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กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ 

กระบวนการที่ 2 
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กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และสงัคมสงเคราะห ์

 

กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยกระบวนการในด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์     
ทั้งในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน ดังนี้ 

- ด้านสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย  
- ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
- ด้านการดูแลศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน BMA Home Ward Referral สำนักอนามัย 
- ด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
- ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
- ด้านการสงเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
- ด้านแผนงานทัตสาธารณสุข 
- ด้านการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการคลินิกทันตกรรมสำนักอนามัย 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการที่ 

2 
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ด้านสุขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ 

ขอบเขต 
การดำเนินงานด้านสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยกระบวนการย่อยในด้านการจัดทำสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยมีขอบเขตและห น่วยงาน       

ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. การจัดทำสื่อสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 

เริ่มจากวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำสื่อของปีที่ผ่านมา รวบรวมรายละเอียด กำหนด
กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดทำสื่อสุขศึกษา สื่อประชาสัมพันธ์ การ
จัดทำแผน/โครงการการผลิตและเผยแพร่สื่อฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ ออกแบบและจัดทำต้นแบบสื่อนำเข้าพิจารณาขอ
ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข/คณะทำงาน
สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย/คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร (ตามหลักเกณฑ์การจัดสื่ อประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้) 
ดำเนินการผลิต และเผยแพร่สื่อฯ เพ่ือให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแล
สุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ติดตาม ประเมินผล สรุปผลและรายงาน 
 

สพธ. สำนักงาน/กอง/ศบส. 
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การดำเนินงานด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยกระบวนการย่อยในการจัดทำมาตราฐานงานสุขศึกษาและโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
โดยมีขอบเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพให้แก่
ประชาชน 

 

เริ่มจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือนำมาจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานด้านสุขศึกษาและ
การจัดทำโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยได้จัดประชุม
ชี้แจง/จัดส่งรูปแบบมาตรฐานงานสุขศึกษาและการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งนี้สำนักงานพัฒนา
ระบบสาธารณสุขได้จัดตั้งทีมนิเทศและร่วมประชุมเพ่ือจัดทำรูปแบบรายงานการ
นิเทศงานด้านสุขศึกษาและโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ตลอดจนการประสานเยี่ยม ติดตาม ประเมินผล และจัดทำสรุปรายงานผลการ
นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขศึกษาและโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขนำเสนอผู้บริหาร 
 

สพธ. ศูนย์บริการสาธารณสุข 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 
            หน่วยงาน 
 
กระบวนการย่อย 

สำนักงาน/กอง/ศบส. สพธ. 
คณะทำงานสุขศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ สำนักอนามัย 
สำนักงานประชาสัมพนัธ ์

คณะอนุกรรมการประชาสมัพันธ์
กรุงเทพมหานคร 

การจัดทำ 
สื่อสุขศึกษา 

และประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

     
 

     

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

     
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม กำหนด
กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการจดัทำสื่อสุขศึกษา 
สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำแผน/
โครงการการผลิตและเผยแพรส่ื่อฯ 

- กรณีงบประมาณไม่เกิน  
  100,000 บาท  

ครั้งท่ี 1  
(พิจารณาในหลักการ) 

(สื่อตามหลักเกณฑ์) 

- ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

- ออกแบบ จัดทำ ปรับปรุง
แก้ไขต้นแบบสื่อฯ 

ผอ.สพธ.  
พิจารณารูปแบบ 

- สื่อที่ไม่มีลักษณะการประชา- 
  สัมพันธ์ เป็นของที่ระลึก  
- การประชาสมัพันธ์
โครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน 

คณะทำงานสุขศึกษาฯ 
พิจารณารูปแบบ 

- สื่อประชาสัมพันธ์ที่มี
งบประมาณมากกว่า 100,000 
แตไ่มเ่กิน 500,000 บาท 

- สื่อประชาสมัพันธ์ที่มี
งบประมาณมากกว่า 
500,000 บาท 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ 
พิจารณารูปแบบ 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณารูปแบบ 

ผลิตสื่อสุขศึกษา 
และประชาสัมพันธ ์

เผยแพรไ่ปยังกลุม่เป้าหมาย 

- สรุปผล 
- รวบรวมละจัดเก็บสื่อฯในธนาคารสื่อ
สำนักอนามัย (Media Bank) 
- เผยแพร่ใน website สำนักอนามัย 

ประเมินผล 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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กระบวนการย่อย 1: การจัดทำสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชนโดยตรง และผ่านหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 
 

- องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารสุขภาพที่ถูกต้อง ทันสมัยเป็นปัจจุบันเหมะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
- ช่องทางการเข้าถึงสื่อที่สะดวก กว้างขวางและหลากหลาย 
- ประชาชนสามารถนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน บุคลากรของสำนักอนามัยและ 
ภาคีเครือข่าย 

ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้ 

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 
- มีข้ันตอนที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนว

ทางการจัดทำสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ของสำนักอนามัย และหลักเกณฑ์และแนว
ทางการพิจารณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ของกรุงเทพมหานคร 

- สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานครและสำนักอนามัยและแผน
ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ 
กรุงเทพมหานคร 

- ผู้รับสารจากสื่อฯมีความรู้ความเข้าใจสิ่งที่สื่อ
อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ 

- ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (การทำสื่อ และ             
การประชาสัมพันธ์) 

 

- สื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
- เกิดผลตามวัตถุประสงคข์องการผลิตและเผยแพร่ 
- มีรูปแบบเหมาะสมเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 
- สอดคล้องกับนโยบายและแผนฯของกรุงเทพมหานคร 
- เผยแพร่ได้กว้างไกลสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
Website / facebook 
 
 
 
 
 
 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

302 

 

 
2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
ความรู้ข้อมูลข่าวสารของสื่อฯมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

- ร้อยละของสื่อฯที่ผลิตและเผยแพร่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
- จำนวนของกลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อครบทุกช่องทาง  

มีความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ร้อยละของช่องทางสื่อที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง 
ประชาชนมีการนำความรู้ข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพ และ
มีความพึงพอใจ  

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจสื่อฯ 

 
3. คำจำกัดความ 

• สื่อสุขศึกษา  หมายถึง  สื่อที่มีเนื้อหาในการให้ความรู้การดูแลสุขภาพท่ีถูกต้องแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนนำไปปฏิบัติและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 
• สื่อประชาสัมพันธ์  หมายถึง  สื่อเพ่ือการให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแก่ประชาชน เพ่ือกระตุ้น สร้างกระแส ให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ และสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีของสำนักอนามัย 
• สพธ.  หมายถึง  สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

 หน่วยงาน 
สำนกังานพัฒนาระบบสาธารณสขุ 

กลุม่พัฒนาสขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ สำนักงาน/กอง/ศบส. ผู้อำนวยการสำนักงาน 
พัฒนาระบบสาธารณสุข 

ผอ.สนอ. /  รผอ.สนอ.           
หน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

       

10 วัน 
 
 
 

2 คน      

 
10 วัน 

 

 
2 คน 

     
 
 

15 – 30 
วัน 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
จากทุกสำนักงาน/

กอง/ศบส.ที่ผลิตสื่อฯ 

  
 
 
 

ไม่ผ่าน 
 

ไม่ผ่าน/แก้ไข 

   
 
 
 
 

30 – 45 
วัน 

 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
จากทุกสำนักงาน/

กอง/ศบส.ที่ผลิตสื่อฯ 

                          ผ่าน    

30 วัน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
จากทุกสำนักงาน/

กอง/ศบส.ที่ผลิตสื่อฯ 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

Start 

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ
วัตถุประสงคก์ารจัดทำสื่อ 

ผลิต เผยแพร่  

ประเมินผล 
- จัดเก็บสื่อใน media bank 
-  เผยแพร่ใน website สนอ. 
     -   
 

-ประเมินผล 

รวบรวม จัดทำแผนการ
ผลิต และเผยแพร่สื่อฯ 

END 

- สรุปผลการผลิตและเผยแพร่สื่อฯของปีที่ผ่านมา 
-  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสื่อฯ              

(บางสื่อ)ของปีที่ผ่านมา 
 

ออกแบบและจัดทำสื่อฯนำเข้าพิจารณาใน 

แผนการผลิตและเผยแพร่สื่อฯ 

ผ่าน 

สำนักงานประชาสัมพันธ์/
คณะอนุกรรมการ 
ประชาสัมพันธ์ 

กรุงเทพมหานคร 
 

ไม่ผ่าน 

- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ
สื่อฯของสำนกัอนามยั 

- หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
สื่อประชาสมัพันธ์ของ กทม. 

ผู้อำนวยการสำนกังาน 
พัฒนาระบบสาธารณสุข 

ครั้งที่ 1 
 

ผอ.สพธ./คณะทำงาน 
สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

สนอ. 
 

ดำเนินการตามระเบยีบพัสดุ  
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  10 วัน 
 

วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม
รายละเอียด กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย และ 
วัตถุประสงค์ ในการจัดทำสื่อ
สุขศึกษาและสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ได้แก่ ให้
ความรู้เพื่อปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ สร้าง
กระแสความตื่นตัวในการดูแล
สุขภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
เป็นต้น 

- มีความครอบคลุมประชาชน
กลุม่เปา้หมายและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียตามภารกิจของสำนักอนามัย 

- การกำหนดประเภทของสื่อฯ
และช่องทางการเผยแพร่ที่
เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายและประเภทของ
สื่อฯโดยนำผลการประเมินการ
ผลิตและเผยแพร่สื่อและการ
ประเมินความพึงพอใจสื่อฯ
(เฉพาะบางสื่อฯ) มา
ประกอบการดำเนินงาน 

 

ติดตามความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบ ช่อง
ทางการเผยแพร่
ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

นักวิชาการ
สาธารณสุขและ
นักวิชาการของ
หน่วยงานใน
สำนักอนามัยที่
ได้รับมอบหมาย 

- - สรุปผลการ
ผลิตและ
เผยแพรส่ื่อฯ
ของปีท่ีผ่าน
มา 

-  สรุปผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจสื่อฯ              
(บางสื่อ)ของปี
ที่ผ่านมา 

 
 

2.  10 วัน 
 

จัดทำแผนการผลิตสื่อและ
เผยแพรส่ื่อฯตามกรอบ
แนวทางที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 

 

- ประเภทสื่อ ช่องทางการเผยแพร่ 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เป็นไปตามกรอบที่กำหนด 
ในข้อ1 

- สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน 

- รายละเอียดของ
แผนครบถ้วนทุก
หน่วยงานใน
สำนักอนามัย 

นักวิชาการ
สาธารณสุขและ
นักวิชาการของ
หน่วยงานใน
สำนักอนามัยที่
รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบฟอร์ม 
1.แผนการผลติสื่อสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 
2. แผนการจัดกิจกรรม(Event) 
การรณรงค์ 
3.รายละเอียดการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์(นำเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร 
4. รายละเอียดการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมด้านสือ่สุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์(นำเข้าพิจารณาใน
คณะทำงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย) 

- แผนการผลิต
และเผยแพร่สื่อฯ 

START 

จัดทำแผนการ
ผลิตและเผยแพร่

สื่อฯ 

กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย

และ 
วัตถุประสงค์ 

A 

คณะกรรมการบริหารการ 
ประชาสัมพันธ ์

กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 1 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

305 

 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3.  15 – 30 
วัน 

- จัดซื้อจดัจ้างตามระเบยีบพสัด ุ
- ดำเนินการออกแบบและ
จัดทำต้นแบบสื่อฯและนำเข้า
พิจารณาขอความเห็นชอบ 

- ขออนุมัติจัดทำสื่อ 
- จัดทำและออกแบบต้นแบบสื่อฯ 

ตามหลักเกณฑฯ์  
- นำเข้าพิจารณาขอความ

เห็นชอบจากผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข/คณะทำงานสุข
ศึกษาและประชาสมัพันธ์ของ
สำนักอนามัย/คณะกรรมการ
บริหารการประชาสัมพันธ์ของ
กทม.(เฉพาะสื่อตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด) 

 
 

- ดำเนินการ
จัดทำสื่อฯตาม
หลักเกณฑ์ฯ 
- นำเข้าพิจารณา
ขอความเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ
สาธารณสุขและ
นักวิชาการของ
หน่วยงานใน
สำนักอนามัยที่
รับมอบหมาย 
 

- - หลักเกณฑ์และ
แนวทางการ
จัดทำสื่อฯของ
สำนักอนามัย 

-  หลักเกณฑ์และ 
  แนว ทางการ 
  พิจารณาการ 
 จัดทำสื่อ 
 ประชาสัมพันธ์ของ  
กรุงเทพมหานคร 

4.  30 – 45 
วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลิตสื่อท่ีผ่านความ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

-    เผยแพร่แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

-    จัดเก็บเป็นธนาคารสื่อ
สำนักอนามัย (Media 
Bank) 

-    เผยแพร่Website สำนัก
อนามัย/YouTube 

- ดำเนินการผลติสื่อตามรปูแบบ 
เนื้อหาท่ีไดร้ับความเห็นชอบ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ 

- จัดส่งสื่อท่ีผลติเรียบร้อยแล้วให้
สพธ.เพื่อเก็บเป็นธนาคารสื่อ
สำนักอนามัย(Media Bank) 
และให้กองประชาสัมพันธ์ตาม
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเขา้
พิจารณาในคณะกรรมการบรหิาร
การประชาสมัพันธ์กรุงเทพมหานคร 

- ดำเนินการตาม
แผนที่กำหนด 
- ส่งสื่อและFile 
และสรุปผลให้
สพธ.ครบถ้วน 

- นักวิชาการ
สาธารณสขุ 
- นักวิชาการของ
หน่วยงานใน
สำนกัอนามยัที่
รับมอบหมาย 
- นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา สพธ. 
 
 

- - 

A 

ออกแบบและ
จัดทำต้นแบบสื่อ 

ดำเนินการผลิต 
เผยแพร่  

B 

B 

คณะกรรมการ 
บริหารการประชาสัมพันธ ์

กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 2 

ไม่ผ่าน 

ผอ.สพธ./คณะทำงาน 
สุขศึกษาและประชาสมัพันธ์ 

สนอ. 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
 
 

 

- ส่งFile สื่อท่ีผลิตเรียบร้อยแล้ว
ให้สพธ.เพื่อเผยแพร่ในWebsite 
สำนักอนามัย  

- ส่งสรุปผลการผลิตและเผยแพร่สื่อฯ 

 
 

5.  30 วัน - ประเมินผลการผลติและ
เผยแพรส่ื่อฯ 

- ประเมินผลความพึง
พอใจสื่อ(บางสื่อ) 
 

- ดำเนินการประเมินผลตาม
ตัวช้ีวัดที่กำหนด สรุปและ
รายงานผลการประเมิน 

มีการประเมินผล
ตามที่กำหนด 

นักวิชาการ
สาธารณสุขและ
นักวิชาการของ
หน่วยงานใน
สำนักอนามัยที่
รับมอบหมาย 
 

- รายงานการ
ประเมินผล 

6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
- แผนการผลิตสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
- แผนการจัดกิจกรรม(Event) การรณรงค์ 
-  รายละเอียดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ (นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร) 
- รายละเอียดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (นำเข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย) 

• เอกสารอ้างอิง 
- สรุปผลการผลิตและเผยแพร่สื่อฯของปีที่ผ่านมา 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสื่อฯ (บางสื่อ)ของปีที่ผ่านมา 
- แผนการผลิตและเผยแพร่สื่อฯ 
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย 
- หลักเกณฑแ์ละแนวทางการพิจารณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร                                                                                               

 
 

ประเมินผล 

END 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ  ที่มี
ความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 
 

                       หน่วยงาน 
 
กระบวนการย่อย 

 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

(กลุม่พัฒนาสุขศกึษาและพฤติกรรมสุขภาพ) 

 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

 
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 

การดำเนินงานสุขศกึษาและ
โครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานสุขศึกษาและการจดัทำ
โครงการ/กจิกรรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพของ
ศูนย์บรกิารสาธารณสขุ  

จัดตั้งทีมนิเทศและร่วมประชุม เพือ่จัดทำรูปแบบ
รายงานการนิเทศงานด้านสุขศึกษาและโครงการ/
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประสานเยี่ยม 
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
 

START 

จัดประชุมชีแ้จง/จัดส่งรูปแบบมาตรฐานงานสุขศึกษาและ
การจัดทำโครงการ/กจิกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ
ให้ศูนย์บรกิารสาธารณสุข  
 

ทีมนิเทศแต่ละทีมเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานสุขศึกษาและ
โครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพของ
ศูนย์บรกิารสาธารณสขุ  
 
 
 

ศู น ย์ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ด ำ เนิ น ง า น สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ
โครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามมาตรฐาน 
และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
 

ประเมินผล                                                   
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขจัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศ
ติดตามการดำเนินงานสุขศึกษาและโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมสขุภาพของศูนย์บรกิารสาธารณสุข น ำเสนอผูบ้ริหำร 

 
 

  มาตรฐานการดำเนินงานสขุศึกษา สำหรับศูนย์บรกิารสาธารณสขุ  
        - ตวัอยา่ง แผนและบนัทกึกจิกรรมการให้สขุศึกษาใน ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ชุมชน และ โรงเรียน 
        - ตวัอยา่ง แผนและผลงานการจัดนิทรรศการ/ป้ายนิเทศ ศูนย์บรกิารสาธารณสขุ ชุมชน และ โรงเรียน 
        - ตวัอยา่ง แผนและบนัทกึกจิกรรมการให้สขุศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่อนทีใ่นชุมชน 
 แนวทางการจดัทำโครงการ/กิจกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
         - แบบการเขียนโครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพในศูนยบ์ริการสาธารณสุข และ ชมุชน 
         -  ตวัอย่างโครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ 
         -  ตวัอย่างแบบประเมนิความพึงพอใจ 
         -   ตัวอยา่งรายงานสรุปผลการดำเนนิโครงการ 
        
 
 
       - แบบสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพในศูนยบ์รกิารสาธารณสุข และ ชุมชน 
 
 
 

รูปแบบรายงานการนิเทศงานด้าน
สุขศึกษาและโครงการ/กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

จัดส่งสรุปแบบรายงานการ
ดำเนินงานสุขศึกษาและโครงการ/
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
สุขภาพให้สำนกังานพฒันำระบบ
สำธำรณสขุ 

 

ผอ.สพธ. 

ผอ.สนอ 

พิจารณา 

พิจารณา 

END 
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กระบวนการย่อย ๒ : การส่งเสรมิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับประชาชน 
๑. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข - ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมสุขศึกษาตามมาตรฐานงานด้านสุขศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

- ร้อยละ 80 ของศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของศูนย์ที่กำหนด 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ประชาชน  มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- - - 

 
 

2.ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานงานสุขศึกษา - ร้อยละ 100 ของศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

การดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ - ร้อยละ 80 ของศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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3. คำจำกัดความ 
 มาตรฐานงานสุขศึกษา หมายถึง คู่มือที่ให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านสุขศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติการดำเนินงานด้านสุขศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

• แนวทางการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง คู่มือสำหรับการจัดทำโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย  
- รูปแบบการเขียนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
- ตัวอย่างโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 
- ตัวอย่างรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  

• สนอ. หมายถึง  สำนักอนามัย 
• สพธ.  หมายถึง  สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
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4.แผนผังการดำเนินงาน 

 
ระยะเวลา 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
(กลุม่พัฒนาสุขศกึษาและพฤติกรรมสุขภาพ) 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 

60 วัน 10 คน  
 

 

  
 

 

30 วัน 10 คน  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

120 วัน 10 คน  
 
 

 

 
 
  

  

30 วัน 1 คน     

 

Start 

  มาตรฐานการดำเนินงานสขุศึกษา สำหรับศูนย์บรกิารสาธารณสขุ  
        - ตวัอยา่ง แผนและบนัทกึกจิกรรมการให้สขุศึกษาในโรงเรยีน ศูนย์บรกิารสาธารณสขุ และ ชุมชน 
        - ตวัอยา่ง แผนและผลงานการจัดนิทรรศการ/ป้ายนิเทศโรงเรยีน ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข และ ชุมชน 
        - ตวัอยา่ง แผนและบนัทกึกจิกรรมการให้สขุศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่อนทีใ่นชุมชน 
 แนวทางการจดัทำโครงการ/กิจกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
         - แบบการเขียนโครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพในศูนยบ์ริการสาธารณสุข และ ชมุชน 
         -  ตวัอย่างโครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ 
         -  ตวัอย่างแบบประเมนิความพึงพอใจ 
         -   ตัวอยา่งรายงานสรุปผลการดำเนนิโครงการ 
        
 
 
       - แบบสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพในศูนยบ์รกิารสาธารณสุข และ ชุมชน 
 
 
 

จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานสุขศึกษาและการจดัทำ
โครงการ/กจิกรรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของ
ศูนย์บรกิารสาธารณสขุ  

จัดประชุมชีแ้จง/จัดส่งรูปแบบมาตรฐานงานสุขศึกษาและ
การจัดทำโครงการ/กจิกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ
ให้ศูนย์บรกิารสาธารณสุข  
 
จัดตั้งทีมนิเทศและร่วมประชุม เพือ่จัดทำรูปแบบ
รายงานการนิเทศงานด้านสุขศึกษาและโครงการ/
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประสานเยี่ยม 
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
 

รูปแบบรายงานการนิเทศงานด้านสุขศึกษาและ
โครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ทีมนิเทศแต่ละทีมเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานสุขศึกษา
และโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพของ
ศูนย์บรกิารสาธารณสขุ  
 
 
 

ประเมินผล                                                   
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขจัดทำสรุปรายงาน

ผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขศึกษาและ
โครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสขุภาพของ

ศูนย์บรกิารสาธารณสขุ น ำเสนอผูบ้ริหำร 

 
 

ศู น ย์ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ด ำ เนิ น ง า น สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ
โครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามมาตรฐาน 
และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
 
จัดส่งสรุปแบบรายงานการ
ดำเนินงานสุขศึกษาและโครงการ/
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
สุขภาพให้สำนกังานพฒันำระบบ
สำธำรณสขุ 

 

ผอ.สพธ. 

ผอ.สนอ 

พิจารณา 

พิจารณา 
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เอกสารแบบฟอร์ม 

• มาตรฐานการดำเนินงานสุขศึกษาสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข  
- มาตรฐานการดำเนินงานสุขศึกษาสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ปี................ 
- ตวัอย่าง แผนและบันทึกกิจกรรมการให้สุขศึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข ชุมชน และในโรงเรียน 
- ตวัอย่าง แผนและผลงานการจัดนทิรรศการ/ป้ายนิเทศศูนย์บริการสาธารณสุข ชุมชน และโรงเรียน 
- ตวัอย่าง แผนและบันทึกกิจกรรมการให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในชุมชน 

• แนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 
                    - รูปแบบการเขียนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน  
                    - แบบสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในศูนย์บริการสาธารณสุข  
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มาตรฐานการดำเนินงานสุขศึกษาสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ.......................... 
การดำเนินงานสุขศึกษา คุณภาพงาน รายละเอียดในการดำเนินงาน 

๑. ในศูนย์บริการสาธารณสขุ 
๑.๑ การให้สุขศึกษาในคลินิก
ต่างๆ 
เป้าหมาย ๔๒๐ครั้ง/ปี 
 (๓๕ ครั้ง/เดือน) 

 
 
๑. มีการวางแผนและบันทึก
กิจกรรมการให้สุขศึกษา 
๒.มีการให้สุขศึกษาในคลินิก
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑. จัดทำแผนการให้สุขศึกษาไว้เป็นประจำทุกเดือน 
๒. กำหนดและมอบหมายผู้รับผดิชอบการใหสุ้ขศึกษาในแต่ละครั้ง 
๓. ให้สุขศึกษาในเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่
และ/หรือการรณรงค์ นโยบายของผู้บริหาร 
๔. มีการบันทึกผลภายหลังการให้สุขศึกษาตามแบบที่กำหนด 

หมวดเรื่องและจำนวนครั้งของการให้สุขศึกษาในคลินิก 
  ๑. สุขภาพจิต 
  ๒. ทันตกรรม 
  ๓. เภสัชกรรม 
  ๔. สุขภาพครอบครัว 
  ๕. โภชนาการ 
  ๖. โรคติดต่อ 
  ๗. โรคไม่ติดต่อ 
  ๘. สังคมสงเคราะห์ 
  ๙. การสุขาภิบาลอาหาร 
๑๐. การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
๑๑. ยาเสพติด 
๑๒. เอดส์และวัณโรค 
๑๓. การคุ้มครองผู้บริโภค 
14.อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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การดำเนินงานสุขศึกษา คุณภาพงาน รายละเอียดในการดำเนินงาน 
๑.๒ จัดนิทรรศการ และ/หรือ
ป้ายนิเทศ 
เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี 

๑. มีการจัดนิทรรศการ และ/
หรือป้ายนิเทศอย่างน้อย  
เดือนละ ๑ ครั้ง 
๒. เรื่องท่ีจัดสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุข และการรณรงค์ใน
โอกาสต่างๆ 
๓. มีการลงบันทึกกิจกรรม 

๑. การจัดแสดงแต่ละเรื่องควรสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขใน
พ้ืนที่และปฏิทินการรณรงค์ของสำนักอนามัย 
๒. เนื้อเรื่องถูกต้องตามวิชาการ มีความต่อเนื่อง เข้าใจง่าย ไม่สับสน 
ใช้ภาษาเหมาะสม 
๓. ควรมีภาพประกอบ ตกแต่งสวยงาม 
๔. มีการบันทึกกิจกรรมตามแบบที่กำหนด 

๑.๓ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
คลินิก 
เป้าหมาย ๑ เรื่อง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔ การดูแลสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนผู้ รับบริการใน 
คลินิ กโรคเบาหวานและ/หรือ
คลินิกโรคความดันโลหิตสูงอย่าง
น้อย  
๑. โครงการ/กิจกรรมต่อปี 
๒. มีการประเมินภาวะสุขภาพก่อน-
หลังของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
มีการจัดเก็บและดูแลรักษา
โสตทัศนูปกรณ์และมีทะเบียน
ควบคุม 

๑. จัดทำโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม 
    รายละเอียดที่กำหนด 
๒. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการ               

การมีส่วนร่วมของประชาชน และสามารถใช้เทคนิคกลวิธีใน    
ต่างๆ ทีเ่หมาะสม เช่น Empowerment เป็นต้น ได้ 

๓. โครงการ/กิจกรรมควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
    เวลาที่กำหนด 
๔.  การประเมินผลโครงการ ควรมีการประเมินภาวะสุขภาพของ

กลุ่มเป้าหมายก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ และตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๕. ภายหลังการดำเนนิการให้ส่งสำเนาสรุปผลงานถึง ผอ.สพธ. เพ่ือ  
รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลในภาพรวม 

    สำนักอนามัย 
๑. จัดทำทะเบียนสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
๒. จัดเก็บและดูแลสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ให้มีสภาพใช้การได้ดี 
๓. มีการเผยแพร่สื่อสุขศึกษา สื่อประชาสัมพันธ์ตามกำหนด 
    ไม่มีสื่อตกค้าง 
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การดำเนินงานสุขศึกษา คุณภาพงาน รายละเอียดในการดำเนินงาน 
๒. ในชุมชน 
(ชุมชน สถานประกอบการ) 
๒.๑ การให้สุขศึกษารายกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 - ตามจำนวนชุมชนที่รับผิดชอบ  
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ชุมชน/ปี 

 
 
๑.  มีการวางแผนและบันทึก   
     กิจกรรมการให้สุขศึกษาในชุมชน 
๒. มีการให้สุขศึกษาในชุมชน  
    ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
๑. จัดทำแผนการให้สุขศึกษารายเดือนไว้ทุกชมชุน 
๒. กำหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้สุขศึกษาในแต่ละครั้ง 
๓. ให้สุขศึกษาครอบคลุมชุมชนที่รับผิดชอบ ในเรื่องที่สอดคล้อง  
    กับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ และ/หรือการรณรงค์ นโยบาย  
    ของผู้บริหาร 
๔. มีการบันทึกผลภายหลังการให้สุขศึกษาตามแบบที่กำหนด 
 

๒.๒ สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ 
เป้าหมาย ตามจำนวนเรื่องในการ
รณรงค์หรือปัญหาสาธารณสุขใน
พ้ืนที่อย่างน้อย ๑๒ เรื่อง/ปี 

๑. เรื่องท่ีให้สุขศึกษาและ    
    ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่    
    ตรงกับปัญหาสาธารณสุข  
    ในพ้ืนที ่
๒. มีการบันทึกกิจกรรม 

๑. ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่แก่ประชาชนตาม  
    สภาพปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
๒. ใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๓. มีเทคนิคการพูดโน้มน้าว และชักจูงผู้ฟัง เสียงดังชัดเจน 
    ใช้ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน 
๔. มีการบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการตามแบบที่กำหนด 
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ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ขอบเขต 
การส่งเสริมสุขภาพภายใต้กระบวนการส่งเสริม  ป้องกัน  ฟ้ืนฟูสุขภาพ ประกอบด้วยกระบวนการย่อยในด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ สำนัก

อนามัย และการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย โดยในแต่ละกระบวนการย่อยมีขอบเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. การจัดทำยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพ 
สำนักอนามัย 
 

วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงาน SWOT ANALYSIS 
และปัญหาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางการดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย ใน
ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการติดตามประเมินผล 

กสภ. กทส. / กสอ. / กคร. / 
กอพ. / กพส. /  
สพส. / สนศ. 

2. การส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย - พัฒนาระบบการส่งเสริมคุณภาพประชาชนให้ตอบสนอง
ความต้องการประชาชน 
- จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานรายกิจกรรม ANC, WBC, PP, 
FP ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน อนามัยโรงเรียน 
ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น 
- จัดทำการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรฐาน 
และการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
 

กสภ. ศบส. 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการด้านการส่งเสริมสุขภาพภายใต้กระบวนการส่งเสริม  ป้องกัน  ฟ้ืนฟูสุ ขภาพ โดย
แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

 

หน่วยงาน        
กระบวนการย่อย 

กสภ. ศบส. 

จัดทำยุทธศาสตร์งานส่งเสริม
สุขภาพ สำนักอนามัย 

    
 
 

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนตาม
กลุ่มวัย 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 
 
 
 

   

 
 

จัดทำยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพสำนักอนามัย 

พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

นิเทศกำกับ  
ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานของหน่วยบริการ 

 

รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 

รายงานประเมินผลความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 

สื่อสารมาตรฐานงาน
ส่งเสริมสุขภาพ  

จัดบริการตามมาตรฐาน  
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลย้อนกลับไป 
หน่วยบริการ 

เพ่ือปรับปรุงการบริการ 

ศบส. 
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กระบวนการย่อย 1: การจัดทำยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ส่วนราชการและบุคลากรของสำนักอนามัย  มีทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจน สามารถเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ มีการบูรณาการงานลดความ

ซ้ำซ้อน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้บริหาร  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
นโยบายและแผนบริหารราชการ กทม.และสำนักอนามัย 

ประชาชน  ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ. 2560-2564 
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 
2561 
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) 
- แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักอนามัย 
- ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 
- (ร่าง) พ.ร.บ.ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 

การดำเนินการและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย  - บริการสุขภาพของสำนักอนามัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพมี
คุณภาพและให้บริการได้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย  
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
มีทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนชาติฯ นโยบายและแผนหน่วยงาน ตามสถานการณ์ใน
พ้ืนที่ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

มีการบรรจุยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพในแผนสำนักอนามัย , แผนกทม. 

 

3. คำจำกัดความ 
- ไม่มี 
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4. แผนผังกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานสร้างเสริมสขุภาพบุคคลและครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสขุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม  
2 วัน 

15  คน  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ตุลาคม 
3 วัน 

15 คน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
3 วัน 

15 คน 
 

 
 

 

START 

ประชุมทบทวนรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน 

 

 - รายงานภาวะสุขภาพประชาชน 
- รายงานการติดตามวิเคราะห์สารสนเทศสุขภาพ 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ สนอ. , สนพ.  
- HCIS 
- Daily plan  
รายงานการประชุม ที่แสดงผลการดำเนนิงานและวิเคราะห์สุขภาพ 
รายงานผลการดำเนินงาน/วิจัย 

 - พ.ร.บ. กฎกระทรวง 
- ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปสาธารณสขุ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- นโยบายของผู้บริหาร กทม. 
- แผน สนอ. / แผน กทม. 
- สรุปสาระสำคัญจากการประชุม 
 

กำหนดยุทธศาสตร์
ทิศทางงานส่งเสริม

สุขภาพ สำนักอนามัย 

กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามยั 
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ระยะเวลา 
 
 
 

จำนวน
ผู้ปฏิบตัิงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานสร้างเสริมสขุภาพบุคคลและครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสขุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พฤศจิกายน       
5 วัน 

 

 
15 คน 

  
 
 

พฤศจิกายน 
5 วัน 

3 คน 
 
 

 
 

มกราคม  
15 วัน 

 

15 คน  

กรกฎาคม 
 4 วัน 

 

10 คน  

สิงหาคม        
2 วัน 

 
 
 
 

3 คน  

 
 
 

จัดทำแผนงาน / โครงการราย
ยทุธศาสตร์อยา่งบูรณาการ 

บูรณาการ รวบรวมและเรียบเรียง 
จัดทำเล่มยุทธศาสตร์ 

ดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
รวบรวมผลการวิเคราะห์ 

จัดทำรายงานสรุปผล 

END 

ทุกศูนย์ราชการร่วมจัดทำ 

แจ้งยุทธศาสตร์ฯ สื่อสาร ทำ
ความเข้าใจ 

 ทุกหน่วยงานดำเนินงาน
และรายงานผล 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม (ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย) 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
)จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1 
 
 

 ต.ค. 2 วัน 
 

 ประชุมทบทวน
รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
 

 

- ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานสภาวะแวดล้อม
และปัญหาจาก  
▪ รายงานการติดตามวิเคราะห์สารสนเทศ

สุขภาพ  
▪ รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
▪ HCIS 
▪ Daily plan  
- วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพื้นที่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 

และสภาพปัญหาตามเกณฑ์  
- จัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงาน และสภาพปัญหา  

รายงานการประชุม ที่
แสดงผลการดำเนิน 
งานและวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมและปัญหา 

- กสภ. 
- และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

 - เกณฑ์สุขภาพแต่ละชว่ง
วัย 
- รายงานการติดตาม

วิเคราะห์สารสนเทศ
สุขภาพ 
- รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ  
- MIS 
- Daily plan  
- รายงานการประชุม  ที่

แสดงผลการดำเนินงาน
และวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมและปัญหา 

2.  ต.ค. 3 วัน กำหนดยุทธศาสตร์
ทิศทางงานส่งเสริม
สุขภาพของสำนัก
อนามัย  

- มีการทบทวนและประเมินทิศทางใน
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้  
▪ ความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 

และภารกิจ 
▪ ความสอดคลอ้งกับแผนชาติและของหนว่ยงาน

อื่น  ๆที่เกีย่วขอ้ง  เช่น กระทรวงสาธาณสขุ 
กระทรวงการพัฒนาและสังคมและความมัน่คง
ของมนษุย ์กระทรวงศึกษาธกิาร NGO  

▪ สภาพความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต  
▪ ทักษะ/สมรรถนะหลักทีจ่ำเป็นความเชี่ยวชาญ

เฉพาะวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา นักโภชนาการ 
นักวิชาการสาธารณสุข ทันตแพทย์  
- ทบทวน/กำหนดเป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะ

ยาว และผลลัพธ์ที่คาดหวังตามกลุ่มเป้าหมาย  

ผลการกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงาน ตาม
กลุ่ม เป้าหมาย 

- กสภ. 
- และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

 - นโยบายของผู้บริหาร 
กทม. / แผนชาติ 
- แผน สนอ . 
- แผน กสภ . 

 

 
ประชุมทบทวน

รวมรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการ
ดำเนินงาน 

START 

A 

กำหนด 
ทิศทาง 

การดำเนินงาน 

A 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
)จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
3.  ต.ค. 3 วัน กำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
มาตรการเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

- กำหนดกลยุทธ ์มาตรการ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัดใน
ระดับผลลัพธ์(outcome KPIs) และค่าเป้าหมาย
โดยพจิารณาผลการดำเนนิงานเทียบเคียง(ถ้ามี) 
- กำหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าประสงค์ 

 - กสภ. 
- และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

  ประชุมกำหนด
ยุทธศาสตร์ 

B 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
)จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.ย. 5 วัน กำหนดแผนงาน/
โครงการที่จะดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้  
จัดทำโครงการราย
ยุทธศาสตร์ แบบบูรณา
การ 

- กำหนดแผนงาน โครงการ โดย / 
▪ พิจารณาทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ความเส่ียง 

ความสัมพันธ์เกีย่วเนื่องกบัโครงการอื่นๆ และ
งบประมาณที่ใช้ 

▪ กำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการให้
ชัดเจน 

▪ วิเคราะห์ความเส่ียงของแผนงาน/โครงการ 
▪ จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ 
-  ประชุมรว่มกับภาคีเครือขา่ย  

 - กสภ. 
- และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

  B 

กำหนดแผนงาน/
โครงการที่จะ
ดำเนินการ 

C 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
)จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5  
 
 
 
 
 

พ.ย. 5 วัน บูรณาการงาน รวบรวม 
เรียบเรียง และจัดทำ
รูปเล่มยุทธศาสตรง์าน
ส่งเสริมสุขภาพ สำนัก
อนามัย 

- จัดทำเล่มยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพ สนอ. 
- มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย และ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนผู้มา 

 - กสภ. 
- และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

 เล่มยุทธศาสตร์งานส่งเสริม
สุขภาพ สนอ. 
 

   ส่งยุทธศาสตร์ฯให้ทุก
ส่วนราชการที่เกีย่วขอ้ง  

ประสานเครือข่ายให้ทกุส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ และทำความเขา้ใจ 

 - กสภ. 
- และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

 บันทึกส่งแผนฯให้ทุกส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

6  ม.ค.  
15 วัน 

ทุกศูนย์ราชการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ฯ 

แต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ 

 
 
 

 - กสภ. 
- และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำเล่ม
ยุทธศาสตร์ 

C 

ส่งให้หน่วยที่
เกี่ยวขอ้ง 

นิเทศติดตาม
ประเมินผล 

D 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน  

(จุดควบคุม) 
ระบบ
ติดตาม

ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

7  ก.พ.4วัน นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

-  ติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนโดย
พิจารณา 

▪ ความก้าวหนา้ในการดำเนินกจิกรรม 
▪ การดำเนินการเป็นไปตามแนวทาง/หลกัเกณฑ์ท่ีกำหนด 
▪ ผลแนวโน้มการดำเนินการตาม/ตวัชี้วัด 
▪ งานที่ต้องดำเนินการในระยะถัดไป ผลการติดตามต้องระบุ
ปัญหาอุปสรรค/ในการดำเนินการ แนวทางการแก้ไขและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่
กำหนด 
- ส่งรายงานให้ผู้บริหารสำนักเพื่อพิจารณา 

ติดตามจาก
รายงานการ
ประเมินผล

การ
ดำเนินงาน        
แบบบูรณา

การ 

คณะกรรมการนิเทศ  - รายงานประเมินผล การ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์งาน
ส่งเสริมสุขภาพ สนอ.              

 

8  มี.ค.2วัน จัดทำรายงานสรุปผล
การส่งเสริมสุขภาพ 

- จัดทำรายงานสรุปผลการส่งเสริมสุขภาพ 
▪ ความก้าวหนา้ในการดำเนินการ 
▪ ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมสุขภาพโดยเปรียบเทียบกบั

สถิติและเป้าหมาย 
-  มกีารจัดทำข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา 
-  เสนอผู้บริหารสำนักรับทราบ 

   - รายงานสรุปผลการส่งเสริม
สุขภาพ สนอ. 

 
6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

 
 
 
 

ติดตามและ
ประเมินผล 

D 

จัดทำรายงาน
สรุปผลการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

END 
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• เอกสารอ้างอิง 
- เกณฑ์สุขภาพแต่ละช่วงวัย 
- รายงานการติดตามวิเคราะห์สารสนเทศสุขภาพ 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
- MIS 
- Daily plan  
- รายงานการประชุมท่ีแสดงผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมและปัญหา 
- นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
- แผนสำนักอนามัย 
- แผนกองสร้างเสริมสุขภาพ 
- รายงานการวิเคราะห์ปัญหา 
- ผลการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ตามกลุ่มเป้าหมาย 
- ผลการกำหนดยุทธศาสตร์ 
- ผลการกำหนดกลยุทธ์หลัก 
- บันทึกการสื่อสาร 
- ผลการประเมินความเข้าใจฯ 
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์โครงการ 
- ร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 
- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
- บันทึกส่งแผนฯให้ทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
- รายงานการนิเทศติดตามส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
- รายงานประเมินผล การดำเนินการตามแผนการส่งเสริมสุขภาพรายไตรมาส 

                -     รายงานสรุปผลการส่งเสริมสุขภาพ 
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กระบวนการย่อย 2: การส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกวัย  
 

ได้รับบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข / สนอ. รวบรวมงานส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านสูงวัยที่มีมาตรฐาน มีแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้บริการ

ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจเป็นไปตามหลักวิชาการ ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกวางแผน
ครอบครัวและหลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี  คลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง การดำเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง งานอนามัยโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่คู่นมแม่  สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน  ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีการ
สนับสนุนทรัพยากรและตัวชี้วัดของงานที่ปฏิบัติได้ 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
โรงเรียน / ชุมชน / วัด / สถานประกอบการ 

การสนับสนุนข้อมูล ความร่วมมือในการดำเนินงาน 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) 
- แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักอนามัย 
- ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ 
พ.ศ. 2560-2569 
- (ร่าง) พ.ร.บ.ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

ส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มเป้าหมายในประเด็นที่
เหมาะสมตามสภาพปัญหาและ
สถานการณ์ด้านสุขภาพของแต่
ละพ้ืนที่ 

ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย (ทุกกลุ่มวัย) ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด  

3.คำจำกัดความ     
- ไม่มี 

4.แผนผังกระบวนงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย   

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 
กลุ่มงานสร้างเสริมสขุภาพบุคคลและครอบครัว 

 ศูนย์บริการสาธารณสขุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 
2 วัน 

 5 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

พฤศจิกายน 
3 วัน 

10 คน    

   
 

  

 
 
 
 

START 

ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/
ประเมินปัญหาการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพประจำปี   
 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามยั 
พ.ร.บ. กฎกระทรวงและที่เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ 
ทบทวนมาตรฐาน/แนวทางการดำเนินงาน 

ขอความเห็นชอบ 

ทำมาตรฐาน/
แนวทางใหม ่

ปรับปรุง/เพิ่ม/
ลด 

จัดทำแผนปฏิบัตกิารแบบบรูณาการ 
งานส่งเสริมสขุภาพประชาชนตามกลุ่มวัย 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 
กลุ่มงานสร้างเสริมสขุภาพบุคคลและครอบครัว 

 ศูนย์บริการสาธารณสขุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กุมภาพพันธ ์
3 วัน 

 
 
 

10 คน    

มิถุนายน 
10 วัน 

 

6 คน    

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วางแผนการนำ
มาตรฐาน/แนว

ทางการดำเนินงานไป
ใช ้

ดำเนินการตามแผนปฏบิัติการ แบบบูรณาการ 
งานส่งเสริมสขุภาพประชาชนตามกลุ่มวัย 

 

สุ่มตรวจ
ประเมิน 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม  
และประเมินผล 

รายงานสรุปผล 

END 
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  ตุลาคม 
2 วัน 

 

ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์สุขภาพ ของ
กลุ่มวัยตา่งๆได้แก่ หญิง
ตั้งครรภ์ เด็ก 0-5 ป ีวยั
เรียน  วยัทำงาน  วยั
สูงอายุวิเคราะห์รายการ
มาตรฐาน/แนวทาง/
หลักเกณฑ์ และประเมิน
ปัญหาและอุปสรรคจาก
การใช้มาตรฐาน/
แนวทางทั้งใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
และในชุมชน 
วิเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์ พ.ร.บ. ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

- ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพแต่ละกลุ่มวัย 
- ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ สำนัก

อนามัย 
- แผนระดับต่างๆ 
- วิเคราะห์รายการมาตรฐาน/หลกัเกณฑ/์

แนวทางที่รับผิดชอบ  

- ผลการใช้มาตรฐาน /แนวทางการ
ดำเนินงาน 
- ประเด็นปัญหาที่สำคัญเพื่อเป็นจุดพัฒนา
ปรับปรุง ของงานส่งเสริมสุขภาพด้าน  

 - กสภ. 
- หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

 - แผนยุทธศาสตร์          การ
ส่งเสริมสุขภาพ 
- Checklist ขอ้มูลที่ต้อง
รวบรวมและมีขอ้มูล
สารสนเทศของ กสภ. 
- เอกสารการนิเทศติดตาม 
- เอกสารผลการใช้มาตรฐาน/

แนวทางของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

2  พฤศจิกายน 
 3 วั น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับ
สำนักอนามยัและสว่น
ราชการ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ
ทบทวนมาตรฐาน/แนว
ทางการดำเนินงาน  
- ผลการพิจารณา 
วิเคราะห์การใช้
มาตรฐาน/แนวทางการ
ดำเนินงาน 
- ข้อสรุปกรอบ/เกณฑ์
มาตรฐานและแนว
ทางการดำเนินงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

- แผนปฏิบัติการบูรณาการฯ 
 
 
 
 
 
 

 -   - แผนปฏิบัติการฯ 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 
5  วัน 

- ปรับปรุง/เพิ่ม/ลด
มาตรฐาน 

     - ร่างมาตรฐาน/แนวทางการ
ดำเนินงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4  กุมภาพันธ์3 
วัน 
 

- - ส่วนราชการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สุขภาพ สำนักอนามยั 
-วางแผนการนำ
มาตรฐาน/แนวทางไปใช้
ในศูนย์บริการ-
สาธารณสุขและในชุมชน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใน
วิธีการต่างๆ เช่น การ
ประกาศใช้ /จัดประชุม
ชี้แจง/อบรม 

- ผู้เกี่ยวข้องรับรู ้
- แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ สำนัก

อนามัย  
- แผนปฏิบัติการฯ 
- มาตรฐาน/แนวทางนำไปปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

    

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน 
10  วัน 

-แต่งต้ัง 
คณะกรรมการฯ 
-นิเทศติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สุขภาพ สำนักอนามยั 
การใช้มาตรฐาน/
แนวทางฯลฯ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จตาม 
-แผนปฏิบัตกิารฯ 
-แผนยุทธศาสตร์ฯ 
- ตัวชีว้ัดตามมาตรฐานงาน 

   - รายงานการนิเทศติดตาม
ประเมินผล 
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2.1 บริการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก รถคลายเครียดเคลื่อนที่ 
     1. กรอบแนวคิด 
 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

- ผู้รับบริการในรถคลายเครียดเคลื่อนที่ - ได้รับความรู้การสร้างเสริมสุขภาพจิต 
- ประเมินความเครียดและปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 
- มีความพึงพอใจในการบริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

- บุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข - ความชัดเจนของแผนงานและข้อมูลเพื่อจัดเตรียมสถานที่และผู้รับบริการ 

- สถานประกอบการ/ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ เอกชน - การแจ้งข้อมูลการให้บริการเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ 
- ความพร้อมในการให้บริการ 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ผู้รับบริการได้รับการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 

 
2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

- การรับบริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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3. คำจำกัดความ 
   
                บริการสร้างเสริมสุขภาพจิต รถคลายเครียดเคลื่อนที่ เป็นการให้บริการประเมินสุขภาพจิตและปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตรายบุคคล เพ่ือให้ผู้รับบริการตระหนักถึง
ความสำคัญของสุขภาพจิต 
4. แผนผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสร้างเสริมสุขภาพ สถานประกอบการ/ชุมชน/ 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
 
 

7 

 
 

1 
 
 

 

 
 

1 

 
 

1 
 
 

 
 

1 

 
 

3-4 
 
 

3 
 

2 
 

Start 

สำรวจข้อมูล/วางแผน 

ประสานกลุ่มงานสุขภาพจิต 
ขอใช้รถคลายเครียดเคลื่อนที่ 

ตารางการใช้ 
รถคลายเครียดเคลื่อนที่ 

ให้บริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 
ตามแผนที่กำหนด 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 

End 

แบบบันทึกข้อมูลเพ่ือขอรับ
บริการรถคลายเครียเคลื่อนที่ 
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สถานประกอบการ/ชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐเอกชน 

แจ้งขอรับบรกิารรถคลายเครียด
เคลื่อนที่ 

 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงานและการติดตาม 
 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

1  10 นาท ี - ศูนย์บริการสาธารณสุขรับแจ้งการ
ขอรับบริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 

- การลงบันทึกรับแจ้งการขอรับ
บริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 

- เอกสารแจ้งขอรับ
บริการ 
รถคลายเครียด
เคลื่อนที่ 
 

- ผู้ประสานงานของ
ศูนย์บริการ-
สาธารณสุข 

 - 

2  ½ วัน - สำรวจพืน้ที ่จำนวนผู้รบับริการที่
ต้องการใชบ้ริการรถคลายเครียด
เคลื่อนที่ 
- สำรวจเส้นทางการเข้า-ออก และ
สถานที่จอดรถคลายเครียดเคลื่อนที ่
- ขอชือ่ เบอร์โทร 
ผู้ประสานงานในพื้นที ่

- รวบรวมข้อมูลพื้นที ่แผนที่ จำนวน
ผู้รับบริการ 

- บันทึกข้อมูล 
เพื่อการจัดบริการ 
รถคลายเครียด
เคลื่อนที่ 

- ผู้ประสานงาน
ศูนย์บริการ-
สาธารณสุข 

- แบบบันทึกขอ้มูลเพื่อ
การจัดบริการรถคลาย
เครียดเคลื่อนที่ 

- 

3  1 วัน - กำหนดตารางล่วงหนา้ 
- ตรวจสอบความพร้อมรถ คน วัสดุ 
อุปกรณ์ 

- ตารางการให้บริการรถคลายเครียด
เคลื่อนที่ล่วงหน้า 1 เดือน 

- แจ้งผลการขอใช้รถ
คลายเครียดเคลื่อนที่
ทางโทรศัพท์ 

- นักจิตวิทยา  
กลุ่มงานสุขภาพจิต 
- บุคลากรในรถคลาย
เครียดเคลื่อนที่ 

- ตารางการให้บริการ
รถคลายเครียด 

- 

4  
 

½ วัน - โทรศัพท์แจ้งผู้ประสานงาน ของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
เพื่อแจ้งพื้นที่เตรียมผู้รับบริกา 

- - ประสานพื้นที่ก่อน
ออกให้บริการ 1-2 
วัน 

นักจิตวิทยา 
กลุ่มงานสุขภาพจิต 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาครัฐ เอกชน 

ประสานกลุ่มงานสุขภบาพจิต 
เพื่อขอรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 

ไปให้บริการ 
 

ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข 
สถานประกอบการ/ชุมชน/ หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน 
 

ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข 
สถานประกอบการ/ชุมชน/ หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน 
 

ส่วนประกอบการ/ชุมชน    
หน่วยงานภาครฐั                                

แจ้งขอรับบรกิารรถคลายเครียด 

สำรวจข้อมูลสถานประกอบการ/ชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ประสานกลุ่มงานสุขภาพจิต         
เพื่อขอรถคลายเครียดเคลื่อนท่ี        

ไปให้บริการ 
 

 ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข 
สถานประกอบการ/ชุมชน/หน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

5  เว้นก่อน
ให้บริการ 

- เตรียมรถ พนกังานขับรถ เด็กรถ 
วัสดุ อุปกรณ์  
แบบประเมินสุขภาพจิต 
- เตรียมบุคลากร 
เพื่อให้บริการ 

- ยืนยันการออกใหบ้ริการ 
- ตรวจสอบความพร้อม สำรวจ
เส้นทางตามแผนที่ วัสดุ อกุปกรณ์ 
แบบประเมินสุขภาพจิต พร้อมใช้งาน 
 

- ประสานผู้ขอรับ
บริการ 

นักจิตวิทยา         
กลุ่มงานสุขภาพจิต 

- ตารางให้บริการรถ
คลายเครียดเคลื่อนที่ 

- 

6  ตามแผนผัง
การจัดบริการ
รถคลายเครียด

เคลื่อนที่ 

- พร้อมออกให้บรกิาร 7.30 น. 
- บริการประเมินสุขภาพจิต 
และปรึกษาปัญหาสขุภาพจิต 
- ส่งต่อกรณีต้องรักษา 
- บันทึกผลการจัดบริการ 

- 7.30 ยืนยันความพร้อม 
- 8.00 รถออกเดินทาง 
- บริการตามแผนผัง 
การจัดบริการ 
- บันทึกผลการให้บริการ 

- ประสานงานกับ
พื้นที่ 

นักจิตวิทยา         
กลุ่มงานสุขภาพจิต 

- แผนผังการบริการรถ
คลายเครียดเคลื่อนที่ 
- แบบบันทึกส่งต่อ
ผู้รับบริการรถคลาย
เครียดเคลื่อนที่ 
- แบบรายงานแจ้งผล
การติดตามผู้รับ บริการ
รถคลายเครียดเคลื่อนที่ 
- แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรถคลายเครียด
เคลื่อนที่ 
 

- 

7  1 วัน - บันทึกผลการจัดบริการ 
- ติดตามผลการดำเนินงานตรงตามแผน
ที่กำหนด 
 

- ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานรถคลาย
เครียดเคลื่อนที่ทุก
เดือน 

นักจิตวิทยา         
กลุ่มงานสุขภาพจิต 

- - 

ยืนยันแนนนนละเตรียมใหบ้ริการ 

ให้บริการตามแผนทีก่ำหนด 

ยืนยันและเตรียมใหบ้ริการ 

ให้บริการตามแผนทีก่ำหนด 

ติดตามผลการดำเนินงาน 
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6. เอกสารประกอบ 
 - แบบฟอร์ม 
  6.1 แบบบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดบริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 
  6.2 แบบบันทึกส่งต่อผู้รับบริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 
  6.3 แบบรายงานแจ้งผลการติดตามผู้รับบริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 
  6.4 แบบรายงานผลปฏิบัติงานรถคลายเครียดเคลื่อนที่ (Executive Summary) 
 - อ่ืนๆ 
  - ตารางการให้บริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 
  - แผนผังการบริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ 
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2.2 การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 
 1.กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
เด็ก 0 – 5 ปี 
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
หญิงตั้งครรภ์ 
ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ 

- ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและมีสุขภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
- ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร (นมผง/อาหารทางการแพทย์/ข้าวเกษตร คุ้กก้ี/สื่อเอกสารด้านโภชนาการ) 
- มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้องของกลุ่มเป้าหมาย 
สถานศึกษา  (โรงเรียนในและนอกสังกัด กทม.) 
สถานประกอบการ 
  

- มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
- ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร (นมผง/อาหารทางการแพทย์/ข้าวเกษตร คุ้กก้ี/สื่อเอกสารด้านโภชนาการ) อย่าง
เพียงพอ 
- เครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ 
- บุคลากรที่มีความรู้ในการถ่ายทอด 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 
(2561 – 2565) 
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักอนามัย 
 

- กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะทุพ
โภชนาการเข้าร่วมโครงการและมีภาวะโภชนาการ
ดีขึ้น 

 

- มีการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- เห็นผลลัพธ์เชิงสุขภาพที่ชัดเจน 
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2.ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

- กลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และมีสุขภาพตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
- กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะทุพโภชนาการเข้าร่วมโครงการและมี
ภาวะโภชนาการดีขึ้น 

-ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (ผลผลิต) 
-ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ มีสุขภาพตามเกณฑ์
ที่กำหนด (ผลลัพธ์) 
 

 
 3. คำจำกัดความ     
- เด็ก 0 – 5 ปี หมายถึง เด็ก 0 – 5 ปี ที่มารับบริการในคลินิกเด็กดี ชุมชน และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันของสำนักอนามัยและในพ้ืนที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
- เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กนักเรียนที่ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
- ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ หมายถึง เด็กนักเรียนได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และประเมินภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการดำเนินงาน 
- หญิงตั้งครรภ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง 
- ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หมายถึง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่มารับบริการหรืออยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง 
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4.แผนผังกระบวนงาน   

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม ศูนย์บริการสาธารณสขุ ผอ.กองสร้างเสริมสขุภาพ ผอ.สำนักอนามัย /              
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 
2 วัน 

 
 
 
 
 

 

7 คน 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     

ทุกเดือน 
 
 

 
 

ตุลาคม 
 

6 คน 
 
 
 

 
1 คน 

 
 

      

ทุกเดือน 
 
 
 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

 
 
 
 

๖ คน 
 
 
 

1 คน  
 

 
 

      

START 

วางแผนการดำเนินงานการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
ในกลุ่มเป้าหมาย 
 

ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อ
ติดตามรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
 

รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลการเฝา้ระวังภาวะโภชนาการ 
 

- รายงานผลการเฝ้าระวังกลุ่มเปา้หมาย 
- รายงานการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
ทรัพยากร (นมผง/อาหารทางการแพทย/์ข้าวเกษตร คุ้กกี้/
สื่อเอกสาร) 
- สถานการณ์ 

สำรวจความตอ้งการทรัพยากร (นมผง/อาหารทาง
การแพทย์/ข้าวเกษตร คุ้กกี้/สื่อเอกสาร) 
 

- แบบรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

- แบบสำรวจความต้องการทรัพยากร (นมผง/อาหารทางการแพทย์/
ข้าวเกษตร คุ้กกี้/สื่อเอกสาร) 

รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห ์ความถกูต้อง ครบถ้วนและประมวลผล
ข้อมูลความต้องการทรัพยากร (นมผง/อาหารทางการแพทย์/ข้าว
เกษตร คุ้กกี้/สื่อเอกสาร) 
 
 
 

- แบบรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

-  

- สรุปรายงานสำรวจความต้องการทรัพยากร (นมผง/อาหารทาง
การแพทย์/ข้าวเกษตร คุ้กกี้/สื่อเอกสาร) 
 

ดำเนินการจัดซ้ือให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับประจำปี 
 
 

- จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติจัดซ้ือ 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม ศูนย์บริการสาธารณสขุ ผอ.กองสร้างเสริมสขุภาพ ผอ.สำนักอนามัย /              
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ธันวาคม – 
มกราคม 

1 คน 
 

 

 
 

     

กันยายน 
1 สัปดาห ์

 
กันยายน 

1 วัน 
 

๖ คน 
 

 
1 คน 

 
 
 

      

กันยายน 
1 สัปดาห ์

 
 
 

1 คน       

  
 
 

      

 
 
 
 
 
 

END 

ติดตามประเมินผลการช่วยเหลือ 
นมผง/อาหารทางการแพทย์/ข้าวเกษตร คุ้กกี ้

ประมวลผลข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
 

- สรุปรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

-  

รวบรวมผลการประมวล สรุปนำเสนอผู้บรหิาร 
 

- รายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของกลุ่มเป้าหมาย 
-  

ดำเนินการสนับสนุนทรัพยากร (นมผง/อาหารทางการแพทย์/
ข้าวเกษตร คุ้กกี้/สื่อเอกสาร) 
 
 
 

- จัดทำบันทึกส่งศูนย์บริการสาธารณสุข 
 

- แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการช่วยเหลอืนมผง/
อาหารทางการแพทย์/ข้าวเกษตร คุ้กกี ้
-  
-  
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  ตุลาคม 
2 วัน 

 

จัดประชุมทบทวน
ผลการดำเนินงาน  
วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์สุขภาพ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

- ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- มาตรฐาน / หลกัเกณฑ์ / กฎหมาย
ใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 

- - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 

 

- - แผนยุทธศาสตร์          การ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

   วิเคราะห์ ประเมิน
ปัญหาและอุปสรรค
การดำเนินงาน 

- วิเคราะห์ แนวทางที่รับผิดชอบ 
โดยพิจารณาจาก 
▪ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ 
▪ ภารกิจ หน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
▪ เปรยีบเทยีบกับหน่วยงาน

ระดบัประเทศ /หน่วยงานอื่น  ๆ
▪ คุณภาพการให้บริการและข้อร้องเรยีน 
▪ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
- ประเด็นปญัหาที่สำคัญเพื่อเพัฒนา
ปรับปรุงการส่งเสริม 

- - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 

 - แบบรายงานผลการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการช่วยเหลือ
นมผง/อาหารทาง
การแพทย์/ข้าวเกษตร  
คุ้กกี ้

2  ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบงาน
เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการใน
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประสานนักสังคม

สงเคราะห์/
ผู้รับผิดชอบสื่อ 
เอกสาร เพื่อ
สำรวจความ

- ผู้เกี่ยวข้องรับรู้แนวทาง/ ปฏิบัตไิด้
อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 

 - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นักสังคม
สงเคราะห ์
 

 - แบบรายงานผลการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- แบบสำรวจความ
ต้องการทรัพยากร )นม
ผง/อาหารทางการแพทย์ /
ข้าวเกษตร คุ้กกี ้/สื่อ
เอกสาร( 
 

START 

วางแผนการ
ดำเนินงานการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ด้านโภชนาการ
ในกลุ่มเป้าหมาย 

 

ประสานงาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เพื่อ
ติดตามรายงาน
การเฝา้ระวัง
ภาวะโภชนาการ 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
ตุลาคม 

 
 
 
 
 
 
 

ต้องการใช้นมผง/
อาหารทาง
การแพทย์/ข้าว
เกษตร คุ้กกี/้ สื่อ
เอกสาร 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 

- รวบรวมข้อมูลเฝ้า
ระวังภาวะ
โภชนาการเด็ก 0–5 
ปี เด็กนักเรียน หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 
จากศูนย์บริการ
สาธารณสุข ทั้ง ๖๘ 
แห่ง   
- รวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล
ความต้องการ
ทรัพยากร (นมผง/
อาหารทาง
การแพทย์/ข้าวเกษตร 
คุ้กกี้/สื่อเอกสาร) 

- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบ
รายงาน 

 

 - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นักสังคม
สงเคราะห ์

 

 - แบบรายงานผลการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการเด็ก 
0 - 5 ปี เด็กนักเรียน 
-  แบบสำรวจความตอ้งการ
ทรัพยากร (นมผง/อาหารทาง
การแพทย์/ข้าวเกษตร คุ้กกี้/
สื่อเอกสาร) 
 

สำรวจความ
ต้องการทรัพยากร 
(นมผง/อาหารทาง
การแพทย์/ข้าว
เกษตร คุ้กกี้/สื่อ
เอกสาร) 
 

รวบรวม 
ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ความ
ถูกต้อง 
ครบถ้วนของ
ข้อมูลการเฝ้า
ระวังภาวะ
โภชนาการ 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบความถกูต้อง 
ครบถ้วน ของข้อมูล 
- ติดตามรายงานผลการ
เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
-  หากมกีารแก้ไขต้อง
ประสานกลับไปยัง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 

     

4 
 
 
 
 
 
 

 

 ธันวาคม – 
มกราคม 

 
 

 
 
 

 

- ดำเนินการสนับสนุน
ทรัพยากร 
 
 
 

- สนับสนุนทรัพยากรตามความ
ต้องการทรัพยากร 

 - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นักสังคม
สงเคราะห ์
 

 แบบสำรวจความต้องการ
ทรัพยากร (นมผง/อาหารทาง
การแพทย์/ข้าวเกษตร คุ้กกี้/
สื่อเอกสาร) 
 

รวบรวม ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน
และประมวลผล
ข้อมูลความต้องการ
ทรัพยากร (นมผง/
อาหารทาง
การแพทย์/ข้าว
เกษตร คุ้กกี้/สื่อ
เอกสาร) 
 
 

ดำเนินการจัดซ้ือให้
อยู่ในงบประมาณที่
ได้รับประจำป ี
 
 

ดำเนินการ
สนับสนุน
ทรัพยากร (นม
ผง/อาหารทาง
การแพทย์/ข้าว
เกษตร คุ้กกี้/สื่อ
เอกสาร) 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 
1 สัปดาห ์

 
 

 
 

กันยายน 
1 วัน 

- -บันทึกข้อมูลที่
รวบรวมจาก
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
- รวบรวมผลการ

ประมวล สรุปผล
ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการนำเสนอ
ผู้บริหาร 

- ข้อมูลถูกต้อง ครบถว้น ตามแบบรายงาน 
- รู้สถานการณ์ปัจจบุันของภาวะโภชนาการ

ของกลุ่มเป้าหมาย 
- คาดการณ์แนวโน้มปัญหาภาวะโภชนาการ

ของกลุ่มเป้าหมาย 
- นำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงาน หรือ

แก้ไขปัญหาจัดทำโครงการ วิจยัปัญหา 

 - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
 

 - สรุปรายงานการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 
1 สัปดาห ์

 

- ติดตามประเมินผล
การช่วยเหลือ 
นมผง/อาหารทาง
การแพทย์/ข้าวเกษตร 
คุ้กกี้ 

 

- ข้อมูลถูกต้อง ครบถว้น ตามแบบรายงาน 
 

 - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
- นักสังคม

สงเคราะห ์
 

 

 - แบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการช่วยเหลอืนม
ผง/อาหารทางการแพทย์/ข้าว
เกษตร คุ้กกี ้

 

 

ประมวลผล
ข้อมูลการเฝ้า
ระวังภาวะ
โภชนาการ 
 

รวบรวมผลการ
ประมวล สรุป
นำเสนอผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม
ประเมินผลการ
ช่วยเหลือ 
นมผง/อาหารทาง
การแพทย์/ข้าว
เกษตร คุ้กกี ้

END 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

346 
 

2.3 การพัฒนา ค้นคว้าสูตรอาหาร 
๑. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน 
 
 

- องค์ความรู้ ข้อมูล ตำรับอาหารทีม่ีมาตรฐานและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
- ช่องทางการเข้าถึงสื่อตำรับอาหารที่สะดวก  
- มีความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

สถานประกอบการ (ผู้ค้า) 
/หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

-  ได้รับการบริการวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารที่ถูกต้อง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข 
 

- เครื่องมือในการสื่อสารมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

สถานศึกษา /ชุมชน/ ผู้ปกครอง - การสนับสนุนข้อมูล สื่อความรู้ และทรัพยากรที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน   
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
 
 
 

 - ตำรับอาหารได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้ที่ได้รับสื่อตำรับอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถนำไปใช้จนเกิดประโยชน์ได้ 

- มีการพัฒนาตำรับอาหารที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่

เหมาะสม 
 
๒. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
- มีตำรับอาหารที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

- ร้อยละของจำนวนตำรับอาหารที่ได้มาตรฐาน (ผลผลิต) 
- ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และมีความพึงพอใจ (ผลลัพธ์) 
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๓. คำจำกัดความ     
- ตำรับอาหารที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การวิเคราะห์คุณค่าสารอาหาร พัฒนาสูตรอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับพลังงานและ

สารอาหารที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย  รวมถึงอาหารเฉพาะโรคต่างๆ  และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิต ประจำวัน เพ่ือให้มี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม  

๔. แผนผังกระบวนงาน   

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม ศูนย์บริการสาธารณสขุ ผอ.กองสร้างเสริมสขุภาพ ผอ.สำนักอนามัย /              
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 
3 วัน 

๒ คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

พฤศจิกายน 
3 วัน 

๖ คน 
 

 
 

      

พฤศจิกายน 
๕ วัน 

 

6 คน 
 

 
 

     

ธันวาคม 
2 วัน 

 
 

 

2 คน       

START 

วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาสขุภาพใน
ปัจจุบัน 

ประสานงานกับ ศบส. เพื่อสำรวจความต้องการสื่อ
เอกสารด้านโภชนาการ 

รวบรวมข้อมูลรายละเอยีดความต้องการสื่อ/ประเภท
ของสื่อเอกสารด้านโภชนาการ  
 
 

- แบบสำรวจความต้องการสื่อเอกสาร
ด้านโภชนาการ 
 

- แบบสำรวจความต้องการสื่อเอกสาร
ด้านโภชนาการ 

รายงานผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ /
รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 

วิเคราะห์ข้อมูล/จัดลำดับความสำคัญของความ
ต้องการสื่อเอกสารด้านโภชนาการ/สรุปสื่อที่ต้องการ
จัดพิมพ ์
 
 

- แบบสำรวจความต้องการสื่อเอกสาร
ด้านโภชนาการ 

- รายงานสถานการณ์/ปัญหาสขุภาพใน
ปัจจุบัน 
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ธันวาคม 
๕ วัน 

 

6 คน       

มกราคม  
- 

พฤษภาคม 
25 วัน 

6 คน 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  

มิถุนายน 
5 วัน 

 

2 คน       

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 
20 วัน 

เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 

      

กันยายน 
 2 วัน 

2 คน       

  
 
 

      
END 

ผลิต และเผยแพร่สื่อตำรับอาหารให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

ประเมินผล 

- แบบสำรวจความต้องการสื่อเอกสาร
ด้านโภชนาการ 
 

  

 

วิเคราะห์คุณค่าสารอาหาร 
 

คิดค้นสูตรอาหารเพื่อให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

(อาหารตามกลุ่มวยั/ อาหารเฉพาะโรค/อาหาร
ตามกระแส) 

 
 

รวบรวมสูตรอาหาร จัดทำและออกแบบ
สื่อตำรับอาหาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง 

- แบบประเมินความรู้และความพึง
พอใจสื่อด้านโภชนาการ 
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  ตุลาคม 
3 วัน 

รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์และ
ปัญหาสุขภาพใน
ปัจจุบันของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 

- ข้อมูลภาวะโภชนาการและสถานการณ์
สุขภาพในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

-  

- ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมลู 

- ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 

 

- - รายงานผลการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการเด็กในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
- รายงานการสำรวจ 
  สุขภาพประชาชนไทย 
 
 

2  พฤศจิกายน 
3 วัน 

 

ประสานงานกับ 
ศบส. เพื่อสำรวจ
ความต้องการสื่อ
เอกสารด้าน
โภชนาการ 

- มีแบบสำรวจความต้องการสื่อเอกสารดา้น
โภชนาการที่ชัดเจน   ส่งให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 
 
 

- แบบสำรวจความ
ต้องการสื่อเอกสารด้าน
โภชนาการ 

- ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
- พยาบาลวิชาชีพ 
 

- แบบสำรวจ
ความต้องการ
สื่อเอกสาร
ด้าน
โภชนาการ 

 

- 

3  
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 
๕ วัน 

 

รวบรวมข้อมูล
รายละเอียดความ
ต้องการสื่อ/ประเภทของ
สื่อเอกสารด้าน
โภชนาการ จาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ทั้ง ๖๘ แห่ง   

- ข้อมูลครบถ้วนตามแบบสำรวจ  
 

 

- แบบสำรวจความ
ต้องการสื่อเอกสารด้าน
โภชนาการ 

- ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
- พยาบาลวิชาชีพ 

 

- แบบสำรวจ
ความต้องการ
สื่อเอกสาร
ด้าน
โภชนาการ 

 

- 

START 

วิเคราะห์
สถานการณ์/

ปัญหาสุขภาพใน
ปัจจุบัน 

ประสานงานกับ 
ศบส. เพื่อ
สำรวจความ
ต้องการสื่อ
เอกสารด้าน
โภชนาการ 

รวบรวมข้อมูล
รายละเอียดความ
ต้องการสื่อ/
ประเภทของสื่อ
เอกสารด้าน
โภชนาการ  
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4  
 
 

ธันวาคม 
2 วัน 

 

1. วิเคราะห์ข้อมูล 
2. จัดลำดับความสำคัญ
ของความต้องการสื่อ
เอกสารด้านโภชนาการ 
3. สรุปสื่อที่ต้องการ
จัดพิมพ ์

- ข้อมูลความต้องการสื่อโภชนาการสัมพนัธ์
กับรายงานสถานการณ์/ปัญหาสุขภาพใน
ปัจจุบัน 

- แบบสำรวจความ
ต้องการสื่อเอกสารด้าน
โภชนาการ 

- ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
 

- แบบสำรวจ
ความต้องการ
สื่อเอกสาร
ด้าน
โภชนาการ 

- รายงานสถานการณ์/ปัญหา
สุขภาพในปจัจุบัน 

5  ธันวาคม 
๕ วัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. คิดค้นสูตรอาหาร
เพื่อให้เหมาะสมกบั
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ดัดแปลงสูตรอาหาร
ทั่วไปให้เหมาะสมกบั
ผู้ป่วยเฉพาะโรค 

- สูตรอาหารเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
บริโภคได้ทุกกลุ่มวัย และสามารถ
ดัดแปลงเป็นอาหารเฉพาะโรคได ้

- ตรวจสอบความถกู
ต้องของข้อมูล 

- นักโภชนาการ 
 

- - ตำรับอาหารมาตรฐาน
ต่างๆ 
- หลักการปฏิบัตดิ้าน
โภชนบำบัด 

วิเคราะห์ข้อมูล/
จัดลำดับ
ความสำคัญของ
ความต้องการสื่อ
เอกสารด้าน
โภชนาการ/สรุปสื่อ
ที่ต้องการจัดพิมพ ์
 
 

คิดค้นสูตรอาหาร
เพื่อให้เหมาะสมกบั
ความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย  
(อาหารตามกลุ่ม
วัย/ อาหารเฉพาะ
โรค/อาหารตาม

กระแส) 
 
 

ทดลองสูตรอาหาร 
ทดลองสูตรอาหาร 

 

ปรับปรุง/พัฒนาสูตรอาหาร
ปรับปรุง/พัฒนาสูตรอาหาร 

AA 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

6  มกราคม  
   - 
 
 
พฤษภาคม 

25 วัน 

1. ทดลองสูตรอาหาร 
 
 
 
2. วิเคราะห์คุณค่า
สารอาหาร 
3. ปรับปรุง/พัฒนาสูตร
อาหาร 

-  สูตรอาหารไดร้ับการทดสอบ
ประสาทสัมผัส  

-  สูตรอาหารมีคณุค่าทางโภชนาการ
เหมาะสม 

 
 

 

- ตรวจสอบความถกู
ต้องของข้อมูล 

- นักโภชนาการ 
 

- - ปริมาณสารอาหาร
อ้างอิงที่ควรได้รับ
ประจำวันสำหรับคนไทย 
พ.ศ. 2546 
- โปรแกรมคำนวณ
พลังงานและสารอาหาร 
 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

7  
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน 
5 วัน 

 

1. รวบรวมสูตรอาหารที่
ได้จากการทดลอง
และปรับปรุงพัฒนา
สูตรอาหาร 

 2. จัดทำเนื้อหาความรู้
ประกอบตำรับอาหาร
ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. ออกแบบสื่อตำรับ
อาหารสำหรับการ
เผยแพร ่

- สูตรอาหารได้มาตรฐาน มีเน้ือหาความรู้
ประกอบตำรับอาหารและรูปแบบสื่อที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
- ออกแบบต้นแบบสื่อฯ ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดทำสือ่ฯ ของสำนกั
อนามัยและของกทม. 

- ดำเนินการจัดทำสื่อฯ 
ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดทำสื่อฯ 
ของสำนักอนามยัและ
ของกทม. 

- ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
- เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 

 

- - ต้นแบบสือ่ที่จะผลิต 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 
20 วัน 

1. ดำเนินการผลิตสื่อ
ออกมาเป็นชิ้นงาน 

2. ส่งมอบสื่อ
ประชาสัมพันธแ์ก่
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผลิตสื่อตรงตามต้นแบบสื่อ 
- ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธแ์ก่
กลุ่มเป้าหมาย  

- ดำเนินการจัดทำสื่อฯ 
ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดทำสื่อฯ 
ของสำนักอนามยัและ
ของกทม. 

- ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
- เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 

 

- - ต้นแบบสือ่ที่จะผลิต 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง 

วิเคราะห์คุณค่าสารอาหาร 
 

รวบรวมสูตรอาหาร 
จัดทำและออกแบบ

สื่อตำรับอาหาร 

ผลิต และ
เผยแพรส่ื่อตำรับ
อาหารให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

9 
 
 
 
 
 
 

 กันยายน 
2 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการส่งแบบ
ประเมินความรู้และ
ความพึงพอใจสื่อดา้น
โภชนาการให้เจ้าหน้าที ่

- ข้อมูลครบถ้วนตามแบบประเมิน 
 

- แบบประเมินความรู้
และความพึงพอใจสื่อ
ด้านโภชนาการ 

- ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 
- พยาบาลวิชาชีพ 

 
 
 

- แบบ
ประเมิน
ความรู้และ
ความพึงพอใจ
สื่อด้าน
โภชนาการ 

- ผลการประเมินความรู้
และความพึงพอใจสื่อดา้น
โภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผล 

END 
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2.4 การให้บริการหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ (สาธิตอาหาร) 
      1.กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกวัย  - ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ 

- ได้รับสื่อเอกสารโภชนาการที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเพียงพอ 
- ได้รับคำปรึกษาด้านโภชนาการและความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือสามารถนำไปดูแลตนเองได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
โรงเรียน  / ชุมชน    / วัด / สถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

- มีกิจกรรมการสาธิตอาหารเพ่ือสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
- การสนับสนุนข้อมูล สื่อความรู้ และทรัพยากรที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
 
 

- ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารที่เหมาะสม 

- มีการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่

เหมาะสม 
2.ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
- ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตอาหารเพ่ือสุขภาพ  ได้รับคำปรึกษา
ด้านโภชนาการ และได้รับสื่อเอกสารความรู้  

- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ  ได้รับคำปรึกษา
ด้านโภชนาการ และได้รับสื่อเอกสารความรู้ 

 
3.คำจำกัดความ     
- การให้บริการ หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ (สาธิตอาหาร) เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ กิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพได้ด้วยตนเอง  การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเป็นรายบุคคล และได้รับสื่อเอกสารด้านโภชนาการ ทำให้
ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและโรคที่ตนเป็นอยู่ เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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4.แผนผังกระบวนงาน   

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม ศูนย์บริการสาธารณสขุ ผอ.กองสร้างเสริมสขุภาพ ผอ.สำนักอนามัย /              
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม  
3 วัน 

 2 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

พฤศจิกายน 
1 วัน  

6 คน 
 
 
 

      

ธันวาคม 
5 วัน 

 
 
 

  
 

6 คน 
 
 
 

 
 

 
 

     

มกราคม - 
ธันวาคม 

 

4 คน 
 

 

 
 

     

 
 
 

START 

 

จัดประชุมบุคลากรในหนว่ยงาน 

END 

วิเคราะหส์ถานการณส์ุขภาพ/ประเมิน
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นทีท่ี่
จัดกิจกรรม  
 

ดำเนินการออกหน่วยแพทย์และ
สาธารณสุขเคลื่อนที่  

 - วางแผนการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค  
- ความรับผิดชอบแต่ละบุคคล 

จัดเตรียมการสาธิตอาหาร  
 - ตำรับอาหารมาตรฐาน 
- สูตรอาหารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

- รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 
- การคัดกรองสุขภาพของกรุงเทพมหานคร 
- รายงานผลการเฝ้าระวังกลุ่มเปา้หมาย 
 
- 
 
 

 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ  
ได้รับคำปรึกษาด้านโภชนาการ และได้รับสื่อเอกสาร 

จัดเตรียมสื่อเอกสารโภชนาการ 
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
)จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  
 
 
 
 
 
 
 

 

ตุลาคม 
3 วัน 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์สุขภาพ ของกลุ่มวัย
ต่างๆ/ประเมินปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีที่จัดกิจกรรม  
 

- ข้อมูลภาวะโภชนาการและสถานการณ์
สุขภาพในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

- ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และ
บริการที่จะใหแ้ก่ผู้มารับบรกิาร 
 
 
 
 

 
 
 

- - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 

- - รายงานการสำรวจสุขภาพ
ประชาชนไทย 
- การคัดกรองสุขภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
- รายงานผลการเฝ้าระวัง
กลุ่มเป้าหมาย 
 

2  
 
 
 

 

พฤศจิกายน 
1 วั น 

 
 

จัดประชุมบุคลากรในหนว่ยงาน เพือ่
ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน กำหนด
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

- ผู้ปฏิบัติงานรับทราบวตัถุประสงค์
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทาง
ในการดำเนินงาน 

 - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 

 - สรุปรายงานการประชุม 
- แนวทางการดำเนินงาน 

3  
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 
5 วัน 

 

- เตรียมการสาธิตอาหาร (ทดลอง
สูตรอาหารให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย) 
- จัดเตรยีมสื่อเอกสารโภชนาการ
เพื่อใช้สำหรับจัดกจิกรรม 

- สูตรอาหารสาธติมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
- สื่อเอกสารโภชนาการมีความ
หลากหลาย ครบถ้วน และเพียงพอ  

 - นักโภชนาการ 
 

 - ตำรับอาหาร 
- สื่อเอกสารโภชนาการ 
 

START 

จัดประชุม
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

วิเคราะห์
สถานการณ์
สุขภาพ/
ประเมินปัญหา
สุขภาพของ
ประชาชนใน
พื้นทีท่ี่จัด
กิจกรรม  
 

จัดเตรียมการสาธิต
อาหาร  

จัดเตรียมสื่อ
เอกสารโภชนาการ 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
)จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม - 
ธันวาคม 
 

- จัดกิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อ
สุขภาพ 
- ให้ความรู้และคำปรึกษาด้าน
โภชนาการเป็นรายบุคคล 
- แจกสื่อเอกสารโภชนาการแก่
ประชาชน 

 - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- ประชาชนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมด้าน
โภชนาการ (การสาธิตอาหารเพื่อ
สุขภาพ  ไดร้ับคำปรึกษาด้าน
โภชนาการ และได้รับสื่อเอกสาร) 

 - ผอ.กสภ. 
- นักโภชนาการ 

 - แบบบันทึกการเข้ารว่ม
กิจกรรมการสาธิตอาหาร
เพื่อสุขภาพ  ได้รับ
คำปรึกษาด้านโภชนาการ 
และได้รับสื่อเอกสาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดำเนินการออก
หน่วยแพทยแ์ละ

สาธารณสุข
เคลื่อนที่ 

END 
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2.5 การเยี่ยมบ้าน (HOME VISIT) 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกวัย ประชาชนได้รับบริการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์และตามกระบวนการเยี่ยม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
- บุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมการสนับสนุนข้อมูล ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินการเยี่ยมบ้าน 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
- พรบ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

1. ประเมินสภาวะกาย จิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. วินิจฉัยปัญหและความต้องการ 
3. ให้การดูแลตามความต้องการ 
4. ให้ความรู้ ข้อมูล คำปรึกษา/แนะนำ และ
เสริมพลังอำนาจ 
5. บันทึกข้อมูล และรายงานตามแบบรายงาน
และระบบบันทึก 
6. ประเมินผล 

 

    2.ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

2.1 ผู้ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด 
2.2 มีการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการและมีมาตรฐาน 
2.3 ผู้รับบริการต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 
การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค 
2.4 ผู้รับบริการได้รับการประเมินความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ผลผลิต ประชาชนได้รับบริการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์และตามกระบวนการเยี่ยมบ้าน 
ผลลัพธ์ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

358 
 

3 คำจำกัดความ การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การบริการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นรายบุคคลที่บ้าน โดยบุคลากรสาธารณสุข ให้แก่ ผู้ที่มีภาวะสุขภาพปกติ เสี่ยง หรือมีปัญหา
สุขภาพที่ควบคุมได้ เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การให้ความรู้ คำปรึกษา/แนะนำ ในการดแูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม  
1.  ผู้รับบริการได้รับการประเมินความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง 
4. แผนผังกระบวนงาน   

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม ศูนย์บริการสาธารณสขุ ผอ.กองสร้างเสริมสขุภาพ ผอ.สำนักอนามัย /              
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม  5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

พฤศจิกายน  5 
 
 
 

      

ธันวาคม  
 

5 
 
 
 
 

 
 

     

ธันวาคม 
 
 

 

5 
 

 
 

      

 

START 

 

 
 
 

แบบบันทกึการเยีย่มบา้น 

END 

จัดประชุมบุคลากร       ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 - วางแผนการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค  
- ความรับผิดชอบแต่ละบุคคล 

HCIS 

 - สำรวจสถานที่จัดกิจกรรม 
- ประสานงาน ศบส.  สนข. พื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- จัดประชุมเพือ่เตรียมงาน กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง 
- จัดทำหนังสือ คำสั่งต่างๆ 
- จัดเตรียมสถานที ่
-  ดำเนินกิจกรรม 
-  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
- สรุปรายงาน เสนอผู้บริหาร 

 - สรุปรายงาน เสนอผู้บริหาร  
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เยี่ยมบ้าน สำนักอนามัย 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

)จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  
 
 
 
 
 
 
 

 

10 นาท ี
 

1. ศึกษาข้อมูลกลุ่มเปา้หมาย 
2. วางแผนและกำหนดพื้นท่ี
เป้าหมาย 
3. เตรียมวสัดุอุปกรณ ์
4. การแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน 
- สายงานพยาบาลใส่เครื่องแบบ
พยาบาลสาธารณสุขสีฟ้า 
- บุคลากรอื่น ๆ ให้เป็นเครื่องแบบ
ตามที่กำหนด 
- ติดบัติประจำตัว 
 

-มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - บุคลากร
สาธารณสขุ 

- แบบบันทึกการ
เยี่ยมบ้าน 

- คู่มือการเยี่ยมบา้น(Home 
Visit) 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 

 

10 นาที ่
 
 
 
 
 
 
ภายใน 3 วัน
หลังเยี่ยมบ้าน 

ดำเนินการเยีย่ม 
1 ประเมนิสภาวะกาย จติ สังคม      และ
สิ่งแวดล้อม 
2 วินิจฉัยปัญหาและความต้องการ 
3 ให้การดแูลความต้องการ 
4.ให้ความรู้ ขัอมลู คำปรึกษา/แนะนำและ
เสริมพลังอำนาจ 
5.บันทึกขัอมูลและรายงานตาม
แบบรายงานและระบบบันทึก 

-ใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
 
 
 
 
 
 
-บันทึกในแบบบันทึกให้ครบถ้วน
สมบูรณ ์
-รายงานการเยี่ยมบ้านในโปรแกรมที่
กำหนด 
-ประเมินผลหลังให้การดูแลตามความ
ต้องการ 

 - บุคลากร
สาธารณสขุ 

 - นิยามและความหมาย
ของบันทึกแบบบันทึก
การเยี่ยมบ้าน 
- คู่มือการเยีย่มบ้าน 

(Home Visit) 

3   -ประเมินข้อมูลสุขภาพตามแบบบันทึก
การเยี่ยมบา้น 

- ประเมินหลักจากให้การดูแลตาม 1. ภายหลังการเยีย่ม
บ้าน 

- บุคลากร บันทึกการ  

START 

 
 
 
เตรียมก่อนเยี่ยม 

 

 

 
เยี่ยมบา้น 

 
การประเมินผล
การเยี่ยมบา้น 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
)จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินความสมารถในการดูแลตนเอง 
(Self Care) 
- สรุปภาวะสุขภาพ 
- การติดตามเยี่ยมครั้งต่อไป 

ความต้องการให้ความรู้ ข้อมูล 
คำปรึกษา/แนะนำ และเสริมพลัง
อำนาจ  

2. การติดตามเยีย่มค
รั้วต่อไป 
- กลุ่มปกติเยี่ยม   ปี
ละ 1 ครั้ง 
- กลุ่มเสี่ยง เยี่ยม
ติดตามภายใน      6 
เดือน 

สาธารณสุข 
 
 

เยี่ยมบ้าน 

6.เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

END 
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• เอกสารอ้างอิง 
- แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 
- Checklist ข้อมูลที่ต้องรวบรวมและมีข้อมูลสารสนเทศของกองสร้างเสริมสุขภาพ 
- รายการมาตรฐาน / หลักเกณฑ์  / แนวปฏิบัติที่มีอยู่ 
- ข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐานงาน 
- ตารางวิเคราะห์รายการมาตรฐาน 
- กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน 
- แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 
- กรอบหัวข้อของมาตรฐาน 
- แผนการจัดทำ /ทบทวนมาตรฐาน/แนวทาง 
- ผลการใช้มาตรฐาน / หลักเกณฑ์ /แนวทาง 
- ตารางปรียบเทียบเนื้อหามาตรฐาน 
- ตารางสรุปการแก้ปญัหา 
- ร่างมาตรฐาน 
- บันทึกและสรุปผลการประเมิน /สอบทานมาตรฐานในกรณีตา่งๆ 
- บันทึกการปรับปรุงมาตรฐาน  
- บันทึกการสอบทานมาตรฐานซำ้ 
- เอกสารประกาศใช้มาตรฐาน 
- ทะเบียนมาตรฐาน/ หลักเกณฑ/์ แนวทาง 
- ผลการวิเคราะห์ความเสีย่ง 
- แผนและรูปแบบการติดตามประเมินผล 
- รายงานการติดตามประเมินผล 
- ข้อมูลสถานการณ์  ด้านการส่งเสรมิ  สุขภาพแผนยุทธศาสตร์การส่งเสรมิสุขภาพ 
- รายงานการวิเคราะห์สรุปผลการสง่เสริมสุขภาพ 
- แบบรายงานผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กนักเรยีน 
-   รายงานผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน 
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- หลักเกณฑ์/คณุสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- หลักสตูรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
- คู่มือการปฏิบตัิงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- แบบทดสอบการเรียนรู้ (การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร) 
- ฐานข้อมูลทะเบยีนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- หลักสตูรการอบรมเพิ่มพูนความรูส้ำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- รายงานการควบคมุ กำกับ มาตรฐานงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- รายงานการสำรวจประชาชนไทยครั้งท่ี 4 
- การคัดกรองสุขภาพ ของกรุงเทพมหานคร 
- สรุปรายงานการประชุม 
- แนวทางการดำเนินงาน 
- โครงการทีไ่ด้รับการอนุมัต ิ
- สรุปรายงานผลการดำเนินการออกหน่วย ฯ 
- หนังสือการประสานงาน ,หนังสือเชิญ ,คำสั่งต่าง ๆ 
- สรุปรายงานการประชุม 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
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2.6 การให้บริการ หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ (มสช.) 
    1.กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกวัย  มีการให้บริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง 4 มิติ มีพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีเหมาะสม ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

บุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข แนวทางในการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ (มสช.)
เพ่ือให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เป็นไปตามหลักวิชาการ และประชาทุกกลุ่มวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข / ได้รับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมครบถ้วน / ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยาก
เดือดร้อน ได้รับการดูแลครอบคลุมทั้ง 4 มิติ รวมทั้งได้รับบริการสาธารณกุศล เช่น ถุงยังชีพ แว่นสายตา
ผู้สูงอายุ 

โรงเรียน  / ชุมชน    / วัด / NGO / สถาน
ประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ การสนับสนุนข้อมูล ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
 

ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายในประเด็นที่
เหมาะสมตามสภาพปัญหาและสถานการณ์ด้าน
สุขภาพของแต่ละพ้ืนที่ 

ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายในประเด็นที่เหมาะสม
ตามสภาพปัญหาและสถานการณ์ด้านสุขภาพของแต่ละ
พ้ืนที่ 

2.ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

บริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย (ทุกกลุ่มวัย ทุกกลุ่มอาชีพ) ได้รับบริการสาธารณสุขตาม
เกณฑ์ที่กำหนด มีแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้บริการ หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่

เชิงรุก ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ (มสช.) 
การสนับสนุนข้อมูล/ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละของหน่วยงาน ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
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3.คำจำกัดความ     
- หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพ ในสภาพวิถีชีวิตในชุมชนที่มีปัญหาด้านสุขอนามัย ขาดความเท่าเทียมในการให้บริการ ความยากจน 

ขาดสิทธิการรักษาต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัย ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีสุขภาพ
อนามัย และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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4.แผนผังกระบวนงาน   

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม ศูนย์บริการสาธารณสขุ ผอ.กองสร้างเสริมสขุภาพ ผอ.สำนักอนามัย /              
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม   2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

พฤศจิกายน  5 
 
 
 

      

ธันวาคม  
 

2 
 
 
 
 

 
 

     

มกราคม - 
ธันวาคม 

 

98 
 

 

      

 
 
 
 
 

START 

 

จัดประชุมบุคลากรในหนว่ยงาน 

END 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/ประเมิน
ปัญหาสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่
เขตกรุงเทพมหานคร   
 

จัดเตรียมและดำเนินการออกหนว่ย
แพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ 

 - วางแผนการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค  
- ความรับผิดชอบแต่ละบุคคล 

จัดทำโครงการ และของบประมาณ 
 - นโยบายผู้บริหาร 

- แผนยุทธศาสตร์ 
- การบริการสาธารณสุข 
 

- รายงานการสำรวจประชาชน       
ไทยครั้งที่ 4 
- การคัดกรองสุขภาพ ของ
กรุงเทพมหานคร 
 

 - สำรวจสถานที่จัดกิจกรรม 
- ประสานงาน ศบส.  สนข. พื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- จัดประชุมเพือ่เตรียมงาน กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง 
- จัดทำหนังสือ คำสั่งต่างๆ 
- จัดเตรียมสถานที ่
-  ดำเนินกิจกรรม 
-  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
- สรุปรายงาน เสนอผู้บริหาร 
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

)จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตุลาคม 
3 วัน 

 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์สุขภาพ ของกลุ่มวัย
ต่างๆ และทุกกลุ่มอาชีพรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมลู/ประเมินปัญหา
สุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร   
 

- ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพแต่ละกลุ่มวัย 
และกลุ่มอาชพี 

- ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และ
บริการที่จะใหแ้ก่ผู้มารับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - ผอ.กสภ. 
- สหวิชาชีพ ทางด้าน

สาธารณสขุ 

- - รายงานการสำรวจประชาชน
ไทยครั้งที่ 4 
- การคัดกรองสุขภาพ ของ
กรุงเทพมหานคร 
 

START 

รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล/
ประเมินปัญหา
สุขภาพของ
ประชาชน ใน
พื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร   
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
)จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

2  
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤศจิกายน 
1 วั น 

 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมบุคลากรในหนว่ยงาน เพือ่
ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน กำหนด
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 

- เพื่อให้งานสำเร็จไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีแนวทาง
ในการดำเนินงาน 

 
 
 
 

 - ผอ.กสภ. 
- นายแพทย์ 
- นวก.สาธารณสุข 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 

 - สรุปรายงานการประชุม 
- แนวทางการดำเนินงาน 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 
30 วัน 

- ขอความเห็นชอบในการดำเนิน
โครงการต่อ ผอ.สนอ.  
- จัดทำโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณจาก ผอ.สนอ. 
 

- จำนวนครั้งของการออกหน่วย
แพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที ่
- ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ได้รับบริการทางสาธารณสุขอยา่ง
ครอบคลมุทั่วถึง 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทาง
สาธารณสุข  
    

 - นวก.สาธารณสุข 
- พยาบาลวิชาชีพ 
 

 - โครงการที่ไดร้ับการ
อนุมัต ิ

- สรุปรายงานผลการ
ดำเนินการออกหน่วยฯ 

 

A 

 

 
จัดประชุมบุคลากร

ในหนว่ยงาน 

A 

 
 

จัดทำโครงการ 
และขอ

งบประมาณ 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
)จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มกราคม - 
ธันวาคม 
ครั้งละ    30 
วัน 
 

- สำรวจสถานท่ีจดักิจกรรม 
- ประสานงาน ศบส.  สนข. พ้ืนท่ี 
และหน่วยงานอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง 
- จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน กับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- จัดทำหนังสือ คำสั่งต่างๆ 
- จัดเตรยีมสถานท่ี 
-  ดำเนินกิจกรรม 
-  สำรวจความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการ 
- สรุปรายงาน เสนอผู้บริหาร 

 
 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ได้รับบริการทางสาธารณสุขอยา่ง
ครอบคลมุทั่วถึง 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทาง
สาธารณสุข  
 
 
 
 

 - ผอ.กสภ. 
- สหวิชาชีพ ทางด้าน

สาธารณสขุ 

 - หนังสือการประสานงาน 
- หนังสือเชิญ 
- คำสั่งต่างๆ 
- สรุปรายงานการประชุม 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

6.เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

• เอกสารอ้างอิง 
- แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 
- Checklist ข้อมูลที่ต้องรวบรวมและมีข้อมูลสารสนเทศของกองสร้างเสริมสุขภาพ 
- รายการมาตรฐาน / หลักเกณฑ์  / แนวปฏิบัติที่มีอยู่ 
- ข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐานงาน 
- ตารางวิเคราะห์รายการมาตรฐาน 
- กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน 
- แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 
- กรอบหัวข้อของมาตรฐาน 

 
จัดเตรียมและ
ดำเนินการออก
หน่วยแพทยแ์ละ

สาธารณสุข
เคลื่อนที่ 

END 
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- แผนการจัดทำ /ทบทวนมาตรฐาน/แนวทาง 
- ผลการใช้มาตรฐาน / หลักเกณฑ์ /แนวทาง 
- ตารางปรียบเทียบเนื้อหามาตรฐาน 
- ตารางสรุปการแก้ปัญหา 
- ร่างมาตรฐาน 
- บันทึกและสรุปผลการประเมิน/สอบทานมาตรฐานในกรณีต่างๆ 
- บันทึกการปรับปรุงมาตรฐาน  
- บันทึกการสอบทานมาตรฐานซ้ำ 
- เอกสารประกาศใช้มาตรฐาน 
- ทะเบียนมาตรฐาน/ หลักเกณฑ์/ แนวทาง 
- ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- แผนและรูปแบบการติดตามประเมินผล 
- รายงานการติดตามประเมินผล 
- ข้อมูลสถานการณ์  ด้านการส่งเสริม  สุขภาพแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 
- รายงานการวิเคราะห์สรุปผลการส่งเสริมสุขภาพ 
- แบบรายงานผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน 
-   รายงานผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน 
- หลักเกณฑ์/คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
- คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- แบบทดสอบการเรียนรู้ (การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร) 
- ฐานข้อมูลทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- หลักสูตรการอบรมเพ่ิมพูนความรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- รายงานการควบคุม กำกับ มาตรฐานงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- รายงานการสำรวจประชาชนไทยครั้งท่ี 4 
- การคัดกรองสุขภาพ ของกรุงเทพมหานคร 
- สรุปรายงานการประชุม 
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- แนวทางการดำเนินงาน 
- โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
- สรุปรายงานผลการดำเนินการออกหน่วยฯ 
- หนังสือการประสานงาน 
- หนังสือเชิญ 
- คำสั่งต่างๆ 
- สรุปรายงานการประชุม 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพกองสร้างเสริมสุขภาพ  
งานเชิงรับ ได้แก่ การให้บริการดูแลผู้รับบริการซึ่งส่วนใหญ่คือข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครและครอบครัว เป็นการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก            
ให้การดูแล ตรวจรักษาโรคทั่วไปแบบปฐมภูมิ ให้การพยาบาลคัดกรองความเสี่ยง การปฐมพยาบาล การให้คำปรึกษา งานตรวจสุขภาพ การจัดระบบบริการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
โดยยึดหลักการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
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2.7 การให้บริการทางการแพทย์ 
1.กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. -ได้รับบริการสุขภาพเบื้องต้นที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเอาใจใส่ 

-หายป่วย หรือทุเลา มีความพึงพอใจในบริการสุขภาพของหน่วยบริการ ทางการแพทย์ 
-ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์  มีทักษะในการดูแลตนเอง 
-  บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ทักษะในการให้บริการทางการแพทย์ 

และประชาชนทั่วไป 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากรในหน่วยบริการทางการแพทย์(ห้องตรวจโรค) -มีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย พร้อมใช้ มีความปลอดภัยในการทำงาน 

-ได้รับการพัฒนา และ ฟื้นฟู ความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ 
-   มีเครือข่ายการดำเนินงานสำนักงาน โรงพยาบาลเป็นที่ปรึกษา 
-มีระบบรายงานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่สะดวก ไม่เพ่ิมภาระงาน 

หน่วยงานอื่นๆ -ได้รับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเอาใจใส่ 
-   มีข้อตกลงให้บริการ/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เหมาะสม 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
-พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
2542 
-   พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
-   คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 
-มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 

-  ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
-ผู้รับบริการพึงพอใจบริการสุขภาพ 

-การให้บริการบรรลุผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ชัดเจน 
-   ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 
-   ผู้รับบริการมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้ 
-   ไม่เกิดการให้บริการที่เกินความจำเป็นของ
ผู้รับบริการ 
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  2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  คำจำกัดความ 
 - CPG (Clinical practice guideline) หมายถึง แนวทางเวชปฏิบัติที่ใช้เป็นคู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 -  หน่วยบริการทางการแพทย์(ห้องตรวจโรค)หมายถึงหน่วยบริการทางการแพทย์ (ห้องตรวจโรค)กทม.1 และ กทม.2 
 - First Expire First Out (FEFO) หมายถึง การนำยา หรือวัคซีน ที่มีกำหนดวันหมดอายุก่อน นำออกมาใช้ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
-  ให้บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและให้บริการด้วยความเอาใจใส่ -ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  

-  เวลาการให้บริการเฉลี่ย  
-  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพระดับมาก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีพบบ่อย -  ผู้รับบริการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
-  มีการตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  อย่างน้อย 2 ด้านต่อปี 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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  4.แผนผังกระบวนงาน 
    4.1. คลินิกตรวจโรคทั่วไป 
 

ระยะเวลา จำนวน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 
หน่วยบริการทางการแพทย์ (ห้องตรวจโรค กทม.1,2) สพธ กพส. สชส. กภก. 

 
1-5 นาท ี

 
1 

 
 
 

 มาตรฐานการ
พยาบาล PHCA  

  

10-15 นาท ี 1-3      
10-20 นาท ี 1-2  

 
    

30 นาที -               
2 ชั่วโมง 

1-2      

15-30 นาท ี 1-2      
5-10 นาท ี

 
 

1-2      

 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ 

ห้องบัตร 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 
 

เตรียมตรวจ 

พบแพทย ์

รับยา 

START 

ส่งชันสูตร 
 
 

สนบัสนุนยา 
และเวชภณัฑ ์

 
 

บนัทึกขอ้มูล 
ผา่นโปรแกรม 

HCIS ซ่ึงมี 

Serve rอยูท่ี่ 
ส านกัอนามยั 
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4.2. คลินิกตรวจโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
 

ระยะเวลา จำนวน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 
หน่วยบริการทางการแพทย์ (ห้องตรวจโรค กทม.1,2) สพธ กพส./กสภ. สชส. กภก. 

 
1-5 นาท ี

 
1 

 
 
 

 
 

มาตรฐานศบส.
PHCA 

แนวทางดูแล
ผู้ป่วย DM HT  

  

10-15 นาท ี 1-2      
5-10 นาท ี 1-3      

10-20 นาท ี 1-2  
 

    

30 นาที -               
2 ชั่วโมง 

1-4      

10-15 นาท ี 1      

5-10 นาท ี
 
 
 

1-2      

 
 

ประชาสัมพันธ์ 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

START 

ส่งชนัสูตร 
 
 

บนัทึก 
ขอ้มูลผา่น 
โปรแกรม 

HCIS ซ่ึงมี 
Serve rอยู ่

ส านกัอนามยั 
 
 

ห้องบัตร 

เตรียมตรวจ 

พบแพทย์ 

พบพยาบาล DM HTตรวจภาวะแทรกซอ้น 

รับยา 
สนบัสนุนยา 
และเวชภณัฑ ์
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ด้านการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของกรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center) 
 ขอบเขต 

การดำเนินงานด้านการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของกรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center) ภายใต้กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพและสังคม
สงเคราะห์ ประกอบด้วย กระบวนการย่อยในด้านการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กรุงเทพมหานคร, การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของกรุงเทพมหานคร 
(BMA Home Ward Referral Center), การพัฒนาระบบและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) โดยในแต่ละกระบวนการ
ย่อยมีขอบเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการย่อย 1  
การจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
กรุงเทพมหานคร  

- กระบวนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของกรุงเทพมหานคร ทุกศูนย์บริการ-
สาธารณสุข ทั้ง 69แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
- ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย นิยามตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ 
- นำเสนอข้อมูลในการจัดทำแผน การจัดทำร่างของแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง กรุงเทพมหานคร การนำเสนอแผนฯ การประกาศใช้แผนการดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กรุงเทพมหานคร 

กพส. 
(ศูนย์ส่งต่อฯ) 

ศบส. 

กระบวนการย่อย 2   
การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของ
กรุงเทพมหานคร (BMA Home 
Ward Referral Center) 

กระบวนการรับและส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือการการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทุก
ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

กพส. 
(ศูนย์ส่งต่อฯ) 

ศบส./โรงพยาบาลทั้ง
ในและนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการย่อย 3  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการ
พยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของ
กรุงเทพมหานคร (BMA Home 
Ward Referral Center) 

- กระบวนการพัฒนาระบบและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือสนับสนุนกระบวนการรับและ
ส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   

กพส. 
(ศูนย์ส่งต่อฯ) 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการดำเนินงานการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กรุงเทพมหานคร, 

การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของกรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center), การพัฒนาระบบและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral Center) ภายใต้กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

 
            หน่วยงาน 

กระบวนการย่อย 
กพส . สำนักงาน / กอง ศบส. 

การจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ /สรุปสถานการณ์ 

กำหนดทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตาม
ภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตาม
วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน (Corporate Goal)  

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ นำแผนยุทธศาสตร์            
สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ            
และเป้าประสงค์ขององค์กร 
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            หน่วยงาน 
กระบวนการย่อย 

กพส . สำนักงาน / กอง ศบส. 

  
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

  

ศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน
กรุงเทพมหานคร 

รับข้อมูลผู้ป่วยที่จำหน่ายจากสถานพยาบาลภาคี
เครือข่าย 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยและส่งต่อไปยัง               
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผลการเยี่ยมถูกส่งกลับมายังระบบส่งต่อฯ        
ศูนย์ส่งต่อฯและสถานพยาบาลภาคีเครือข่าย

สามารถติดตามดูผลการเยี่ยมได้ 
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            หน่วยงาน 
กระบวนการย่อย 

กพส . สำนักงาน / กอง ศบส. 

การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน
ของกรุงเทพมหานคร     
(BMA Home Ward 
Referral Center) 

 
 
 
 

  

  
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยและส่งต่อไปยัง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 

รับ case ประเมิน ติดตามเยี่ยม
ผู้ป่วย และลงบันทึกผลการเยี่ยม   

ในระบบส่งต่อฯ 
 

ผลการเยี่ยมถูกส่งกลับมายังระบบส่งต่อฯ 
ศูนย์ส่งต่อฯและสถานพยาบาลภาคีเครือข่าย

สามารถติดตามดูผลการเยี่ยมได้ 
 

รับข้อมูลผู้ป่วยที่จำหน่ายจากสถานพยาบาล
ภาคีเครือข่าย 

 

ศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน
กรุงเทพมหานคร 
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            หน่วยงาน 
กระบวนการย่อย 

กพส . สำนักงาน / กอง ศบส. 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และโปรแกรมประยุกต์     
เพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน 
(BMA Home Ward 
Referral Center) 
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 
 

  

 
 
 

วางแผนและจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ 

เพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของ
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้พัฒนาระบบ

และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่  
ผ่านมาเพ่ือวางแผนดำเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการ
พยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของกรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการตามแผนงาน 

ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ 
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กระบวนการย่อย 1 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1.  กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

หน่วยงานและบุคลากรของสำนักอนามัย 1. ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖9 แห่ง ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
2. ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้บริหาร ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 

ประชาชน มีผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

หน่วยงานภาครัฐ รับทราบทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน 

ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี2 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) มิต ิ    
ที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ       
ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพ้ืน    
ที่กรุงเทพมหานคร และมิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าประสงค์ที่ 
7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพ  
ที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 
3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักอนามัย 

การดำเนินการก่อให้เกิด ผลผลิตผลลัพธ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด (KPIs)  

- มีการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่าง
หน่วยงานสามารถวัดผลผลิต ผลลัพธ์ 

- ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับปัญหา 
- ความต้องการ 
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2.  ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

- ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตามเกณฑ์            -ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ ์
-  

 
3.  คำจำกัดความ 

- ไม่มี 
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4.  แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองการพยาบาลสาธารณสุข 
สำนักงาน / 

กอง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผู้อำนวยการ      
กองการพยาบาล

สาธารณสุข 

ผอ.สำนักอนามัย /  
รอง ผอ. สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

5 วัน 5 คน  
 
 
 
 

     

15 วัน 5 คน  
 
 

     

15 วัน 5 คน  
 
 

     

30 วัน 5 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

start 

สำรวจและประเมินแนวโน้มความต้องการและความจำเป็นของแผนงานโครงการ 

ประเมินผลแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติราชการ 

วางแผนยุทธศาสตร์  
 

 end 

เสนอขออนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 

จัดทำแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติราชการ 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

383 
 

 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. 
 

 (5 วัน) ประชุมทบทวนผล
การดำเนินงานและ
วิเคราะหป์ระเมิน
สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน 
 

- ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20ปี
ระยะที่  2 และแผนงานต่างๆที่เกีย่วข้อง 
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ          
ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร ์
 

- กำกับดูแลและ
ควบคุม 
ให้มีกิจกรรมการ
ดำเนิน 
การวางแผนฯ 

-หัวหนา้กลุ่ม 
- นักวิชาการ
พยาบาล 

 - สรุปรายงานผล
การดำเนินงานท่ี
ผ่านมา 
- แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี. 
- แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร 
12 ปี ระยะ ท่ี  2   

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(15 วัน) 1.สร้างแบบสำรวจ
2.ดำเนินการสำรวจ
ความต้องการและ
ความจำเป็นการเข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
แผนงาน 
3.สรุปผลความ
ต้องการและความ
จำเป็นในการจดั
กิจกรรมตาม
แผนงาน 
 
 

- วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็น
การเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 

- กำกับดูแลและ
ควบคุม 
ให้มีกิจกรรมการ
วิเคราะห์ความ
ต้องการและ
ความจำเป็นของ
แผนงาน
โครงการ 
 

-หัวหนา้กลุ่ม 
- นักวิชาการ
พยาบาล 

แบบ TN 
แบบ HRD 

รายงานการวิเคราะห์
ความต้องการและความ
จำเป็นของแผนงาน
โครงการ 

 

START 

วางแผนยุทธศาสตร์ 

สำรวจและประเมิน
แนวโน้มความต้องการ
และความจำเป็นของ
แผนงานโครงการ 

A 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3. 
 

 (15 วัน) จัดทำแผนงาน
โครงการและ
แผนปฏิบัตริาชการ 

- แผนงานโครงการต้องมีคุณภาพผา่นการวิเคราะห์
ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะ ที่ 2และ
แผนปฏิบัติราชการประจำป ี
- กำหนดตัวช้ีวัดในระดับผลลัพธ์ 
(outcome KPIs) และค่าเป้าหมายโดย
พิจารณาผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
เทียบเคียง 

กำกับดแูลและ
ควบคุมการ
จัดทำแผนงาน
โครงการให้
สำเร็จ 

- หวัหน้ากลุ่ม 
- นักวิชาการ
พยาบาล 

 
- แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 12 ป ี
ระยะที่ 2   
- แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี๒๕๕8 สำนกั
อนามัย
กรุงเทพมหานคร และ
แผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 

4.  
 
 
 
 
 

 

 (15 วัน) เสนอขออนุมัติแผนงาน
โครงการ และ

งบประมาณเสนอ
ผู้บริหารและฝ่ายการ
คลังสำนักอนามยัเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ

จากสภา
กรุงเทพมหานคร 

- มีรายละเอียดของแผนงานโครงการที่
ชัดเจน ถูกต้อง และทันเวลา 

กำกับดแูลในการ
นำเสนอแผนงาน
โครงการให้
ถูกต้อง ทันเวลา
ที่กำหนด 

-หัวหนา้กลุ่ม 
- นักวิชาการ
พยาบาล 

 - แผนงานโครงการที่
เสนอขออนุมัต ิ

5.  (30 วัน) มีการตดิตามประเมิน 
ผลการจัดทำแผนงาน
โครงการผ่านความ
เห็นชอบและได้รับ
การอนุมัติจาก
ผู้บริหารให้ดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนด 
  

- มีรายละเอียดการตดิตามประเมนิผลการ
จัดทำแผนงานโครงการสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

กำกับดแูลติดตาม
ประเมิน ผลการ
จัดทำแผนงาน 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- หวัหน้ากลุ่ม 
- นักวิชาการ
พยาบาล 

แบบรายงาน  
สพข2/59 

- รายงานการ
ประเมินผลการจัดทำ
แผนงานโครงการ 
 

6. เอกสารประกอบ 

เสนอขออนุมัติ
แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณ 

จัดทำแผนงาน 
โครงการ และ

แผนปฏิบัติราชการ 

A 

ประเมินผลการจัดทำ
แผนงาน โครงการ  

End 
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• แบบฟอร์ม 
• ไม่มี 
 

• เอกสารอ้างอิง 
• สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
• แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
• แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 
• แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ . ๒๕64 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
• แผนงานโครงการที่เสนอขออนุมัติ 
• รายงานการประเมินผลการจัดทำแผนงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการย่อย 2 : การพัฒนาระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน (BMA Home Ward Referral สำนักอนามัย) 
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1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

หน่วยงานและบุคลากรของสำนักอนามัย ผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้บริหาร ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการและได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

หน่วยงานภาครัฐ รับทราบทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน 

ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งต่อและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี2 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) มิติที่ 
1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมี
โอกาสได้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป้าประสงค์ท่ี 1.6.3.2 จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และมิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าประสงค์ท่ี 
7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพที่
เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 
3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักอนามัย 

การดำเนินการก่อให้เกิด ผลผลิตผลลัพธ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด (KPIs)  

- มีการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่าง
หน่วยงานสามารถวัดผลผลิต ผลลัพธ์ 

- ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับปัญหา 

- ความต้องการ 
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2.  ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

- - ศูนย์กลางระบบส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน BMA Home Ward Referral Center 
จากโรงพยาบาลสู่ศูนย์บริการสาธารณสุขตามพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- - ผู้ป่วยที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อผ่านระบบ BMA Home 
Ward Referral เพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
- แนวทางในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายปฏิบัติงานไป
ในทิศทางเดียวกัน 

- - ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อได้รับการดูแลตอ่เนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 
- - ผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บา้นมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- - โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงและประสานงานผ่านระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บา้น 
-  

 
3.  คำจำกัดความ 

-  โรงพยาบาลในเครือข่าย คือ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
-  โรงพยาบาลนอกเครือข่าย คือ โรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  แผนผังกระบวนงาน 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองการพยาบาลสาธารณสุข 
สำนักงาน / 

กอง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผู้อำนวยการกอง
การพยาบาล
สาธารณสุข 

ผอ.สำนักอนามัย /  
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม-
พฤศจิกายน 

 
 
 
 
 

5 คน  
 
 
 
 

     

ธันวาคม 5 คน 
 
 
 
 

      

มกราคม 5 คน 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 
 
 

START 

วิเคราะหป์ัญหา 

 

ทบทวน/กำหนดกลยุทธ์ 
 

 

วางแผนการดำเนินงาน 

รายงานการรับ-ส่งต่อ และ
เยี่ยมบ้านผู้ปว่ย 

 

รายงานการเยีย่มบา้นใน

ระบบ BMA Home 
Ward Referral  

 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่2 
(พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) มิติที ่1.6 ปลอดโรค
คนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.3  คน
กรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทาง
การแพทย์ และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 จัดบริการ
ทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
- แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี  
พ.ศ. 2564 
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนัก
อนามัย 
 

A 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองการพยาบาลสาธารณสุข 
สำนักงาน / 

กอง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผู้อำนวยการกอง
การพยาบาล
สาธารณสุข 

ผอ.สำนักอนามัย / 
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

กุมภาพันธ์ 
 
 
 
 
 

 

5 คน       

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 
 
 

 

บุคลากรกพส.
ร่วมกับ

บุคลากรศบส. 

      

 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

A 

 

จัดทำแผนการรับและ          
ส่งต่อผู้ป่วย 

 สรุปการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง สรุปการรับฟัง 

ความคิดเห็น 

วางแผนการติดตามเยี่ยมผู้ปว่ย 
ร่วมกับศบส. 

วางแผนการติดตาม
เยี่ยมผู้ป่วย 

 

END 

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับศบส. 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
ร่วมกับสหวิชาชีพ 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  ตุลาคม-
พฤศจิกายน 
(1 เดือน) 

ประชุมทบทวนผลการ
ดำเนินงานและ
วิเคราะห์การรับ-ส่งต่อ
และการติดตามเยี่ยม
บ้าน 

- การวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร
ต่างๆและข้อมูลในระบบส่งต่อฯ 

- จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

- นักวิชาการ
พยาบาล 

แบบฟอร์มการรับ
และส่งต่อผู้ป่วย
จากโรงพยาบาล
และแบบฟอร์ม
บันทึกผลการเยีย่ม
บ้าน 

- รายงานผลการส่งต่อ
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใน/
นอก สังกัด กทม. 
- รายงานการรับส่งต่อ

ผู้ป่วยของศบส. 
- รายงานผลการเยี่ยมบา้น 

2.  ธันวาคม 
(1 สัปดาห์) 

ทบทวน/กำหนด
แนวทางการดำเนินงาน
โดยทบทวนวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในระยะสั้น
ระยะยาวและพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการ
ดำเนินการ 
 
 
 
 

- ทบทวน/กำหนดวัตถุประสงค์
เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว
และความเป็นไปได้ในการ
ดำเนินการ 
 

- - ผอ.กพส 
- นักวิชาการ

พยาบาล 
- พยาบาลศบส. 
 

- - แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร20 ปี 
ระยะที่2 (พ.ศ. 2561-พ.ศ.
2565) มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคน
เมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที ่
1.6.3  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมี
โอกาสได้รับบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 
จัดบริการทางการแพทย์ให้
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
- แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำป ี 
พ.ศ. 2564 
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
พ.ศ. 2564 สำนักอนามยั 
 

3.  ตลอด
ปีงบประมาณ 

- จัดทำแผนการรับและ          
ส่งต่อผู้ป่วย 
- วางแผนการติดตามเยีย่ม

- กำหนดตัวช้ีวัดในระดับผลลัพธ์ 
outcome KPIs (และค่าเปา้หมายโดย
พิจารณาผลการดำเนินงานของ

- - ผอ.กพส 
- นักวิชาการ

พยาบาล 

- - แผนการรับและส่งต่อผู้ป่วย 
- แผนการติดตามเยี่ยมผู้ปว่ย 

START 

วิเคราะห์
ปัญหา 

 
กำหนด 
กลยุทธ์ 

A 

A 

วางแผนการ
ดำเนินงาน 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

ผู้ป่วย รว่มกับศบส. 
 
 

หน่วยงานเทียบเคียง 
- กำหนดระยะเวลาในการบรรลุ

เป้าประสงค์ดังกล่าวทีส่อดคล้องกับ
กรอบเวลาในการทบทวนผลการ
ดำเนินงาน 
- ลำดับความสำคญัของเป้าประสงคต์าม

เกณฑ์ที่เหมาะสม 

- พยาบาลศบส. 

4.  ตลอด
ปีงบประมาณ 

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
ร่วมกับศบส.ตามสภาพ
การเจ็บป่วยของผู้ป่วย 

- กำหนดตัวช้ีวัดในระดับ outcome 
เพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน โดยมี
เป้าหมายใหผู้้ป่วยมคีุณภาพชีวิตที่ดี 

- - ผอ.กพส 
- นักวิชาการ

พยาบาล 
- พยาบาลศบส. 

- - รายงานผลการเยีย่มผู้ป่วย 

6.  สิงหาคม - ประเมินผลการรับ-ส่ง
ต่อและการเยี่ยมผู้ป่วย
ในระบบส่งต่อฯ 
- ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
 
 

- กำหนดตัวช้ีวัดในระดับ outcome 
เกี่ยวกับการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 
- กำหนดตัวช้ีวัดในระดับ outcome 

เกี่ยวกับการตดิตามเยี่ยม 

ศูนย์ส่งต่อเพื่อการ
พยาบาลต่อเนื่องที่
บ้าน 
กรุงเทพมหานคร 

- ผอ.กพส 
- นักวิชาการ

พยาบาล 
- พยาบาลศบส. 

- - 

 
 
 
 
 
6.  เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 

ติดตาม
เยี่ยมผู้ป่วย
ร่วมกับศบส

. 
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- ไม่มี 
 

• เอกสารอ้างอิง 

• แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร20 ปี ระยะท่ี2 (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.3  คนกรุงเทพฯ                    
ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพและมาตรฐานเป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุม               
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

• แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 
• แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักอนามัย 
• รายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใน/นอก สังกัด กทม. 
• รายงานการรับส่งต่อผู้ป่วยของศบส. 
• รายงานผลการเยี่ยมบ้าน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการย่อย 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของกรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center) 
1. กรอบแนวคิด 
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ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

หน่วยงานและบุคลากรของสำนักอนามัย  1.  ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖9 แห่ง และโรงพยาบาลตา่งๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินงานในระบบส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral สำนักอนามัย) ได้อย่างถูกตอ้ง 

2.  ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ได้รับการดแูลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้บริหาร  ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ประชาชน  มีผลผลิต ผลลัพธ์ที่ สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

หน่วยงานภาครัฐ  รับทราบทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน  

ภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี2 (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) มิต ิ      
ที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ          
ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
2. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 
3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักอนามัย  

การดำเนินการก่อให้เกิด ผลผลิตผลลัพธ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด (KPIs) 

- มีการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่าง
หน่วยงาน สามารถวัดผลผลิต ผลลัพธ์        
ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับปัญหา ความ
ต้องการ  

 
 
 

2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

- - ศูนย์กลางระบบส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน BMA Home Ward Referral Center 
จากโรงพยาบาลสู่ศูนย์บริการสาธารณสุขตามพ้ืนที่รับผิดชอบ  

- - ผู้ป่วยส่งต่อได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 
- พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข               
ในการใช้งานโปรแกรมส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน (BMA Home Ward Referral 
สำนักอนามัย) 

- - ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖9 แห่ง และโรงพยาบาลในเครือข่าย 
-   โรงพยาบาลนอกเครือข่าย สามารถดำเนินงานในระบบส่งต่อผู้ป่วยที่บ้านได้อยา่งถูกต้อง 
- - ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อได้รับการดูแลตอ่เนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 
- - บุคลากรศูนยบ์ริการสาธารณสุขสามารถใช้งานโปรแกรมส่งต่อผู้ป่วยทีบ่้าน (BMA Home   
-   Ward Referral สำนักอนามัย) ได ้

 
3.  คำจำกัดความ 

-  โรงพยาบาลในเครือข่าย คือ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
-  โรงพยาบาลนอกเครือข่าย คือ โรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  แผนผังกระบวนงาน 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองการพยาบาลสาธารณสุข 
สำนักงาน / 

กอง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผู้อำนวยการกอง
การพยาบาล
สาธารณสุข 

ผอ.สำนักอนามัย /  
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม 
1 วัน 

2 คน  
 
 
 
 

     

สิงหาคม 
3 วัน 

35 คน 
 
 
 

      

สิงหาคม 
1 วัน 

35 คน 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

สิงหาคม 
3 วัน 

 

35 คน 
 

      

สิงหาคม 
3 วัน 

2 คน       
A 

START 

วิเคราะหป์ัญหา 

 

ทบทวน/กำหนดกลยุทธ์ 
 

 

กำหนดประเด็นปัญหา 
 

กำหนดกลยุทธ์หลัก 

รายงานการรับและ
ส่งต่อผู้ป่วย 

 

รายงานการส่งต่อผู้ปว่ยจาก
โรงพยาบาลใน/นอก

สังกัด กทม. 
 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่2 
(พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) มิติที ่1.6 ปลอดโรค
คนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.3  คน
กรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทาง
การแพทย์ และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 จัดบริการ
ทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
- แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี  
พ.ศ. 2564 
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนัก
อนามัย 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

 หน่วยงาน 

กองการพยาบาลสาธารณสุข 
สำนักงาน / 

กอง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผู้อำนวยการกอง
การพยาบาล
สาธารณสุข 

ผอ.สำนักอนามัย / 
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน 
3 วัน 

 
 
 
 

35 คน       

กันยายน 
1 วัน 

 
 
 
 

2 คน       

กันยายน 
7 วัน 

 
 
 
 

ผอ.กพส.      
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A 

 

จัดทำแผนการรับและ          
ส่งต่อผู้ป่วย 

ขออนุมัติโครงการการรับและ
ส่งต่อผู้ป่วย 

และประกาศใช้ 

 สรุปการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

อนุมัติ 
ประกาศใช ้

END 

 

กำหนดแผนงาน / โครงการ 
 

สรุปการรับฟัง 
ความคิดเห็น 
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5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  กรกฎาคม 
(1 วัน) 

ประชุมทบทวนผลการ
ดำเนินงานและวิเคราะห์
ประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน 

- การวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารต่างๆ 
- จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ

ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

- นักวิชาการ
พยาบาล 

แบบฟอร์มการรับ
และส่งต่อผู้ป่วย
จากโรงพยาบาล
และ 
ศบส. 

- รายงานผลการส่งต่อ
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใน/
นอก สังกัด กทม. 
- รายงานการรับส่งต่อ

ผู้ป่วยของศบส. 
2.  สิงหาคม 

(3 วัน) 
ทบทวน/กำหนด
แนวทางการดำเนินงาน
โดยทบทวนวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในระยะสั้น
ระยะยาวและพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการ
ดำเนินการ 
 
 
 
 

- ทบทวน/กำหนดวัตถุประสงค์
เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว
และความเป็นไปได้ในการดำเนินการ 
 
 

- - รอง ผอ.สนอ 
- ผอ.กพส 
- นักวิชาการ

พยาบาล 
- พยาบาลอาวุโส

ของศปง. 6 แห่ง 
- ข้าราชการ 13

ส่วนราชการ  
 

 - แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร20 ปี 
ระยะที่2 (พ.ศ. 2561-พ.ศ.
2565) มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคน
เมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที ่
1.6.3  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมี
โอกาสได้รับบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มี
คุณภาพและมาตรฐานเปา้ประสงค์
ที่ 1.6.3.2 จัดบริการทาง
การแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
- แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำป ี 
พ.ศ. 2564 
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 
2564 สำนักอนามยั 
 
 
 
 
 
 
 

START 

วิเคราะห์
ปัญหา 

 
กำหนด 
กลยุทธ์ 

A 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3.  สิงหาคม 
(1 วัน) 

ประชุมกำหนดประเดน็ปัญหา
เป้าประสงค์ตัวชีว้ัดและค่า
เป้าหมาย 

- กำหนดตวัชี้วัดในระดับผลลัพธ ์
(outcome KPls) และค่าเป้าหมายโดยพิจารณา
ผลการดำเนนิงานของหน่วยงานเทยีบเคยีง 

- กำหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าประสงคด์ังกล่าว
ที่สอดคลอ้งกับกรอบเวลาในการทบทวนผลการ
ดำเนนิงาน 

- ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ตามเกณฑ์ที่
เหมาะสม 

- - รอง ผอ.สนอ 

- ผอ.กพส 

- นักวชิาการ
พยาบาล 

- พยาบาลอาวโุส
ของศปง. 6 แห่ง 

- ข้าราชการ 13ส่วน
ราชการ  

- รายงานประชมุ 

4.  สิงหาคม 
(3 วัน) 

ประชุมกำหนดกลยทุธ์หลกัใน
แต่ละประเดน็ปัญหา 

- กำหนดกลยทุธ์หลกั โดย 

▪ วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
(KSF-Key Success Factor) 

▪ พิจารณาจุดออ่นจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค
(SWOT) 

▪ กำหนดกลยทุธ์หลกัทีส่อดคลอ้งกับKSF 
และผลการ SWOT 

- กำหนดตวัชี้วัดในระดับผลผลิต(output KPIs)และ
ค่าเป้าหมายสำหรับแต่ละกลยุทธ์หลกั 

- ศูนยส์่งต่อเพื่อ 
การพยาบาล 
ต่อเนื่องที่บ้าน 
กรุงเทพมหานคร 

- รอง ผอ.สนอ 

- ผอ.กพส 

- นักวชิาการ
พยาบาล 

- พยาบาลอาวโุส
ของศปง. 6 แห่ง 

- ข้าราชการ 13ส่วน
ราชการ 

- รายงานประชมุ 

6.  กันยายน 
(1วัน) 

กำหนดแผนงาน   / โครงการ
และงบประมาณทีจ่ะ
ดำเนนิการเพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายและตัวชีว้ัดทีก่ำหนด
ไว้ 

- วิเคราะห์กำหนดแผนงาน / โครงการ โดย 

▪ พิจารณาวตัถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วดัของ
โครงการงบประมาณเปรยีบเทียบกับ
ผลผลิตผลลัพธแ์ละความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

▪ กำหนดผูร้ับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการให้
ชัดเจน 
 

- ศูนยส์่งต่อเพื่อ 
การพยาบาล 
ต่อเนื่องที่บ้าน 
กรุงเทพมหานคร 

- รอง ผอ.สนอ 

- ผอ.กพส 

- นักวชิาการ
พยาบาล 

- พยาบาลอาวโุส
ของศปง. 6 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการ
วิเคราะห์โครงการ 

- 

A 

B 

กำหนด 
แผนงาน/
โครงการ 

กำหนด
ประเด็นปัญหา 

กำหนด 
กลยุทธห์ลัก 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

    ▪ วิเคราะหค์วามเสี่ยงของแผนงาน/
โครงการ 

▪ จัดลำดับความสำคัญของ
แผนงาน/โครงการ 

- ประชุมร่วมกับคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่าย 

 - ข้าราชการ 13
ส่วนราชการ 

  

7.  กันยายน 
(1วัน) 

รวบรวมแผนงาน   /
โครงการการรับและส่ง
ต่อผู้ป่วยสำนักอนามัย 

- จัดทำร่างแผนงาน/โครงการการรบัและ
ส่งต่อผู้ป่วยของสำนักอนามัย 
- มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคี

เครือข่าย 

ผอ.กพส
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
จัดทำแผนปฎบิัติ
ราชการฯ 

นักวิชาการ
พยาบาล 

 

โครงการการรับ
และส่งต่อผู้ป่วย 
สำนักอนามัย 
 

สรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข รพ.ใน/นอก  
สังกัด  

8.  
 
 

กันยายน 
(1วัน) 

ขออนุมัติโครงการการ
รับและส่งต่อผู้ป่วย/
ประกาศใช้ 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประกาศใช้แผนปฎิบัติราชการประจำป ี
 
 
 
 

ผอ.สนอ. 
 

ผอ.กพส - โครงการรับและส่งต่อผู้ป่วย 
สำนักอนามัย 

 
 
6.  เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 
 

• เอกสารอ้างอิง 

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพยาบาลสาธารณสุขและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral 
Center) ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

จัดทำแผน 
การรับและส่ง

ต่อผู้ป่วย 

END 

ขออนุมัติแผน
และประกาศใช้ 

B 
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ด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
         การป้องกันและควบคุมโรคภายใต้กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยกระบวนการย่อยในด้านการเฝ้าระวังโรค การสอบสวน
และควบคุมโรค และการป้องกันโรค โดยในแต่ละกระบวนการย่อยมีขอบเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. การเฝ้าระวังโรติดต่อ เป็นการเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อที่สำคัญ ยกเว้นโรคเอดส์ วัณโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังทั้งใน 
ระบบรายงานที่เน้นการได้รับข้อมูลจากสถานพยาบาลต่างๆ และการ 
เฝ้าระวังเหตุการณ์ 

กคร. ศบส. 
สนข. 

2. การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ เป็นการสอบสวนโรคเพ่ือให้ได้ข้อมูลสาระสำคัญทางระบาดวิทยาที่ 
ครบถ้วนและมีคุณภาพ การวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์หาปัจจัยเสี่ยงที่เป็น 
สาเหตุของการระบาดอย่างเหมาะสม และการควบคุมการระบาด ของ
โรคติดต่อ 

กคร. ศบส. 
สนข. 

3. การป้องกันโรคติดต่อ เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
รูปแบบ แนวทาง และแผนการดำเนินงานต่างๆ ในการป้องกันโรค 
ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข สำงานเขต และสถานศึกษาต่างๆ 
ตลอดจนการกำกับติดตามประเมิน และสรุปผลการป้องโรคติดต่อ 

กคร. ศบส. 
สนข. 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการด้านการป้องกันและควบคุมโรคภายใต้กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

 
 หน่วยงาน                                        

  
กระบวนการย่อย 

รวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในระบบรง.506 

ศบส. / สนข. กคร. 

วิเคราะห์และจัดทำสถานการณ์โรคติดต่อ 
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

การสอบสวนและควบคุม
โรคติดต่อ 

รับแจ้งข่าวการระบาดและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

สอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ 

การป้องกันโรคติดต่อ วางมาตรการและดำเนินการป้องกัน 
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กระบวนการย่อย 1: การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต -ทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ 

-ทราบแนวทางคำแนะนำในการจัดการโรคระบาดจากระบบสารสนเทศ 
 

สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
เครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ ได้แก่ 
สถานพยาบาลรัฐและเอกชน 
สถานศึกษา สถานประกอบการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน ชุมชน ทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ 
หน่วยภาครัฐ และเอกชนอื่น 

 
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

-  สอดคล้องกับ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 -มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังภายในเวลา 
ที่กำหนด 
-มีการแจ้งข่าวการระบาดโรคติดต่อที่สำคัญ ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และ 
   ประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคได้ 
-  เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับติดตามผลการดำเนินงาน 
   ป้องกันและควบคุมโรค 

 

2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

มีการจัดทำสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละของการจัดทำสถานการณ์โรคติดต่อสำคัญภายในเวลาที่กำหนด 
 

 

3. คำจำกัดความ     
โรคติดต่อที่สำคัญ  เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ  
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4. แผนผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน 
กองควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานอ่ืน 

1 วัน 3 คน   

5 วัน 5 คน  - สำนักงานเขต(เฉพาะโรคไข้เลือดออก) 
- ศูนย์บริการสาธารณสขุ 
- โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลรัฐบาลสงักัดอ่ืนๆ 
- โรงพยาบาลเอกชน 

2 วัน 6 คน   

2 วัน 6 คน   

1 วัน 6 คน  กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 

 

Start 

ดึงข้อมูลผู้ป่วยในระบบ รง.506 
นิยามโรคติดเชื้อ 

ประเทศไทย 

เรียบเรียงและตรวจ 
สอบข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

จัดทำสถานการณ์โรค 

เผยแพร่สถานการณ์โรคติดต่อ 

End 

คู่มือเฝ้าระวังโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  1 วัน ดึงข้อมูลผู้ป่วยจาก 
ฐานข้อมูลบัตรรายงาน 
ผู้ป่วย 
(รง 506) 

- ดึงข้อมูลผู้ป่วยแต่ละ 
  รายได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
  ทุกตัวแปร และรวดเร็ว 
  ทันเวลา 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

- เจ้าหน้าที ่
  ช่วยงานด้าน 
  สารสนเทศ 

 - นิยามโรคติดเชื้อ 
ประเทศไทย 
2550 
-ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องชื่อ
และอาการสําคัญ
ของโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวังพ.ศ.
๒๕๕๙ 
- คู่มือเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 

2  5 วัน เรียบเรียงข้อมูลผู้ป่วย 
โดยจำแนกตามรหัสโรค 
และรายเดือนให้ถูกต้อง 

- เรียบเรียงข้อมูลตาม 
  รหัสโรค 
- จำแนกสถานที่อยู่ขณะ      
  เริ่มป่วยรายจังหวัด   
  เขตและแขวง 
- วันเริ่มป่วยรายเดือน 
- ตรวจสอบผู้ป่วยซ้ำซ้อน 
- ตรวจสอบความถูก
ต้องการรายงานโรคให้ตรง
ตามนิยาม 

- - นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
  สาธารณสุข 
- เจ้าพนักงาน 
  สาธารณสุข 
- นักวิชาการสถิติ 

- - นิยามโรคติดเชื้อ 
ประเทศไทย 
2550 
-ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องชื่อ
และอาการสําคัญ
ของโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวังพ.ศ.
๒๕๕๙ 

START 

ดึงข้อมูลผู้ป่วย 

เรียบเรียงและ 
ตรวจสอบข้อมูล 

A 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผอดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3  2 วัน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลา 
สถานที่ บุคคล นำเสนอ 
ในรูปแบบแผนภูมิ 
ตาราง ค่าสถิติ 

- นำเสนอตามรูปแบบ       
การนำเสนอข้อมูล 

  มาตรฐาน 

- - นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
  สาธารณสุข 
- เจ้าพนักงาน 
  สาธารณสุข 
- นักวิชาการสถิติ 

- - คู่มือการจัดทำ 
สถานการณ์ 
โรคติดต่อ 

4  2 วัน นำผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลมาจัดทำเป็น 
เอกสารอิเลคโทรนิก 

- มีองค์ประกอบของ 
  เอกสารครบถ้วนตาม 
  รูปแบบที่กำหนด 

- ตรวจสอบเอกสาร 
  ก่อนเผยแพร่โดย   

หัวหน้ากลุ่มงาน 
  หรือนักวิชาการ 
  สาธารณสุขหรือ 
  นักวิชาการสถิติ 

- นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
  สาธารณสุข 
- เจ้าพนักงาน 
  สาธารณสุข 
- นักวิชาการสถิติ 

- - คู่มือการจัดทำ 
สถานการณ์ 
โรคติดต่อ 

5  1 วัน เผยแพร่เอกสาร 
สถานการณ์โรคติดต่อ 
ผ่านทาง e-mail หรือ 
โทรสารหรือหนังสือ 
ราชการหรือช่องทางอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

- เผยแพร่ไปยัง 
  กลุ่มเป้าหมายได้ 
  ครบถ้วน 

- - นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
  สาธารณสุข 
- เจ้าพนักงาน 
  สาธารณสุข 
- นักวิชาการสถิติ 

- - 

 
 
 

A 

จัดทำ 
สถานการณ์ 
โรคติดต่อ 

เผยแพร่เอกสาร 
สถานการณ์โรค 

END 

วิเคราะห์ข้อมูล 
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6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

 

• เอกสารอ้างอิง 
- นิยามโรคติดเชื้อประเทศไทย 2550 
- คู่มือการจัดทำสถานการณ์โรคติดต่อ 
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กระบวนการย่อย 2: การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการระบาด ทราบสาเหตุแหล่งโรค ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดสามารถควบคุมการระบาดของโรคไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง 

 
ประชาชนที่ถูกควบคุม ทราบแนวทางการกักกัน การแยกกัก สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต ความรู้ ทักษะ และสนับสนุนทางด้านทรัพยากรในการสอบสวนโรคที่เพียงพอ และสามารถควบคุมการระบาด 

ของโรคไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง 
ผู้บริหาร สามารถควบคุมการระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารกับสาธารณชนเพ่ือไม่ให้เกิด 

ความตระหนัก 
บุคคลภายในหน่วยงาน ทราบแนวทางในการรักษา เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรค และสถานการณ์ระบาดเพ่ือจัดเตรียม

ทรัพยากรที่เพียงพอ 
โรงพยาบาล ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรที่เพียงพอ ในการสนับสนุนหน่วยปฏิบัติ และระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว 
สถานศึกษา แกนนำชุมชน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการเฝ้าระวังและวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหากเป็นพ้ืนที่ที่มีการ

ระบาดต้องการทราบถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 - สันนิษฐานสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของการ 

  ระบาดได้ 
- เสนอแนะแนวทางการควบคุมการระบาดของ 
  โรคติดต่อได้ 

- ตอบสนองต่อเหตุการณ์ระบาดได้อย่างเหมาะสม 
- ชะลอการแพร่ระบาดของโรคได้ 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
มีการจัดทำรายงานการสอบสวนโรคตามเกณฑ์ท่ีกำหนด -ร้อยละของการจัดทำรายงานสอบสวนโรคตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

-ร้อยละของการควบคุมโรคติดต่ออันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน 2 ระยะฟักตัว 
 
3. คำจำกัดความ 

โรคติดต่อที่สำคัญ  เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ   
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4. แผนผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน 
หน่วยงานอื่น กองควบคุมโรคติดต่อ 

1 วัน 3 คน   

2 วัน 4 คน   

2 วัน 2 คน   

1 ชั่วโมง 2 คน   
 
 
 
 
 
 

Start 

รับและตรวจสอบ
ข้อมูลการระบาด 

ศึกษาทางระบาดวิทยาแและ
ควบคุมโรค 

จัดทำรายงาน 
การสอบสวนโรคเบื้องต้น 

นำเสนอผู้บริหารผ่านทาง 
e-mail, fax หรือหนังสือ 

End 

มาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 

ข้อมูลทั่วไป จำนวนผู้ปว่ย      
ประวัติการสัมผัสโรค การรักษา 

นิยามโรคติดเชื้อ 
ประเทศไทย 2550 

แนวทางการรับแจ้งข่าวและ
สอบสวนโรค 

แนวทางการสอบสวนควบคุม
โรค 

คู่มือการเขียนรายงานสอบสวน
โรค 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

 
 
 
 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/

บันทึก 
เอกสารอ้างอิง 

1  1 วัน รับและตรวจสอบ
ข้อมูลการระบาด
ของโรค 

- บันทึกในทะเบียนรับแจ้งข่าว - ตรวจสอบ
ยืนยันข้อมูลการวินิจฉัยที่สอดคล้องกับ
สัญญาณภัยหรือสิ่งบ่งชี้     เหตุอันตรายเพ่ือ
ตรวจจับการระบาด  (เกณฑ์การออก
สอบสวนโรค) 

- - นายแพทย์ 
- นักวิชาการ       

สาธารณสุข 
- เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 

- -มาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT) 
-แนวทางการรับแจ้งขา่ว
และสอบสวนโรคกอง
ควบคุมโรคติดต่อ 

2  2 วัน รวบรวมข้อมูล
สาระสำคัญของการ
เกิดโรค ศึกษาทาง
ระบาดวิทยา และ
เสนอแนะแนวทาง
ควบคุมโรค 

- รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
▪ บุคคล เวลา สถานที่ 
▪ Clinical description หรืออาการ 
▪ ผลการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 
▪ แหล่งและชนิดความเสี่ยง 
▪ จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น 

- ดำเนินการควบคุมโรคตามสาเหตุที่ได้จาก
การสอบสวนโรค 

 

- - นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
  สาธารณสุข 
- เจ้าพนักงาน 

สาธารณสุข 

- - นิยามโรคติด 
  เชื้อประเทศ 
  ไทย 2550 
-  แนวทางการ
สอบสวนควบคุม
โรค 
 
 
 
 

Start 

รับและตรวจสอบ
ข้อมูลการระบาด 

ศึกษาทาง
ระบาดวิทยา

และควบคุมโรค 

A 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/

บันทึก 
เอกสารอ้างอิง 

3  2 วัน จัดทำรายงานการ
สอบสวนโรค
เบื้องต้น 

- รายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

▪ ความเป็นมา 
▪ ผลการสอบสวน 
▪ กิจกรรมควบคุมโรคที่ดำเนินการแล้ว 
▪ แนวโน้มการระบาด 
▪ สรุปความสำคัญทางสาธารณสุขและ 

ความเร่งด่วน 
- ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ตรวจสอบ
เอกสารก่อน
การเผยแพร่
โดยหัวหน้า
กลุ่มงานหรือ
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

- นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
  สาธารณสุข 
- เจ้าพนักงาน 
  สาธารณสุข 

- - คู่มือการเขียน 
  รายงานสอบสวน 
  โรค 
 

4  1 ชั่วโมง นำเสนอรายงานผล
การสอบสวนโรค
เบื้องต้นให้แก่
ผู้บริหาร ผ่านทาง
e-mail หรือ
โทรสารหรือหนังสือ
ราชการหรือ
ช่องทางอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

- เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน - - นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
  สาธารณสุข 
- เจ้าพนักงาน 
  สาธารณสุข 

- - 

 
 
 
 

A 

น าเสนอ 

ผูบ้ริหาร 

END 

จัดทำรายงาน 
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เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
ไม่มี 

• เอกสารอ้างอิง 
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 
นิยามโรคติดเชื้อประเทศไทย 2550 
คู่มือการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
แนวทางการรับแจ้งข่าวและสอบสวนโรค 
แนวทางการสอบสวนและควบคุมโรค 
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กระบวนการย่อย 3: การป้องกันโรคติดต่อ 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการระบาด - ได้รับรู้แนวทางเพ่ือสามารถป้องกันดูแลตนเองได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการระบาด 
ผู้บริหาร, โรงพยาบาล, สำนักงานเขต,  
สถานศึกษา, ศูนย์บริการสาธารณสุข, 
สถานประกอบการ 

แนวทางในการป้องกันโรคท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายและได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากรเพ่ือ
ดำเนินการป้องกันโรค 

 
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

-สอดคล้องกับ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 

- ความครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง 
- ความเหมาะสมของแนวทางป้องกันกับกลุ่มเป้าหมาย 

- ประชาชนได้รับการป้องกันจากโรคติดต่อที่สำคัญ 
 

 
2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
องค์ความรู้ แนวทางการป้องกันเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม 
สามารถดำเนินการได้จริงและส่งผลต่อการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ 

- ร้อยละของพ้ืนที่เสี่ยงที่มีโครงการ/กิจกรรม ในการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ 
(ตามท่ีแต่ละพ้ืนที่กำหนด) 
อัตราป่วยโรคติดต่อที่สำคัญไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 

 
3. คำจำกัดความ 

โรคติดต่อที่สำคัญ  เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ   
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะ 
เวลา 

จำนวน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 
กองควบคุมโรคติดต่อ 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ผู้อำนวยการกอง/ 
สำนักงาน 

หน่วยงานอ่ืน 

15 วัน 2 คน  
 

   
 

   

60 วัน 10 วัน  
 
 

   

60 วัน 5 คน  
 
 
 

   

30 คน 2 คน  
 
 

   

Start 

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห ์
จัดลำดับความสำคัญ 

จัดทำแผนการป้องกันโรค 

สื่อสารและติดตามการดำเนินการ 

สรุปการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

ประชุม 

ประเมินและสรุปผล 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

รายงานผู้บริหาร 

END 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 
 

 
 

โรคติ/ขอ้มูลจากการเฝ้า 
  ระวงั และสอบสวนโรค 

- รายงานการวิเคราะห์ 
  สถานการณ์และจดัล าดบั 

  ความส าคญัของการควบคุม 

  โรค 

 
 

- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- สถิติ/ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง  
และสอบสวนโรค 
- รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
และจัดลำดับความสำคัญของการ
ควบคุมโรค 

 

 สปสช./
HCIS/R.36 
 

 
 

 
 

โรคติ/ขอ้มูลจากการเฝ้า 
  ระวงั และสอบสวนโรค 

- รายงานการวิเคราะห์ 
  สถานการณ์และจดัล าดบั 

  ความส าคญัของการควบคุม 

  โรค 

 
 

- ประเด็นสำหรับการนิเทศ 
ติดตาม 
- แบบรายงานการดำเนินงาน 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  
 
 
 
 

15 วัน รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์
โรคติดต่อในพ้ืนที่ 

-รวบรวมข้อมูลจากการเฝ้าระวัง
และการสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ 
เช่น แนวโน้มการเกิดโรคแหล่งและ
ชนิดความเสี่ยงความชุก กลุ่มเสี่ยง 
เป็นต้น 
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านโรคติดต่อ 
โดยจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
- จัดลำดับความสำคัญของการ
ควบคุมโรค โดยกำหนดเกณฑ์การ
พิจารณาที่ชัดเจน เช่น 
▪ ความรุนแรง/ผลกระทบของ

โรค 
▪ จำนวนกลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง 

 - นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
สาธารณสุข 
-เจ้า
พนักงาน 
สาธารณสุข 

- - รายงานการ
พยากรณ์โรค 
- สถิติ/ข้อมูล 
จากการเฝ้าระวัง 
และสอบสวนโรค 
- รายงาน 
วิเคราะห์
สถานการณ ์
และจัดลำดับ
ความสำคัญของ
การควบคุมโรค 
-นิยามโรคติดเชื้อ
ประเทศไทย 
2550 
- ประกาศ 
กระทรวง
สาธารณสุขเร่ือง
ชื่อและอาการ
ของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวังพ.ศ.
๒๕๕๙ 
 
 

Start 

รับและตรวจสอบ 
ข้อมูลการระบาด 

A 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

2  
 
 

60 วัน จัดทำแผนการดำเนินการ
ป้องกันโรค ในแต่ละพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม ระดมความคิดเห็นจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
กำหนด 
-วัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมาย 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- แนวทาง/วิธีการ/มาตรการ 
- ผู้รับผิดชอบ 
- ระยะเวลาดำเนินการ 
  การติดตามประเมินผล 

-ผอ.กอง/สนง 
- หัวหน้ากลุ่ม
งาน 
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของแผน 
 
 
 

-ผอ.กอง/
สนง 
- นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
สาธารณสุข 
 

 สรุปการรับฟัง
ความคิดเห็น
ปรับปรุงแก้ไข 

3  
 
 
 
 

60วัน สื่อสาร เผยแพร่แผนการ
ป้องกันโรคไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และติดตาม
การดำเนินการตามแผน 

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนที่กำหนด พร้อมเปรียบเทียบกับ
สถิติข้อมูลการเฝ้าระวัง (รายงาน
สถานการณ์) ในแต่ละโรครายพ้ืนที ่

-เจ้าหน้าที่
ของกอง/สนง.
เป็นผู้นิเทศ 
ติดตาม  
พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 

-นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
สาธารณสุข 
-เจ้า
พนักงาน 
สาธารณสุข 

- - ประเด็น
สำหรับการ
นิเทศติดตาม 
- แบบรายงาน
การดำเนินงาน 

4  
 

30 นาท ี เป็นการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพร้อม
สรุปผลการดำเนินงานใน
ภาพรวม 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
การดำเนินการป้องกันโรค โดย
ติดตาม 
- การดำเนินการตามแผน 
- ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 
- ประสิทธิผลการควบคุมโรค โดย
พิจารณาจากอัตราการเกิดโรค 

- หัวหน้ากลุ่ม
งานเป็นผู้
ตรวจสอบ
ดำเนินการปี
ละครั้ง เมื่อ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

-นายแพทย์ 
- นักวิชาการ 
สาธารณสุข 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 

สื่อสารและ
ติดตามการ
ดำเนินการ 

จัดทำแผนการ 
ป้องกันโรค 

A 

นำเสนอ 
ผู้บริหาร 

End 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
 ไม่มี 

 

• เอกสารอ้างอิง 
 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
สถิติ/ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดต่อ 
แบบรายงานการดำเนินงาน 
นิยามโรคติดเชื้อประเทศไทย 2550 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝา้ระวัง พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ 

ขอบเขต 
 การบริหารจัดการงานด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพภายใต้กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยกระบวนการย่อย ในด้านการ วางแผน
งาน และด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล มีกระบวนการย่อยและขอบเขตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. การวางแผนงาน เริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลในการ        

จัดทำแผน จนนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
สพธ. - 

2. การกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

เริ่มจากการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม       
การพิจารณากำหนดแผนการติดตามประเมินผล สื่อสารเป้าหมายและ
แผนการติดตามให้ผู้รับผิดชอบแต่ละวิชาชีพรับทราบและดำเนินการ 
ติดตามและประเมินผลผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา และนัก
กายภาพบำบัด ตามแผนงาน โดยครอบคลุมกิจกรรม เช่น การ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน กำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์
ความเสี่ยง ระบุ พ้ืนที่ เป้าหมายและประเภทกิจกรรม จัดเตรียม
เครื่องมือและเอกสารที่จำเป็น จัดทำรายงานการติดตาม เป็นต้น 
ตลอดจนการติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ 

สพธ. ศบส. 
กพส. 
กสภ. 
กอพ. 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อย สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการงานด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ  ภายใต้กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ และสังคม
สงเคราะห์ โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

 
 

                 หน่วยงาน 
กระบวนการย่อย 

สพธ. กพส . กสภ. กอพ. ศบส. 

การวางแผนงาน 
 
 

    
 
 

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

 
 
 

 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

การวางแผนงาน 
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กระบวนการย่อย 1: การวางแผนงาน 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน ได้แก่  
แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นักสังคมสงเคราะห์ 
พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด 

- มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ชัดเจน  สามารถเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ 
- ผู้บริหารให้ความสนใจและมีนโยบายที่ชัดเจน  
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน  
- แนวทาง/ข้ันตอน/กระบวนการในการดำเนินงานที่ชัดเจน 
- มาตรฐานงานด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
- คำแนะนำ 
- การประสานงานที่รวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข มีภาพลักษณ์งานด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพที่ดี 
ประชาชน ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทราบถึงบริการ สามารถประสานและส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวสัดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 
- พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 26 

พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 
- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
- พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 
- พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ

พันธกิจของหน่วยงาน 
- โครงการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ และสามารถวัด
ผลลัพธ์ได ้

- เป้าหมายโครงการ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 

- มีแนวทางที่ชัดเจนในการ
บรรลุเป้าหมายตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  

- สามารถนำแผนไปปฏิบัติ   
ได้จริง 

- มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน   
ง่ายต่อการติดต่อ
ประสานงาน การบูรณาการ 
และการติดตามผล 

 
 

- ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
ทั้งบุคลากร งบประมาณ และ
ระยะเวลา  

- มีทิศทางในการพัฒนางานใน
อนาคต 

- ประชาชนพอใจที่ได้รับบริการที่มี
มาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

- สอดคล้องกับนโยบาย แผนที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน 

- มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการ 
- มีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน 

- ร้อยละโครงการ/กิจกรรมของแผนงานที่บรรลุตามเป้าหมายและ/หรือนโยบาย  

 
3. คำจำกัดความ 

แผนงาน หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีในการดำเนินงานด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

423 
 

4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 
สำนักงานพัฒนาระบบ

สาธารณสุข 
กลุ่มสงเคราะห์ฯ 

สำนักงาน / กอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ผอ.สำนักงาน  

พัฒนาระบบสาธารณสุข 
ผอ.สนอ./รผอ.สนอ. 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม 
1 วัน 

2 คน  
 
 
 
 

     

สิงหาคม 
3 วัน 

55 คน 
 
 
 

      

สิงหาคม 
1 วัน 

55 คน 
 
 
 
 

 
 

     

สิงหาคม 
3 วัน 

2 คน  
 
 
 
 
 

 
 
  

    
 
 

START 

วิเคราะหป์ัญหา 

กำหนดกลยุทธ์ 

A 

 - นโยบายผู้วา่ กทม.  
- แผนฯ บริหารราชการ กทม.  
- แผนฯเศรษฐกิจพอเพียง 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- กฎหมาย พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข 
- กฎหมาย พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวสัดิการและการ

สังคมสงเคราะห์ 
-  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง 

 - รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจำป ี
- รายงานผลการ
ให้บริการปฐมภูม ิ
- งานวจิัย 

รายงานกิจกรรม
สาธารณสุข 

กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

กำหนดกลยุทธ ์
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 
สำนักงานพัฒนาระบบ

สาธารณสุข 
กลุ่มสงเคราะห์ฯ 

สำนักงาน / กอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ผอ.สำนักงาน  

พัฒนาระบบสาธารณสุข 
ผอ.สนอ./รผอ.สนอ. 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

สิงหาคม 
3 วัน 

 
 
 

2 คน       

กันยายน 
3 วัน 

 
 
 

55 คน       

กันยายน 
1 วัน 

 
 
 

2 คน       

กันยายน 
7 วัน 

 
 

ผอ.สพธ.       
 
 
 
 
 END 

A 

จัดทำ Strategymap 

กำหนดแผนงาน / โครงการ 

จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป ี

ขออนุมัติแผน  
และประกาศใช้ 

 สรุปการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

อนุมัต ิ
ประกาศใช้ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  กรกฎาคม 
(1 วัน) 

ประชุมทบทวนผลการ
ดำเนินงาน และ
วิเคราะหป์ระเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน  

- การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน จากเอกสารข้อมูลต่างๆ 
ทั้งด้านผลการปฏิบตัิราชการ ข้อมลู
ด้านสุขภาพ และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

- จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง  การ 
SWOT และการทำแผนท่ียุทธศาสตร์  

- นักสังคม
สงเคราะห์ของ
กลุ่มสงเคราะห์
ทางสาธารณสุข
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

แบบฟอร์มวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน 
(SWOT)  

- รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ  
- รายงานกิจกรรม

สาธารณสุข 
- รายงานผลการ

ให้บริการปฐมภูม ิ
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.  สิงหาคม 
(3 วัน) 

ทบทวน/กำหนด
แนวทางการดำเนินงาน 
โดยทบทวนวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในระยะสั้น 
ระยะยาว และพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการ
ดำเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการทบทวนและประเมินแนวทางใน
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้ 
▪ ความสอดคล้องกับนโยบายของ

ผู้บริหาร และภารกจิ 
▪ ความสอดคล้องกับแผนของ

หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
แผนแม่บทเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรุงเทพมหานคร และแผน
ต่างๆของกรุงเทพมหานคร  

▪ สภาพความเปลีย่นแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  

▪ ทักษะ/สมรรถนะหลักท่ีจำเป็น  
- ทบทวน/กำหนด วัตถุประสงค์ 

เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว 
และความเป็นไปได้ในการดำเนินการ  
 
 

- นักสังคม
สงเคราะห์ของ
กลุ่มสงเคราะห์
ทางสาธารณสุข
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- - นโยบายผู้ว่ากทม.  
- แผนฯ บริหาร

ราชการกทม.  
- แผนฯเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ 
- กฎหมาย 
- พรบ.สาธารณสุข 
- กฎหมายและ

พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัด
สวัสดิการและการ
สังคมสงเคราะห์ 
- กฎ ระเบยีบ 

ข้อบังคับของ
กรุงเทพมหานคร
ที่เกี่ยวข้อง 

 

START 

วิเคราะห์ปัญหา 

 
กำหนดกลยุทธ ์

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3.  สิงหาคม 
(1 วัน) 

ประชุมกำหนด
ยุทธศาสตร์ โดยกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมาย  

- กำหนดตัวช้ีวัดในระดับผลลัพธ์ 
(outcome KPIs) และค่าเป้าหมาย
โดยพิจารณาผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานเทียบเคียง (ถ้ามี)  

- กำหนดระยะเวลาในการบรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าวทีส่อดคล้องกับ
กรอบเวลาในการทบทวนผลการ
ดำเนินงาน  

- ลำดับความสำคญัของเป้าประสงค์
ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม  

-  นักสังคม
สงเคราะห์ของ
กลุ่มสงเคราะห์
ทางสาธารณสุข
ที่ได้รับ
มอบหมาย และ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

- รายงานประชุม 

4.  สิงหาคม 
(1 วัน) 

ประชุมกำหนดกลยุทธ์
หลักในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์  

- กำหนดกลยุทธ์หลัก โดย 
▪ วิเคราะหป์ัจจัยสู่ความสำเร็จ 

(KSF-Key Success Factor)  
▪ พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT)  
▪ กำหนดกลยุทธ์หลักท่ีสอดคล้อง

กับ KSF และผลการ SWOT 
- กำหนดตัวช้ีวัดในระดับผลผลิต 

(output KPIs) และค่าเป้าหมาย
สำหรับแต่ละกลยุทธ์หลัก  

-  นักสังคม
สงเคราะห์ของ
กลุ่มสงเคราะห์
ทางสาธารณสุข
ที่ได้รับ
มอบหมายและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มวิเคราะห์
สภาพ แวดล้อม
ภายนอกและภายใน 
(SWOT) 

รายงานประชุม  

5.  สิงหาคม 
(3 วัน) 

จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy map) และ
สื่อสารทำความเข้าใจ  
 

- จัดทำแผนที่ยทุธศาสตร ์ตามหลกัการของ Balanced 
scorecard โดยประยุกต์เข้ากับกรอบการประเมนิผล
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก 

- สื่อสารทำความเขา้ใจในผลที่คาดหวัง และยุทธศาสตร์
กับเจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง โดยจัดชอ่งทางการสือ่สาร
สองทาง และมกีารสำรวจประเมินความเขา้ใจ  

กลุ่ม
สงเคราะห์ฯ
ติดตามสรุปผล
การประเมิน
ความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์  

นักสังคมสงเคราะห์
ของกลุ่มสงเคราะห์
ทางสาธารณสุขที่
ได้รับมอบหมาย
และเจ้าหนา้ที่ที่
เกี่ยวขอ้ง 

แบบฟอร์มการ
จัดทำแผนที่
ยุทธศาสตร ์
  
 
 
 

 

A 

กำหนด
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 

กำหนด 
กลยุทธ ์

 

จัดทำ 
Strategy map 

B 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

6.  กันยายน 
(1วัน) 

กำหนดแผนงาน / 
โครงการ และ
งบประมาณ ที่จะ
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และ ตัวช้ีวัด 
ที่กำหนดไว ้

- วิเคราะห์กำหนดแผนงาน / โครงการ โดย 
▪ พิจารณา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ เปรยีบเทียบกับ
ผลผลติ ผลลัพธ์ และความ
เป็นไปได้ของโครงการ  

▪ กำหนดผูร้ับผดิชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการให้ชัดเจน 

▪ วิเคราะหค์วามเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

▪ จัดลำดับความสำคัญของ
แผนงาน/โครงการ 

- ประชุมร่วมกับคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่าย  

กลุ่ม
สงเคราะห์ฯ
ตรวจสอบการ
วิเคราะห์
โครงการ  

นักสังคม
สงเคราะห์ของ
กลุ่มสงเคราะห์
ทางสาธารณสุข
ที่ได้รับ
มอบหมายและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มการ
วิเคราะหโ์ครงการ  

- 

7.  กันยายน 
(1วัน) 

รวบรวมแผนงาน / 
โครงการ และจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปี สำนักอนามัย  

- จัดทำร่างแผนปฏิบัตริาชการประจำปี
สำนักอนามัย  

- มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคี
เครือข่าย และปรับแผนปฏิบตัิ
ราชการฯ ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน ที่
เปลี่ยนไป  

ผอ.สพธ. 
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของการจัดทำ
แผนปฎิบัติ
ราชการฯ 

นักสังคม
สงเคราะห์ของ
กลุ่มสงเคราะห์
ทางสาธารณสุข
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- 
 

สรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น 

8.  
 
 
 

กันยายน 
(1วัน) 

 
 

ขออนุมัติแผนปฎิบตัิ
ราชการประจำปี และ
ประกาศใช้ 

- ขออนุมัติแผนปฎิบตัิราชการประจำปี 
- ประกาศใช้แผนปฎิบัติราชการ

ประจำป ี

ผอ.สนอ. 
 

ผอ.สพธ - แผนปฎิบัตริาชการ
ประจำปี ของสำนัก
อนามัย 
 
 
 

จัดทำแผน 
ปฏิบัติราชการ

ประจำป ี

END 

ขออนุมัติแผน
และประกาศใช้ 

B 

กำหนด 
แผนงาน/
โครงการ 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
- แบบฟอร์มวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT) 
- แบบฟอร์มการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์โครงการ 

 
• เอกสารอ้างอิง 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
- รายงานกิจกรรมสาธารณสุข 
- รายงานผลการให้บริการปฐมภูมิ 
- นโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานคร  
- แผนฯ บริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
- แผนฯเศรษฐกิจพอเพียง 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- กฎหมาย พรบ.ที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- รายงานประชุมกำหนดยุทธศาสตร์  
- รายงานประชุมกำหนดกลยุทธ์หลัก 
- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการรวบรวมแผนงาน / โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักอนามัย 
- แผนปฎิบัติราชการประจำปี 
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการย่อย 2: การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพในศูนย์บริการสาธารณสุข 
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักสังคมสงเคราะห์ 
พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา และนักกายภาพบำบัด   

- มีกรอบและทิศทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- ผู้บริหารให้ความสนใจและมีนโยบายที่ชัดเจน  
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน  
- มีมาตรฐานงานด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
- คำแนะนำ 
- การประสานงานที่รวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข - มีข้อมูลการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 

- มีแผนงานการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหาร - มีข้อมูลการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการกำหนดนโยบาย 
หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง - มีคู่มือการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในสังกัดเพ่ือการพัฒนา 
- ทราบถึงบริการ สามารถประสานและส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข - มีภาพลักษณ์งานด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพที่ดี 
ประชาชน - ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 
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ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการ

สงเคราะห์ พ.ศ. 2557 
- พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 26 

พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
- พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 
- พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

- ผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานตามกรอบ
งานและทิศทางที่ถูกต้อง 

- สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด 

- ป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
- หากพบความผิดพลาด หรือการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการ 
แนวทาง หรือวิธีการ สามารถแก้ไขได้
ทันเวลา 

- รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ
โดยชัดเจน 

- ทราบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนิน
โครงการ 

 

- ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
- มาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
- ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านการกำกับ 

ติดตาม ประเมินผล มีความ
น่าเชื่อถือและสามารถนำไปต่อยอด
ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

แผนงานการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายผู้บริหาร และมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดขึ้น และมีความชัดเจน 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานได้รับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กำหนดเป้าหมายเพ่ือการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จ ตามที่กำหนด 

 
3. คำจำกัดความ 

 -   ไม่มี 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
(วัน) 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 

สพธ. กพส . กสภ. กอพ. ศบส. 

       

5 วัน 1 คน      

3 วัน 13 คน      

1 วัน 1 คน   
 
 

   

15 วัน 5 คน      

5 วัน 1 คน 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

- บันทึกการติดตาม
การปฏิบัติงาน 

- รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

รายงานการติดตามประเมินผลและสรุปผลการกำกับดูแล 
การปฏิบัติงานดา้นการฟื้นฟูสุขภาพของ ศบส. 

- ระเบียบ/กฎเกณฑ ์

- พ.ร.บ. 

START 

แต่งตั้งคณะทำงาน 

กำหนดแผนการติดตามและประเมินผล 

สื่อสารเป้าหมายและ
แผนการติดตาม 

ติดตามและประเมินผล 

สรุปการติดตามและ
ประเมินผล 

END 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  5 วัน ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะทำงานกำหนด
แนวทางการกำกับ
ติดตาม 

คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะทำงาน โดยต้องประกอบด้วย 
แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ 
นักกายภาพบำบัด นักจติวิทยา 
นักวิชาการสาธารณสุข 

- ผอ.สพธ. - - คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน 

2  3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณากำหนด
แผนการตดิตาม
ประเมินผล พร้อมทั้ง
เป้าหมายและวิธีการ
โดยใช้ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา
และการคาดการณ์ใน
อนาคตรวมถึง
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

- กำหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์และ
ผลผลติของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และสอดคล้องกับนโยบาย/แผนงาน
ของสำนักอนามัย 
- แผนการกำกับดูแลมคีวามครอบคลุม

ทางกิจกรรมด้าน 
▪ การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐาน 
▪ การนิเทศงาน 
▪ การติดตามรายงานการปฏิบัติงาน 
- วิเคราะหค์วามเสี่ยงโดยพิจารณา

สภาพปัญหา ประเภทและจำนวน
กลุ่มเป้าหมายของแตล่ะพื้นท่ี  
- จัดทำแผนโดยระบุพ้ืนที่เป้าหมาย ประเภท

กิจกรรมและจำนวนครั้งการกำกับที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

 

แผนการตดิตาม
ประเมินผล 

- แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
- นักสังคมสงเคราะห ์
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นักจิตวิทยา 
- นักกายภาพบำบัด 

- - นโยบายและ
แผนปฏิบัติ
ราชการ สำนัก
อนามัย 
- ข้อมูลสภาพ

ปัญหา จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ตามประเภท 
รายพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ัง
คณะทำงาน 

START 

พิจารณากำหนด
แผนการติดตาม

ประเมินผล  

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3  1 วัน สื่อสารเป้าหมายและ
แผนการตดิตามให้นัก
สังคมสงเคราะห์ และ 
ศบส. 

- แผนที่จัดส่งมีการระบุกิจกรรม 
ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน 
- แจ้งให้ ศบส. ทราบถึงรายงานที่ตอ้ง

จัดทำและส่งรายงานใหส้พธ. ในแต่ละ
ช่วงเวลา 

- - แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟ ู

- นักสังคมสงเคราะห ์
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นักจิตวิทยา 
- นักกายภาพบำบัด 

- - แผนการตดิตาม
ประเมินผล 

4  15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดตามและ
ประเมินผล       
ผู้ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน 

- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เอกสารที่จำเป็นในการดำเนิน
กิจกรรม เช่น 
▪ กรณีการตรวจติดตามการ

ปฏิบัติงาน 
o Checklist การตรวจ ตาม

กลุ่มเป้าหมายและอาการ 
o มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
o เอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ์ 

▪ กรณีการนิเทศงาน 
o มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบตัิงาน  
o แบบประเมิน 

- บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้ง
จากนักสังคมสงเคราะห์และ
ผู้รับบริการ 

 

- บันทึกการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 

- รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

- แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟ ู

- นักสังคมสงเคราะห ์
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นักจิตวิทยา 
- นักกายภาพบำบัด 

 แผนการตดิตาม
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อสาร 
เป้าหมายและ

แผนการติดตาม 

ติดตามและ
ประเมินผล        

B 

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5  5 วัน สรุปการติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผู้บริหาร 

ติดตามประเมินผลและสรุปผลการ
กำกับดูแลและตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสุขภาพของ 
ศบส. ในประเด็นต่างๆ  
- การดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 
- ผลการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายใน

ภาพรวม และราย ศบส. โดยแยก
ตามกลุม่เป้าหมายและประเภท
ปัญหา 

- ประเมินประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของการกำกับ และ
ประสิทธิผลของการกำกับ โดย
เปรียบเทยีบกับสถิติ และปญัหาที่
เกิดขึ้น 
 

รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผลและ
สรุปผลการ
กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้าน
การฟื้นฟูสุขภาพ
ของ ศบส. 

- แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟ ู

- นักสังคมสงเคราะห ์
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นักจิตวิทยา 
- นักกายภาพบำบัด 

- - แผนการตดิตาม
ประเมินผล 
- ข้อมูลสถิติ

ประกอบ 

6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

- เอกสารอ้างอิง 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม 
- นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย 
- ข้อมูลสภาพปัญหา จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามประเภท รายพ้ืนที่ 
- แผนการติดตามประเมินผล 
- ข้อมูลสถิติประกอบ 

 
 

END 

สรุปการติดตาม
ประเมินผล 

B 
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ด้านการสงเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  
ขอบเขต 
 การสงเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยกระบวนการย่อยในการพัฒนา
มาตรฐานงาน  การพัฒนาบุคลากรสายงานสังคมสงเคราะห์ การจัดหาทรัพยากรเพ่ือการให้บริการ และการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยในแต่ละก ระบวนการย่อยมี
ขอบเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการ ขอบเขต 
หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
สงเคราะห์ทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

- การจัดทำ ทบทวน และ/หรือพัฒนามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 รวมถึง พ.ร.บ.และกฏหมายที่กำหนด
บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ให้ต้องปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักสังคมสงเคราะห์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เริ่มต้น
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ คัดเลือกประเด็นที่จะนำมาวิจัยและพัฒนารูปแบบ
วิธีการให้สังคมสงเคราะห์  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนางาน ตลอดจนการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการ
นำไปใช้ และติดตามประเมินผล 

-  

สพธ.  
 

กพส.   
กสภ.  
กอพ. 

2. การจัดหาทรัพยากร
เพ่ือการให้บริการ 

เป็นการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นกับศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้การสงเคราะห์ ซึ่งครอบคลุม
บริการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสำรวจความ
ต้องการวิเคราะห์ความจำเป็น จัดสรร และติดตามประเมินผล 

 

สพธ. กสภ.  
กอพ.  

สก. สนอ. 
หน่วยงาน
ภายนอก 

 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

437 
 

กระบวนการ ขอบเขต 
หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. การพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตัิงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของศูนย์บริการสาธารณสุข โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสอบถามและวิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนา 
การจัดลำดบัความสำคัญ และจดัทำหลักสูตร การวางแผนและดำเนินการฝึกอบรม ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล 

สพธ.  
 

ศบส. 
 

4. การกำกับ ติดตาม 
และประเมินผล 

เป็นการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ โดยครอบคลุมกิจกรรมการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงาน การนิเทศงาน การติดตามรายงานการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ จัดทำ และสื่อสารแผนงานการกำกับดูแล การจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและ
ดำเนินกิจกรรมตามแผน ตลอดจนการติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการกำกับดูแล 
 

สพธ. ศบส. 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อย สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการด้านการสงเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้กระบวนการส่งเสริม ป้องกั น ฟื้นฟู
สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

                       หน่วยงาน 
กระบวนการย่อย 

สพธ. กพส. กสภ. กอพ. สก.สนอ. หน่วยงาน
ภายนอก 

ศบส. 

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

 

   
 

    
 

 
 
 

   
 

     

   
 

    
 

 

        

ให้บริการ 

จัดหาทรัพยากรเพ่ือการให้บริการ  
 

การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

START 

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสงเคราะห์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

                  

กำกับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

END 
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กระบวนการย่อย 1 : การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสงเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ 
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา 
ฯลฯ  
 

- มีมาตรฐานบริการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับบริบท 
- Service Package ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน - บริการตรงตามปัญหา 

- บริการตามสิทธิที่รัฐจัดให้และการพิทักษ์สิทธิ 
- ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 
ผู้บริหาร - ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานบริการ 

- ข้อมูลการบริการกลุ่มเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนโยบาย 
- ไม่ขัดกับนโยบายหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ความครอบคลุมพ้ืนที่ 

 
หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง - แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

- ความสอดคล้องการจัดบริการ 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ 
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ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
ครอบคลุมบริการตาม  
- มาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
- พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฏหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ฉบับที ่26 พ.ศ. 
2542 

- พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ.2545 

- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 

2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 

- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

- พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 
2556 

- พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

- มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน
การให้บริการ 

- มีการจัดบริการที่เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ ์
- มีเครือข่ายในการจัดบริการ 
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ผู้ใช้บริการได้รับความช่วยเหลือตรงตามปัญหาและได้
มาตรฐานเท่าเทียมกัน 

- ผู้ปฏิบัติงานยอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ มากกว่าการประเมินด้วยความรู้สึก 

- ทราบแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน 
- มีการสำรวจปัญหาและความต้องการของนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการ

สาธารณสุข  
- มีข้อมูลประชาชนผู้รับบริการเชิงพ้ืนที่โดยแยกตามประเภทปัญหา 
- รู้ขอบเขตการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของงานที่มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
มีความพึงพอใจต่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
3. คำจำกัดความ 

- ไม่มี 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
(วัน) 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 

สก.สนอ. สพธ. กพส . กสภ. กอพ. ศบส. 

   
 

     

5 วัน 
4 คน  

 
 

     

2 วัน 
1 คน  

 
 

     

3 วัน 
10 คน  

 
 

     

3 วัน 
10 คน  

 
 

     

3 วัน 
 
 

10 คน 
 
 
 
 
 

 
 

     

รวบรวมข้อมูล 

START 

- พ.ร.บ.วชิาชีพ/บรกิารที่ตอ้งให้ 
-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำร่างข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ 

ทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
แบบสำรวจปัญหาและความ
ต้องการในการปฏบิัติงาน 

วิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

สำรวจปัญหาในการปฏิบัติงาน 

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ความสำคัญของการจัดทำหรือ
ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

A 

- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- สถิตติ่างๆ 
- ผลงานวิจยั 
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ระยะเวลา 
(วัน) 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 

สก.สนอ. สพธ. กพส . กสภ. กอพ. ศบส. 

7 วัน 
10 คน  

 
 
 
 

     

1 วัน 10 คน  
 

     

3 วัน 

4 คน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

END 

จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน 

สื่อสารทำความเข้าใจ 
และนำไปปฏิบตั ิ

A 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  5 วัน รวบรวมข้อมลูเพื่อ
วิเคราะหป์ัญหาและ
คาดการณ์แนวโน้มของ
ปัญหา 

รวบรวมข้อมลูเพื่อวิเคราะหส์ถานการณ์ ดังนี ้
- สภาพการเปลีย่นแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม  
- สถานการณ์การเกิดปัญหาทางสังคม 
- กฎหมายทีม่ีการเปลี่ยนแปลง   
- ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- นโยบายผู้บริหาร กทม . 

 

- นักสังคมสงเคราะห ์ - - ผลการ
ดำเนินงานท่ี
ผ่านมา 

- สถิติต่างๆ 
- ผลงานวิจัย 

2  2 วัน จัดทำคำสั่ง
กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง
คณะทำงานการจัดทำ
ร่างข้อกำหนด /
หลักเกณฑ ์

องค์ประกอบของคณะทำงานในการจัดทำ
ร่างข้อกำหนดลักเกณฑ์ อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย  
- นักสงคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 
- นักกฎหมาย 
- เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
- นักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ สพธ.  

 
 
 

หัวหน้างาน
ตรวจสอบ
ความครบถ้วน
ของคำสั่งของ
คณะทำงานฯ 
 
 

นักสังคมสงเคราะห ์ - คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน 

START 

รวบรวม 
ข้อมูล 

แต่งต้ัง
คณะทำงาน 

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3  3 วัน 
 
 
 
 
 
 

 

ทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติ / หลักเกณฑ์
กฎหมายที่เกีย่วข้อง / 
ผลการให้บริการ / 
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านสังคม
สงเคราะห์ โดยจำแนกสถานการณ ์
▪ ตามพื้นที ่
▪ ตามกลุม่เป้าหมาย 
▪ ตามประเภทปญัหา 

- อ้างอิงเหตุผลทางกฎหมายมาตรฐานทาง
วิชาการ และ มาตรฐานสากล 

- จัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดย
พิจารณาปญัหาที่มคีวามเสี่ยงสูง จาก 
▪ ความรุนแรงของปัญหา 
▪ ปัญหาที่พบบ่อย 

- นักสังคมสงเคราะห ์
 
 
 
 

 

- - ผลสำรวจ
ปัญหาและ
ความต้องการ
ในการรับ
บริการ 

- ผลการ
ดำเนินงานท่ี
ผ่านมา 

- สถิติต่างๆ 
- ผลงานวิจัย 
 

4  3 วัน 
 

สำรวจปญัหาและความ
ต้องการในการรับบริการ
ของกลุ่มเป้าหมายและ
เครือข่ายในการ
ให้บริการ 

- นักสังคมสงเคราะห ์
 

- 

5  3 วัน วิเคราะหค์วามต้องการ
และความจำเป็นในการ
จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนา
บริการ และสรุปปัญหา
เชิงพื้นที่ /ประเภท

ปัญหา /เปรียบเทียบกับ  
(Best Practice) 
 
 
 
 
 
 
 

- นักสังคมสงเคราะห ์ - - รายงานการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และ
ความสำคญั
ของการ
จัดทำ/ทบทวน
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

วิเคราะห์ความ
จำเป็นในการ

จัดทำ/
ปรับปรุง/
พัฒนา

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

ทบทวน
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

สำรวจปัญหา
ในการ

ให้บริการ 

A 

B 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

6  7 วัน จัดทำแนวทางในการ
จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

- กำหนดหัวข้อท่ีจำเป็น โดยอย่างนอ้ย
จะต้องประกอบด้วย 
▪ หลักการและเหตผุลที่ระบุความ

จำเป็นในการจดัทำ/ปรบัปรุง
มาตรฐาน 

▪ นิยามศัพท์ 
▪ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
▪ มาตรฐาน/แหล่งอ้างอิงข้อมูล 
▪ กระบวนการนำไปใช้ 
▪ กระบวนการติดตามรายงานผลการ

บังคับใช้ 
- จัดทำแผนการดำเนินการ โดยระบุ

ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนระยะเวลา
แล้วเสร็จ และการติดตามการ
ดำเนินการให้ชัดเจน  

- หลังจากร่างมาตรฐานแล้ว ต้องมกีาร
ทวนสอบ โดยพิจารณา 
▪ ความครบถ้วนตามกรอบหัวข้อท่ี

กำหนด 
▪ ความสามารถในการตอบสนองต่อ

ปัญหาที่มี/สถานการณ์ในปัจจุบัน
และอนาคต 

▪ ความสอดคล้องกับกฎหมาย/
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

▪ ความสามารถในการนำไปใช้  
 
 

- ร่าง
มาตรฐาน 

- ผลการ
ทวนสอบ
ความ
สมบูรณ์
และ
เหมาะสม
ของร่าง 
มาตรฐาน 

- บันทึกการ
ปรับปรุง 

นักสังคมสงเคราะห ์ - รายงานการ
วิเคราะห์
สถานการณ์และ
ลำดับ
ความสำคญัของ
การจัดทำ/
ทบทวน
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

จัดทำ/
ปรับปรุง/
พัฒนา 

มาตรฐาน/
คู่มือ/แนว
ทางการ

ปฏิบัติงาน 
 

 

C 

B 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

7  1 วัน ประชุมชี้แจงนำไปปฏิบัต ิ - เสนอพิจารณาอนุมตัิตามลำดับ และ
อำนาจในการดำเนินการประชุม จะต้อง 

- จัดให้มีช่วงเวลาในการซักถาม  
- มาตรฐานแจกจ่ายใหผู้้ปฏิบตัิงานและ

ผู้เกี่ยวข้องใช้ เพื่อประกอบการ
ดำเนินการ 

- อธิบายถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการนำ
มาตรฐานไปใช้ และกระบวนการในการ
ติดตามประเมินผล 
 

- นักสังคมสงเคราะห ์ - - มาตรฐานฯ 
- เอกสาร

ประกอบ การ
ประชุม 

8  3 วัน เปรียบเทยีบมาตรฐาน
เดิมกับมาตรฐานใหม่
หรือผลลัพธ์ของการ
ให้บริการ 

วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบกับ 
- รายงานจากการปฏิบัติงานท่ีกำหนดให้ 

ศบส. ต้องรายงานเป็นระยะ 
- สถิติผลการดำเนินการ ก่อนและหลังนำ

มาตรฐานไปใช้ โดยแยกตามพื้นที่ ประเด็น
ปัญหาที่พบ กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

- การใช้มาตรฐานที่ไม่ถูกต้อง แยกตาม
มุมมองต่างๆ เช่น พื้นที่ ปัญหาที่พบ ฯลฯ 
 

นำเสนอ
รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผลต่อ 
ผอ. สพธ. ทุก
ไตรมาส 

นักสังคมสงเคราะห ์ - - มาตรฐานฯ 
- รายงานการ

ติดตาม
ประเมินผล
การใช้
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

สื่อสารทำ
ความเข้าใจ
และนำไป
ปฏิบัต ิ

ประเมินผล
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

END 

C 
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6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

 
• เอกสารอ้างอิง 
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- สถิติต่างๆ 
- ผลงานวิจัย 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำร่างข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ 
- ผลสำรวจปัญหาและความต้องการในการรับบริการ 
- รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และความสำคัญของการจัดทำ/ทบทวนมาตรฐานการให้บริการ 
- รายงานการติดตามประเมินผลการใช้มาตรฐาน 
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กระบวนการย่อย 2: การจัดหาทรัพยากรเพื่อการให้บริการ 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข - มีทรัพยากรในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข - มีข้อมูลของผู้รับบริการที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ือจัดหาทรัพยากรล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ 

- มีข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากร 
ผู้บริหาร - ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐาน 

- มีข้อมูลทันสถานการณ์ที่สนับสนุนนโยบาย 
หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง   - มีข้อมูล หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานให้บริการ 
หน่วยงานภายนอก เช่น มูลนิธิ - ให้ความช่วยเหลือประชาชน/กลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ประชาชน - ได้รับการช่วยเหลือทรัพยากรที่ต้องการหรือจำเป็น อย่างรวดเร็ว 

- ความช่วยเหลือจากภาครัฐ/เอกชน ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

ครอบคลุมบริการตาม  
- พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2557 

- นักสังคมสงเคราะห์มีทรัพยากรในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ 

- มีแหล่งทรัพยากรในการส่งต่อผู้ใช้บริการไปขอ
ความช่วยเหลือ 

- มีเครือข่ายในการทำงาน 

ผู้ใช้บริการได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นและ    
ทันสถานการณ์ 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
- มีข้อมูลความต้องการและความจำเป็นของผู้รับบริการที่ต้องการความ

ช่วยเหลือ แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- มีการติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือ 

1. มีฐานข้อมูลความต้องการและความจำเป็นของผู้ใช้บริการที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับความช่วยเหลือ 
 

 
3. คำจำกัดความ 

 - ไม่มี 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
(วัน) 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 

ศบส. สพธ. กสภ. กอพ. หน่วยงานภายนอก กพส . สก.สนอ. 

         

3 วัน 2 คน 
 
 

    
 

  

2 วัน 1 คน 
     

 
 
 
 

 

2 วัน 3 คน 
 
 

      

30 วัน 
1 คน 

 

     
 
 

  

2 วัน 1 คน 
 
 

      

3 วัน 1 คน 

 
 

      
 
 
 
 

- Checklist สำรวจความ
ต้องการ 
- สถิติการเบิก-จา่ย 
- สถิติการใช้งาน 

ผลการวิเคราะหว์ัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากร (สพธ.และคณะทำงาน) 

รายงาน
สรุปผล
การ
จัดสรร
วัสดุ 
อุปกรณ์
และ
ทรัพยากร 

- ทะเบียนการแจกจ่าย 
- เอกสารความรู้และแนะนำ
วิธีการใช้งาน 

START 

END 

สำรวจความต้องการของผูร้ับบริการ 

วิเคราะห์แยกประเภท
ตามกลุม่เป้าหมาย 

วางแผนจัดสรรทรัพยากร 

ขออนุมัติ
งบประมาณ 

ดำเนินการจัดซ้ือ 

จัดสรรให้ ศบส. 

ประเมินผลและสรุปผล 

ขอ
อนุเคราะห์
ทรัพยากร 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  3 วัน สำรวจความต้องการและ
ความจำเป็นของ
ผู้รับบริการที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ จาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
โดยแยกตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

จัดส่งและรวบรวมข้อมูลจาก ศบส. 
ดังนี ้
- Checklist รายการวสัดุอุปกรณ์

และทรัพยากรที่ สพธ. มีให้บริการ  
- ความต้องการวัสดุอุปกรณ์และ

ทรัพยากรเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความ
จำเป็นในการใช้งานของ ศบส. 

- รายการและจำนวนวัสดุที่แต่ละ 
ศบส. ใช้ไปในปีงบประมาณทีผ่่าน
มา และ 3 ปีย้อนหลัง 

- จำนวนวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากร
ที่เหลือในแต่ละ ศบส. (ถ้ามี) 

- นักสังคม
สงเคราะห ์

  

2.  2 วัน รวบรวมและวิเคราะห์
แยกประเภทตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
 

จัดลำดับความสำคัญโดยวเิคราะห ์
- ความจำเป็นตามข้อกฎหมาย หรือ

ตามมาตรฐานทางวิชาการ 
     สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที 

- นักสังคม
สงเคราะห ์

 - รายการวสัดุ
อุปกรณ์และ
ทรัพยากรที่ สพธ. 
มีให้บริการ  
- Checklist สำรวจ

ความต้องการ 
- สถิติการเบิก-จ่าย 

สถิติการใช้งาน 
- จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
- ปริมาณปัญหาเชิง

พื้นที ่
 
 

วิเคราะห์แยก
ประเภท 

START 

สำรวจความ
ต้องการ 

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3.  2 วัน วางแผนโดยจดัลำดับ
ความสำคญัของ
ทรัพยากรที่ต้องจัดหา 
 

- จำนวนกลุ่มเปา้หมายของแตล่ะ
พื้นที ่

- จำนวน ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ 
- สถิติการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ และ

ทรัพยากรที่ผ่านมา 
 

 นักสังคม
สงเคราะห ์

 - Checklist สำรวจ
ความต้องการ 
- สถิติการเบิก-จ่าย 
- สถิติการใช้งาน 
- ผลการวิเคราะห์

ความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์และ
ทรัพยากร 

4  30 วัน - ดำเนินการขออนุมตัิ
งบประมาณและ
จัดซื้อเมื่อได้รบั
งบประมาณ 

- ดำเนินการขอ
อนุเคราะห์ทรัพยากร
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

 

- ดำเนินการตามกระบวนการจดัทำ
แผนปฏิบัตริาชการ การเบิก-จ่าย
งบประมาณ และระเบียบปฏิบตัิงาน
ด้านพัสด ุ

- แผนการ
ปฏิบัติราชการ 
- เอกสารด้าน
งบประมาณ 
- เอกสารด้าน
การพัสด ุ
 

นักสังคม
สงเคราะห ์

- ผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการวัสดฯุ 

5  2 วัน จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

จัดทำทะเบียนการแจกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ให้ ศบส. 
ตามผลการพิจารณาในข้อ 2 และ 3  
 

- นักสังคม
สงเคราะห ์

- - ผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการวัสดุอุปกรณ ์
- ทะเบียนการแจกจ่าย 
- เอกสารความรู้/
แนะนำวิธีใช้งาน 

6  3 วัน ประเมินผลและสรปุ
รายงาน 
 
 
 

ติดตามการประสิทธิภาพการใช้งาน
วัสดุอุปกรณ์  
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน เพื่อสอบ
ทานประสิทธิภาพ 

- นักสังคม
สงเคราะห์ . 

- รายงานสรุปผลการ
จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยากร 

จัดสรรให้  
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ประเมินและ
สรุปผล 

END 

ขออนุมัติ  
และจัดซื้อ 

 
ขออนุเคราะห ์

A 

วางแผน
จัดสรร 
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6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

 
• เอกสารอ้างอิง 
- รายการวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรที่สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขมีให้บริการ  
- Checklist สำรวจความต้องการ 
- สถิติการเบิก-จ่าย 
- สถิติการใช้งาน 
- ปริมาณปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
- ผลการวิเคราะห์ความต้องการวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากร 
- ทะเบียนการแจกจ่าย 
- เอกสารความรู้/แนะนำวิธีใช้งาน 
- รายงานสรุปผลการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร 
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กระบวนการย่อย 3: การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และบุคลากรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ นักสังคม
สงเคราะห์ แพทย์   ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 
นักจิตวิทยา ฯลฯ 

- มีองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการ 
- ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข - จัดทำหลักสูตรได้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ผู้บริหาร - บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรที่

เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- ไม่ขัดกับนโยบายหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ความครอบคลุมพ้ืนที่ 

 
หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง - บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะตรงตามความต้องการ 

 
ประชาชน - ได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  

 
ศูนย์บริการสาธารณสุข - บุคลากรที่มีคุณภาพ 
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ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
ครอบคลุมบริการตาม  
- แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร  
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม พ.ศ. 2541 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- มาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
- พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 

- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 

- พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 

- พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2542 

- พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
- พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

- มีการใช้องค์ความรู้และทักษะในการ
จัดบริการที่เหมาะสมกับปัญหาและ
สถานการณ์ 

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

มีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการที่เหมาะสมและจำเป็นตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และบุคลากรที่เก่ียวข้องที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะตามมาตรฐาน/วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และบุคลากรที่เก่ียวข้องที่ผ่านการพัฒนา ได้นำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
3. คำจำกัดความ 

- ไม่มี 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
(วัน) 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 

สพธ. ศบส. กสภ. กอพ. กพส . สก.สนอ. 

  
 

      

3 วัน 2 คน 
 
 

     

5 วัน 1 คน 
 
 

     

1 วัน 13 คน  
 

     

2 วัน 13 คน  
 

     

ตาม
แผนการ
พัฒนา 

1 คน       

หลังจากเข้า
รับการพัฒนา 

1 คน     
 
 
 

  

- แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม 
- ผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม 

เอกสารประกอบการอบรม/พัฒนา 

รายงานการติดตามประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร 

- หน้าท่ีความรับผดิชอบ 
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

START 

วิเคราะห์ความจำเปน็ 

แต่งตั้งคณะทำงาน 

ดำเนินการพฒันา 

ประเมินและสรุปผล 

END 

ผลการจัดลำดับความสำคัญ
ในการพัฒนาบุคลากร 

- หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
- แผนการพัฒนาบุคลากร 

จัดลำดบัความสำคัญในการพัฒนา 

กำหนดหลักสูตร 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  3 วัน สำรวจและวิเคราะห์
ความต้องการและ
ความจำเป็นในการ
พัฒนาองค์ความรู้
และทักษะการ
ให้บริการ 

รวบรวมข้อมลูที่จำเป็นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ความจำเป็นท้ังที่ชัดเจน และความจำเป็นท่ี
ต้องค้นหา (เช่น เปลี่ยนงาน เปลี่ยนวิธีการ
ทำงาน ผลงานตกต่ำ การร้องเรยีน) ใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยวิเคราะหต์าม 

▪ Competency based  
▪ Problem based 

- ประเภทของความจำเป็น 
▪ ความรู้: Knowledge 
▪ ความสามารถในการปฏิบัติงาน: 

Practice 
▪ ทักษะในการทำงาน: Skills 
▪ ทัศนคติ: Attitude 
▪ ความสนใจ: Interest 
▪ ความเข้าใจ: Understanding 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักสังคม
สงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นโยบาย  
- เป้าหมาย  
- ยุทธศาสตร ์
- ผลการปฏิบตัิงาน 
- ข้อร้องเรียน 
- แบบสำรวจความ

ต้องการการ
ฝึกอบรม 

- ผลการวิเคราะห์
ความจำเป็นใน
การฝึกอบรม 
 

 

2  5 วัน 
 

ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะทำงาน 
 

คัดเลือกบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ เพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะทำงาน จำนวน 10 คน 
 

- 
 
 
 

นักสังคม
สงเคราะห ์

- - คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน 

3  1 วัน จัดลำดับ
ความสำคญัในการ
พัฒนา 
 

จัดลำดับความสำคัญและจำเป็นของหัวข้อ
การอบรม/พัฒนา ที่สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะหค์วามจำเป็นในการฝึกอบรม 
 
 
 

- นักสังคม
สงเคราะห ์

- - ผลการวิเคราะห์ความ
จำเป็นในการฝึกอบรม 
- ผลการจดัลำดับ
ความสำคญัในการ
พัฒนาบุคลากร 

START 

วิเคราะห์ 
ความจำเป็น 

แต่งต้ัง
คณะทำงาน 

จัดลำดับ
ความสำคัญ 

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4  2 วัน พิจารณากำหนด
หลักสตูรและ
กำหนดตัวบุคคลที่
จะต้องพัฒนา 

- พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
เรื่อง โดยกำหนด 
▪ วัตถุประสงค์ของการอบรม 
▪ หัวข้อ – เนื้อหา  
▪ วิธีการ/ประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ สื่อที่ใช้ 
▪ คุณสมบัตผิู้เข้ารับการอบรม 
▪ การประเมินผล  –เชิงผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
- กำหนดแผนการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายที่จะ

รับการอบรม ผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลา
แต่ละหัวข้อตามหลักสูตรที่กำหนด 

- นักสังคม
สงเคราะห ์

-  - ผลการจดัลำดับ
ความสำคญัในการ
พัฒนาบุคลากร 
- หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร 
- แผนการพัฒนา
บุคลากร 

5  ตาม
แผนพัฒนา
ที่กำหนด 

ดำเนินการจัด
ฝึกอบรม /สมัมนา /

ศึกษา/ดูงาน หรือ
ส่ง Training 

ประสานงาน และจดัเตรียมการฝกึอบรม 
ทั้งในด้านวิทยากร สถานท่ี อุปกรณ์ และ
เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ ตามแผน 

- 
 
 
 

นักสังคม
สงเคราะห ์

- - หลักสูตรและแผนการ
พัฒนาบุคลากร 
- เอกสารประกอบการ
อบรม/พัฒนา 

6  หลังจากเข้า
รับการ
พัฒนา 

ประเมินผลและสรปุ
รายงาน 
 
 
 

ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมในด้าน 
- ติดตามการจัดกิจกรรมการอบรมตามแผนที่

กำหนด 
- ประสิทธิผลของการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่

กำหนด 
- ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
- สรุปประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร

เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน และ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร 

นักสังคม
สงเคราะห ์

- - หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร 
- แผนการพัฒนา
บุคลากร 

 

 
กำหนด
หลักสูตร 

A 

END 

ประเมินและ
สรุปผล 

 
ดำเนินการ

พัฒนา 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

461 
 

6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

• เอกสารอ้างอิง 
- ข้อร้องเรียน 
- แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม 
- ผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
- ผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม 
- ผลการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร 
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
- แผนการพัฒนาบุคลากร 
- เอกสารประกอบการอบรม/พัฒนา 
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กระบวนการย่อย 4: การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์  - มีกรอบและทิศทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข - มีข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 

- มีแผนงานการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหาร - มีข้อมูลการ การกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อการ

กำหนดนโยบาย 
หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง - มีคู่มือการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 

- มีผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ในสังกัดเพ่ือการพัฒนา 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
ครอบคลุมบริการตาม  
- พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ.2545 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แผนปฏิบัติ

ราชการของกรุงเทพมหานคร 
- มาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
- พ.ร.บ.วชิาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ มีการ
ปฏิบัติงานตามกรอบงานและทิศทางที่ถูกต้อง 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้ตาม
มาตรฐานบริการ 
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- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 

- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 

- พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหา   
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

- พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฏหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 26  
พ.ศ. 2542 

- พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 

 
2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
แผนงานการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดขึ้น 
และมีความชัดเจน 

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ได้รับการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

กำหนดเป้าหมายเพ่ือการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

3. คำจำกัดความ 
- ไม่มี 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

464 
 

4. แผนผังกระบวนงาน 

 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

สพธ. ศบส. กสภ. กอพ. กพส . สก.สนอ. 

 
  

 
     

5 วัน 1 คน      
 

 

3 วัน 13 คน      
 

 

1 วัน 
 

1 คน 
 
 

      

15 วัน 5 คน  
 

     

5 วัน 1 คน 
 
 

      

 
 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอำนาจหน้าที่ 

แผนการติดตามประเมินผล แผนการติดตามประเมินผล 

- บันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน 
- รายงานการปฏิบตัิงาน 

รายงานการติดตามประเมินผลและสรุปผลการกำกับ
ดูแลการปฏิบัตงิานด้านสังคมสงเคราะห์ ศบส. 

START 

แต่งตั้งคณะทำงาน 

กำหนดแผนการติดตามประเมินผล 

สื่อสารเป้าหมายและ
แผนการติดตาม 

ติดตามและประเมินผล 

สรุปการติดตาม
ประเมินผล 

END 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  5 วัน ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะทำงานกำหนดแนว
ทางการกำกับติดตาม 

คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน โดย
คัดเลือกจากผู้แทนสังคมสงเคราะห์อาวุโส
ประจำศูนย์ประสานงาน 
 

- นักสังคม
สงเคราะห ์

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน 

2  3 วัน พิจารณากำหนด
แผนการตดิตาม
ประเมินผล พร้อมทั้ง
เป้าหมายและวิธีการโดย
ใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานท่ี
ผ่านมาและการ
คาดการณ์ในอนาคต
รวมถึงสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

- กำหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์และผลผลิตของ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
นโยบาย/แผนงานของสำนักอนามัย 
- แผนการกำกับดูแลมีความครอบคลุมทาง

กิจกรรมด้าน 
- การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
- การนิเทศงาน 
- การติดตามรายงานการปฏิบัติงาน 
- วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาสภาพปัญหา 

ประเภทและจำนวนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
พื้นที่  
- จัดทำแผนโดยระบุพ้ืนที่เป้าหมาย ประเภท

กิจกรรมและจำนวนครั้งการกำกับที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาดำเนินการ 

แผนการตดิตาม
ประเมินผล 

นักสังคม
สงเคราะห ์

- - นโยบายและ
แผนปฏิบัติ
ราชการ สำนัก
อนามัย 
- ข้อมูลสภาพ
ปัญหา  
- จำนวน
กลุ่มเป้าหมายตาม
ประเภทรายพื้นที ่

3  1 วัน สื่อสารเป้าหมายและ
แผนการตดิตามให้นัก
สังคมสงเคราะห์ และ 
ศบส. 
 

 

- แผนที่จัดส่งมีการระบุกิจกรรม ระยะเวลา และ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
- แจ้งให้ ศบส. ทราบถึงรายงานที่ต้องจัดทำและส่ง

รายงานให้สพธ. ในแต่ละช่วงเวลา 

แผนการตดิตาม
ประเมินผล 

นักสังคม
สงเคราะห ์

 
 

 
 

- - 

แต่งต้ัง
คณะทำงาน 

START 

พิจารณากำหนด
แผนการติดตาม

ประเมินผล  

สื่อสาร 
เป้าหมายและ

แผนการติดตาม 

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4  15 วัน ติดตามและประเมินผล  
นักสังคมสงเคราะหต์าม
แผนงาน 

- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารที่จำเป็น
ในการดำเนินกิจกรรม เช่น 
▪ กรณีการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน 

o Checklist การตรวจ ตาม
กลุ่มเป้าหมายและอาการ 

o มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
o เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ 

▪ กรณีการนิเทศงาน 
o มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน  
o แบบประเมิน 

- บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งจากนักสังคม
สงเคราะห์และผู้รับบริการ 

- นักสังคม
สงเคราะห ์

- - แผนการติดตาม
ประเมินผล 
- บันทึกการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
- รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

5  5 วัน สรุปการติดตามประเมินผล
และรายงานผู้บริหาร 

ติดตามประเมินผลและสรุปผลการกำกับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ของ ศบส. ใน
ประเด็นต่างๆ   
- การดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
- ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายในภาพรวม และราย ศบส. โดย

แยกตามกลุ่มเป้าหมายและประเภทปญัหา 
- ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการกำกับ และ

ประสิทธิผลของการกำกับ โดยเปรียบเทียบกับสถิติ และ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

- นักสังคม
สงเคราะห ์

- - แผนการติดตาม
ประเมนิผล 
- ข้อมลูสถิติประกอบ 
- รายงานการติดตาม
ประเมนิผลและสรุปผลการ
กำกับดแูลการปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสงเคราะหข์อง 
ศบส. 

 
 
 
 
 

ติดตามและ
ประเมินผล        

END 

สรุปการติดตาม
ประเมินผล 

A 
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6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

 
• เอกสารอ้างอิง 
- บันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน 
- รายงานการติดตามประเมินผลและสรุปผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
- นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย 
- ข้อมูลสภาพปัญหา จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามประเภท รายพ้ืนที่ 
- แผนการติดตามประเมินผล 
- ข้อมูลสถิติประกอบ 
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ด้านแผนงาน 

ขอบเขต 
 การดำเนินงานด้านแผนงาน ประกอบด้วยกระบวนการย่อย ในเรื่องการจัดทำแผนงานด้านส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก  โดยในแต่ละกระบวนการย่อย
มีขอบเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการย่อย 
การจัดทำแผนงานด้านส่งเสริม 
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 

   

๑. การจัดทำแผนงานด้านส่งเสริม 
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การจัดทำแผนงานด้านส่งเสริม 
   ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 
   (ต่อ) 

 
 
 

เริ่มตั้งแต่การทบทวนผลการดำเนินงาน แนวโน้มการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลง 
บริบทการดำรงชี วิตของคนกรุ งเทพมหานครสภาวะแวดล้อมภายใน 
และภายนอกวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ ตามกลุ่มเป้ าหมายหลัก 
ที่สำคัญ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา พิจารณาความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายผู้บริหารและภารกิจของกองทันตสาธารณสุข
กำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ตลอดจนค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาในการบรรลุเป้าประสงค์ ระยะเวลาทบทวนผลการดำเนินงาน
วิเคราะห์กำหนดแผนงาน /โครงการ พิจารณาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ความเสี่ยง 
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโครงการ /กิจกรรมอ่ืนๆ และงบประมาณที่ใช้
จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน /โครงการ ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น ทันตแพทย์ปฏิบัติงานที่ศบส.ทันตแพทย์ สังกัดสำนักการแพทย์ หรือ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายทอดแผน สื่อสารทำความเข้าใจ 
กับผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ คลิ นิ กทั นตกรรมปรับ โครงการ ให้ สอดคล้ อง 
กับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ดำเนินโครงการติดตามประเมินผล  
และรายงานผล 

กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ 
กทส. 

กลุ่มงานบริการ 
ทันตสาธารณสุข ๑- ๖ 
กลุ่มงานสนับสนุน 
การบริการทันตกรรม 
และทันตสาธารณสุข 
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กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒. การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์โรคในช่องปากของ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร จากผลการสำรวจครั้งที่ผ่านมา และจากรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด หรือจากผลการสำรวจ 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนออกแบบการสำรวจ กำหนดวัตถุประสงค์ของ
การสำรวจ จัดทำ Protocol  ดำเนินการสุ่มตัวอย่างตามระเบียบ
วิธีการวิจัย  เตรียมบุคลากร ทีมสำรวจ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ดูแลพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวอย่างในการ
เก็บข้อมูล ดำเนินการออกเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำ
รายงานเปรียบเทียบกับผลการสำรวจครั้งที่ผ่านมา  
 

กลุ่มงานแผนงานและ
วิชาการ กทส. 

กลุ่มงานบริการ 
ทันตสาธารณสุข ๑- ๖ 

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานโครงการในแต่ละปีและ 
ตามภารกิจหลัก (งานประจำ) เริ่มตั้งแต่ รวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
จากแบบรายงานที่ส่งจากกลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข ๑ - ๖  
กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตกรรมและทันตสาธารณสุข ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ประมวลผล จัดทำรายงาน 
 

กลุ่มงานแผนงานและ
วิชาการ กทส. 

กลุ่มงานบริการ 
ทันตสาธารณสุข ๑- ๖ 
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กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. การจัดทำรายงานประจำปี เริ่มตั้งแต่ รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ 

ของแต่ละกลุ่มงาน  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกทส. ที่บรรจุใน
แผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก ารป ระจ ำปี ทั้ ง ใช้ เงิ น งบ ป ระม าณ ป ระจ ำปี  
และเงินนอกงบประมาณ  โครงการพิ เศษของกลุ่ ม งานบริการ 
ทันตสาธารณสุข ๑- ๖ กลุ่มงานสนับสนุนฯ ผลการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปการใช้งบประมาณในหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ผู้อำนวยการกอง ตกลงกับ
ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานฯ จัดทำสรุป จัดทำรูปเล่ม เสนอผอ.กทส. 
เพ่ือพิจารณา ก่อนส่งผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
 

กลุ่มงานแผนงานและ
วิชาการ กทส. 

กลุ่มงานบริการ 
ทันตสาธารณสุข ๑- ๖ 
กลุ่มงานสนับสนุนการ
บริการทันตกรรม 
และทันตสาธารณสุข  
และฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการดำเนินงานด้านแผนงาน ดังนี้ 
            หน่วยงาน 

กระบวนการย่อย กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ กลุ่มงาน/ฝ่ายในสังกัดกองทันตสาธารณสุข 

การจัดทำแผนงานด้านส่งเสริมทันต
สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 

  

การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก 
  

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

การจัดทำรายงานประจำปี 

  

 
 

รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหากำหนด
เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ในแต่ละกลุ่มวัย 

การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน 

รวบรวมข้อมูล / ประมวลผล วิเคราะห์ปริมาณงานเพ่ือจัดทำรายงาน
ประจำปีนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

การจัดทำแผนงานด้านส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 
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กระบวนการย่อย ๑ : กระบวนการด้านการจัดทำแผนด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปาก 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากรของกองทันตสาธารณสุข มีแผนงานชัดเจน แผน 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี  เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้บริหาร สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับต่างๆและแผนกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชน ได้รับบริการที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพช่องปาก ความต้องการ 
หน่วยงานภาครัฐ แผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและแผนทันตสุขภาพของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

การจัดทำแผนสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
แผนยุทธศาสตร์ของสำนักอนามัย 
จัดทำแผนฯ เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

- ประชาชนได้รับบริการ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในช่องปาก 
ที่สอดคล้องกับปัญหาในแต่ละกลุ่มวัย 

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2552-2563) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักอนามัย 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  -  
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและแผนกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เหมาะกับสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก 

-  

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนในกรอบเวลาที่กำหนด 
แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนตามกลุ่มวัย - ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยต่าง ๆที่มีสุขภาพช่องปากท่ีดีขึ้น 

 
3. คำจำกัดความ 
แผนของกรุงเทพมหานคร 

1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี 2 (2561 – 2565) 
2. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักอนามัย 
4. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (2561-2564) 

แผนของหน่วยงานอ่ืน  
- แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย 
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก 
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แผนผังกระบวนงาน 4.1 การจัดทำแผนงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 

4.2 การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ 
ส่วนราชการอื่นในสังกัด กทส. 

กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 1-6 
กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตกรรมและทันตสาธารณสุข 

กรกฎาคม 
7 วัน 

 
 

4 คน 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

สิงหาคม 
1 วัน 

 

13 คน 
 

 
 

  

สิงหาคม 
3 วัน 

13 คน 
 
 

  

กันยายน 
3 วัน 

4 คน 
 

  

กันยายน 
 1 วัน 

13 คน 
 

  
 

START 

วิเคราะห์สถานการณ์/

สภาพแวดลอ้ม /ปัญหา 

รายงานผลการปฏิบติังานทนัตสาธารณสุข 
รายงานผลการปฏิบติัราชการ 
(ตามตวัช้ีวดั) 

รายงานผลการส ารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปาก (ราย 5 ปี) 

ทบทวนความเหมาะสมของวิสยัทัศน์ การพัฒนา - นโยบายผู้ว่า กทม. 
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร. 
- แผนพัฒนาสขุภาพแห่งชาต ิ
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ี
- แผนฯ ปฏิบัติราชการประจำปี ของ  
  สำนักอนามยั 

กำหนดเป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตวัชีว้ัด 
 

แผนงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปากช่องปาก 4 ป ี

จัดทำแผนปฏบิัติราชการประจำปี 

ชี้แจง สร้างความเข้าใจ 

END 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ 
ส่วนราชการอื่นในสังกัด กทส. 

กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 1-6 
กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตกรรมและทันตสาธารณสุข 

๑ สัปดาห์ 3 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

๑ สัปดาห์ 1 คน 
 
 

  

๒ สัปดาห์ 1 คน 
 
 

  

๑ สัปดาห์ 1 คน 
 

  

๒-๔ วัน 7 คน 
 

  

๑ สัปดาห์ 2 คน 
 

 

 
 

ระยะเวลา จำนวน หน่วยงาน 

START 

รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ 
การสำรวจ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ (ตามตัวชี้วัด) 
 

รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก 
(ราย 5 ปี) ของระดับประเทศ 

และกรุงเทพมหานคร 
-v’ 

 

จัดทำโครงการ การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก 
 
 

ระเบียบวธิี วิจัย 
แนวทางการจัดทำโครงการ 
 

การเตรียมจัดหา วัสดุอปุกรณ์ 
ในการสำรวจ 

 

แต่งต้ังคณะทำงานสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก 
 
 ปรับมาตรฐานคณะทำงานสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก 

 
 

A 

จัดทำโปรแกรมลงบันทึกข้อมูล 
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ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ 

ส่วนราชการอื่นในสังกัด กทส. 
กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 1-6 

กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตกรรมและทันตสาธารณสุข 
๕-๖ เดือน ตามจำนวน

คณะทำงานฯ 
สำรวจ 

 

  

๑-๒ เดือน 2 คน 
 

  

๑-๒ เดือน 1 คน 
 

  

๑-๒ เดือน 1 คน 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
4.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

การออกสำรวจสภาวะสุขภาพชอ่งปาก 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 
 

จัดทำเอกสาร จัดทำรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ 
 

A 

END 

นำเสนอผลการสำรวจ 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 
กลุ่มงาน 1-6และ 
กลุ่มงานสนับสนุนฯ 

กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ ส่วนราชการ/บุคคล ภายนอก 

รายเดือน 1     

1 วัน/1 
ประเภท
รายงาน 

 

1  
 
 
 
 
 

  

1 วัน 1    

1 วัน 1    

1 วัน 1   
 
 

 
 
 
 

4.4 การจัดทำรายงานประจำปี 

รับรายงาน 

ทางเอกสาร/ทางระบบออนไลน์ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล 

 

แจ้งส่วนราชการแก้ไข 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

รวบรวมและคียข์้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ประมวลผลรายกลุ่มงานและภาพรวมกอง 

จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 

START 

END 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ 
ส่วนราชการอื่นในสังกัด กทส. 

กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 1-6 
กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตกรรมและทันตสาธารณสุข 

30 นาที ๑ คน   

๑ วัน ๑ คน   

๒ เดือน ๑ คน   

๒ สัปดาห์ ๑ คน   

๒ วัน ๓ คน   

    

๑ วัน ๑ คน   

๑ สัปดาห์ ๑ คน   

 
 

   

START 
ตน้ 

ประชุมกลุ่มงานแผนงานฯ 

ทำบันทึกขอข้อมูล 

รวบรวมข้อมูล 

จัดพิมพ์และเขา้เล่ม 

รายงานประจำป ี
 

ประมวลผล วิเคราะห์ปริมาณงาน 

นำเสนอผู้บังคับบัญชา 

เผยแพร ่
 

END 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
5.1 การจัดทำแผนงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  7 วัน ประชุมทบทวนผล
การดำเนินงานและ
วิ เค ราะห์ ป ระ เมิ น
สภาพแวดล้อม 

- ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงาน  
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก
จากเอกสารและข้อมูลจากรายงานผล
การปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข  
รายงาน MIS  ) การออกหน่วยเคลื่อนที่ (
Daily Plan รายงานผลการสำรวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย  
และอัตรากำลังทันตบุคลากร 

- วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ตามกลุ่มเป้าหมาย
หลักท่ีสำคัญ คือ กลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน 
วัยเรียน และวัยสูงอายุ 

- จัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดย
จัดการประชุม เพ่ือการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 ทันตแพทย์ รายงานการประชุม  
และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
และปัญหา 

- รายงานการ
ติดตามผลการ
ปฎิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดในแผน
ปฎิบัติราชการ 

- ข้อมูลสารสนเทศ
สภาวะสุขภาพ
ช่องปาก 

- รายงานผล
การปฏิบัติงาน
ทันตสาธารณสุข 

START 

รวบรวม
ข้อมูล

วิเคราะห์
ปัญหา 

A 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
ครั้งละ 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวน/กำหนดทิศ
ทางการดำเนินงาน 
โดยทบทวนวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ระยะสั้น 
ระยะยาว และผลการ
ดำเนินการที่คาดหวัง 
 
 
 
 
 

- มีการทบทวนและประเมินทิศทางใน
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
▪ ความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร

และภารกิจ 
▪ ความสอดคล้องกับแผนของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 

▪ สภาพการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม 
การเกิดโรค บริบทการดำรงชีวิตของ
คนกรุงเทพมหานคร 

- ทบทวน /นกำหนดเป้าประสงค์ระยะสั้น
และระยะยาว 

 ทันตแพทย์ รายงานการ
กำหนดทิศทาง 
การดำเนินงาน
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

-  นโยบาย ผว .กทม . 
-  แผนบริหารกทม . 
-  แผนปฏิบัติ 
 ราชการ สนอ. 

-  รายงาน 
 การวิเคราะห์   
 ปัญหา 

3.  1 วัน ประชุมกำหนด
ยุทธศาสตร์  
โดยกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

- กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ตลอดจน
ค่าเป้าหมายโดยพิจารณาผลการดำเนินงาน
ของหน่วยเทียบเคียง เช่น กระทรวง
สาธารณสุข 

- กำหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าประสงค์ 
ระยะเวลาทบทวนผลการดำเนินงาน 

- ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ 

 ผอ.กทส. 
ทันตแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงาน
แผนงาน 

 รายงาน 
การประชุม  
การกำหนด
ยุทธศาสตร์ 

กำหนด
ประเด็นยุทธ 

ศาสตร์ 

กำหนด
ทิศทางและ
ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง 

A 

B 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4.  
 

1 วัน ประชุมกำหนด 
กลยุทธ์หลักในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

- กำหนดกลยุทธ์หลัก โดยกำหนดตัวชี้วัด
ในระดับผลผลิต และค่าเป้าหมายแต่ละ 
กลยุทธ์ 

 ผอ.กทส. 
ทันตแพทย์ 

กลุ่มงานแผนงาน 

  

5. 

 

 สื่อสารทำความเข้าใจ
ในระดับผู้บริหารของกอง 
คือหัวหน้ากลุ่มงาน 

- ประชุมจัดทำแผน ในระดับหัวหน้ากลุ่มงาน 
ของ กทส. 

- สื่ อสารทำความเข้าใจในผลที่ คาดหวังที่ มี  
ต่อสภาวะทันตสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
ที่สำคัญ 

 

 ผอ.กทส. 
ทันตแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงาน 
ทันตแพทย์ 

กลุ่มงานแผนงาน 
และวิชาการ 

  

6.   กำหนดแผนงาน/
โครงการที่จะ
ดำเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

- วิเคราะห์ผลงาน ทรัพยากร ข้อจำกัด 
กำหนดแผนงาน/โครงการ 

- พิจารณาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ความเสี่ยง  
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโครงการ/
กิจกรรมอื่นๆ และงบประมาณที่ใช้ 

- จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน /
โครงการ ประชุมร่วมกับผู้ เกี่ยวข้อง  
เช่น ทันตแพทย์ ศบส. สำนักการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

สพธ. ตรวจสอบ 
การวิเคราะห์ 
โครงการ 

   

กำหนด 
กลยุทธ ์

สร้างความ
เข้าใจ 

 
 
 
 
 
 

ทิศทาง 

กำหนด
แผนงาน/
โครงการ 

B 

C 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

7.  
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

 

นำแผนงานโครงการ
ที่วิเคราะห์และรวบรวม
เสนอ ผอ.กทส.  
เพ่ือพิจารณา 

นำเสนอพร้อมแสดงให้ เห็นความสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักอนามัย 
แผนงานส่งเสริมทันตสุขภาพระดับประเทศ  
ในกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

    

8.  3 วัน 
 
 
 

รวบรวม ปรับปรุง  
จัดทำแผนฯ 
 

- ปรับให้สอดคล้องกับบริบทและงบประมาณ 
- จัดทำแผนงานการส่งเสริมทันตสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปาก 

    

9. 
 

 
 

 

ทุกเดือน และ
รายไตรมาส 

ติดตามและ
ประเมินผล 

- ติดตาม ประเมินโครงการ  กิจกรรม  
ด้วยระบบ Daily Plans 

- จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม 353 
รายละเอี ยดโครงการ (Project template)  
และสรุปรายไตรมาสโดยกลุ่มงานแผนงาน
และวิชาการเสนอท่ีประชุมกทส. 

 

    

 
        
 

นำเสนอเพื่อ
พิจารณา 

แก้ไข  
ปรับปรุง

จัดทำแผน 

ติดตาม
ประเมินผล 

END 

ติดตาม
ประเมินผล 

C 
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5.2 การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก 
ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ศึกษาข้อมูล  
  สถานการณ์ของ 
  โรคในช่องปาก  
- กำหนดกลุ่มอายุ 
  ที่เป็นดัชนีในการบอก   
  สถานการณ์ของโรค 
  ในช่องปากที่จะต้อง   
  การทราบข้อมูล  
- การเลือกตัวอย่าง  
  (Sample selection)   
  เพ่ือให้เป็นตัวแทน 
  ประชากรที่ต้องการ 
  ทราบสภาวะสุขภาพ 
  ช่องปาก ตัวแทน 
  ระดับใด เช่น ระดับ 
  จังหวัด หรือระดับ 
  กลุ่มเขต  
- คำนวณขนาด 
  ตัวอย่างกำหนด 
  วิธีการสุ่ม ตัวอย่าง  
  (แบบหลายขั้นตอน  
  มากกว่า simple  

- สถานการณ์ของโรคในช่องปาก ต้องเป็น   
  ข้อมูลล่าสุด ทั้งในระดับประเทศและ 
  ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
- มีการนำข้อมูลจากผลการดำเนินการที่มี 
  การสำรวจการเกิดโรคในช่องปากเข้ามา 
  พิจารณาประกอบ 
- กลุ่มอายุที่เป็นตัวแทนสภาวะโรคฟันผุ 

อายุ 3 ปี ฟันน้ำนม  
อายุ 12 ปี ฟันถาวร   
กลุ่ม 35- 44 ปี เป็นตัวแทนวัย 
ทำงาน  
กลุ่มอายุ 60 -74 ปี ผู้สูงอายุ   

  หรือจะมีการแบ่งย่อยลงไปอีกหรือ   
  เฉพาะเจาะจงอายุใดอายุหนึ่ง แล้วแต่ 
  วัตถุประสงค์ที่ต้องการข้อมูลเพื่อการ 
  วางแผน 
- ขนาดตัวอย่างคำนวณจากค่าความชุก 
  ชองโรคฟันผุในแต่ละกลุ่มอายุจากผล 
  การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากครั้ง 
  ล่าสุดแทนค่าในสูตร 

 
- จำนวนตัวอย่างแต่ละจุดที่สำรวจ 

 ทันตแพทย์ 
กลุ่มงาน
แผนงาน 

และวิชาการ 

 - WHO Oral 
Health 
Survey : 
Basic 
Methods 

- คู่มือการ
สำรวจสภาวะ
สุขภาพช่องปาก
กรุงเทพมหานคร
)เอกสารเย็บ
เล่มโรเนียว (
ฉบับล่าสุด 
 
 
 
 
 
 
 

START 

รวบรวมข้อมูล
เพื่อออกแบบ 
การสำรวจ 

A 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
 1. 
(ต่อ) 

  random  
  sampling สุ่มเขต–  
  สุ่มชุมชนในเขต 
  สุ่มโรงเรียน ศพด  
  ในเขต) 
- จำนวนจุดตรวจ 
  เพียงพอที่จะรวบรวม   
  ข้อมูลได้ตามจำนวน 
  ตัวอย่างเพ่ือเป็น 
  ตัวแทนระดับพื้นที่ 
- พิจารณาชนิดของ 
  ข้อมูลที่ต้องการเก็บ 
- กำหนดวิธีการเก็บ 
  ข้อมูลเช่น ตรวจฟัน  
  สัมภาษณ์ สังเกต 
  (Data Collection   
  methods) 
- ออกแบบ  
  แบบสอบถาม  try out 
 
 
 
 

  ต้องไม่ต่ำกว่า ๒๕- ๓๐ คน) 
- ในแต่ละจุดที่เก็บข้อมูลกำหนดเก็บ 
  ข้อมูลเพศชายและหญิงจำนวนใกล้เคียง 
  กันในแต่ละกลุ่มอายุ หรือหาก 
  วัตถุประสงค์ต้องการ ทราบผลการ 
  ดำเนินงานในกลุ่มที่ดำเนินโครงการ 
  เทยีบกับอีกกลุ่มที่เราไม่ได้ให้บริการ  
  ต้องกำหนดให้ตัวแทนทั้งสองฝั่ง 
  ใกล้เคียงกันมากที่สุด 
- การพิจารณาชนิดของข้อมูลที่ต้องการ 
  เก็บมาจากระดมสมองจากข้อมูลสภาวะ 
  ที่ต้องการทราบการเปลี่ยนแปลง หรือที่ 
  มี intervention ในระยะที่ผ่านมา หรือ 
  ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 

 

รวบรวมข้อมูล
เพื่อออกแบบ 
การสำรวจ 

(ต่อ) 

A 

B 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เตรียม protocol 
เพ่ือขอรับการอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ขอรับ 
การสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินการ 
 
 

การจัดทำ protocol ต้องประกอบด้วย 
หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการ
ดำเนินการ  ประชากร และการวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น ประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่มาจากการคำนวณปริมาณ
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม  
การสืบราคาวัสดุที่เป็นปัจจุบัน 
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด
จนกระท่ังสรุปผลการสำรวจ 

    

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  - การเตรียมวัสดุ 
  อุปกรณ์ท่ีจำเป็นใน   
  การออกสำรวจ 
  ได้แก่ WHO Probe  
  จำนวนที่เพียง 
  พอที่จะหมุนเวียน 
  ทำความสะอาดได้ 
  ทันในกรณีที่ออก 
  สำรวจในระยะเวลา 
  ต่อเนื่องกัน กระจก 
  ส่องในปาก (Plain  
  Mouth mirror) 
  ที่ส่องได้ชัดเจน   
  examination  

จัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้กับคณะทำงานสำรวจสภาวะสุขภาพ
ช่องปาก อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ก่อนเริ่ม
ดำเนินการตามแผนการสำรวจ 

  - oral health  
  survey form 
- แบบสอบถาม 
  พฤติกรรมการ 
  ดูแลสุขภาพ 
  ช่องปาก 
 

 

จัดทำโครงการ
การสำรวจ

สภาวะสุขภาพ 
ช่องปาก 

 

การเตรียม
จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ ใน
การสำรวจ 

 

C 

B 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
3. 
(ต่อ) 

  gloves  Mask   
  gauze ผ้าเช็ดมือ  
  น้ำยาแช่เครื่องมือ  
  ภาชนะบรรจุ ถุงใส่ 
  ขยะติดเชื้อ เป็นต้น 
- สำเนาแบบสำรวจ 
  สภาวะสุขภาพช่องปาก  
  ดัดแปลงจาก  
  WHO Oral  
  health Survey   
  จัดทำแบบบันทึก 
  ข้อมูลพฤติกรรม 
  ที่เก่ียวข้อง จำนวน 
  เพียงพอสำหรับ 
  ขนาดตัวอย่างและ 
  การอบรมปรับ 
  มาตรฐานการ 
  สำรวจ 
- จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ 
  และเอกสารที่ 
  เกี่ยวข้องให้กับ 
  คณะทำงานสำรวจ 
  สภาวะสุขภาพช่องปาก 

C 

การเตรียม
จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ ใน
การสำรวจ 

(ต่อ) 

D 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4.   การแต่งตั้ง
คณะทำงานสำรวจ
สภาวะสุขภาพช่องปาก  
ดำเนินการโดย
ประสานพื้นที่ คือ 
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการทันต
สาธารณสุข ๑ - ๖ 
เพ่ือขอรายชื่อทันตแพทย์ 
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
กลุ่มงานละ 4 - 6 คน 
เพ่ือจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงาน
สำรวจสุขภาพช่องปาก 
โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงานเป็น
คณะกรรมการ
อำนวยการฯ  
 
 
 
 
 

ทันตแพทย์ที่จะเป็นคณะทำงานสำรวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากต้องมีอายุไม่เกิน 
๔๐ ปี เพ่ือความแม่นยำในการสำรวจ ฯ 
แต่ละกลุ่มงาน กำหนดให้มีทีมสำรวจ ๒ ทีม 
แตล่ะทีมมีทันตแพทย์ ๒ คน เป็นผู้ตรวจ
และมีผู้ช่วยทันตแพทย์บันทึกข้อมูลตาม
จำนวนทันตแพทย์ 

    
D 

แต่งต้ัง
คณะทำงาน

สำรวจสภาวะ
สุขภาพช่องปาก 

E 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5.   - การปรับมาตรฐาน 
  คณะทำงานสำรวจ    
  โดยจัดทำหนังสือ 
  เชิญคณะทำงานฯ  
  เข้ารับการอบรม 
  ทั้งผู้ตรวจและผู้บันทึก 
  ข้อมูลในแบบสำรวจ 
- เตรียมเอกสาร   
ประสานพื้นที่ที่  
เหมาะสมเพ่ือ
ดำเนินการปรับ 
มาตรฐานการตรวจ 
และการลงข้อมูล 
  ในแบบสำรวจ (มักใช้ 
  โรงเรียนสังกัด 
  กรุงเทพมหานคร) 
- ดำเนินการ จัดการปรับ 
  มาตรฐานประกอบด้วย  
  การอบรมหลักการ   
  สำรวจ วิธีการ 
  ระยะเวลา ๑/๒ วัน    
  และการฝึกปฏิบัต ิ
  ทำการตรวจและ 
  บันทึกข้อมูล  
 

ต้องมีการปรับมาตรฐานทั้ง inter และ 
intra examiner (มีการ duplication) 
การฝึก จัดท่านั่งในการตรวจ การบันทึก
ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งมา
ลงโปรแกรม 
การฝึกปฏิบัติทำการตรวจและบันทึก
ข้อมูล ณ สถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง
กับการออกสำรวจจริง 
 

  หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ 
ในกาดำเนินการ
ปรับมาตรฐาน
ทีมสำรวจ
สภาวะสุขภาพ
ช่องปาก 

 

ปรับมาตรฐาน
คณะทำงาน

สำรวจสภาวะ
สุขภาพชอ่ง

ปาก 

E 

F 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

6.   - ออกแบบโปรแกรม 
  การบันทึกข้อมูล 
  การสำรวจ โดยใช้ 
  โปรแกรมไมโครซอฟ  
  เอกเซลหรือ  
  Microsoft access  
  ทดสอบการลงข้อมูล  
  ก่อนส่งมอบให้ 
  คณะทำงานสำรวจฯ 
  ของแต่ละกลุ่มงาน 

     

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  - แจ้งทันตบุคลากร 
  ที่รับผิดชอบพื้นท่ี 
  ที่ตกเป็นสถานที่ 
  ดำเนินการเก็บข้อมูล  
  เพ่ือการประสาน  
  แนะนำทีมสำรวจ 
  กับ ชุมชน หรือ 
  ผู้อำนวยการ 
  โรงเรียน ชี้แจง  
  รายละเอียด  
- เตรียมสถานที่ 
  เครื่องมือรายชื่อ   
  พิจารณาสถานที่ 

- ทีมสำรวจแต่ละกลุ่มงานจัดทำและ 
  ส่งแผนการออกสำรวจมายังกลุ่มงาน 
  แผนงานหากพบว่าจำนวนตัวอย่าง 
  ที่ประสานงานไปในแต่ละจุดไม่เพียงพอ  
  ต้องแจ้งส่วนกลางเพ่ือดำเนินการสุ่มใหม ่
  หรือเพ่ิมเติมจุดเก็บข้อมูล 
- มีหลักฐานการประสานงานขออนุญาต 
- รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วยแบบสำรวจ 
  แบบสอบถามไฟล์บันทึกการลงข้อมูล 
  ส่งกลุ่มงานแผนงานและวิชาการ ภายใน 
  สองสัปดาห์หลังดำเนินการสำรวจใน 
  พ้ืนที่เสร็จ 
 

 คณะทำงาน
สำรวจ ฯ 

- หนังสือแจ้ง 
  ทางชุมชน  
  โรงเรียน 
- แบบขออนุญาต 
  ผู้ปกครอง 

 

จัดทำ
โปรแกรมลง
บันทึกข้อมูล
สำรวจสภาวะ 

 

F 

การออก
สำรวจสภาวะ
สุขภาพชอ่งปาก 

 

G 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
7. 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่เหมาะสมในการ 
  เก็บข้อมูล  
- ขออนุญาต 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  นัดวันออกสำรวจ   
  (Scheduling)   
- การเก็บข้อมูล 
  ลงบันทึกในแบบ 
  สำรวจให้ครบ 
  และตรวจสอบ 
  ความถูกต้อง 
  ก่อนกลับ 
- ลงข้อมูลในโปรแกรม 
- นำส่งข้อมูลพร้อม 
  แบบสำรวจให้ 
  กลุ่มงานแผนงาน   
  และวิชาการ 

 
 
 

8. 
 
 
 

 
 

 ๒ เดือน 
 

 
 

- ตรวจสอบความ 
  ครบถ้วน ถูกต้อง 
  ของการบันทึกใน 
  โปรแกรม เทียบกับ 
  แบบสำรวจจริง  
  หากไม่สอดคล้อง  

  ทันตแพทย์ 
กลุ่มงานแผนงาน 
และวิชาการ 

  

G 

การออก
สำรวจสภาวะ
สุขภาพช่องปาก 

(ต่อ) 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

H 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
 
8. 
(ต่อ) 

  เช่น ไม่ใช่กลุ่มอายุ 
  ที่ต้องการ หรือข้อมูล 
  ไม่ครบถ้วน เช่น  
  แบบสอบถามมีการ 
  ไม่ตอบหลายสิบข้อ  
  หรือทั้งหน้ากระดาษ  
  จะดำเนินการคัดออก  
  ไม่นำมาวิเคราะห์ผล 
- นำข้อมูลของกลุ่ม 
  อายุเดียวกันมา 
  ต่อรวมกันวิเคราะห์ 
  โดยโปรแกรมสำเร็จรูป 
  ทางสถิติหาค่าเฉลี่ย 
  ร้อยละผู้เป็นโรค  
  ความจำเป็น 
  ในการรักษา 
  หรือจำนวนฟัน 
  ที่เหลืออยู่ในช่องปาก  
  (กรณีผู้สูงอายุ)   
  สรุปผล 

9. 
 
 

 2 วัน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
นำเสนอในแต่ละระดับ 

  ทันตแพทย์ 
กลุ่มงานแผนงาน
และวิชาการ 

  

H 

วิเคราะห์
ข้อมูล 
(ต่อ) 

 

นำเสนอผล
การสำรวจ 

 

I 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
 
 

9. 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 

 

- ระดับพ้ืนที่กลุ่มงาน 
- ระดับกรุงเทพมหานคร 
จัดทำเอกสาร
เผยแพร่ ทั้งเป็น
รูปเล่มและเผยแพร่
ทางเว็ปไซต์ 
 

10.  ๑ เดือน จัดทำเอกสาร
เผยแพร่ ทั้งเป็น
รูปเล่มและเผยแพร่
ทางเว็ปไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพ 
  ช่องปาก ประกอบด้วยข้อมูล ทั่วไป 
  ของกลุ่มตัวอย่าง ระเบียบวิธีการสำรวจ   
  ผลการสำรวจในแต่ละกลุ่มอายุ ผลการ 
  สัมภาษณ์ พฤติกรรมหรือปัจจัยที่ 
  เกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพช่องปาก  
  นำเสนอท้ังในภาพรวมของ 
  กรุงเทพมหานครและรายพื้นที่กลุ่มงาน 
  บริการทันตสาธารณสุข ๑-6 ในรูปแบบ 
  บรรยายและแผนภูมิ 
- มีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ทันตแพทย์ 
กลุ่มงานแผนงาน
และวิชาการ 

  
จัดทำเอกสาร 
จัดทำรูปเล่ม
เพื่อเผยแพร ่

 

END 

I 

นำเสนอผล
การสำรวจ 
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5.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  รายเดือน 
 

รับข้อมูลจากกลุ่มงาน
บริการทันตสาธารณสุข   
1 – 6 , กลุ่มงาน
สนับสนุนการบริการ
ทันตกรรมและ 
ทันตสาธารณสุข 

- รวบรวมทุกเดือน 
  ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
- รวบรวมทุกเดือน  
  ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือน                                 
- รวบรวม 6 เดือนครั้ง  
  ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 เจ้าพนักงานสถิต ิ G_-IN-1-xx           
G_-EXT-1-xx 
G_-MBIN-1-xx      
G_-MBEXT-1-xx 
G_-SMOKE-1-xx 
G_-SEAL-1-xx 
G_-MBP-1-xx 
G_-MB-1-xx 
G_-SPEC-1-xx             
G_-PT-1-xx 

คู่มือปฏิบัติงาน
ทันตสาธารณสุข
ประจำปี 

2.  1 วัน/1
ประเภท
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบข้อมูล
รายงานและจำแนก
รายงานแต่ละประเภท 
หากตรวจสอบและ
พบว่ารายงานไม่ถูกต้อง 
จะส่งกลับไปให้กลุ่มงานฯ 
ตรวจสอบแก้ไขและ
ส่งกลับมาให้กลุ่มงาน
แผนงานฯ ภายในเวลา 
3 วันทำการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เจ้าพนักงานสถิต ิ  บันทึกข้อความ
ส่งรายงานให้
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจทานความ
ถูกต้องก่อนแล้ว
ส่งให้หัวหน้ากลุ่ม
งานแผนงานและ
วิชาการ ลงนาม 
เสนอ ผอ.กทส 
ลงนามในรายงาน
ประจำ ทุกเดือน 
และรายงานทุก 
6 เดือน 

รับข้อมูล 

START 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

แจ้งส่วน
ราชการ
แก้ไข 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

A 
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ที่ 
ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3.  1 วัน รวบรวมและคีย์
ข้อมูลลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ excel 
และคำนวณหายอด
ผลรวม 
 

  เจ้าพนักงานสถิต ิ   

4.  1 วัน จัดทำบันทึกสรุป
ผลงานให้หัวหน้า
กลุ่มงานแผนงานและ
วิชาการลงนามเสนอ
ผู้อำนวยการกอง
ทันตสาธารณสุขลง
นาม 
 

- สรุปรายงานทุกเดือน หัวหน้ากลุ่มงาน 
  แผนงานฯ ลงนามเสนอ ผอ.กทส. ลงนาม 
  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป              
- สรุปรายงานทุก 6 เดือน หัวหน้ากลุ่มงาน 
  แผนงานฯ ลงนามเสนอ ผอ.กทส.ลงนาม  
  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

 เจ้าพนักงานสถิต ิ   

5.  1 วัน ประสานงานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่งสรุปผลงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบเอกสาร 

  เจ้าพนักงานสถิต ิ   

6.  1 วัน ส่งสรุปผลงานให้
สพธ.ทาง Modem 

  เจ้าพนักงานสถิต ิ แบบฟอร์มใน
ระบบสารสนเทศ
สาธารณสุข 

 

 

A 

รวบรวมและ
คีย์ข้อมูล 

ลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 

จัดทำรายงาน
เสนอผู้บริหาร 

ประมวลผลราย
กลุ่มงานและ
ภาพรวมกอง 

ประสานงาน
กับงาน
ธุรการ 

 

END 

ส่งสรุปผล
งานให้ สพธ. 
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5.4 การจัดทำรายงานประจำปี 
ที่ 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  30 
นาท ี

ประชุมกลุ่มงาน
แผนงานและวิชาการ
เพ่ือแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทำรายงาน
ประจำปี 

 
 
 
 
 
 
 

 หัวหน้ากลุ่มงาน
แผนงานและ

วิชาการ 

  

2.  1 วัน ทำบันทึกขอข้อมูลผล
การปฏิบัติงาน
ประจำปีจากฝ่าย
บริหารงานทั่วไป, 
กลุ่มงานบริการทันต
สาธารณสุข 1-6 และ
กลุ่มงานสนับสนุน 
การบริการทันตกรรม
และทันตสาธารณสุข 

  เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

  

3. 
 
 
 
 
 

 2 เดือน - ข้อมูลในส่วนของ 
  การบริหารจัดการ 
  และการแบ่งหน่วยงาน  
  งบประมาณที่ได้รับ 
- ผลงานและกิจกรรม/ 
  โครงการของกลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 

 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 
 
 
 

 - หนังสืออนุมัติ  
  เข้าร่วมประชุม/ 
  อบรม/สัมมนา 
- คำสั่งประชุม/ 
  อบรม/สัมมนา 

ประชุมกลุ่ม
งานแผนงานฯ 

START 

ทำบันทึก 
ขอข้อมูล 

รวบรวมข้อมูล 

A 



             คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

496 
 

ที่ 
ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
3. 
(ต่อ) 

  แผนงานและวิชาการ 
- ผลการดำเนินงาน 
  ตามภารกิจประจำ 
  ของกลุ่มงาน 
  แผนงานฯ และฝ่าย 
  บริหารงานทั่วไป 
- ผลการดำเนินงาน 
  ของกลุ่มงานบริการ 
  ทันตสาธารณสุข 1-6  
  และกลุ่มงานสนับสนุน   
  การบริการทันตกรรม 
  และทันตสาธารณสุข 
- ข้อมูลการพัฒนา 
  บุคลากร (ประชุม/ 
  อบรม/สัมมนาทั้ง 
  ในประเทศและ 
  ต่างประเทศ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

 2 สัปดาห์ สรุปประมวลผล  
และวิเคราะห์สถิติ 
ผลการปฏิบัติงาน
ด้านทันตกรรม
บำบัดรักษา และการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ

  ทันตแพทย์   

A 

รวบรวมข้อมูล 
(ต่อ) 

B 

ประมวลผล 
วิเคราะห์

ปริมาณงาน 
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ที่ 
ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
๔. 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 

จัดทำเป็นตารางและ
กราฟเปรียบเทียบผล
การดำเนินงานของ
กลุ่มงานฯ ต่าง ๆ 
 
 

5.  2 วัน - จัดพิมพ์ ทาน  
  ตรวจสอบแก้ไข 
- ออกแบบหน้าปก 
  รายงาน 
- พิมพ์ภาพกิจกรรม 
  สำคัญของกองทันตฯ 
- จัดทำคำนำ  
  สารบัญ จัดรูปเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 - จพง.โสตทัศน
ศึกษา 

- เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- นายช่างศิลป์ 
 

  

6.  1 วัน 
 
 
 

จัดทำใบบันทึกขอส่ง
รายงานผู้อำนวยการ
กองทันตสาธารณสุข
ลงนามถึงผู้อำนวยการ
สำนักอนามัย 

 
 
 
 
 

 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดพิมพ์และ
เข้าเล่ม 

รายงาน
ประจำป ี

 

นำเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ประมวลผล 
วิเคราะห์

ปริมาณงาน
(ต่อ) 

B 
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ที่ 
ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

7. 
 
 
 

7. 
(ต่อ) 

 1 สัปดาห์ - นำไฟล์รายงาน 
  ประจำปีมาจัดเก็บ 
  เป็นไฟล์ดิจิตอล  
  พร้อมทั้งแจกไฟล์ 
  ดิจิตอลให้กับกลุ่มงานฯ  
  ต่างๆ   
- รายงานประจำปีที่ 
  เป็นรูปเล่มจะเก็บ 
  ไว้ในห้องสมุดของ 
  กองทันตสาธารณสุข 

 มีใบบันทึก 
การเซ็นรับของ 

จพง.โสตทัศน
ศึกษา 

 
 
 

 

 

 
5. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 

• เอกสารอ้างอิง 
1. World Health Organization. (2013). Oral health surveys : basic methods, ๕ th ed. Geneva : World Health 

Organization.http://www.who.int/oral_health/publications/9789241548649/en/ 
2. กองทันตสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร . คู่มือการตรวจและบันทึกแบบสำรวจ โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก กรุงเทพมหานคร .  

เอกสารเย็บเล่ม.  

 

  

เผยแพร่ 
 

END 

C 

C 

http://www.who.int/oral_health/publications/9789241548649/en/
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ด้านการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการคลินิกทันตกรรมสำนักอนามัย 

ขอบเขต 
 การดำเนินงานด้านการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการคลินิกทันตกรรมสำนักอนามัย ประกอบด้วยกระบวนการย่อย เรื่องการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการ
บริการคลินิกทันตกรรมโดยในกระบวนการย่อยมีขอบเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
คลินิกทันตกรรม 
 

รวบรวมข้อมูล ทบทวนมาตรฐานคลินิกทันตกรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ความก้าวหน้าของวิทยาการ ผลการประเมินคลินิกทันตกรรมในระยะ3ปี 
ข้อเสนอแนะปรับปรุงจาก สรพ. ที่ ศบส. ได้รับการตรวจประเมินในที่ผ่านมา  
มาตรฐานที่หน่วยงานด้านทันตกรรมที่มีการกำหนดออกมา ได้แก่ Dental 
Safety Goals ล่าสุด  การพัฒนาคลินิกทันตกรรมคุณภาพ เป็นต้น  
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐาน ฯ กำหนดกรอบการ
ปรับปรุงมาตรฐาน  ผู้รับผิดชอบทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีการ
เผยแพร่ ประกาศใช้ 
จัดทำร่าง ทดลองใช้ เผยแพร่มาตรฐาน   
รวมไปถึง ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรที่คลินิกทันตกรรม 
สังกัดกองทันตสาธารณสุข ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการ
อำนวยการ ตรวจประเมินและคณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพคลินิก 
ทันตกรรม สำนักอนามัย ออกตรวจประเมิน และรวบรวมผลการตรวจ
ประเมิน/ประเด็นที่ต้องพัฒนาในปีต่อไป/เรื่องที่ต้องเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง หรือผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยแก้ไข 

กลุ่มงานแผนงานและ
วิชาการ กทส. 

กลุ่มงานบริการ 
ทันตสาธารณสุข ๑- ๖ 
กลุ่มงานสนับสนุนการ
บริการทันตกรรมและ
ทันตสาธารณสุข 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการคลินิกทันตกรรม
สำนักอนามัยดังนี้ 

            หน่วยงาน 
กระบวนการย่อย 

กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ กลุ่มงาน/ฝ่ายในสังกัด กองทันตสาธารณสุข 

การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
การบริการคลินิกทันตกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานตรวจประเมินฯ เพื่อควบคุมก ากบัการปฏิบติังาน และออกตรวจประเมิน 

รวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมิน ในระยะท่ีผา่นมา และขอ้เสนอแนะจากผูต้รวจ
ประเมินภายนอก 

พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีพบจากการตรวจประเมินคลินิกทนัตกรรม ตามมาตรฐานฉบบัท่ีผา่นมา และแนวทางการตรวจประเมินศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขของสรพ.  

แต่งตั้งคณะท างานพฒันาปรับปรุงมาตรฐานคลินิกทนัตกรรม 

ทบทวนหลกัฐานเชิงประจกัษ ์หรือแนวทางปฏิบติัทางทนัตกรรมท่ีเผยแพร่ในปัจจุบนั 

จดัท าร่างมาตรฐาน /แนวทางปฏิบติั และ ทดลองใช ้

  ประกาศใช ้เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบติั 

รวบรวมผลการตรวจประเมิน/ประเด็นที่ต้องพัฒนาในปีต่อไป/เรื่องที่ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง หรือ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยแก้ไข 
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กระบวนการย่อย ๑: การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการคลินิกทันตกรรม 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ทันตแพทย์และทันตบุคลากร คลินิกทันตกรรม 
สำนักอนามัย 

มาตรฐานชัดเจน ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับบริบทของสำนักอนามัย มาตรฐานวิชาชีพ และป้องกันความเสี่ยง  
ลดโอกาสเกิดท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ สามารถผ่านการรับรองจาก สรพ. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน  เข้าถึงบริการทันตกรรมและทันตสาธารณสุข (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา) ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชา ปลอดภัย 

(รวมทั้งสถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย) อุปกรณ์มีเพียงพอ ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรักษา   
โดยผู้ให้บริการคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย 

ผู้บริหารสำนักอนามัย คลินิกทันตกรรมของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (เป็นสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ)มีการพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัย ในการให้บริการทางทันตกรรมเป็นแนวทางเดียวกัน มีความเป็นสากล สร้างความมั่นใจ และ
คุ้มครองสิทธิแก่ผู้รับบริการทันตกรรมให้ได้รับบริการที่ ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทาง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 
คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
การประเมินคุณภาพสถานพยาบาลภาครัฐ 

มาตรฐานจัดทำขึ้น โดยมีการนำข้อกำหนดต่าง ๆ
มาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ในบริบทของศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย โดยผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม
จัดทำ มีการทดลองใช้ปรับแก้ไขและสามารถ 
นำปฏิบัติได้จริง 

- ผู้ให้บริการ (ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สำนักอนามัย 
สามารถนำไปปฎิบัติได้  เพ่ือการบริการและบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
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1. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

ป้องกันลดโอกาสเสี่ยงเกิดความผิดพลาด อันตรายในการบริการ การบริการมีคุณภาพ 
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปรับเปลี่ยนพัฒนาเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการในระดับมาก  
ร้อยละข้อร้องเรียนเรื่องการบริการลดลง 

มีการทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานเป็นระยะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น  
มีการนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผู้รับบริการที่คลินิกทันตกรรมศูนย์บริการ
สาธารณสุข มาปรับปรุงการบริการ 
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2. คำจำกัดความ 
1. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงา

น 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ 
กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 1 – 6 

(ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย) 
กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตก

รรมและทันตสาธารณสุข 

7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

3 คน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

START 

- มาตรฐานคลินิกทันตกรรมที่ใช้อยู่ในปจัจุบัน 
- ผลการประเมินคลินิกทันตกรรมในระยะ3ป ี
- การปฏิบัติทีย่ังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
- ข้อเสนอแนะปรับปรุงจาก สรพ. ที ่ศบส. ได้รับการตรวจ 
  ประเมินในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา 
- มาตรฐานที่หนว่ยงานอื่น/ทันตแพทยสภากำหนดใน
ปัจจุบัน 

 

ศึกษารวบรวมข้อมูล 

- แนวทางปฏิบัติเพือ่ความปลอดภยัทางทันตกรรมล่าสุด(DENTAL SAFETY  
  GOALSGuidelines2015) 
- แนวทางการควบคุมการแพรก่ระจายเชื้อในคลินิกทันตกรรม (CDC 2003) 
- CDC Statement on Reprocessing Dental 
Handpieces 2018 
- Updated guidance for reprocessing medical 
devices in health  
  care setting (FDA 2015) 
- แนวทางการตรวจรับรองคุณภาพศบส.ของสรพ. 
- โครงการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมของไทย TDCA      
- การทำให้เครื่องมือสะอาดปราศจากเชื้อ 
   (Infection control update)                 
 
 

A 
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ระยะเวลา 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงา

น 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ 
กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 1 – 6 

(ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย) 
กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตก

รรมและทันตสาธารณสุข 

2 สัปดาห์ 1 คน 
 
 
 
 

 
 
 

  

2 เดือน 
 

ทุก 2 
สัปดาห์ 

ครั้งละ 1 วัน 
 
 
 

๑๕ คน 
(ตามจำนวน
คณะทำงาน

) 
 
 
 
 
 
 

 

   

12 
สัปดาห์ 

๒ คน    

1 สัปดาห์ 
 
 
 

๑ คน 
 

   
 
 
 

แต่งต้ังคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐาน 
 
 

จัดทำร่างมาตรฐาน 

A 

 ผู้บริหารพจิารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
B 

กำหนดกรอบการปรับปรุงมาตรฐาน 

- ประชุมคณะทำงาน 
- นำเข้าข้อมูลสถานการณ์การประเมิน 
  คลินิกทันตกรรมที่ผ่านมา 
- กำหนดผู้รับผิดชอบ ทบทวนเอกสารที ่
  เกี่ยวข้อง 
- กำหนดระยะเวลาการนำเสนอ 
  มาตรฐานแต่ละดา้นและเกณฑ์การ 
  ประเมิน 
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ระยะเวลา 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงา

น 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานแผนงานและวิชาการ 
กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 1 – 6 

(ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย) 
กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตกรรม

และทันตสาธารณสุข 

2 เดือน ๑๐ คน  
 
 
 

  

1 เดือน ๓ คน    

1 สัปดาห์ ๒ คน 
 
 

 
 

   

ทดลองใช้ 

B 

จัดทำรูปเล่ม 

เผยแพร่ / ประกาศใช้ 

END 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  7  วัน รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องใหน่วยงาน
ได้แก่มาตรฐานที่ใช้
อยู่เดิม 
- ผลการประเมิน 
  คลินิกทันตกรรมใน 
  ระยะ 3 ปี 
- การปฏิบัติที่ยังไม่ 
  เป็นไปในแนวทาง 
  เดียวกัน 
- ข้อเสนอแนะ 
  ปรับปรุงจากทีม  
  สรอ.ที่ตรวจศบส. 
- ศึกษาข้อมูล 
  มาตรฐานที่ 
  หน่วยงานอื่น / 
  ทันตแพทยสภา 
  กำหนดในปัจจุบัน 
 
 

- มาตรฐานคลินิกทันตกรรมต้องเป็นที่มีใช้ 
  อยู่ในปัจจุบัน(ฉบับล่าสุด) 
- ข้อแนะนำจากสรพ.ที่ศูนย์บริการ 
  สาธารณสุขที่รับการตรวจประเมินได้รับ 
  ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา 
- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง 
  ทันตกรรมล่าสุด (DENTAL SAFETY  
  GOALS Guidelines 2015) 
 

เอกสาร/มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก
ที่เชื่อถือได้ 
- แนวทางการควบคุมการแพร่กระจาย 
  เชื้อในคลินิกทันตกรรม (Guidelines  
  forInfection Control in Dental  
  Health Care Settings ของ Centers  
  for disease control and  
  prevention ล่าสุด (2003 และ  
  update)  
- CDC Statement on Reprocessing  
  Dental Handpieces เผยแพร่เมื่อ  
  11 เมษายน 2561 
- Updated guidance for  
  reprocessing medical devices in  
  health care settings (FDA 2015) 
 
 

 ทันตแพทย์       
กลุ่มงาน

แผนงานและ
วิชาการ 

  
START 

ศึกษารวบรวม
ข้อมูล 

A 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

2.  2 สัปดาห์ ประสานรวบรวม
รายชื่อทันตแพทย์ 
ผู้มีคุณสมบัติจาก
กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เสนอผู้อำนวยการ
กองทันตสาธารณสุข
เพ่ือแต่งตั้คณะทำงาน
ปรับปรุงมาตรฐาน
คลินิกทันตกรรม 

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบคือ 
1. ทพ.กลุ่มงานแผนงานและวิชาการท่ีมี       
    ประสบการณ ์หรือรับผิดชอบการประเมิน    
    คลินิกทันตกรรม ศบส. 
2. ทพ. จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องที่จบ 
    การศึกษาในสาขาทันตกรรมเฉพาะ   
    สาขา 
3. ทพ. จากศบส. ที่ได้รับการตรวจประเมิน 
    จาก สรพ. 

 ทันตแพทย์กลุ่ม
งานแผนงาน
และวิชาการ 

  
 
 
 
 
 
 

3. 
 

 2 เดือน 
 

ทุก 2 
สัปดาห์ 

ครั้งละ 1 วัน 

กำหนดกรอบการปรับปรุง
มาตรฐานคณะทำงาน
รับทราบปัญหาจากการ
ดำเนินการที่ผ่านมาตาม
แนวทางมาตรฐานเดิมและ
ข้อแนะนำจากสรพ.พิจารณา
หัวข้อในมาตรฐานที่ต้อง
ปรับปรุงกำหนดผู้รับผิดชอบ
ทบทวนเอกสารในแต่ละ
หมวด/หัวข้อ เพือ่นำเข้า

พิจารณาร่วมกันในการ
ประชุมคณะทำงาน 

 
 

 
 

- พิจารณาหัวข้อในมาตรฐานที่ต้อง
ปรับปรุงให้ update หรือยังคงไว้ตาม
มาตรฐานเดิม 
- ทบทวนเอกสารวิชาการในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการ 
review แต่ละหมวด กำหนดระยะเวลา
การนำเสนอสู่คณะทำงาน 
- พิจารณา ได้ข้อสรุปในแต่ละหมวดที่
ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 คณะกรรมการฯ   

แต่งต้ังคณะทำงาน
ปรับปรุงมาตรฐาน 

A 

B 

 

พิจารณา
รายละเอียด

มาตรฐาน หมวดที่
ต้องดำเนินการ

ปรับปรุง กำหนด
ผู้รับผิดชอบ
ทบทวนและ

ระยะเวลาส่งร่าง
เข้าพิจารณา 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4.  12 สัปดาห์ จัดทำร่างมาตรฐาน
จากข้อสรุปการ
พิจารณาของ
คณะทำงาน 

- ร่างมาตรฐานครอบคลุมหมวดที่จำเป็น
ทั้งด้านการนำองค์กร การบริหารจัดการ
ทรัพยากร กระบวนการคุณภาพ สิทธิ
ผู้ป่วย และการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
- มีการจัดทำแนวทางการประเมิน 
(checklist) พร้อมคำอธิบาย 

 

 คณะทำงาน   

5.  1 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 

เสนอร่างมาตรฐาน 
ให้ผู้อำนวยการกอง
ทันตสาธารณสุข
พิจารณา ให้ความ
เห็นชอบก่อนนำไป
ทดลองใช้ 
 

  ทันตแพทย์ 
กลุ่มงานแผนงาน
และวิชาการ 

  

6.  1 เดือน นำร่างมาตรฐานไป
ทดลองประเมินคลินิก
ทันตกรรมและนำมา
รวบรวมสรุป ประเด็น
ปัญหา 

 
 

- นำไปใช้ทดลองประเมินที่คลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง 
- รวบรวมข้อมูลผลการประเมิน เพ่ือนำเสนอ
ผู้บริหาร 

    

จัดทำร่าง
มาตรฐาน 

ไม่เห็นชอบ 
ผูบ้รหิาร
พจิารณา 

ทดลองใช้ 

B 

C 

เห็นชอบ 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

7.   1 เดือน นำร่างมาตรฐานที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
หลังจากการทดลอง
ใช้มาจัดทำต้นแบบ
เพ่ือส่งโรงพิมพ์  
โดยมีคู่มือการ
ประเมินแนบด้วย 

- มาตรฐานคลินิกทันตกรรมประกอบด้วย
หมวดที่สำคัญครบถ้วน 
- ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามได้ 

 ทันตแพทย์ 
กลุ่มงานแผนงาน
และวิชาการ 

  

8.  1 สัปดาห์ จัดส่งมาตรฐานและ
คู่มือการประเมินให้
คลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ดำเนินการจัดส่งให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ หลังประกาศใช้ 

 
 
 
 
 

ทันตแพทย์ 
กลุ่มงานแผนงาน
และวิชาการ 
ทันตแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 หนังสือนำส่ง
มาตรฐานคลินิก
ทันตกรรมให้แก่
กลุ่มงานฯ และ
ใบเซ็นต์รับ  
(จากคลินิก 
ทันตกรรม) 

 
3. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 

• เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
  

C 

จัดทำรูปเล่ม 

เผยแพร่/
ประกาศใช ้

END 


