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กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุน 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วยกระบวนการในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ

ในระบบสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนต่างๆ ดังนี้ 
-  ด้านชันสูตรสาธารณสุข 
-  ด้านการสนับสนุนทางเภสัชกรรม 
-  ด้านหลักประกันสุขภาพ 

 

 

กระบวนการที่ 

6 
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ด้านชันสูตรสาธารณสขุ     
ขอบเขต 
  การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านชันสูตรสาธารณสุข ประกอบด้วยกระบวนการย่อยในด้านการให้บริ การตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ชันสูตรโรค การเสริมสร้างมาตรฐานงานชันสูตรโรค และ การบริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยในแต่ละกระบวนการ
ย่อยมีขอบเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑. การให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

เป็นการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เช่น การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา
คลินิก ชีวเคมี การตรวจคุณภาพอาหาร /น้ำ และการตรวจยืนยันสารเสพ
ติด ที่ให้บริการต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข กอง/สำนักงานภายในสำนัก
อนามัยสำนักงานเขต และโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ โดย
ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจรับสิ่งส่งตรวจ การลงทะเบียนและเตรียม
ตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ และการรายงานผล 

สำนักงานชันสูตร
สาธารณสุข (สชส.) 

- ศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขา 
- กอง/สำนักงาน ภายในสำนักอนามัย 
- โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานเขต ๕๐ แห่ง 

๒. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
และน้ำยาชันสูตรโรค  

เป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ชันสูตรโรคให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 
โดยคาดการณ์ความต้องการวัสดุ จัดหา ควบคุมคลังวัสดุ และเบิกจ่าย
วัสดุให้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สำนักงานชันสูตร
สาธารณสุข (สชส.) 

- ศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขา 
- กอง/สำนักงาน ภายในสำนักอนามัย 
- สำนักงานเขต ๕๐ แห่ง 

๓. การเสริมสร้างมาตรฐาน
งานชันสูตรโรค 

เป็นการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุข
และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ในด้านการตรวจ
วิเคราะห์ โดยการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ และมีการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดย ส่ง
ตัวอย่างควบคุมให้ตรวจวิเคราะห์ และประเมินผล  

สำนักงานชันสูตร
สาธารณสุข (สชส.) 

- ศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขา 
- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
สำนักงานเขต (เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๔. การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ 

เป็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับสากล โดยการดำเนินการตามข้อกำหนดในมาตรฐานนั้น 

สำนักงานชันสูตร
สาธารณสุข (สชส.) 

- 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านชันสูตร
สาธารณสุข โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 
 

            หน่วยงาน 

กระบวนการย่อย 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส่วนราชการอ่ืนๆสังกัด

สำนักอนามัย 

สำนักงานชันสูตร
สาธารณสุข 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล สำนักงานเขต 

ร.พ. สังกัด สนพ. 

- 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  

การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

   
 
 

 

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ชันสูตรโรค 
 
 

   
 
 

การเสริมสร้างมาตรฐานงานชันสูตรโรค 
 
 
 

   

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 

    

 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ชันสูตรโรค 

เสริมสร้างมาตรฐาน
งานชันสูตรโรค 

รับความต้องการ 
ตรวจวิเคราะห์ 

ให้บริการ         
ตรวจวิเคราะห์ 

รับความต้องการ 
ตรวจวิเคราะห์ 

รับความต้องการ 
ตรวจวิเคราะห์ 

ดำเนินการ
เอง 

ดำเนินการ
เอง 

ดำเนินการ
เอง 

ดำเนินการ         
ตรวจวิเคราะห์ 

ดำเนินการ         
ตรวจวิเคราะห์ 

ดำเนินการ         
ตรวจวิเคราะห์ 

ได ้ ได ้ ได ้

ไม่ได ้ ไม่ได ้

ไม่ได ้

บริหารจัดการระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ 
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กระบวนการย่อย ๑: การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
๑. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
แพทย์ พยาบาล - ผลการตรวจวิเคราะห์สนับสนุนการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ ถูกคน ไม่ผิดพลาด 

- ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์รวดเร็ว  
- มีชนิดการตรวจวิเคราะห์ที่หลากหลาย 

เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรโรคของ ศบส. ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และรวดเร็ว  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสังกัด 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และรวดเร็ว  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และรวดเร็ว 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้ป่วย - ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ รวดเร็ว 
- ข้อมูลที่เข้าถึงง่าย 

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 
- มาตรฐาน ISO 15189  

- ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องเชื่อถือได้ และรวดเร็ว 
- รองรับกับความต้องการในเรื่องการให้บริการ 

- การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า 
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๒. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

ผลการตรวจมีความถูกต้องเชื่อถือได้ - ร้อยละ 90 ของผลการควบคุมคุณภาพกับองค์กรภายนอกผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
- น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1 ของอัตราการรายงานผลผิดพลาด 

ได้ผลการตรวจรวดเร็ว ตามเวลาที่กำหนด - ร้อยละ 90 ของการรายงานผลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 
๓.  คำจำกัดความ 

- ระบบ LIS หมายถึง ระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการที่ใช้บันทึกข้อมูลต่างๆตั้งแต่การตรวจรับตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ และการรายงานผลสำหรับบริหาร 
   จัดการการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ 
- ใบบันทึก NC หมายถึง แบบบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 
- QP หมายถึง ระเบียบปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เขียนขึ้นตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ งานเทคนิคการแพทย์ ปี2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
- WI หมายถึง วิธีปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เขียนขึ้นตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
- ระบบ HCIS หมายถึงระบบสารสนเทศของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆเก่ียวกับคนไข้ท่ีมารับบริการ 
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๔.  แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

สำนักงานชันสูตรสาธารณสขุ หน่วยงานอ่ืนๆ 
ห้องรับสิ่งส่งตรวจ ห้องปฏิบัติ 

การกลุ่ม
ภูมิคุ้มกัน

วิทยา 

ห้องปฏิบัติ 
การกลุ่มจุล
ชีววิทยา 

ห้องปฏิบัติ 
การกลุ่มชีวเคมี 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ส่วนราชการ
ในสังกัด

สำนักอนามัย 

สำนักงาน
เขต 

รพ.สังกัด
กทม. 

    
  

 

 

20 วินาทีต่อตัวอย่าง 
(ผ่านระบบสารสนเทศ) 
 
1-3 นาที  
(ไม่ผ่านระบบสารสนเทศ) 

 
 

3 คน 
 

 

     

   

3-5 นาทีต่อตัวอย่าง 
(ขึ้นกับรายการตรวจวิเคราะห์) 

 
10 คน 

 

 
 
 

    

ระยะเวลาขึ้นกับชนิดของ
รายการตรวจวิเคราะห ์
กลุ่มชีวเคมี (1- 7 วัน) 
กลุม่ภูมิคุม้กันวิทยา (1-3 วัน) 
กลุม่จลุชีววิทยา (1-10 วนั 

 
 

31 คน 

   
    

 
 
 

START 

ตรวจรับคัดแยกสิ่งส่ง
ตรวจเบื้องต้นในระบบ

สารสนเทศ 

วางแผนและทบทวนปรมิาณงาน/ความพร้อมในการให้บริการ 
(ผ่านระบบสารสนเทศ) 

ส่งคำขอตรวจและส่งสิ่งส่งตรวจ 
(ไม่ผ่านระบบสารสนเทศ) 

ใบส่งตรวจและส่งสิ่งส่งส่งตรวจ 

ตรวจรับสิ่งส่งตรวจและ
คัดแยกประเภท 

รับบันทึกคำขอตรวจ
วิเคราะห์ในระบบ
สารสนเทศ,เตรียม

ตัวอย่าง 

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ น้ำยา และความพร้อมของเครื่องมือ 
 

    ทวนสอบ 

(ผ่านระบบสารสนเทศ) 
รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห ์

(ไม่ผ่านระบบสารสนเทศ) 
รับใบรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห ์

ลงทะเบียนตัวอยา่งจาก
ระบบสารสนเทศ 

 LIS 
 LIS 

ระบบ
สารส
นเทศ) 

 
 

LIS 
 

     ดำเนินการตรวจวิเคราะห ์

รายงานผล 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

LIS 
 

HCIS 
 

LIS 
 

HCIS 
 

A 
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ระยะเวลา จำนวนผู้
ปฏิบัติ 

งาน 
(คน) 

สำนักงานชันสูตรสาธารณสขุ หน่วยงานอ่ืนๆ 
ห้องรับสิ่งส่ง

ตรวจ 
ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มภูมิคุ้มกัน

วิทยา 

ห้องปฏิบัติก
ารกลุ่มจุล
ชีววิทยา 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มชีวเคมี 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ส่วนราชการใน
สังกัดสำนัก

อนามัย 

สำนักงาน
เขต 

รพ.สังกัด
กทม. 

30 นาที  
ทุกวันหลังเสร็จสิ้นการ
ตรวจวิเคราะห์ 
 

10 คน         

ไม่เกิน 7 วันทำการ 
 

4 คน         

2 ชั่วโมง 
ภายในสัปดาห์แรกของ
ทุกเดือน 

4 คน 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมปญัหา ข้อร้องเรียน ตัวช้ีวัด  
สถิติ ปริมาณงานจากการวิเคราะห์ 

-แบบบันทึกการดำเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
-แบบบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด 
 

ส่งคำแนะนำ/ร้องเรียน 

 

รับทราบผลการดำเนินการแก้ไข 

พิจารณามาตรการป้องกัน 

END 

 

แก้ไขปัญหา / ข้อร้องเรียน 

A 



          คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
 

1183 
 

๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม /
ระเมินผลป  

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 วินาทีต่อ
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑-๓ นาทีต่อ 
ตัวอย่าง (ขึ้นกับ
รายการตรวจ
วิเคราะห์) 

การรับสิ่งส่งตรวจ 
เบื้องต้น 
  - (ผ่านระบบ
สารสนเทศ)  
ตรวจรับคัดแยกสิ่ง
ส่งตรวจเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - (ไม่ผ่านระบบ 
สารสนเทศ)  
ตรวจรับสิ่งส่งตรวจ
และคัดแยก
ประเภท 
 

- ตรวจนับจำนวนตัวอย่างให้ตรงกับใบสรุปใน
ระบบสารสนเทศ 
- บันทึกรับสิ่งส่งตรวจเบื้องต้นในระบบ
สารสนเทศ  
- ตรวจดูความสมบรูณ์ของสิ่งตรวจทั้งปริมาณ 
และคณุภาพ (ตาม QP-21 การปฏิบัติก่อนการ
ตรวจวิเคราะห์) 
- ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ในกรณีพบว่าการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจไม่ถูกต้องหรือมสีภาพไมส่มบูรณ ์
 
 
 
 
 
- ตรวจดูจำนวนและรายชื่อที่ใบส่งตรวจและ
ตัวอย่างส่งตรวจว่ามีจำนวนครบถว้น ถูกต้อง 
ตรงกัน 
- ตรวจดูความสมบรูณ์ของสิ่งตรวจทั้งปริมาณ 
และคณุภาพ (ตาม QP-21 การปฏิบัติก่อนการ
ตรวจวิเคราะห์) 
-ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ในกรณีพบว่าการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจไม่ถูกต้อง หรือมสีภาพไม่สมบูรณ ์
- ลงเวลารับสิ่งส่งตรวจ 
 
 
 

- ตรวจนับ
จำนวน
ตัวอย่างให้
ตรงกับใบ
สรุปในระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สุ่มตรวจ
ความถูกต้อง
ของหมาย 
เลขตัวอย่าง 

- นักเทคนิค
การแพทย์ 
- นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเทคนิค
การแพทย์ 
- นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

- ใบสรุปจำนวนตัวอย่าง
จากระบบสารสนเทศ 
- บันทึกปัญหาและการ
แก้ไขในการรับตัวอย่าง
ตรวจห้องปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ใบส่งตรวจและรายงาน
ผลทั้งหมด 
- ใบสรุปจำนวนตัวอย่าง 
- บันทึกปัญหาและการ
แก้ไขในการรับตัวอย่าง
ตรวจห้องปฏิบตัิการ 
-บันทึกสุ่มตรวจความ
ถูกต้องของหมายเลข
ตัวอย่าง 

- คู่มือการใช้ห้อง
ปฏิบัติ การ
ชันสูตร  
- QP-21 การ
ปฏิบัติก่อนการ
ตรวจวิเคราะห ์
- มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย ์
 
 
 
 
 
 
 
- คู่มือการใช้
ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตร  
- QP-21 การ
ปฏิบัติก่อนการ
ตรวจวิเคราะห ์
- มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย ์

START 

๑.การรับสิ่งส่ง
ตรวจ เบื้องต้น 
   ๑.๑  ตรวจ
รับคัดแยกสิ่งส่ง
ตรวจเบื้องต้น
(ในระบบ
สารสนเทศ) 
     
 
  ๑.๒ ตรวจรับ
สิ่งส่งตรวจและ
คัดแยกประเภท 

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๒.  1-5 นาที ต่อ
ตัวอย่าง 
(ข้ึนกับ
รายการตรว
วิเคราะห์) 
 
 
 
 
 
 
3-7 นาที ต่อ
ตัวอย่าง 
(ข้ึนกับ
รายการตรวจ
วิเคราะห์) 
 

รับบันทึลงทะเบียน
และเตรียม ตัวอย่าง
เบื้องต้น 
  - (ผ่านระบบ 
สารสนเทศ)  
รับบันทึกคำขอตรวจ
วิเคราะห์ในระบบ
สารสนเทศ,และเตรียม
ตัวอย่าง 
 
 
 

 - (ไม่ผ่านระบบ 
สารสนเทศ) 
ลงทะเบียนตัวอยา่ง,
บันทึกรับคำขอ และ
เตรียมตัวอย่าง 
 
 
 

- บันทึกรับคำขอในระบบสารสนเทศ 
- เตรียมตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์

ตามวิธีการปฏิบัติงานของรายการ
ตรวจวิเคราะหต์่างๆของกลุ่ม 

 
 

 
 
 

 
 
 
- ลงทะเบียนพิมพ์ช่ือสกุลตัวอย่างและ 
บันทึกรับในระบบสารสนเทศ พิมพ ์
barcode ตดิที่ใบส่งตรวจกับสิ่งสง่
ตรวจให้ถูกต้องตรงกัน 
- เตรียมตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห ์
ตามวิธีการปฏิบัติงานของรายการตรวจ
วิเคราะหต์่างๆของกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจความครบถ้วนของ
คำขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- สุ่มตรวจ 
ความถูกต้องตรงกันของ
หมายเลขท่ีใบส่งตรวจ
และตัวอย่าง 

 
 

- นักเทคนิคการแพทย ์
- นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
-  เจ้าพนักงาน 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

 
 
 
 
 
 
- นักเทคนิคการแพทย์ 
- นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
-  เจ้าพนักงาน 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

- บันทึกปัญหา
และการแกไ้ข
ในการรับสิ่งส่ง
ตรวจในระบบ
สาร สนเทศ 
 
 

 
 
 
 
- ใบส่งตรวจและ 
รายงานผล 
-บันทึกปัญหา 
และการแกไ้ขใน
การรับสิ่งส่ง
ตรวจ 
- บันทึกสุ่มตรวจ 
ความถูกต้องของ
หมายเลข
ตัวอย่าง 

- วิธีปฏิบัติงาน 
ของรายการตรวจ
วิเคราะหต์่างๆของ
กลุ่ม 
- QP-21 การ 
ปฏิบัติก่อนการตรวจ
วิเคราะห ์
 
 
 
 
-วิธีปฏิบัติงาน 
ของรายการตรวจ
วิเคราะหต์่างๆของ
กลุ่ม 
- QP-21 การ 
ปฏิบัติก่อนการตรวจ
วิเคราะห ์

A 

๒.รับบันทึก
ลงทะเบียน
และเตรียม 
ตัวอย่าง
เบื้องต้น 
 
 
 
 
๒.๑ 
ลงทะเบียน
ตัวอย่าง,รับ
ตัวอย่างใน
ระบบ
สารสนเทศ 
และเตรียม
ตัวอย่าง 
 
 
๒.๒ รับบันทึก
คำขอตรวจ
วิเคราะห์ใน
ระบบ
สารสนเทศ 
และเตรียม
ตัวอย่าง 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๓.  ขึ้นกับ
รายการตรวจ
วิเคราะห ์

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
น้ำยา และความพร้อม
ของเครื่องมือ  
 

- เตรียมวสัดุอุปกรณ์ น้ำยา และ 
เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน 
- กรณีมีข้อผดิพลาด บันทึกใบ NC 
 

  

- ตรวจสอบความพร้อม
ของเครื่องมือ 
- ผลการควบคุมคณุภาพ
ภายในผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน(IQC) 
- ผลการควบคุมคุณภาพ
ภายนอกผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน(EQA) 

- นักเทคนิคการแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

 
 
 
 
 
 
 

- บันทึกผลการ 
ควบคุมคุณภาพ
ภายใน (IQC) 

- บันทึกผลการ
ควบคุม
คุณภาพภายใน
นอก(EQA) 

- แบบบันทึกสิ่ง  
  ที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อกำหนด(NC) 
  

- คู่มือการใช้ 
เครื่องมือ 
- เอกสารกำกับน้ำยา 

- QP 18 การควบคุม
และสอบเทียบ
เครื่องมือ 

- QP 19 บำรุงรักษา
เครื่องมือ 

- QP 10 การควบคุม
สิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

   กับข้อกำหนด 

๔.  ขึ้นกับ
รายการตรวจ
วิเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการตรวจ
วิเคราะหต์ัวอย่าง 
 

- ดำเนินการตรวจวิเคราะหต์ัวอยา่งตาม
วิธีปฏิบัติงาน(WI) การใช้เครื่องมือ 
และ วิธีปฏิบัติงาน(WI) การตรวจ
วิเคราะห ์

- กรณีมีข้อผดิพลาด บันทึกใบ NC 
 
 

--ทวนสอบการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือเป็นระยะ 
- ผลการตรวจวิเคราะห์ที่
ได ้

- นักเทคนิคการแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย ์

- แบบบันทึกสิ่ง
ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด(NC) 
 
 
 
 

 
 

- วิธีปฏิบัติงาน 
(WI)ของรายการ 
ตรวจวิเคราะห ์
ต่างๆของกลุ่ม 
- QP 10 การ 
ควบคุมสิ่งที่ไม ่
สอดคล้องกับ 
ข้อกำหนด 

เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ 

น้ำยา  และ
ความพร้อม

ของเครื่องมือ 
 

B 

ดำเนินการ
การตรวจ
วิเคราะห ์
ตัวอย่าง 

 

B 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๕.  1-3 นาทีต่อ
ตัวอย่าง 
(ข้ึนกับ
รายการตรวจ
วิเคราะห์) 

ทวนสอบผลการตรวจ
วิเคราะห ์
 

ทวนสอบผลการตรวจวิเคราะหผ์่าน
ระบบสารสนเทศ 
• ตรวจสอบความครบถ้วนของผลการ
ตรวจวิเคราะห ์
• ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ที่มีคา่
ผิดปกติและพิจารณาวิเคราะห์ซ้ำ 
- แจ้ง ศบส./ หน่วยงานผูส้่งตัวอยา่ง
เมื่อตรวจพบคา่วิกฤต 
• กรณีพบข้อผดิพลาด บันทึกใบ NC 
 

 ตรวจสอบผลการตรวจ
วิเคราะห์ทีไ่ม่อยู่ในเกณฑ์
ค่าอ้างอิงของการตรวจ
วิเคราะห์แต่ละรายการ 
- ตรวจสอบความ
สอดคล้องของผลการตรวจ
วิเคราะห ์

- นักเทคนิคการแพทย์  
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- นักวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
 

-  แบบบันทึกสิ่ง
ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด(NC) 

- วิธีปฏิบัติงาน
(WI)ของรายการ
ตรวจวิเคราะหต์่างๆ
ของกลุ่ม 
- QP 10 การ
ควบคุมสิ่งที่ไม่
สอดคล้องกับ
ข้อกำหนด 

๖.  30 วินาที ต่อ
ตัวอย่าง 
(ข้ึนกับ
รายการตรวจ
วิเคราะห์) 
 
 
1-5 นาที ต่อ
ตัวอย่าง 
(ข้ึนกับ
รายการตรวจ
วิเคราะห์) 
 

รายงานผล 
  - รายงานผลผา่น

ระบบสารสนเทศ
กรณีรบัคำขอ 

    ผ่านระบบ 
    สารสนเทศ 
 
-  พิมพ์ใบรายงาน  
ผลกรณรีับคำขอไม่
ผ่านระบบ
สารสนเทศ 

-ปฏิบัติตาม QP-25 การรายงานผล
กรณีรายงานผ่านระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตาม QP-25 การรายงานผล
กรณีรายงานผลไม่ผ่านระบบ
สารสนเทศ 

- รวบรวม คัดแยก และจดัใบรายงาน
ผลส่งหน่วยงานท่ีส่งตรวจ 

- จัดส่งใบรายงานผลให้กับผู้ใช้บรกิาร
ได้อย่างถูกต้อง 

-สุ่มตรวจความถูกต้องของ
ใบรายงานผลที่ออกจาก
ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
-ตรวจความถูกต้องตรงกัน
ของ หมายเลขตัวอย่าง ช่ือ 
สกุลที่ใบรายงานผลและใบ
ส่งตรวจ 
-สุ่มตรวจความถูกต้องของ
การจัดส่งใบรายงานผล
การตรวจวเิคราะห ์

- นักเทคนิคการแพทย์  
- เจ้าพนักงาน 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
- นักวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 
 
 
-นักเทคนิคการแพทย์  
-เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
-นักวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
-ใบส่งตรวจและ
รายงานผล 

- QP-25 การ
รายงานผล 

 
 
 
 
 

- QP-25 การ
รายงานผล 

 

ทวนสอบผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

 
 
 
 
 

C 

รายงานผล 
การตรวจ
วิเคราะห ์

 

C 

D 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๗.  ๓๐ นาที  
ทุกวันหลัง
เสร็จสิ้นการ
ตรวจ
วิเคราะห ์

รวบรวมปญัหาจาก
การปฏิบัติงาน ข้อ
ร้องเรียน สถติิ 
ปริมาณงาน และ
ตัวช้ีวัดที่สำคัญ 

- รายงานปัญหา ข้อร้องเรยีน สถติิ 
ปริมาณงานและตัวช้ีวัดที่สำคญั  
ที่เกิดขึ้นได้อยา่งครบถ้วน  
- ตรวจสอบระยะเวลาการรายงานผล 

การรายงานตัวช้ีวัด
คุณภาพ 

- นักเทคนิคการแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน 
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

 

- แบบบันทึกการ
ดำเนินการ
เกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน 
- แบบบันทึกสิ่ง

ที่ไม่เป็นไป
ตาม
ข้อกำหนด 

- รายงานตัวช้ีวัด
ระบบคณุภาพ 
- QP-09 การ

ดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน 
- QP-10 การควบคุม

สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
กับข้อกำหนด 

๘.  ทันทีหลัง
ได้รับข้อ
ร้องเรียน 

ติดตามแก้ไขปญัหา  
 
 
 
 
 

- แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

รายงานการแกไ้ขปัญหา
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

- นักเทคนิคการแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน 
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

- แบบบันทึกกา
ดำเนินการ
เกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน 
- แบบบันทึกสิ่ง

ที่ไม่เป็นไป
ตาม
ข้อกำหนด 

- QP-๐๙ การ
ดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน 
- QP-๑๐ การ

ควบคุมสิ่งที่ไม่
สอดคล้องกับ
ข้อกำหนด 

๙.  
 
 
 

๒ ช่ัวโมง 
ภายใน
สัปดาห์แรก
ของทุกเดือน 

พิจารณาแนวทางการ
ป้องกันการเกิดซ้ำโดย
คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

- มีแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำที่มี
ประสิทธิภาพ 

การรายงานผลการบริหาร
ความเสีย่งในท่ีประชุมโดย
คณะกรรมการ บริหารและ
พัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

- นักเทคนิคการแพทย์  
- เจ้าพนักงาน 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
- นักวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 
-คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาคณุภาพสชส. 

รายงานการ
ประชุม
คณะทำงาน
ต่างๆ 

- QP-๐๙ การ 
ดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน 
- QP-๑๐ การ 
ควบคุมสิ่งที่ไม่
สอดคล้องกับ
ข้อกำหนด 

 
 
 
 

พิจารณา
มาตรการ
ป้องกัน 

END 

แก้ไขปัญหา / 
ข้อริองเรียน 

รวบรวม
ปัญหาจาก

การวิเคราะห ์

D 
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๖. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 

- ใบสรุปจำนวนตัวอย่างจากระบบสารสนเทศ  
- บันทึกปัญหาและการแก้ไขในการรับตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการ 
- ใบส่งตรวจและรายงานผล 
- ใบสรุปจำนวนตัวอย่าง  
- บันทึกสุ่มตรวจความถูกต้องของหมายเลขตัวอย่าง 
- บันทึกปัญหาและการแก้ไขในการรับสิ่งส่งตรวจในระบบสารสนเทศ 
- บันทึกผลการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) 
- บันทึกผลการควบคุมคุณภาพภายในนอก (EQA) 
- แบบบันทึกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด NC 
- บันทึกสุ่มตรวจความถูกต้องของการจัดส่งใบรายงานผล 
- รายงานการประชุมคณะทำงานต่างๆ 
- แบบบันทึกการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
 

• เอกสารอ้างอิง 
- คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติ การชันสูตร  
- QP 09 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
- QP 10 การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 
- QP 18 การควบคุมและสอบเทียบเครื่องมือ 
- QP 19 บำรุงรักษาเครื่องมือ 
- QP 21 การปฏิบัติก่อนการตรวจวิเคราะห์ 
- QP 25 การรายงานผล 
- มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
- วิธีปฏิบัติงานของรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆของกลุ่ม 
- คู่มือการใช้เครื่องมือ 
- เอกสารกำกับน้ำยา 
- รายงานตัวชี้วัดระบบคุณภาพ 
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กระบวนการย่อย ๒ : การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ละน้ำยาชันสูตรโรค 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
  

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย   
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 
และหน่วยงานอื่นๆ 
 

- มีวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค ให้เบิกตามที่ร้องขอ 
- ได้วัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค รวดเร็ว ครบ และตรงตามที่ต้องการ 
- วัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค มีคุณภาพ ไม่หมดอายุ 
- มีการให้ข้อมูลในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาชันสูตรโรค 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้ป่วย มีวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค ที่มีคุณภาพพร้อม เพ่ือผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด

จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปีพ.ศ.๒๕๖๐ 
- มาตรฐาน ISO ๑๕๑๘๙ (๒๐๑๒) 

วัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค มีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีความเพียงพอ 

- ไม่มีวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรคที่หมดอายุคงเหลือ 
- เบิกเท่าที่จำเป็น ไม่สิ้นเปลือง 
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๒. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
วัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค มีคุณภาพ ไม่หมดอายุ                        ร้อยละ ๘๐ ของรายการวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค คงคลังไม่หมดอายุ 
วัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค จำนวนเพียงพอ ร้อยละ ๘๐ ของรายการวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค มีปริมาณเกินจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด 
จัดวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค ครบถ้วนและตรงตาม
ต้องการ 

ร้อยละ ๘๐ ของรายการวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค ที่ ศบส. ร้องขอได้รับครบทุกครั้ง 

 
๓. คำจำกัดความ 

- QP  หมายถึง ระเบียบปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เขียนขึ้นตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐ และ ISO ๑๕๑๘๙ (๒๐๑๒)  
       เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

- วัสดุคงคลัง หมายถึง วัสดุอุปกรณ์และน้ำยาชันสูตรโรค 
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๔.  แผนผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ 
ฝ่าย

บริหารงาน
ทั่วไป 

ห้องรับสิ่งส่ง
ตรวจ 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มภูมิคุ้มกัน

วิทยา 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มจุลชีวิทยา 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มชีวเคม ี

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

หน่วยงาน
ภายในสำนัก

อนามัย 

สำนักงาน
เขต 

รพ.สังกัด
กทม. 

๑ เดือน 
ก.ย. 

๘ คน  
 

 

  

๑๕ วัน 
ภายในเดือน ก.ย. 

 

๘ คน 
 

     

๑๕ วัน 
ภายในเดือน ต.ค. 

๘ คน 
 

     

๑๕ นาทีต่อครั้ง 
 
 

๓ คน 
 

       

๔-๘ สัปดาห ์ ๓ คน      
๑๕ นาท ี ๖ คน 

 
     

๓วันต่อเดือน ๖ คน 
 

     

๑ วันต่อเดือน ๖ คน      

๑ วันต่อป ี ๖ คน      

 
 
 
 

๒. คาดการณ์ ความต้องการวสัดุรายเดือน/รายปี และวางแผนการจดัซื้อ 

START 

๑. ตรวจนับจำนวนวัสดุคงคลัง 

 - ข้อมูลการเบิกจา่ยย้อนหลัง  
- จำนวนวัสดุคงเหลือ 

 
เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ 

๓. เบิก-จ่ายวสัด ุ ส่งใบคำขอเบิกวัสดุอุปกรณ์ และนำ้ยาชันสูตรโรค และรับไป
ใช้ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 

๔. จัดซื้อวัสด ุ

๕. ตรวจรับ จัดเก็บวัสดุในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

๖. ตรวจนับจำนวนและตรวจสอบสภาพวัสดุคงเหลือ 

๗. รายงาน สรุปสถิติ และปัญหา จากการตรวจนับ และตรวจสอบสภาพวัสด ุ

๘. แก้ไข ปรับปรุง และป้องกันการเกิดซ้ำ 

END 

ให้ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาชันสูตรโรค 
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๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด
ของงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ระเมินผลป  
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
๑. 

 ๑ เดือน 
ภายในเดือน 

กย. 

ตรวจนับวัสดุ
คงคลัง 

- ตรวจนับวัสดุคงเหลือ 
- สรุปจำนวนวสัดุทีเ่บิก-จ่ายไปในปีท่ีผ่านมา 
- วางแผนการตรวจนับวสัดุคงคลัง โดยพิจารณาความเสีย่ง

ของการสูญหาย หมดอายุ หรือปัจจยัอื่นๆ  จากความถี่
ของการเบิก-จ่าย มลูค่าของวสัดุ วันหมดอายุของวสัดุ 
และผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น 

 

ติดตามการตรวจนับ
วัสดุตามแผนท่ี
กำหนด 

-  นักเทคนิค 
การแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน 
วิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
-  นักวิชาการพัสด ุ
-  เจ้าพนักงานพัสด ุ
-  พนักงานท่ัวไป 

- แบบรายงาน การ
รับ เบิก จ่าย และ
จำนวนคงเหลือ  
(ในระบบ
สารสนเทศ) 
- บัญชีวัสด ุ

- QP- ๐๗ การ
จัดซื้อบริการ
ภายนอกและสิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ 
 

๒.  ๑๕ วัน 
ภายในเดือน 
กย. 

คาดการณ์
ความ
ต้องการวัสดุ
รายเดือน/
รายป ี
โดยอาศัย
ข้อมูล 
ที่จำเป็นและ 
วางผนการ 
จัดซื้อ 

 

ข้อมูลที่จำเป็นในการวเิคราะห์ความต้องการวัสดุ ได้แก ่
▪ รายการและจำนวนวัสดุที่เบิก-จ่ายไปใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา และ ๓ ปยี้อนหลัง 
▪ รายการและจำนวนวัสดุที่ ศบส. ใช้ไปใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา และ ๓ ปยี้อนหลัง 
▪ จำนวนวัสดุคงคลังที่เหลือทุกรายการ ทั้งใน สชส. 

และแตล่ะ ศบส. 
- วิเคราะหค์วามต้องการใช้วัสดุรายเดือน สำหรับ 

ปีงบประมาณถัดไป 
- กำหนดจำนวนวัสดุคงคลังท่ีต้องม ี(Minimum 

stock) 
เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อย่างน้อย ๒ เดือน  
- กำหนดเวลาการจดัซื้อวัสดุแต่ละรายการ ที่สอดคล้อง 
กับความต้องการ จำนวนวสัดุคงคลังและ Minimum Stock 
- ให้ข้อมูล และรับความต้องการ การใช้วัสดุอุปกรณ์  
น้ำยาระหวา่งสำนกังานชันสตูรสาธารณสขุ และผูร้ับบริการ 

 - นักเทคนิค
การแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- นักวิชาการพัสด ุ
- เจ้าพนักงานพัสด ุ
- พนักงานท่ัวไป 

- แบบฟอร์มการ
ประเมินพัสดรุาย
เดือนประจำปี
งบประมาณ 
- แบบแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประจำป ี
 
 

- QP- ๐๗ การจดัซื้อ
บริการภายนอก
และสิ่งสนับสนุน
ต่าง ๆ 
 

START 

ตรวจนับวัสด ุ
คงคลัง    

คาดการณ์ 
ความต้องการ

วัสดุ ราย
เดือน 

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด
ของงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ระเมินผลป  
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๓.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 ดำเนินการ 
เบิก-จ่ายโดย
รับใบเบิกพัสดุ
จากศบส. และ
จ่ายวัสดุตาม
รายการ 
และจำนวนที่
ได้รับการร้อง
ขอ 

- จ่ายวัสดุด้วยหลัก FEFO (first expired – first out)   
คือ จ่ายวัสดุที่มีวันหมดอายุก่อน 
- ตรวจสอบวันหมดอายุของวัสดุที่เบิก-จา่ย โดยต้องมีอายุเหลือ

ไม่น้อยกวา่ ๑ เดือน 
- บันทึกจำนวนที่จ่าย และลงนามผู้จ่ายในใบเบิก พร้อมให้ผู้รับ

ลงนาม และวันที่รับในใบเบิกพัสดุ 
- บันทึกจำนวนที่จ่ายในบัญชวีัสดุ 
- กรณีที่วัสดุมีจำนวนไม่เพียงพอ หรือเหลอืน้อยกว่า  
Minimum Stock หรือวัสดุหมดอายุ ให้แจ้งต่อผู้ควบคุมรายการ
วัสดุนั้น 
- มีวัสดุอุปกรณ์และนำ้ยาชันสูตรโรค จำนวนเพียงพอ 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
รายการวัสดุอุปกรณ์
และน้ำยาชันสูตรโรค ที่ 
ศบส. ร้องขอได้รับครบ
ทุกครั้ง 

- นักเทคนิคการแพทย ์ 
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
- นักวิชาการพัสด ุ
- เจ้าพนักงานพัสด ุ
- พนักงานทั่วไป 
 

- ใบเบิกวัสด ุ
และน้ำยา 
- ใบรับวัสด ุ
- ใบจ่ายวัสดุ 
(ในระบบ) 
 
 

 

๔.  4-8 สัปดาห ์ จัดซื้อวัสดุ โดย
ทบทวนความ
ต้องการการใช้
จนถึงสิ้นปี 
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

- ทบทวนการคาดการณ์ความต้องการใช้วสัดุ โดย 
พิจารณาจากปริมาณการเบิกจา่ยวัสดุ 
- ดำเนินการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ และ QP-๐๗ การ 
จัดซื้อบริการภายนอกและสิ่งสนับสนุน 
- ตรวจรับวัสดุ โดยทดสอบคุณภาพตาม QP-๓๑ การตรวจสอบ

คุณภาพน้ำยา สารเคมี และบันทึกรับใน บัญชีวัสดุ 
 

- - นักเทคนิคการแพทย ์ 
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
- นักวิชาการพัสด ุ
- เจ้าพนักงานพัสด ุ

- บันทึกการ 
ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจา้ง 
- แบบประเมินการส่ง
มอบพัสดุ (RE-MAT-
31/01) 
- แบบประเมินการส่ง
มอบงานจ้าง (RE-
MAT-31/06) 
- แบบบันทึกการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำยา(RE-QP-31/04) 
- แบบบันทึก 
การตรวจสอบคุณภาพ
น้ำยาฯ (RE-QP-
31/06) 
 
 

- พระราช 
บัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
- ระเบยีบกระทรวงการคลัง
ว่าดว้ยการจัดซ้ือจดัจา้ง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
- กระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้าง (ฝ่ายการคลัง สำนัก
อนามัย) 
- QP-๐๗ การจัดซ้ือ
บริการ 
 
 
 
 

A 

ไม่เพียงพอ 
A 

 
เพียงพอ 

เบิก-จ่ายวัสด ุ

 
ไม่เพียงพอ 

เพียงพอ 

Ⓐ 

Ⓑ Ⓐ 

จัดซื้อวัสด ุ
 

B 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด
ของงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ระเมินผลป  
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๕.  ๑๕ นาท ี ตรวจรับ 
จัดเก็บวัสดุ
ใน
สภาพแวดล้
อมท่ี
เหมาะสม 
 
 
 
 

- ตรวจสอบความถูกต้อง และจำนวนของวัสดุน้ำยาตรง
ตามที่จัดซื้อ 
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำยา และสารเคมีตาม QP-๓๑ 
- ดำเนินการจัดเก็บตาม QP-๒๐ การเก็บและทำลาย

สารเคมี  
 

-มีคณะกรรม การ
ตรวจรับ ลงลายมือ
ช่ือในใบตรวจรับ
พัสด ุ
-มีทะเบียนคุมการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำยา (RE-QP-
31/02) 
-มีบันทึกการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
จัดเก็บและทำลาย
สารเคมี (QP-20) 

- นักเทคนิค
การแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- นักวิชาการพัสด ุ
- เจ้าพนักงานพัสด ุ
- พนักงานท่ัวไป 

 

- ทะเบียนคุม 
การตรวจสอบ
คุณภาพน้ำยา(RE-
QP-31/02) 
-บันทึกการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
จัดเก็บ และ
ทำลายสารเคมี 
(RE-QP-20/01) 
- บันทึกการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
จัดเก็บและทำลาย
สารเคมี(RE-QP-
20/05) 

- QP-๒๐ การเก็บ
และทำลายสารเคม ี
- QP-๓๑ การ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำยา สารเคม ี

๖.  
 

๓ วันต่อเดือน
และสิ้น
ปีงบประมาณ 

ตรวจนับ
จำนวน และ
ตรวจสอบ
สภาพวัสดุคง 
คลัง  
 

- Print รายงานการเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศ 
- ตรวจนับความครบถ้วนของจำนวนวัสดุทุกรายการ
ตาม Stock card  
- ตรวจสอบรายการวสัดุที่ต่ำกว่า Minimum Stock 
- ตรวจสอบตำแหน่งการวางของวัสดุให้ถูกท่ี  
- ตรวจสอบวันหมดอายุ และการจ่ายวัสดุ ด้วยหลัก 
FEFO (first expired – first out) 
- สุ่มทดสอบคณุภาพของวัสดุ ตาม QP-๓๑ การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำยา สารเคม ี
- มีรายการวสัดุอุปกรณ์ และน้ำยาชันสูตรโรคคงคลังไม่
หมดอาย ุ

- ร้อยละ ๘๐ ของ
รายการวสัดุอุปกรณ์
และน้ำยาชันสูตร
โรค  
คงคลังไม่หมดอาย ุ

- นักเทคนิค
การแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- นักวิชาการพัสด ุ
- เจ้าพนักงานพัสด ุ
- พนักงานท่ัวไป 

- ใบรายงาน 
การเบิกจ่าย 
ในระบบ
สารสนเทศ  
- แบบบันทึก
จำนวนวัสดุ น้ำยา
คงเหลือ(ในระบบ) 
- รายงานการ
ตรวจนับ และ
ตรวจสอบสภาพ
วัสดุคงเหลือสิ้น
ปีงบประมาณ 

- QP-๓๑ การ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำยา สารเคมี  
 

B 

ตรวจนับ 
จำนวนและ
ตรวจสอบ 
สภาพวัสดุ
คงเหลือ 

C 

ตรวจรับ 
จัดเก็บวัสดุใน
สภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสม 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด
ของงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ระเมินผลป  
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๗.  ๑ วัน 
ต่อเดือน 

จัดทำ
รายงานการ
ตรวจนับ
วัสดุ สรุป
สถิติ และ
ปัญหา 
 

-  รายงานการตรวจนับและตรวจสอบสภาพโดยสรุป
ปัญหาดังนี ้
• รายการวสัดุที่มจีำนวนไม่ถูกต้องตามบัญชีวัสดุ  
• รายการวสัดุทีไ่ม่ได้เบิก-จ่ายตามหลัก FEFO 

(first expired – first out) 
• รายการวสัดุที่ทดสอบคุณภาพแลว้ ไม่ผ่านเกณฑ์

พร้อมวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันการ
เกิดปัญหาซ้ำ 

• มีรายการวัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาชันสูตรโรค 
ปริมาณเกินจำนวนขั้นตำ่ที่กำหนด 

- ร้อยละ ๘๐  
ของรายการวัสดุ
อุปกรณ์และน้ำยา
ชันสูตรโรคมีปริมาณ
เกินจำนวนขั้นต่ำที ่
กำหนด 

- นักเทคนิค
การแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- นักวิชาการพัสด ุ
- เจ้าพนักงานพัสด ุ

- รายงานการ
ตรวจนับ แล
ตรวจสอบสภาพ
วัสดุคงเหลือสิ้น
ปีงบประมาณ 
-- แบบบันทึกสิ่งที่
ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด (NC) 

- 

๘.  
 
 
 
 

๑ วัน 
ต่อเดือน 

แก้ไข 
ปรับปรุง 
เพื่อป้องกัน
การเกิดซำ้ 
 
 
 
 
 

- ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทาง 
การแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำ จากข้อมูลสถติิ และ
สรุปรายงานการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาชันสูตรโรค 

- รายงานประจำเดือน
ของผู้บริหาร 

- นักเทคนิค
การแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- นักวิชาการพัสด ุ
- เจ้าพนักงานพัสด ุ

- - 

 
๖.  เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- แบบรายงาน การรับ เบิก จ่าย น้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ (ในระบบสารสนเทศ) 
- บัญชีวัสดุ 
- แบบฟอร์มการประเมินพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ.. 

C 

รายงานการ
ตรวจนับสรุป

สถิติ และ
ปัญหา 

แก้ไข 
ปรับปรุง เพื่อ

ป้องกัน 
การเกิดซำ้ 

END 
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- แบบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.. 
- ใบเบิก – จ่าย – รับ วัสดุน้ำยา (ในระบบสารสนเทศ) 
- ใบเบิกวัสดุและน้ำยา (สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข)  
- บันทึกการรายงานขอจัดซื้อ 
- แบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายเก่า 
- แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำยา 
- แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำยาฯ 
- แบบบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น 
- บันทึกการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเก็บ และทำลายสารเคมี 
- ทะเบียนคุมการตรวจสอบคุณภาพน้ำยา 
- รายงานการตรวจนับ และการตรวจสภาพวัสดุคงเหลือสิ้นปีงบประมาณ  
- แบบบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NC) 

 
• เอกสารอ้างอิง 
- QP-๐๗ การจัดซื้อบริการภายนอกและสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ 
- QP-๑๙ บำรุงรักษาเครื่องมือ 
- QP-๒๐ การเก็บและทำลายสารเคมีระเบียบจัดซื้อพัสดุ 
- QP-๓๑ การตรวจสอบคุณภาพน้ำยา สารเคมี 
- ใบแทรกของวัสดุและน้ำยา 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปีพ.ศ.๒๕๕๕ 
- มาตรฐาน ISO ๑๕๑๘๙-๒๐๑๒ 
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กระบวนการย่อย ๓ : การเสริมสร้างมาตรฐานงานชันสูตรโรค 
๑. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
เจ้าหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ สชส. 

- ได้รับการอบรมความรู้ใหม่ทันเหตุการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
- ได้รับคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
แพทย์และผู้ป่วย ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง และรวดเร็ว 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
- มาตรฐานสากลด้านห้องปฏิบัติการ 

- ความรู้ใหม่ทันเหตุการณ์ 
- เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง 

- ค่าใช้จ่ายการอบรมต่ำ  
- สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ 

๒. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

ได้รับการอบรมความรู้ใหม่ ทันเหตุการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้ ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดตามเป้าหมาย 
(ผลผลิต) 
ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
(ผลลัพธ์) 

ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องเชื่อถือได้ 

 
๓.  คำจำกัดความ 
     Competency based ผลการประเมินความสามารถของบุคลากรในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ 
     Problem based ปัญหาที่เกิดในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ 
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๔. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน) 

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ 
ฝ่าย

บริหารงาน
ทั่วไป 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มภูมิคุ้มกัน

วิทยา 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มจุลชีวิทยา 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มชีวเคม ี

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

สำนักงานเขต 
(เร่ิมปี ๒๕๕๖) 

๑๕ วัน 
ภายในเดือน ต.ค. 

 

๕ คน 
(คณะทำงานพัฒนาบุคลากรและวชิาการ) 

   

๑๕ วัน 
ภายในเดือน ต.ค. 

๕ คน 
(คณะทำงานพัฒนาบุคลากรและวชิาการ) 

   

๕ วัน 
 

๕ คน 
(คณะทำงานพัฒนาบุคลากรและวชิาการ) 

   

๑๕ วัน 
 

๒๑ คน    

๒ วัน 
 

๖ คน    

๑๕ วัน ๖ คน    

๕ วัน ๓ คน    

๑ วัน 
 

๕ คน 
(คณะทำงานพัฒนาบุคลากรและวชิาการ) 

   

 
 
 
 

วิเคราะหค์วามจำเป็นในการพัฒนา 

START 

พัฒนา /จัดทำหลักสูตร 

วางแผนและจดัการฝึกอบรม 

ประเมินผลการพัฒนาเชิงปฏิบตัิการ 

จัดทำรายงานผลการประเมินการตรวจวิเคราะห์ 

เข้าร่วมการฝึกอบรม 

ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างควบคุม
คุณภาพและรายงานผลกลับ 

รับรายงานผลการประเมิน 

- ความรู้ที่ต้องการในการฝึกอบรม 
- ผลการประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห ์
- ผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของบุคลากร  
  (สชส.) 
 
- 

แก้ไข ปรับปรุง ให้คำช้ีแนะ และประเมินซ้ำ 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

วางแผนงานเพ่ือการพัฒนา 

ผ่านเกณฑ ์
ไม่ผา่นเกณฑ ์

END 
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๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ

ติดตาม /
ระเมินผลป  

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๑.  ๑๕ วัน 
ภายใน

เดือน ต.ค. 

วิเคราะหค์วามจำเป็นในการ
เสรมิสร้างมาตรฐานงานชันสูตร
โรค โดยพิจารณาจาก  
 - ผลการวิเคราะหส์าเหตุที่ ศบส. 
ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ที่กำหนดเช่น การตรวจวิเคราะห์
ไม่ถูกต้อง การใช้เครื่องมือไม่
ถูกต้อง 
 - แบบสำรวจความต้องการ
ฝึกอบรมปญัหาที่ได้รับ เช่น การ
เก็บสิ่งส่งตรวจผดิวิธีวิธีการนำส่ง
ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 - แนวโน้มของปัญหาสุขภาพ
ขณะนั้น 
 - รายการตรวจวิเคราะห์ใหม่ๆ  
ตามเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นไป 

รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็น ทั้งที่ชัดเจน 
(เช่น บุคลากรใหม่ หรือการเปลี่ยนวิธีการทำงาน) และที่
ต้องค้นหา (เช่น ผลการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อัตราความ
ผิดพลาด ปัญหาที่พบ และข้อร้องเรียนเป็นต้น)รวมถึง
แนวโน้มปัญหาสุขภาพ ณ ขณะนั้น และเทคโนโลยีใหม่ๆที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคต โดยวิเคราะห์ตาม 
▪ Competency based  
▪ Problem based 
- ประเภทของความจำเป็น 
▪ ความรู ้
▪ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
▪ ทักษะในการทำงาน 
▪ ทัศนคต ิ
▪ ความสนใจ 
▪ ความเข้าใจ 
- จัดลำดับความสำคัญและจำเป็นของหัวข้อการพัฒนา 

- - นักเทคนิการแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

แบบสำรวจ
ความ
ต้องการ
ฝึกอบรม 
 

เอกสาร
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรค  
สำนักอนามัย 

๒.  ๑๕ วัน 
ภายใน

เดือน ต.ค. 

พัฒนาหลักสตูรการพัฒนา/อบรม
ที่สอดคล้องกับผลการวเิคราะห์
ความจำเป็นในการพัฒนา 

พัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมแตล่ะเรื่อง โดยกำหนด 
- วัตถุประสงค์ของการอบรม 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- หัวข้อ-เนื้อหา 
- วิธีการ/ประสบการณ์การเรียนรู ้
- วิทยากร และสื่อท่ีใช้ 
- คุณสมบัตผิู้เข้ารบัการอบรม 
- การประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวังโดยให้ทดลองปฏิบัติ

จริง 

- -  นักเทคนิการแพทย์  
-  นักวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
-  เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
-  เจ้าพนักงานธุรการ 

- - พัฒนา/จัดทำ
หลักสตูร 

A 

START 

วิเคราะห์
ความจำเป็น
ในการพัฒนา 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ

ติดตาม /
ระเมินผลป  

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๓.  ๕ วัน 
 

วางแผนและจัดการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด 

- จัดทำหนังสือเวียนเพือ่ขอรายชื่อผู้เข้ารบั 
การอบรม ตามกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดทำกำหนดการฝึกอบรมแต่ละหวัข้อ 
ตามหลักสูตรที่กำหนด 
- ประสานงาน และจัดเตรียมการฝึกอบรม  
ทั้งในด้านวิทยากร สถานที ่อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการ
อบรมต่างๆ 

-  - นักเทคนิคการแพทย ์ 
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
- เจ้าพนักงานธุรการ 

-  -  

๔.  ๑๕ วัน 
 

ประเมินผลการพัฒนาเชิงปฏิบัติตาม
หลักสูตร โดยส่งตัวอย่างประเมิน 
คุณภาพการตรวจวิเคราะหแ์ต่ละ 
รายการ และกำหนดเวลาการ 
รายงานผลกลับหลังวันส่งตัวอย่างให้ 
ศบส .ภายใน ๗ วันทำการ 

- จัดทำบัญชีรายชื่อศบส. และสำนักงนเขตที่เข้าร่วมการประเมิน
การตรวจวิเคราะห ์
- จัดเตรียมตัวอยา่ง และแจ้ง ศบส. และสำนักงานเขต 
เตรียมภาชนะมารับตวัอย่างจาก สชส. 
ตามกำหนดวันส่งตัวอยา่ง 
- รับผลการตรวจวิเคราะห์จาก ศบส. และสำนักงานเขต 
และประเมินผลแต่ละรายการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ ์

- หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจติดตาม
การดำเนินงาน 

- นักเทคนิการแพทย ์ 
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์
- นักวิชาการพัสด ุ
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
- เจ้าพนักงานพัสด ุ

แบบรายงาน
ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ตัวอยา่ง
ควบคุม
คุณภาพ 
 

-  

๕.  
 
 

๒ วัน 
 

จัดทำรายงานผลการประเมินการตรวจ
วิเคราะห์ของแต่ละ ศบส.  

- รวบรวมผลการตรวจวิเคราะหข์องแต่ละ ศบส. และสำนกังาน
เขต  
- แจ้งผลการประเมินให้ ศบส. และสำนักงานเขต ทราบ 

-  - นักเทคนิคการแพทย ์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์
- เจ้าพนักงานธุรการ 

- -แบบรายงาน
ผลการ
ประเมินการ
ตรวจ
วิเคราะห ์

 

๖.   ๑๕ วัน 
 
 

ประสานกับ ศบส. และสำนกังานเขต ที่
ไม่ผ่านการ 
ประเมิน โดยให้คำแนะนำ แก้ไข 
ปัญหาและจัดส่งตัวอยา่งประเมิน 
คุณภาพการตรวจวิเคราะห ์เพื่อทำการ
ทดสอบซ้ำ 

- วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลการตรวจวเิคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
- ชี้แจงอธิบายและวิเคราะหห์าสาเหต ุ 
- จัดส่งตัวอย่างประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เพื่อทำการ

ทดสอบซ้ำ 
 
 

- - นักเทคนิการแพทย ์ 
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

แบบรายงาน
ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ตัวอยา่ง
ควบคุม
คุณภาพ 

- 

จัดทำรายงาน
ผลการ
ประเมิน 

วางแผนและ
จัดการ

ฝึกอบรม 

A 

ประเมินผล  
การพัฒนาเชิง

ปฏิบัติการ 

แก้ไข 
ปรับปรุง ให้
คำแนะนำ 

และประเมิน
ซ้ำ 

B 

 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 
B 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ

ติดตาม /
ระเมินผลป  

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๗.  
 
 

๕ วัน 
 

จัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน
การตรวจวเิคราะห์ในภาพรวม 

จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการตรวจวเิคราะห์ใน
ภาพรวม ตามเกณฑ์คือ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมม ี
  ผลการทดสอบความรู้ผา่นเกณฑท์ี่ 
  กำหนดตามเปา้หมาย (ผลผลติ) 
- ร้อยละ 80 ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
  ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ 
  มาตรฐานที่กำหนด (ผลลัพธ์) 

หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบ
รายงาน 
สชส. 

- นักเทคนิการแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

- - 

8.  ๑ วัน 
 

วางแผนงานเพ่ือการพัฒนา ประเมินผลการจดัฝึกอบรม เพื่อใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น 
- การจัดฝึกอบรมเป็นไปตามแผนท่ีกำหนดหรือไม่ มี

ปัญหา อุปสรรค หรือข้อควรพัฒนาปรับปรุง 
- ประสิทธิผลของการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่กำหนด 
- ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของหลักสตูร

ที่พัฒนาขึ้น 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเทคนิการแพทย ์
- นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 
- เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

- -  

 
๖. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม 
- แบบรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างควบคุมคณุภาพ 

• เอกสารอ้างอิง 
- คู่มือการดำเนินโครงการประเมินคณุภาพ ห้องชันสูตรโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สรุปผลการ
ประเมินใน
ภาพรวม 

วางแผนงาน
เพื่อการ
พัฒนา 

END 
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กระบวนการย่อย 4 : การบริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
๑.   กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ความเชื่อมั่นต่อผลการตรวจวเิคราะห์ที่ส่งมอบ 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

แพทย์และผู้ป่วย - ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง  
- มีระบบที่ผ่านมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการในระดับประเทศหรือระดับสากล 

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
- มาตรฐานสากลด้านห้องปฏิบตัิการ 

การตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
 

 
๒.  ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัด 
การรักษาระบบคณุภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การไดร้ับการรับรองคณุภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการอยา่งต่อเนื่อง 

 
๓. คำจำกัดความ 
- ไม่มี 
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๔.  แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน) 

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มภูมิคุ้มกัน

วิทยา 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มจุลชีวิทยา 

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มชีวเคม ี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 

๒ ช่ัวโมง 
ภายในเดือน ก.ย. 

 

๗ คน 
(ผู้อำนวยการ ผูจ้ัดการ

คุณภาพ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
และเจา้หน้าท่ีธุรการ) 

  

๑ วัน 
ภายในเดือน ก.ย. 

๓ - ๕ คน  
ต่อ คณะทำงาน 

  

๑ ป ี
ต.ค. – ก.ย. 

๓ - ๕ คน  
ต่อ คณะทำงาน 

 

  

๑ ครั้งต่อเดือน 
( ๑ วันต่อครั้ง) 

๒๓ คน   

ภายในเดือน ก.ย. 
 

๓ - ๕ คน  
ต่อ คณะทำงาน 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงานตา่งๆ 

ประชุมคณะทำงานแตล่ะคณะ เพือ่จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ดำเนินงานตามแผน สำรวจความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

ประชุมทบทวนการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ 

สรุปผลการทบทวนระบบคณุภาพและกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาในปีถัดไป 

START 

END 
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๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ระเมินผลป  
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๑.  ๒ ช่ัวโมง 
(ภายในเดือน 

ก.ย) 

แต่งตั้งคณะทำงานตา่งๆ คณะทำงานประกอบด้วยนักเทคนคิ
การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้า
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีม่ีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 
 

- ๗ คน 
(คณะกรรมการ

บริหารและ
พัฒนาณภาพ) 

- - คำสั่งสำนักงาน 
 ชันสูตรสาธารณสุข 
- คู่มือคุณภาพ
สำนักงานชันสูตร
สาธารณสุข 
- ระเบียบปฏิบัติ QP 
๐๑ ถึง  QP ๓๒ 

๒.  ๑ วัน 
(ภายในเดือน 

ก.ย) 

ประชุมคณะทำงานแตล่ะคณะ 
และจัดทำแผนปฏบิัติงานของ
คณะทำงาน 

- คณะทำงาน ๑๐  คณะ 
๑.คณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร 
และวิชาการ ปฏิบตัิตามระเบียบ 
ปฏิบัตเิรื่องการพัฒนาบคุลากร (QP ๑๖) 
๒.คณะทำงานด้านความปลอดภัย 
ปฏิบัตติามระเบยีบปฏิบัตเิรื่องการ 
การจัดการดา้นความปลอดภัย (QP ๒๙) 
๓.คณะทำงานด้านเอกสารคุณภาพ 

   ปฏิบัติตามระเบยีบปฏิบตัิเรื่องการ 
   ควบคุมเอกสารคณุภาพ (QP ๐๔)  
   และระเบยีบปฏิบตัิเรื่องการควบคุม 

บันทึกคุณภาพ (QP ๑๓) 
 

-รายงานการ
ประชุม
คณะทำงาน
ต่างๆ 

๓ - ๕ คน  
ต่อ คณะทำงาน 
(ผู้มีรายชื่อใน
คณะทำงานแต่

ละคณะ) 

-แบบฟอร์ม
รายงานการ
ประชุมทบทวน
ระบบคณุภาพ 
(RE-QP-
15/02) 
 

- ระเบียบปฏิบัต ิ
เรื่องการพัฒนา  
บุคลากร  (QP ๑๖) 
- ระเบียบปฏิบัต ิ
เรื่องการจัดการ 
ด้านควาปลอดภัย 
 (QP ๒๙) 
- ระเบียบปฏิบัต ิ
เรื่องการควบคุม 
เอกสารคณุภาพ  
(QP ๐๔) 
- ระเบียบปฏิบัต ิ
เรื่องการควบคุม
บันทึกคุณภาพ 
(QP๑๓) 

    ๔.คณะทำงานห้องตรวจรับตัวอย่าง 
    เบื้องต้น ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัต ิ
    เรื่องวิธีปฏิบัติก่อนการตรวจ 
    วิเคราะห์ (QP ๒๑) 

๕. คณะทำงานด้านบรหิารความเสี่ยง  

   - ระเบียบปฏิบัติ 
เรื่องวิธีปฏิบัติ 
ก่อนการตรวจ 
วิเคราะห์  (QP ๒๑) 
- ระเบียบปฏิบัติ 

START 

แต่งตั้ง
คณะทำงาน

ต่างๆ 
 

A 

ประชุม
คณะทำงาน 
แต่ละคณะ 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ระเมินผลป  
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรยีน  
(QP ๐๙) 
๖. คณะทำงานระบบสารสนเทศปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัตเิรื่องการป้องกันข้อมูลในระบบ
สื่ออิเล็คทรอนิกส์   (QP ๒๖) 
๗. คณะทำงานพัฒนาสภาพแวดลอ้มในการ
ทำงาน ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบตัิเรื่องสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม (QP ๑๗) 
๘. คณะทำงานด้านสำรวจความ 
คิดเห็น/ ความพึงพอใจและความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการ ปฏิบตัิตามระเบยีบ 
ปฏิบัติเรื่องการให้บริการลูกคา้ (QP ๐๘) 
๙. คณะทำงานตัวช้ีวัดคุณภาพ 
๑๐.คณะทำงานจดัทำคู่มือการใช้บริการ 
ห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตร 
สาธารณสุข 

เรื่องการดำเนินการ 
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
(QP ๐๙) 
- ระเบียบปฏิบัต ิ
เรื่องการป้องกัน 
ข้อมูลในระบบสื่อ 
อิเล็คทรอนิกส์  
(QP ๒๖) 
- ระเบียบปฏิบัต ิ
เรื่อง สถานท่ีและ 
สภาพแวดล้อม 
(QP ๑๗) 
- ระเบียบปฏิบัต ิ
เรื่องการให้บริการ 
ลูกค้า  (QP ๐๘) 
 

๓.  ๑ ป ี
(ต.ค. – ก.ย.) 

 

ดำเนินงานตามแผน มีการปฎิบตัิตามแผนปฏิบัติงานของ
คณะทำงานต่างๆ 

ติดตามการ
ดำเนินงานของ
คณะทำงานโดย
นำเสนอการ
ดำเนินงานของแต่
ละคณะทำงาน 

๓ - ๕ คน ต่อ 
คณะทำงาน 
(ผู้มีรายชื่อใน
คณะทำงานแต่

ละคณะ) 

- - 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินงาน
ตามแผน 

A 



          คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
 

1206 
 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ระเมินผลป  
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

๔.  ๑ ครั้งต่อ
เดือน 

ประชุมทบทวนการดำเนินงาน
ของคณะทำงานต่างๆ 
 

คณะกรรมการบรหิาร และพัฒนาคุณภาพ 
ประชุมทบทวนตามระเบยีบปฏิบตัิ เรื่องการ
ทบทวนระบบคุณภาพ 
(QP ๑๕) 

สรุปรายงานการ
ประชุม 

๑.ผู้อำนวยการ
สำนักงานชันสูตร 
๒. ผู้จดัการ
คุณภาพ 
๓. หัวหน้ากลุม่/
ฝ่าย 
๔. ผู้มรีายชื่อใน
คณะทำงาน 

๑แบบฟอร์ม 
รายงานการ
ประชุม 
๒. RE-QP-๑๕-
๐๑ ถึง ๐๒ 

-ระเบียบปฏิบัตเิรื่อง
การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (QP 
๑๔) 
-ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง
การทบทวนระบบ
คุณภาพ  
(QP ๑๕) 

๕.  ภายใน 
เดือน ก.ย. 

สรุปผลการทบทวนระบบ
คุณภาพและกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาในปีถัดไป 

ระเบียบปฏิบัตเิรื่องการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
(QP ๑๒) 

รายงานการ
ประชุมทบทวน
ระบบคณุภาพ 

๑.ผู้อำนวยการ
สำนักงานชันสูตร 
๒. ผู้จดัการ
คุณภาพ 
๓. หัวหน้ากลุม่/
ฝ่าย 
๔. ผู้มรีายชื่อใน
คณะทำงาน 

 

RE-QP-๑๒-๐๑ 
ถึง ๐๓ 

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
(QP ๑๒) 

 
 
๖.เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 

-    แผนการปฏิบัติงาน       -     RE-QP-๑๕-๐๑ ถึง ๐๒      
-    RE-QP-๐๔-๐๑ ถึง ๐๖       -     RE-QP-๑๖-๐๑ ถึง ๐๙  
-    RE-QP-๐๘-๐๑ ถึง ๐๒       -     RE-QP-๑๗-๐๑ ถึง ๐๒          
-    RE-QP-๐๙-๐๑ ถึง ๐๒       -     RE-QP-๒๑-๐๑ ถึง ๐๔   
-    RE-QP-๑๒-๐๑ ถึง ๐๓       -     RE-QP-๒๖-๐๑ ถึง ๐๓      
-    RE-QP-๑๓-๐๑ ถึง ๐๖       -    RE-QP-๒๙-๐๑ ถึง ๐๓ 
 

ประชุม
ทบทวนการ
ดำเนินงาน

ของ
คณะทำงาน

ต่างๆ 
 

สรุปผลการ
ทบทวนระบบ
คุณภาพและ
เป้าหมายการ
พัฒนาในปี

ถัดไป 
 

END 
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• เอกสารอ้างอิง 
-    คำสั่งสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข     -    ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการทบทวนระบบคุณภาพ (QP ๑๕)    
-    คู่มือคุณภาพ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข     -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการพัฒนาบุคลากร (QP ๑๖) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับและรักษาสิทธ์   -     ระเบียบปฏิบัติเรื่อง สถานท่ีและสภาพแวดล้อม (QP ๑๗) 
     (QP ๐๑)        -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมและสอบเทียบเครื่องมือ (QP ๑๘) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ลดความเชื่อมั่นใน  -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือ (QP ๑๙) 
     ความสามารถเป็นกลาง  (QP ๐๒)     -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการสารเคมี (QP ๒๐) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องระเบียบการสื่อสาร (QP ๐๓)    -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องวิธีปฏิบัติก่อนการตรวจวิเคราะห์ (QP ๒๑) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมเอกสารคุณภาพ (QP ๐๔)   -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกวิธีวิเคราะห์ (QP ๒๒) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการทบทวนข้อตกลงการให้บริการ (QP ๐๕)   -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการประกันคุณภาพ (QP ๒๓) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการประเมินและคัดเลือกห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ   -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องวิธีการดำเนินการภายหลังการตรวจวิเคราะห์ (QP ๒๔) 
     (QP ๐๖)        -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรายงานผล (QP ๒๕) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อบริการภายนอกปละสิ่งสนับสนุนต่างๆ   -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการป้องกันข้อมูลในระบบอิเล็คทรอนิกส์ (QP ๒๖) 
     (QP ๐๗)        -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Method 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการให้บริการต่อลูกค้า (QP ๐๘)          Validation (QP ๒๗) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน (QP ๐๙)   -  ระเบียบปฏิบัติเรื่องการคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวิเคราะห์ 
                                                                                                               (QP๒๘)  
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมสิ่งที่มาสอดคล้องกับข้อกำหนด (QP ๑๐)            -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการการจัดการด้านความปลอดภัย(QP ๒๙) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (QP ๑๑)   -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องบุคลากร (QP ๓๐) 
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (QP ๑๒)    -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำยาและสารเคมี (QP ๓๑)  
-    ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบันทึกคุณภาพ (QP ๑๓)   -     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการขนย้าย (QP ๓๒)  

    -    ระเบียบปฏิบตัิเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QP ๑๔)  
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ด้านการสนับสนุนทางเภสัชกรรม 
ขอบเขต 

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการสนับสนุนทางเภสัชกรรม ประกอบด้วย การผลิตยา การจัดหา      ยา 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และเคมีภัณฑ์ จัดทำ ทบทวน พัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมของศูนย์บริการ การจัดการยาเหลือใช้    จาก
บ้านเรือนประชาชน การเฝ้าระวังความปลอดภัยและการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง    ความปลอดภัย
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรและประชาชน โดยในแต่ ละกระบวนการย่อย       มีขอบเขตและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการย่อย ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. สำรวจความต้องการ
ผู้รับบริการ 

ครอบคลุมข้ันตอนกำหนดหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย สร้างแบบฟอร์มสำรวจความต้องการ 
/ส่งแบบฟอร์มไปยังกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงขั้นตอน ประเมินผลการสำรวจ 

กองเภสัชกรรม 
(ทุกกลุ่มงาน) 

ศูนย์บริการสาธารณสุข         
ส่วนราชการอ่ืนในสำนักอนามัย 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2. จัดทำทบทวน และพัฒนา
มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
 
 

ครอบคลุมขั ้นตอนกำหนดเรื ่องการจัดทำ และ ทบทวนมาตรฐานงานเภสัชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุข ประชุมคณะทำงาน กำหนดแนวทางมาตรฐาน แจ้งให้
ศูนย์บริการสาธารณสุขทราบและดำเนินการตามแนวทาง รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล/ปัญหา จากการนำมาตรฐานไปใช้ ไปจนถึงข้ันตอน/ข้อเสนอแนะ สรุปรายงาน            
ส่งผู้บริหาร 

กลุ่มงานวิชาการและ
แผนงาน 

กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 

3. ฝึกอบรมความรู้ 
ด้านเภสัชกรรม 

ครอบคลุมตั ้งแต่การวางแผนการฝึกอบรม พัฒนา/สรรหาหลักสูตร เตรียมการ
ฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรม ไปจนถึงการเผยแพร่ความรู้ 

กลุ่มงานวิชาการและ
แผนงาน 

กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 

4. การเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ครอบคลุมขั้นตอนการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ 
บุคลากรสายงานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ             และ
ประชาชน การสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที ่กรุงเทพมหานคร การให้บริการ
ตรวจสอบสารปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

กลุ่มงานวิชาการและ
แผนงาน 

กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นต้น 
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กระบวนการย่อย ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ครอบคลุมขั้นตอน รับเรื ่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อมูล  รายงานไปยังผู้บริหาร 
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลไปยังผู้บริหาร   
แจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน บันทึกข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานวิชาการและ
แผนงาน 

กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นต้น 

6. จัดทำสื่อความรู้ด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ครอบคลุมตั ้งแต่กระบวนการกำหนดกลุ ่มเป้าหมาย วิเคราะห์หัวข้อบทความ        
การจัดทำ การจัดส่ง ไปจนถึงการประเมินผลบทความด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

กลุ่มงานวิชาการและ
แผนงาน 

กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานเขต เป็นต้น 

7. การดำเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายความร่วมมือใน
การเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สำนักอนามัย 

บทบาทความร่วมมือระหว่างกองเภสัชกรรม และเครือข่ายฯ และข้ันตอนการประเมิน
และการรับรองร้านยาที่เข้าร่วมเป็นร้านยาเครือข่ายฯ 

กลุ่มงานวิชาการและ
แผนงาน 

กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข และ
ร้านยาภายในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

8. การจัดการยาเหลือใช้
จากบ้านเรือนประชาชน 

ครอบคลุมขั้นตอนการรวบรวม คัดแยก และบริหารจัดการยาเหลือใช้จากประชาชน 
กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำรายงาน 
 
 

กลุ่มงานวิชาการและ
แผนงาน 

กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข  

9. จัดหายา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
เคมีภัณฑ์     

จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและเคมีภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุน ศบส. และส่วนราชการ     
ในสำนักอนามัย 

กลุ่มงานเวชภัณฑ์ 
กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข และ
ส่วนราชการในสำนักอนามัย 

10. บริหารคลังเวชภัณฑ์ 
 

ควบคุม จัดเก็บ ดูแลรักษา กระจาย ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและเคมีภัณฑ์              
เพ่ือสนับสนุน ศบส. ในสำนักอนามัยและส่วนราชการ 

กลุ่มงานเวชภัณฑ์ 
กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข และ
ส่วนราชการในสำนักอนามัย 
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กระบวนการย่อย ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11. ผลิตยา 
 
 

เป็นการผลิตยาเพื่อจ่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักอนามัย    
โดยครอบคลุมตั้งแต่การรับใบเบิกจากกลุ่มงานเวชภัณฑ์ วางแผนการผลิต จัดหา
วัตถุดิบ  /บรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบวัตถุดิบ /บรรจุภัณฑ์ ผลิต บรรจุ เก็บในคลังยา ไป
จนถึงส่งมอบยาให้กลุ่มงานเวชภัณฑ์ 

กลุ่มงานผลิตยา 
กองเภสัชกรรม 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข  
 
 

12. กำกับดูแลงานเภสัชกรรม
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 

ครอบคลุมตั้งแต่ วางแผนการกำกับ ดูแล ดำเนินการกำกับ ดูแล ประชุมเพื่อสรุปผล 
รายงานผลการกำกับ ดูแล ไปยังผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงรวบรวมข้อมูล    
การกำกับ ดูแล 

กองเภสัชกรรม 
(ทุกกลุ่มงาน) 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
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จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทางเภสัชกรรม ดังนี้ 
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กระบวนการย่อย 1 : การสำรวจความพึงพอใจในงานบริการเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ของผู้มารับบริการ 

1. กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการต่างๆ  
ในสังกัดสำนักอนามัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ได้ข้อมูลความพึงพอใจในงานบริการเภสัชกรรม สำนักอนามัย จากผู้รับบริการ ชัดเจน ถูกต้อง  
เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน ได้รับการบริการทางสาธารณสุข อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ตรงตามความต้องการ 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- นโยบายผู้บริหาร 
- ระเบียบพัสดุ 
 

การสำรวจมีความครอบคลุม สอดคล้องกับ 
งานบริการเภสัชกรรม สำนักอนามัย 

- ผลการสำรวจได้นำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ 
ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจในงานบริการเภสัชกรรมของ
ผู้รับบริการ 
- ลดการสูญเสียเวลา และทรัพยากร 

2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

มีการสรุปผลการสำรวจเพื่อนำมาพัฒนาผลผลิต และกิจกรรมสนับสนุน 
งานเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุขได้ 

มีการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในงานบริการเภสัชกรรม ของผู้รับบริการ
ในเรื่องที่กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/เรื่อง 
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3. คำจำกัดความ 
ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้รับผลผลิต หรือผลงาน จากกองเภสัชกรรม ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนราชการอ่ืนในสำนักอนามัย ประชาชน รวมไปถึง หน่วยงานหรือองค์กร

ต่างๆ ที่เป็นผู้รับผลผลิต หรือผลงาน จากกองเภสัชกรรม 
งานเภสัชกรรม หมายถึง งานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริการเภสัชกรรม งานบริบาลทางเภสัชกรรมงานบริการวิชาการและ

เภสัชสนเทศ งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน และงานผลิตยา 
 

4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กองเภสัชกรรม (กลุ่มงานเวชภัณฑ์ กลุ่มงานผลิตยา กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน) 

15 วัน 
 
 
 

 

18  
 
 
 

2 วัน 
 

 

1  

5 วัน 
 

 

1  

3 วัน 
 

1  
 

START 

ออกแบบการสำรวจ 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

สำรวจตามกลุ่มเป้าหมาย 

สรุปผลการสำรวจ 

END 

- ภารกิจหน้าที่ 
- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- สมรรถนะวิชาชีพ 
- นโยบายผู้บังคับบัญชา 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  15 วัน กำหนดหัวข้อ 
กลุ่มเป้าหมายและขนาด
ของตัวอย่างของการทำ
การสำรวจความพึงพอใจ 

- การกำหนดหัวข้อสำรวจต้องสอดคล้องกับ
หน้าท่ีและผลผลติกองเภสัชกรรม 
 

หัวหน้ากลุ่ม
งานตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - มาตรฐานงาน
เภสัชกรรม 
- สมรรถนะ

วิชาชีพ 
- นโยบาย

ผู้บังคับบัญชา  
2.  15 วัน สร้างแบบฟอร์มที่จะใช้

ในการสำรวจ  
- สอดคล้องกับหัวข้อและกลุม่เป้าหมาย 

เนื้อหามีความชัดเจน 
หัวหน้ากลุ่ม
งานตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน 
วิชาการและ
แผนงาน 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจใน
งานบริการเภสัช
กรรม สำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร  
ของผู้มารับบริการ 
ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข และ
หน่วยบริการเภสัช
กรรม กทม. 1 , 2 

- 

3.  
 
 
 

10 วัน ดำเนินการสำรวจความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมาย 

- การสำรวจครอบคลุมกลุ่มเปา้หมายที่
ต้องการ 

- สำรวจครบตามจำนวนของกลุ่มเปา้หมาย 

- เภสัชกรกลุ่มงาน 
วิชาการและ
แผนงาน 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจใน
งานบริการเภสัช
กรรม สำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร  
ของผู้มารับบริการ 
ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข และ
หน่วยบริการเภสัช
กรรม กทม. 1 , 2 

- 

START 

ออกแบบ 
การสำรวจ 

สร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

สำรวจตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4.  รวบรวม และ
สรุปรายงาน
การสำรวจ 

- สรุปผลการสำรวจ
ความพึงพอใจในงาน
บริการเภสัชกรรม 

 

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่ม
งานตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน 
วิชาการและ
แผนงาน 

- รวบรวม และสรุป
รายงานการสำรวจ 

 
6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข  
  และหน่วยบริการเภสัชกรรม กทม. 1 , 2 

• เอกสารอ้างอิง 
- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 

  - สมรรถนะวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

END 

สรุปผล 
การสำรวจ 
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กระบวนการย่อย 2 : การจัดทำทบทวน และพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม 

1. กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

ศูนย์บริการสาธารณสุข แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับหลักวิชาชีพ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ประชาชน ได้รับการบริการด้านเภสัชกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม  
- มาตรฐาน PHCA 
- คลีนิกหมอครอบครัว 
- การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (rational drug use) 

มาตรฐานมีความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ 
และนำไปใช้ได้ 

สามารถนำไปบังคับใช้ให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ 

 
2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
- ได้มาตรฐานที่ส่งเสริมงานเภสัชกรรมให้มีคุณภาพ 
- การจัดทำมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นปัจจุบัน 

มีการจัดทำ ทบทวน หรือพัฒนามาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล     
และเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/เรื่อง  
 

 
3. คำจำกัดความ 

งานเภสัชกรรม หมายถึง งานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริการเภสัชกรรม งานบริบาลทางเภสัชกรรม งานบริ การ วิชาการ
และเภสัชสนเทศ งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน และงานผลิตยา 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน กองเภสัชกรรม คณะทำงานจัดทำ ทบทวน พัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม* 

30 วัน 
 
 

 

18  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตามแผน 
 

ตามจำนวน
คณะทำงาน 

 
 

 
 

ตามแผน 
 

ตามจำนวน
คณะทำงาน 

 
 

 
 

ตามแผน 
 

ตามจำนวน
คณะทำงาน 

 
 

 
 

ตามแผน ตามจำนวน
คณะทำงาน 

 
 

 
 

30 วัน 
 

ตามจำนวน
คณะทำงาน 

 
 
 
 

 
 

START 

กำหนดหัวข้อมาตรฐาน 

- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- มาตรฐาน PHCA 
- คลีนิกหมอครอบครัว 
-สมรรถนะวิชาชพี 
- การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
- นโยบายผู้บังคับบัญชา 
 

จัดตั้งคณะทำงาน 

กำหนดแนวทางมาตรฐาน 

ชี้แจงศูนย์บริการสาธารณสุข 

ติดตามการนำไปใช้ 

END 

สรุปผล 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  30 วัน กำหนดเรื่องการจัดทำ 
ทบทวน พัฒนา
มาตรฐาน  

- การกำหนดหัวข้อมาตรฐานมาจาก รายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน แบบสำรวจความต้องการ 
ปัญหาที่พบ 

- หัวข้อมาตรฐานสอดคล้องสมรรถนะวิชาชีพ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น 
มาตรฐาน PHCA, คลีนิกหมอครอบครัว, การ
ใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล และนโยบาย
ผู้บริหาร 

หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน
ตรวจสอบ 

คณะทำงาน - - มาตรฐานงาน
เภสัชกรรม 
- มาตรฐาน PHCA 
- คลีนิกหมอ
ครอบครัว 
- การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 
- นโยบาย 

2.  ตามแผน จัดตั้งคณะทำงานเพื่อ
พัฒนามาตรฐานใน
หัวข้อท่ีกำหนด 

- ประชุมชี้แจงฯ จุดประสงค์และขอบเขตใน
การพัฒนามาตรฐานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

- คณะทำงาน - - 

3.  ตามแผน กำหนดแนวทาง
มาตรฐานที่พัฒนา 

- กำหนดแนวทางมาตรฐาน ตามมติ
คณะทำงาน 

- คณะทำงาน - - 

4.  ตามแผน แจ้ง/ช้ีแจง ศบส. ทราบ 
และดำเนินการตาม
มาตรฐาน 

- ดำเนินการช้ีแจงเภสัชกรทุก ศบส.ทราบและ
ดำเนินการ ในแนวทางเดียวกัน 

แบบฟอร์ม
รายงานตาม
กิจกรรม 

คณะทำงาน - - 

5.  ตามแผน รวบรวมข้อมลูการ
ติดตาม ดูแล เพื่อนำไป
จัดทำแผนสนับสนุนและ
ส่งเสริมมาตรฐานงาน
เภสัชกรรม 

- รวบรวมข้อมลูจาก ทุก ศบส.  ภายในเวลาที่
กำหนด และสรุปผล 

- คณะทำงาน - - 

6.  30 วัน สรุปรายงานการพัฒนา 
มาตรฐาน  

- สรุปรายงานการพัฒนามาตรฐาน เสนอ
ผู้บริหาร ในเวลาที่กำหนด 

หัวหน้ากลุ่ม
งานตรวจสอบ 

คณะทำงาน - - 

 
 

กำหนดแนวทาง
มาตรฐาน 

จัดตั้ง 
คณะทำงาน 

กำหนดหวัข้อ
มาตรฐาน 

START 

ช้ีแจง  
ศบส. 

ติดตามการ
นำไปใช้ 

รายงานผล 

END 
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6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

• เอกสารอ้างอิง 
- มาตรฐานงานเภสัชกรรมและคู่มือปฏิบัติงานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 

  - สมรรถนะวิชาชีพ 
  - นโยบายผู้บังคับบัญชา 
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กระบวนการย่อย 3 : การฝึกอบรมความรู้ด้านเภสัชกรรม 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากรด้านเภสัชกรรมของกองเภสัชกรรมและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ได้รับความรู้ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน ได้รับการบริการด้านเภสัชกรรม จากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ  

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- สมรรถนะประจำกลุ่มงานเภสัชกรรม 
- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 

การฝึกอบรมสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ใน    
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

 
2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม              

ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมินความรู้จากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

 
3. คำจำกัดความ 

งานเภสัชกรรม หมายถึง งานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริการเภสัชกรรม งานบริบาลทางเภสัชกรรม งานบริการวิชาการและ
เภสัชสนเทศ งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน และงานผลิตยา 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน กองเภสัชกรรม 

30 วัน 
 
 

 

2  
 
 

15 วัน 
 

2  
 

60 วัน 
 

7  
 

ตามแผน 
 

7  
 
 

ตามแผน 
 

2  

15 วัน 
 

2  
 
 

 

START 

วางแผนการฝึกอบรม 

- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- สมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรม 
- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 

END 

พัฒนา/สรรหาหลักสูตร 

เตรียมการฝึกอบรม 

สรุปผลการฝึกอบรม 

เผยแพร่ความรู้ 

ดำเนินการฝึกอบรม 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  30 วัน สำรวจความต้องการใน
การฝึกอบรม และวางแผน
การฝึกอบรม 

แผนการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับ 
- สมรรถนะวิชาชีพ 
- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
แผนงาน 

เภสัชกร 
กลุ่มงานวิชาการ
และแผนงาน 

- - มาตรฐานงาน
เภสัชกรรม 
- สมรรถนะวิชาชีพ

เภสัชกรรม 

2.  15 วัน พัฒนา/สรรหาหลักสตูรให้
มีความสอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพ 
มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วข้อง 
และ งานอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริม
การพัฒนางานเภสัชกรรม 

- พัฒนา/สรรหาหลักสตูรใหส้อดคลอ้ง       
ตามแผนการฝึกอบรม 

 

 

 

  

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
หลักสตูร 

เภสัชกร 
กลุ่มงานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

3.  
 
 
 

60 วัน เตรียมการฝึกอบรม 
 

- จัดหาวิทยากร 
- กำหนดวัน-เวลา 
- จัดเตรียมสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- แจ้งไปยังเจ้าหน้าท่ีที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม

ตามแผนงาน 

- เภสัชกร 
กลุ่มงานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

4.  ตามแผน 
 
 
 

ดำเนินการฝึกอบรม - ทำการทดสอบก่อนและหลังการอบรม      
เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  
ของผู้เข้าอบรม 

- เภสัชกร 
กลุ่มงานวิชาการ
และแผนงาน 
 

- แบบทดสอบ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
อบรม 

- 

START 

วางแผน 
การฝึกอบรม 

พัฒนา/สรรหา
หลักสตูร 

ดำเนินการ
ฝึกอบรม 

A 

เตรียมการ/
ฝึกอบรม 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5.  ตามแผน สรุปผลการฝึกอบรม การสรุปผลการฝึกอบรม ตามประเด็นดังน้ี 
- การดำเนินการตามแผนการฝึกอบรม 
- จำนวนผู้เข้าอบรมแตล่ะครั้ง 
- ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
- ผลการนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ           

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเภสัชกรรม    
ในศูนย์บริการสาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 
การรายงาน 

เภสัชกร 
กลุ่มงานวิชาการ
และแผนงาน 

- 
 

- 

6.  15 วัน รวบรวม และ เผยแพร่
สาระความรู้ทีไ่ดร้ับ 
จากการฝึกอบรม 
จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ไปยังเภสัชกร สำนักอนามยั 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

แผนการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับ 
- สมรรถนะวิชาชีพ 
- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- ครบทุกตำแหน่งของบุคลากรด้านเภสัชกรรม

ของกองเภสัชกรรมและศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 
การเผยแพร่
ความรู ้

เภสัชกร 
กลุ่มงานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

 
6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการอบรม 

• เอกสารอ้างอิง 
- มาตรฐานงานเภสัชกรรมและคู่มือปฏิบัติงานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ความรู้ 

สรุปผล 
การฝึกอบรม 

A 

END 
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กระบวนการย่อย 4 : การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากรสายงานเภสัชกรรม ศูนย์บริการ
สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 

- ได้รับความรู้ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- สามารถดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ประชาชน - ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความปลอดภัยในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
- สามารถเข้าถึงการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- พรบ. ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ 

- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
ปลอดภัยในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- ประชาชนสามารถเลือกบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
ถูกต้อง และปลอดภัย 

 
2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
การเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรสายงานเภสัชกรรม ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้อย่างครอบคลุม ทั้ง 50 เขต ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
การให้บริการตรวจสอบสารปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการให้บริการตรวจสอบสารปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างครอบคลุม     

ทั้ง 50 เขต ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

3. คำจำกัดความ  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง  
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน กองเภสัชกรรม 

ตามแผน 
 
 

 

3  
 
 

60 วัน 
 

3  
 

15 วัน 
 

6  
 

180 วัน 3  
 
 
 
 
 

30 วัน 
 

3  
 
 

 

START 

วางแผน 

END 

ขออนุมัติโครงการ 

ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามการดำเนินงาน 

รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน 

- แบบสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
- แบบบันทกึการเผยแพร่ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  ตามแผน วางแผนและกำหนด
แนวทางการ
ดำเนินงาน 

- กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมผู้รับบริการขององค์กร 
- กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการ

ดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- กำหนดวิธีการวัดผล 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 
 

- - 

2.  60 วัน 
 

ขออนุมัติการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

- ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

3.  
 
 
 

15 วัน ชี้แจงการดำเนินการ
ให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุข หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- แนวทางการดำเนินงาน หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

4.  180 วัน ติดตามและ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

- มีการติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

5.  30 วัน ติดตาม วิเคราะห์ 
และสรุปผลการ
ดำเนินงาน พร้อม
จัดทำรายงาน 

- มีผลการดำเนินงาน และรายงานผล 
การดำเนินงาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

- แบบสำรวจ
ผลิตภัณฑส์ุขภาพ
ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
- แบบบนัทึกการ
เผยแพร่ความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

- 

 

START 

วางแผน 

ขออนุมัติ
โครงการ 

 

รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ

ดำเนินงาน 
 

END 

ดำเนินการชี้แจงแนว
ทางการดำเนินการให้

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข หรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ติดตามการ
ดำเนินงานบทความ 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 

- แบบสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- แบบบันทึกการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

• เอกสารอ้างอิง 
- ไม่มี 
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กระบวนการย่อย 5 : การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1. กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

เภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย 

เภสัชกรประจำร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ 
ประชาชน ได้รับการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน ปลอดภัยจาก ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย หรือมีอันตราย 

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- พรบ. ยา 
- พรบ. อาหาร 
- พรบ. เครื่องสำอาง 
- พรบ. เครื่องมือแพทย์ 

ส่งต่อข้อมูลการร้องเรียนได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง และครบถ้วน 

ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากของขั้นตอนการส่งเรื่อง
ร้องเรียน 

2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการดำเนินการร้อย
ละ 100 

การส่งต่อ ติดตาม และแจ้งผลกลับเรื่องร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ร้อยละความสำเร็จของส่งต่อ ติดตาม และแจ้งผลกลับเรื่องร้องเรียนด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ 100 

3. คำจำกัดความ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง  
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4. แผนผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 
หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน กองเภสัชกรรม 
5 วัน 

 
1  

 
 
 

2 วัน 
 

2  
 
 

3 วัน 
 

2  
 
 

30 วัน 
 

2  
 
 

2 วัน 
 

2  
 
 

2 วัน 
 

2  
 
 
 
 

 

START 

รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อมูล 

รายงานไปยังผู้บริหาร 

ประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยัง อ.ย. 

ติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 

รายงานผลไปยังผู้บริหาร 

แจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน 

END 

- แบบข้อร้องเรียน   
  ผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม /

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  5 วันทำการ 
 
 
 
 
 
 

- รับเรื่องร้องเรียนผ่าน 
แบบข้อร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- สอดคล้องกับ พรบ. ยา, พรบ. 
อาหาร, พรบ. เครื่องสำอาง และ 
พรบ. เครื่องมือแพทย์  

หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และ
แผนงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 
 

- แบบข้อ
ร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

- มาตรฐานงาน
เภสัชกรรม 

- พรบ. ยา 
- พรบ. อาหาร 
- พรบ. เครื่องสำอาง 
- พรบ. เครื่องมือ
แพทย์ 

2.  2 วันทำการ 
 

- รายงานเรื่อง
ร้องเรียนให้
ผู้อำนวยการกองเภสัช
กรรมทราบ 

- - เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

3.  3 วันทำการ 
 
 
 
 

- ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้
ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (ภายใน 
15 วัน ควรได้รับการ
แจ้งตอบรับเบื้องต้น) 

- - เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

4.  30 วันทำ
การ 

 

ติดตามผลการ
ดำเนินงานทุก 30 วัน  

- - เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

START 

รับเรื่อง
ร้องเรียน  

และตรวจสอบ
ข้อมูล 

รายงาน
ผู้บริหาร 

ประสานส่งต่อ
เร่ืองร้องเรียนไป

ยัง อ.ย. 
 

ติดตามผลการ
ดำเนินการเรื่อง

ร้องเรียน 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม /

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5.  2 วันทำการ 
 

รายงานผลการ
ตรวจสอบด้านยา      
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ไปยังผู้บริหาร 

- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และ
แผนงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 
 

- - 

6.  2 วันทำการ 
 

รายงานผลการ
ดำเนินการ ไปยังผู้ที่
ร้องเรียนเช่น 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
 
 

- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และ
แผนงาน
ตรวจสอบ 
 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 
 

  

6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 

- แบบข้อร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
• เอกสารอ้างอิง 

- พรบ. ยา 
- พรบ. อาหาร 
- พรบ. เครื่องสำอาง 
- พรบ. เครื่องมือแพทย์ 

 
 
 

รายงานผล   
ไปยังผู้บริหาร 

 

A 

A 

แจ้งผลไปยัง
ผู้ร้องเรียน 

 

END 
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กระบวนการย่อย 6 : จัดทำสื่อความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1. กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

บุคลากรสายงานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข - ได้รับความรู้ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- มีสื่อท่ีใช้สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้มารับบริการ 

ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- พรบ. ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ 

- ตรงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง วิธีการที่
เหมาะสม 
- ประชาชนสามารถใช้ได้ถูกต้อง ปลอดภัย 

- ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 
- การรับข้อมูลได้กว้างขึ้นด้วยวิธีการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์
โดยไม่เพ่ิมงบประมาณ 

2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากสื่อความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ         
ในระดับด ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รูปแบบ เนื้อหา และช่องทางการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์  
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในระดับดีต่อบทความและสื่อประชาสัมพันธ์            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มีการนำเสนอสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จัดทำสื่อความรู้และเผยแพร่ความเก่ียวกับยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่น้อยกว่า       
1 เรื่อง/เดือน 

3. คำจำกัดความ 
ส่ือความรู้ด้านด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง  ข้อมูล บทความ หนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว และสื่อประเภทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ วิธีการใช้ ความ

ปลอดภัย ข้อกฎหมาย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ยา   และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน กองเภสัชกรรม 

ตามแผน 
 
 

 

3  
 
 

15 วัน 
 

3  
 
 

15 วัน 
 

7  
 

30 วัน 7  
 
 
 

 
60วัน 

 
3  

 
 

 
 
 

START 

วางแผน 

END 

กำหนดหัวเรื่อง           
และเตรียมข้อมูล 

จัดทำบทความ 

เผยแพร่บทความ 

ประเมินผล 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ในรูปแบบเอกสาร และ 
electronic form 
 



          คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
 

1234 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  ตามแผน วางแผนและกำหนดแนว
ทางการจัดทำสื่อความรู ้

- กลุ่มเป้าหมายครอบคลมุผูร้ับบริการของ
องค์กร 
- กำหนดรูปแบบ และช่องทางในการ

เผยแพรส่ื่อความรู้ 
- กำหนดวิธีการวัดผล 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 
 

- - 

2.  15 วัน กำหนดหัวข้อเรื่อง
จัดเตรียมและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ทำสื่อ
ความรู ้

- ความน่าสนใจและประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

- - 

3.  
 
 
 

15 วัน จัดทำเนื้อหาสื่อความรู้
และตรวจทานเนื้อหา 

- สื่อความรู้มเีนื้อหาและรายละเอยีด
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

- - 

4.  30 วัน เผยแพรส่ื่อความรู้ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

- มีการเผยแพร่สื่อความรูไ้ปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

- - 

5.  60 วัน -สรุปประเมินผลสื่อ
ความรู ้

- มีการประเมินผลตามแบบฟอร์มทดสอบ
ความรู้และสำรวจความพึงพอใจ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

- แบบฟอร์ม 
 ในรูปแบบ
เอกสาร และ 
electronic form 

 

 

START 

วางแผน 

กำหนดหวัเร่ือง
และเตรียมข้อมูล 

ประเมินผล 

END 

จัดทำ
บทความ 

เผยแพร่
บทความ 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
     - แบบประเมินความพึงพอใจ 
• เอกสารอ้างอิง 
- ไม่มี 
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กระบวนการย่อย 7 : การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
เภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ และเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ 

เภสัชกรร้านยาเครือข่าย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ประชาชน เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วย 

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน  

การเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของเภสัชกร และ
ประชาชนได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และทันต่อ
สถานการณ์ 

สามารถลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ     
ที่ไม่ได้มาตรฐาน และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล         
จากการการเฝ้าระวังโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อในชุมชน 

 
2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
มีการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานร้านยาเครือข่าย          

สำนักอนามัย ร้อยละ 100  
 
3. คำจำกัดความ 

ร้านยาเครือข่าย หมายถึง ร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน กองเภสัชกรรม 

ตามแผน 
 
 

 

3  
 

60 วัน 
 

3  

90 วัน 
 

6  
 

180 วัน 4  
 
 
 

 
180 วัน 6  

30 วัน 
 

4  
 
 

 

START 

วางแผน 

ขออนุมัติการดำเนินงาน 

ประสาน สนับสนุน หรือชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 

- แบบสรุปกจิกรรมร้านยาเครือข่าย         
ความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนกัอนามัย 

- แบบรายงานกิจกรรมร้านยาเครือข่ายฯ 
- แบบบันทกึการเฝ้าระวังโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ    

ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ  
- แบบบกัทึกการส่งต่อผู้ป่วยจากเภสัชกรร้านยา

เครือข่ายฯ 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ 

END 

ติดตามผลการดำเนินงาน 

รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  ตามแผน วางแผนและกำหนดแนว
ทางการดำเนินงาน 

- กลุ่มเป้าหมายครอบคลมุผูร้ับบริการของ
องค์กร 
- กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการ

ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/วิธีการวัดผล 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 
 

- - 

2.  60 วัน 
 

ขออนุมัติการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กจิกรรม 

- ประโยชน์ต่อกลุม่เป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

- - 

3.  
 
 
 

90 วัน ประสาน สนับสนุน หรือ
ช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานให้แก่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

- แนวทางการดำเนินงานตามคูม่ือมาตรฐานร้าน
ยาเครือข่าย สำนักอนามัย 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

- - 

4.  180 วัน จัดทำสื่อเพื่อสนบัสนุน
การประชาสัมพันธ์ร้าน
ยาเครือข่ายฯ  

- ประโยชน์ต่อกลุม่เป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

  

4.  180 วัน ติดตามผลการ
ดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างศูนย์บริการ
สาธารณสุข และรา้นยา 

- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามบทบาท
ของแต่ละหน่วยงาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

- แบบรายงาน
กิจกรรมร้านยา
เครือข่ายฯ 
- แบบบันทึกการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ/โรค
ไม่ติดต่อที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขสำคัญ  
- แบบบักทึกการส่ง
ต่อผู้ป่วยจากเภสัชกร
ร้านยาเครือข่ายฯ 

- 

START 

วางแผน 

ขออนุมัติการ
ดำเนินงาน 

ประสาน สนับสนุน 
หรือชี้แจงแนวทางการ

ดำเนินงาน 

ติดตาม 
การดำเนินงาน 

บทความ 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์

เครือข่ายฯ 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5.  30 วัน วิเคราะห์ และสรุปผล
การดำเนินงานราย
ปีงบประมาณ พร้อม
จัดทำรายงานเสนอ
ผู้บริหาร 

- มีผลการดำเนินงาน และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

- แบบสรุปกิจกรรม
ร้านยาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
ด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สำนักอนามยั 

- 

 
6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- แบบรายงานกิจกรรมร้านยาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย 

- แบบบันทึกการเฝ้าระวังโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ  
- แบบบักทึกการส่งต่อผู้ป่วยจากเภสัชกรร้านยาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย  
- แบบสรุปกิจกรรมร้านยาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย 

• เอกสารอ้างอิง 
- กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 
- กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- คู่มือมาตรฐานร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 

รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

END 
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กระบวนการย่อย 8 : การจัดการยาเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน 

1. กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

เภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ปฏิบัติได้  

เภสัชกรร้านยาเครือข่าย ได้รับการจัดการยาเหลือใช้ เพ่ือลดปัญหาการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาหมดอายุ 
หรือเสื่อมสภาพ ประชาชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงในการใช้ยาหมดอายุ  

หรือเสื่อมสภาพ  
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- 

 
จัดการยาเหลือใช้จากประชาชน ได้อย่าง
ครอบคลุม มีความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

- เป็นข้อมูลในการสะท้อนปัญหายาเหลือใช้ของประชาชน 
กรุงเทพมหานคร 
- ลดการสูญเสียมูลค่ายาเหลือใช้ และเพ่ิมความคุ้มค่าของยาเหลือ
ใช้ 

 
2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
มีการดำเนินการตามแนวทางการจัดการยาเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางการจัดการยาเหลือใช้จาก

บ้านเรือนประชาชน ร้อยละ 100  
 
3. คำจำกัดความ 
ยาเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน หมายถึง ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้แล้ว หรือมีจำนวนเหลือมากเกินจำเป็น รวมถึงยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีหมดอายุ         หรือ

เสื่อมสภาพ    
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4. แผนผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 
หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน กองเภสัชกรรม 
30 วัน 

 
5  

 
 
 
 
 

3 วัน 
 

3  
 
 

7 วัน 
 

3  
 
 

7 วัน 
 

3  
 
 

5 วัน 
 

2  
 
 
 
 
 

 
 

START 

ศูนย์บริการสาธารณสุข รวบรวมยาเหลือใช้จากประชาชน  
และส่งต่อกองเภสัชกรรม 

กองเภสัชกรรม ตรวจสภาพยาเบือ้งต้นและคัดแยกยาเหลือใช้ 
  

กองเภสัชกรรม ส่งมอบยาเหลือใช้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ให้สำนักงานเขต เพื่อดำเนินการทำลายอยา่งถูกต้องต่อไป 

END 

- แบบรายงานปริมาณ     
ยาเหลือใช้จากบา้นเรือน
ประชาชน  

 

กองเภสัชกรรม ส่งมอบยาเหลือใช้สภาพดีและยังไม่หมดอายุ ให้หน่วยงานที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน ์

สรุป วิเคราะหผ์ล และจดัทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม /

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  30 วันทำการ - ศูนย์บริการ
สาธารณสุข รวบรวม
ยาเหลือใช้จาก
ประชาชน  
และส่งต่อกองเภสัช
กรรม  

-  หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และ
แผนงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 
 

- แบบรายงาน
ปริมาณยาเหลือ
ใช้จากบ้านเรือน
ประชาชน 

- 

2.  3 วันทำการ 
 

- กองเภสัชกรรม 
ตรวจสภาพยาเบื้องต้น
และคัดแยกยาเหลือ
ใช้สภาพดีและยังไม่
หมดอายุกับยาเหลือใช้
หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ 

- - เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

- - 

3.  7 วันทำการ 
 
 
 
 

- กองเภสัชกรรม ส่ง
มอบยาเหลือใช้
หมดอายุหรือ
เสื่อมสภาพ ให้
สำนักงานเขต เพ่ือ
ดำเนินการทำลาย
อย่างถูกต้องต่อไป 

- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และ
แผนงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

-  - 

START 

ศูนย์บรกิาร
สาธารณสขุ 

รวบรวมยาเหลือ
ใช้จากประชาชน 
และส่งตอ่กอง
เภสัชกรรม 

กองเภสัชกรรม 
ตรวจสภาพยา
เบื้องต้นและคัด
แยกยาเหลือใช ้

 

กองเภสัชกรรม  
ส่งมอบยาเหลือใช้

หมดอายุหรือ
เสื่อมสภาพ  

ให้สำนักงานเขต 
เพื่อดำเนนิการ

ทำลายอยา่งถกูต้อง
ต่อไป 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม /

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4.  7 วันทำการ 
 

- กองเภสัชกรรม ส่ง
มอบยาเหลือใช้สภาพ
ดีและยังไม่หมดอายุ 
ให้หน่วยงานที่
ต้องการนำไปใช้
ประโยชน์ 

- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และ
แผนงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 
 
 
 

-  - 

5.  5 วันทำการ 
 

- สรุป วิเคราะห์ผล 
และจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานพร้อม
รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ  
 
 
 
 

- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และ
แผนงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน 

  

 
6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- แบบรายงานปริมาณยาเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน 

• เอกสารอ้างอิง 
 

 

กองเภสัชกรรม ส่ง
มอบยาเหลือใช้

สภาพดีและยังไม่
หมดอายุ ให้
หน่วยงานที่

ต้องการนำไปใช้
ประโยชน ์

A 

สรุป วิเคราะห์ผล 
และจัดทำรายงาน
ผลการดำเนนิงาน
พร้อมรายงานให้
ผู้บริหารทราบ  

 

END 

A 
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กระบวนการย่อย 9 : จัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เคมีภัณฑ์ 

1. กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการในสำนักอนามัย ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เคมีภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพียงพอและทันเวลาต่อความต้องการของผู้ใช้  
มีขนาดบรรจุที่เหมาะสมกับอัตราการใช้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน ยาดี มีคุณภาพ ปลอดภัย  
บริษัทยา จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม ทันต่อความต้องการ 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการ
ตรวจเงิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2560 

- พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

- พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 
- ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ 
- ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  

เรื่อง กำหนดราคากลางยา  
- ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทรวง

สาธารณสุข 

มีความถูกต้องและความรวดเร็วในกระบวนการ
จัดซื้อ  
 

ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และเคมีภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ เพียงพอ 
และราคาเหมาะสม 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีคุณภาพ มาตรฐาน  ยา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาและเคมีภัณฑ์จัดซื้อมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างน้อยร้อยละ 90  
ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทีเ่พียงพอและทันต่อความต้องการ รายการยาที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์บริการสาธารณสุขไม่เกินร้อยละ 10

ของรายการที่เบิกในแต่ละเดือน  
ขนาดบรรจุภัณฑ์ของยาเหมาะสมกับอัตราการใช้งาน รายการยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน ไม่เกินร้อยละ 10 

3. คำจำกัดความ 
- ไม่มี 
-  

4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานเวชภัณฑ์ กองเภสัชกรรม บริษัทที่จดัซื้อ 
คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ 
2 เดือน 

(ส.ค. – ต.ค.) 
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

START 

รายการใหมห่รือมีการ
เปลี่ยนแปลงบริษัทจัดซ้ือ 

สำรวจและตดิต่อบริษัทท่ีมีจำหน่าย 

ตรวจสอบรายการยา 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

เคมีภัณฑ์ 

รายการเดิม 

- ยา 
1. ใบเสนอราคาต่อหน่วย   
2. ใบวิเคราะห์วตัถุดิบ  
3. ใบวิเคราะห์ยาสำเร็จรูป  
4. มาตรฐานโรงงาน  
5. รายชือ่โรงพยาบาลที่ใชย้านี้  
6. ผลการทดสอบการคงตัวของยา 
7. Bioequivalence Study 
8.ยานวตักรรมไทย ฯลฯ 
- เวชภณัฑ์ที่มิใชย่า  
1. ใบเสนอราคาต่อหน่วย   
2. มาตรฐานผลติภัณฑ์  
- เคมีภัณฑ์ 
1. ใบเสนอราคาต่อหน่วย   
2. ใบวิเคราะห์เคมีภัณฑ ์

บัญชีราคายา องค์การ
เภสัชกรรม, TMT, 

Green Book, Orange 
Book 

A 

B 
C 
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3 วันทำการ 
หลังภารกิจ
จัดส่งยา 
เสร็จสิ้น 

12  
 
 

  
 
 

1 วันทำการ 2  
 
 

  
 

1 เดือน 6 
 
 
 

 
 

  
 

1 วันทำการ 3  
 
 

  
 

 
 
 

สำรวจคงคลัง 

คำนวณปริมาณการสั่งซื้อ 

จัดซื้อ 

รับเข้าคลังเวชภัณฑ์ 

END 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

C 

A B C 

พิจารณาและจัดทำบันทกึข้อความแจ้ง ผอ. 
เห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

สำรวจความตอ้งการ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. 
 
 
 
 

 2 เดือน 
(ส.ค. – ต.ค.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดซื้อจัดจา้งยา 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เคมีภณัฑ์ 
พบปัญหา เช่น ไมม่ีจำหน่าย 
ปรับราคา ฯลฯ 
- ส่งบันทึกและแบบสอบถาม
ให้หน่วยงานแจ้งความต้องการ 

- ได้รับหนังสือแจ้งรายการยา 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เคมีภณัฑ์ 
ไม่มีจำหน่าย ปรับราคา 
ฯลฯ 
- สำรวจความต้องการการ
ใช้ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เคมีภณัฑ์ ของหน่วยงาน 

แจ้งหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อทราบ 

เภสัชกรกลุ่ม
งานเวชภัณฑ ์

ใบเบิกเวชภัณฑ ์ - ประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยา
แห่งชาติ เรื่อง บัญชียา
หลักแห่งชาต ิ

- ประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยา
แห่งชาติ เรื่อง กำหนด
ราคากลางยา  

- ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์
ที่มิใชย่า กระทรวง
สาธารณสุข 

- บัญชีราคายา องค์การ
เภสัชกรรม  

- บัญชีขอ้มูลรายการยา
และรหัสยามาตรฐาน
ของไทย (TMT) 

- รายชือ่ผลิตภัณฑ์ยาและ
ผู้ผลิต (Green Book) 

- รายการผลิตภัณฑ์ยา
สามัญใหม่ที่มีความเท่า
เทียมในการ
บำบัดรักษากับยา
ต้นแบบ (Orange 
Book)  

2. 
 
 

 3 วันทำการ 
หลังภารกจิ

จัดส่งยาเสรจ็
สิ้น 

ดูยอดยาคงเหลือในคลัง
เวชภัณฑ ์

สำรวจครบทุกรายการ หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชภัณฑ ์

เภสัชกรกลุ่ม
งานเวชภัณฑ ์

- บัญชีการรับ-จ่าย
พัสดุ (เวชภัณฑ์) 
- บัญชีช่ือเวชภัณฑ์ 

- 
 
 
 
 

START 

สำรวจความ
ต้องการ 

สำรวจคงคลัง 

A 

ตรวจสอบ
รายการยา 

ยาเดิม ยาเข้าใหม่/เปลีย่นแปลง 

สำรวจและตดิต่อบริษัทท่ีมีจำหน่าย 

พิจารณาและจดัทำบันทึกข้อความ 
แจ้ง ผอ. เห็นชอบในการจัดซื้อจดัจ้าง 

 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3.  1 วันทำการ ดูอัตราการจ่าย 3 เดือน
ย้อนหลัง เพื่อจัดซื้อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในระยะเวลา 
4 เดือน 

สำรวจครบทุกรายการที่มี
อัตราคงคลังตำ่กว่า 3 เดือน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชภัณฑ ์

เภสัชกรกลุ่ม
งานเวชภัณฑ ์

- - 
 
 
 
 

4.  1 เดือน ปฏิบัติตามระเบียบพสัดุ หาก
บริษัทท่ีสั่งซื้อไมม่ีเวชภัณฑ์ท่ี
ต้องการ ให้หาจากบริษัทอ่ืน
ทดแทน และหากจดัหา
เวชภัณฑไ์มไ่ด้ก็ให้ข้อมูลกบั
หน่วยงานท่ีขอเบิก 

สั่งซื้อกับบริษัททีไ่ดม้าตรฐาน
ตามกฎหมายที่กำหนด  

แจ้งผู้อำนวยการกอง เภสัชกรกลุ่ม
งานเวชภัณฑ ์

- - พระราชบ ัญญ ัต ิการ
จัดซื ้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

5. 
 
 
 

 1 วันทำการ ตรวจสอบใบสั่งซื้อและ
เอกสารบริษัทและตรวจสอบ
วันหมดอายุและเลขท่ีผลิตต้อง
ไม่น้อยกว่า  1 ปี 

ตรวจสอบจำนวนเวชภณัฑ ์ เภสัชกรกลุ่มงาน
เวชภัณฑต์รวจสอบ
วันหมดอายุและ
เลขท่ีผลิต 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

- - 

 
6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอร์ม 
- ใบเบิกเวชภัณฑ์ 
- บัญชีการรับ-จ่ายพัสดุ (เวชภัณฑ์) 
- บัญชีชื่อเวชภัณฑ์ 

 
 
 

คำนวณปริมาณ
การสั่งซ้ือ 

จัดซื้อ 

END 

รับเข้าคลัง
เวชภัณฑ์ 

A 
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• เอกสารอ้างอิง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 
- ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ 
- ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา  
- ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทรวงสาธารณสุข 
- บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) 
- บัญชีราคายา องค์การเภสัชกรรม สำหรับหน่วยงานภาคราชการ 
- รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต (Green Book) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- รายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมในการบำบัดรักษากับยาต้นแบบ (Orange Book) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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กระบวนการย่อย 10 : บริหารคลังเวชภัณฑ์ 

1. กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการในสำนักอนามัย - ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เคมีภัณฑ์ ต้องมีคุณภาพ มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอ ทันเวลา        
กับการใช้ของศบส. และส่วนราชการในสำนักอนามัย 

- มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในอัตราที่เหมาะสม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ประชาชน ยาดี มีคุณภาพ ปลอดภัย  
บริษัทยา จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม ทันต่อความต้องการ 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

- พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 

ความถูกต้องในกระบวนการเบิก จ่ายยา  
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและเคมีภัณฑ์ 
ทันตามระยะเวลา 

คลังเวชภัณฑ์ต้องไม่มียา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
และเคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีคุณภาพ มาตรฐาน  ร้อยละของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและเคมีภัณฑ์มีการจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา 

ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพียงพอและทันต่อความต้องการ ปริมาณสำรองคงคลังที่น้อยกว่าจุดสำรองคงคลังต่ำสุด ไม่เกินร้อยละ 10 
ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและเคมีภัณฑ์ที่จัดเก็บต้องได้รับการตรวจสอบ 
ปริมาณสำรองคงคลัง 

ร้อยละของรายการยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและเคมีภัณฑ์ท่ีได้รับการตรวจสอบถูกต้อง 
ครบถ้วนตามบัญชีรับ-จ่าย  

รายการยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่สำรองในคงคลังมีอายุการใช้งาน 
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ร้อยละของรายการยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่หมดอายุ ในช่วง ๖ เดือน  
ไม่เกินร้อยละ 10 

 

3. คำจำกัดความ 
- ไม่มี 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานเวชภัณฑ์ กองเภสัชกรรม 

1 วัน 4  
 
 

1 เดือน 
หลังจาก

ได้รับใบเบิก 

3  
 
 

3 วันทำการ 
หลังนำส่งยา

ให้ ศบส. 

12  
 
 

ภายในเดือน
กันยายน 

4  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

START 

รับยาเข้าคลัง 

จ่ายยา 

ตรวจนับ 

ประเมินผล 

END 

- สมุดคมุการรบั
สินค้าเข้าคลัง 

- รายงานยอดคงคลัง 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

1. 
 
 
 

 1 วัน รับยาเข้าบญัชีรับ-จ่าย จากใบ
รับสินค้า  

- บันทึกจำนวน ราคาต่อหน่วย วันหมดอายุและเลขท่ีผลิต 
ครบทุกรายการ 
- เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลทำการบันทกึข้อมูลและเภสัชกร

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ตรวจสอบ
โดยหัวหน้า
อีกระดับ 

เภสัชกรกลุ่ม
งาน
เวชภัณฑ ์

- สมุดคมุการรับ
สินค้าเข้าคลัง 

2. 
 
 

 1 เดือน 
หลังจาก

ได้รับใบเบิก 

จ่ายยา เวชภณัฑ์ที่ไม่ใช่ยาและ
เคมีภณัฑ์ให้แก่ศูนย์บริการ 
โดยต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องให้เรียบร้อย 

- ตรวจสอบความถูกต้องใบเบิกเวชภัณฑ ์
- ตรวจสอบความถูกต้องของยาที่จดัเพื่อจ่าย 
- ตรวจสอบยา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาและเคมภีัณฑ์ที่จดั โดย

พิจารณาจากfirst expire ก่อนจ่ายก่อนนำส่ง 

หัวหน้ากลุ่ม
งาน
เวชภัณฑ ์

เภสัชกรกลุ่ม
งาน
เวชภัณฑ ์

- - 

3.  3 วันทำการ 
หลังนำส่งยา

ให้ ศบส. 

ตรวจนับยอดคงคลังของยา
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและ
เคมีภณัฑ์ในคลังเวชภัณฑ ์

- ตรวจสอบความถูกต้องยอดคงคลงัของยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
และเคมีภณัฑ์  หลังจากจา่ยยาให ้ศบส. และส่วนราชการ
ในสำนัก  
- ตรวจสอบวันหมดอายุของยาเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาและ

เคมีภณัฑ์  ที่มีในคลังเวชภณัฑ ์
- สำรวจครบทุกรายการที่มีในคลังเวชภัณฑ ์

หัวหน้ากลุ่ม
งาน
เวชภัณฑ ์

เภสัชกรกลุ่ม
งาน
เวชภัณฑ ์

- รายงานยอด
คงคลัง 

4.  ภายในเดือน
กันยายน 

 
 
 
 
 

ประเมินผลการบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ เพื่อนำไปทบทวน
นโยบายการสั่งซื้อ การผลติ 
และการเก็บยา เวชภณัฑ์ที่
มิใช่ยา และเคมีภณัฑ ์

- สรุปรายการสินค้าคงคลัง 
- สรุปรายการสินค้าคงคลังที่ไม่มคีวามเคลื่อนไหวมากกว่า 6 

เดือน 
- สรุปรายการสินค้าคงคลังที่มีอายุจดัเก็บคงเหลือต่ำกว่า 1 

ปี 
- สรุปปญัหา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดซื้อ การ

ผลิต การจัดเก็บยา เวชภณัฑ์ และเคมีภณัฑ ์

หัวหน้ากลุ่ม
งาน
เวชภัณฑ ์

เภสัชกรกลุ่ม
งาน
เวชภัณฑ ์

- - 

 
 

START 

END 

รับยาเข้าคลัง 

จ่ายยา 

ตรวจนับ 

ประเมินผล 



          คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
 

1254 
 

6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

• เอกสารอ้างอิง 
- สมุดคุมการรับสินค้าเข้าคลัง 
- รายงานยอดคงคลัง 
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กระบวนการย่อย 11 : ผลิตยา 

1 .กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ           
ในกรุงเทพมหานคร 

ยาทีผ่ลิตมีประสิทธิภาพในการรักษาท่ีดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพียงพอและทันเวลาต่อความต้องการของผู้ใช้  
และมีขนาดบรรจุที่เหมาะสมกับอัตราการใช้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน ยามีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะสม 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 
- พระราชบัญญัติยา 

มาตรฐานการผลิตยาต่างๆตามกฎหมาย
กำหนด 

ยามีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี และมีคุณภาพ  ยาที่ผลิตมตี้นทุนที่เหมาะสม และสามารถเก็บรักษาได้จนถึง
อายุการใช้งาน 

2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

ส่งยาที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ในต้นทุนที่เหมาะสม ปริมาณยาทีสู่ญเสียหรือเกิดความเสียหายในขั้นตอนการผลิต ไม่เกินร้อยละ 3 
ปริมาณยาที่ส่งมอบให้คลังเวชภัณฑ์มีปริมาณสำรองคงคลังเพียงพอต่อการใช้งาน 
ไมน่้อยกว่า 1 เดือน 
ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตที่เหมาะสมและมีราคาไม่สูงกว่าตามท้องตลาด 

3. คำจำกัดความ 
มาตรฐานการผลิตยา     หมายถึง    หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาที่กำหนดขึ้นโดยกองเภสัชกรรม 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานผลิตยา กองเภสัชกรรม 

30 นาที 3  
 
 

7-14 ช่ัวโมง 16  
 
 

60 นาที 3 
 
 
 
 
 

 
 
 

30 นาที 3  
 
 
 

 
 

 
 
 

START 

วางแผนการผลิต 

ดำเนินการผลิต 

ควบคุม 

ส่งมอบสินค้า 

END 

- คู่มือGMP 
- คู่มือการบำรุง รักษาเครื่องจักร 
- คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. 
 
 
 
 

 30 นาที วางแผนการผลิต - รับคำสั่งผลิต (จากเอกสารใบแจ้งความต้องการรายการยาผลิต
ประจำเดือน) กลุ่มงานผลิตยาจะตรวจสอบความต้องการ
รายการยาผลิตโดยพิจารณาจากลำดับความต้องการก่อน
จึงวางแผนการผลิตยา 
- ตรวจสอบกำลังการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตยาได้ท้นต่อ
กำหนดการส่งสินค้าให้กับกลุ่มงานเวชภัณฑ์และวางแผนการ
ผลิตตามลำดับความต้องการใข้ยา 
 - ตรวจสอบวัตถุดิบตามสูตรการผลิตให้มีเพียงพอต่อการผลิต 
หากไม่พอต้องทำการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอ และรับวัตถุดิบ
เข้าสู ่คลังเคมีภัณฑ์ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติการรับ
วัตถุดิบเข้าคลัง 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ผลิตยา 

เภสัชกร 
กลุ่มงานผลิตยา 

-  เอกสารใบแจ้ง
ความต้องการ
รายการยาผลิต
ประจำเดือน 

-  เอกสารหมายเลข 1
บันทึกการรับวัตถุดบิ
เข้าคลังเคมีภณัฑ ์
- เอกสารหมายเลข 2 

วิธีปฏิบัติการรับ
ขวดบรรจุ ภาชนะ
บรรจุ และพัสดุ
ต่างๆเข้าคลังพัสด ุ

ตามคู่มือ
หลักเกณฑ์การ
ผลิตยาที่ดี 
(GMP) 

2. 
 
 

 7-14 
ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการผลติ - ผลิตยาภายใต้หลักเกณฑ์การผลิตยาที่ด ี(GMP) ตามสูตรตำรับ
และมีการจดบันทึกการผลิตและบันทึกการบรรจุทุก
รายการการผลิตยา 
- ดำเนินการผลิตยา และควบคุมคุณภาพตามแผนการ
ควบคุมการผลิตตามขั้นตอนท่ี 1  
- บรรจุยาตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยปฏิบัติตาม
เอกสารวิธีปฏิบัติการบรรจุยาและเอกสารแบบฟอร์ม    
การควบคุมการบรรจุ 
- เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตต้องได้รับการ
บำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษา เช่น บันทึกการทำ
ความสะอาดเครื่องกรองยาน้ำ 
- เครื ่องมือวัดต้องผ่านการสอบเทียบให้สามารถวัดค่า     
ได้แม่นยำ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ผลิตยา 

เภสัชกร 
กลุ่มงานผลิตยา 

- บันทึกการผลติ
และบันทึกการ
บรรจ ุ

- เอกสารวิธี
ปฏิบัติการบรรจุยา 

- เอกสารแบบฟอร์ม
การควบคุมการ
บรรจ ุ

- เอกสารบันทึกการ
ทำความสะอาด
เครื่องกรองยาน้ำ 

ตามคู่มือ
หลักเกณฑ์การ
ผลิตยาที่ดี 
(GMP) 

 

START 

วางแผน 
การผลิต 

ดำเนินการ
ผลิต 

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3.  60 นาที ควบคุมคุณภาพ - สุ ่มตรวจสอบคุณภาพยาตามแผนการสุ ่มตรวจสอบ      
ที่กำหนดไว้ในแผนควบคุมการผลิตในขั้นตอนที่ 1 และ
การบรรจุยาจะได้รับการตรวจสอบจากเอกสารการสุ่ม
ตัวอย่างการบรรจุยาน้ำและยาครีม 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ผลิตยา 

เภสัชกร 
กลุ่มงานผลิตยา 

-  เอกสารการสุ
ตัวอย่างการบรรจุ
ยาน้ำ ยาครมี 

- ตามคู่มือ
GMP 

-  คู่มือการ
บำรุงรักษา
เครื่องจักร 

-  คู่มือการ
สอบเทียบ
เครื่องมือวัด 

4.  30 นาท ี ส่งมอบสินค้าเข้า
คลังเวชภัณฑ ์

- ตรวจสอบรายการยาผลิตและจำนวนยาให้ถูกต ้อง     
โดยบันทึกการนำส่งรายการยาผลิต 
- ดำเนินการตามกระบวนการควบคุมคลังเวชภัณฑ์ 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ผลิตยา 

เภสัชกร 
กลุ่มงานผลิตยา 

-   เอกสารบันทึกการ
นำส่งรายการยา
ผลิต 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควบคุม
คุณภาพ 

A 

END 

ส่งมอบ
สินค้า 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
     - เอกสารใบแจ้งความต้องการรายการยาผลิตประจำเดือน 

               - เอกสารหมายเลข 1วิธีปฏิบัติการรับวัตถุดิบเข้าคลังเคมีภัณฑ์ 
- เอกสารหมายเลข 2 วิธีปฏิบตัิการรับขวดบรรจุ ภาชนะบรรจุ และพัสดุต่างๆเข้าคลังพัสดุ 

     -    บันทึกการผลิตและบันทึกการบรรจุ  
- เอกสารวิธีปฏิบัติการบรรจุยา 
-    เอกสารแบบฟอร์มการควบคุมการบรรจุยา 
-    เอกสารบันทึกการทำความสะอาดเครื่องกรองยาน้ำ 
- เอกสารการสุ่มตัวอย่างการบรรจุยาน้ำ ยาครีม 
- เอกสารบันทึกการนำส่งรายการยาผลิต 1 และ 2 
- เอกสารบันทึกการนำส่งวัสดุ 

• เอกสารอ้างอิง 
- หนังสือเภสัชตำรับ 
- คู่มือหลักเกณฑ์การผลิตยาที่ดี (GMP) 
- คู่มือการบำรุง รักษาเครื่องจักร 
- คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
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กระบวนการย่อย 12 : กำกับดูแลงานเภสัชกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข 

1. กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

ศูนย์บริการสาธารณสุข แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
ประชาชน ได้รับการบริการด้านเภสัชกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- ข้อกำหนดด้านกฎหมาย 

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนด 

งานเภสัชกรรมเป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐานที่กำหนด 

2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

มีการกำกับดูแล ศบส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตามแผนที่กำหนด มีการกำกับดูแลการดำเนินการของศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  

งานเภสัชกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐานที่
กำหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินใน
เรื่องที่กำหนด (เช่น ไม่มีการแพ้ยาซ้ำในศูนย์บริการสาธารณสุข) 

3. คำจำกัดความ 
การกำกับ ดูแล   หมายถึง  กระบวนการกำกับผลงาน โดยการติดตามการดำเนินงานเภสัชกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ให้มีการประเมิน

ตนเอง นิเทศเยี่ยมสำรวจ ประเมินโดยบุคคลภายนอก ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ สังเกตการณ์ กระตุ้น แก้ไข หรือส่งเสริม      ให้ผู้รับการ
กำกับ ดูแล ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทาง หรือมาตรฐานที่กำหนด 

งานเภสัชกรรม   หมายถึง  งานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริการเภสัชกรรม งาน บริบาลทางเภสัชกรรม         งาน
บริการวิชาการและเภสัชสนเทศ งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน และงานผลิตยา 
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4. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน กองเภสัชกรรม คณะทำงานกำกับ ดูแล งานเภสัชกรรม* 

30 วัน 
 
 

 

18  
 
 

 
 
 

ตามแผน 
 

ตามจำนวน
คณะทำงาน 

 
 

 
 

ตามแผน 
 
 

ตามจำนวน
คณะทำงาน 

 
 

 
 

ตามแผน 
 

ตามจำนวน
คณะทำงาน 

 
 

 
 

60 วัน 7   

60 วัน 
 

7   

 
 
 

START 

วางแผนงาน 

- มาตรฐานงานเภสัชกรรม 
- มาตรฐานอื่นที่เกยีวข้อง 
- ผลการประเมินการปฏบิัติงาน 

กำหนดแนวทาง 

ดำเนินการ 

สรุปผล 

รายงานผลไปยังผู้บริหาร 

END 

- แบบฟอร์มกำกบัดูแล 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  30 วัน กำหนดหัวข้อและวาง
แผนการกำกับ ดูแลให้
งานเภสัชกรรมของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เป็นไปตามแนวทางหรือ
มาตรฐานที่กำหนด 

- สอดคล้องกับมาตรฐานงานเภสัชกรรม หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วข้อง เช่น pHCA, คลินิก
หมอครอบครัว, การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (rational drug use)  และ 
ปัญหาจากการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 
 

- - มาตรฐานงาน
เภสัชกรรม 
- มาตรฐานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
- ผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน 
2.  ตามแผน ประชุมคณะทำงานเพื่อ

ช้ีแจงจุดประสงค์และ
ขอบเขตแนวทางการ
ปฏิบัติในการกำกับดูแล 

- - เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 

- - 

3.  
 
 

ตามแผน ดำเนินการกำกับดูแล
ตามแนวทางที่กำหนด 

- กำกับ ดูแล ตามแนวทางและรูปแบบท่ี
กำหนด 

แบบฟอร์ม
กำกับ ดูแล 

คณะทำงานกำกับ 
ดูแล งานเภสัช
กรรม 

- แบบฟอร์มกำกับ 
ดูแล 

4.  ตามแผน ประชุมสรุปผลจากการ
ดำเนินการกำกับ ดูแล  

- - คณะทำงานฯ - - 

5.  30 วัน รายงานผลการกำกับ 
ดูแล ไปยังผู้บรหิารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

- หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ
และแผนงาน
ตรวจสอบ 

เภสัชกรกลุ่มงาน
วิชาการและ
แผนงาน 
 

- -  

 

START 

วางแผนงาน 

กำหนด
แนวทาง 

ดำเนินการ 

สรุปผล 

END 

รายงานผลไป
ยังผู้บริหาร 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

• เอกสารอ้างอิง 
- ไม่มี 
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ด้านหลักประกันสุขภาพ 
ขอบเขต 

สนับสนุนให้สำนักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข มีงบประมาณในการจัดจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้ องกันควบคุมโรค 
และฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการให้บริการด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมี คุณภาพ     โดยมีขอบเขตและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

- วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ความต้องการของสำนักงาน กอง และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ในการใช้งบประมาณเพ่ือจัดบริการ
รักษาพยาบาลปฐมภูมิ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

-  บริการข้อมูลวิชาการ แนวทาง การดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพ
และการดำเนินงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้กับสำนักงาน กอง และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

-  ประสานงานกับสปสช. เขต 13 กทม.  

สพธ. 
(กลุ่มหลักประกัน

สุขภาพ) 

สำนักงาน/กอง/ศบส. 

2.ประสานนโยบายและติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

- ดำเนินการตาม 
   - พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
   - พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

- ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข 
- ดำเนินคลินิกหมอครอบครัวตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
- ประสาน แก้ไขข้อขัดข้องการดำเนินงาน 
- ติดตามและประเมินผล 
- สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหาร 

 สปสช./                 
กระทรวงสาธารณสุข/
โรงพยาบาล/คลินิก 
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 จากขอบเขตของกระบวนการด้านบนสามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุข โดย
แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆที่มีความสัมพันธ์กัน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ดังนี้ 
 

             หน่วยงาน 
 กระบวนการย่อย 

สพธ. 
สำนักงาน/กอง  

ที่เกี่ยวข้อง 
ศบส. 

กระบวนการย่อย 1  
การส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสนับสนุน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 การจัดจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ/โครงการ ที่ขอใช้เงินนอกงบประมาณ   

(บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของสำนักอนามัย 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

เสนอขออนุมัติ (สก. สนอ.) 

ดำเนินการจัดจ้าง/ดำเนินโครงการฯ 

สรุปผลการใช้เงินเพื่อ
ดำเนินการจัดจ้าง ฯ/ 
โครงการ งบประมาณ 
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             หน่วยงาน 
 กระบวนการย่อย 

สพธ. 
 

ศบส. 
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

(คลินิกชุมชนอบอุ่น/หน่วยร่วมให้บริการ) 

กระบวนการย่อย ๒ • ประสาน
นโยบายและติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

 

                 
             การดำเนินงานบริการสุขภาพปฐมภมู ิ
                ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
 
                            
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 

 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
             
  
               
 
 

เป็นหน่วยรับคำขอข้ึนทะเบียนเปน็หน่วย
บริการปฐมภูมิ รวบรวมและจดัส่งคำขอฯ 

ให้กับ สสป.สธ. 
ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินการ

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูม ิ

ติดตามและประเมินผล 
                       
 

END 

เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร/สถานท่ี/ระบบ 

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ

เป็น Area manager มีบทบาท
หน้าท่ี            - จัดสรรพื้นท่ีและ
ประชากรให้กับหน่วยบริการปฐม
ภูมิในพื้นที่ความรับผิดชอบ – 
นิเทศ กำกับติดตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ OP ระดับปฐมภูมิ 
และบริการ P&P                                       
- ประชุมเครือข่ายหน่วยบริการ
ประจำ/ปฐมภูมิ/หน่วยร่วม
ให้บริการในพ้ืนท่ีที่ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินงานบริการสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐม
ภูม ิ

/หน่วยร่วมให้บริการ 

ประสานงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 

 

ดำเนินงานตาม                           
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.

2562 ร่วมกับ สสป.สธ.และ                  
สปสช.เขต 13 กทม. 

END 

ติดตามและ
ประเมินผล 

                       
 END 

ติดตามและ
ประเมินผล 

                       
 

ดำเนินงานบริการสุขภาพปฐม
ภูมิให้บริการตามบทบาท 

หน้าท่ี ท่ีสปสช เขต 13 กทม 
กำหนด ดำเนินงานบริการสุขภาพ

ปฐมภูม ิ

วางแผนการ
ดำเนินงาน 
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กระบวนการย่อย 1: การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน/กอง/ศูนย์ฯ  - ได้รับบริการที่รวดเร็ว และได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สนอ. ในการจัดจ้างบุคคลภายนอก 

- ดำเนินโครงการตามกำหนดการที่วางแผนการดำเนินงานไว้ 
- มีคู่มือแนวทางการดำเนินงานในการจัดจ้างบุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการ 
- มีแบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้าของสำนักอนามัย 
 

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

1. พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
2. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2555 
3. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกท่ีช่วย
ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ สังกัดสำนักการแพทย์และสำนัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
4. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ข้อ 33 วรรคสาม (3) 
 

- มีความรวดเร็ว 
- มีความถูกต้อง 

- สำนักงาน/กอง/ศูนย์ฯ มีงบประมาณในการจัดจ้าง
บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการ 

- สำนักงาน/กอง/ศูนย์ฯ มีงบประมาณในการดำเนิน
โครงการ 

- ประชาชนได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ 
สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

- การใช้งบประมาณในการจัดจ้างบุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการ
และการดำเนินโครงการ เป็นไปถูกต้องตามระเบียบราชการที่กำหนดไว้ 

 

- รายงานผลการใช้งบประมาณเพ่ือจัดจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการของ
สำนักงาน กอง และศูนย์ฯ ทุก 4 เดือน  

- รายงานผลการใช้งบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นหรือทุกสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
 
3. คำจำกัดความ 

• ระเบียบราชการ  หมายถึง  แบบแผนที่ราชการวางไว้เป็นแนวปฏิบัติ 

• บุคคลภายนอก  หมายถึง  บุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

• ปีงบประมาณ  หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป โดยให้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น 
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4. แผนผังการดำเนินงาน 

 
 

 
ระยะเวลา 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 
สำนักงานเลขานกุาร  

สำนักอนามัย 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
กลุ่มหลักประกนัสขุภาพ                             

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
สำนักงาน/กอง/                      

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
10 นาที 1 คน  

 
 

   
 

10 นาท ี 1  คน 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

5 นาท ี 1 คน    
 
 
 
 

 
 
 
 

30-60 
นาที 

1  คน 
 
 

 
 
 

 

   
 
 
 
  

 

 

Start 

แยกตามห้อง (เสนอ) 
หน้าห้องสำนักอนามัย 

หน้าห้องรองสำนักอนามัย (3 ท่าน) 
 

รับหนังสือขออนุมัติหลักการ/ใช้เงิน 
/การจดัจ้างบุคคลภายนอกฯ/โครงการ 

รับหนังสือฯ (เสนอ) 
     ผู้อำนวยการ 

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

รับหนังสือเสนอ 

หัวหน้ากลุ่มหลักประกันสุขภาพ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ประสานแก้ไข 

และนำกลับมา
ตรวจใหม่อีกครั้ง 

หน้าห้องสำนักอนามัย 

หน้าห้องรองสำนักอนามัย (3 ท่าน)     
รับหนังสือคืน 

เสนอผอ.สพธ 

ส่งคืน ผอ.สนอ/รอง.สนอ (3 ท่าน) 

ผอ.สนอ  
ลงนามอนุมัต ิ

ตรวจสอบ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ
งาน(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  
 
 
 

5 นาที รับหนังสือและ 
โครงการที่ขออนุมัติใช้
เงิน หลักประกัน
สุขภาพ 

ลงทะเบียนคมุเรื่อง
ที่ได้รับมอบหมาย 

ทะเบียนคุมเรื่องมี
รายละเอียดชัดเจนเป็น
ระเบียบง่ายต่อการ
ค้นหาและติดตามเรื่อง 

นักจัดการงานท่ัวไป - - ทะเบียนรับ
หนังสือ 
 
 

2.  20 นาที 
 
 

แยกหนังสือและส่ง
ตามห้องผอ.สนอ. 
และรผอ.สนอ. 

ทะเบียนรับ - ส่ง
หนังสือ 

ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ นักจัดการงาน
ทั่วไป/บุคลากร 

- - ทะเบียนส่ง
หนังสือ 
 

3.  
 

5 นาที ลงทะเบียนรบั
หนังสือ/โครงการ 

มปีระทับตราผ่าน
ธุรการ สก.สนอ. และ
หน้าห้องผู้บริหาร 

ทะเบียนรับหนังสือ 
สมุดรับโครงการ 

พนักงานช่วยงาน
ด้านธุรการ 

- ทะเบียนรับ - ส่ง
หนังสือ 

4.  5 นาที ลงทะเบียนรบั
หนังสือ/โครงการ 

มีประทับตราผ่าน
ธุรการ  
ผอ.สพธ.  

ทะเบียนรับหนังสือ 
สมุดรับโครงการ 

พนักงานช่วยงาน
ด้านธุรการ 

-  

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5–20 
นาที 

 
 
 
 
 

1.ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการขออนุมติ
หลักการในการจัดจ้าง
บุคคลภายนอกฯดังนี ้
- จำนวน 
- ตำแหน่ง 
-วุฒิการศึกษา              
-ค่าตอบแทน 
-วัน เวลา และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
- ระเบียบการขออนุมัติ
หลักการ/จัดจ้าง 

แผนการจดัจ้าง
บุคคลภายนอกที่
ช่วยปฏิบัติราชการ 
สำนักอนามัย ท่ีผา่น
การอนุมัติจากผอ.
สนอ.  

- เอกสารการจดัจ้าง
บุคคลภายนอกฯ  
 

หัวหน้ากลุ่ม
หลักประกันสุขภาพ 

- แบบฟอร์ม
การขออนุมัติ
หลักการ อนุมัติ
ใช้เงิน ในการ
จัดจ้าง
บุคคลภายนอกท่ี
ช่วยปฏิบัติ
ราชการ 

- ทะเบียนสรุปการ
รับและตรวจสอบ
การจัดจ้างฯ 
 

START 

รับเรื่อง/โครงการฯจากส่วนราชการ 

ส่งหนังสือแยกตามห้อง ผอ.สนอ.และรองผอ.
สนอ. 

รับเรื่อง/โครงการฯจากห้อง ผอ.สนอ.และรอง
ผอ.สนอ. 

ไม่ผา่น 

ส่งหนังสือการจดัจ้างฯ/โครงการ เสนอ ผอ.
สพธ. 

เพื่อส่งให้กลุ่มหลักประกันสุขภาพดำเนินการ 
 

ตรวจสอบ 
การขออนุมัติ

หลักการจดัจ้างฯ/ 
โครงการ 

 

A 

ผ่าน 

D 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ
งาน(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5.  30 – 60 
นาที 

2. ตรวจสอบความถูก 
ต้องของโครงการในการ 
ใช้เงินเพื่อดำเนิน
โครงการดังนี ้
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวช้ีวัด 
- ลักษณะโครงการ 
- ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 
- กิจกรรม 
- งบประมาณ 
- ปัญหาและอุปสรรค 
- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ 
- การประเมินผล 

มีหนังสือเห็นชอบให้
ใช้เงิน  ในการ
ดำเนินโครงการที่
ผ่านการเห็นชอบ
จาก ผอ.สนอ. 

- เอกสารรายงานผลการ
ดำเนินโครงการของ
สำนักงาน/กอง/ศูนยฯ์ 

หัวหนา้กลุ่ม
หลักประกันสุขภาพ 

- แบบฟอร์ม
การจัดจ้าง
บุคคลภายนอ
กท่ีช่วยปฏิบัติ
ราชการ 
- แนวทางการ
ขอใช้เงินเพื่อ
ดำเนิน
โครงการ 

- สมุดทะเบยีน
ตรวจสอบโครงการ 

   3. ผลการตรวจสอบความ 
ถูกต้องของการขออนุมติ 
หลักการในการจัดจ้าง/ 
โครงการ กรณีไม่ถูกต้อง 
- ประสานส่ง สนง./กอง/ 
ศบส.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 
แก้ไขให้ถูกต้อง 
- รับคืนหนังสือที่แก้ไข  
มาตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ
จากหัวหน้ากลุม่
หลักประกันสุขภาพ 

ทะเบียนรับหนังสือสมดุ
รับโครงการ 

พนักงานช่วยงาน
ด้านธุรการ 

  

ไม่ผา่น 
ตรวจสอบ 

การขออนุมัติ
หลักการจดัจ้างฯ/ 

โครงการ 
 

A 

ผ่าน 

D 

แก้ไข 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ
งาน(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

6.  20 นาที เสนอ ผอ. สพธ.เพื่อ
ลงนาม 
 
 
 
 
 

ทะเบียนรับ - ส่ง
หนังสือ 

ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ พนักงานช่วยงาน
ด้านธุรการ 

- - ทะเบียนส่ง
หนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 

  20 นาท ี ส่งคืนหนังสือการจดั
จ้างฯ/โครงการที่ผา่น
การตรวจสอบแยก
ตามห้องผอ.สนอ.
และรผอ.สนอ. 
( 3 ท่าน)  
 
 
 
 

ทะเบียนรับ - ส่ง
หนังสือ 

ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ พนักงานช่วยงาน
ด้านธุรการ 

- - ทะเบียนส่ง
หนังสือ 
 

 
 
 
 
 

 
 

ส่งคืนหน้าห้อง 
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาระบบสาธารณสุข
เพื่อลงนาม 

A 

B 

ส่งคืนหน้า
ห้องผอ.สนอ.
และรองผอ.

สนอ. 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ
งาน  (จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

  7.  
 
 

1 – 3 วัน 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือท่ีตรวจสอบ
แล้วถูกต้อง เสนอผอ.
สนอ. ลงนาม 
- หนังสือท่ีต้องแก้ไข 
ส่งคืน สำนักงาน/กอง/
ศูนย์ฯ 

- ทะเบียนรับ - ส่ง
หนังสือ 
 

- ทะเบียนรับ - ส่ง
หนังสือ 

 

นักจัดการงานท่ัวไป - - ทะเบียนรับ – 
ส่งหนังสือ 

 

8.  1 – 2 วัน 
 
 
 
 

หน้าห้องผอ.สนอ. และ
รองผอ.สนอ. ส่งคืน
หนังสือตามสายงาน 

- ทะเบียนส่งหนังสือ 
 

- ทะเบียนส่งหนังสือ 
 

นักจัดการงานท่ัวไป - - ทะเบียนส่ง
หนังสือ 
 

8. 
 

ตามที่
กำหนดใน
หนังสือขอ
อนุมัติจัด

จ้าง/หนังสือ
ขออนุมัติ
โครงการ 

 
 
 

ดำเนินการจัดจ้าง/
โครงการฯ โดย
สำนักงาน/กอง/ศบส.  
ที่ขออนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

- ทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือ 
- สมุดทะเบยีน
ตรวจสอบโครงการ 

-รายงานผลการใช้เงิน
เพื่อจัดจ้าง
บุคคลภายนอกฯทุก   
4 เดือน 

- รายงานผลเมื่อเสร็จ
สิ้นการดำเนิน
โครงการฯ หรือหาก
ยังไม่เสร็จสิ้นให้
รายงานทุกสิ้น
ปีงบประมาณ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

 - ทะเบียนรับ – 
ส่งหนังสือ 

- สมุดทะเบยีน
ตรวจสอบ
โครงการ 

 

 

 

 

 

ดำเนินการ
จัดจ้างฯ/
โครงการ 

ส่งคืนหนังสือให้
สำนักงาน/กอง/

ศูนย์ฯ 

C 

เสนอ ผอ.
สนอ.  

ลงนามอนุมัต ิ

B 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ
งาน  (จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15 วัน 
 
 

- สรุปผลการใช้เงินเพื่อ
จัดจ้างบุคคลภายนอกฯ
ของสำนักงาน/กอง/
ศูนย์ ทุก 4 เดือน/ทุก
ปีงบประมาณ 
- สรุปผลการใช้เงินเพื่อ
ดำเนินโครงการฯ ทุก
ปีงบประมาณ 
 
 
 

- รายงานผลการใช้
เงิน เมื่อสิ้นสุดการ
จัดจา้งฯ ทกุ 4 เดือน 
ภายใน 15 วัน 
- สรุปรายงานผล
การใช้เงินการ
ดำเนินโครงการ เมื่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น 
/ วันสิ้น
ปีงบประมาณ (30 
กันยายน) 
 

-  - นักวิชาการ
สาธารณสุข 
- พนักงาน
ช่วยงานด้าน
สาธารณสุข 

- - สรุปผลการ
ดำเนิน
โครงการฯและ
การใช้
งบประมาณ 
- หนังสือสรุปผล
การใช้
งบประมาณใน
การดำเนิน
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

END 

สรุปผลการใช้งบ
ประมารณเพือ่

จัดจ้างฯ/
โครงการ 

 

C 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
- แบบฟอร์มการขออนุมัติหลักการ อนุมัติใช้เงิน อนุมัติถอนเงิน ในการจัดจ้างบุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการ 
- แบบฟอร์มการจัดจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ 
- แนวทางการขอใช้เงินเพ่ือดำเนินโครงการ 

 

• เอกสารอ้างอิง 
- ทะเบียนรับ -  ส่งหนังสือ 
- ทะเบียนสรุปการรับและตรวจสอบโครงการฯ 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2555 
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการ สังกัดสำนัก

การแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยระเบียบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพพ.ศ.2555 ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน
และการตรวจเงินพ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 33 วรรคสาม (3
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กระบวนการย่อย ๒ : ประสานนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
๑. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้รับบริการ : ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการ 

- ลดระยะเวลาการรอคอย 
- ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หนว่ยบรกิารประจำ หน่วย
บริการปฐมภูมิ หน่วยร่วมให้บริการ หน่วยบริการ
รับส่งต่อ 

 

- แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  
- การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ จากภาครัฐ 
- งบประมาณที่จะได้รับเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖               
   การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕8  
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
- พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย   
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การข้ึนทะเบียนเป็นหน่วย   
  บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2558 

 

- ระบบติดตามการดำเนินงาน
บริการสุขภาพปฐมภูมิในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

- การดำเนินงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ เปน็การจัดบริการ
ระดับปฐมภูม ิให้การดูแลประชาชน โดยมีการแบ่งเขต
พ้ืนที่และประชาชนในการดูแลที่ชัดเจน ดูแลสุขภาพ
ประชาชนโดยใช้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว (Family 
medicine) ทำการจัดบริการแบบ สร้างนำซ่อม ที่
ผสมผสานทั้ง 5 มิติสุขภาพ ได้แก่ การรักษา       
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพ และ
การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต้องจัดการดูแลให้เกิดความ
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงระดับตติยภูมิให้เป็น
บริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Health Service) 
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2.ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

-สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖             
การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕8 ช.ด้านอื่น (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมทั้งปรับ
ระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการ
บริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และสะดวกทัดเทียมกัน 

 

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ครอบคลุม 50 เขต 

 
3. คำจำกัดความ 

- หน่วยบริการประจำ : ศูนย์บริการสาธารณสุข  
- หน่วยบริการปฐมภูมิ : คลินกิชุมชนอบอุ่น 
- หน่วยบริการรับส่งต่อ : โรงพยาบาล  
- หน่วยร่วมให้บริการ : คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม ร้านยาชุมชนอบอุ่น คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยร่วมบริการแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์  

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 
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4.แผนผังการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

สพธ. 
 

ศบส. 
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(คลินกิชมุชนอบอุ่น/หน่วยร่วมให้บริการ) 
                  

Start 
 

 
 
                            
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
             
  
               
 
 

เป็นหน่วยรับคำขอข้ึนทะเบียนเปน็หน่วย
บริการปฐมภูมิ รวบรวมและจดัส่งคำขอฯ 

ให้กับ สสป.สธ. 
ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินการ

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูม ิ

ติดตามและประเมินผล 
                       
 END 

ประสานงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 

 

ดำเนินงานตาม                           
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.

2562 ร่วมกับ สสป.สธ.และ                  
สปสช.เขต 13 กทม. 

ดำเนินงานบริการสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

วางแผนการ
ดำเนินงาน 

เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร/สถานท่ี/ระบบ 

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ

เป็น Area manager มีบทบาท
หน้าท่ี            - จัดสรรพื้นท่ีและ
ประชากรให้กับหน่วยบริการปฐม
ภูมิในพื้นที่ความรับผิดชอบ – 
นิเทศ กำกับติดตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ OP ระดับปฐมภูมิ 
และบริการ P&P                                       
- ประชุมเครือข่ายหน่วยบริการ
ประจำ/ปฐมภูมิ/หน่วยร่วม
ให้บริการในพ้ืนท่ีที่ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินงานบริการสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

END 

ติดตามและ
ประเมินผล 

                       
 

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐม
ภูม ิ

/หน่วยร่วมให้บริการ 

END 

ติดตามและ
ประเมินผล 

                       
 

ดำเนินงานบริการสุขภาพปฐม
ภูมิให้บริการตามบทบาท 

หน้าท่ี ท่ีสปสช เขต 13 กทม 
กำหนด 



               คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

1279 

 

 

 
5 . ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

)จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

   
Start 

 
 
 
                            
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 

 
 

 
 
 
3 เดือน 

 
 
 
3 เดือน 

 
3 เดือน 

 
1 เดือน 

 
 

1 เดือน 
 
 

12 เดือน 
 
 

6 เดือน/
ครั้ง 

 
 
 
 
 
- ร่วมวางแผนการดำเนินงานตาม
พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภมูิ     
พ.ศ. 2562 ร่วมกับ สสป.สธ.
และสปสช.เขต 13 กทม 
- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลูและ
ประชุมชี้แจงภายในสำนักอนามัย 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้น
ทะเบียนและดำเนินงาน 
- รับคำขอข้ึนทะเบียน รวบรวม
และจัดส่งให ้สสป.สธ. 
 
-ร่วมเป็นคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจ
ประเมินการขึ้นทะเบยีนหน่วย
บริการปฐมภูม ิ
- ดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที ่สปสช.
เขต 13 กทม. กำหนด 
 
- ติดตามประเมินผลโดย สพธ.
และสปสช.เขต 13 กทม. 

-ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานระบบ

สุขภาพปฐมภูม ิ
 
 
แผนงานท่ีดำเนินการกับ
กระทรวงสาธารณสุข 
และสปสช.เขต 13 กทม. 
 
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูม ิ
 
 
 
 
 
มีการดำเนินงานตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดที่
กำหนด 

-PCC 
Monitor 

-นักวิชาการ 
สาธารณสุข 

-แบบคำขอข้ึน
ทะเบียนหน่วย
บริการปฐมภูมิ
และเครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ตาม
พ.ร.บ.ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ.2562 
(สสป.กทม.01) 
-แบบตรวจ
ประเมินการขึ้น
ทะเบียนหน่วย
บริการปฐมภูมิ
และเครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (สสป.
กทม.02) 

-รัฐธรรมนญูฯ
พ.ศ.2560 
- พ.ร.บ.
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.
2545 
- พ.ร.บ. 
ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 
2562 
 

 

เป็นหน่วยรับคำขอข้ึนทะเบียนเปน็หน่วย
บริการปฐมภูมิ รวบรวมและจดัส่งคำขอฯ 

ให้กับ สสป.สธ. 
ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินการ

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูม ิ

ติดตามและประเมินผล 
                       
 

END 

ประสานงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 

 

ดำเนินงานตาม                           
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.

2562 ร่วมกับ สสป.สธ.และ                  
สปสช.เขต 13 กทม. 

ดำเนินงานบริการสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

วางแผนการ
ดำเนินงาน 



               คู่มือปฏิบัติงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

1281 

 

 

6.  เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม - 
• เอกสารอ้างอิง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖  การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕8 ช.ด้านอ่ืน (5) 

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

- พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ 

  และเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


