้ป่วยรำยแรก 28 วัน ถือว่ำควบคุมโรคได้ไม่เกิด
ผู้ป่วยระลอกสอง (Second generation) แต่ถ้ำพบผู้ป่วยรำยใหม่ในวันท่ี 29 นับว่ำมีกำรระบำด
ระลอกท่ี 2 ให้ด ำเนินกิจกรรมแบบเข้มข้น ตำมมำตรกำร 3-3-1-5-14-21-28  
 ท้ังนี้ให้รำยงำนให้ผู้บริหำรระดับอ ำเภอและจังหวัดทรำบภำยใน 48 ชั่วโมงหลังกำรควบคุม
โรค ตำมผลลัพธ์แต่ละมำตรกำร 
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ผังงำน 71 บทบำทของภำคีเครือข่ำยในกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. อสม.เครือข่ำยชุมชน อบต. 

ติดตำม แนะน ำดูแลผู้ป่วย
ไม่ให้ยุงลำยกัด ขณะมีไข้ 

ส ำรวจแหล่งเพำะพันธุ์
ยุงลำย ในบ้ำน และรอบ

บ้ำนผู้ป่วย ในรัศมี 
100 เมตรเป็นอย่ำงน้อย 

ประชำสัมพันธ์ เสียงตำม
สำย แจ้งเตือน แนะน ำ  
• ไม่ให้ยุงลำยกัดผู้ป่วย 
• ช่วยสอดส่องดูแลหำกพบ
ผู้สงสัยว่ำจะป่วย รีบแจ้ง 
รพ.สต. 
• ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์
ยุงลำย ค้นหำผู้ป่วยสงสัยไข้ 

เลือดออก รำยอ่ืนๆ  
ในชุมชน 

ท ำลำยแหล่ งเพำะพันธุ์
ยุงลำย ที่พบเห็นทันที เช่น 
• เก็บท้ิง คว่ ำภำชนะป ดฝำ  
• ใส่ปลำกินลูกน้ ำ 
• ใส่ทรำยอะเบท 

สนับสนุน 
• งบประมำณ 
• วัสดุอุปกรณ์: สำรเคมี 
น้ ำมัน เครื่องพ่น 

ประเมินสถำนกำรณ์ 
โรคไข้เลือดออก  
หำกเกินก ำลัง 

 

ขอทีมสนับสนุนจำก 
อ ำเภอ/จังหวัด 
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6.2.8 มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ใน รพ.สต. 

ผังงำน 72 กำรปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ใน รพ.สต. 
 

                                                          

                        

                       

       

                
              

(  .  .)

Blood Glucose test,
Hematocrit, Urine pregnancy 
test, Urine protein and sugar

                        

           

          

        

                 

                      

                      
        (Manual)

                    (HIS/HosXp)

                /   .

                     
        (Manual)

                    (HIS/HosXp)

                         

                           
(Internal quality control=CQI)

                         
(External quality assesment=EQA)

                                      

                                                    .  .
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6.2.9 กำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อใน รพ.สต. 
 

ผังงำน 73 กำรดูแลสุขภำพบุคลำกร 
 

                          

                        

         
   -                       
          1      

           
  -                      
                       

         
  -                      
                     
  -                      
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ผังงำน 74 กำรล้ำงมือ 

          

                                                    

 1.                      
                         
             40-60        
                           
 2.                    
                           
             40-60         
                           
 3.                      
                             
             3-5      
                           
 4.             Alcohol 
   hand rub          2-3      
         6                   
   20-30     

 1.                 
 2.                          
 3.                     
           
 4.                 
 5.                            

1.              2.                   

3.                   4.                   
        

5.                 
               

6.            

7.                  
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ผังงำน 75 กำรท ำให้ปรำศจำกเช้ือ 

                                                           

                       : 
                                    

           

                   :
                                            

  -                                        
  -                 

                      
  -     Spore test           1      /     
  -                                
                                 

                   
  -                                   
  -                                            
                        Set suture , set I&D ,
    set     

       
  -          /    /                        
  -             FIFO
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ผังงำน 76 แนวทำงกำรคัดกรองเพ่ือป้องกันและควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อในหน่วยบริกำร 
 

          
               Surgical mask

airborn

 -                2        /            
   (         )
 -                       (         )
 -                             
           14         (MERS)

droplet

 -       + URI Symptom 
                                
 -                  2         

contract

 -                            
 -              

 -            N95 / surgical mask
 -               Surgical mask
 -                           

 -               Surgical mask  -               Surgical mask
 -                                       
 -                              
 -       Alcohol hand rub / 
              
 -             

                ,    MERS , SARS ,          
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ผังงำน 77 กำรจัดกำรผ้ำเปื้อน 
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ผังงำน 78 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

                                                                             

                
           /         /

          /           

                 /
         /          /
                     

                 
                      
                   

                      /
                         

        

                   
                      /

               
             /
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ผังงำน 79 ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมและท ำลำยมูลฝอย 

                                         

                             

        /
            

          
     

      
       

          
     

             
    -   

              
(                   )

               

             
    -   

         
         
       

          
           

   ./   .
      
1      /
       

          
      

           

      

         

      
       

            

         
      

           
        

          
          

   .     
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6.2.10 งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวะอนำมัย 

ผังงำน 80 กำรพัฒนำด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ Green & Clean hospital ใน รพ.สต. 
 

       

                  
                                   

     .                  .,   .,  .  .  
                                 
                           
  Green & CLEAN Hospital

                 

                   
           /          

                   
                  

   .         
             

                     10

   ./                    

                    

     .,  .,   .,  .  .       
                      
                     

    .,   .,  .  .               
                                 

       

    

    

     .                  
                      
                

                 10   
                      
                       

                                  

   .         /                 
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ผังงำน 81 งำนตรวจรับรองกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง  
              ส่วนท้องถิ่น (EHA: Environmental Health Accreditation) 

       

                                .

    .               /                
                                        
                                 

   .        

   .               
                 

   .             
                   

           (   .)
                          .

            10

                    

          /                        
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6.2.11 งำนทันตกรรม 

ผังงำน 82 โครงสรำ้งแสดงงำนทันตสำธำรณสุขใน รพ.สต. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ :งำนทันตสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

 

 

 

 

งำนทันตสำธำรณสุข 

งำนส่งเสริม 
ทันตสุขภำพและป้องกัน

โรคตำมกลุ่มวัย 

งำนบริกำรทันตกรรม งำนบริหำรจัดกำร
และวิชำกำร 

 

งำนบริหำรจัดกำร
และวิชำกำร 

 

1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
2.กลุ่ม อำยุ 0 – 2 ปี 
3.กลุ่ม อำยุ 3 – 5 ปี 
4.กลุ่ม อำยุ 6 – 12 ปี 
5.กลุ่ม อำยุ 13 – 59 ป ี
กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้ป่วย
เรื้อรัง 
 

1.ทันตกรรมป้องกัน 
2.ทันตกรรมบ ำบัด 
3.ทันตกรรมบ ำบัด
ฉุกเฉิน 
 

1.กำรส ำรวจชุมชน/ 
   กำรวินิจฉัยชุมชน 
2.กำรจัดกิจกรรมใน
ชุมชนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม 
3.กำรแก้ไขปัญหำ
ชุมชนแบบเชิงรุก 
 

1.แผนงำนและกำร
ควบคุมก ำกับ 
2.พัสดุครุภัณฑ์ 
  ทันตกรรม 
3.ระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 
4.พัฒนำคุณภำพ
บริกำร 
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ผังแสดงต ำแหน่งห้องทันตกรรม ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
ห้องคลินิกทันตกรรมควรจัดอยู่ในโซนด้ำนหน้ำ และอยู่ชั้นล่ำงของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

ใกล้ห้องปฐมพยำบำล ห้องตรวจโรคทั่วไป เพ่ือประโยชน์แก่ผู้มำรับบริกำรที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก 
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร รวมทั้งในผู้ป่วยที่มีโรคทำงระบบ เช่น โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบำหวำน หำก
เกิดปัญหำในระหว่ำงกำรให้บริกำรทันตกรรมจะสำมำรถเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยเพ่ือส่งต่อแพทย์ในโรงพยำบำล
ใกล้เคียงได้สะดวกและเร็วที่สุด 

 
รูปที่ 6 ผังแสดงกำรจัดวำงครุภัณฑ์ คลินิกทันตกรรม ขนำด 4 x 4 เมตร  

(ปรับแก้ได้ตำมสภำพห้องทันตกรรม) 
 - จุดวำงเครื่องมือผ่ำนกำรท ำลำยเชื้อพร้อมใช้งำน 
 - วัสดุ / เวชภัณฑ์ทันตกรรม 
 - เครื่องปั่นวัสดุอุดฟัน จุดปลั๊กไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

อ่างน ้า ที่พักเครื่องมือ 

โต๊ะท ำงำน , โต๊ะเอกสำร หรือตู้
เอกสำร / จัดเก็บอุปกรณ์ 

เครื่องขูด 
หินปูนไฟฟ้ำ 

เครื่อง 
ฉำยแสง 

ต ำแหน่งผู้ช่วยเหลือทันตกรรม 

ต ำแหน่งผู้ให้บริกำร ตู้เคลื่อนที่ 
ส ำหรับจัดเก็บวัสดุ 
ทันตกรรม พร้อมใช้งำน 
 เตรียมวัสดุ และผสมแล้ว
ส่งให้แก่ผู้ให้บริกำร 

จุดวำงเครื่องมือใช้แล้ว 

ต ำแหน่งระบบท่อน้ ำดี , น้ ำ
เสีย 

ถังขยะ 

- จุดเครื่องดูดอำกำศ 
- จุดปลั๊กไฟ 
 
 
- จุด Breaker เครื่อง
อัดอำกำศสูงจำกพ้ืน
ประมำณ 60 cm 
 
 

 

ประตู 80 Cm 
 
 
cm 

ต ำแหน่งศีรษะ
ผู้รับบริกำร 
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ผังงำน  83 กำรจัดบริกำรส่งเสริมทันตสุขภำพหญิงตั้งครรภ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หญิงตั้งครรภ์ 

ซักประวัติ 
- ประวัติกำรตั้งครรภ์ 
- ประวัติทำงทันตกรรม 

ตรวจช่องปำก 
- ฟันผุ 
- ครำบจุลินทรีย์ 
- เหงือกอักเสบ 
- กำรมีหินน้ ำลำย 

สอบถำมพฤติกรรม 
- ที่มีผลต่อสุขภำพช่อง
ปำกของหญิงมีครรภ์ 
 

ประเมินสุขภำพช่องปำก 

ไม่มีปัญหำสุขภำพช่องปำก มีปัญหำสุขภำพช่องปำก 

ให้ค ำแนะน ำกำรดูแล 
สุขภำพช่องปำก 

ให้ค ำแนะน ำกำรดูแล 
สุขภำพช่องปำก 

ฝึกทักษะกำรแปรงฟัน ฝึกทักษะกำรแปรงฟัน 

ลงบันทึกกำรให้บริกำร 

รักษำ/ป้องกัน 
ทำงทันตกรรมที่ รพ.สต. 

ส่งรักษำ/ป้องกันต่อ 
ที่คลินิกทันตกรรม รพ. 

คลินิกทันตกรรม รพ.สต. 
เครือข่ำยเดียวกัน 

มีทันตำภิบำลใน รพ.สต. ไม่มีทันตำภบิำล 
ใน รพ.สต. เกินขอบเขต/* 

เกินศักยภำพ 

ไม่เกินขอบเขต/ 

ไม่เกินศักยภำพ 

ท่ีมำ : งำนทันตสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
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ผังงำน 84 กำรจัดบริกำรส่งเสริมทันตสุขภำพกลุ่มเด็ก 0-2 ปี ในคลินิกเด็กด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ตรวจคัดกรอง 
- ฟันผ ุ
- ครำบจุลินทรีย์ 
- เหงือกอักเสบ 
- ควำมผิดปกติของฟัน 

สอบถำมพฤติกรรม 
- พฤติกรรมกำรกิน 
- กำรท ำควำมสะอำดช่องปำก 
- กำรแปรงฟัน 
- กำรได้รับฟลูออไรด์ 
 

ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคฟันผุ 

มีควำมเสี่ยงฟันผุต่ ำ เสี่ยงสูงและมีฟันผุ 

ให้ค ำแนะน ำกำรดูแล 
สุขภำพช่องปำก 

ให้ค ำแนะน ำกำรดูแล 
สุขภำพช่องปำก 

สำธิตกำรแปรงฟัน/ 
ทำฟลูออไรด์วำนิช 

ลงบันทึกกำรให้บริกำร 

รักษำ/ป้องกัน 
ทำงทันตกรรมที่ รพ.สต. 

ส่งรักษำ/ป้องกันต่อ 
ที่คลินิกทันตกรรม รพ. 

คลินิกทันตกรรม  
รพ.สต. 

เครือข่ำยเดียวกัน 

มีทันตำภิบำลใน รพ.สต. ไม่มีทันตำภิบำล 
ใน รพ.สต. 

เกินขอบเขต/* 

เกินศักยภำพ 

ไม่เกินขอบเขต/ 

ไม่เกินศักยภำพ 

มีควำมเสี่ยงฟันผุสูง 

ให้ค ำแนะน ำกำรดูแล 
สุขภำพช่องปำก 

สำธิตและฝึกกำรแปรงฟัน/ 
ทำฟลูออไรด์วำนิช สำธิตและกำรแปรงฟัน/ 

ทำฟลูออไรด์วำนิช 

เด็กที่มำรับบริกำร 

ที่มำ : งำนทันตสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
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ผังงำน 85 กำรด ำเนนิงำน ด ำเนินงำนส่งเสริมทันตสุขภำพเด็กก่อนวัยเรียน (3-5 ปี)  
             ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

วิเครำะห์ผล 
กำรด ำเนินงำน
น ำเสนอข้อมูล 

ต่อ อปท. 

ทันตบุคลำกรประสำน 
รพ.แม่ข่ำย 

ในกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ผู้ดูแลเด็ก 

ตรวจสุขภำพ 
ช่องปำกเด็ก 

- ฟันผุ 
- ควำมสะอำด 
  ช่องปำก 

อปท.น ำ 
ข้อมูลไปใช้ 

เพ่ือกำรก ำหนด
นโยบำยและ

แผนกำรพัฒนำ 
ศพด. ให้ได้
มำตรฐำน 

ผู้ดูแลเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมกำรบริโภค 

ทีเ่อื้อต่อกำรมี 
สุขภำพช่องปำกที่ดี 

-  จัดอำหำรว่ำงที่มี 
   คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
- จ ำกัดขนมที่เด็กน ำมำกิน 
- ลด ละ เลิกกำรใช้นมขวด 
- ส่งเสริมดื่มนมจืด 

รักษำ/ป้องกัน 
ทำงทันตกรรมที่ รพ.สต. 

ส่งรักษำ/ป้องกันต่อ 
ที่คลินิกทันตกรรม รพ. 

คลินิกทันตกรรม รพ.สต. 
เครือข่ำยเดียวกัน 

มีทันตำภิบำลใน รพ.สต. ไม่มีทันตำภิบำลใน รพ.สต. 

เกินขอบเขต/* 
เกินศักยภำพ 

ไม่เกินขอบเขต ไม่เกินศักยภำพ 

มีฟันผุ/เสี่ยงสูง
ต่อฟันผุ 

ส่งเสริมพฤติกรรมกำรแปรงฟัน 
- จัดสถำนที่แปรงฟันที่เหมำะสม 
- จัดท ำสถำนที่เก็บแปรงสีฟัน 
- กำรจัดเตรียมควำมพร้อมของ
เด็กในกำรแปรงฟัน โดยผสมผสำน
ไปกับกำรเรียนรู้ของเด็ก 
- ส่งเสริมให้มีกำรแปรงฟันอย่ำง
สม่ ำเสมอทุกวัน 
- กำรตรวจควำมสะอำดช่องปำก
หลังแปรงฟัน 

ที่มำ : งำนทันตสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

คลินิกทันตกรรม รพ.สต. 
เครือข่ำยเดียวกัน 

ทันตบุคลำกร 
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ผังงำน 86 กำรด ำเนินงำนส่งเสริมทันตสุขภำพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทันตบุคลำกร 

ตรวจสุขภำพช่องปำก 
-ฟันถำวรผุ เด็ก ป.1 – ป.6 ทุกคน 
- ภำวะเหงือกอักเสบ 
-หลุมร่องฟันกรำมถำวรซ่ีที่หนึ่ง ของเด็ก ป. 1 
-หลุมร่องฟันกรำมถำวรซ่ีที่สอง ของเด็ก ป. 6 
 

ประสำน รพ.แม่ข่ำย จัดอบรม/ 
ประชุมครูอนำมัย/ครูประจ ำชั้น 

ผู้บริหำรมอบนโยบำย 

ครูประจ ำชั้น/ครอูนำมัย 

จัดอบรม 
ผู้น ำนักเรียน 

นักเรียนเข้ำรับ
บริกำรทันตกรรม

ตำมนัดหมำย 

กำรจัดกำรเรียนรู้ 
เกี่ยวกบั 

ทันตสุขภำพ 
ผสมผสำน 

ไปกับกำรเรียน 
กำรสอน 

ส่งเสริมพฤติกรรมกำรแปรงฟัน 
- จัดสถำนทีแ่ปรงฟันที่เหมำะสม 
- จัดท ำสถำนที่เก็บแปรงสีฟัน 
- กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แปรงฟัน 
- กำรเตรียมควำมพร้อมของเด็กใน 
เร่ืองควำมสะอำดช่องปำก,กำร 
แปรงฟันโดยผสมผสำนไปกับ 
กำรเรียนรู้ของเด็ก 
- ส่งเสริมให้มีกำรแปรงฟันอยำ่ง 
สม่ ำเสมอทุกวัน 
- กำรตรวจควำมสะอำดชอ่งปำก 
หลังแปรงฟัน 

ส่งเสริมพฤติกรรมกำรบริโภค 
ที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำพชอ่งปำก 
-กำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง 
“อำหำรกับปัญหำ          
ทันตสุขภำพ” 
-มีกำรควบคุมกำรจ ำหนำ่ย 
อำหำร/ขนม/เครื่องดื่มที่มีผล 
ต่อทันตสุขภำพในโรงเรียน 
-มีกำรจ ำหน่ำยผลไม้ 
เครื่องดื่ม 
ผลไม้ นมจืด 

มีฟันผ/ุหลุมร่องฟันลึก/ 
มีปัญหำช่องปำกต้องรักษำเร่งด่วน 

มีทันตำภิบำลใน รพ.สต. ไม่มีทนัตำภิบำลใน รพ.สต. 

รักษำ/ป้องกันทำงทันตกรรมที่ รพ.สต. 
-เน้นเคลือบหลุมร่องฟัน ป.1 
-อุดฟันถำวรทุกซี่ ทกุคน 
-เคลือบหลุมร่องฟัน ป.6 

ไม่เกินขอบเขต ไม่เกินศักยภำพ 

ส่งรักษำ / ป้องกัน ต่อที ่
คลินิกทันตกรรม รพ. 

เกินขอบเขต/* 

เกินศักยภำพ 

ส่งต่อคลินิกทันตกรรม 
รพ.สต. ในเครือข่ำยเดียว 

ที่มำ : งำนทันตสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ  
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ผังงำน 87 กำรด ำเนินงำนส่งเสริมทันตสุขภำพในประชำชนทั่วไป ผู้สูงอำยุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ตรวจคัดกรอง 
- ฟันผุ 
- เหงือกอักเสบ 
- โรคปริทันต์ 
- ควำมผิดปกติอ่ืนๆ 

สอบถำมพฤติกรรม 
- พฤติกรรมกำรกิน 
- กำรท ำควำมสะอำด 
  ช่องปำก กำรแปรงฟัน 
- ประวัติกำรแพทย์/ทันตกรรม 
 

ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคฟันผุ/เหงือกอักเสบ/ปริทันต์ 

มีควำมเสี่ยงต่ ำ เสี่ยงสูงและพบ 
รอยโรคต้องรักษำ 

จัดบริกำรส่งเสริม 
สุขภำพช่องปำก 

ส ำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ ำ รักษำ/ป้องกัน 
ทำงทันตกรรม 

ที่ รพ.สต. 

ส่งรักษำ/ป้องกัน 
ที่คลินิก 

ทันตกรรม รพ. 

เกินศักยภำพ/ขอบเขต ไม่เกินศักยภำพ/ขอบเขต 

มีควำมเสี่ยงฟันสูง 

จัดบริกำรส่งเสริม 
สุขภำพช่องปำก 

ส ำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง 

ที่มำ : งำนทันตสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

เด็กที่มำรับบริกำร 
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6.2.12 งำนแพทย์แผนไทย 

ผังงำน 88 ขั้นตอนกำรรับบริกำรกำรแพทย์แผนไทย 

            /             /      

                                               
                       

                  
        
       

           
       

      
         

              
           

         

                       

        

        

1.                                                                                                        
                                          
2.                                                                                         
                                                                                            

                            141 - 144
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6.2.13 กำรดูแลสุขภำพผู้ป่วยที่บ้ำน 
ประเภทของกำรเยี่ยมบ้ำน 
1. เย่ียมประเมินผู้ป่วย แบ่งเป็น  

1.1 เจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้ป่วยหรือครอบครัวท่ีบ้ำน เพื่อให้กำรประเมินและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเบ้ืองต้นก่อนน ำส่งโรงพยำบำล เช่น ผู้ป่วยซึมลง หมดสติ หอบ 

1.2 เจ็บป่วยเฉียบพลัน กรณี เกิดกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเฉียบพลัน เช่น กลุ่มโรคติดเชื้อ          
โรคระบำดต่ำงๆ ท่ีผู้ป่วยสำมำรถได้รับกำรดูแลท่ีบ้ำนได้ โดยเป็นกำรติดตำมเยี่ยมประเมิน
ผลกำรรักษำ ควำมเข้ำใจของครอบครัว และกำรควบคุมป้องกันกำรระบำดของโรค 

1.3 เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง กรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่ำงๆ มักเป็นกำรเยี่ยมเพื่อเข้ำใจบริบทชีวิตของ
ผู้ป่วย และกำรวำงแผนกำรดูแลต่อเนื่องร่วมกัน 

2. เยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ำย เพื่อจัดกำรอำกำรของผู้ป่วยในระยะสุดท้ำย ติดตำมดูแลญำติ รวมไป
ถึงกำรประกำศกำรเสียชีวิต 

3. เยี่ยมประเมินสภำวะสุขภำพ เช่น ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยมำโรงพยำบำลบ่อยครั้ง ผู้ป่วย
สงสัยถูกกระท ำทำรุณ ผู้ด้อยโอกำส 

4. เยี่ยมหลังออกจำกโรงพยำบำล ไม่ว่ำจะเป็นกำรเยี่ยมหลังนอนโรงพยำบำล หรือหลังมำพบ
แพทย์ท่ีแผนกผู้ป่วยนอก กำรเย่ียมหลังคลอด รวมไปถึงกำรเย่ียมผู้ป่วยขำดนัด 

5. เยี่ยมให้บริกำรทำงสำธำรณสุข เช่น กำรออกให้วัคซีน รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคใน
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

อุปกรณ์ท่ีควรมีในกำรดูแลสุขภำพผู้ป่วยท่ีบ้ำน 
- แฟ้มข้อมูลผู้ป่วย และแผนที่บ้ำนผู้ป่วย 
- แบบประเมินผู้ ป่ วยและครอบครัว 

( INHOMESSS checklist, GDS, แ บ บ
ประเมินควำมจ ำส ำหรับผู้ป่วยสมอง
เส่ือม) 

- ปรอทวัดไข้ 
- เคร่ืองวัดควำมดัน 
- หูฟัง 
- ไม้กดลิ้น 
- ไฟฉำย 
- ถุงมือแบบใช้แล้วท้ิง 
- สำรหล่อลื่น 

- หน้ำกำกอนำมัย ถุงขยะสีแดง สีด ำ 
- เคร่ืองตรวจระดับน้ ำตำล 
- สำยวัดรอบเอว 
- ไม้เคำะ reflex 
- ไม้จิ้มฟัน หรือ monofilament 
- นำมบัตร หรือกระดำษโน้ตส ำหรับเขียน

ข้อมูลให้ผู้ป่วยและครอบครัว 
- อุปกรณ์เสริมรำยกรณ ี
- ชุดท ำแผล 
- แผ่นพับสุขศึกษำ 
- เคร่ืองตรวจหูและตำ 
- คอมพิวเตอร์พกพำ 
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ผังงำน 89 แนวทำงกำรด ำเนินงำนดูแลสุขภำพผู้ป่วยที่บ้ำน 

  .                      .  .

        ThaiCOC
  .  .          Case

      2        

                            
                   

                     /        / 
   ./           

                                  

                                                 
                

                            HosXP                  
     ThaiCOC       1      
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แบบบันทึกผลกำรเยี่ยมบ้ำน (ฉบับเต็ม/เย่ียมครั้งแรก) 
ชื่อสถำนบริกำร.................. หมู่............ต ำบล................. อ ำเภอ.................... จังหวัด...................... 
ผู้เยี่ยม................................................................................................................................................ 
ชื่อผู้ป่วย............................................................สิทธิกำรรักษำ......................วันเย่ียม...../...../......... 
ที่อยู่ ………………………………............................................................................................................... 
ผู้ให้ข้อมูล ………………………………..................................................................................................... 
ข้อมูลผู้ป่วย ……………………………….................................................................................................. 
ข้อมูลกำรเจ็บป่วย ..……................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์กำรเยี่ยมบ้ำน 
    ...................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................... 
I : กำรประกอบกิจวัตรประจ ำวัน (Immobility)   

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

...................................................................................................................................................... 
N : โภชนำกำร (Nutrition) 

ภำวะโภชนำกำร: 
………………………............................................................................................................................ 
อำหำร/เคร่ืองดื่ม: 
………………………............................................................................................................................ 
แอลกอฮอล:์ ………………………………...............   บุหรี่/ยำเส้น: ……………………………………………… 

H : สภำพบ้ำน (Home Environment)     
ภำยในบ้ำน: 
………………………............................................................................................................................ 
………………………............................................................................................................................ 
อำณำบริเวณ:      
………………………............................................................................................................................ 
………………………............................................................................................................................ 

O: สมำชิกคนอื่นในบ้ำน (Other People) และผังครอบครัว (Genogram)  
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อธิบำยเพิ่มเติม 
………………………………................................................................................................................... 

M : กำรใช้ยำ (Medication)   
ยำท่ีแพทย์สั่ง 
………………………………................................................................................................................... 
………………………………................................................................................................................... 
ยำท่ีแพทย์ไม่ได้สั่ง 
………………………………................................................................................................................... 
………………………………................................................................................................................... 
Compliance................................................................................................................................ 

E : กำรตรวจร่ำงกำย (Examination)  
………………………………................................................................................................................... 
………………………………................................................................................................................... 

S : ควำมปลอดภัย (Safety)     
………………………………................................................................................................................... 

S : สุขภำวะทำงจิตวิญญำณ (Spiritual health)  
………………………………................................................................................................................... 

S : แหล่งให้บริกำรใกล้บ้ำน (Services)  
บริกำรสุขภำพ............................................................................................................................... 
บริกำรอื่นๆ.................................................................................................................................... 
………………………............................................................................................................................ 

สรุปปัญหำของผู้ป่วย 
.....................................................................................................................................................……
…………………...................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่ท ำ/กำรประสำนงำน
...........................................................................................................................................................
................................……………………...................................................................................................
.................………………………............................................................................................................... 
แผนกำรดูแลรักษำผู้ป่วยต่อเนื่อง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
ผู้เยี่ยม.................................................. ต ำแหน่ง...................................................
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แบบบันทึกผลกำรเยี่ยมบ้ำน (แบบย่อ/เยี่ยมติดตำม) 

ชื่อสถำนบริกำร ...................... หมู่............ ต ำบล................ อ ำเภอ..................... จังหวัด................ 
ชื่อผู้ป่วย.............................................สิทธิกำรรักษำ...............................วันท่ีเย่ียม ......./......./........ 
ปัญหำของผู้ป่วยและครอบครัว (Biological-Psychological-Social-Financial-Function 
หรือ INHOMESSS) 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
ผลกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำน/กิจกรรมที่ท ำ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
แผนกำรดูแลต่อเนื่อง 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
อื่นๆ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
………………………………........................................................................................................................ 
ไม่พบผู้ป่วยเนื่องจำก................................................................................ 

 
ผู้เยี่ยม............................................... ต ำแหน่ง.............................................. 
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6.3 เอกสำร ระเบยีบ คู่มือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 

 

ภำรกิจ / กิจกรรม คู่มือ / ระเบียบปฏิบัต ิ
1.กำรบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพ 
ต ำบล 

แผนพัฒนำยุทธศำสตร์สุขภำพระยะ 20 ปี 
(ด้ำนสำธำรณสุข) 

2.กำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุง รพ.สต. คู่มือกำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุง รพ.สต. 
- บัญชีเงินบ ำรุง รพ.สต. - รำยกำรรับ - จ่ำยในแต่ละวัน 
ได้แก่ รำยงำน 401, 407 

3.รำยงำนผลกำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุง 
รพ.สต. ส่งส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอทุกเดือน (ภำยในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป) 

- คู่มือบันทึกข้อมูลใน สอ. 01.02 หรือโปรแกรม GL 
ของ รพ.สต. 

4.กำรรับเงิน/กำรเก็บรักษำเงิน/ 
กำรจ่ำยเงิน 

ระเบียบกำรเก็บรักษำเงินว่ำด้วยเงินบ ำรุง ปี 2551 

5.กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี และ
กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. 2560 

6.บริกำรทันตกรรม ใน รพ.สต. แนวทำงกำรด ำเนินงำนทันตสำธำรณสุขใน รพ.สต. 
ปี 2552 

7.งำน ก ำรแ พ ท ย์ แ ผ น ไท ย แ ล ะ
กำรแพทย์ทำงเลือก ใน รพ.สต. 

คู่มือมำตรฐำนกำรบริกำรแพทย์แผนไทยในหน่วย
บริกำร 

8.กำรบริกำรแพทย์แผนไทยเชิงรุก Service Plan TTM Template สำขำกำรแพทย์แผน
ไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

9.กำรให้บริกำรคัดกรอง 
 ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบำหวำนและ
ควำมดันโลหิตสูงในประชำกร 

คู่มือกำรด ำเนินงำน  
  -ใช้ แ น ว ท ำ งก ำ ร ด ำ เนิ น ง ำน ก ำ ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย
โรคเบำหวำน ระดับเขต 
  -CPG กำรดูแลผู้ป่วย DM HT   
  -คู่มือ/แนวทำงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 
  -แผนกำรสอน กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

10.กำรตรวจสำรปนเป้ือนใน 
อำหำรสด (บอแรกซ์, ฟอร์มำลิน, 
สำรฟอกขำว,สำรกันรำ) 
 

1.เอกสำรแนะน ำวิธีกำรใช้ชุดทดสอบ 
2.แบบบันทึกกำรตรวจสำรปนเป้ือนในอำหำร 
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ภำรกิจ / กิจกรรม คู่มือ / ระเบียบปฏิบัติ 
11.กำรเก็บผักและผลไม้สดตรวจ
วิเครำะห์ยำฆ่ำแมลง 

1.รำยชื่อผักและผลไม้ 47 รำยกำรท่ีกระทรวงก ำหนด  
2.แนวทำงเก็บตัวอย่ำงอำหำร 

12.กำรเก็บตัวอย่ำงเกลือบริโภคใน
ครัวเรือน   

แนวทำงเก็บตัวอย่ำงเกลือ 

13.ตรวจเฝ้ำระวังผลิตสถำนท่ีผลิต 
จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์สุขภำพพร้อมเก็บ
ตัวอย่ำง 

แนวทำงกำรเก็บตัวอย่ำง ท่ีคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
และศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ก ำหนด 

14.ตรวจเฝ้ำระวังผลิตสถำนท่ีผลิต 
จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์สุขภำพพร้อมเก็บ
ตัวอย่ำง 

แนวทำงกำรเก็บตัวอย่ำง ท่ีคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
และศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ก ำหนด 

15.กำรบริหำรเวชภัณฑ ์ 1.แนวทำงกำรบริหำรเวชภัณฑ์ ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
2.แบบประเมินตนเองกำรบริหำรจัดกำรคลังเวชภัณฑ์ 

16.บริกำรคลินกิฝำกครรภ์ -มำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กกระทรวงสำธำรณสุข   
-สมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก  
-แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร  
ส ำนักโภชนำกำร  
-แบบประเมินมำตรฐำนอนำมัยแม่และเด็ก ปี 2558  
แบบประเมินมำตรฐำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลสำยใยรักแห่งครอบครัว  
-คู่มอืโรงเรียน พ่อ แม่ เพื่อลูกรัก  
-คู่มือแนวทำงกำรควบคุมและป้องกันโลหิตจำง 
จำกกำรขำดธำตุเหล็ก 

17.คลินิกนมแม่  คู่มือกำรอบรมผู้เชี่ยวชำญกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
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ภำรกิจ / กิจกรรม คู่มือ / ระเบียบปฏิบัติ 
18.คลินิกวำงแผนครอบครัว/เตรียม
ควำม พร้อมก่อนสมรส/ป้องกันกำร
ตั้งครรภ์ซ้ ำในวัยรุ่น 

-คู่มือมำตรฐำนคลินิกเด็กดี 
-คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
(DSPM)  
-คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเสี่ยง  
-แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร  
ส ำนักโภชนำกำร  
-แบบประเมินมำตรฐำนอนำมัยแม่และเด็ก ปี 2558  
-แบบประเมินมำตรฐำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลสำยใยรักแห่งครอบครัว  
-คู่มือโรงเรียน พ่อ แม่ เพื่อลูกรัก  
-คู่มือแนวทำงกำรควบคุมและป้องกันโลหิตจำง 
จำกกำรขำดธำตุเหล็ก 

19.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคุณภำพ  
-ค รู ผู้ ดู แ ล เด็ ก เฝ้ ำ ร ะ วั ง ก ำ ร
เจริญเติบโต ชั่งน้ ำหนัก/วัดส่วนสูง 
แปลผล ทุก 3 เดือน  
-ครูผู้ดูแลเด็กเฝ้ำระวังพัฒนำกำรเด็ก
ตำมช่วงอำยุ ตำมคู่มือ DSPM 
-จนท.สธ. ตรวจพัฒนำกำรเด็ก  
อำยุ 9, 18, 30, 42 เดือน 

-แบบประเมินมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กคุณภำพ 
-คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
(DSPM) 
-คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเสี่ยง 
(DAIM) 

20.คลิ นิ ก วั ย รุ่ น  (Youth friendly 
Health Clinic) 

-แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรสุขภำพท่ีเป็นมิตรกับ
วัยรุ่นและเยำวชน ใน รพ.สต.  
-คู่มือเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น   
-เคล็ดลับกำรให้กำรปรึกษำวัยรุ่น 
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ภำรกิจ / กิจกรรม คู่มือ / ระเบียบปฏิบัติ 
21.งำนอนำมัยโรงเรียน  
- จนท.สธ.ตรวจสุขภำพ นร.  
ป.1– 4 ใช้แบบบัตรสุขภำพ/ส.ศ. 3 
- นร.ตรวจสุขภำพด้วยตนเอง  
ชั้น ป.5 - 6 และ ม.1- 6  
-ครชูัง่ น้ ำหนัก วัดสว่นสูง แปลผล 

-แบบบันทึกกำรตรวจสุขภำพด้วยตนเองส ำหรับนักเรียน 
ชั้น ป.5 - 6 และ ม.1- 6 
-คู่มือกำรด ำเนินงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ปี 2558  
-คู่มือกำรด ำเนินงำนเด็กไทยท ำได้ 

22.คัดกรองมะเร็งเต้ำนม สมุดบันทึกกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง 
23.คลินิกไร้พุง -คู่มือกำรด ำเนินงำนคลินิก DPAC  

-คู่มือกำรจัดกำรคลินิกไร้พุง Diet & Physical Activity 
Clinic (DPAC) ส ำหรับสถำนบริกำรสำธำรณสุข   
ระดับ รพ.สต. 
-แบบทดสอบและเกณฑ์มำตรฐำนสมรรถภำพทำงกำย
ส ำหรับประชำชนไทย อำยุ 19-59 ปี กรมพลศึกษำ 
กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ พ.ศ.2556 

24.กำรคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอำยุ -คู่มือกำรคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอำยุ ของกรมกรมกำร
แพทย ์Download เอกสำรได้ท่ี 
www.agingthai.dms.moph.go.th  
-รหัสกำรบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม  
-กำรส่งต่อภำยใน CUP และระหว่ำง CUP 

25.กำรคัดกรองผู้พิกำร 
-กำรตรวจคั ดก รองผู้ พิ ก ำรต ำม
กฎหมำย 6 ประเภท 
-ประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำ
กิจวัตรประจ ำวันขั้นพื้นฐำน 
-กำรฟื้นฟูสภำพจิตใจ 
-ส่งต่อ ฟื้นฟู สมรรถภำพทำงกำย 
-กำรรับอุปกรณ์ เครื่องช่วยควำม
พิกำรท่ีเหมำะสม  
 
 
 

-คู่มือมำตรฐำนกลำงประเมินควำมสำมำรถตำมประเภท
ควำมพิกำรและให้รหัส ICF  
-คู่มือกำรดูแลทำงสังคมและจิตใจคนพิกำรแขน ขำขำด
ส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข 
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 7.ระบบตดิตำมประเมินผล 
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ภำคผนวก 
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วันที่.............เดือน..........................พ.ศ................. 

 เวลำ...................................................................... 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล.............................................. 
 ข้ำพเจ้ำ....................................................อำยุ..............................อำชีพ.......................... ...................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี................หมู่ที่.................บ้ำน................... ........ต ำบล........................อ ำเภอ................................. 
จังหวัด.............................เลขประจ ำตัวประชำชน..............................................โทรศัพท์................. .................. 
 

(  ) เป ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (  ) ปกป ดข้อมูลส่วนบุคคล 
ประสงค์ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
(  ) แจ้งเบำะแส…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(  ) ควำมเดือดร้อน........................................................................................................... .................................... 
(  ) ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่รัฐ................................................................................................. ..................................... 
(  ) ขอควำมช่วยเหลือ........................................................ ...................................................................................  
(  ) ขอค ำปรึกษำ.............................................................................................................. ..................................... 
 รำยละเอียด
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................... ............................................................................................................. ...
 โดยประสงค์ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ ................................................................................................... ...... 
.................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
....................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำรและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริง
ข้ำงต้นทั้งหมด และข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกำรน ำควำมเท็จมำร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อเจ้ำหน้ำที่เป็นควำมผิดตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ 
 

                  ลงชื่อ................................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(.......................................................................) 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล.............
ทะเบียนรับที่…………………………………… 
วันที......................................................... 

แบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
เลขที่............................. 
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แบบขอรับบริกำรให้ค ำปรึกษำ/บริกำรข้อมูล 

        เขียนที่  รพ.สต................................................... 
       วันที่...............เดือน.......................พ.ศ................. 
 

 ข้ำพเจ้ำ...........................................เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................อำยุ.................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี...........หมู่ที่.................บ้ำน....................ต ำบล...................................อ ำเภอ.................................... 
จังหวัด..........................เลขประจ ำตัวประชำชน..................................................โทรศัพท์.................................... 
มีควำมประสงค์ขอ (  ) รับบริกำรให้ค ำปรึกษำ   (  ) รับบริกำรข้อมูล  (   ) อื่น ๆ (ระบุ).................................... 
เรื่อง..................................................................................................................................................................... .. 
รำยละเอียด
.......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................................  
..................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................................................................... .... 
...............................................................................................................................................................................   
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกไม่เป็นจริง ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดฐำนแจ้ง  
ควำมเท็จ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจแล้วรับรองว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(.......................................................................) 

ผู้ขอรับบริกำร 
 
กำรด ำเนินกำร
...................................................................................................................................... ......................................... 
...................................................................................................................................... ......................................... 
................................................................................................................................................ ...............................
..... ........................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................ 
(.......................................................................) 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง 
  
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
..................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................. ..................................................................................................   

ลงชื่อ................................................................ 
(.......................................................................) 

ผู้บังคับบัญชำ 
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คณะผู้จัดท ำ 
คณะกรรมกำรพัฒนาคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (คู่มือ รพ.สต.)      
ระดับจังหวัด จังหวัดอ ำนำจเจริญ ประกอบด้วย 

1. นำงอัญชลี  หน่อแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)  
2. นำงฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ 
3. นำยธีระยุทธ์   มุจรินทร์ หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรค 
4. นำยประเทือง  ค ำภำนันต์ หัวหน้ำกลุ่มงำนนิติกำร 
5. นำยยงยุทธ  สุพล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
6. นำงแคทรียำ รัตนเทวะเนตร หัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำ 
7. นำยสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
8. นำยไกรวุฒิ   บุตตะ หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ำงสุขภำพ 

9. นำยวุฒิพงษ์ สินทรัพย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
10. นำงทัศนีย์ ร่มเย็น นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
11. นำงสำววลิำวัณย์ ศรีพรหม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
12. นำยทศธรรม  อุ่นอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
13. นำยพลำกร วุฒิเสลำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
14. นำงประครองจิต สังข์แสวงพัฒน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
15. นำยวันชำติ ผังดี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
16. นำยโสภณัฐ  บ ำรุงเตย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
17. นำยสำยฝน  จันทบุตร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
18. นำงสำวส ำรำญ เหล็กงำม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
29. นำยสุขเกษม   ร่วมสุข นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
20. นำยนิศักดิ์  คติอุดมพร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
21. นำยนฤทธิ์ ชำตำสุข นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
22. นำยมนูญธรรม  พิลำทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
23. นำงกมลนุช กีรตินันท์วัฒนำ เภสัชกรช ำนำญกำร 
24. นำงพัทยำ  หวังสุข เภสัชกรช ำนำญกำร 
25. นำงฉลวยศรี  สุรโิย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
26. นำยอำรีนันท์ ศรีสุวรรณ์ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 
27. นำยศักดำ  บุญเฉลียว เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญงำน 
28. นำงเอ้ืองอรุณ สมนึก เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
29. นำงสำวณภัทร  ปฏวิงศ์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
30. นำงสำวอัญชลินทร์  พรสนิธุเศรษฐ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
31. นำงกำญจพร   บุตรจันทร์ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี 
32. นำยนัฐวุฒิ  พัวพิทยำเลิศ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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คณะกรรมกำรพัฒนาคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (คู่มือ รพ.สต.)      
ระดบัอ ำเภอ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ประกอบด้วย 

1. นำยป ยะ เสตพันธ์   ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ (วิชำกำร) 
2. นำยบุญน ำ จันลุทิน   ผอ.รพ.สต.นำหมอม้ำ 
3. นำยดลรวี สังขฤกษ์   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
4. นำงแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
5. นำยไชยวัฒน์ แสงชำลี   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน(อำยุรเวท) 
6. นำงวิภำรัตน์ ไกยวินิจ   เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน 
7. นำงสำวจุฬำพร นนทพรม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
8. นำงจุรีพร สุภสร   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
9. นำงสำวนริศรำ ทองห่อ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
10. นำยไพบูลย์ เจริญวงค ์  ผอ.รพ.สต.ค ำโพน 
11. นำงพิศมัย บุญศร ี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
12. นำยอนุสรณ์ ไถวสินธ์   นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
13. นำงกรรณิกำ นิตะโคตร  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
14. นำงพุทธรัตน์ ศรีลำศักดิ์   เจ้ำพนักงำนแพทย์แผนไทยปฏิบัติงำน 
15. นำยสมร ไชโยธำ   ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอพนำ (บริหำร) 
16. นำยโกเวช ทองเทพ   ผอ.รพ.สต.อุ่มยำง 
17. นำยนิรุตต ์พันธ์อ่อน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
18. นำงประภัสสร ทองเทพ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
19. นำงลัดดำวัลย์ โพธิ์ทำ   เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
20. นำงพนิดำ  สำยสุด   ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอหัวตะพำน (บริหำร) 
21. นำยสมเกียรติ ธรรมสำร   ผอ.รพ.สต. สร้ำงถ่อใน 
22. นำงปรำณี  สิงห์ขันธ์   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
23. นำงสุมณ ี  มำสุข   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
24. นำงพรทพิย์  ไชยมำตย์   เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
25. นำยสุระศักดิ์  สมดี   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
26. นำงปัญจพร  พิมพ์รำช  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน (อำยุรเวท) 
27. นำยพัลลภ  สุระเกษ  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเสนำงคนิคม (วิชำกำร) 
28. นำงคูณศร ีพุ่มจันทร์   ผอ.รพ.สต.โพนทอง 
29. นำงวิกริชตรำ โปร่งจิต  พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
30. นำงสำวทับทิม สุวรรณกูฏ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
31. นำงสำววันธนำ โกมล  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
32. นำงแจ่มจันทร์ เชื้อสิงห์  แพทย์แผนไทย 
33. นำยวิระวัฒน ์ โสภัณ  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอชำนุมำน (วิชำกำร) 
34. นำยทรงศิลป์  ซึ่งเสน   ผอ.รพ.สต.ห้วยฆ้อง 
35. นำงสำวทัศน์ชัย จ ำปี   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
36. นำยสุริยะเดช  ศรีชำเชษฐ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
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37. นำงสำวอุทัยวรรณ  นิยมสัตย์  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
38. นำยทรงภพ  แพงศร ี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน  (อำยุรเวท) 
39. นำยจุมพล  พุ่มโพธิ์  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอลืออ ำนำจ (บริหำร) 
40. นำงนงครำญ ประทุมชำติ   ผอ.รพ.สต.เปือย 
41. นำงสำววิไล พรหมบุตร   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
42. นำงสำวปุญชรัสมิ ์ละชั่ว  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
43. นำยพิทักษ์ สิงห์บัวบำน  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 

 
ที่ปรึกษำ 
 1.นพ.ประภำส  วีระพล     นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 2.นพ.ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพนำ รักษำกำรใน 

ต ำแหน่งนำยแพทย์เชี่ยวชำญด้ำนเวชกรรมป้องกัน 
 3.นำงอัญชลี   หน่อแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขเช่ียวชำญ 

(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) 
 4.นำยอำคม   กินำวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 5.พญ.บุศณี  มุจรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปทุมรำชวงศำ 
 6.พญ.พลอย พงษ์วิทยภำนุ  หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมสังคม   

โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ 
 7.นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเสนำงคนิคม 
 
  
บรรณำธิกำร 

1. พญ.บุศณี มุจรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปทุมรำชวงศำ 
2. พญ.พลอย พงษ์วิทยภำนุ หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมสังคมโรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ 
3. นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเสนำงคนิคม 
4. นำงเพลินจิต ขันแก้ว ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ ์
5. นำงสุบรร ชิณบุตร ผอ.รพ.สต.ไก่ค ำ 
6. นำยสมเกียรติ ธรรมสำร ผอ.รพ.สต.สร้ำงถ่อใน 
7. นำยจุมพล พุ่มโพธิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
8. นำงยุวรี วุฒิเสลำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
9. น.ส.นิตยำ บวัสำย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
10. นำยนิศักดิ์ คติอุดมพร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
11. น.ส.สโุพชฌงค์ ก้อนภูธร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
12. นำยวันชำติ ผังดี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
13. นำงเอ้ืองอรุณ สมนึก นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
14. น.ส.ส ำรำญ เหล็กงำม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
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15. นำยพลำกร วุฒิเสลำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
16. น.ส.วลิำวัลย์ ศรีพรหม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
17. นำงกฤษณำ พรรณรัตน์                  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
18. นำยยงยุทธ สุพล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
19. นำงขนิษฐำ พงศักพิบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
20. น.ส.อนุสรำ ธนำคุณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
21. นำงวชิรำภรณ์ สำระรำช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
22. ภญ.วิริยำ คณำรักษ์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
23. ภญ.วรรณพร ปริญญำสกุลวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
24. นำงวรรณศรี จันทรเสนำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
25. นำงประครองจิต สังข์แสวงพัฒน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
26. ภญ.กมลนุช กีรตินันท์วัฒนำ  เภสัชกรช ำนำญกำร 
27. นำยประวุฒิ พุทธขิน  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
28. นำยทนงศักดิ์ พลอำษำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
29. ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว                    เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ  
30. ภญ.สำวจันทภรณ์ โสมอนิทร์             เภสัชกำรช ำนำญกำร 
31. ภญ.ทวีรัชต์เดช มณีชิษณุพงษ์            เภสัชกรปฏิบัติกำร 
32. ภญ.ปัญญำ กระบวนศรี                   เภสัชกรช ำนำญกำร 

 





แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

ชื่อหนว่ยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา.... 
วัน/เดือน/ปี : ........8 ธันวาคม  2564 ............................. 
หัวข้อ: ..... MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
   2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
Linkภายนอก: http://sasukpathumratchawongsa.blogspot.com/p/ita-2565_15.html 

หมายเหตุ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  ผู้อนุมัติรับรองข้อมูลและให้นำขึ้นเผยแพร่ 
 

 

 

(.....นายสมร  ไชโยธา.....)           (..........นายเสถียร   บัวเขยีว...........) 
ตำแหน่ง ..นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ.      ตำแหน่ง .สาธารณสขุอำเภอปทุมราชวงสา   

วันท่ี....8....เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2564         วันท่ี  8....เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564     
                                     ผู้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ 
 

 
                                                       (.....นายสมร  ไชโยธา.....) 
                                            ตำแหน่ง..นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                                      วันท่ี....8...เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564     

 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มการอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ 

ในการให้ข้อมูลของแต่ละงาน จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นรูปแบบ
เดี่ยวกันและจะต้องมีการลงลายมือของผู้ให้ข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพ่ือรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้ผู้ทำหน้าที่
นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
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